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انتقاد شدید سیاستمداران لبنانی
از اظهارات میشل سلیمان علیه حزب اهلل

مقام�ات لبنان�ی ب�ا انتق�اد از اظه�ارات اخی�ر 
رئیس جمهور این کشور علیه حزب اهلل، تاکید کردند 

که مسیر مقاومت باید ادامه یابد.
به گ��زارش خبرگزاری فارس به نقل از المنار، »کمال 
ش��اتیال« رئیس حزب کنگره مردمی لبنان اعالم کرد باید 
از مقاومت در مسیر مقابله با رژیم صهیونیستی دفاع کرد.

این سیاستمدار لبنانی تاکید کرد تحت حمایت آمریکا 
بودن به آزادی مزارع ش��بعا و کفر ش��وبا از دس��ت رژیم 

صهیونیستی منجر نخواهد شد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که در روزهای اخیر 
برخی از چهره های سیاسی لبنانی از جمله میشل سلیمان 
رئیس جمهور این کش��ور و سعدالدین حریری نخست وزیر 
اس��بق اظهاراتی را علیه مقاومت اسالمی این کشور مطرح 

کرده اند آنها خواستار خلع سالح حزب اهلل شده اند.
حسین الحاج وزیر کشاورزی و میشل عون رئیس حزب 
تغییر و اصالح لبنان نیز از اظهار میشل سلیمان انتقاد کردند.

نیروهای امنیتی عراق در عملیات کرکوک 
998 تروریست را بازداشت کردند

نیروهای امنیتی عراق طی عملیاتی گسترده 
در مناط�ق مختل�ف کرکوک 998 تروریس�ت را 

بازداشت کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، نیروهای امنیتی عراق 
با اجرای مقررات منع آمد و شد در سراسر شهر کرکوک، 
عملیات تجسسی گسترده ای را در مناطق مختلف این 
شهر به اجرا درآوردند. طی این بازرسی 998 مظنون به 

عملیات تروریستی دستگیر شدند و عالوه بر آن، تعداد 
25 دستگاه خودروی فاقد پالک که به تروریست ها تعلق 
داشت نیز کشف و ضبط شد. حمالت تروریستی دیروز 
در مناطق مختلف عراق 19 ش��هید بر جای گذاش��ت، 
خونین ترین این حمالت، سوءقصد علیه ژنرال »عبداالمیر 
الزیدی« یکی از فرماندهان ارشد ارتش عراق بود که در 

جریان آن شش محافظ الزیدی کشته شدند.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

افزایش  از  مناب�ع خب�ری 
و  اروپ�ا  آمری�کا،  رایزن�ی 
کش�ورهای عرب�ی همزمان با 
تش�دید ناآرامی ه�ا برای حل 

بحران مصر خبر می دهند.
اعتراض های  ادامه  با  همزمان 
گسترده طرفداران مرسی و برگزاری 
تجمعات میلیونی در میدان »رابعه 
العدویه«، مناب��ع خبری در مصر 
اعالم کردن��د، مقاماتی از آمریکا، 
اروپا و کشورهای عربی برای راهی 
به منظور برون رفت از اوضاع فعلی 

به قاهره سفر کرده اند.
خبرگ��زاری  ب��اره  ای��ن  در 
جمه��وری اس��المی ب��ه نق��ل از 
خبرگزاری فرانس��ه نوشت: حزب 
آزادی و عدالت )ش��اخه سیاسی 
اخ��وان( ضم��ن ص��دور بیانیه ای 
اعالم کرد، هیئتی از »ائتالف ملی 
حمایت از مش��روعیت و مخالفت 
با کودت��ا« با »ویلیام برنز« معاون 
وزیرخارج��ه آمری��کا، »برناندینو 
لیون«، نماینده اتحادیه اروپا و »آن 
پترسون«، سفیر آمریکا در قاهره 
دیدار و گفت وگو کردند. اخوانی ها 
در این دیدار بر موضع قبلی خود 
یعنی بازگش��ت مرسی به قدرت، 
احی��ای قانون اساس��ی و مجلس 
مشورتی تأکید کرده اند. در بیانیه 
اخوان المسلمین  شاخه سیاس��ی 
مصر آمده: نماین��دگان صریحاً با 
مواضع اخیر جان کری وزیرخارجه 
آمری��کا ک��ه از کودت��ای نظامی 
مصر حمایت ک��رده بود مخالفت 
کردند اما در عین حال از هرگونه 
راه حل سیاسی که مبتنی بر اصل 
مشروعیت قانون اساسی و مخالفت 
با کودتا باش��د اس��تقبال کردند. 
اخ��وان همچنین خواس��تار کنار 
گذاشته ش��دن السیسی از قدرت 

فرستادگان آمریکا، اروپا و کشورهای عربی با مقامات مصری دیدار کردند

قاهره، کانون رایزنی های خارجی
 برای حل بحران سیاسی مصر

به عنوان نخس��تین شرط ورود به 
راه حل سیاسی بحران شد.

طرف ه��ای غرب��ی ب��ا ژنرال 
»عبدالفتاح السیسی«، وزیر دفاع 
مصر، »محم��د البرادعی« معاون 
رئیس جمهور موقت این کش��ور 
و برخی احزاب سیاسی سلفی نیز 
به طور مس��تقل دیدار و گفت وگو 

کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، 
السیسی در دیدار با فرستاده آمریکا 
از کاخ س��فید خواسته فشارها به 
اخوانی ه��ا را افزایش دهد. در این 
دیدار که شنبه ش��ب انجام شده 
وزیر دفاع مصر این را هم گفته که 
واشنگتن »باید« با مداخله و اعمال 
فش��ار برگروه اخوان المسلمین به 
پایان بحران مصر کمک کند اما این 
کشور حاضر نیست در این شرایط 
حساس که کشور درمعرض جنگ 
داخل��ی قرار گرفته از مس��ئوالن 
جدید مصر حمایت کند. به نوشته 

رس��انه های مصر، السیسی در این 
دیدار به ش��دت از مواضع شخص 
ب��اراک اوباما و اینک��ه چرا رئیس 
جمهور آمریکا با وی در این مدت 
تلفنی گفت وگو نکرده،  انتقاد کرده 
اس��ت! السیس��ی در پایان گفته 
آمریکا بر اخوان المس��لمین نفوذ 
زیادی دارد اما حاضر نیست از آن 

استفاده کند.
س��فر اعالم نشده وزیر خارجه 
قط��ر به قاه��ره،  از دیگر خبرهای 
مه��م مربوط به مصر اس��ت. این 
سفر که روز گذشته صورت گرفت، 
از آنجا حائز اهمیت اس��ت که در 
میان کش��ورهای عربی حاش��یه 
خلیج فارس، دوح��ه جزو معدود 

دولت هایی است که جزو طرفداران 
اصلی مرس��ی بود. به عبارت دیگر 
قط��ر جزو حامی��ان  اصلی قدرت 
گرفتن اخوان المس��لمین در مصر 
ب��ود ام��ا با توج��ه به این س��فر، 
تحلیلگران پیش بینی کرده اند این 
کش��ور نیز درص��دد تغییر موضع 
خود در قبال تحوالت مصر است. 
»خالد آل عطیه« که با هواپیمای 
اختصاص��ی وارد قاهره ش��ده بود 
با مقام��ات عالیرتبه مصر دیدار و 
گفت وگو ک��رد. »عبداهلل بن زاید 
آل نهیان« وزیر خارجه امارات نیز 
روز شنبه با سفر به قاهره و دیدار 
با مقامات این کشور سعی کرد به 
سهم خود برای حل بحران حاکم 
بر این کش��ور اقدام کند. وی در 
دیدار با همت��ای مصری خود بر 

حمایت کشورش از قاهره در این 
مرحله »حساس« تاکید کرد. 

ادامه ناآرامی ها
در بحبوح��ه ای��ن دیدارها و 
رفت وآمدها اما، طرفداران مرسی 
همچن��ان  ب��ه اعتراض��ات خود 
ادام��ه می دهن��د. اخوانی ها روز 
شنبه با برپایی تظاهرات گسترده 

ضددولتی ب��ر ادامه اعتراض ها تا 
زمان بازگش��ت مرسی به قدرت 
تاکید کردند. تصاویر و گزارش های 
منتش��ر شده حاکی است، به رغم 
هشدار های ارتش و وزارت کشور 
مص��ر، طرفداران مرس��ی به ویژه 
در می��دان »رابع��ه العدوی��ه« و 
»النهضه« حضور بسیار گسترده ای 
دارن��د. برخی خبرگزاری ها حتی 
از آماده ش��دن تحصن کنندگان 
می��دان »رابع��ه العدوی��ه« برای 
مقابله رودررو با نیروهای امنیتی 

خبر می دهند. 
پایگاه خبری المحیط در این 
باره نوشت ش��ماری از طرفداران 
مرس��ی )زن و م��رد( از صبح روز 
یکش��نبه )دی��روز( در این میدان 
تجمع ک��رده و در ح��ال تمرین 
دفاع ش��خصی و استفاده از چوب 
ب��رای رودررو ش��دن ب��ا حمالت 
احتمالی نظامیان هستند! در این 
نیز  پراکنده ای  بین درگیری های 
بی��ن  طرفداران دو طیف به وقوع 
پیوس��ته که به نوشته خبرگزاری 
»کون��ا« ط��ی آن 34 نفر زخمی 
شدند. این درگیری ها در قاهره و 
القیوم روی داده است. روز شنبه در 
شهر »االنتاج« واقع در حومه غربی 
قاهره نیز درگیری های ش��دیدی 
بین طرفداران و مخالفان مرسی در 
گرفت که طی  آن 23 نفر از جمله 

دو نیروی امنیتی مجروح شدند.
به گفت��ه اخوانی ه��ا از زمان 
برکناری مرس��ی )12 تیر( و آغاز 
ناآرامی ه��ا نزدیک ب��ه 500 نفر 
کشته و حدود 8000 نفر مجروح 
شده اند. اخوانی ها می گویند اکثر 
قربانی��ان از طرف��داران مرس��ی 
هس��تند و با گلوله جنگی کشته 

شده اند.

در حال�ی ک�ه مخالف�ان تونس�ی برای 
سرنگونی دولت موقت و انحالل مجلس ملی 
موسسان، خواهان ادامه اعتراض ها هستند، 
طرف�داران نظ�ام این کش�ور ب�ا برگزاری 
تظاهرات کم سابقه حمایت خود را از جنبش 

النهضه اعالم کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه مصری الیوم 
السابع، اتحادیه »به خاطر تونس« که متشکل از 
پنج حزب مخالف دولت اس��ت، از حامیان خود 
خواست تا زمان انحالل مجلس ملی موسسان و 
برکناری دولت موقت به اعتراض خود در میدان 

»باردو« ادامه دهند.
گروه های مخال��ف در بیانیه ای خواهان ادامه 
برپایی تظاهرات روزانه در میدان »باردو« مقابل 
مجلس موسس��ان به ویژه در تاریخ ش��ش اوت 

)فردا( شدند.
در مقابل، ه��واداران جنبش حاکم النهضه و 
ده ها هزار نفر از مردم تونس، به نشانه حمایت از 
دولت تحت کنترل اسالمگرایان در این کشور به 
خیابان ها آمدند و یکی از بزرگترین اعتراض ها را از 
انقالب سال 2011 تاکنون در تونس برگزار کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، طرفداران حزب 
حاکم النهضه با شعار »کودتا خیر، انتخابات آری« 
در میدان قصبه در مجاورت دفتر نخست وزیری 

در پایتخت، تجمع کردند.
النهضه، که از احزاب اسالمگرای میانه رو تونس 
است، از طرفداران دولت خواسته بود در واکنش 
به تظاهرات یک هفته ای مخالفان که خواس��تار 
برکناری دولت هستند تظاهرات کنند، که بسیاری 

از تونسی ها به این دعوت پاسخ مثبت دادند.
همچنین راشد الغنوشی رهبر جنبش اسالمی 
النهضه در تونس به پایبندی خود به قانون  اساسی 

تاکید کرد.
به گزارش ش��بکه تلویزیونی الجزیره، راش��د 
الغنوشی در سخنانی در جمع طرفداران خود در 
قصبه از مخالفان خواست در صورتی که مایل به 
تغییر دولت و مجلس موسسان هستند، قضاوت 
را به صندوق های رای بس��پارند. الغنوشی گفت: 
آنهایی که خواستار تغییر دولت و مجلس موسسان 
هس��تند حق دارند ولی این کار را از راه منطقی 
انج��ام دهند زی��را در یک جامع��ه دموکراتیک، 

 دولت ها فقط از طریق انتخابات تغییر می کنند.

تظاهرات کم سابقه مردم تونس
در حمایت از دولت اسالمگرا

تهدیدات تروریستی القاعده، کاخ سفید را مجبور به تعطیلی 
22 سفارتخانه و کنسولگری خود در خاورمیانه و آفریقا کرد.

روز گذش��ته س��فارتخانه ها و کنس��ولگری های آمریکا در 22 کشور 
خاورمیانه و شمال آفریقا از ترس حمالت تروریستی گروه القاعده تعطیل 
بود. همزمان مش��اوران ارشد باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا به همراه 
وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر امنیت داخلی و سران آژانس های اطالعاتی 
این کش��ور در کاخ سفید با رئیس جمهور تشکیل جلسه دادند تا آنطور 
که خبرگزاری »ش��ین هوا« نوشته، درباره چگونگی حل »تهدیدات بالقوه 

تروریسم« بحث و تبادل نظر کنند.
کاخ س��فید که هفته گذش��ته از برنامه تعطیلی سفارتخانه های خود 
خبر داده بود با صدور بیانیه ای اعالم کرد در طول هفته گذشته جلسات 
متعددی برگزار ش��ده تا درباره چگونگی جلوگیری از حمالت تروریستی 

علیه س��فارتخانه های این کشور چاره اندیشی شود. به گزارش خبرگزاری 
فارس، تعطیلی روز یکش��نبه شامل سفارت آمریکا در عربستان سعودی، 
کنسولگری آمریکا در »ظهران« عربستان سعودی، کنسولگری آمریکا در 
شهر »جده« عربستان، سفارت آمریکا در »بغداد« عراق، کنسولگری آمریکا 
در »بصره« عراق، کنس��ولگری آمریکا در »اربیل« عراق، س��فارت آمریکا 
در »ابوظبی« کنسولگری آمریکا در »دبی« سفارت آمریکا در »طرابلس« 
لیبی، سفارت آمریکا در »الجزیره« الجزایر، سفارت آمریکا در »امان« اردن، 
س��فارت آمریکا در »قاهره« مصر، سفارت آمریکا در »جیبوتی« سفارت 
آمریکا در »داکا« بنگالدش، س��فارت آمریکا در »دوحه« قطر، س��فارت 
آمریکا در »کابل« افغانستان، سفارت آمریکا در »خارطوم«، سودان، سفارت 
آمریکا در »کویت«، س��فارت آمریکا در »منامه« بحرین، سفارت آمریکا 
در »مسقط« عمان، س��فارت آمریکا در »نواکشوت« موریتانی و سفارت 

آمریکا در »صنعا« یمن می شود.
یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که این تعطیلی 
ممکن است تمدید شود.مقامات امنیتی آمریکا نیز اعالم کردند که یکی 
از نگرانی های اصلی آمریکا در یمن است، و دولت آمریکا در مقابل حمالت 

احتمالی القاعده در روزهای آتی در آماده باش کامل است.
امنیت در اطراف س��فارت آمریکا در یمن در مقایسه با سال گذشته 
تشدید شد و دستکم 12 تانک در نزدیکی سفارت آمریکا در یمن مستقر 
شدند.انگلیس، فرانسه و آلمان نیز سفارتخانه های خود در »صنعا« پایتخت 

یمن را روز یکشنبه و دوشنبه به دالیل امنیتی تعطیل کردند.
ناظران سیاس��ی منطقه معتقدن��د گروه القاعده دس��ت پرورده خود 
آمریکاس��ت و آمریکا زیر پوش��ش مبارزه با تروریس��م اهداف دیگری را 

دنبال می کند.

آمریکا در پی تهدیدهای تروریستی22 سفارتخانه و کنسولگری خود را بست

درگیری های  با  همزمان 
تازه میان معترضان و پلیس 
در اس�المبول، نخست وزیر 
ترکی�ه اع�الم ک�رد اجازه 
نمی دهد عده ای این کشور 

را به مصر تبدیل کنند.
خبرگزاری ها،  گ��زارش  به 
نیروه��ای امنیتی ترکیه دیروز 
در مقابل تظاهرکنندگان شدت 
عمل بیش��تری در مقایس��ه با 
روزه��ای قب��ل از خود نش��ان 
دادند؛ ای��ن نیروها ابتدا پارک 
»گزی« که معموال محل تجمع 
مخالف��ان اس��ت، را بس��تند و 
سپس به صدها معترض که در 
اسالمبول  »استقالل«  خیابان 
جمع شده بودند، حمله کردند. 
این درگیری نیز طبق معمول 
با گاز اش��ک آور و ماشین های 
آب پ��اش از جان��ب پلی��س و 

س��نگ و بطری های آتش زا از 
ط��رف معترضان هم��راه بود. 
نیروه��ای امنیتی برای متفرق 
کردن معترض��ان از گلوله های 
پالستیکی هم استفاده کردند.

براساس گزارش خبرگزاری 
فارس، دست کم 10 نفر از جمله 
س��ه خبرن��گار در ناآرامی های 
اس��المبول زخمی و شماری از 

معترضان نیز دستگیر شدند.
اظهارات اردوغان

اردوغان«  »رج��ب طی��ب 
نخس��ت وزیر ترکی��ه ب��ا ابراز 
ناخشنودی از وقایع مصر تاکید 
کرد: اج��ازه نمی دهیم عده ای 
ترکیه را به مصر تبدیل کنند. 
اردوغان گفت: کودتای نظامی 
ترکیه را تاکنون دچار رنج ها و 
مش��کالت فراوانی کرده است. 
وی گف��ت: در مصر حق مردم 

و اراده آنان غصب ش��ده است. 
چگون��ه می توان چنین چیزی 
را پذیرفت؟ نخست وزیر ترکیه 
تاکید ک��رد: آین��ده ترکیه در 

خیابان ها تعیین نخواهد ش��د، 
مردم سرنوش��ت کش��ور را از 
طریق صندوق ه��ای رأی رقم 

خواهند زد.

گفتن��ی اس��ت، اعتراضات 
خیابانی در مص��ر علیه رئیس 
جمهور این کش��ور با کودتای 
ارت��ش و برکن��اری »محم��د 

مرس��ی« از ق��درت در 12 تیر 
گذش��ته همراه ش��د. اش��اره 
اردوغ��ان ب��ه مصر ب��ه خاطر 
شباهت تحوالت جاری ترکیه 

با مصر است.
تغییر فرماندهان ارتش

شورای عالی نظامی ترکیه 
طی نشست سه روزه خود تحت 
ریاست اردوغان، فرماندهان رده 
باالی قوای س��ه گانه ارتش را 
تغیی��ر داد. در این جابه جایی 
ژنرال »اکی��ن اوزنورک« جای 
فرمانده  ارتن«  ژنرال »محمت 
نیروی هوایی را می گیرد. »بکیر 
کالیونجو« فرمانده نیروی زمینی 
و دریادار »بولنت بوستان اوغلو« 
فرمانده نیروی دریایی می شوند.

در  جابه جایی ه��ا  ی��ن  ا
فرمانده��ی هرچند وقت یکبار 

انجام می شود.

تشدید درگیری ها در اسالمبول
اردوغان: نمی گذاریم ترکیه، مصر دوم شود

وکی�ل مدافع افش�اگر اطالع�ات محرمان�ه آمریکا در 
واکنش به درخواس�ت های کاخ س�فید برای استرداد وی 

گفت »روس�یه مس�تعمره آمریکا نیس�ت.«
»آناتولی کوچرنا« وکیل »ادوارد اس��نودان« افشاگر معروف 
آمریکایی روز شنبه در واکنش به درخواست های مکرر کاخ سفید 
از مسکو برای بازگرداندن وی،  آمریکا را کشوری »منفعت طلب« 

خواند که تصور می کند روس��یه مس��تعمره اش اس��ت!
روزنامه »تودی زمان« چاپ ترکیه در این باره به نقل از این 
وکیل نوشت: روسیه در حال تکمیل ماموریت بشردوستانه خود 
است و تهدید و اعمال تحریم علیه مسکو نیز کامال بی اساس است. 
 »کوچرن��ا« ای��ن را هم گف��ت که در تمام م��دت زمانی که 

وکالت »اس��نودان« را برعهده داش��ته یک بار نشد واشنگتن از 
طری��ق مراجع قانونی برای اس��ترداد مامور س��ابق اطالعاتی اش 
اقدام کند. به گفته این وکیل، اگر درخواست های منفعت طلبانه 
آمریکا پایه و اساس قانونی داشت آنها خیلی سریع از آن طریق 

اق��دام می کردن��د.
گفتنی است پیش و پس از موافقت روسیه با دادن پناهندگی 
به این جوان 29 س��اله، کاخ س��فید تهدید کرده بود در صورت 
پذیرش وی از س��وی مسکو، این کشور در روابط خود با روسیه 
تجدیدنظر خواهد کرد. برخی سناتورها و سیاستمداران آمریکایی 
حتی تهدید کردند برخی سیاستمداران روس را تحریم می کنند.
»اسنودان« با انتشار اسناد فوق محرمانه در رسانه های مختلف 

اثب��ات کرد آمریکا از تمام مردم و رهبران سیاس��ی دنیا - حتی 
نزدیکترین متحدین خود - به طور بس��یار گسترده ای جاسوسی 
می کند. این افشاگری تنش هایی بین آمریکا و کشورهای مختلف 
دنیا به وجود آورده است. در این بین برخی کشورها مثل آلمان، 
فرانس��ه و انگلیس متهم ش��دند که در جاسوسی از مردم خود با 

آژان��س امنی��ت مل��ی آمری��کا هم��کاری می کردن��د!
افشای چنین اطالعاتی سرنوشت سیاسی رهبران این کشورها 
را ب��ا هاله ای از ابهام روبه رو کرده اس��ت. ب��ه اعتقاد تحلیلگران، 
رهبران کش��ورهایی که ب��رای آمریکا از مردم خود جاسوس��ی 
می  کنند در انتخابات پیش رو ش��انس زیادی نخواهند داش��ت. 

»آنگال مرکل« صدراعظم آلمان یکی از این رهبران اس��ت.

وکیل مدافع اسنودان:
مسکو افشاگر آمریکایی را تحویل واشنگتن نخواهد داد

وزارت کش�ور بحری�ن از 
انفجار یک خودرو بمب گذاری 
شده در غرب منامه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، 
به نقل از پایگاه اینترنتی ش��بکه 
خب��ری الجزیره، وزارت کش��ور 
بحرین در بیانی��ه ای اعالم کرد: 
انفجار این خ��ودرو بمب گذاری 
در  البدی��ع  منطق��ه  در  ش��ده 
غ��رب منام��ه، پایتخ��ت ای��ن 
کشور، خس��ارت های مالی را به 
ساختمان های اطراف وارد کرد اما 

تلفات جانی نداشته است.
وقوع انفجار، نیروهای امنیتی 
بحری��ن را به حال��ت آماده باش 
درآورد و نیروهای پلیس فوراً به 
منطقه اعزام شدند. جمعه گذشته 
نی��ز نیروهای پلی��س بحرین، با 
حمل��ه به ی��ک انب��ار مهمات، 
تعدادی بمب دست س��از، سالح 
و 150 کوکتل مولوتف کشف و 

ضبط کردند.
بحرین از دو س��ال گذش��ته 
اعتراض��ات  ش��اهد  تاکن��ون 
اصالح طلبان است و تاکنون 60 
ت��ن در ناآرامی های این کش��ور 
کش��ته ش��ده اند. ای��ن در حالی 
است که فعاالن سیاسی معتقدند، 
تعداد کش��ته ش��ده ها بیشتر از 

این است.
انقالبی  همچنی��ن ه��زاران 
بحرینی در تش��ییع باش��کوه دو 
شهید دیگر انقالب، بر سرنگونی 

آل خلیفه تأکید کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر 
به نقل از ش��بکه العال��م، مردم 
بحری��ن پیکر دو ش��هید انقالب 
خود را، به نام های محمود عباس 
العرادی و علی البصری تش��ییع 
کردند، این دو نفر در ش��رایطی 

مبهم به شهادت رسیده اند.
تش��ییع کنن��دگان بحرینی 
خواستار تحقیق در مورد شهادت 

این دو فعال بحرینی شدند.
در همی��ن حال ش��یخ علی 
سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق 
بحری��ن بر مس��المت آمیز بودن 
اعتراضات مردمی بحرین برضد 

نظام حاکم تأکید کرد.

خاخام یهودی مقیم آلمان 
با تاکید ب�ر اینکه یهودیت و 
تناقض کامل  صهیونیسم در 
ب�ا یکدیگ�ر هس�تند، رژیم 
اصلی ترین  را  صهیونیس�تی 
تهدی�د صل�ح و امنی�ت در 

منطقه و جهان دانست.
به گزارش ایرنا، »روون کابل 
مان« خاخام یه��ودی به عنوان 
س��خنران راهپیمایی روز قدس 
برلین در س��خنان خود در جمع 
ده ه��ا ه��زار نف��ر از راهپیمایان 
ای��ن ش��هر، تاکید ک��رد: دولت 
صهیونیستی نه فقط غیرمشروع  
و غیرقانون��ی اس��ت بلک��ه یک 
رژیم غیراخالقی اس��ت و پرچم 
صهیونیست ها در واقع یک نماد 

ضد اسرائیلی است.
ای��ن خاخ��ام یه��ودی ب��ا 
اش��اره به ماجراجویی 100ساله 
ای��ن  گف��ت:  صهیونیس��ت ها 
ماجراجوی��ی جز درگیری و رنج 
و خشونت در منطقه به ویژه در 
فلسطین نتیجه دیگری نداشته 

است.
»کابل مان« خاطرنشان کرد: 
دولت صهیونیستی باید به صورت 
کامال مسالمت آمیز منحل شود 
و این س��رزمین اش��غال شده به 
فلسطینی ها که حق مشروع آنها 

است بازپس داده شود.
راهپیمای��ی روز ق��دس در 
برلین به س��نت همه ساله عصر 

روز شنبه برگزار شد.
آزادی هرچه س��ریعتر قدس 
از اشغال صهیونیست ها،  شریف 
محاکمه جنایتکاران صهیونیست 
و حامیان آنها و همچنین تحریم 
کاالهای اس��رائیلی در آلمان از 
جمله شعارهای راهپیمایان بود.

مراس��م  ای��ن  س��خنرانان 
سیاس��ت  خ��ود  س��خنان  در 
در  صهیونیست ها  شهرک سازی 
مناطق اش��غالی را محکوم کرده 
و از س��رگیری مذاکرات سازش 
با محور آمریکا را شکست خورده 
و توطئ��ه ای برای مقابله با محور 

مقاومت دانستند.

انفجار خودرو 
بمب گذاری شده

در غرب منامه

خاخام یهودی: 
صهیونیسم 

تهدیدکننده اصلی صلح
ه�زاران نفر از حامیان رئیس جمهور ونزوئال  در منطقه و جهان است

در حمایت از تصمیمات وی برای مقابله با فساد 
تظاهرات کردند.

به گ��زارش ایس��نا »نیکالس م��ادورو« در مرکز 
کاراکاس ب��ه تظاهرکنندگان ملحق ش��د و در جمع 
آنها گفت: دولت بدون هیچ مالحظه ای با فساد مقابله 
خواهد کرد و در این راه پای هر کسی را هم که الزم 

باشد به میان خواهد کشید.
وی در ای��ن تظاه��رات ب��ر ادامه سیاس��ت های 
سوسیالیستی هوگو چاوز رئیس جمهور فقید پیشین 

و حمایت از حقوق فقرا تاکید کرد.
در همین حال »انریکه کاپریلس« رهبر مخالفان 
نیز در جمع هزاران تظاهرکننده ای که در بخش دیگری 

از ش��هر تجمع کرده بودند، مدعی شد که راهپیمایی 
طرف��داران دولت در واقع تظاهرات افراد فاس��د علیه 

فساد است.
ب��ا این ح��ال کاپریلس که وکیل دادگس��تری و 
فرمان��دار ایالت میراندا اس��ت، از مردم خواس��ت در 
انتخابات محلی که در س��ال ج��اری میالدی برگزار 

خواهد شد شرکت کنند.
اخیرا یکی از نمایندگان حامی کاپریلس در مجلس 
ونزوئال پس از متهم ش��دن به رش��وه خواری و فساد 

مصونیت پارلمانی خود را از دست داد.
فساد اقتصادی و جرایم سازمان یافته از چالش های 
عمده ای است که دولت ونزوئال در عرصه داخلی با آن 

دست و پنجه نرم می کند.

هزاران نفر در ونزوئال
برای مقابله با فساد به خیابان ها ریختند

نیروهای ارتش س�وریه 
حوم�ه  در  پیش�روی  ب�ا 
تعدادی  ش�هر »الذقی�ه«، 
موش�ک »گراد« متعلق به 
منه�دم  را  تروریس�ت ها 
کردند. یک تونل 150 متری 
متعلق به افراد مس�لح نیز 
در منطقه »برزه« کش�ف و 

منهدم شد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری 
ف��ارس، نظامی��ان س��وریه با 
پیش��روی در حوم��ه الذقیه، 
موشک سازی  متخصص  س��ه 
را ب��ه هالکت رس��اندند. این 
س��ه مهندس با تروریس��ت ها 
هم��کاری می کردن��د. در این 
عملیات تعدادی موشک متعلق 
به تروریس��ت ها نیز کش��ف و 
منهدم ش��د. در ای��ن عملیات 
افراد مسلح  همچنین شماری 
از جمله سه عراقی، سه اردنی، 
لیبیایی  ی��ک تک تیران��داز  و 

کشته شدند.
ارتش سوریه طی عملیات 
دیگری در منطقه »برزه« واقع 
در حوم��ه دمش��ق، یک تونل 
150 متری را کشف و منهدم 
کرد. تروریس��ت ها از این تونل 
و مهمات جابه جا  تس��لیحات 

می کردن��د. این عملیات نیز با 
افراد مس��لح  هالکت تعدادی 

همراه بود.
در شهر »درعا« نیز نیروهای 
توانس��تند »محم��د  دولت��ی 
الغلبان« فرمانده  عبدالرحمان 
میدان��ی »جبهه النصره« را به 
هالکت برس��انند. این فرد که 
اردن��ی اس��ت طی س��ال های 
2001 تا 2008 در پاکس��تان 
و افغانس��تان ب��ه فعالیت های 

تروریستی مشغول بود.
ش��بکه خبری »العالم« از 
زنده بودن دو اس��قف س��وری 
که در دست تروریست ها اسیر 

هستند  خبر داد.
براس��اس این گزارش، این 
دو اس��قف هم اکنون در خاک 
ترکیه نگهداری می شوند. این 
دو اسقف که »بولس الیازجی« 
و »یوحن��ا ابراهیم« نام دارند، 
چهار ماه قبل در نزدیکی شهر 

حلب ربوده شده اند.
سایر رویدادها

* وائل الحلفی نخست وزیر 
سوریه گفت که غرب و آمریکا 
در ارتباط با حل بحران سوریه 
جدی نیس��تند و همچنان از 
تروریست ها حمایت تسلیحاتی 

می کنند.
* به نوشته روزنامه الوطن 
سوریه، القاعده با فرمان ترکیه 
و عربس��تان علی��ه کرده��ای 
سوری اعالم جنگ کرده است.
* ب��ه گفت��ه مناب��ع آگاه، 
روزان��ه حدود 10 ه��زار آواره 
س��وری از لبن��ان به س��وریه 

بازمی گردند.

انهدام انبار تسلیحات تروریست ها
در حمله ارتش سوریه


