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اعالمحالتفوقالعاده
برایمهارناآرامیهادرپایتختلیبی

در پی افزایش ناآرامی و درگیری در پایتخت 
لیبی، در این ش�هر به مدت 48 س�اعت حالت 

فوق العاده اعالم شد.
به گزارش ایس��نا، با تش��دید بح��ران و افزایش 
احتمال از سرگیری درگیری میان گروه های مسلح 
در شهر طرابلس لیبی، دولت این کشور از دیروز به 
مدت 48 ساعت حالت فوق العاده اعالم کرد. از طرف 
شورای ش��هر طرابلس هم از امروز به مدت سه روز 

عزای عمومی اعالم شد. شنبه گذشته هزاران تن از 
مردم طرابلس با برگزاری تظاهراتی، خواستار خروج 
شبه نظامیان از این شهر شدند. خلع سالح همه عناصر 
مس��لح غیردولتی نیز از دیگر خواسته های مردم در 
این تظاهرات بود. اما ش��به نظامیانی که قباًل از شهر 
»مصراته« آمده و در طرابلس مس��تقر ش��ده بودند، 
به س��وی مردم تیراندازی کردند. این تیراندازی 48 
کشته و بیش از 460 مجروح بر جای گذاشته است.

تنفر80درصدمردمفرانسه
ازریاستجمهوریفرانسوااوالند

نتیج�ه نظرس�نجی مؤسس�ه »ایفوب« نش�ان 
می دهد، فرانس�وا اوالند، منفورترین رئیس جمهور 
فرانس�ه از زمان تش�کیل جمهوری پنجم در سال 

1985 است.
به گ��زارش خبرگزاری ها، »فرانس��وا اوالند«، رئیس 
جمهور فرانسه به دلیل »تردید و دودلی در تصمیم گیری ها، 
ناتوان��ی در بهبود اوضاع اقتصادی و رفع بحران بیکاری« 
تبدی��ل ب��ه منفورترین رئیس جمهور فرانس��ه از س��ال 

1985 تاکنون ش��ده است.براساس این نظرسنجی که به 
سفارش هفته نامه »ژورنال دودیمانش« و از سوی مؤسسه 
نظرس��نجی »ایفوب« انجام گرفته، تنها 20 درصد مردم 
فرانس��ه از »اوالند« رضایت دارند. تا پیش از این کمترین 
میزان محبوبیت متعلق به »فرانس��وا میتران« بود که در 
دور دوم ریاس��ت جمهوری اش در دسامبر 1991 میزان 
رضایتمندی از وی به 22 درصد رسید. اوالند ماه مه 2012 
و با شعار بهبود شرایط اقتصادی قدم به کاخ الیزه گذاشت.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

مناب�ع خب�ری از وق�وع 
دستکم 18 انفجار تروریستی 
در مناطق شیعه نشین عراق 
خب�ر داده و اعالم کردند، در 
این حادثه دهها نفر شهید یا 

مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، 
به نقل از روزنام��ه فرامنطقه ای 
»الحیات«، روز گذشته به دنبال 
وقوع 15 انفجار تروریس��تی در 
منطق��ه »طوزخورمات��و« عراق، 
مجموع��ا 21 نفر از م��ردم این 
منطقه ش��هید و بیش از 40 نفر 

نیز زخمی شدند. 

به گفته منابع آگاه امنیتی این 
کشور، سه مورد انفجار این منطقه 
شیعه نشین به ش��کل انتحاری 
و12 مورد آن نیز به شکل انفجار 

بمب روی داد.
دارای  ک��ه  منطق��ه  ای��ن   
اکثریت ش��یعه ترکمانی است و 
عالوه بر آنه��ا، اقلیت های عربی 
و ک��ردی نی��ز در ای��ن منطقه 
زندگی  می کنند، در گذشته بارها 
م��ورد انفجارهای تروریس��تی با 
خودروهای بمب گذاری شده قرار 

گرفته است.
س��ه خودروی بم��ب گذاری 

ش��ده دیگر نیز در نزدیکی یک 
ورزش��گاه در ش��هر ص��در و دو 
منطقه دیگر بغداد منفجر ش��د. 
آنطور که خبرگ��زاری فارس به 
نقل از اس��کای نیوز نوش��ته، در 
ای��ن انفج��ار ها نی��ز مجموعا 3 
نف��ر ش��هید و 30 ت��ن مجروح 
شدند.  شبکه خبری روسیا الیوم 
در ای��ن ب��اره گزارش داد،  س��ه 
خودروی بمب گذاری ش��ده در 
نزدیکی این ورزشگاه و دو منطقه 
»بغداد الجدیده« و »میس��لون« 
در بغ��داد منفج��ر ش��د.  حال 
برخی مجروحین وخیم و احتمال 

افزایش شمار شهدا، زیاد است.
کارشناس��ان،  اعتق��اد  ب��ه 
عربستان س��عودی و قطر پشت 
این حمالت تروریستی قرار دارند 
و هدف آنها نیز تبدیل کردن این 
کش��ور به سوریه ای دیگر است. 
ای��ن دو کش��ور ب��ا حمایت های 
آمری��کا و غ��رب ت��الش زیادی 
می کنن��د که لبنان را نیز به این 
نقطه بکشانند. سید حسن نصراهلل 
چن��د روز پیش تصریح کرد، اگر 
حزب اهلل به تحوالت سوریه ورود 
نمی کرد، لبنان امروز تبدیل به 

سوریه ای دیگر شده بود!

ارتش  نظام�ی  یگان ه�ای 
س�وریه به ش�هر »القاره« که 
از مهم تری�ن مراک�ز تجم�ع 
تروریست ها در منطقه القلمون 

است تسلط پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم 
به نق��ل از پایگاه خب��ری المنار، 
یگان های��ی از ارتش س��وریه به 
منطق��ه  در  خ��ود  پیش��روی 
کوهس��تانی القلمون ه��م مرز با 
لبن��ان ادام��ه داده و ب��ا تصرف 
شهر استراتژیک القاره بسیاری از 
تروریست ها را به هالکت رسانده 

و یا دستگیر کردند.
یک منبع امنیتی اظهار داشت، 
ارتش سوریه همچنان به تعقیب 
برخ��ی گروه های مس��لح که در 
حال فرار از ش��هر القاره هس��تند 

مشغول است.
ارت��ش س��وریه همچنین در 
حوم��ه »تلک��خ« موف��ق ش��دند 
عملیات گروه های مس��لح که در 
صدد بودند از لبنان به این منطقه 
نفوذ کنند را خنثی و آنها را به طور 

کامل نابود سازند.
مناب��ع وابس��ته ب��ه مخالفان 
س��وریه نیز تس��لط ارتش سوریه 
بر جاده های مرب��وط به فرودگاه  

بین المللی حلب و صنایع تسلیحات 
دفاعی سوریه را تأیید کردند.

ارتش س��وریه همچنین پس 
از تس��لط بر »الق��اره« به النبک، 
»یبرود« و مناطق دیگر پیشروی 
ک��رد تا این مناطق را نیز از وجود 

تروریست ها پاکسازی کند.
نیروهای ارتش طی عملیاتی 
مراکز تجمع افراد مسلح در چند 
منطقه اس��تان درعا را هدف قرار 

دادند.
بیشترین حجم آتش عملیات 
ارتش س��وریه به مراک��ز تجمع 
تروریست ها در شهرک »انخل« به 

ویژه در ورودی شرقی این شهرک 
در استان درعا ریخته شد.

س��رکرده تروریس��ت ها ک��ه 
فرمانده��ی گردان »س��تورالغر« 
را برعهده داش��ت در رویارویی با 
ارتش سوریه در الذقیه کشته شد.
همچنین یک کامیون حامل 
پنج تن بم��ب آم��اده انفجار در 

استان حمص سوریه کشف شد.
نیروهای ارتش سوریه هنگام 
پاکس��ازی روس��تاهای الحدث و 
میهن در حومه حمص این کامیون 
را که حامل بیش از 100 بمب به 

وزن پنج تن بود کشف کردند.

تروریست ها این کامیون را در 
جاده ارتباطی روستاهای الحدث 
و میهن قرار داده و برای انفجار از 

راه دور آن را آماده کرده بودند.
از س��وی دیگر، افراد مس��لح 
وابس��ته به گروه دولت اس��المی 
عراق و ش��ام )داعش( شش فرد 
مسلح وابسته به ارتش آزاد سوریه 

را در استان الذقیه اعدام کردند.
داعش همچنی��ن یک جوان 
سوری را در حومه حلب به اتهام 
ارتداد و وابستگی به ارتش سوریه 

اعدام کرد.
اعضای داعش چند روز پیش 

نیز سر یکی از اعضای گروه احرار 
الشام را از تنش جدا کردند.

درگیری و اختالف گروه های 
تروریستی در سوریه بسیار افزایش 
یافت��ه اس��ت و طرفی��ن اعضای 
یکدیگر را ب��ه بهانه های مختلف 

اعدام می کنند.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
تروریست های سوری همچنان از 
سوی کشورهای خارجی به ویژه 
آمریکا، عربستان، ترکیه حمایت 

می شوند.
در همین رابطه سناتور جان 
مک کی��ن از چهره ه��ای افراطی 
حزب جمهوری خواه در آمریکا در 
تماس تلفنی با احمد الجربا رئیس 
ائتالف مخالفان سوریه بر حمایت 
کامل خود از مخالفان بش��ار اسد 

تأکید کرد.
از سوی دیگر »وائل الحلقی« 
نخس��ت وزیر س��وریه بار دیگر بر 
آمادگی کشورش برای مشارکت 

در نشست ژنو 2 تأکید کرد.
وی گف��ت س��وریه هیئتی را 
برای رایزنی ها عازم مسکو خواهد 
کرد. سرگئی الوروف وزیر خارجه 
روس��یه نیز طی اظهاراتی تأکید 
ک��رد حض��ور ایران و عربس��تان 

سعودی به عنوان دو کشور صاحب 
نفوذ در جهان اسالم در کنفرانس 

ژنو 2 الزم و ضروری است.
سایر رویدادها

* یوسف قرضاوی در اقدامی 
تفرقه آمیز از اهل سنت در سراسر 
جهان خواس��ت تا از جنگ علیه 

شیعیان سوریه حمایت کنند.
* روسیه بیش از 40 تن دارو و 
لوازم پزشکی به سوریه ارسال کرد.

* روزنامه واش��نگتن پس��ت 
نوشت، سیاست اشتباه ترکیه در 
قبال س��وریه گریب��ان خودش را 

گرفته است.
* نماینده پارلمان لبنان گفت، 
گروه های مخالف نظام دمش��ق با 
دریافت کمک های مالی و سیاسی 
از کش��ورهای خارجی مس��ئول 

ایجاد ناامنی در منطقه هستند.
ائت��الف مخالفان  * رئی��س 
سوریه تأکید کرد، گروه اسالمی 
امارت ش��ام و عراق )داعش( یک 

سازمان تندرو تکفیری است.
* گروهک تروریستی داعش 
اهالی ش��هرک الناجی��ه از توابع 
ادلب را تهدید کرد که در صورت 
خارج نشدن از شهر این منطقه را 

بمب گذاری خواهد کرد.

یک شهر استراتژیک سوریه
به دست ارتش افتاد

نیروه�ای امنیتی ترکیه 
تظاهرات ضد دولتی صدها 
معترض را در اس�المبول، با 
اس�تفاده از گاز اشک آور و 
ماشین های آب پاش سرکوب 

کردند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، 
عصر ش��نبه صده��ا تن مقابل 
مجتمع قضایی شهر اسالمبول 
تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان 
از دولت خواستند عوامل حمله 
به شرکت کنندگان در تظاهرات 
را شناس��ایی و مج��ازات کند. 
معترضان همچنین خواس��تار 
مجازات افس��ری ش��دند که با 
پرتاب گاز اش��ک آور، باعث به 
کما رفتن یک نوجوان 14 ساله 
ش��د، این نوجوان که »برکین 
الوان« نام دارد، 153 روز است 
ک��ه در کما به س��ر می برد. در 

خ��الل تظاه��رات اس��المبول 
نیروهای امنیتی نیز با استفاده 
از گاز اش��ک آور و ماشین های 

آب پاش، معترضان را سرکوب 
کردند.

تغییر کاربری پارک »گزی« 

اسالمبول به یک مرکز تجاری 
در خرداد ماه گذشته، ترکیه را 
به مدت چند م��اه ناآرام کرده 

اس��ت. ط��ی این م��دت چهار 
معترض و یک پلیس کش��ته و 
هزاران نفر دیگر مجروح شدند. 
کارشناسان علت این اعتراضات 
که همه شهرهای ترکیه را فرا 
گرفت، مداخله آنکارا در سوریه 
و همسویی دولت ترکیه با ناتو 

در منطقه اعالم کردند.
دیدار در دیاربکر

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری 
فارس، »رجب طیب اردوغان« 
نخس��ت وزیر ترکیه ش��نبه در 
شهر کردنش��ین »دیاربکر« در 
شرق ترکیه از »مسعود بارزانی« 
منطق��ه خودمخت��ار  رئی��س 
استقبال کرد.  عراق  کردستان 
اهمیت این دیدار به قدری بود 
که »احم��د داوود اوغلو« وزیر 
خارج��ه ترکیه س��فر خود به 
آمریکا را لغو کرد و به اردوغان 

و بارزانی پیوست.
اردوغ��ان در حضور بارزانی 
دیاربکرس��خنرانی  مردم  برای 
کرد. وی در این سخنرانی برای 
نخس��تین بار از واژه کردستان 
اس��تفاده ک��رد. در ترکی��ه به 
کارگیری کلمه کردستان ممنوع 
اس��ت و به عنوان خ��ط قرمز 
نخست وزیر  محسوب می شود! 
از »مالمصطف��ی« به  ترکی��ه 
عن��وان یک نیکمرد مس��لمان 
یاد و اعالم کرد از اینکه از پسر 
مالمصطفی )مس��عود بارزانی( 
در دیاربکر اس��تقبال می کند، 

خرسند است.
بارزانی و اردوغان سپس به 
مدت دو ساعت گفت وگو کردند 
و ط��ی آن مس��ایل فی مابین 
و رویداده��ای س��وریه را مورد 

بررسی قرار دادند.

زدوخوردنیروهایامنیتیترکیهبامخالفاناردوغاندراسالمبول

هزاران نفر از دانش�جویان 
در  »مرس�ی«  طرف�داران  و 
مص�ر  مختل�ف  ش�هرهای 
تظاه�رات ضد دولت�ی برگزار 

کردند.
روز گذشته نیز همچون چند 
ماه اخیر، ش��هرهای مختلف مصر 
از جمله سوئز، اسکندریه و قاهره 
شاهد حضور گسترده دانشجویان 
و طرفداران اخوان المس��لمین در 
خیابان ها بود. معترضان که تصاویر 
»محم��د مرس��ی« رئیس جمهور 
برکنار شده مصر را حمل می کردند، 
ضمن سر دادن ش��عارهایی علیه 
»کودتاچیان« خواس��تار بازگشت 

مشروعیت به کشورشان شدند.
آنطور که ایسنا به نقل از شبکه 
تلویزیونی »الجزیره« نوشته، در این 
تظاه��رات که به دع��وت »ائتالف 
حمایت از مشروعیت« برگزار شد، 
معترض��ان همچنی��ن از حاکمان 
نظامی مصر خواستند هرچه زودتر 
بازداش��ت ش��دگان را آزاد کنند. 

نی��ز علیه  معترضان ش��عارهایی 
»عملکرد وزارت کش��ور در مواجه 

با تظاهرکنندگان« سر دادند.
در همین حال ائتالف حمایت 
از مشروعیت، روز شنبه از تمامی 
احزاب و گروه های مصری خواست 
تا برای ورود ب��ه مذاکراتی جدی 

برای خروج از بحران کنونی مصر 
آماده شوند.

در کنفرانس مطبوعاتی که در 
این خصوص برگزار ش��د، ائتالف 
حمایت از مش��روعیت با اشاره به 
طرح خود ب��رای مذاک��ره تاکید 
ک��رد: هر مذاکره جدی مس��تلزم 

چندین اقدام است که فراهم کردن 
آزادی الزم در عرص��ه سیاس��ت، 
متوقف کردن بازداشت ها و آزادی 
بازداشت شدگان مصری که پس از 
تاریخ 30 ژوئن بازداشت شده اند از 

جمله این اقدامات است.
ائتالف حمایت از مشروعیت در 

ادامه مشروع خواندن قانون اساسی 
و آغاز روند دموکراسی با مشارکت 
تمامی گروه های سیاس��ی مصر را 

خواستار شد.
اعضای این ائتالف تاکید کردند 
طرح آنها برای مذاکره بر احترام به 
خواس��ته های ملت مصر از طریق 
صندوق  ه��ای رای و حفظ حقوق 
کش��ته ها و زخمی های تظاهرات 
این کشور و احترام به قانون اساسی 
و ح��ق تظاهرات مس��المت آمیز 

مبتنی است.
از سوی دیگر احمد المسلمانی، 
مشاور رس��انه ای رئیس جمهوری 
مصر اع��الم کرد عدل��ی منصور، 
رئیس جمهور موقت مصر به هیچ 
عنوان قص��د ن��دارد در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آتی )تابستان 

2014( شرکت کند.
سایر رویدادها

* وزارت خارج��ه مصر اعالم 
کرد در ش��رایط فعلی قصد ندارد 
س��فیرش را به ترکی��ه بازگرداند. 

روابط مصر و ترکیه پس از برکناری 
مرس��ی از قدرت به ش��دت تیره 

شده است.
* شیخ احمد عبدالعال، نماینده 
سابق پارلمان مصر در گفت وگو با 
فارس از اقدام دولت مصر در بستن 
مس��جد »الحس��ین)ع(« به روی 
عزاداران در روز عاشورا، انتقاد و آن 
را برخالف قوانین و عرف دانست.

عبدالعال، جریان سلفی مصر 
را متهم کرد که با ایجاد مشکالت 
س��عی دارد خ��ود را در صحن��ه 

سیاسی مصر مطرح سازد!
* ش��ماری از هواداران ژنرال 
السیس��ی، وزی��ر دف��اع مص��ر با 
تجم��ع مقابل خانه س��فیر ترکیه 
در »الجیزه« خواس��تار اخراج وی 
از مص��ر ب��ه دلی��ل »مداخله در 
امور داخلی« کشورش��ان ش��دند. 
معترض��ان تصاوی��ر رجب طیب 
اردوغ��ان،، نخس��ت وزیر ترکی��ه 
و پرچ��م ای��ن کش��ور را به آتش 

کشیدند.

طرفدارانمرسیدرشهرهایمصرخواستارآزادیزندانیانسیاسیشدند

اخراج کارگران خارجی از عربستان سعودی به بهانه »جلوگیری از بحران بیکاری« باعث 
تعطیلی بسیاری از تجارتخانه ها و مراکز اقتصادی در این کشور شده است.

پس از اینکه عربستان سعودی چهارم نوامبر اعالم کرد، برای مقابله با بیکاری شهروندان سعودی، 
میلیون ها نفر از اتباع خارجی را از کش��ور اخراج می کند، نظامیان این کش��ور مدتی است سرکوب و 

بازداشت معترضان را در دستور کار خود قرار داده اند.
طی ناآرامی های چند روز گذشته نیروهای امنیتی سعودی حتی 5 نفر از کارگران خارجی را به قتل 
رساندند تا با ایجاد رعب و وحشت، سایر کارگران که قصد خروج از این کشور را ندارند، منصرف کنند. 
آن طور که خبرگزاری ها به نقل از مقامات رسمی سعودی نوشته اند، پس از دستگیری 33 هزار نفر از 
معترضان، 23 هزار نفر خود را تسلیم مراجع قانونی کرده اند تا بدون دردسر بتوانند به کشورهای خود 
بازگردند. صدها هزار کارگر خارجی که غالباً اهل اتیوپی، بنگالدش، فیلیپین، نپال، پاکستان و یمن 
هستند نیز به کشور خود بازگشتند. اما این آخر ماجرا نبود چرا که خبر می رسد این روزها بسیاری از 
مراکز تجاری، آموزشی و اداری این کشور با کمبود شدید نیروی ارزان مواجه است و این مسئله باعث 

شده برخی از شهرهای این کشور به حال نیمه تعطیل درآید.
ب��ه گزارش »ش��فقنا«، به نقل از خبرگزاری »آسوش��یتدپرس«، خیابان ه��ای اطراف حرم مطهر 
پیامبر)ص( مملو از زباله های ش��هری ش��ده و فروشگاه های مواد غذایی به همراه نیمی از شرکت های 

کوچک ساختمانی نیز کار خود را متوقف کرده اند. این گزارش می افزاید، چهار میلیون کارگر مهاجر که 
در شهرهای جده و ریاض عربستان سکونت یافته اند، به دلیل تمدید نشدن ویزای اقامتشان در انتظار 
اخراج از این کشور هستند و از ابتدای سال جاری نیز حدود یک میلیون نفر عربستان را ترک کرده اند.

در ادامه این گزارش آمده، این وضعیت باعث ش��ده 20 هزار مدرس��ه در این کشور بدون سرایدار 
بماند و بسیاری از سرویس های مدارس نیز بدون راننده باشند.

گزارش دیگری از »عرب نیوز« حاکی از آن اس��ت که حدود 40 درصد از ش��رکت های ساختمانی 
در این پادشاهی، به دلیل آنکه کارگران خارجیشان قادر به اخذ ویزای رسمی در زمان مقرر نیستند، 
کار خود را متوقف کرده اند. ده ها مرکز تجاری، نانوایی ها، س��وپرمارکت ها، پمپ بنزین ها و کافه ها در 
حال حاضر تعطیل هستند. به دنبال چنین وضعیتی هزینه های خدماتی همچون مکانیکی، لوله کشی 

و برق کاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
این مسئله به ویژه سرکوب شدید معترضان حتی باعث ایجاد تنش هایی در روابط ریاض با برخی 

کشورها مثل اتیوپی و پاکستان شده است.
قرار است گروهی از مقامات اتیوپی طی روزهای آینده به عربستان سفرکرده و با مقامات سعودی 
دیدار کنند. انتشار تصاویر ویدئویی از شکنجه کارگران اتیوپیایی بازداشت شده در شبکه های اجتماعی 

نیز اوضاع در این کشور را بیش از پیش پیچیده کرده است.

اخراجکارگرانخارجی،عربستانرانیمهتعطیلکرد

در آس�تانه نشس�ت لویه 
ب�زرگان(  )ش�ورای  جرگ�ه 
افغانس�تان، کابل ب�ه پادگان 

نظامی تبدیل شده است.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا، 
ح��دود 2500 تن از اعضای لویه 
جرگه افغانس��تان ط��ی روزهای 
جاری به مرور وارد کابل می شوند 
تا نشست بزرگ سه روزه خود را از 

روز پنجشنبه آغاز کنند.
قرار است که در این نشست 
پیش نوی��س توافقنام��ه امنیتی 
کابل- واش��نگتن مورد بررس��ی 

اعضای لویه جرگه قرار گیرد.
خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
جمهوری اس��المی، »عبدالخالق 
س��خنگوی  پشه یی«  حس��ینی 
کمیس��یون نشس��ت لویه جرگه 
گفت: تمام اعضای لویه جرگه تا 
دو روز دیگ��ر وارد کابل خواهند 

شد.
در حالی که دو روز بیشتر به 
آغاز نشس��ت باقی نمانده است، 
شهر کابل حالت پادگان نظامی به 
خود گرفته و دولت تدابیر امنیتی 
کم س��ابقه ای را به اجرا درآورده 
است. به این ترتیب، نشست لویه 
جرگه در س��ایه فض��ای امنیتی 

خاصی برگزار خواهد شد.

دولت کابل از قبل تدابیری را 
اندیشیده بود، ولی اتفاقات شنبه 
گذش��ته، باعث ش��د ک��ه دولت 
این تدابیر را تش��دید کند. شنبه 
انتحاری خ��ودروی  یک عام��ل 
ممل��و از م��واد منفج��ره خود را 
در نزدیک��ی محل نشس��ت لویه 
جرگ��ه منفجر کرد که مرگ 10 
نف��ر و جراحت بی��ش از 20 تن 
دیگر را در پی داشت. هنوز هیچ 
گروهی مس��ئولیت ای��ن انفجار 
را ب��ر عهده نگرفته اس��ت. گروه 
طالبان و »حزب اسالمی« تحت 
حکمتیار«  »گلبدی��ن  رهب��ری 

شرکت کنندگان در نشست را قباًل 
تهدید به قتل کرده بودند. دیروز 
شهر جالل آباد در شرق افغانستان 
نیز همزمان با زمینه سازی برای 
نشست لویه جرگه در کابل، شاهد 
تظاهرات صدها ش��هروند افغان 
علی��ه توافقنامه امنیت��ی کابل- 
واش��نگتن ب��ود. تظاهرکنندگان 
امض��ای این توافقنام��ه را ناقض 
حاکمیت ملی افغانس��تان اعالم 

کردند.
در همی��ن ح��ال، » آیت اهلل 
سیدمحسن حجت کابلی« اعطای 
مصونیت قضای��ی )در چارچوب 

توافقنامه( به نظامیان آمریکایی 
را خیان��ت به اس��الم دانس��ت. 
وی گف��ت: اعط��ای مصونیت به 
معنای س��یطره غیرمسلمانان بر 
مسلمانان است. در صورتی که به 
آمریکایی ها مصونیت داده شود، 
در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، 
صالحیت  افغانستان  دادگاه های 

محاکمه این مجرمان را ندارند.
خبر دیگر از افغانستان اینکه، 
»مال صحبت اهلل« فرمانده ارش��د 
طالب��ان در اس��تان »جوزجان«  
واقع در شمال این کشور، به دست 

نیروهای دولتی دستگیر شد.

استقرار واحدهای نظامی در کابل برای تامین امنیت نشست لویه جرگه

انفجارهای تروریستی در عراق 23 شهید و 70 زخمی بر جای گذاشت

ناآرامی در شهر »راولپندی« 
ب�ه دنب�ال حمله به ش�یعیان 
عزادار، ایالت پنجاب پاکستان 

را ناآرام کرد.
به گ��زارش خبرگزاری فارس، 
ب��ه دنبال تیراندازی ب��ه عزاداران 

حسینی روز عاشورا در راولپندی 
و ناآرامی ه��ای متعاقب آن که 10 
کش��ته و 100 مج��روح بر جای 
گذاش��ت، ش��هرهای بزرگ ایالت 
پنج��اب از جمل��ه »بهاولنگر« و 
»مولت��ان« دیروز ناآرام ش��د. در 

بهاولنگ��ر یک حس��ینیه به آتش 
کشیده ش��د. بر اس��اس گزارش 
منابع رسمی، حدود 10 هزار شیعه 
و س��نی مقابل این حسینیه با هم 
درگیر شدند، که با دخالت پلیس 

این درگیری پایان یافت.

در پ��ی وخیم ش��دن اوضاع، 
سربازان و نیروهای ارتش حفاظت 
از حسینیه های ایالت پنجاب را به 

عهده گرفتند.
حم��د«  ا رش��ید  »ش��یخ 
سیاس��تمدار کهنه کار پاکس��تان، 
اعالم کرد، عوامل خارجی مسبب 
اصل��ی درگیری ه��ای فرق��ه ای و 
مذهبی در پاکستان هستند. وی 
از مردم خواس��ت هوشیار باشند. 
به گفته رش��ید احمد، کسانی که 
غائله راولپن��دی را راه انداخته اند، 

از ساکنان این شهر نبودند.
در همی��ن حال، ش��ماری از 
احزاب مذهبی پاکستان در واکنش 
به حوادث راولپندی، سه روز عزای 
عمومی اع��الم کردند. این احزاب 
از مردم خواس��تند علیه گروه های 
افراط گرا جمع��ه آینده تظاهرات 
کنند. پیش از این نیز دو روز حالت 
فوق العاده در راولپندی اعالم شد.

درگیری های فرقه ای شهرهای پنجاب را فرا گرفت

گروهی از شهرک نش�ینان 
صهیونیس�ت روز گذش�ته ب�ا 
حمای�ت نیروه�ای پلی�س به 
مس�جداالقصی یورش بردند و 
با نمازگزاران فلسطینی درگیر 

شدند.
به گ��زارش خبرگزاری قدس، 
مناب��ع فلس��طینی اع��الم کردند 
رژی��م  افراط��ی  شهرک نش��ینان 
صهیونیس��تی صبح روز گذش��ته 

ب��ه  »باب المغارب��ه«  س��مت  از 
مس��جداالقصی ی��ورش بردند و با 
فلس��طینی هایی که در این مکان 
مق��دس مش��غول عب��ادت بودند 

درگیر شدند.
شماری از خاخام های افراطی 
در ردیف جلوی این شهرک نشینان 
حرکت می کردند و با ارائه سخنرانی، 
صهیونیست ها را تحریک می کردند.
مناب��ع فلس��طینی همچنین 

گفتند که نیروهای اشغالگر به دو 
روستای بیت فار و عربونه در شرق 
جنی��ن یورش ب��رده و به تفتیش 
منازل ش��هروندان در این روستاها 
پرداخت��ه و کارت های شناس��ایی 

اهالی روستا را بازرسی کردند.
از سوی دیگر، فعاالن چندین 
س��ازمان حقوق بش��ری از جمله 
کمپی��ن تحری��م  علیه اس��رائیل 
از ش��رکت بیمه گ��ذاری صن��دوق 

بازنشس��تگی آمریکا خواس��تند تا 
سرمایه های خود را از شرکت چند 
ملیتی فرانسوی »ونولیا« که حامی 
رژیم اشغالگر قدس است خارج کند.
س��ازمان  بزرگترین  همچنین 
انتش��اراتی کتاب برای کودکان در 
جه��ان، نام اس��رائیل را در نقش��ه 
کت��اب جدیدش حذف کرد طوری 
که منطقه اراضی اشغالی در نقشه 
به ط��ور کامل با رن��گ قرمز محو 

شده است.

یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجداالقصی

روزنام�ه المن�ار از دی�دار 
محرمان�ه بنیامی�ن نتانیاه�و 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
و بندربن سلطان رئیس سرویس 
اطالعاتی عربس�تان در شهر 

ایالت خبر داد.
به گزارش س��یرنیوز، روزنامه 
»المنار« روز یکش��نبه نوشت: از 
دو هفته گذش��ته صحنه سیاسی 
اسرائیل شاهد دیدارهای گسترده 
بی��ن رهبران کش��ورهای عربی و 
مقام��ات این رژیم بوده که تمامی 
این دیدارها محرمانه صورت گرفته 

است.
یک��ی از این دیداره��ا، دیدار 
محرمان��ه »بنیامی��ن نتانیاه��و« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی و 
»بندربن سلطان« رئیس سرویس 
اطالعاتی عربستان در شهر ایالت 
در اواخر هفته گذشته بوده است.

در این دیدار محرمانه دو طرف 

افشای دیدار محرمانه نتانیاهو و بندربن سلطان
به گس��ترش مناس��بات، پرونده 
هس��ته ای ایران و بحران س��وریه 

پرداخته اند.
بندرب��ن س��لطان از مزدوران 

آمری��کا و اس��رائیل اس��ت که با 
عربس��تان  نفت��ی  دالره��ای 
تروریس��ت های تکفی��ری را ب��ه 

کشورهای منطقه اعزام می کند.

شمارش آرا برای مشخص 
کردن رئی�س جمهور آینده 

شیلی آغاز شد.
ف��ارس،  گ��زارش  ب��ه 
شمارش آرا پس از آن آغاز 
ش��د که 13میلیون نفر از 
واجدان ش��رایط آرای خود 

را برای انتخاب رئیس جمهور به صندوق ها انداختند.
نظرس��نجی ها حاکی است که »میشله باشلت« رئیس جمهور 
فعلی شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارد. 9 کاندیدا در 

این انتخابات حضور داشتند.
ناظران سیاس��ی احتمال داده اند که انتخابات ریاست جمهوری 

به دور دوم کشیده شود.

آغاز شمارش آرا
در انتخابات ریاست جمهوری شیلی


