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رسانه هاى افغانستان روز سه شنبه به نقل از منابع 
وابســته به گروه طالبان، خبر مرگ «جالل الدین 
حقانى» سرکرده یکى از شاخه هاى طالبان معروف به 

شبکه حقانى را تایید کردند. 
«ذبیح اهللا مجاهد»سخنگوى طالبان در توییتى 
نوشت: جالل الدین حقانى براثر بیمارى در پاکستان 

جان باخت.
وى در این توییت در خصوص نوع بیمارى و مکان 

فوت وى توضیحى نداده است.
«جالل الدین حقانى» یکى از فرماندهان افغان در 
دوران جنگ علیه اشغالگران اتحاد جماهیر شوروى 
سابق بود که توسط دستگاه هاى اطالعاتى پاکستان، 

عربستان و آمریکا پشتیبانى مى شد.
حقانى که به توان مالى باالیى دســت یافته بود با 
برقرارى رابطه نزدیک با جنگجویان عرب که براى 
جهاد با شوروى به افغانستان آمده بودند، به سرعت 
معروف شــد. حقانى در همین دوران با «اسامه بن 
الدن» سرکرده القاعده آشنا شد و ارتباط نزدیکى با او 
برقرار کرد . با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان 
وى جذب این گروه شد و به عنوان وزیر روابط قبایلى 

و وزیر کشور منصوب شد.
پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 
میالدى وى در منطقه «وزیرستان شمالى» در خاك 

پاکستان پایگاه اصلى خود را ایجاد کرد و از مهمترین 
طراحان حمالت طالبان علیــه نیروهاى خارجى 

مستقر در افغانستان محسوب مى  شد.
در حال حاضر شبکه حقانى یکى از خطرناك ترین 
گروه هاى وابســته به طالبان در جنگ علیه دولت و 
نظامیان خارجى در افغانستان شناخته مى شون د که 

حمالت انتحارى و تهاجمى را انجام مى دهند.
برخى از آگاهان مسائل نظامى افغانستان معتقدند 
که جنگجویان داعش نیز از افراد تحت امر وى هستند 
که تنها با تغییر رنگ پرچم ســفید طالبان به سیاه 

داعش تغییر هویت داده اند.
در حال حاضر «ســراج  الدین حقانى» پسر وى 
رهبرى این شــبکه را برعهــده دارد کــه معاون 

مال هبت اهللا آخندزاده هم است.

تایید مرگ سرکرده گروه تروریستى حقانى که
 این

و  
روزنامــه دیلــى اکســپرس بــا اشــاره بــه 
مخالف خوانى هاى بوریس جانســون درخصوص 
طرح خروج انگلیس از اتحادیــه اروپا این احتمال 
را مطرح کرد که جانســون به دنبال تصاحب پست 
نخست وزیرى انگلیس است. نکته جالب این است 
که جانسون خود یکى از حامیان کمپین خروج از 

اتحادیه اروپا بوده است. 

روزنامه مورنینگ اســتار به اظهــارات کن لوچ 
فیلمســاز مشــهور انگلیســى درخصوص دفاع از 
حقوق فلســطینى ها پرداخته است. کن لوچ گفته 
است که حزب کارگر باید از مواضع جرمى کوربین 
در قبال فلســطینى ها دفاع کند و اینگونه نباشــد 
که به فلسطینى ها خیانت شــود. کن لوچ ازجمله 

فیلمسازان چپگراى انگلیس است. 

روزنامــه ایندیپندنت به ماجراى زندانى شــدن دو 
خبرنگار خبرگزارى رویترز به اتهام افشاى نسل کشى 
در میانمار پرداخته اســت. ایندیپندنت نوشــته این 
دو خبرنــگار به اتهام انجــام دادن کارى که باید انجام 
مى دادند، زندانى شــده اند. ســازمان ملل متحد در 
گزارشــى اقدامات ارتــش میانمار علیه مســلمانان 

روهینگیا را مصداق نسل  کشى خوانده است. 

ک
وس

 کی

پیش تر گزارش هایى وجود داشت از اینکه از جنگنده هاى 
اف35 اســراییل براى عملیات هاى جنگى اســتفاده شده 
است. با توجه به اینکه نیروى هوایى آمریکا و اسراییل بیش 
از ســایر کشــورها داراى این جنگنده ها هستند، احتماال 
دیر یا زود شاهد اســتفاده از این جنگنده ها در جنگ هاى 
مختلفى خواهیم بود اما شــایعاتى هم در این میان وجود 
دارند. رسانه هاى وابســته به دولت روسیه ادعا مى کنند که 
این کشور اخیرا در سوریه با یک موشــک اس200 زمین 
به هوا که ساخت روسیه است، یکى از جنگنده هاى اف35 
اســراییلى را هدف قرار داده است. اسراییل اما مى گوید که 
یکى از جنگنده هایش به خاطر برخورد با یک پرنده آسیب 
دیده است. داستان از 16 اکتبر  سال گذشته آغاز شد؛ زمانى 
که اســراییل اعالم کرد که هواپیمایش یکى از پایگاه هاى 
ضدهوایى سوریه را در نزدیکى دمشق که دو ساعت قبل از 
آن به هواپیماى شناسایى اسراییل بر فراز لبنان شلیک کرده 
بود، هدف قرار داده است. اسراییل ادعا کرده بود که توانسته 
به باترى این پایگاه ضد هوایى آسیب بزند و به هیچ هواپیماى 
اسراییلى هم خسارتى وارد نشود. به  طور اتفاقى یا غیراتفاقى 
این اتفاق همان روزى افتاد که وزیر دفاع روســیه، سرگئى 
شویگو، براى دیدار و گفت وگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
و لیبرمن وزیر دفاع وارد اســراییل شــده بــود. با این حال 
وب سایت Southfront که اخبار مربوط به ارتش روسیه و 
مداخله هایش در سوریه را پوشش مى دهد، داستان متفاوتى 
را روایت کرد. Southfront ادعا کرد: «بر اساس اطالعات 
موجود، نیروهاى دفاعى ســوریه از یک موشــک اس200 
ساخت روســیه براى هدف قراردادن هواپیماى اسراییلى 
اســتفاده کرده اند.» Southfront در واکنش به این خبر 
دوباره واکنش نشان داد و گفت جنگنده اف35 که در مورد 
آن بسیار خودستایى مى کنند، توسط موشکى هدف قرار 
گرفته که مربوط به دهه 1960 بوده است: «این موشک هاى 
ساخت شوروى سابق پیشرفته ترین موشک هاى ضدهوایى 
بلندپروازى هستند که توســط دولت سوریه مورد استفاده 
قرار گرفته اند. حتى در این مورد هم این موشک ها به لحاظ 
جنگ مدرن بسیار قدیمى هستند.» ساعت ها پس از اینکه 

ارتش اسراییل حمله هوایى به ضدهوایى سوریه را اعالم کرد، 
رسانه هاى اسراییل گزارش دادند که یک جنگنده اف35 به 
دلیل برخورد با یک پرنده در دو هفته پیش آسیب دیده است. 
گزارش شده که این هواپیما به سالمت به زمین نشسته اما 
نیروى هوایى اسراییل تأکید کرده که هنوز معلوم نیست که 
این جنگنده بتواند دوباره به پرواز درآید. اسراییل تاکنون از 
50 هواپیماى «اف35»اى که سفارش داده، تنها 7 جنگنده 
را تحویل گرفته است. Southfront اشاره کرد «جالب است 
که این اتفاق دو هفته پیش رخ داده، اما رسانه هاى اسراییلى 
حاال خبر آن را منتشر کرده اند. در هر صورت منابع اسراییلى 
اگر ممکن اســت تصویرى از هواپیماى اف35 را که با پرنده 
برخورد کرده، نشــان دهند.» این وب سایت اشاره نکرده که 
چرا نیروهاى اسراییلى باید چنین عکسى را منتشر کنند. در 
عین حال وب سایت وزارت دفاع آمریکا اشاره کرد که در حال 
حاضر اف 35 تنها به اسراییل تحویل داده شده است که در 
سوریه عملیات داشته باشد، مگر اینکه در شرایط اضطرارى 
بخواهد جاى دیگرى از آن استفاده کند.» اسراییل مى تواند 
با جنگنده هاى اف16 و اف15  هم ایــن عملیات ها را انجام 
دهد، اما نمى تواند چراکه این هواپیماها براى عملیات هاى 
جاسوســى بر فراز لبنان بهینه سازى نشــده اند. با این حال 
وزارت دفاع آمریکا اعالم کرده اســت که نمى توان احتمال 
برخورد با پرنده را کامال کنار گذاشت. در هر حال آن چه که 
از همه پراهمیت تر و جالب تر است، این نیست که آیا جنگنده 
اف35 توســط موشک هاى روســیه هدف قرار گرفته یا نه. 
این حادثه هم مثل وجود سفینه هاى و یو.اف.اوها مى تواند 
درست یا نادرست باشد اما ما براى اعتبار بخشیدن به قدرت 
موشک هاى ضدهوایى روســیه نیاز به شواهد محکم ترى 
داریم. اما نکته جالب توجه و هیجان انگیز این است که چرا 
اف35 بــه نماد قدرت تکنولوژیکى آمریــکا –یا بى کفایتى 
تکنولوژیکى- تبدیل شده که هر خبرى مبنى بر آسیب دیدن 
آن یا هدف قرار گرفتن و منهدم شدنش، به تیتر خبرها مى رود 
و توجهات را جلب مى کند. روسیه و دوستداران آن معتقدند 
که اف35 هدف قرار گرفته؛ اما طرفداران اف35 بدون  شک با 

این موضوع مقابله مى کنند و آن را نمى پذیرند.

 آیا موشک ضد هوایى روسیه
«اف35»   اسراییل را منهدم کرده است؟

باخت فدرر
به تنیسور رده پنجاه وپنجم جهان

باخت حتی يک ست از سوی راجر فدرر 
در هر مسابقه ای توجه طرفداران او را جلب 
می کند، اما اين بار او در روز هشتم مسابقات 
اوپن آمريکا در ٤ ست از تنيسوری باخت که 
در رده ٥٥ رده بندی تنيسورهای جهان قرار 
دارد. اين باخت موجب شد تا فدرر مسابقات 
اوپن آمريکا را ترک کند و حاميانش انگشت 

به دهان بگزند. 
جان ميلمن کــه در ســوييس يکی از 
هم تمرينی های فدرر بــود و اتفاقا رابطه 
دوستانه خوبی هم با فدرر دارد، موفق شد 
در يک بازی ٣ســاعت و ٣٤دقيقه فدرر را 
شکســت دهد تا در نيمه نهايی رودررويی 
نواک جوکوويچ قرار بگيرد. ميلمن پس از 
گذراندن يــک دوره طوالنی مصدوميت از 
مســابقات تنيس دور بود. او حتی در  سال 
٢٠١١ تصميم گرفته بود به دليل مصدوميت 
اساســا تنيس حرفه ای را کنــار بگذارد. 
سه سال پيش اما در يک مسابقه نه چندان 
جدی در بريسبان ســوييس او موفق شد 
يک ست از فدرر ببرد و همين جا بود که او 
دريافت ممکن است بتواند تنيس حرفه ای را 
جدی تر دنبال کند و درنهايت موفق نيز شد. 

فدرر درخصوص اين بازی گفته اســت: 
«امشــب هوا خيلی گرم بــود. يکی از آن 
شب هايی بود که احساس می کردم از فرط 
گرما نمی توانم نفس بکشم. تهويه مطبوع 

ورزشگاه اصال خوب نبود.
اين نخستين بار اســت که چنين اتفاقی 
برای من می افتد. معتقــدم از آنجايی که 
سقف ورزشگاه بسته بود، هوا به خوبی در 
اســتاديوم جريان پيدا نمی کرد، اما نبايد 
از ياد برد که جان خيلی بهتر با اين شرايط 
کنار آمد. شايد يکی از داليلش اين باشد که 
او از يکی از مرطوب ترين نقاط جهان يعنی 
بريسبان می آيد. می دانستم که بازی سختی 
خواهم داشــت. وقتی که بازی تمام شد، 
خيلی خوشحال بود که خالصه تمام شده 

است!» 

چهره

رئیس جمهورى 
آمریکا در توییتى 
نوشت که «بسیار 

خوش شانس» 
خواهد بود اگر جان 
کرى بخواهد رقیب 

او در انتخابات 
ریاست جمهورى 

2020 باشد. 
دونالد ترامپ، 
رئیس جمهورى 
آمریکا دوشنبه 

در پیامى توییترى 
نوشت: مى بینم که 

 جان کرى «پدر 
توافق خاتمه یافته 

هسته اى با ایران» به 
ریاست جمهورى فکر 

مى کند. باید خیلى 
خوش شانس باشم. 

اگر چه عرصه اى 
که اکنون در حال 
شکل گیرى است، 

بسیار خوب به نظر 
مى رسد؛ براى من 

البته!

یک روزنامه 
دانمارکى گزارش 

کرد به موجب قوانین 
شهروندى جدیدى 

که در این کشور در 
دست تدوین قرار 

دارند، دولت دانمارك 
مى خواهد کسانى را 
که به دنبال کسب 

شهروندى این کشور 
هستند، ملزم کند 
که در مراسم هاى 
مربوط به دریافت 

شهروندى خود حتما 
با شهرداران شهرهاى 
مربوطه دست بدهند.

استقبال ترامپ
از نامزدى کرى

براى انتخابات

دست بدهید
شهروند شوید

عکس خبراخبار روز

ليورپول، بريتانيا- جرمی کوربين، رهبر حزب کارگر بريتانيا در کنار خيابان با 
يکی از طرفدارانش عکس می گيرد.
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الوال، فرانســه- پرزيدنت ايمانوئل مکرون در اولين روز کالس های درس، 
پس از تعطيالت تابستانی در مدرسه از دانش آموزان سوال می پرسد
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 ايالت سامبرو، کنيا- مسابقات بين المللی شتر سواری. اين رويداد در شمال کشور 
به منظور ترويج ورزش و فرهنگ گردشگری در اين منطقه صورت می گيرد.
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گاه
ن رئیس سیاست خارجى اتحادیه اروپا اعالم کرد که پس از پایان دوره تصدى اش در  سال آینده دیگر براى 

انتصاب مجدد در این سمت نامزد نخواهد شد. وى گفت: ما کارهاى بسیارى داریم که باید امسال انجام 
دهیم. نخست از همه باید آن چیزهایى را که تاکنون به دست آورده ایم، حفظ کنیم. ما کارهاى بسیارى 
براى تکمیل اقدامات باقیمانده باید انجام دهیم تا خانه را به صورت آماده در اختیار نفر بعد که این افتخار را 
دارد تا در این سمت فعالیت کند، قرار دهیم. موگرینى در  سال 2014 میالدى و در  41 سالگى به  عنوان 

نماینده عالى اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتى انتخاب شد.

موگرینى
 مسئولیتش را 

واگذار مى کند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مى دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگى راننـده یکى از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده اى و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جدى اسـت.


