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انفجار بمب در بغداد
 35 کشته و 56 مجروح بر جای گذاشت

تروریست های فعال در عراق با انفجار بمب در 
مجاورت یک کلیسا در »الدوره« بغداد، 35 نفر را 

کشته و 56 تن دیگر را مجروح کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، دیروز بمبی در مجاورت 
کلیسای »ماریوحنا« در منطقه »الدوره« بغداد منفجر شد 
و جان 35 نفر را گرفت و 56 مجروح بر جای گذاش��ت.
بیشتر کشته شدگان و مجروحان از شهروندان مسیحی 

هس��تند. عناصر القاعده به هر کس��ی که مثل آنها فکر 
نمی کند، حمله می کنند.این در حالی اس��ت که مراسم 
عید تولد حضرت مس��یح)ع( از دیروز در سراسر جهان 
آغاز شده است.عالوه بر انفجار تروریستی فوق، شهرهای 
طوزخورمات��و، موص��ل و فلوجه عراق نیز دیروز ش��اهد 
حمالت مشابه بود. در این حمالت تروریستی نیز سه نفر 
جان خود را از دست دادند و 24 تن دیگر زخمی شدند.

رهبر کره شمالی
 به ارتش دستور آماده باش داد

رهبر کره شمالی در بازدید از یک واحد 
نظامی در غرب این کشور به ارتش دستور 

آماده باش کامل داد.
به گ��زارش خبرگزاری ف��ارس، خبرگزاری 
رس��می کره شمالی گزارش داد کیم  جونگ اون 
رهبر این کشور به ارتش دستور آماده باش کامل 
داده است.این فرمان بعد از اعدام »جانگ سونگ 

تائک« معاون کمیسیون دفاعی و شوهر عمه رهبر 
کره شمالی داده شده است.

کیم در ح��ال بازدید از واح��د 526 نظامی 
در بندر »نامپو« در غرب این کش��ور این فرمان 
را صادر کرد.وی با این توجیه که ممکن اس��ت 
هر لحظه جنگ صورت بگیرد دستور آماده  باش 

داده است.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

ارتش سوریه با کشف صدها 
تونل در مناطق مختلف سوریه 
طرح تروریس�ت ها برای انجام 
عملیات گسترده علیه نظامیان 

را ناکام گذاشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به 
نقل از رس��انه عرب زبان »االیام«، 
ارتش سوریه صدها تونل حفر شده 
از سوی گروه های مسلح را کشف 
کرد که در برخی مناطق طول آنها 
به بیش از 200 متر می رسد و به 
ارتباطی  تهویه، روشنایی، وسایل 
جدی��د، ات��اق عملی��ات نظامی و 
دوربین های نظارتی مجهز هستند.

تروریست ها با حفر این تونل ها 
تالش داش��تند که شکس��ت در 
جنگ ه��ای خیابانی را با حفر این 

تونل ها جبران کنند.
اع��الم کردند  مناب��ع نظامی 
گروه ه��ای مس��لح از گروگان ها و 

افرادی که ربوده بودند برای حفر 
این تونل ها استفاده می کردند.

روزنامه االیام همچنین افزود، 
بیشتر این تونل ها در غرب دمشق، 
مناط��ق جوبر، القاب��ون و برزه در 

شرق دمشق قرار دارند.
ارتش سوریه با ردیابی و کشف 
بس��یاری از ای��ن تونل ه��ا توطئه 
تروریس��ت ها برای ایجاد »جنگ 
تونل ها« را با شکست مواجه کرد.

س��وریه  ارت��ش  واحده��ای 
همچنین عملیات موفقیت آمیزی را 
برای پاکسازی گروه های تروریستی 
از مناطق مختلف در سراسر سوریه 

انجام دادند. 
نیروه��ای ارتش با انهدام یک 
مخفی��گاه جبه��ه النص��ره ده ها 
تروریس��ت را از پ��ای در آوردند و 
مهمات و تسلیحات آنها را منهدم 

کردند. 

در حوم��ه حلب، درعا، حمص 
و حم��اه نیز ارت��ش طی عملیات 
جداگان��ه موف��ق ب��ه پاکس��ازی 
مناطق و به هالکت رساندن تعداد 

بی شماری از تروریست ها شد.
بر اثر حمله جنگنده های ارتش 
سوریه به یک مقر داعش در شمال 
س��وریه چهار تن از برجسته ترین 
فرماندهان این گروه تروریس��تی 
به هالکت رسیدند از سوی دیگر، 
کمیته های مردمی کردهای سوریه 
گروه های تروریستی داعش و جبهه 
النصره را از روستای تل  خنزیر از 

توابع حسکه بیرون راندند.
واحدهای ارتش سوریه سلسله 
عملیات های��ی را در اطراف زندان 
مرکزی ادلب و همچنین فرودگاه 
نظام��ی »ابوالضه��ور« ب��ه  اجرا 
گذاش��تند و یکی از س��رکردگان 
گروه های مسلح را هدف قرار دادند.

در جری��ان عملی��ات ارت��ش 
در مناطق مختلف س��وریه تعداد 
بی شماری از تروریست ها که بیشتر 
آنه��ا از ملیت های ترکی��ه، قطر، 
عربستان، عراق، اردن، لبنان، تونس 

و لیبی بودند به هالکت رسیدند.
پیروزی های پی در پی ارتش 
سوریه در شرایطی صورت می گیرد 
که ش��ماری از کارشناسان روسی 
با تمجید از پایداری ملت و ارتش 
سوریه در مقابل جنگ تروریستی 
تاکید کردند س��وری ها با پایداری 
خود طرح آمریکا را علیه کشورهای 

عربی خنثی کردند.
این کارشناسان اظهار داشتند، 
برنامه سیاس��ی که بش��ار اس��د 
رئیس جمه��ور س��وریه برای حل 
بحران در کشور مطرح کرده است 
بای��د پایه و اس��اس مذاکرات ژنو 

قرار گیرد.

از س��وی دیگر، وزارت خارجه 
سوریه در واکنش به اظهارات اخیر 
مقامات واش��نگتن درباره حمالت 
هوایی به حلب این کش��ور را دزد 

دریایی یک چشم توصیف کرد.
در  س��وریه  خارج��ه  وزارت 
بیانیه ای اعالم کرد، زمانی که کاخ 
س��فید حمالت هوای��ی نیروهای 
نظامی س��وریه به حلب را محکوم 
 می کند در حقیقت از جنایت های 
تروریس��ت ها که بیشترشان جزو 
اف��راد مس��لح خارجی هس��تند 

چشم پوشی می کند.
وزارت خارجه س��وریه خطاب 
به »جی کارنی« س��خنگوی کاخ 
سفید که اظهارات اخیر مربوط به 
حمالت هوایی علیه حلب را مطرح 
کرده بود اظهار داشت، آیا از خود 
نپرسیده اید که کشورتان چگونه با 
تروریسم در افغانستان مقابله کرد؟

ارتش سوریه با کشف تونل های زیرزمینی 
طرح جنگی تروریست ها را ناکام گذاشت

دول�ت  و  ارت�ش  طرف�داران 
مص�ر در واکن�ش ب�ه انفجارهای 
»المنصوره« اموال و فروشگاه های 

اخوان المسلمین را غارت کردند.
ش��بکه »یورونیوز« طی گزارشی 
از حمل��ه طرف��داران دول��ت مصر به 
فروشگاه های متعلق به اخوان المسلمین 
در شهر »المنصوره« خبر داد و اعالم 
ک��رد، این عده با تص��ور اینکه انفجار 
تروریس��تی روز سه ش��نبه از س��وی 
اخوانی ها صورت گرفته، خشم خود را 

به نمایش گذاشتند.
بر اس��اس این گ��زارش این افراد 
همچنین به خودروهایی که در حمایت 
از اخوان المس��لمین ش��عار می دادند 
حمله ور شده و یکی از آنها را به آتش 

کشیدند.
س��حرگاه روز سه ش��نبه مقاب��ل 
س��اختمان »اداره امنیت المنصوره« 
دو خودرویی که به گفته رس��انه های 
مص��ری 1/5 تن تی ان تی در آنها کار 
گذاشته شده بود منفجر شد که طی 
آن 14 نفر کش��ته و 140 تن مجروح 
شدند. 9 نفر از کشته شدگان افسران 
بلندپای��ه بودند و مدی��ر نظارت اداره 
امنیتی این ش��هر که یک س��رهنگ 
ب��ود نیز جزو کشته ش��دگان اس��ت. 
»حازم الببالوی« نخس��ت وزیر مصر 
دقایق��ی پ��س از وقوع ای��ن انفجار، 

گ��روه اخوان المس��لمین را عامل آن 
معرفی و این گروه را یک »س��ازمان 
تروریس��تی« نامید. طرفداران ارتش 
نیز پس از این اظهارات حمالت خود 
علیه اخوانی ها را ش��دت بخشیده اند. 
از س��وی دیگر پلیس مصر می گوید 
»هشام قندیل«، نخست وزیر »محمد 
مرس��ی« را دس��تگیر کرده اس��ت، 
بر اس��اس گزارش های منتش��ر شده 
»قندیل« روز سه شنبه در مرز سودان 

دس��تگیر شده است. ارتش مصر پس 
از برکناری »مرس��ی« رهبران اصلی 
اخوان المسلمین را دستگیر کرده و در 
حال محاکمه آنهاست. قاهره هزاران 
نفر از طرفداران این جنبش را نیز در 

بازداشت نگه داشته است.
اوای��ل هفته ج��اری خبرهایی از 
اعتصاب غ��ذای 450 عضو و طرفدار 
اخوان المسلمین در زندان ها خبر دادند. 
»برخوردهای غیرانس��انی مس��ئوالن 

زندان« عامل اصلی این اعتصاب عنوان 
ش��ده اس��ت. »بان کی مون« دبیرکل 
سازمان ملل متحد همزمان با انتشار 
این خبرها از وضعیت وخیم حقوق بشر 
در مصر اب��راز نگرانی کرد. به گزارش 
واح��د مرکزی خبر، محکومیت س��ه 
فعال سیاسی به مشارکت در تظاهرات 
ض��د دولتی، علت ای��ن موضع گیری 

بوده است.
خبر دیگر اینکه، کمتر از سه هفته 

مان��ده به برگزاری همه پرس��ی قانون 
اساس��ی جدید، رس��انه ها و حاکمان 
مصر تالش های گس��ترده ای را برای 
مجاب کردن مردم برای ش��رکت در 

این همه پرسی آغاز کرده اند.
به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، 
طرفداران قانون   اساسی جدید مصر از 
همه توان و ظرفیت ها و رس��انه های 
خود برای تش��ویق مردم به ش��رکت 
در همه پرس��ی و دادن رای مثبت به 
این قانون اساس��ی استفاده می کنند. 
مقام��ات دولت مصر می کوش��ند 80 
درصد مردم در همه پرس��ی ش��رکت 
کنند و دس��تکم 80 درصد به قانون 
اساس��ی رای مثبت بدهند. مخالفان 
نظ��ام جدید مص��ر در مقابل از مردم 
می خواهند در همه پرسی آینده شرکت 
نکنند. مخالفان هم از محدودیت های 
رس��انه ای علی��ه خود انتق��اد کردند. 
مخالف��ان می گوین��د خواهان تحریم 
همه پرس��ی هس��تند و به مب��ارزه با 
نظامی که پس از کودتا تش��کیل شد 
ادامه می دهند. »محمد الش��براوی« 
و  هماهنگ کنن��ده جنب��ش عدالت 
استقالل گفت: »ما از مردم می خواهیم 
تا این همه پرسی را تحریم کنند، زیرا 
مشارکت در این همه پرسی به معنای 
به رس��میت ش��ناختن ضمنی دولت 

کودتاست.«

پس از انفجار مهیب المنصوره 

طرفداران ارتش مصر فروشگاه های اخوان المسلمین را غارت کردند
ارت�ش عراق طی س�ومین 
روز عملیات گسترده در استان 
االنبار، پناهگاه ها و خودروهای 
عناص�ر تکفی�ری و القاعده را 

درهم کوبید.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا، 
عملیات مشترک نیروهای هوایی 
و زمینی ارتش عراق در بیابان  های 
استان االنبار علیه القاعده همچنان 

ادامه دارد.
در ای��ن عملی��ات ب��زرگ از 
جنگنده ها،  هلی کوپترها، توپخانه  
و نیروهای زرهی نیز استفاده شد.

بر اساس آخرین خبرها، در این 
تروریست ها  پناهگاه  های  عملیات 

در هم کوبیده شد و 12 خودروی 
آنه��ا نیز منه��دم گردید. به گفته 
 11 دس��ت کم  رس��می،  مناب��ع 
تروریس��ت در عملیات مذکور به 

هالکت رس��یدند و مقادیر زیادی 
مواد منفجره، جلیقه های انفجاری، 
شش خودروی بمب گذاری شده و 
دیگر تجهیزات کشف و ضبط شد.

براثر حمله هوایی جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه الشجاعیه در مرکز 
غزه س�ه نفر ش�هید و شش نفر دیگر مجروح شدند و مقاومت فلسطین اعالم کرد 

این جنایت را بی پاسخ نخواهد گذاشت. 
به گزارش خبرگزاری ها، جنگنده های اف16 رژیم صهیونیستی مناطق نزدیک به منازل 
مس��کونی غرب خان یونس، المغازی، ش��رق البریج وحی الزیتون را بمباران کردند که بر اثر 
آن یک کودک 3 ساله فلسطینی و دو شهروند دیگر شهید و مادر و دو برادر این کودک به 

همراه سه تن دیگر مجروح شدند.
هواپیماهای رژیم صهیونیس��تی قبل از بازگش��ت از غزه چندین فروند موشک به سوی 
پایگاه های گردان های قسام شاخه نظامی حماس پرتاب کردند. همچنین قایق های جنگی 
اس��رائیل اراضی مجاور پایگاه »عس��قالن« وابسته به گردان های قسام در شمال غرب غزه را 

گلوله باران کردند.
سخنگوی دولت حماس در غزه دشمن صهیونیستی را مسئول بمباران های غزه خواند و 

تاکید کرد مقاومت فلسطین پاسخ این جنایت ها را خواهد داد.
صائب عریقات عضو کمیته اجرایی س��ازمان آزادی بخش فلس��طین نیز تاکید کرد رژیم 

صهیونیستی مسئول تجاوز جدید علیه نوار غزه است.
عریقات افزود، ما به شدت جنگ جدید اسرائیل علیه غیرنظامیان در نوار غزه را که هدف 
از آن آغاز عملیات خونین است محکوم می کنیم و اسرائیل را مسئول پیامدهای تجاوز علیه 
غیرنظامیان بی دفاع می دانیم. در پی بمباران مناطق مختلف غزه از سوی رژیم صهیونیستی 
»شیمون پرز« رئیس رژیم صهیونیستی تهدید کرد تل آویو محاصره غزه را شدیدتر خواهد 

کرد و از رسیدن کمک های خارجی به نوار غزه جلوگیری خواهد کرد.
وی افزود، اسرائیل به هر قیمتی امنیت خود را تامین خواهد کرد. این در حالی است که 
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل حوادث خشونت بار در غزه را محکوم کرد و خواستار توقف 

اقدامات خشونت آمیز رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری شد.
از س��وی دیگر، »موشه یعلون« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور داد گذرگاه تجاری 

»کرم ابوسالم« در مرزهای جنوب نوار غزه تا اطالع ثانوی بسته شود.
همچنین خبرگزاری آلمان گزارش داد که یکی از صهیونیست های ساکن اراضی اشغالی 
فلسطین بر اثر پرتاب سنگ از سوی فلسطینی ها در نزدیکی روستای الزاویه واقع در کرانه 

باختری زخمی شده است.

تلویزیون منطقه جدایی خواه »کاتالونیا« در 
اعتراض به سیاس�ت های ریاضتی دولت اسپانیا 
و برای نخستین بار نطق پایان سال پادشاه این 

کشور را پخش نکرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، برای نخس��تین بار 
در ط��ول تاریخ تلویزیون منطقه »کاتالونیا« حاضر به 
پخش سخنرانی پایان سال »خوان کارلوس«، پادشاه 
اسپانیا نشد و این اقدام بازتاب گسترده ای در رسانه های 

این کشور داشت.
آنطور که شبکه تلویزیونی »یورونیوز« اعالم کرده، 
حذف بخش زیادی از بودجه این ش��بکه تلویزیونی، 

باعث اتخاذ چنین واکنش��ی از سوی گردانندگان این 
رسانه شده است. رسانه های اسپانیایی اما اعالم کرده اند 
برخی اختالفات موجود بین گردانندگان این ش��بکه 
تلویزیون��ی درباره خودمخت��اری منطقه باعث پخش 

نشدن سخنرانی پادشاه شده است.
گفتنی اس��ت، رئیس منطقه »کاتالونیا« به دنبال 
برگزاری همه پرسی درباره استقالل این منطقه است 
اما نخس��ت وزیر اس��پانیا برگزاری این همه پرس��ی را 
»غیرقانونی« می داند. »ماریانو راخوی« در عین حال در 
پیام تبریک کریسمس خود »تمام نظامیان اسپانیایی 
که خارج از این کشور فعالند« را سفیران اسپانیا خواند.

مردم بحرین با برپایی تظاهرات در مناطق مختلف این کشور 
حمله به مساجد و عزاداران حسینی)ع( را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری ها، مردم بحرین با برپایی تظاهرات و سر دادن 
شعارهایی علیه آل خلیفه سیاست سرکوب شیعیان و اهانت به نمادهای 
اس��المی را محکوم کردند.تظاهرکنندگان تاکید کردند، حمله به مراسم 
عزاداری امام حس��ین)ع( و تخریب مساجد این کشور آنان را از ادامه راه 
انقالب منصرف نخواهد کرد و آنها را وادار به تسلیم نمی کند.مردم بحرین 
خواستار بازسازی 40 مسجد ویران شده از سوی مقامات آل خلیفه شده اند.

گفتنی است منابع بحرینی از درگیری نیروهای پلیس با شرکت کنندگان 
در مراسم اربعین حسینی در مناطق مختلف بحرین خبر دادند.همچنین 
مقام��ات امنیت��ی بحرین دو تن از مس��ئوالن هیئت های ع��زاداری امام 
حس��ین)ع( را در غرب منامه بازداشت کردند.گروه های حقوق بشری در 
بحرین نیز بازداشت دو نوجوان 13 ساله بحرینی از سوی نیروهای امنیتی 
رژیم آل خلیفه را یک حرکت ضدانسانی دانستند.این گروه ها از آمریکا، 
انگلی��س و هم پیمانان رژیم آل خلیفه خواس��تند تا با فش��ار بر روی این 
رژیم فوراً کلیه کودکان بازداشت شده در زندان های بحرین را آزاد کرده 
تا امکان درمان آنها فراهم ش��ود.گروه های حقوق بشری همچنین از این 
کشورها خواستند تا هرچه سریع تر فروش سالح همچون گاز اشک آور و 
گلوله های س��اچمه ای به مقامات بحرینی را متوقف کند.در گزارش این 
گروه ها به محروم ش��دن 37 کودک از ادامه تحصیل و نابینایی چندین 

کودک دیگر با سالح های ساچمه ای رژیم اعتراض شده است.

مردم بحرین خطاب به آل خلیفه
با تخریب مساجد تسلیم نمی شویم

ش�خصیت های سیاس�ی، فرهنگی و پارلمانی اردن با ارس�ال 
نام�ه ای به دبی�رکل حزب اهلل لبنان از مواض�ع این حزب در قبال 

سوریه و جنگ با تروریست ها حمایت کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه خبری العهد، تشکل های 
فرهنگی، رس��انه ای سیاس��ی و ش��خصیت های پارلمانی در نامه خود از 
سیدحس��ن نصراهلل و رزمندگان حزب اهلل تقدیر کردند و اظهار داش��تند 

که به نقش و مواضع شجاعانه حزب اهلل درقبال سوریه افتخار می کنند.
این ش��خصیت ها تأکید کردند که امت اس��المی پشت سر حزب اهلل 
حرک��ت می کند و حامی مواضع و اقدامات حزب اهلل در رابطه با س��وریه 
است. شخصیت های اردنی در واکنش به توهین برخی جریان ها و گروه ها 
به شخص سیدحسن نصراهلل و رزمندگان حزب اهلل تصریح کردند، همان 
گروه ها و قدرت هایی که با دش��من صهیونیس��تی در جنگ ژوئیه 2006 

همدست بودند امروز به حزب اهلل توهین می کنند.
در نامه این شخصیت ها آمده است، حزب اهلل تنها نیروی عربی است 
که توانسته دشمن صهیونیستی را با وجود داشتن زرادخانه های تسلیحاتی 

و تریبون ها و شبکه های ماهواره ای شکست دهد.
شخصیت های اردنی در این نامه تأکید کردند، جناب سیدحسن نصراهلل 
شما در خط مقدم حرکت کنید و همه امت پشت سر شما حرکت می کنند.

تجلیل چهره های سیاسی- فرهنگی اردن
 از مواضع شجاعانه سیدحسن نصراهلل در قبال سوریه

در اعتراض به سیاست ریاضتی دولت اسپانیا

تلویزیون کاتالونیا سخنرانی پادشاه را پخش نکرد

ارتش سودان جنوبی، شهر 
استراتژیک »بور« را از مخالفان 

دولت، پس گرفت.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا، 
رئیس جمهور سودان جنوبی گفت: 
نظامیان وف��ادار به دولت، کنترل 
ش��هر »بور« را طی یک عملیات 

گسترده به دست گرفته اند.
س��الواکر افزود: ارتش در حال 
پاکس��ازی نیروهای شورش��ی از 

»بور« هستند.
ش��هر اس��تراتژیک »بور« در 
شمال س��ودان جنوبی، چند روز 
قبل به تص��رف نیروهای مخالف 
دول��ت درآمد. این ش��هر در 200 
کیلومتری شمال »جوبا« پایتخت 

قرار گرفته است.
در همین حال شورای امنیت 
سازمان ملل متحد به اتفاق آرا اعزام 
5800 نیروی جدید سازمان ملل 
به سودان جنوبی را تصویب کرد. 
این نیروها به 6700 نیروی حاضر 
در س��ودان جنوب��ی می پیوندند. 
مجموع تعداد نیروهای س��ازمان 
ملل در سودان جنوبی به 12 هزار 
و 500 نفر می رسد. پلیس سودان 

جنوبی ه��م نیروهایش را از 700 
نفر به 1323 نفر افزایش می دهد.
همچنین »تابی لنزر« نماینده 
ارش��د س��ازمان ملل در س��ودان 
جنوبی با رد آمار رس��می موجود 
کشته ش��دگان  تع��داد  درب��اره 
درگیری ه��ای این کش��ور گفت: 
ش��ک ندارم ک��ه ه��زاران نفر در 
درگیری های سودان جنوبی کشته 

شده اند.

آمارهای رس��می، مرگ 500 
نفر را بر اثر درگیری های دو هفته 
اخیر س��ودان جنوبی تایید کرده 
است. سودان جنوبی هشت میلیون 
و پانص��د هزار نف��ر جمعیت دارد 
که اکثر آنه��ا از پیروان آیین های 

قبیله ای هستند.
در همی��ن ح��ال آمریکا، یک 
گ��روه از تفنگداران، خود را با یک 
هواپیمای س��ی -130 از جیبوتی 

به اوگاندا منتقل کرد تا در صورت 
لزوم ب��ه انجام عملی��ات واکنش 
س��ریع نس��بت ب��ه درگیری های 
س��ودان جنوبی اق��دام کنند. به 
گفته مقامات آمریکایی، این نیروها 
ب��رای حفاظ��ت از س��فارتخانه و 
تاسیسات آمریکا در سودان جنوبی 
به اوگاندا )همس��ایه جنوبی( این 
کشور اعزام شده اند. اتیوپی، کنیا، 
کنگو، آفریقای مرکزی و س��ودان 

دیگر همس��ایگان سودان جنوبی 
هستند.

150 نف��ر دیگ��ر از نیروهای 
تفنگ��دار آمریکای��ی در جیبوتی 
مس��تقر شده اند تا در صورت لزوم 

به سودان جنوبی اعزام شوند.
همچنین وزیر خارجه آمریکا 
از طرفی��ن منازع��ه خواس��ت، به 

درگیری ها پایان بدهند.
کر  ا لو س��ا ز  ا ن ک��ری  جا
رئیس جمه��ور و »ریک ماش��ار« 
فرمانده مخالفان دولت خواس��ت، 

مذاکرات را آغاز کنند.
گفتنی است س��ودان جنوبی 
دارای ذخای��ر غن��ی نفت و محل 
عبور رودخانه نیل سفید است که 
در خارطوم پایتخت سودان شمالی 
با نیل آبی ترکیب شده و رودخانه 
عظیم نیل را تشکیل می دهد. 95 
درصد درآمد این کش��ور که در 9 
ژوئی��ه 2011 )18 تیر 1390( به 
اس��تقالل دس��ت یافت از فروش 
نفت تامین می ش��ود. این کشور با 
داشتن 619 هزار و 745 کیلومتر 
مربع وسعت دارای جنگل های زیاد 

و منابع آبی سرشار است.

ارتش سودان جنوبی یک شهر نفت خیز را از شورشیان پس گرفت

نخست وزیر تایلند با هدف ایجاد مصالحه با 
مخالفان و آرام کردن اوضاع کشور، طرح تشکیل 

شورای اصالحات ملی را پیشنهاد داد.
خان��م  تس��نیم،  خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
»یینگلوک ش��یناواترا« نخست وزیر تایلند دیروز اعالم 
کرد آماده تشکیل یک شورای اصالحات ملی به منظور 

پایان دادن به تنش های جاری در کشور است.
خانم ش��یناواترا با این پیشنهاد خود، به مخالفان 
نشان داد خواستار سازش و آشتی ملی است. مخالفان 
پیش از این اعالم کرده بودند که دولت باید سرنگون 
ش��ود. به ادعای مخالفان، دولت و روند سیاسی فعلی 

تحت نفوذ »تاکسین شیناواترا« برادر نخست وزیر  قرار 
دارد ک��ه اکنون در تبعید به س��ر می برد.هرچند ایده 
ش��ورای اصالحات ت��ا حدودی خواس��ته مخالفان را 
برآورده می کند، ولی آنها احتماال این پیشنهاد را نیز 
رد خواهند کرد.خانم شیناواترا در ارتباط با شورای فوق 
توضیح داد، این ش��ورا غیردولتی خواهد بود و اعضای 

آن توسط یک کمیسیون مستقل تعیین می شوند.
پیش از این نخس��ت وزیر با انحالل پارلمان، اعالم 
کرد که تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام )13بهمن( 
او به عنوان نخس��ت وزیر موقت انجام وظیفه می کند. 
مخالفان دولت شرکت در انتخابات را تحریم کرده اند.

پیشنهاد مصالحه نخست وزیر تایلند
برای پایان تظاهرات مخالفان

انهدام پناهگاه تکفیری ها در حمله سنگین ارتش عراق

وزیر خارج�ه اوکراین تاکید کرد امضا نکردن توافقنامه 
تج�اری با اتحادیه اروپا و نزدیک ش�دن به روس�یه به نفع 

اوکراین تمام شد.
به گزارش خبرگزاری ها، »لئونید کوژار«، وزیر خارجه اوکراین 
اعالم کرد امضا نش��دن توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا و امضای 
توافقنامه های مهم و بسیار مفید با روسیه، در نهایت به نفع اوکراین 

تمام شده است.
وی اف��زود: از ای��ن پس نی��ز اوکراین در تالش ه��ای خود در 
مس��ائل سیاس��ت خارجی به ویژه در زمینه همکاری در چارچوب 
سازمان های بین المللی با روسیه هماهنگ عمل خواهد کرد. مسئول 
دستگاه سیاست خارجی اوکراین که روز سه شنبه در یک کنفرانس 
مطبوعاتی سخن می گفت این را هم اضافه کرد که »کیف« از مواضع 

روسیه در سازمان های بین المللی حمایت خواهد کرد.
گفتن��ی اس��ت اوکرای��ن حدود یک ماه اس��ت ک��ه به صحنه 
ناآرامی های سیاسی از سوی طرفداران غرب تبدیل شده است، ده ها 
هزار نفر از طرفداران اتحادیه اروپا هفته هاست در اعتراض به نزدیکی 
»کیف« به مسکو و امضا نشدن توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا از 
سوی دولتمردان این کشور، در خیابان های کیف تظاهرات می کنند.

میدان استقالل »کیف« نیز همچنان به محل تحصن اپوزیسیون 
این کشور تبدیل شده است. روسیه هفته گذشته اعالم کرد با ارائه 
یک کمک 15 میلیارد یورویی به اوکراین موافقت کرده و قصد دارد 
گاز بس��یار ارزان در اختیار این کشور قرار دهد. آخرین گزارش ها 
حاکی اس��ت روز سه شنبه روسیه س��ه میلیارد یورو از این کمک 
مالی را به شکل خرید اوراق قرضه در اختیار اوکراینی ها قرار داده 
است. حمایت های اقتصادی »مسکو« خشم غرب را برانگیخته است.

وزیر خارجه اوکراین همکاری نکردن با اروپا را
 به نفع کیف دانست

ه�زاران نف�ر ب�ا برگزاری 
اس�المبول  در  تظاه�رات 
کناره گیری  خواستار  ترکیه، 
از  اردوغ�ان«  »رجب طی�ب 

پست نخست وزیری شدند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، 
هزاران نفر در اسالمبول بار دیگر 
علی��ه دولت تظاهرات کردند. در 
ای��ن تظاهرات علیه فس��اد مالی 
س��ران دولت و رشوه خواری آنها 

شعار داده شد.
ب��ه  همچنی��ن  معترض��ان 
اعتراض  اردوغان  سیاس��ت های 
کردن��د و بروز رس��وایی های پی 
در پی را محصول سیاس��ت های 
ی��ک  دانس��تند.  نخس��ت وزیر 
تظاهرکننده به خبرنگاران گفت: 
دولت اردوغان بدترین دولتی بود 
که ما تاکنون داشته ایم. این دولت 

ما را فریب داد. 
در همین حال، احزاب سیاسی 
مخالف دولت اعالم کردند که به 

اعتراضات ادامه می دهند.
در مورد درگی��ری احتمالی 
میان نیروهای امنیتی و معترضان 

خبری نرسیده است.
استعفای وزیر

در ادامه بحران فس��اد مالی 
ترکیه، وزیر اقتصاد این کش��ور 

نیز اس��تعفا کرد. پی��ش از این، 
وزیر کش��ور استعفا داده بود. در 
میان دستگیرش��دگان یکی دو 
هفته اخیر متهمان فساد توسط 
دس��تگاه قضایی، فرزندان چهار 
وزیر دول��ت اردوغان نیز حضور 

دارند.
هرچند پیش از این اردوغان 
در ارتباط با دستگیری ها مواضع 
دوپهلو گرفته بود، ولی دیروز اعالم 
کرد، با مفسدان اقتصادی برخورد 
می کند. وی گفت: مسئوالن فاسد 
را مج��ازات می کنی��م. خبرهای 
دیگر نیز حاکی است پرونده های 
فس��اد مالی از این پس مخفیانه 

پیگیری می شود.
در همی��ن ح��ال، »عبداهلل 
گل« رئیس جمهور ترکیه گفت، 
نخست وزیر به زودی در کابینه اش 
اصالحاتی را انجام خواهد داد. به 
گفته گل، این اصالحات با پرونده 

فساد اقتصادی مرتبط است.
خبر دیگر اینکه، موضعگیری 
اخیر اردوغان علیه سفیر آمریکا در 
ترکیه با واکنش سفیر واشنگتن 
مواجه شد؛ سفیر آمریکا با انتشار 
بیانیه ای، ادعای رسانه ها مبنی بر 
دست داش��تن وی در تحقیقات 
فساد اقتصادی ترکیه را رد کرد.

وزارت خارج��ه آمری��کا نیز 
اعالم ک��رد، اظه��ارات اردوغان 
درباره دخالت داشتن آمریکا در 
تحوالت جاری )رو کردن پرونده 
فساد اقتصادی(، دارای پیامدهایی 
بوده و حتی ممکن است به روابط 

دو کشور لطمه بزند.

اوجگیری اعتراض ها در ترکیه برای برکناری دولت اردوغان
تجاوز هوایی اسرائیل به غزه    مقاومت فلسطین: بی پاسخ نمی گذاریم


