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عملیات تروریستی در شمال بغداد
14 کشته بر جای گذاشت

مناب�ع نظامی ع�راق اعالم کردن�د در یک 
عملیات تروریستی در شمال بغداد دستکم 14 

تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری دانش��جویان ایران )ایسنا(، 
خبرگزاری فرانس��ه به نقل از مسئوالن امنیتی بغداد 
اعالم کرد: این انفجار ظهر دیروز در ش��مال پایتخت 
ب��ه وقوع پیوس��ت و پ��س از آن تیراندازی هایی در 

منطقه انجام شد.
در پ��ی این حادثه نیروهای امنیتی عراق به حال 
آماده باش درآمدند و تدابیر شدید امنیتی را در بغداد 
به اجرا گذاشتند. گفته می شود احتمال افزایش تعداد 
کشته ها بسیار زیاد است. ظرف روزهای اخیر عملیات 
تروریس��تی در ش��هر های عراق افزایش یافته است. 

تروریست ها از حمایت عربستان و قطر برخوردارند.

استقبال جوانان انقالبی بحرین
 از اعتراض سیدحسن نصراهلل به جنایات آل خلیفه

ائتالف جوان�ان انقالب 14 فوری�ه بحرین در 
بیانیه ای از س�خنان دبی�ر کل حزب اهلل لبنان در 
محکومیت جنایت های خان�دان آل خلیفه علیه 

ملت بحرین، استقبال کرد.
ب��ه گزارش خبرگزاری ف��ارس، جوانان انقالب 14 
فوریه بحرین پشتیبانی خود را از دعوت حزب اهلل برای 
موضع گیری در مورد خشونت نظام آل خلیفه و اقداماتش 

در نابودی مساجد، مقدسات و نقض حقوق بشر اعالم 
کرد.ائت��الف 14 فوریه تأکی��د کرد که جنایت های آل 
خلیف��ه در »نسل کش��ی« ملت بحرین با پش��تیبانی 
عربس��تان و زیر نظر آمریکا و انگلیس انجام می ش��ود.

سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان روز دوشنبه 
از حکومت بحرین به دلیل س��رکوب شدید اعتراضات 

مسالمت آمیز مردم این کشور به شدت انتقاد کرد.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

  چهار سوی پنج قاره

اعتراض شیلی به حق وتو
»سباستین پیترا« رئیس جمهور شیلی، طی سخنان خود در اجالس 
س��ازمان ملل، خواس��تار حذف حق وتو در ش��ورای امنیت شد. پیترا در 
ادامه از عضویت دایم برزیل، آلمان، ژاپن، هند و یک کشور آفریقایی در 

شورای امنیت دفاع کرد.
طالبان: ما نبودیم

»ش��اهداهلل شاهد« سخنگوی ش��به نظامیان طالبان پاکستان گفت، 
ش��به نظامیان این گروه مسئول انفجار در کلیس��ای پیشاور نیستند. در 

انفجار فوق، 87 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند.
آلمان دوست همیشگی اسرائیل!

وزیر خارجه آلمان در نشس��ت کنگ��ره جهانی یهودیان در نیویورک 
گفت: آلمان همواره دوس��ت اسرائیل باقی خواهد ماند. وی افزود: من به 
همه یهودیان اطمینان می دهم هر دولتی که در آلمان تشکیل شود، روابط 

صمیمانه بین برلین و تل آویو همچنان برقرار خواهد بود.
دیدار عباس- اوباما

»محمود عباس« رئیس تش��کیالت خودگردان فلس��طین در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل با »باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا 
دی��دار ک��رد. عباس در این دیدار به اوباما قول داد که تمام تالش خود را 

برای به نتیجه رساندن مذاکرات سازش به کار گیرد.
عبداهلل عبداهلل نامزد انتخابات

به گفته منابع موثق، »عبداهلل عبداهلل« وزیر خارجه سابق افغانستان 
تا یک روز دیگر رس��ماً نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری آتی این کشور 
می ش��ود. عبداهلل از همرزمان »احمد ش��اه مس��عود« بوده و هم اکنون از 

چهره های محبوب افغانستان است. 
وی قصد دارد »محمد محقق« رهبر حزب »وحدت اس��المی مردم« 

را به معاونت خود برگزیند. محقق شیعه است.

وزی�ران خارج�ه آمریکا و 
روسیه در س�ازمان ملل برای 
بحران س�وریه نشس�ت  حل 

برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری ایس��نا، 
»جان کری« و »سرگئی الوروف« 
در حاش��یه ش��صت و هشتمین 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
درباره پیش نویس قطعنامه شورای 
امنی��ت در خصوص س��الح های 
شیمیایی سوریه گفت وگو کردند. 
یک مق��ام وزارت خارجه آمریکا، 
گفت وگوی 90 دقیقه ای الوروف و 
کری را سازنده خواند. به گفته این 
مقام آمریکایی که نام وی ذکر نشد، 
همکاری میان آمریکا و روسیه در 
ای��ن خصوص ادام��ه می یابد. وی 
خاطرنش��ان کرد: م��ا به قطعنامه 

الزام آور و قابل اجرا نیاز داریم.
پی��ش از این پن��ج عضو دائم 
ش��ورای امنی��ت که از ح��ق وتو 
ص��دور  م��ورد  در  برخوردارن��د، 
قطعنام��ه ب��رای از بی��ن ب��ردن 
س��وریه  ش��یمیایی  س��الح های 

گفت وگو کرده بودند.
ق��رار گرفتن  روس ها مخالف 
قطعنامه در چارچوب فصل هفتم 
منشور س��ازمان ملل هستند. اگر 
چنین اتفاقی بیفتد، سوریه تحت 
شدیدترین تحریم ها و یا حمالت 

نظامی قرار خواهد گرفت.
به گ��زارش خبرگ��زاری مهر، 
الوروف پ��س از گفت وگو با جان 
کری به خبرنگاران گفت: مس��کو 
امیدوار اس��ت قطعنامه ش��ورای 
امنیت درباره س��وریه از چارچوب 

توافقات ژنو خارج نشود.
هرچن��د الوروف مذاک��ره ب��ا 

همتای آمریکایی خود را س��ازنده 
رایباکوف«  اما »س��رگئی  خواند، 
معاون الوروف در پارلمان روسیه 
مذاکره روسیه با آمریکا را مشکل 
خوان��د و گفت: مذاک��ره با آمریکا 
خوب پیش نم��ی رود و روند این 
مذاکره در جهتی که باید باش��د، 
نیس��ت. رایباکوف افزود: مقامات 
آمریکایی همواره صحبت از تنبیه 
دولت سوریه می کنند و می گویند 
احتمال این تنبیه همچنان به قوت 
خود باقی اس��ت. مع��اون الوروف 
گفت: برای ما ای��ن )اظهارات( به 
این معنی است که حمله به سوریه 
فقط به تاخیر افتاده و احتمال وقوع 

آن از بین نرفته است.
مواضع سران سایر کشورها در 
مورد سوریه متفاوت بوده است و 
آنها کال بر سیاس��ی بودن راه حل 

این بحران تاکید داشتند.
»ب��ان ک��ی م��ون« دبیرکل 
س��ازمان مل��ل و »ب��اراک اوباما« 
رئیس جمه��وری آمری��کا نی��ز بر 
اهمیت مشارکت سازمان ملل در 

حل مسئله س��الح های شیمیایی 
س��وریه تاکی��د کردن��د. در ای��ن 
گفت وگو نیز طرفین خواستار حل 

بحران از راه حل سیاسی شدند.
در میان کش��ورهای مختلف 
ب��ر  همچن��ان  قط��ر  و  ترکی��ه 
اقدام ف��وری علیه دولت س��وریه 
اص��رار می کنند؛ »عب��داهلل گل« 
رئیس جمهور ترکیه در س��ازمان 
ملل گفت که دولت سوریه سرگرم 
کشتار مردم این کشور است. گل 
افزود: اگر جامعه جهانی دست به 
اقدامی سریع و قاطع نزند، ممکن 
است شمار کشته ها چند برابر شود. 
»شیخ نعیم بن حمد« امیر قطر نیز 
در س��خنانش در مجمع عمومی 
س��ازمان ملل گفت: جنایت های 
وحشتناک و سیاست زمین سوخته 
که س��وریه علیه مردم این کشور 
مرتکب می ش��ود، همچنان ادامه 
دارد. س��وریه همه خطوط قرمز را 
زیر پا گذاشته است. قطر از حامیان 
اصلی جنایتکاران جبهه النصره و 

القاعده در  سوریه است.

عملیات ارتش
به گزارش خبرگزاری جمهوری 
اسالمی، نیروهای ارتش سوریه در 
مناطق و ش��هرهایی چ��ون درعا، 
جوب��ر، حم��ص و حومه دمش��ق 
دس��ت به عملیات گسترده زدند؛ 
در درعا شماری از تروریست های 
لیبیای��ی و اردن��ی نی��ز در میان 
افراد مس��لح کشته شده به چشم 
می خورند. رس��انه های س��وری از 
پیشروی گسترده ارتش در حمص 
خبر دادند، در این عملیات ارتش 
تروریس��تی موسوم  مواضع گروه 
به »جندالش��ام« را هدف قرار داد 
و تع��داد زیادی از افراد مس��لح را 
به هالکت رس��اند. در »جوبر« نیز 
مواضع شورشیان درهم کوبیده شد 
و ش��مار زیادی از آنها به هالکت 
رس��یدند و کنترل مناطق زیادی 
از جوب��ر نیز به دس��ت نیروهای 

دولتی افتاد.
در همین حال، عناصر القاعده و 
اعضای گروه مسلح »دولت اسالمی 
عراق و ش��ام« مردم غیرنظامی را 

در برخی مناطق و روستاها هدف 
قرار دادند و یک زیارتگاه را نیز در 
حومه شرقی شهر »حلب« تخریب 
کردن��د. در حومه ش��هر دمش��ق 
تروریست های مسلح با تیراندازی 
و انفجار بمب ش��ش غیرنظامی را 
کش��تند و 21 نفر دیگر را زخمی 

کردند.
سایر رویدادها

* میشل سلیمان، رئیس جمهور 
لبنان اعالم کرد انتقال سالح های 
شیمیایی از سوریه به لبنان شایعه 

است.
* یک تیم از بازرسان سازمان 
ملل برای ادامه ماموریت خود در 
مورد سالح های شیمیایی سوریه، 
وارد فرودگاه بیروت شدند و از آنجا 

به سوریه می روند.
* ماری لوپ��ن، رئیس جبهه 
مل��ی فرانس��ه، حمای��ت مقامات 
اروپایی از تروریس��م در س��وریه 
را اش��تباهی اخالقی، سیاس��ی و 

تاریخی دانست.
* ی��ک مق��ام وزارت خارجه 
آمریکا گفت، نب��رد واقعی اکنون 
در سوریه میان افراد میانه رو و شبه 

نظامیان القاعده است.
* دانش��جویان دانشگاه حلب 
طی تظاهراتی از »بش��ار اس��د« 

حمایت کردند.
* رهبر ح��زب اصلی مخالف 
دول��ت ترکی��ه، »رج��ب طی��ب 
اردوغان« نخس��ت وزیر این کشور 
را به حمایت از القاعده در س��وریه 

متهم کرد.
* وزی��ر خارج��ه مصر گفت، 
با جنگجویانی روبه روست  سوریه 

که از خارج آمده اند.

بحران سوریه، محور مذاکرات 
وزیران خارجه آمریکا و روسیه در نیویورک

برزیل در  رئیس جمهور 
س�خنرانی مجم�ع عمومی 
متح�د  مل�ل  ن  ما ز س�ا
»جاسوس�ی« کاخ سفید از 
دیگر کشورها را محکوم کرد 
و آن را »توهی�ن« به اصول 

روابط کشورها دانست.
رئیس  روس��ف«،  »دیلم��ا 
جری��ان  در  برزی��ل  جمه��ور 
س��خنرانی خ��ود در ش��صت 
و هش��تمین نشس��ت ساالنه 
مجم��ع عمومی س��ازمان ملل 
در نیویورک به موضوع رسوایی 
جاسوسی های گسترده آمریکا 
از کش��ورهای دنی��ا پرداخت و 
گفت:  اینگونه اقدامات همواره 
موجب خشم افکار عمومی در 
جهان بوده و مطرود اس��ت. به 
گزارش خبرگزاری ها، »روسف« 
با اشاره به جاسوسی آمریکا از 
کش��ورش اف��زود: برزیل یکی 
از قربانیان ای��ن گونه حمالت 
اطالع��ات  اس��ت  جاسوس��ی 
خصوص��ی افراد ه��دف حمله 
جاسوس��ان الکترونیک��ی قرار 
گرفته است. عالوه بر اطالعات 
ف��ردی، اطالعات اقتصادی که 
اکثراً از اهمیت و ارزش بس��یار 
باالیی برخوردار بوده اند نیز آماج 
حم��الت جاسوس��ان رایانه ای 

ق��رار گرفته اس��ت. ع��الوه بر 
آن، ارتباطات س��فارتخانه های 
برزیل از جمله نمایندگی دائم 
برزیل در س��ازمان ملل و حتی 
ریاس��ت جمه��وری برزیل نیز 
از این حم��الت مصون نمانده 
اس��ت. مداخل��ه در زندگ��ی و 
مسائل خصوصی افراد برخالف 
قوانین بین المللی بوده و توهین 
به اصولی اس��ت ک��ه بر روابط 
کش��ورها و به ویژه کشورهای 

دوست حاکم است.
»روس��ف« گف��ت: نبای��د 
کش��وری برای حفظ حاکمیت 

خود، حاکمیت کشور دیگری را 
به نابودی کشانده و آن را نادیده 
بگی��رد. هرگ��ز نبای��د با نقض 
حقوق مدنی و انسانی کشوری، 
امنیت شهروندان کشور دیگری 
را تامی��ن ک��رد... این بهانه که 
ش��نود غیرقانون��ی اطالعات با 
هدف مراقبت از شهروندان در 
برابر حمالت تروریستی صورت 
می گی��رد، پذیرفتنی نیس��ت. 
برزیل خ��ود می داند چگونه از 

خود محافظت کند. 
در همین رابطه گزارش های 
جدیدی منتشر شده که نشان 

می ده��د آژان��س امنیت ملی 
آمری��کا از س��فارت هن��د در 
واش��نگتن و دفتر این کش��ور 
در س��ازمان مل��ل متح��د نیز 
جاسوسی کرده است! بر اساس 
گزارش هایی که همین دیروز به 
بیرون درز کرده است، اقدامات 
جاسوسی کاخ سفید از طریق 
تجهیزات پیچیده و احتماالً به 
شکل کپی کردن هارد رایانه ها، 
گذاشتن میکروفن های پیشرفته 
جاسوس��ی و... ص��ورت گرفته 

است.
روزنام��ه »هن��دو«- که با 

»گل��ن گرین« وال��د خبرنگار 
انگلی��س  گاردی��ن  روزنام��ه 
همکاری می کند- گزارش داد 
دفاتر دیپلماتیک هند در  صدر 
فهرس��ت فوق محرمان��ه ای از 
کش��ورها قرار داشتند که برای 
جاسوسی گسترده انتخاب شده 
بودند. این روزنامه با اش��اره به 
اسناد محرمانه داخلی سازمان 
جاسوس��ی آمریکا گزارش داد 
آژانس امنیت ملی آمریکا »دفتر 
هن��د در س��ازمان ملل متحد 
و س��فارت هن��د را ب��ه عنوان 
اهداف مکانی ب��ه منظور نفوذ 
در رایانه ها و مکالمات تلفنی با 
پیشرفته  بسیار  میکروفن های 

انتخاب کرد.«
گفتنی است، انتشار این خبر 
پس از اینکه آمریکا و هند برخی 
مشکالت فی مابین را پشت سر 
گذاشته و وارد مرحله تازه ای از 
روابط شده اند منتشر می شود. 
قرار است »مانموهان سینگ«، 
نخس��ت وزیر هند روز جمعه با 
»باراک اوبام��ا« دیدار کند. به 
اعتقاد برخی کارشناسان افشای 
این رس��وایی می تواند بر روابط 
دو کش��ور مجدداً تاثیر بگذارد 
همانط��ور که بر روابط برزیل و 

آمریکا تاثیر گذاشته است.

اعتراض شدید رئیس جمهور برزیل به جاسوسی آمریکا 
از کشورهای جهان

نظامی�ان صهیونیس�ت در داخ�ل و بیرون 
مسجداالقصی با فلسطینی های معترض درگیر 
شدند و به روی آنها گاز اشک آور پرتاب کردند.

ایرنا ب��ه نقل از خبرگ��زاری یونایتدپرس گزارش 
داد، نیروه��ای پلی��س رژیم صهیونیس��تی در داخل 
مس��جداالقصی با حمله به جوانان فلسطینی و ضرب 
و ش��تم آنها، س��عی در بیرون راندن فلس��طینی ها از 
مس��جداالقصی را داش��تند که با مقاومت آنها مواجه 

شدند.
جوانان فلس��طینی نیز با پرتاب س��نگ به سوی 
نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی از خود دفاع کردند.
پلیس رژیم صهیونیس��تی صبح دیروز با محاصره 
مس��جداالقصی، اق��دام به اس��تقرار ش��مار زیادی از 
نیروهایش در داخل این مس��جد کرد. در جریان این 
درگی��ری در اطراف مس��جداالقصی 40 فلس��طینی 

مجروح شدند.
موسس��ه وقف و میراث االقصی در بیانیه ای اعالم 
ک��رد نیروهای پلیس رژیم صهیونیس��تی با یورش به 

مسجداالقصی و ضرب و شتم فلسطینیان، شماری از 
جوانان فلسطینی را دستگیر کردند.

خبرگزاری رس��می فلس��طین )وفا( در این مورد 
اعالم کرد که جمع کثیری از فعاالن جنبش اسالمی 
در سرزمین های اشغالی و اهالی شهر قدس، برای مقابله 
با یورش های پی درپی شهرک نشینان صهیونیست به 

مسجداالقصی، در این مسجد تحصن کردند.
نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی قدس شرقی 
و ش��هرک قدیمی و اط��راف آن را به بهانه حمایت از 
صهیونیست ها که برای انجام مراسم مذهبی به این شهر 

آماده اند، به پادگان نظامی تبدیل کردند.
در روزهای اخیر ورود افراطیون صهیونیس��ت به 
صحن های مسجداالقصی به بهانه برگزاری مراسم عید 
عرش بارها تکرار شده و نیروهای اشغالگر هم با حمایت 
کامل از این عناصر افراطی، محدودیت های بیش��تری 
برای حضور مسلمانان در مسجداالقصی اعمال کرده اند.
خبر دیگر اینکه در درگیری با نظامیان صهیونیست 

الخلیل 9 فلسطینی دیگر مجروح شدند.

یورش نظامیان صهیونیست
به فلسطینی های معترض در مسجداالقصی

هزاران نف�ر از کارگ�ران و کارمندان یونانی 
همزم�ان ب�ا آغ�از اعتص�اب سراس�ری، علیه 

سیاست های ریاضتی دولت تظاهرات کردند.
همزم��ان با آغ��از اعتصاب دو روزه سراس��ری در 
یونان که با هدف عقب راندن دولت ائتالفی از اجرای 
طرح های س��نگین ریاضتی صورت می گیرد، هزاران 
نفر از مردم این کش��ور بحران زده در آتن و چند شهر 
دیگر تظاه��رات کردند. دولت یونان تصمیم دارد دور 
جدیدی از سیاس��ت های ریاضتی را به شکل اخراج یا 

جابجایی حدود 40 هزار کارگر و کارمند عملیاتی کند.
رئیس یکی از اتحادیه های کارگری یونان دراین باره 
گفته »بیکاری دیگر نمی تواند ادامه پیدا کند. دولت یا 
باید دس��ت از این سیاست ها بردارد یا از قدرت دست 
بکش��د.« با پیوس��تن کارکنان تم��ام ادارات مالیات، 
گم��رگات، بنادر، خطوط اتوبوس��رانی و ریلی، مراکز 
درمانی و بهداش��تی و... به اعتصاب مراکز آموزش��ی، 
دانش��گاهی و مدارس دو روزی اس��ت که یونان عمال 

تعطیل شده است!

تظاهرات ضد دولتی
هزاران کارمند و کارگر در خیابان های آتن

علمای دینی 24 کش�ور 
اس�المی ش�رکت کننده در 
اج�الس »اس�الم و صل�ح« 
درکاب�ل، حمالت انتحاری و 
قتل مردم بی گن�اه را حرام 

اعالم کردند.
به گزارش فارس و به نقل از 
اطالعیه »دفتر ریاست جمهوری 
افغانس��تان«، علمای دینی 24 
کشور اسالمی شرکت کننده در 
اجالس اس��الم و صلح، پس از 
پایان کنفرانس در کابل با حامد 
کرزای رئیس جمهور افغانستان 

دیدار کردند.
ی��ک  کنفران��س  ای��ن  در 
مط��رح  ش��خصیت های  روزه، 
دین��ی از ای��ران، مص��ر، هند، 
اندونزی، عراق، کویت، پاکستان، 
عربستان سعودی، تاجیکستان، 

آمریکا، قزاقستان، ترکیه، سودان 
و کویت، ش��رکت داشتند و به 

بررس��ی راه های صلح و مذاکره 
با طرفین درگیر در افغانس��تان 

پرداختند.
پای��ان کنفرانس ضمن  در 

ارائ��ه راهکارهای دس��تیابی به 
صلح سراسری، حمالت انتحاری 
و قتل مردم بی گناه در افغانستان 
توسط علمای شرکت کننده فوق 

حرام خوانده شد.
کرزای نیز در دیدار علمای 
جهان اسالم ضمن قدردانی از 
حضور شخصیت های دینی در 
کنفرانس اسالمی، تصمیم نهایی 
کنفرانس را مورد قبول دانسته و 
اظهار کرد: با کمال تاسف هر 2 
طرف جنگ، قاتالن و قربانیان، 
ادع��ای مس��لمانی دارند و این 
موض��وع زمینه را برای مداخله 

خارجی فراهم می کند.
نشست علمای جهان اسالم 
دوش��نبه در کابل تحت عنوان 
»کنفرانس اسالم و صلح« برگزار 

شد.

علمای جهان اسالم در اجالس کابل قتل غیرنظامیان را 
حرام اعالم کردند

وزیر همبستگی اجتماعی مصر از به تاخیر افتادن اجرای 
حکم انحالل گروه اخوان المسلمین خبر داد.

به گزارش ش��بکه خب��ری »الجزیره«، »احم��د البرعی«، وزیر 
همبس��تگی اجتماعی مصر پس از پایان جلس��ه کابینه این کشور 
در جمع خبرنگاران گفت: در این نشست وضعیت اخوان المسلمین 
مورد بررس��ی قرار گرفت و تصمیم بر آن ش��د که موضوع انحالل 
این حزب به تاخیر بیفتد. به عبارت دیگر حکمی که درباره انحالل 
اخوان المس��لمین و مص��ادره تمام اموال آن از س��وی یک دادگاه 
مصری صادر ش��ده در مرحله اولیه اس��ت و حکم نهایی به آینده 

موکول شده است.
اوایل هفته جاری صدور چنین حکمی علیه یکی از قدیمی ترین 
احزاب سیاس��ی مصر طرفداران اخوانی ها و بسیاری از کشورهای 

دنیا را شوکه کرد.
در تازه ترین واکنش ها علیه این حکم »محمد علی بشر« از معدود 
رهبران باقی مانده اخوان المسلمین اعالم کرد علیه این حکم شکایت 
خواهد کرد. وی که پیش از این وزیر توسعه داخلی مصر بوده افزود: 
این حکم عمال تاثیر تازه ای نخواهد داش��ت چرا که تمام مقرهای 

اخوان المسلمین مدت هاست که بسته شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: دادگاهی که درخصوص ممنوع الفعالیت 
ش��دن اخوان المس��لمین حکم صادر کرد، صالحیت بررس��ی این 
مسئله را نداشت و دادگاه اداری باید درباره آن حکم صادر می کرد 
و به اخوان المسلمین نیز نسبت به صدور چنین حکمی اطالع داده 
شده بود تا در دادگاه حضور یابند و از خود دفاع کنند. اتحادیه اروپا 
و آلمان نیز در واکنش به حکم انحالل اخوان المس��لمین از دولت 

مصر توضیح خواستند!
در همین رابطه خبرگزاری مهر به نقل از »النش��ره« نوش��ت 
نیروه��ای امنیت��ی مص��ر دس��ت کم 14 نف��ر دیگ��ر از رهب��ران 
اخوان المسلمین را در استان »الغربیه« بازداشت کردند. دادستانی 
»طنطا« نیز سه شنبه شب دستور داد برای اتمام بازجویی ها حبس 

رهبران اخوان المسلمین به مدت 15 روز دیگر تمدید شود.
»عبدالحلیم عبد الاله« عضو سابق پارلمان  مصر و »محمد عمار« 
رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه طنطا از جمله این افراد هستند 
که چندی پیش بازداش��ت شده بودند و اکنون دستور حبس 15 

روزه آنها صادر شده است.
عضویت در یک گروه ممنوعه و تش��ویق مردم به خش��ونت از 
جمله اتهامات رهبران بازداشتی اخوان المسلمین به شمار می رود.

ممنوعیت خروج یا ورود اعضای اخوان  المسلمین یکی دیگر از 
اقداماتی است که نیروهای امنیتی مصر در واکنش به این جریان 

سیاسی در پیش گرفته اند.
خبرگ��زاری جمهوری اس��المی در این باره ب��ه نقل از روزنامه 
»النهار« چاپ الجزایر نوشت: دولت موقت مصر به تازگی تدابیری 
اتخاذ کرده تا از ورود و خروج رهبران اخوان المسلمین ممانعت به 
عمل آورد. برخی از اعضای اخوان المسلمین طی  روزهای گذشته 
وقتی قصد خروج از کشور را داشتند از سوی نیروهای امنیتی مصر 

بازداشت شده اند.
واکنش حماس به تهدیدات

در واکنش به تهدیدات بی سابقه مصر علیه جنبش حماس که 
طی آن این جنبش به حمله نظامی تهدید شده بود، رهبران حماس 

این گونه اظهارات را به شدت محکوم کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، 
طاهر النونو، مش��اور هنیه در امور اطالع رس��انی نسبت به سخنان 
نبیل فهمی، وزیر خارجه مصر اظهار تعجب کرده و گفت: سخنان 
نبیل فهمی با تاریخ مصر و نقش آن در حمایت از مردم فلسطین 
مغایرت داد، چرا که فلسطین، قدس، مقاومت و نوار غزه برای مصر 

ارزش بسیاری دارند.
وی از تمام اندیش��مندان مصری خواست تا به مسئولیت ملی  

خود در این زمینه عمل کنند.
در همین راس��تا، فوزی برهوم، سخنگوی حماس نیز سخنان 
نبیل فهمی را »بسیار خطرناک و لطمه ای به تاریخ مصر« دانست.

وی خاطرنشان کرد که این سخنان وزیر  خارجه مصر از نیت های 
پلیدی در قبال تمام فلسطین به ویژه نواز غزه نشأت گرفته است.

خبر آخر اینکه »س��عود الفیصل« وزیر خارجه عربس��تان طی 
اظهاراتی اعالم کرد اوضاع حاکم بر مصر خوب اس��ت و هیچ جای 

نگرانی وجود ندارد!
پادش��اه عربستان جزو نخستین رهبرانی بود که از کودتا علیه 
»مرسی« حمایت کرده و به ارتش مصر تبریک گفت. در این کودتا 
هزاران نفر از مردم مصر به خاک و خون کشیده شدند و بسیاری از 
کارشناس��ان نقش ریاض در این جابه جایی قدرت را بسیار پررنگ 

می دانند.

اجرای حکم انحالل اخوان المسلمین مصر
تا اطالع ثانوی به تعویق افتاد

رئیس جمه�ور کنی�ا ضمن 
اعالم پایان یافتن عملیات علیه 
تروریس�ت ها در مرکز تجاری 
نایروبی، ش�مار کشته شدگان 
این حادثه را 72 نفر اعالم کرد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا، 
»اوهوتا کنیاتا« رئیس جمهور کنیا 
دیروز طی ی��ک کنفرانس خبری 
اعالم کرد، نیروهای دولتی پس از 
تصرف مرکز خرید »وست گیت« 
ش��هر نایروبی و خارج کردن آن از 
دست تروریست ها، به عملیات خود 

پایان دادند.
وی در ادامه شمار کشته شدگان 
این حادثه را 72 نفر و مجروحان 
را نی��ز 240 ت��ن اعالم ک��رد. از 
این تعداد کشته ش��دگان 61 نفر 
غیرنظامی، شش نفر نیروی امنیتی 
و پنج تن نیز شبه نظامی مهاجم 

اعالم شد.
رئیس جمهور کنیا گفت: کنیا 
اهریم��ن را به زانو درآورد و پیروز 
ش��د. وی خب��ر داد: 11 مظنون 
دس��تگیر ش��ده اند. ای��ن بزدالن 

محاکمه خواهند شد.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
شورشیان الشباب که مجری این 
عملیات تروریس��تی بودند، شمار 
کشته ش��دگان حادثه را 137 نفر 
اع��الم کردند. الش��باب در بیانیه 
خود اع��الم کرد: دولت کنیا برای 
س��رپوش گذاش��تن روی جنایت 
خود، اقدام به انهدام س��اختمان و 

از بین بردن مدارک کرد.
گروگانگیری مذکور که اوایل 
هفته جاری آغاز ش��د و به مدت 
80 س��اعت ادامه داش��ت، توسط 
شبه نظامیان الشباب صورت گرفته 
است. الش��باب شاخه ای از شبکه 
القاع��ده بوده و در ش��اخ آفریقا و 
س��ومالی علیه دولت این کش��ور 
می جنگد. نیروهای کنیایی نیز در 

سومالی علیه الشباب می جنگند.
در همی��ن ح��ال، ی��ک مقام 
کنیای��ی اع��الم ک��رد، در میان 
گروگانگیران یک تبعه انگلیسی و 
تعدادی آمریکایی دیده می شوند. 
فرد انگلیسی مذکور که 31 سال 
سن دارد، در حالی که قصد پرواز 
از نایروب��ی ب��ه ترکیه را داش��ت، 
به دس��ت نیروه��ای امنیتی کنیا 
دس��تگیر شد. پیش از این از یک 
بیوه انگلیسی به عنوان مغز متفکر 

این عملیات نام برده شده است.
خبرها همچنین حاکی است، 
در پی عملیات تروریس��تی فوق، 

رئیس جمهور کنیا سه روز عزای 
عمومی در این کشور اعالم کرد.

رئیس جمهور کنیا اعالم کرد
پایان عملیات تروریستی در نایروبی

72 کشته، 240 مجروح

رئیس جمهور کنیا پایان عملیات پاکسازی تروریست ها 
از داخل مرکز تجاری نایروبی را اعالم کرد.


