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تجمع ضدحکومتی در امان
 دولت اردن باید برکنار شود

م�ردم اردن با برگ�زاری تظاه�رات ضمن انتقاد 
از اقدام�ات دولت در س�رکوب معترضان خواس�تار 

استعفای نخست وزیر شدند.
ب��ه گزارش خبرگزاری ایس��نا، جمعی از مردم اردن با 
برگ��زاری تظاه��رات در مرکز امان پایتخت این کش��ور از 
سرکوب ناآرامی های اخیر در شهر جنوبی معان انتقاد کردند 
و خواس��تار استعفای عبداهلل النسور نخست وزیر این کشور 

شدند.همچنین شرکت کنندگان در این تظاهرات  که تحت 
عنوان »عزت ملی 4« و در مقابل مسجد الحس��ینی برگزار 

شد خواستار تحقق اصالحات واقعی در کشورشان شدند.
شرکت کنندگان همچنین با سردادن شعارهایی بازنگری 
در تصمیم دولت ب��رای افزایش قیمت کاالهای ضروری و 
سوخت را خواستار شدند. آنها همچنین خواستار آن شدند 

که پارلمان هم منحل شود.

شیخ عیسی قاسم: مردم بحرین
 در سرنگونی رژیم آل خلیفه جدی هستند

روحانی برجسته بحرینی تاکید کرد، حرکت مردم 
بحرین حرکتی خودجوش و خواسته آنان برای تغییر 

رژیم جدی است.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ها، ش��یخ عیس��ی قاس��م در 
خطبه های نماز جمعه در مسجد امام صادق)ع( در منطقه 
ال��دراز اظهار داش��ت، حرکت مردم بحری��ن خودجوش و 
برخاسته از ظلم ش��دید آل خلیفه، اوضاع آشفته سیاسی، 
تبعی��ض و بی توجه��ی به خواس��ته های مردم اس��ت.وی 

خاطرنشان کرد، مردم تا زمانی که مطالبات برحق خود را 
به دست نیاورند صحنه را خالی نخواهند کرد و به اعتراضات 
خود ادامه خواهند داد.گفتنی است مناطق مختلف بحرین به 
ویژه منامه پایتخت این کشور روز جمعه نیز صحنه تظاهرات 
و اعتراض های مسالمت آمیز مردم بود که تا نیمه های شب 
ادامه داش��ت.نیروهای آل خلیفه در چند نقطه با یورش به 
تظاهرکنندگان و استفاده از گلوله های ساچمه ای تعدادی 

از آنان را مجروح کردند.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

سرویس خارجی - 
همزم�ان ب�ا پیروزی ه�ای 
پی درپ�ی ارت�ش س�وریه در 
ش�هر القصی�ر و مناطق دیگر 
ب�ه  آمریکای�ی  تفنگ�داران 
مرزهای س�وریه-اردن انتقال 

داده شدند.
در پ��ی پیروزی ه��ای ارت��ش 
س��وریه در مقابله با تروریس��ت ها 
و باز پس گیری ش��هر استراتژیک 
آمریکایی پس  نظامی��ان  القصیر، 
از پیاده ش��دن در بندر عقبه اردن 
واقع در دریای سرخ به سوی شمال 

و مرزهای سوریه حرکت کردند.
روزنامه معاریو چاپ اسرائیل با 
اعالم این خبر نوش��ت، تفنگداران 
آمریکای��ی ب��ه هم��راه نیروهای 
امنیت��ی اردن با اتوب��وس به امان 
منتقل شدند و پس از آن از طریق 
جاده های کوهس��تانی به س��وی 
مرزهای سوریه انتقال داده شدند.

معاریو ب��ه نقل از منابع اردنی 
تاکید ک��رد، اردوگاه هایی در چند 
منطقه این کشور نزدیک مرزهای 
س��وریه ب��رای آم��وزش نیروهای 
خارجی و عناصر مس��لح س��وری 

وجود دارد.
روزنامه معاریو همچنین نوشت، 
تحرکات تفنگداران در بندر عقبه 

غیرطبیعی است.
س��اکنان عقب��ه نی��ز از فرود 
هواپیماهای کشورهای خارجی در 

فرودگاه این شهر خبر دادند.
از سوی دیگر، روزنامه فرانسوی 
فیگارو اعالم ک��رد، نیروهای ویژه 
فرانس��ه در اواخ��ر این م��اه برای 
شرکت در مانور بین المللی به اردن 

اعزام می شوند.
این مانور قرار اس��ت با حضور 
15 هزار س��رباز از 18 کش��ور در 

اردن برگزار شود.
این در حالی اس��ت که ارتش 
س��وریه پ��س از پی��روزی در باز 
پس گیری ش��هر القصی��ر مناطق 
اطراف این ش��هر را نیز از اش��غال 
تروریس��ت ها خارج کرد و کنترل 

اوضاع را به دست گرفت.
نیروه��ای ارت��ش همچنی��ن 
ب��دون هی��چ مقاومت��ی کنت��رل 
مناطق البوبضه، الشرقیه، الضبعه، 
المس��عودیه و الصالحی��ه واقع در 

حومه القصیر را به دست گرفتند.
افراد مسلح در این مناطق با رها 
کردن خودروهای خود با استفاده از 

تونل به دیگر مناطق فرار کردند.
منابع س��وری از کشته شدن 
س��رکرده گروه التوحید به همراه 
300 تروریست در این درگیری ها 

خبر دادند.
نیروهای ارتش سوریه همچنین 
ب��ا گروه های مس��لح مس��تقر در 
روس��تاها و ش��هرهای »الحصان« 
و »البوعم��ر« و »الموحس��ن« و 
»المریعی��ه« در اس��تان دیرالزور 
درگیر شده و ده ها فرد مسلح را به 

قتل رسانده و زخمی کردند.
از اس��تان »الحسکه« در شرق 
س��وریه نیز گزارش شده است که 
یگان های ارتش س��وریه دو مرکز 
تجمع افراد مسلح در این استان که 
اقدام به غارت و چپاول محصوالت 
زراعی اهالی این استان می کردند 

را منهدم کردند.
به گزارش خبرگ��زاری فارس 
اعضای کمیته های مردمی کردهای 
سوریه ساکن روس��تای »الزیاره« 
در شمال حلب نیز حمله شماری 
از عناصر مس��لح وابس��ته به گروه 
تروریس��تی »ارتش آزاد س��وریه« 
ب��رای نفوذ به این روس��تا را دفع 

کردند.
ای��ن  درگی��ری  درجری��ان 
کمیته های مردمی با عناصر وابسته 
ب��ه گروه تروریس��تی »ارتش آزاد 
س��وریه« بیش از 50 نف��ر از این 

عناصر کشته و زخمی شدند.
یگان های ارتش سوریه چندین 
مرکز تجمع افراد مسلح در نزدیکی 
مناط��ق »الهج��رْهً« و »الجوازات 
القدیم« در شهر دیرالزور را هدف 

قرار داده و منهدم کردند.
در جری��ان انه��دام این مراکز 

تجمع افراد مس��لح بی��ش از 40 
تروریست کش��ته و زخمی شدند 
که در می��ان آنها »محمود خلیل 
تروریست های معروف  از  عیسی« 
گروه تروریس��تی »صق��ور علی« 

شناسایی شد.
ارتش س��وریه چندین کانون 
اس��تقرار تک تیراندازان وابسته به 
گروه های تروریستی در شهر بنش 
از توابع استان ادلب در شمال غربی 

سوریه را نیز هدف قرار دادند.
از س��وی دیگ��ر ب��ا قطع��ی 

ش��دن خروج نیروهای اتریشی از 
بلندی های ج��والن رئیس جمهور 
روس��یه اع��الم آمادگ��ی ک��رد تا 
نیروهای روسی جایگزین اتریشی ها 
در این منطقه ش��وند پیشنهادی 
که با استقبال س��وریه و مخالفت 

سازمان ملل همراه شد.
در همین رابط��ه وزیر خارجه 
روسیه پیش��نهاد اعزام صلح بانان 
روس به بلندی های جوالن را برای 
دبیر کل سازمان ملل توضیح داد در 
حالی که سخنگوی بان کی مون این 

مسئله را مغایر با مأموریت نیروهای 
حافظ صلح در منطقه دانست.

بنا به گزارش خبرگزاری رسمی 
سوریه )س��انا(، یک منبع مسئول 
در وزارت خارجه سوریه اعالم کرد 
که مقامات سوریه از نقش اتریش 
در منطق��ه ج��والن تقدیر کرده و 
از اظه��ارات والدیمی��ر پوتین در 
خصوص آمادگی کش��ورش برای 

اعزام نیرو استقبال می کنند.
همچنین مقامات سوریه اعالم 
کردند، آم��اده اند تا ب��ا نیروهای 

روسی همکاری کامل داشته باشند.
پیشتر دولت اتریش اعالم کرده 
بود که تصمیم نهایی برای خروج 
نیروهایش از صلح بانان سازمان ملل 
در بلندی های جوالن را اتخاذ کرده 
است. این تصمیم مقامات اتریش در 
پی درگیری میان نیروهای ارتش با 
مخالفان سوریه در گذرگاه القنیطره 
به عنوان تنها گذرگاه میان سوریه با 

اراضی اشغالی صورت گرفت.
رژیم صهیونیس��تی نیز با ابراز 
تأس��ف نس��بت به این تصمیم از 
احتم��ال افزای��ش ناآرامی ه��ا در 
منطق��ه به دنبال ای��ن تصمیمات 

مقامات اتریشی ابراز نگرانی کرد.
سایر رویدادها

* رئیس جمه��ور لبنان تأکید 
کرد، بیروت مخالف هرگونه دخالت 

در بحران سوریه است.
* اس��تاد برجس��ته دانش��گاه 
آمریکا گفت، پیروزی ارتش سوریه 
در القصی��ر مع��ادالت منطق��ه را 

تغییر داد.
* شورای امنیت سازمان ملل 
متحد از س��وریه خواست تا اجازه 
به  بشردوس��تانه  ورود کمک های 

القصیر را بدهد.
* فرمانده ارشد ناتو تأکید کرد 
ناتو در خاک سوریه دخالت نظامی 

نخواهد کرد.
* دولت س��وریه اعالم کرد در 
مقابل ارس��ال کمک  ه��ا به مردم 

سوریه مانع تراشی نمی کند.
* مشاور سیاس��ی بشار اسد: 
کنفرانس ژنو2 با نظارت روس��یه، 
آمریکا و سازمان ملل برگزار خواهد 

شد نه کشورهای عربی.
* ش��بکه خب��ری العال��م از 
بازگشت ساکنان شهر القصیر پس 
از پاکسازی کامل این شهر از وجود 

گروه های تروریستی خبر داد.
* س��فیر چین در مس��کو در 
ب��ا نماین��ده رئیس جمهور  دیدار 
روسیه در امور خاورمیانه خواستار 
حل و فصل بحران سوریه از طریق 

سیاسی شد.

به دنبال پیروزی های پی در پی ارتش سوریه

پنتاگون تحرکات نظامی
در مرز اردن _ سوریه را افزایش داد

مردم ترکیه با رد درخواست 
نخست وزیر برای پایان دادن به 
خیابان ه�ای  در  اعتراض�ات، 
آنکارا و اسالمبول راهپیمایی 
کردن�د و با نیروه�ای امنیتی 

درگیر شدند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، 
اعتراضات ضد دولتی مردم ترکیه 
جمعه ش��ب نی��ز ادام��ه یافت و 
معترضان ب��ا نیروهای پلیس که 
س��عی می کردند آنه��ا را متفرق 
کنند درگیر ش��دند و به س��مت 
آنها کوکتل مولوتف پرتاب کردند. 
تظاهرکنن��دگان ب��ا اجتم��اع در 
میدان »تقس��یم« علی��ه »رجب 
طیب اردوغان« نخست وزیر شعار 
دادند و خواستار استعفای او شدند.

دو هفت��ه قبل در پی تخریب 
پ��ارک »گزی« به دس��ت عوامل 
ش��هرداری اس��المبول، درگیری 
میان نیروهای دولتی و معترضان 

آغاز شده بود.
در آن��کارا نی��ز جمعه ش��ب 

ه��زاران نفر از م��ردم ترکیه علیه 
اردوغان تظاهرات کردند. ش��مار 
شرکت کنندگان در این تظاهرات 
حدود 10 هزار نفر اعالم شده است. 
معترضان ب��ر طبل می کوبیدند و 

علیه دولت شعار می دادند.
طبق یک نظرسنجی به عمل 
آمده، حدود 92 درصد معترضان 
ترک سیاس��ت های مس��تبدانه و 
رفتار خودپسندانه اردوغان را علت 

اعتراض خود ذکر کرده اند.
اردوغ��ان نی��ز پ��س از اینکه 
احس��اس ک��رد مواض��ع قاطع او 
در م��ورد تظاهرکنندگان نتیجه 
معک��وس دارد، به مواضع دوپهلو 

روی آورد؛ وی دیروز گفت حاضر 
است به مطالبات دموکراتیک گوش 
فرا دهد و در همان حال، گفت که 
مخالفان در اعتراضات شان صادق 
با  اردوغان  نیس��تند. همس��ویی 

آمریکا و ناتو به خصوص در ارتباط 
با تحوالت سوریه، مردم ترکیه را 

علیه وی و دولتش قرار داد.
در همین حال، نخس��ت وزیر 
ترکی��ه علیه انگلی��س، آمریکا و 
نی��ز موضع  اروپایی  کش��ورهای 
گرف��ت و مواضع این کش��ورها را 
در مورد تح��والت ترکیه دوگانه 

دانست.
او گفت آنها در کشورهای خود 
از گاز اشک آور برای متفرق کردن 
معترضان استفاده می کنند، ولی به 
کشورهای دیگر اعتراض می کنند.

سایر رویدادها
* عب��داهلل اوج��االن رهب��ر 
حزب کارگران کردس��تان ترکیه 
)پ.ک.ک( ک��ه در زندان به س��ر 
می ب��رد، از اعتراضات ضد دولتی 

در ترکیه حمایت کرد.
* بروکسل اعالم کرد حوادث 
اس��المبول تاثی��ری در مذاکرات 
عضویت ترکی��ه در اتحادیه اروپا 

ندارد.

ادامه اعتراض ها در اسالمبول و آنکارا

مردم ترکیه: اردوغان دیکتاتور است ، باید استعفا دهد

رئیس جمهور آمریکا از جمع آوری اطالعات شخصی شهروندان آمریکایی از سوی آژانس امنیت 
ملی این کشور دفاع کرد و آن را برای ایجاد امنیت الزم دانست.

چند روز پس از افشای خبر رسوایی شنود مکالمات تلفنی و کنترل اینترنتی شهروندان آمریکایی از سوی 
آژانس امنیت ملی آمریکا که سروصدای زیادی در این کشور به پا کرد، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از این 

موضوع دفاع کرد.
»اوباما« تصریح کرد،  جمع آوری اطالعات با نظارت کنگره و دادگاه های این کش��ور صورت گرفته و دولتش 
در ایجاد امنیت و رعایت حقوق شهروندی تعادل را رعایت کرده است!آنطور که شبکه خبری بی بی سی به نقل 
از »گاردین« نوشته، آژانس امنیت ملی آمریکا از شرکت خدمات تلفن و اینترنتی »ورایزون« خواسته، اطالعات 

تلفنی و اینترنتی کاربران خود را جمع آوری کرده و در اختیار این آژانس قرار دهد.
پس از آن هم جزییات جدیدی از دسترسی آژانس امنیت ملی آمریکا به سرورهای 9 شرکت اینترنتی منتشر 
شد.این شرکت ها شامل »فیس بوک«، »گوگل«، »مایکروسافت« و »یاهو« هستند که آژانس امنیت ملی آمریکا 

با استفاده از سیستمی به نام »پریسم« مکالمات آنالین کاربران را در آنها رصد می کرده است.
باراک اوباما که در »سن خوزه« سخنرانی می کرد خاطرنشان کرد، زمانی که به ریاست جمهوری انتخاب شد، 
»نگرانی هایی« درباره این روند داشته است، اما پس از بررسی و اتخاذ تدابیر ایمنی تصمیم گرفت آنها ادامه یابند.
به گفته رئیس جمهور آمریکا جمع آوری اطالعات برای »تامین امنیت« بیش��تر شهروندان آمریکایی بوده و 
برای داشتن امنیت باید بهای آن را پرداخت کرد.اوباما خطاب به خبرنگارانی که در هتل »فومونت« سن خوزه 
جمع ش��ده بودند تا درباره اجرای طرح خدمات درمانی او در ایالت کالیفرنیا آگاه ش��وند، گفت: وقتی صدارت را 

به دست گرفتم، دو تعهدی را اعالم کردم که از دیگر تعهدات من بیشتر اهمیت داشت، یکی از آنها این بود که 
امنیت مردم آمریکا را حفظ کنم و دوم این که از قانون اساس��ی حمایت کنم. ش��ما نمی توانید هم 100 درصد 

امنیت و در عین حال 100 درصد حریم خصوصی داشته باشید.
یادآور می شود، نخستین بار، روز پنجشنبه گذشته روزنامه های گاردین و واشنگتن پست از »جاسوسی گسترده 

و بی سابقه« دولت آمریکا از صدها میلیون شهروند آمریکایی پرده برداشت.
گفته می شود اسناد مربوط به این اقدام توسط یک افسر اطالعاتی فاش شده است. وی این اطالعات را در 

اختیار مطبوعات قرار داده است.این طرح نه تنها در آمریکا بلکه در انگلیس هم اجرا شده است.
درحالی که اتهامات گس��ترده ای در این زمینه به دولت آمریکا وارد ش��ده و افکار عمومی خواس��تار دریافت 
توضیحات قانع کننده ای در این زمینه اس��ت آژانس امنیت ملی آمریکا از ارائه هرگونه توضیحات در این مورد 
خودداری کرده است.در مقابل گروه های مدنی این اقدام را نقض حقوق شهروندی و قانون اساسی ایاالت متحده 

دانسته و تصریح کرده اند دولت حق ندارد در این ابعاد تکان دهنده از شهروندان خود جاسوسی کند.
در همین حال، »جولیان آسانژ«، موسس پایگاه اینترنتی »ویکی لیکس« روز جمعه »نظام دادگستری آمریکا« 

را به شدت مورد انتقاد قرار داد وگفت این نظام دچار »فروپاشی فاجعه بار« شده است.
وی که در محل س��فارت اکوادور در لندن و با خبرگزاری فرانس��ه گفت وگو می کرد »جاسوسی دولتمردان 
آمریکایی از مردم« را به »تالش برای پولشویی« تشبیه کرد و افزود: »دولت آمریکا سوابق مکالمات تلفنی همه 
شهروندان آمریکایی را دارد و در چارچوب توافقی مخفیانه این اطالعات را به صورت روزانه از آژانس امنیت ملی 

دریافت می کند. این چیزی است که فاش شده است.«

در پی افشای رسوایی استراق سمع

اوباما جاسوسی از شهروندان آمریکایی را ضروری دانست

رؤس�ای جمهور چین و آمری�کا در کالیفرنیا دیدار و درباره 
»لزوم افزایش همکاری ها« با »رویکردی جدید« تأکید کردند.

ب��اراک اوباما، رئیس جمهور آمری��کا روز جمعه )هفدهم خرداد( با 
»شی جینپینگ« همتای چینی خود در تفرجگاه صحرایی »سانی لندز« 
دی��دار کرد تا به قول خبرگزاری فرانس��ه »پایه گذار یک الگوی جدید 
همکاری میان کشورها براساس احترام متقابل و منافع دوجانبه« باشد.
رئی��س جمهور آمریکا در این دی��دار در خصوص اتهام مکرر پکن 
به آمریکا در رابطه با پیگیری راهبرد تغییر توازن قدرت ها در آس��یا به 
همتای چینی خود اطمینان داد دیگر قصد ندارد چین را محدود کند.
اوباما همچنین گفت به نفع آمریکا اس��ت که چین به راه موفقیت 
خود ادامه دهد زیرا واشنگتن معتقد است یک چین آرام و با ثبات نه 

فقط برای چینی ها بلکه برای آمریکا و جهان نیز خوب خواهد بود.
اما اوباما به یکی از مسائل اصلی مورد اختالف میان آمریکا و چین 
یعنی اتهام جاسوس��ی س��ایبری علیه اسرار نظامی و تجاری و مالکیت 

معنوی آمریکا اشاره کرد.
رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد دو طرف باید با یکدیگر بر س��ر 
مس��ائلی نظیر امنیت سایبری، برنامه هسته ای کره شمالی و تغییرات 
آب و هوایی همکاری کنند. وی همچنین متعهد ش��د که کش��ورش 
مسئله حقوق بشر را که یکی از مسائل مطرح شده از سوی قانونگذاران 
آمریکایی و فعاالن حقوق بشر علیه رفتار سختگیرانه چین با گروه های 

مذهبی و حامیان دموکراسی است، مطرح خواهد کرد.
رئیس جمهوری چین نیز تأکید کرد: اقیانوس بزرگ آرام جای کافی 

برای هر دو کشور بزرگ همچون آمریکا و چین وجود دارد.
ش��ی جینپینگ خاطرنشان س��اخت: »ما امروز در اینجا یکدیگر را 
مالقات کردیم تا آینده روابط آمریکا و چین و همچنین طرح کلی برای 
این روابط را مشخص کنیم.« به گزارش خبرگزاری ایسنا، انتظار نمی رفت 
آنها پیش از نشست گروه 20 در ماه سپتامبر در روسیه دیداری داشته 
باشند اما دو طرف با احساس اینکه روابط دشوار و پیچیده آنها دستخوش 
بی اطمینانی شده،  مصلحت دانستند که زودتر یکدیگر را مالقات کنند.

اوباما گفت: تصمیم ما برای آنکه زودهنگام نشس��تی داشته باشیم 
از نظ��ر من به معنای اهمیت روابط آمریکا و چین اس��ت. این نه فقط 
برای موفقیت کش��ورهای ما و امنیت کش��ورهای ما بلکه برای منطقه 

آسیا- اقیانوسیه و برای جهان مهم است.
در عی��ن حال چین این را هم عنوان کرد که خود یکی از قربانیان 

»جاسوسی سایبری« است!

سران آمریکا و چین
راه های گسترش همکاری ها را بررسی کردند

مفتی اخوان المس�لمین تاکید کرد، رژیم صهیونیس�تی بین 
سال های 2017 تا 2020 نابود  می شود.

به گزارش خبرگزاری ها، »عبدالرحمن البر« مفتی اخوان المس��لمین 
مصر تاکید کرد مطالعات پژوهش��گران غرب و ش��رق، س��رنگونی رژیم 

صهیونیستی بین سال های 2017 تا 2020 را تایید می کند.
وی با اشاره به اینکه امت اسالمی بیش از هر زمان دیگری به پیروزی 
نزدیک است اظهار داشت، بیداری اسالمی روح تازه ای در کشورها ایجاد 

کرده و رژیم صهیونیستی در حال تضعیف است.
مفتی اخوان المس��لمین گفت، اوضاع کنونی جهان نشان می دهد که 
ما در برابر دو طرح قرار داریم، یک طرح رژیم صهیونیس��تی است که رو 
به افول است و دوم طرح عربی اسالمی که روز به روز قدرتمندتر می شود.

وی با یادآوری سالروز اشغال بیت المقدس توسط صهیونیست ها تاکید 
کرد، مسجداالقصی زمانی به دست صهیونیست ها افتاد که امت در خواب 
عمیق فرو رفته بود اما اکنون ملت های مسلمان بیدار شده و اشغالگران را 

از سرزمین های فلسطینی اخراج خواهند کرد.

  چهار سوی پنج قاره

7 کشته در حمله پهپاد آمریکایی
حمله پهپاد آمریکایی به روس��تای »منگورانی« وزیرستان 
ش��مالی مرگ هفت غیرنظامی و جراحت س��ه تن دیگر را در 

پی داشت.
ای��ن اتفاق دو روز پس از مراس��م س��وگند »نواز ش��ریف« 

نخست وزیر جدید پاکستان رخ داد.
140 هزار مسلمان آواره در میانمار

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعالم کرد، 140 
هزار مسلمان اهل میانمار آواره هستند. این نهاد از دولت میانمار 

خواست شرایط را برای بازگشت این آوارگان فراهم کند.
خودسوزی در مغرب

یک ش��هروند مغربی به دلیل ظلمی که در حق وی ش��ده 
بود، در سالن انتظار دادگاه شهر »سال« خود را به آتش کشید.
منابع بیمارستانی حال این شهروند را وخیم اعالم کردند. این 
چندمین بار است که در مغرب افراد دست به خودسوزی می زنند.

پنجمین سفر جان کری به رام اهلل
»جان کری« وزیر خارجه آمریکا به زودی به رام اهلل و تل آویو 
می رود تا زمینه های از سرگیری گفت و گوهای سازش را فراهم 
کند. این پنجمین بار اس��ت که جان کری طی دو ماه گذشته 

به فلسطین اشغالی می رود.

تظاهرات فلسطینی ها در سالگرد اشغال قدس شرقی با دخالت 
نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به خشونت کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از المیادین، این تظاهرات در اطراف 
مسجد االقصی و پس از نماز جمعه برگزار شد و نیروهای صهیونیستی از 
گاز اشک آور و گلوله  برای برخورد با نمازگزاران فلسطینی استفاده کردند.
همزمان با این تظاهرات هزاران فلسطینی دیگر در کرانه باختری و نوار 

غزه با برگزاری تظاهرات خواستار آزادی قدس شریف شدند.
ماموران امنیتی اس��رائیل در منطقه »نعلین« در کرانه باختری نیز با 
حمله به معترضان تعدادی از فلسطینی ها را دستگیر کردند. این تظاهرات 
همزمان با تظاهرات در 40 کش��ور جهان در سالگرد اشغال قدس شرقی 

برگزار شد.
ارتش رژیم صهیونیستی در سال 1967 بخش شرقی بیت المقدس را 
بعد از اش��غال بخش غربی در س��ال 1948 اشغال کرد و پس از آن اعالم 

کرد بیت المقدس پایتخت اسرائیل خواهد بود.

زد و خورد با نظامیان صهیونیست
در سالگرد اشغال قدس شرقی

مردم شهر حلب در حمایت از ارتش و دولت 
این کشور تظاهرات کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، شرکت کنندگان 
در این تظاهرات در حالی که تصاویری از بشار اسد 
رئیس جمهور سوریه را در دست داشتند همبستگی 
خ��ود را به مردم ترکی��ه در اعتراضات علیه دولت 

رجب طیب اردوغان اعالم کردند.
مردم ش��هر حل��ب در این تظاه��رات اقدامات 
سرکوبگرانه دولت اردوغان در ترکیه را محکوم کردند.

یک��ی از تظاهرکنندگان گفت، ما امروز پیروزی 
ارتش س��وریه در القصیر را جشن گرفته ایم و آن را 
مقدمه پیروزی کامل در سراسر سوریه می دانیم.وی 
افزود، ما از اردوغان می خواهیم که براساس خواست 

ملت سوریه از قدرت کناره گیری کند.
یکی دیگر از شهروندان سوری اظهار داشت، ما 

از هم اکنون جنگ با سوریه را پایان یافته می دانیم.
یکی از دانشجویان شرکت کننده در این تظاهرات 
گفت، من به نمایندگی از دانشجویان دانشگاه حلب 
و مردم این ش��هر به ارتش سوریه درود می فرستم 
و مطمئن هس��تم با یاری خداوند پرچم پیروزی در 
سراسر سوریه برافراشته خواهد شد.هزاران مصری 
نی��ز در حمای��ت از س��وریه و ح��زب اهلل در قاهره 

تظاهرات کردند.
تظاهرکنندگان ش��عارهایی در حمایت از ارتش 
سوریه و حزب اهلل سر دادند و همچنین همبستگی 
خ��ود را با م��ردم فلس��طین اع��الم کردند.فعاالن 
اس��المگرای مصری تأکید کردند مردم فلس��طین 
حق بازگش��ت به سرزمین های اشغال شده را دارند 
و سیاس��ت های یهودی سازی بیت المقدس محکوم 

است.

مردم حلب آزادی شهر القصیر را جشن گرفتند

مردم سوریه ضمن حمایت از ارتش سوریه با مردم ترکیه نیز اعالم همبستگی کردند.

مفتی اخوان المسلمین: فروپاشی اسرائیل 
قریب الوقوع است

اعالم حکم نهایی مبارک و 
پسرانش که قرار بود روز شنبه 
در آخرین جلسه محاکمه وی 
اعالم  شود به فردا موکول شد.
اولی��ن جلس��ه دادگاه تجدید 
نظر حس��نی مبارک و پسران وی 
در خصوص کشتار تظاهرکنندگان 
مص��ری در جری��ان انق��الب این 
کشور، 21 اردیبهشت برگزار شد 
که رئیس دادگاه جلسه قرائت حکم 

را به روز شنبه موکول کرده بود.
بنا به گفت��ه یک منبع وزارت 
کشور مصر تنها برای تامین امنیت 
جلس��ه محاکمه مب��ارک که در 
آکادمی پلیس قاه��ره برگزار می 
شود، سه هزار نیروی پلیس و 30 
خودروی زرهی ب��ه کار گرفته تا 
بدین وس��یله بتواند امنیت جانی 
متهمان را هنگام خروج از زندان و 
زمان بازگشت از دادگاه تامین کند.
خبر دیگر اینکه وزارت کشور 
مصر اعالم کرد در جریان تظاهرات 
مقابل سفارت آمریکا در قاهره 25 

نفر را دستگیر کرده است.
ب��ه گزارش ف��ارس یک منبع 
امنیتی مس��ئول در وزارت کشور 
مصر اعالم ک��رد نیروهای امنیتی 
25 نفر از تظاهرکنندگان را مقابل 

سفارت آمریکا دستگیر کرده و آنها 
را تحویل دادستانی مصر داده اند.

در ای��ن تظاه��رات معترضان 
سنگ و کوکتل مولوتف به سمت 
س��فارت آمریکا پرتاب کردند و با 
بس��تن خیابان های اطراف جلوی 

تردد خودروها را گرفتند.

حکم نهایی حسنی مبارک
فردا اعالم می شود

سرباز افغان نظامیان آمریکایی را در استان »پکتیا« به رگبار 
بست و سه نفر از آنها را به هالکت رساند.

ب��ه گزارش خبرگزاری ها، دیروز نظامیان اش��غالگر در ش��رق و غرب 
افغانس��تان هدف حمله قرار گرفتند؛ در اس��تان پکتیا یک س��رباز افغان 
نظامیان آمریکایی را به رگبار مسلسل بست و سه نفر از آنها را به هالکت 
رساند. در ارتباط با سرنوشت این سرباز افغان و شمار زخمی های نیروهای 

اشغالگر گزارشی نرسید.
در همین حال، ستاد ارتش ایتالیا اعالم کرد، نیروهای این کشور در 
غرب افغانستان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. طبق گزارش منبع 
فوق، یک نظامی ایتالیایی در این حمله کشته شد و سه نظامی ایتالیایی 

نیز زخمی شدند.
جمعه گذشته نیز عملیات علیه اشغالگران در استان هلمند افغانستان، 
مرگ شش نظامی گرجستانی و جراحت 9 نفر دیگر از آنها را در پی داشت.

نیروهای دولتی نیز با کمک ناتو توانستند 50 شبه نظامی طالبان در 
مناطق مختلف افغانستان را بکشند.

سرباز افغان نظامیان آمریکایی را
به رگبار بست

عملیات تروریستی در پایتخت و موصل عراق چهار شهید 
و 30 زخمی برجای گذاشت.

ب��ه گزارش خبرگزاری مهر، صبح دیروز یک خودروی بمب گذاری 
ش��ده در ش��رق بغداد منفجر ش��د. این انفجار در مجاورت یک مرکز 
بهداشت رخ داد و به شهادت چهار غیرنظامی و جراحت 19 نفر دیگر 

انجامید.
در شهر موصل نیز تروریست ها با یک بمب دست ساز گشتی نیروهای 
ارتش عراق را هدف قرار دادند. در این عملیات تروریستی هم 11 سرباز 

عراقی زخمی شدند.
دو روز قبل نیز دو اتوبوس حامل زائران ایرانی در منطقه »هارونیه« 
استان دیالی عراق هدف عملیات انتحاری با خودروی بمب گذاری شده 
قرار گرفته بود. در این حمله تروریس��تی 16 هموطن ما جان باخته و 

44 تن دیگر زخمی شده اند.
جمعه گذشته مناطق سنی نشین عراق شاهد تظاهرات ضد دولتی 
بود. در همین حال، »اس��امه النجیفی« رئیس مجلس عراق خواستار 
محاکمه نظامیانی شد که طی ماه های اخیر به سمت تظاهرکنندگان 
در مناطق سنی نشین تیراندازی کرده اند. گفتنی است النجیفی متهم 
اس��ت به تظاهرات ضد دولتی در مناطق س��نی نشین دامن می زند و 
معموال به جای اینکه گروه های تروریستی را محکوم کند، دولت بغداد 

را متهم می کند.

حمالت تروریستی در عراق
 4 شهید و 30 زخمی برجای گذاشت


