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ادامه عملیات ارتش لبنان
برای بازداشت سلفی ها در صیدا

ارتش لبنان به عملیات بازرسی و پاکسازی شهر 
صیدا از افراطیون طرفدار احمد االسیر ادامه می دهد.

به گزارش ش��بکه خبری العالم، نیروهای ارتش لبنان 
همچنان سرگرم بازرسی و پاکسازی مناطق مختلف شهر 
صیدا هس��تند که در کنترل عناصر گروه تروریستی احمد 
االس��یر بود.در بخش های مختلف این مناطق انواع س��اح 
و مواد منفجره کش��ف ش��د و نیروهای امنیتی 180 تن را 

دستگیر کردند که 35 نفر از آنان پس از بازجویی آزاد شدند.
همزمان با پاکسازی مناطق مختلف این شهر ساکنان 

آن به تدریج به خانه های خود بازمی گردند.
نجیب میقاتی نخست وزیر مستعفی لبنان نیز در دیدار با 
ژنرال جان قهوجی فرمانده ارتش لبنان ضمن تجلیل از نقش 
ارتش در حفظ و گسترش امنیت در صیدا و دیگر مناطق 
لبنان خواستار دور نگه داشتن ارتش از اختافات داخلی شد.

تظاهرات ضدآمریکایی
 همزمان با سفر اوباما به آفریقای جنوبی

م�ردم آفریق�ای جنوبی ب�ا برگ�زاری تظاهرات 
اعتراض آمیز به استقبال »باراک اوباما« رفتند.

ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خب��ر، همزمان با س��فر 
رئیس جمهوری آمریکا به آفریقای جنوبی، روز جمعه صدها 
تن از مردم آفریقای جنوبی با تجمع در شهر پرتوریا دست 

به اعتراض زدند.
مخالفان اوباما از دولت آمریکا خواس��تند سیاست های 

خشونت طلبانه ای را که باعث ارتکاب جنایت علیه بشریت 
در افغانستان و عراق شده است متوقف کند.

تظاهرکنندگان همچنین خواستار پایان سیاست های 
مداخله جویانه آمریکا در خاورمیانه، مسئله جهانی سازی و 
پدیده گرم شدن کره زمین شدند. بر پایه این گزارش، این 
تظاهرات در میدان ورزش��ی کالدونیان که نزدیک فرودگاه 

پرتوریا و محل ورود هواپیمای اوباماست انجام گرفت.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

ارت�ش س�وریه  نیروه�ای 
القریتین  کام�ل ش�هر  کنترل 
در مرک�ز س�وریه را در اختیار 
گرفته و امنی�ت و آرامش را به 
ش�هر بازگرداندند و با استقبال 

گسترده مردم روبه رو شدند.
به گزارش خبرگزاری ها، ارتش 
سوریه کنترل کامل شهر القریتین 
در اس��تان حمص واق��ع در مرکز 
س��وریه را در اختیار گرفت و تعداد 
بی ش��ماری از تروریس��ت ها را ب��ه 

هاکت رساند و مجروح کرد.
یگان های ارتش همچنین تعداد 
زیادی از تروریست ها را دستگیر و 
مقادیر بسیاری از مهمات، تجهیزات، 
خودرو و چند دستگاه آمبوالنس با 
پاک ترکیه را کشف و ضبط کردند.
این ش��هر یکی از گذرگاه های 
انتقال ساح برای گروه های مسلح 
از مرزه��ای ترکیه بود و پرچم های 
جبهه النصره در بخش های مختلف 

این شهر به چشم می خورد.
ارت��ش س��وریه از مردم ش��هر 
القریتین خواست به شهر بازگردند 
که با اس��تقبال مردم مواجه ش��د 
و دس��ته دس��ته بازگشت به سوی 
خانه هایش��ان را آغاز کردند این در 
حالی است که ساکنان شهر تلکلخ 
در اس��تان حم��ص نیز پاکس��ازی 
این ش��هر از گروه های تروریس��تی 
و برق��راری امنیت و آرامش در آن 
را جش��ن گرفتن��د و حمایت خود 
را از ارتش س��وریه اع��ام کردند. 
ای��ن تجمع  ش��رکت کنندگان در 
پرچم ه��ای س��وریه و تصاویری از 

ارتش سوریه یک شهر مهم دیگر را از تروریست ها پاکسازی کرد

در  مص�ر  رئیس جمه�ور 
ریاس�ت  نخس�تین س�الگرد 
جمهوری خود به اشتباهاتش 
اعتراف کرد و وعده اصالح داد.

محمد مرس��ی، رئیس جمهور 
مصر روز چهارشنبه و به مناسبت 
نخستین سالگرد به قدرت رسیدن 
خود به سخنرانی پرداخت و گفت 
در دوران اول حکومتش اشتباهاتی 
داشته که باید آنها را اصاح کرد.

»مرس��ی« گف��ت: از زمان به 
قدرت رس��یدنش در ژوئن 2011 
تاش هایی کرده که برخی مواقع 
این تاش ها درست نبوده است اما 
اصاح این اشتباهات ممکن است. 
وی در ادامه به »قطبی« شدن 
صحنه سیاس��ی مصر اشاره کرد و 
گفت: این مسئله کل کشور مصر 
را در خط��ر بی ثباتی ق��رار داده و 

دموکراسی را تهدید می کند.
رئیس جمه��ور مصر ب��ا اعام 
اینکه »هر انقابی دشمنانی دارد 
و همه ملت ها چالش هایی دارند« 
افزود: انقاب و ملت مصر نیز از این 
شرایط مستثنی نیستند و آنها هم 
با مجموعه ای از چالش ها مواجه اند.

رئیس جمهور مصر خاطرنشان 
کرد، برخی از شخصیت ها به ویژه 
بقایای رژیم سابق بر این باورند که 
عقربه های ساعت در مصر به عقب 
بازمی گردد. آنها خ��ود را انقابی 
می نامن��د در حالی ک��ه این طور 
نیس��ت... نیروها و احزاب سیاسی 
از جمله جبه��ه نجات ملی با این 
ادعا که نظام منتخب از همان روز 
اول مشروعیت خود را از دست داد، 
از مش��ارکت در حکومت ممانعت 

می کنند.
وی در ادام��ه یادآور ش��د که 
از وزیر کش��ور خواسته، یگان های 
ویژه ای را ب��رای مقابله با اقدامات 
اف��راد خش��ونت طلب ک��ه باعث 
رعب و وحشت شهروندان مصری  

می شوند، تشکیل دهد.
»مرس��ی« همچنین خواستار 
تشکیل یک »کمیسیون مستقل« 
با مش��ارکت همه احزاب سیاسی 
برای اصاح قانون اساس��ی ش��د. 
رئیس جمهور مصر دستور تشکیل 
ی��ک »کمیته عالی آش��تی ملی« 
را ه��م صادر ک��رد و گفت در این 
کمیته نمایندگانی از همه احزاب 
و گروه های سیاس��ی فعال کشور 

می توانند عضو شوند.
رئیس جمه��ور مص��ر ک��ه به 
منظور آرام ک��ردن معترضان که 
عمدتا جوانان این کشور هستند، 
س��خن می گفت، اعام کرد، همه 

مرسی: اشتباه کردم
جبران می کنم!

مردم سوریه پس از پاکسازی تروریست ها توسط ارتش به خیابان ها ریختند و از ارتش و بشار اسد حمایت کردند.

مردم مصر بدون توجه به سخنرانی مرسی دست به تظاهرات زدند و خواستار برکناری وی شدند.

اهالی القطیف در شرق عربستان با سر دادن 
شعارهایی علیه حکومت آل سعود و درخواست 
کناره گیری این خاندان از قدرت جنازه دو شهید 

خود را به خاک سپردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس ده ها هزار نفر 
از اهالی العوامیه و القطیف، در شرق عربستان سعودی 
پیکر ش��هید »علی المحروس« و شهید »مرسی آل 
رب��ح« را در میان ش��عارهای ضد حکومتی علیه آل 

سعود به خاک سپرد.
تشییع پیکر این دو شهید عربستانی به تظاهراتی 
علیه رژیم س��عودی تبدیل ش��د و تظاهرکنندگان 
شعار مرگ بر آل سعود سردادند. المهدی در منطقه 
»الخویلدیه« آغاز شد و پس از گذر از منطقه »التوبی« 

شعار »مرگ بر آل سعود« 
در مراسم تشییع پیکر 2 شهید عربستانی

سرویس خارجی-
 مردم بحرین در مراسم تشییع پیکر شهید 
ائتالف 14فوریه متعهد شدند که تا گرفتن انتقام 

خون شهدا به راه انقالب ادامه دهند.
صدها نفر از مردم منامه پایتخت بحرین با برگزاری 
مراسم تشییع مسئول عملیاتی ائتاف 14فوریه بحرین 
تاکید کردند ک��ه راه انقاب ادامه دارد و انتقام خون 

شهدا را خواهند گرفت.
حسین عبداهلل عبدالکریم هفته گذشته در جریان 
ی��ورش نیروهای امنیت��ی آل خلیفه ب��ه خانه اش به 

شهادت رسید.
تظاهرکنندگان با سر دادن شعار هیهات منالذله و 
عامان جنایت قصاص باید گردند خواستار سرنگونی 

نظام آل خلیفه شدند.
جمعیت الوفاق اس��امی بحری��ن نیز در بیانیه ای 
اعام کرد نیروهای رژیم بحرین در طول سه روز 41 
شهروند بحرینی را بازداشت و به 48 خانه در مناطق 

مختلف کشور یورش برده اند.
مسئول بخش حقوق بش��ر جمعیت الوفاق اعام 

کرد، در طول این س��ه روز 47 تظاهرات در مناطق و 
استان های مختلف بحرین برگزار شد و مردم به خواست 
خود برای تغییر نظام و اجرای تحوالت دموکراتیک در 

کشور تاکید کردند.
در همی��ن رابطه جمعیت های سیاس��ی مخالف 
بحرین خواس��تار اعمال فشار س��ازمان ملل بر رژیم 

آل خلیفه برای توقف جنایت ها در این کشور شدند.
گروه ه��ای مخالف بحرینی با برگزاری تجمعی در 
برابر دفتر سازمان ملل در منامه بر لزوم تاش جامعه 
جهانی برای توقف ش��کنجه زندانیان و نقض گسترده 

حقوق بشر تاکید کردند.
فاح ربیع عضو کانون حقوق بش��ر بحرین در این 
باره گف��ت، رژیم آل خلیفه به صورت س��ازمان یافته 
انقابی��ون بحرینی را ش��کنجه می کن��د و نهادهای 
بین المللی و حقوق بشری در برابر رفتارهای ظالمانه 

آل خلیفه سکوت اختیار کرده اند.
گروهی از فع��االن و بحرینی های مقیم لبنان نیز 
با تجمع مقابل دفتر س��ازمان ملل در بیروت با مردم 

انقابی بحرین ابراز همبستگی کردند.

در مراسم تشییع پیکر یک شهید در منامه
مردم بحرین: نمی گذاریم 

آل خلیفه خون شهدا را پایمال کند

ه�زاران نفر از مردم پرتغال در اعتراض به اجرای 
دور ت�ازه سیاس�ت های ریاضت اقتص�ادی در بخش 
حمل و نقل عمومی این کش�ور، دس�ت به اعتصاب و 

تظاهرات زدند.
هزاران نفر از قربانیان سیاس��ت های ریاضت اقتصادی 
تروئیکای اروپایی، روز پنجش��نبه در لیسبون و پس از آغاز 
اعتصاب 24 س��اعته در یک��ی از بزرگراه های اصلی ش��هر 

تظاهرات ضددولتی برگزار کردند.
معترضان که غالبا از کارکنان بخش حمل و نقل عمومی 
این شهر بودند، خواستار توقف اجرای قوانین جدید ریاضتی 

در حوزه کاری خود شدند.
براس��اس تصاویر منتشر شده تظاهرکنندگان در حالی 

که از سوی شمار زیادی از نیروهای ضدشورش احاطه شده 
بودند، برای ساعتی این بزرگراه مهم را مسدود کردند. منابع 
خبری در پرتغال اعام کرده اند این اعتصاب بخش حمل و 
نقل عمومی را به »سختی« با مشکل خدمات رسانی مواجه 

کرده و باعث سرگردانی گسترده مردم شده است.
دولتم��ردان پرتغال همچون بس��یاری از کش��ورهای 
بحران زاده اروپایی برای تأمین بخشی از کسری بودجه سر به 
فلک کشیده خود دست به اصاحاتی مثل »خصوصی سازی« 
زده اند. اقداماتی که به گفته معترضان، فقط باعث بدتر شدن 

اوضاع زندگی آنها می شود.
کارکنان کارخانه »بوش« آلمان در ش��هر »گرلینگن« 
آلم��ان نیز روز پنجش��نبه در اعتراض ب��ه تعطیلی یکی از 

کارخانه ها و اخراج 3000 نفر تظاهرات کردند.

براساس گزارش های منتشر شده، صاحبان این شرکت 
بزرگ آلمانی به دلیل »مقرون به صرفه« نبودن ادامه فعالیت 
حداقل دو کارخانه خود در فرانسه و آلمان به دنبال تعطیلی 
آن و اخراج کارکنانش��ان هس��تند. تظاهرات اعتراضی روز 
پنجش��نبه مقابل دفتر اصلی »بوش« در شهر »گرلینگن« 

برگزار شد.
گفتنی اس��ت، آلمان قدرتمندترین اقتصاد اروپاس��ت 
بنابراین تعطیلی کارخانه های مهم این چنین کش��وری به 
دلیل مش��کات اقتصادی، می توان��د درک اوضاع اقتصادی 

سایر کشورهای اروپایی را کمی راحت تر کند!
پیش از این و طی ماه های گذش��ته نیز در ش��هرهای 
مختلف این کشور در اعتراض به »کمی حقوق و دستمزد« 

تظاهرات های متعددی برگزار شده بود.
مردم »صوفیه« پایتخت بلغارس��تان 
نی��ز در ادامه تظاهرات ه��ای ضددولتی 
خود علیه »فساد« در حاکمیت تظاهرات 
کردند. به گزارش شبکه خبری دویچه وله، 
هزاران نفر از مردم این شهر با تجمع مقابل 
ساختمان های دولتی در صوفیه، شعارهای 

»استعفا بده« سر می دادند.
حاک��م  ائت��اف  ک��ه  حال��ی  در 
سوسیالیس��ت ها کمتر از یک ماه اس��ت 
که بر س��ر کار آمده اند، مردم بلغارستان 
خواستار کناره گیری این ائتاف هستند.

م��ردم بلغارس��تان فوریه گذش��ته نیز در پ��ی افزایش 
هزینه های رفاهی به خیابان ها ریختند که به استعفای بویکو 

بوریسوف، نخست وزیر بلغارستان منجر شد.
اما این مرتبه اعتراضات به علت مشکات اجتماعی در 
یکی از فقیرترین کش��ورهای عضو اروپا نیست، بلکه مربوط 
به مس��ئله ای اس��ت که تظاهرکنندگانی که عمدتا از طبقه 
متوس��ط جامعه و افراد تحصیلکرده هس��تند، آن را وجود 

»نخبگان سیاسی فاسد« می دانند.
اعتراضات زمانی باال گرفت که دولت این کش��ور اعام 
کرد، »دلیان پیوسکی« یکی از منتقدان و ثروتمندان بلغاری 
را ب��ه عنوان رئیس آژانس جاسوس��ی این کش��ور منصوب 
می کند.اگرچه طی هفته های گذش��ته »پیوسکی« برکنار 

شد اما اعتراض ها همچنان ادامه دارد.

اعتصاب و تظاهرات علیه سیاست ریاضتی دولت در پرتغال

دول�ت ترکیه از ترس وقوع کودتا در این کش�ور، الیحه ای را 
برای تصویب به مجلس تقدیم کرد که در آن وظایف ارتش مجددا 

مشخص و تعریف می شود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسامی، در پی افزایش ناآرامی وتنش 
در ترکیه و احتمال مداخله ارتش به بهانه آرام کردن اوضاع و س��رنگون 
کردن دولت، مقامات آنکارا پیشاپیش به فکر چاره افتادند؛ »بولنت آرینچ« 
معاون نخس��ت وزیر و سخنگوی دولت آنکارا دیروز گفت: دولت با تقدیم 
الیحه ای به مجلس ملی ترکیه، وظایف ارتش را دوباره تعریف کرده است 
تا دیگر کسی به نام حفظ و حراست از نظام جمهوری علیه غیرنظامیان 

و دولت دست به کودتا نزند و مجلس را منحل نکند.
آرینچ در مورد ماده 35 قانون نیروهای مسلح توضیح داد که این قانون 
تاکنون دستاویز حقوقی نظامیان برای انجام کودتا علیه دولت بوده است 
و لذا در الیحه مذکور برای آن اصاحاتی در نظر گرفته شده است تا راه 
کودتا را در آینده ببندد. این اقدام دولت با استقبال تقریبا تمامی احزاب 

سیاسی مخالف روبه رو شده است.
س��خنگوی دولت آنکارا افزود: در الیحه تدوین شده وظایف نیروهای 
مسلح مطابق با اصول قانون اساسی ترکیه دوباره تعریف می شود. نظامیان 
ترکیه نمی توانند فعالیت سیاسی داشته باشند، پیام سیاسی بدهند و یا 

گرایشات سیاسی از خود بروز دهند.
وی تاکید کرد که با تصویب این الیحه، راه نظامیان و نیروهای مسلح 

برای چنین فعالیت هایی مسدود می شود.
به اعتقاد کارشناس��ان، ارائه این الیحه به مجلس در چنین شرایطی، 

معنادار است و اقدامی پیشگیرانه به حساب می آید.
منب��ع مذکور همچنین گزارش داد، پلی��س و نیروهای دولتی برای 
متفرق کردن معترضان در آنکارا، بار دیگر از گاز اشک آور استفاده کردند.
معترضان که خواستار کناره گیری »رجب طیب اردوغان« نخست وزیر 
از قدرت هستند، خیابان های منطقه »دیمکن« را مسدود کردند. پلیس نیز 
با استفاده از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش معترضان را متفرق کردند.

در همی��ن ح��ال، روزنام��ه »ملیت« چ��اپ ترکیه گ��زارش داد طی 
درگیری ه��ای پنج هفته اخیر ترکیه، 300 ک��ودک در جریان تظاهرات 
دس��تگیر شدند. این کودکان در لحظه دستگیری مورد ضرب و شتم نیز 

قرار گرفته اند.

الیحه پیشگیری از کودتای نظامیان
تقدیم مجلس ترکیه شد

ش�ورای امنیت سازمان ملل پس از 23 سال،  عراق را از فصل 
هفتم منشور سازمان ملل خارج کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، شورای امنیت سازمان ملل پنجشنبه با 
اتفاق آرا به خروج عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل رای مثبت داد. 
از س��ال 1990 میادی در پی حمله عراق به کویت و اشغال این کشور، 
عراق تحت بند هفتم منش��ور س��ازمان ملل قرار گرفت و در پی آن، این 
کشور مورد تحریم جهان واقع شد و در سال 2003 نیز بند هفتم منشور 

سازمان ملل دستاویز آمریکا برای حمله به عراق شد.
در پی این تصمیم ش��ورای امنیت، »نوری مالکی« نخست وزیر عراق 
اعام کرد، این اقدام گامی مهم برای بازگرداندن جایگاه بین المللی عراق 

است.
وی خاطرنشان کرد: عراق امروز از قیدهایی که به دنبال حماقت های 
دیکتاتور سابق بر آن تحمیل شده بود آزاد شده است و من از کشورهای 
منطقه و جهان می خواهم تا دست دوستی خود را به سمت عراق دراز کنند.

مالکی تصریح کرد: بیرون آمدن عراق از فصل هفتم و خروج نیروهای 
خارجی از کشورمان بزرگترین دستاوردهای ما است.

وی با اش��اره به تاش های بغداد برای خروج از فصل هفتم گفت: از 
امروز تاش  های ما باید در جهت سازندگی کشور باشد.

انفجار بمب در سه شهر
تروریست های فعال در عراق پنجشنبه با انفجار بمب در قهوه خانه های 
شلوغ شهرهای بغداد، بعقوبه و جبله 22 غیرنظامی را شهید و بیش از 56 
ت��ن دیگر را زخمی کردند. دیروز نیز در موصل و منطقه »حی الصدیق« 
واق��ع در غرب رودخانه دجله دو بمب منفجر ش��د. این انفجارها هم دو 

شهید و هفت زخمی برجای گذاشتند.

عراق از فصل هفتم
منشور سازمان ملل خارج شد

پلیس شیلی ده ها دانش آموز و 
دانشجوی معترض به سیاست های 
دولت این کشور را بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری ها سانتیاگو 
پایتخت شیلی روز پنجشنبه شاهد زد و 
خورد شدید دانش آموزان و دانشجویان 
معترض ب��ا پلیس ضد ش��ورش بود. 
پلیس در این درگیری ها از ماشین های 
آب پاش و گاز اش��ک آور برای متفرق 
کردن معترضان استفاده کرد و 120 
دانش آم��وز و دانش��جوی معترض را 
نیز بازداش��ت ک��رد. دانش آم��وزان و 
دانشجویان تظاهرکننده نیز با پرتاب 
س��نگ و بطری های آتش زا به مقابله 
با پلیس ضدشورش شیلی پرداختند.

خبره��ای دیگر از ش��یلی حاکی 
از این اس��ت که سایر بخش ها نیز به 
تظاهرات دانش آموزان و دانش��جویان 
این کشور پیوسته و اعتصاب سراسری 

برپا کردند.
م��س  مع��دن  اتحادی��ه  رهب��ر 
درخص��وص پیوس��تن ب��ه تظاهرات 
دانشجویان و دانش آموزان این کشور 
گف��ت: م��ا الزم دیدی��م ت��ا همانند 
دانش��جویان ش��جاع  و  دانش آموزان 
کشورمان در خیابان ها تجمع کنیم و 
عاوه بر تکرار درخواست دانش آموزان 
و دانش��جویان ب��ر داش��تن خدمات 

پزشکی رایگان نیز تاکید بورزیم.
دانشجویان و دانش آموزان شیلیایی 
ماه هاست که به طرح اصاحات دولت 
در نظام آموزشی کشورشان معترض 
هس��تند و خواه��ان ارتق��ای کیفیت 
خدمات آموزش��ی و دولتی شدن این 

خدمات هستند.

 درگیری دانشجویان با پلیس شیلی
در خیابان های سانتیاگو

وزی��ران و اس��تانداران را موظف 
کرده است تمامی مسئوالنی را که 
دربروز مشکات و کم کاری ها در 
عرصه خدمات رسانی به شهروندان 
مس��ئول هس��تند، اخراج کرده و 
معاونان جوان و کمتر از 40 سال 

را برای خود انتخاب کنند.
تاکیدکرد،  همچنین  مرس��ی 
مج��وز پمپ بنزین های��ی ک��ه از 
دریافت یا توزیع س��وخت امتناع 

می ورزند، لغو می شوند.
مرسی از نیروهای مسلح مصر 
به عنوان »س��پر محافظ« کش��ور 

یاد کرد و خاطرنش��ان کرد، تمام 
نهادهای دولت��ی به ویژه نیروهای 
مس��لح منس��جم و منضبط عمل 

می کنند.
مرسی به دس��تگاه قضایی در 
کشورش هم اشاره ای کرد و گفت: 
»از مسئوالن قضایی می خواهم از 
درگیری های سیاسی )چه به نفع 
آنها چه علیه آنها( اجتناب کنند«.

وی با بیان اینکه زمان برگزاری 
انتخاب��ات پارلمان��ی مصر نزدیک 
اس��ت،  افزود: ما خواهان برگزاری 
انتخابات پارلمانی در س��ریع ترین 

زمان هستیم.
اما برخاف خواس��ته مرسی، 
پ��س از پای��ان ای��ن س��خنرانی 
بین  گس��ترده ای  درگیری ه��ای 
طرف��داران و مخالفان مرس��ی در 
مناطق مختلف مصر به ویژه در شهر 
»المنصوره« و »الشرقیه« رخ داد 
که به کشته و زخمی شدن صدها 

نفر منجر شد.
شبکه تلویزیونی »روسیا الیوم« 
در ای��ن باره اعام کرد، در جریان 
درگیری های ش��دید ک��ه بین دو 
طرف در المنصوره به وقوع پیوست 
5 تن کشته و 237 نفر نیز زخمی 

شدند.
منابع بیمارس��تانی اما ش��مار 
کش��ته ها را س��ه ت��ن و تع��داد 
مجروحان را 467 نفر اعام کرده 

است.
ی��ورو نی��وز نیز گ��زارش داد، 
ارتش با استقرار در مناطق حساس 
به خصوص در مقابل ساختمان های 
مهم��ی نظی��ر رادی��و و تلویزیون 
و بانک ه��ا، اع��ام کرده اس��ت با 

ناآرامی ها برخورد خواهد کرد.
دو ط��رف درگی��ر از وس��ایل 
مختلف از جمله چاقو برای حمله 

به یکدیگر استفاده می کنند.
نیروه��ای امنیتی نی��ز از گاز 
اش��ک آور علیه مخالف��ان محمد 
مصر  رئیس جمه��وری  مرس��ی، 

استفاده می کنند.
المنصوره ش��هری اس��ت که 
همواره به آرامش و ثبات معروف 
بوده اس��ت ولی اخیرا در ناآرامی 

شدیدی به سر می برد.
خبرگزاری »ش��رق االوسط« 
نیز به نقل از  وزارت بهداشت مصر 
نوشت، در جریان درگیری هایی که 
بین طرفداران و مخالفان »مرسی« 
در منطقه »دلتا النبیل« اس��تان 
»الش��رقیه« به وقوع پیوست یک 
نفر به ضرب گلوله کشته شد. در 
جری��ان این ناآرامی ها 30 تن نیز 
مجروح شدند. فرد کشته شده یک 
دانشجوی 22 ساله و از طرفداران 

اخوان المسلمین است.
هیکل: مرسی
 مبهوت قدرت

هی��کل،  حس��نین  محم��د 
نویسنده مصری نیز طی اظهاراتی 
»مرسی« رئیس جمهور مصر را به 
قدرت طلب��ی محکوم کرد و گفت 

وی مبهوت قدرت شده است.

هیکل گفت: مرسی چندین بار 
این جمله را گفته که »من فرمانده 
عالی نیروهای مسلح و مجلس عالی 
پلیس و دیگر نهادها هس��تم.« و 
مرتب این جمله را تکرار می کند.

این نویسنده سرشناس افزود: 
ادامه سیاست  های اخوان المسلمین 
اشتباه است و می تواند مصر را به 
جنگ داخلی بکشاند. وی در ادامه 
به س��خنرانی اخیر مرسی، اشاره 
کرد و گفت: س��خنرانی اخیر وی 
دو دستگی جامعه مصر را تشدید 
می کند. »هی��کل« با اعام اینکه 
»محبوبیت گروه اخوان المسلمین 
بسیار کاهش یافته است« نتیجه 
گرفت: شاید این کاهش محبوبیت 
به خاطر این باشد که آنها غرق در 

غرور شده اند.
آخری��ن خبرها از مصر حاکی 
است، ش��مار زیادی از طرفداران 
محمد مرس��ی از روز گذش��ته با 
تجم��ع مقابل مس��جد »رابعه«  و 
در ش��مال قاه��ره خ��ود را آماده 
برگزاری ی��ک تظاهرات میلیونی 
می  کنن��د. مخالف��ان مرس��ی نیز 
اعام کرده اند روز یکشنبه )فردا( 
تظاه��رات میلیونی خ��ود را علیه 

مرسی برگزار می کنند.
آغاز مجدد ناآرامی ها

ش��بکه تلویزیون��ی عرب زبان 
»المیادین« عصر روز گذشته از آغاز 
دور تازه تظاهرات ها علیه »محمد 
مرس��ی« از مقابل دانشگاه االزهر 
خبر داد و اعام کرد، معترضان در 
حالی که ش��عارهایی علیه رئیس 
جمهور مصر سرمی دهند به سمت 

میدان التحریر حرکت کردند.
گزارش ه��ا حاکی اس��ت این 
اعتراض ها در واقع مقدمه تظاهرات 
بزرگ روز یکش��نبه اس��ت که به 
دع��وت جبهه نجات ملی »ائتاف 
اصلی مخالفان« قرار است برگزار 
ش��ود. مصر طی یک سال گذشته 
شاهد حوادث و واکنش هایی بوده 
که انتقادها علیه »مرس��ی« را به 
ش��دت افزایش داده است. کشتار 
ش��یعیان در روز روشن آن هم در 
نیمه شعبان از جمله این حوادث 
اس��ت که اعتراض ها علیه مرسی 
را به ش��دت افزایش داده اس��ت. 
دوش��نبه گذشته )س��وم تیرماه( 
گروهی از س��لفی های تکفیری با 
حمله به خانه شیعیان چهار نفر را 
به طرز فجیعی کشته و فیلم آن را 
منتشر کردند. قطع یکطرفه رابطه 
با س��وریه یکی دیگ��ر از اقدامات 
مرس��ی اس��ت که تعجب همراه 
ب��ا تاس��ف بخش��ی از مخالفان را 
برانگیخته اس��ت. حسنین هیکل، 
نویسنده سرشناس مصری از جمله 
این افراد اس��ت که با انتقاد از این 
تصمی��م، آن را اقدامی غیرقانونی 

توصیف کرد. 
بن��ا ب��ر گ��زارش المیادی��ن، 
معترضان روز گذش��ته شعارهایی 
علیه آمریکا س��ر داده و خواستار 
اخراج س��فیر این کش��ور شدند. 
معتقدن��د  سیاس��ی  ناظ��ران 
اخوان المس��لمین ب��ه وعده هایی 
که در ابتدای انق��اب داده عمل 

نکرده است!

بش��ار اسد رئیس جمهور این کشور 
را در دست داشتند.

یگان های��ی از ارتش همچنین 
گروهی از تروریست های وابسته به 
جبهه النصره در ش��مال این کشور 
را هدف قرار داده و چند دس��تگاه 
کامیون حامل ساح آنان را منهدم 
کردند. در این حمله 35 تروریست 
کشته ش��دند. نیروهای سوری در 
حمل��ه ای غافلگیر کننده در حومه 
حلب نیز ده ها تن از عناصر مس��لح 

را کشتند.
دو تروریس��ت تحت تعقیب به 
نام های ابولیث المغربی و ابوجندل 
السعودی در بین این کشته شدگان 

بودند.
این در حالی است که حامیان 

تروریس��ت ها همچنان ب��ه انتقال 
س��اح ب��ه مخالفان مس��لح ادامه 

می دهند.
در همی��ن رابط��ه روزنامه وال 
اس��تریت ژورنال نوش��ت، سازمان 
اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( انتقال 
ساح به شورش��یان سوری را آغاز 
کرده است. به نوشته این روزنامه این 
ساح ها از انبار های مخفی و توسط 
هواپیما به اردن منتقل شده و سپس 
در اختیار تروریست ها قرار می گیرد. 
از سوی دیگر، شماری از نمایندگان 
عض��و دوح��زب جمهوری خ��واه و 
دموک��رات در کنگ��ره آمری��کا در 
پی تصویب طرحی هس��تند که به 
موجب آن باراک اوباما رئیس جمهور 
این کش��ور نخواهد توانست بدون 

موافقت کنگره مخالفان بش��ار اسد 
را مسلح کند.

س��رگئی الوروف وزیر خارجه 
روسیه نیز در یک کنفرانس خبری 
اظهار داش��ت: ارس��ال ساح برای 
مخالفان سوری با ابتکار عمل ژنو 2 
در تناقض است. یک روزنامه یمنی 
نیز فاش کرد نظامی��ان آمریکایی 
بر آموزش ح��دود هزار جنگجوی 
یمنی ب��ه منظور اعزام به س��وریه 

نظارت دارند.
سایر رویدادها

* رئیس س��تاد مشترک ارتش 
آمری��کا اع��ام ک��رد ب��ا توجه به 
ناآرامی ها در س��وریه از فرماندهان 
نظامی آمریکایی خواس��ته ش��ده 
اس��ت راهکارهایی را برای افزایش 

کمک امنیتی به لبنان و عراق مورد 
بررسی قرار دهند.

* راب��رت گیت��س وزی��ر دفاع 
س��ابق آمریکا گفت: آمریکا درباره 
توانایی های��ش در س��وریه اغ��راق 

می کند.
* وزارت دف��اع روس��یه خروج 
نیروه��ای نظام��ی روس��ی از بندر 

طرطوس سوریه را تکذیب کرد.
* ش��ورای امنیت سازمان ملل 
م��دت ماموریت نیروه��ای حافظ 
صلح در جوالن را برای 6 ماه دیگر 

تمدید کرد.
* وزارت خارج��ه روس��یه در 
واکن��ش ب��ه اته��ام وزی��ر خارجه 
عربستان در مورد حمایت مسکو از 
بش��ار اسد اظهار داشت، بهتر است 
برخی کش��ورها از جمله عربستان 
س��عودی از تأمین مال��ی و نظامی 
تروریس��م دست برداش��ته و اجازه 
دهند تا خود س��وری ها سرنوشت 

کشورشان را رقم بزنند.
* تلویزیون سوریه گزارش داد 
در پ��ی انفجار انتحاری در نزدیکی 
یک کلیس��ا در منطقه باب توما در 
دمشق چهار شهروند سوری کشته 

و 10 تن دیگر زخمی شدند.
* مش��اور اس��بق امنیت ملی 
دیکتاتوری  رژیم های  کاخ س��فید 
قط��ر و عربس��تان را عامل حوادث 

سوریه دانست.
و  روس��یه  رئیس جمه��ور   *
نخست وزیر ترکیه در تماس تلفنی 
برای پایان دادن به بحران س��وریه 

اعام آمادگی کردند.

در قبرستان »الخباقه« این منطقه پایان 
یافت و اهالی این منطقه شهید »علی 
المحروس« رادر ای��ن مقبره به خاک 

سپردند.
عربس��تانی  کنن��دگان  تش��ییع 
همچنین با اعام همبس��تگی با مردم 
بحرین شعار »مرگ بر حمد« و »مرگ 
بر آل خلیفه« و »قضیه مردم عربستان 

و بحرین یکی است« سردادند.
خبر دیگر اینکه مردم عربستان برای 
آزادی آیت اهلل نمر راهپیمایی ضد دولتی برگزار کردند.
به گزارش شبکه العالم، این راه پیمایی از خیابان 
»الثوره« در القطیف آغاز شد و با شعارهایی علیه رژیم 

آل سعود ادامه یافت.
صده��ا تن از ش��رکت کنن��دگان زن و مرد که 
پارچه نوش��ته هایی با عنوان »ای طغیانگران! ش��یخ 
م��ا را آزاد کنید« و تصاویری از محمد الفلفل و اکبر 
ش��اخوری )از ش��هدای القطیف( در دست داشتند، 
خواه��ان آزادی س��ریع آیت اهلل نمر ش��دند.فلفل و 
شاخوری سال گذشته پس از مجروح شدن آیت اهلل 
ش��یخ نمر و ربودن وی، در تظاه��رات اعتراض آمیز 
مردم القطیف به ضرب گلوله نیروهای س��عودی به 

شهادت رسیدند.

تظاهرات علیه رئیس جمهور مصر همچنان ادامه دارد


