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اعتصاب غذای »جوانان الحرمین«
برای آزادی زندانیان سیاسی در عربستان

هیئت هماهنگی »جوانان الحرمین« عربستان از 
آغاز اعتصاب  غذای اعضای این هیئت در اعتراض به 
زندانی شدن فعاالن سیاسی این کشور خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس از عربستان، هیئت هماهنگی 
جوانان الحرمین در عربستان با آغاز اعتصاب غذا، این اقدام 
را گامی در مسیر حمایت از زندانیان سیاسی و تاکید بر لزوم 
آزادی آنان دانسته و اعالم کردند: اعتصاب، ابزاری برای مبارزه 
مسالمت آمیز و اعالم مخالفت با دستگیری های ظالمانه است.

یکی از جوانان معترض در این باره به خبرنگار فارس گفت: 
فراخوان اعتصاب، ابزاری برای اعمال فش��ار بر وزارت کشور 
به منظور آزادی زندانیان سیاسی و نیز رساندن صدای ما به 
جهانیان و تاکید بر آزادی و زندگی ش��رافتمندانه است.وی 
همچنین تصریح ک��رد: هیئت هماهنگی جوانان الحرمین، 
طرحی را برای اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ماه شعبان 
و رمضان در نظر گرفته اند و قرار است اعتصاب طوالنی مدت 

آنها از اول ماه رمضان آغاز شده و تا عید فطر ادامه یابد.

آغازتظاهرات ضد سرمايه داري
 درلندن

یک هفته مانده به برگزاري نشست سران گروه 
هشت در ایرلند شمالي، تظاهرات ضد سرمایه داري 
در لندن با اش�غال یک پاسگاه متروکه پلیس این 

شهر آغاز شد . 
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران به نق��ل از رویترز ؛  
مخالفان س��رمایه داري و گروه هش��ت ، ک��ه از مدت ها 
پی��ش اعالم کرده بودن��د یک هفته پی��ش از برگزاري 
نشس��ت سران گروه هش��ت در ایرلند شمالي، علیه این 

گروه و سیاست هاي نظام سرمایه داري، تظاهرات خواهند 
کرد،اقدامات اعتراضي خود را آغاز کردند. 

درهمین حال عصردیروز اخباري نیز ازبرگزاري تجمع 
حامیان تشکل موسوم به "گروه هشت را متوقف کنید" 
در لندن و استقرارپلیس ضد شورش در منطقه "سوهو"، 
واقع  در مرکز این شهر براي جلوگیري ازاین تجمع وخارج 
کردن س��اختمان پیشین پلیس از اشغال مخالفان نظام 

سرمایه داري گزارش شده است. 
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کوچه شهید شاهچراغی

  چهار سوی پنج قاره

ارت�ش س�وریه ب�ا انج�ام 
اق�دام  هلی ب�رن  عملی�ات 
گروه های مسلح در مرکز شهر 

حلب را غافلگیر کرد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ها به 
نق��ل از روزنام��ه لبنان��ی الدیار، 
نیروه��ای ارتش س��وریه با هدف 
سرکوب گروه های مسلح مستقر در 
بخش های مرکزی شهر حلب اقدام 
به هلی برن نیروهای ویژه ارتش به 

مرکز این شهر کرد.
خبرنگاران مس��تقر در حومه 
حلب اعالم کردند ارتش س��وریه 
موفق ش��د ش��ماری از نیروهای 
چترب��از و زبده ارتش را به صورت 
هلی برن در مرکز شهر حلب فرود 
آورد و بخ��ش قابل مالحظه ای از 
مرکز این شهر را از تصرف نیروهای 

تروریست مسلح خارج کند.
ن  ا ر ن��گا خبر گفت��ه  ب��ه 
بی��ن  ش��دیدی  درگیری ه��ای 
نیروهای ارتش و تروریست ها در 
مناطق مختلف حلب آغاز ش��ده 
اس��ت و شواهد امر نشان می دهد 
که ب��ه زودی این ش��هر از وجود 
شورش��یان و گروه ه��ای مس��لح 
پاکس��ازی خواهد شد و حلب نیز 
همانند القصیر ب��ه تصرف ارتش 

سوریه درخواهد آمد.
ارتش سوریه همچنین موفق 
ش��د کنت��رل مناط��ق اط��راف و 
روستاهای مختلف شهر حلب را به 
دست آورد و تروریست های جبهه 
النصره و ارتش آزاد س��وریه برای 
مقابله با عملیات ارتش سوریه به 

عناصر خود اعالم آماده باش دادند.
یگان های ارتش س��وریه یک 
مرکز تجمع افراد مسلح در محور 
»عندان، ابیص« در حلب را هدف 
قرار دادند که باعث کشته شدن 38 
فرد مسلح و انهدام هفت دستگاه 

خودروی آنان شد.
نیروه��ای ارت��ش س��وریه با 
محاصره مناط��ق اطراف حلب در 
تالش��ند زمینه را ب��رای عملیات 

نهایی فراهم کنند.
از فرمانده��ان عملیاتی  یکی 
ارتش س��وریه در ای��ن باره گفت، 
ب��ا محاصره حلب و انجام عملیات 
هلی برن به زودی حلب از تصرف 
تروریس��ت ها بی��رون می آی��د و 
پیروزی دیگری برای ارتش سوریه 

رقم خواهد خورد.
انفجار دمشق

بر اثر دو انفجار تروریستی در 

دمش��ق دست کم 14 تن کشته و 
31نفر مجروح شدند.

نخس��تین انفج��ار در منطقه 
المرج��ه رخ داد و دو تروریس��ت 
خ��ود را در میدان المرجه منفجر 
کردند که شمار زیادی از شهروندان 
بی گن��اه در این منطقه کش��ته یا 

مجروح شدند.
دومین انفجار تروریس��تی در 
یک��ی از مراکز دولتی دمش��ق به 
وقوع پیوست و چندین نفر کشته 

و زخمی شدند.
پیش بینی می شود آمار تلفات 
این انفجارهای تروریستی افزایش 

یابد.
کنفرانس ژنو2

معاون وزیر خارجه روس��یه با 
تاکید بر ل��زوم پیروزی کنفرانس 
ژنو2 اعالم کرد، اگر ژنو2 شکست 
بخورد چیزی از سوریه جز کشوری 

ویران به جا نخواهد ماند.
میخائی��ل بوگدان��ف گفت، از 
همه کشورهای جهان می خواهم به 
حاکمیت و استقالل سوریه احترام 
بگذارند و در امور داخلی این کشور 

مداخله نکنند.
وی اف��زود، مس��ئله رفتن یا 
ماندن بشار اسد در مسند قدرت به 
خود ملت سوریه مربوط می شود و 
هیچ کس در این مورد حق مداخله 

ندارد.
از سوی دیگر، هنری کیسینجر 
وزیر خارجه اس��بق آمریکا درباره 
پیامدهای مداخله نظامی این کشور 

در سوریه هشدار داد.
وی اف��زود، م��ا نبای��د درگیر 
مسئله ای شویم که پیامدهای آن 
را نمی دانیم و نمی توانیم نتیجه آن 

را به درستی مدیریت کنیم.
وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی 

نیز اذعان کرد درگیری های سوریه 
ممکن است به پیروزی بشار اسد 

بینجامد.
وی تصریح کرد، با پیروزی های 
اخی��ر ارتش ام��کان دارد مناطق 
بیشتری تحت کنترل ارتش درآید 
و مخالفان مسلح نتوانند کاری از 

پیش ببرند.
سایر رویدادها

* م��ردم تونس ب��ا برگزاری 
ارس��ال  خواس��تار  تظاهرات��ی 
هواپیمایی به دمش��ق برای انتقال 
تروریست های تونس��ی آزاد شده 
از سوی نظام سوریه به این کشور 

شدند.
از  چچ��ن  رئیس جمه��ور   *
روحانیت این کش��ور خواس��ت تا 
مانع مش��ارکت جوانان این کشور 

در درگیری های سوریه شوند.
اهالی شهر القصیر در شرایطی 
پ��س از 8 ماه ب��ه خانه های خود 
بازگشتند که تمامی اموال آنها از 
سوی تروریست ها به غارت رفته و 

منازلشان تخریب شده است.
* دبیرکل س��ازمان همکاری 
اسالمی تاکید کرد، ایجاد منطقه 
پرواز ممنوع بر فراز س��وریه تنها 
با موافقت ش��ورای امنیت ممکن 

می شود.
* وزی��ر خارجه س��ابق رژیم 
صهیونیس��تی مدعی شد تا زمانی 
که ح��زب اهلل لبنان در فهرس��ت 
س��ازمان های تروریستی گنجانده 
نشود با کشورهای اروپایی درباره 

سوریه مذاکره نمی کند.

عملیات هلی برن ارتش سوریه
زرداری محکوم کرد برای پاکسازی تروریست ها در حلب

»آصف علی زرداری« رئیس جمهور پاکستان حمالت پهپادهای 
آمریکایی به نوار قبایلی ش��مال غرب کشورش را محکوم کرد. مردم 
پاکس��تان از اس��الم آباد می خواهند اقدامات قاطع ت��ری را در مورد 

جلوگیری از حمالت پهپادها انجام دهد.
دفع حمله طالبان در هلمند

در پی حمله حدود 25 شبه نظامی طالبان به یک پایگاه پلیس 
افغانس��تان در منطقه »نهری سراج« استان هلمند، نیروهای پلیس 

واکنش نشان داده و هفت نفر از مهاجمان را کشتند.
12شبه نظامی طالبان نیز طی این حمله زخمی شدند.

مرسی رئیس دادگاه را تعیین کرد
»محمد مرسی« رئیس جمهوری مصر، »عدلی منصور« را به عنوان 
رئیس دادگاه عالی قانون اساس��ی این کشور منصوب کرد. طی یک 
سال اخیر میان مرسی و قضات مصر تنش هایی وجود داشته است.

توطئه ناکام علیه مادورو
دول��ت کاراکاس اع��الم کرد، 9 نفر را در ارتب��اط با توطئه ترور 
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال، دس��تگیر کرده اس��ت. این 
9نفر از شبه نظامیان یک حزب راست کلمبیا هستند. کلمبیا تحت 

نفوذ شدید آمریکا قرار دارد.
اعتراض به پیش شرط های تل آویو

»نبیل ابوردینه« سخنگوی تشکیالت خودگردان فلسطین گفت، 
»بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر اسرائیل برای انجام مذاکرات صلح 
)سازش( پیش شرط های غیرقابل پذیرشی را مطرح می کند. حماس 

با این مذاکرات مخالف است.

سرویس خارجی-
 تظاه�رات مس�المت آمیز 
مردم بحرین در منامه و دیگر 
مناطق این کش�ور ب�ا یورش 
نیروهای امنیتی به خش�ونت 

کشیده شد.
صده��ا تن از م��ردم پایتخت 
بحری��ن و همچنی��ن ش��هرهای 
دیگر بحرین در اعتراض به ادامه 
سیاست سرکوب رژیم آل خلیفه و 
اخراج کارمندان ش��یعه از ادارات 
تظاه��رات کردن��د که ب��ا یورش 

مزدوران   آل خلیفه مواجه شدند.
تظاهرکنن��دگان در حالی که 
ش��عار »مرگ بر آل خلیفه« س��ر 
می دادند با پرتاب کوکتل مولوتف 

از خود دفاع می کردند.
این در حالی است که نیروهای 
امنیتی رژیم بحرین با استفاده از 
گلوله های س��اچمه ای و گازهای 

سمی و اشک آور به تظاهرکنندگان 
حمله کردند که باعث زخمی شدن 

تعدادی از تظاهرکنندگان شد.
»نادر عبداالمام« فعال سیاسی 
بحری��ن در این ب��اره گفت، روند 

اخراج کارمندان ش��یعه از سوی 
آل خلیفه همچن��ان ادامه دارد و 
در مقاب��ل نظامیان بازنشس��ته و 
خارجی ها به کار گرفته می شوند 
تا شیعیان به حاشیه رانده شوند.

وی اف��زود، ش��یعیان بحرین 
65 درصد جمعیت این کش��ور را 
تش��کیل می دهند ام��ا آل خلیفه 
اجازه نمی دهد که در هیچ یک از 
وزارتخانه های مهم پستی داشته 

باشند.
وی تاکید کرد: گرچه جامعه 
جهانی همچنان نظام آل خلیفه را 
به اصالحات واقعی و گفت وگوی 
نتیجه بخ��ش ف��را می خوان��د اما 
مس��ئوالن رژیم هنوز بر سیاست 

سرکوب تاکید می کنند. 
ای��ن فعال سیاس��ی بحرینی 
گفت: هی��چ نظامی درهیچ نقطه 
از دنی��ا مانند نظ��ام آل خلیفه به 
سیاس��ت س��رکوب و به حاشیه 
راندن اکثریت م��ردم خود اقدام 

نکرده است.
گفتنی اس��ت نظام آل خلیفه 
در ش��رایطی به سیاست سرکوب 
مردم و معترضان ادامه می دهد که 
ولیعهد بحرین اکنون در واشنگتن 
به سر می برد و در محافل مختلف 
از حقوق بش��ر و اصالحات سخن 

می گوید.

پرتاب گاز های سمی به سوی مردم بحرین در خیابان های منامه

نیروه�ای امنیتی ترکیه با 
یورش ب�ه تظاهرکنندگان در 
اس�امبول، آنه�ا را از میدان 

»تقسیم« عقب راندند.
به گزارش خبرگزاری فارس، 
پلیس ضدشورش دیروز با استفاده 
خودروه��ای  و  اش��ک آور  گاز  از 
آب پاش فش��ار قوی به معترضان 
در میدان تقسیم اسالمبول حمله 
ک��رد. این حمل��ه در دوازدهمین 
روز اعتراضات صورت گرفت. روز 
قب��ل از این حمل��ه »رجب طیب 
اردوغان« نخس��ت وزیر معترضان 
را غارتگ��ر خوان��ده و گفت��ه بود 
که صب��رش در مقابل معترضان 
حدی دارد. در این حمله شماری 
از تظاهرکنن��دگان از جمله یک 

خبرنگار زخمی شدند.
خبرنگاران درگیری های دیروز 
اسالمبول را شدید توصیف کردند. 
به گفته آنها، معترضان برای مقابله 

با نیروهای پلیس، از کوکتل مولوتف 
اس��تفاده کردند و تعقیب و گریز 
میان طرفین ساعت ها ادامه داشت.

معترضان که ساعات اولیه صبح 

با شلیک گاز اشک آور غافلگیر شده 
بودند، احتمال نمی دادند که پلیس 
اینگونه مداخله کند، زیرا اردوغان 
روز قبل از قصدش برای گفت وگو 

با تظاهرکنندگان در میدان تقسیم 
سخن گفته بود.

شمار تظاهرکنندگانی که شب 
را در چادر مانده بودند و صبح مورد 

حمله ق��رار گرفتند، تا 7000 تن 
اعالم شد.

پس از حمله به تظاهرکنندگان 
در اس��المبول »بلن��ت آرمینچ« 
مع��اون نخس��ت وزیر ترکیه اعالم 
ک��رد، اقدام��ات غیرقانونی دیگر 
تحمل نخواهد شد. این مقام ترک 
پی��ش از این با معترضان مالیم تر 
ح��رف م��ی زد و حتی ب��ه خاطر 
حمل��ه پلیس، از آنه��ا عذرخواهی 

هم کرده بود.
دولت آنکارا اعتراضات داخلی 
را کار عوام��ل خارج��ی می داند و 
شخص اردوغان وانمود می کند که 

قربانی توطئه شده است.
در همی��ن ح��ال،  »یوس��ف 
قرضاوی« که در قطر مستقر است 
و ب��ه خاطر فتواهای ضد ش��یعی 
و تفرق��ه افکنانه، به »ش��یخ ناتو« 
معروف ش��ده است،  اعتراضات در 

ترکیه را توطئه خارجی دانست.

استراق  رس�وایی  افشاگر 
س�مع در آمریکا ساعاتی پس 
از افش�ا کردن هویت خود در 

هنگ کنگ مفقود شد!
»ادوارد اس��نودن«، مأمور 29 
س��اله سابق سیا س��اعاتی پس از 
اینکه ط��ی گفت وگویی تصویری 
با خبرنگار روزنامه گاردین هویت 
و هدف خود از افش��اگری ها علیه 
حاکمیت آمریکا را عیان س��اخت 

ناپدید شد.
با اعالم  خبرگزاری »رویترز« 
ای��ن خبر افزود، ای��ن فرد هنگام 
در  واق��ع  در هتل��ی  افش��اگری 
هنگ کنگ حضور داشت و پیش 
از این گفته بود نس��بت به امنیت 

خود نگران است.
پی��ش از ای��ن خبرهای��ی از 
احتمال دس��تگیری »اس��نودن« 
از س��وی نیروهای هنگ کنگی و 
تحویل وی ب��ه نیروهای امنیتی 

آمریکا مخابره شده بود.
براساس این گزارش، مصاحبه 
وی با گاردین باعث شده بود دولت 
آمریکا اقدامات الزم برای استرداد 
اس��نودن به آمریکا و مجازات وی 

را انجام دهد.
»ادوارد اس��نودن«، 29 ساله، 
پیش��تر یکی از اعضای س��ازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا »س��یا« 
ب��وده اس��ت ک��ه در مصاحبه با 
گاردی��ن، خ��ود را بعن��وان یکی 
از مناب��ع اطالع��ات فاش ش��ده 

درباره برنامه جاسوس��ی محرمانه 
آمریکا ک��ه اطالع��ات مربوط به 
سوابق اینترنتی و تلفنی شهروندان 
آمریکای��ی و اف��راد خارجی را به 
صورت مخفیانه استفاده می کردند، 

معرفی کرد.
وی تصری��ح کرد که اطالعات 
فاش ش��ده درباره برنامه موسوم 
ب��ه »پریزم« را فاش کرده اس��ت 
تا به این وس��یله آزادی اساسی و 
بنیادین مردم سراسر جهان را مورد 

حفاظت قرار دهد.
اسنودن گفته است: نمی خواهد 
در جهانی زندگ��ی کند که آنچه 
انجام می دهد و می گوید ضبط و 
ثبت می ش��ود. این چیزی نیست 
ک��ه او از آن حمایت کند و بتواند 

با آن کنار بیاید.
براساس این گزارش، اسنودن 
ف��اش کرد ک��ه س��ازمان امنیت 
ملی آمریکا اطالع��ات مربوط به 
تماس ه��ای تلفن��ی و همچنین 

ش��هروندان  اینترنتی  اطالع��ات 
آمریکایی و دیگر افراد خارجی را 
از شرکت های بزرگی چون گوگل 
و فیس بوک به صورت مخفیانه به 

دست می آورد.
در این حال خبر می رسد، ده ها 
هزار نفر از ش��هروندان آمریکایی 
در حمای��ت از »اس��نودن« و در 
ش��بکه های اجتماع��ی ب��ه تهیه 
توم��اری اق��دام ک��رده و از اوباما 

خواسته اند از وی حمایت کند.
ده ه��ا نفر از م��ردم نیویورک 
نیز با برپایی تجمع از »اسنودن« 
حمایت کردند. برخی فعالیت های 
اجتماعی ب��رای جمع آوری وجوه 
نقد به منظور صرف کردن آن در 
حمایت از این مأمور س��ابق سیا 

آغاز شده است.
اسنودن در گفت و گوی خود با 
گاردین گفته بود، پس از مشاهده 
واقعیات به این نتیجه رسیده است 
که اوباما هیچ فرقی با بوش ندارد!

هزاران ت�ن از الحوثی های 
یم�ن در اعت�راض به کش�ته 
ش�دن 10 تن از شیعیان زیدی 

تظاهرات کردند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا به 
نقل از پایگاه خبری ایالف، در این 
تظاهرات که مقابل مقر س��ازمان  
امنی��ت ملی یم��ن در صنعا برپا 
شد تظاهرکنندگان شعارهایی در 

محکومیت نیروهای امنیتی یمن 
س��ر دادند و از دولت خواس��تند 
عامالن این کشتار را محاکمه کند.
هزاران الحوثی روز یکش��نبه 
مقابل مقر سازمان امنیت ملی یمن 
در صنعا تظاهرات کردند و خواستار 
آزادی اعضای بازداش��ت شده این 
گروه ش��دند که این تظاهرات به 
درگیری با نیروهای امنیتی محافظ 

مقر سازمان امنیت ملی انجامید و 
در پی آن 10 الحوثی کشته شدند.
در جریان ای��ن تظاهرات 78 
تن بازداش��ت ش��دند و مسئوالن 
امنیت��ی یم��ن مدعی ش��دند که 
تظاهرکنن��دگان قص��د تص��رف 
س��اختمان س��ازمان امنیت ملی 
را داش��تند ک��ه از ورود آن��ان به 

ساختمان جلوگیری شد.

به رغم اعتراضات گس�ترده مردمی در طول ماه های گذش�ته 
دادگاه جنای�ی قاهره با صدور حکم�ی فرزندان دیکتاتور مصر را 

از زندان آزاد کرد.
ب��ه گزارش العالم، دادگاه جنایی قاهره »ع��الء« و »جمال« فرزندان 
دیکتاتور مصر را به دلیل س��پری ش��دن دوره بازداش��ت آنها به صورت 

مشروط آزاد کرد.
اداره دوم دادگاه جنایی شمال قاهره به ریاست محمود کامل الرشیدی 
دیروز تصمیم گرفت این دو نفر را به دلیل درخواست آنها و سپری شدن 
دوره بازداشت آزاد کند. البته به این شرط که محل اقامت آنان مشخص 

باشد و در پرونده دیگری تحت تعقیب نباشند.
این دادگاه همچنین تصمیم گرفت مدت بازداشت »حبیب العادلی« 
وزیر کش��ور دوران مبارک را تمدید کند. این متهمان و وکالی آنان نیز 
اجازه یافتند تا از اس��ناد اتهامات خود درخصوص قتل تظاهرکنندگان و 

ضرر رساندن به اموال عمومی مطلع شوند.
این سومین جلسه ای است که برای محاکمه دوباره مبارک و فرزندان 
و چند تن از معاونانش در ارتباط با قتل تظاهرکنندگان  و ضرر رساندن 

به اموال عمومی در قاهره برگزار می شود.
در جلس��ه دی��روز، مبارک، عالء و جم��ال و حبیب العادلی و 6 تن از 

معاونان ارشد او در قفس اتهام حضور داشتند.
دادگاه ادامه رس��یدگی ب��ه پرونده مبارک را درخص��وص اتهام قتل 

تظاهرکنندگان به دوشنبه آینده موکول کرد.

تروریست ها باانفجار شش خودروی بمب گذاری شده در 
چهار شهر عراق 70 نفر را شهید و بیش از 220 تن دیگر را 

زخمی کردند.
به گزارش خبرگزاری ها، تروریست های فعال در عراق دوشنبه 
پنج خودروی بمب گذاری ش��ده در مناطق مختلف موصل منفجر 
کردند و همزمان با آن بازار ماهی فروشان شهر التاجی را با انفجار 
یک خودروی بمب گذاری شده هدف قرار دادند.در بعقوبه نیز حمالت 

مشابهی صورت گرفت.
کل ش��هدای این حمالت ناجوانمردانه 70 نفر و مجروحان نیز 
بیش از 220 تن اعالم شده است. انفجار در التاجی به شیوه انتحاری 

انجام شد و قربانیان و مجروحان این انفجار زنان بودند.
طی 10 روز اخیر حدود 50 خودروی بمب گذاری شده در عراق 
منفجر شده است و تروریست ها معموال از خودروهای پالک موقت 
استفاده می کنند. به همین خاطر، در مورد رفت و آمد این خودروها 

پلیس محدودیت های بیشتری اعمال می کند.
واح��د مرک��زی خبر نیز گزارش داد، پلی��س عراق دو عملیات 
تروریستی با هدف انفجار چاه های نفتی کرکوک را ناکام گذاشت.

خبر دیگر از عراق اینکه، س��ازمان ملل از »سفر نوری مالکی« 
نخست وزیر عراق به اربیل و دیدارش با »مسعود بارزانی« استقبال 

کرد.

با وجود اعتراض های مردمی
دادگاه قاهره

فرزندان حسنی مبارک را آزاد کرد

70 شهید و 220 مجروح 

در سلسله انفجارهای تروریستی عراق

قلع و قمع معترضان در میدان تقسیم اسامبول

تجمع ضددولتی الحوثی ها
مقابل مقر سازمان امنیت ملی یمن

افشاگر اطالعات سری آمریکا در هنگ کنگ 
مفقود شد

ن  س�تا قیز قر ن  لم�ا ر پا
پیش نویس قانون فسخ توافق   نامه 
همکاری با آمریکا را تصویب کرد.

به گزارش فارس عضو کمیته 
دفاع مجلس قرقیزس��تان با اعالم 
خبر فوق گفت: پیش نویس قانون 
در مورد فس��خ توافق با آمریکا در 
رابطه با اس��تفاده از پایگاه نظامی 
»ماناس« بررسی و الیحه ارائه شده 

توسط دولت تصویب شد.
توافق نام��ه  وی،  گفت��ه  ب��ه 

همکاری ذکر ش��ده بی��ن دولت 
قرقیزس��تان و ای��االت متحده در 
تاری��خ 22 ژوئن س��ال 2009 به 
امضا رسیده بود که زمینه قانونی 
حضور نظامی آمریکا در این کشور 

را تامین می کرد.
کاراموش��کینا ک��ه همزم��ان 
معاونت فراکسیون حزب سوسیال 
دموکرات قرقیزستان را در مجلس 
برعهده دارد تصریح کرد که اعضای 
کمیت��ه ضمن بررس��ی  مفاد این 

پیش نویس، آن را تصویب کردند.
به گفت��ه وی پیش نویس این 
قانون به کمیته امور خارجه مجلس 
تحویل داده شده و پس از تکمیل و 
تایید الیحه، این قانون برای بررسی 
و تصویب در دس��تور کار جلس��ه 

پارلمان وارد خواهد شد.
قرقیزس��تان و ایاالت متحده 
از س��ال 2001 همزم��ان با ورود 
نیروه��ای ائت��الف بین المللی به 
افغانس��تان  به  رهب��ری آمری��کا 

همکاری نظامی خود را آغاز کرده 
و بیشکک بر پایه توافقات دوجانبه 
بخشی از فرودگاه اصلی این کشور 
موسوم به »ماناس« را برای انجام 
عملیات حمل و نقل محموله ها و 
پرسنل نظامی در اختیار واشنگتن 

قرار داد.
م��ردم قرقیزس��تان باره��ا با 
برگزاری تظاهرات مخالفت خود را 
با حض��ور نظامی آمریکا در پایگاه 

ماناس اعالم کرده اند.

کارکن�ان فرودگاه ه�ای 
پاریس، لیون، نیس، مارسی، 
تول�وز و بوردو یک روز پس 
از اظه�ارات اوالن�د مبن�ی 
ب�ر پایان بح�ران مالی و در 
به سیاس�ت  های  اعت�راض 
اقتص�ادی اتحادی�ه اروپ�ا 
اعتصاب کردند و در نتیجه 
هزاران مس�افر س�رگردان 

شدند.
کارکنان بخش »مراقبت های 
پرواز« فرودگاه های ش��هرهای 
مختلف فرانس��ه اعتصاب خود 
را از دیروز )سه ش��نبه( آغاز و 
اعالم کردند تا روز پنجش��نبه 

)فردا( ادامه  خواهند داد.
به نوشته واحد مرکزی خبر، 
سخنگوی هواپیمایی فرانسه در 

واکن��ش به این اعتصاب گفت:  
مدیریت کل سازمان هواپیمایی 
فرانسه از شرکت های هواپیمایی 
این کش��ور خواسته طی این 3 
روز اعتصاب، پروازهای خود را 

به نصف کاهش دهند.
مسئوالن پرواز در پاریس نیز 
اعالم می کنند با آغاز اعتصاب، 
پروازهای فرودگاه  های ش��ارل 
دوگل و اورلی این شهر به شدت 
مختل ش��ده و برخ��ی پروازها 
نی��ز منح��ل ش��ده اند. اوضاع 
در ف��رودگاه لی��ون نیزوخی��م 
است طوری که گفته می شود 
43 درص��د کل پروازهای این 
فرودگاه لغو و الباقی با اختالل 

مواجه شده اند. 
طب��ق بیانی��ه اتحادیه های 

کاری فرانسه، هدف از برگزاری 
این اعتصاب سراس��ری نشان 
ط��رح  ب��ه  اعت��راض  دادن 
هوانوردی«  بخش  »آزادسازی 
کمیسیون اروپاست که  در قالب 
طرح ه��ای ریاض��ت اقتصادی 
صورت می گی��رد. نکته جالب 
توج��ه درب��اره ای��ن اعتصاب 
سراس��ری این ک��ه، کارکنان 
فرودگاه  های فرانس��ه یک روز 
پس از اظهارات فرانسوا اوالند، 
بر  مبنی  فرانسه  رئیس جمهور 
»پایان یافتن بحران اقتصادی« 

اعتصاب خود را آغاز کردند!

سرگردانی هزاران مسافر
در پی اعتصاب کارکنان 7 فرودگاه فرانسه

پس از تهدیدات عمرالبشیر 
برای متوقف ش�دن ص�ادرات 
نفت س�ودان جنوب�ی از خاک 
س�ودان، رئیس جمهور سودان 
جنوبی خواستار صلح »جوبا« با 

خارطوم شد.
»س��الوا ک��ر«، رئیس جمه��ور 
دست نش��انده غربی ها در س��ودان 
جنوبی در واکنش به اقدام خارطوم 
در توقف صادرات نفت این کش��ور 
از خاک سودان اعالم کرد خواستار 
حل اختالفات و صلح با این کشور 

است. وی افزود: اتهاماتی که مقامات 
خارطوم علیه سودان جنوبی مطرح 
می کنند مبن��ی بر این که مقامات 
جوبا از شورشیان سودانی حمایت 
می کنن��د، ب��ه هیچ وجه درس��ت 

نیست.
سالوا کر همچنین خاطرنشان 
کرد: دولت س��ودان جنوبی همواره 
از گزینه مذاکره با س��ودان حمایت 
می کند چرا که این گزینه تنها راه 
حل اختالفات میان دو کشور است. 
ابزار مشترکی برای بررسی اختالفات 

در روابط دو کش��ور وجود دارد و ما 
خواهان برقراری روابط دوس��تانه و 
همکاری با خارطوم هس��تیم. وی 
همچنین گفت: اقدام اخیر البشیر در 
خصوص متوقف کردن صادرات نفت 
غیرقابل قبول و توجیه ناپذیر است 
چرا که ما هیچگونه اخطار رس��می 
از دولت سودان درباره متوقف شدن 
انتقال نفت دریافت نکردیم. در عین 
حال وزیر نفت سودان جنوبی مدعی 
ش��د، همچنان به صادرات نفت از 

خاک سودان ادامه می دهد!

رئیس جمهور سودان جنوبی 
به دولت خارطوم پیشنهاد صلح داد

لغو توافقنامه همکاری نظامی با آمریکا
 در پارلمان قرقیزستان


