
صفحه آخر

خسارت 23 میلیارد دالری اسرائیل
 از توسعه شهرک سازی ها

وزارت دارایــی رژیم صهیونیســتی اعالم کرد 
تحریم اتحادیه اروپا علیه اسرائیل که به دلیل توسعه 
شهرک سازی ها اعمال  شده است، می تواند 23/3میلیارد 

دالر به صادرات این رژیم خسارت وارد کند.
به گزارش خبرگزاری قدس، روزنامه اقتصادی »مارکر« 
به نقل از وزارت دارایی اســرائیل نوشت: »تحریم اتحادیه 
اروپا علیه اســرائیل بدترین حالت اســت و باعث می شود 
که 23/3 میلیارد دالر خســارت به اقتصاد اسرائیل به ویژه 

بخش صادرات وارد شود.«وزارت دارایی اسرائیل، این رژیم 
را به آفریقای جنوبی تشــبیه کرد که از تحریم جهانی در 
دهه 1980 به دلیل وجود آپارتاید رنج می برد.روزنامه مارکر 
افزود: »علت اصلی این تحریم ها که هنوز اجرایی نشــده، 
»توسعه شهرک سازی ها« و »بن بست در مذاکرات« است. 
پیش از این رســانه های صهیونیســت از زیان 10 میلیارد 
دالری تحریم های غیررســمی رژیم صهیونیستی به دلیل 

همین شهرک سازی ها خبر داده بودند.

سرکرده داعش در پاکستان و افغانستان
 به هالکت رسید

منابع خبری اعالم کردند سرکرده گروه تروریستی 
داعش در افغانستان و پاکستان بر اثر حمالت هوایی 

در استان »ننگرهار« به هالکت رسیده است.
به گزارش تســنیم، منابع خبری در آمریکا می گویند 
»حافظ ســعید« که گروه تروریســتی نوظهور داعش در 
کشورهای افغانستان و پاکستان را رهبری می کرد، در حمله 
پهپادهای آمریکایی در استان ننگرهار افغانستان به هالکت 
رسیده اســت. پیش از این نیز »گل زمان« معاون »حافظ 

سعید« در شرق افغانستان کشته شده بود.
حافظ ســعید یکی از پنج فرمانــده اصلی »تحریک 
طالبان« در پاکســتان بود که در اکتبر سال 2014 )مهر 
گذشــته( از این گروه جدا شد و با داعش اعالم بیعت کرد. 
»شــاهداهلل شاهد« سخنگوی سابق تحریک طالبان نیز به 
همراه حافظ سعید با داعش اعالم بیعت کرده بود.تاکنون 
چند بار میان عناصر داعش و طالبان در افغانستان درگیری 

رخ داده است.
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دومین نماز وحدت شیعه و سنی در بحرین
دومین نماز وحدت میان شیعیان و سنی ها در بحرین اقامه شد.

این نماز به درخواست موسسه آشتی و گفت وگوی مدنی بحرین 
اقامه شد.

اولین نماز وحدت جمعه گذشــته در مســجد جامع عالی الکبیر 
بحرین اقامه شــد. هــدف از برگزاری این نمازهــا تاکید بر وحدت 
شیعه و سنی و مقابله با تالش تکفیری ها برای ایجاد تفرقه و جنگ 

مذهبی است.
سقوط پهپاد اسرائیل در لبنان

یک پهپاد جاسوســی ارتش رژیم صهیونیستی در بندر طرابلس 
لبنان سقوط کرد.

فرماندهی ارتش لبنان ضمن اعالم این خبر گفت: نیروهای ارتش 

تدابیر الزم را آغاز کرده اند.
رژیم صهیونیستی بارها حریم هوایی لبنان را نقض کرده است و 

به هشدارهای لبنان نیز توجه نمی کند.
خونین ترین سال برای کودکان افغانستان

»بان کی مون«، دبیرکل ســازمان ملل متحد با انتشار گزارشی 
سال 2014 را »خونین ترین سال برای کودکان افغانستان« دانست.

طبق این گزارش در طول سال های 2010 تا 2014 میالدی 2202 
کودک در افغانستان کشته و 5047 کودک دیگر زخمی شده اند.

استعفای مقام ارشد کاخ سفید
رئیس دفتر مدیریت منابع انسانی کاخ سفید در پی سرقت رفتن 
اطالعات شخصی بیش از 21 میلیون نفر از سیستم های رایانه ای این 

سازمان از سمت خود استعفا کرد.
مقامات ارشد آمریکا اعالم کردند که این حمالت هکری از مبدأ 

چین صورت گرفته است.
زنان داعشی در مغرب

تحقیقات یک مرکز حقوق بشــری مغربی نشان می دهد که 38 
درصد از مغربی هایی که به داعش می پیوندند زن هستند.

در گزارش این مرکز آمده اســت »داعش از تاثیری که زنان در 
قانع کردن همسران و خانواده هایشان برای پیوستن به داعش دارند 

سوءاستفاده می کند!«

با حمله به العریش یمن

آل سعود آتش بس سازمان ملل را هم نقض کرد

انفجاری مهیب، ساختمان کنسولگری ایتالیا 
در قاهره را تخریب کرد و یک کشــته و چهار 

زخمی برجای گذاشت.
به گزارش ایســنا، صبح دیروز انفجاری مهیب در 
میدان »االسعاف« در مرکز قاهره به وقوع پیوست که 
به انهدام کامل بخش هایی از ســاختمان کنسولگری 
ایتالیا انجامید و دستکم یک کشته و چهار زخمی بر 
جای گذاشــت. یک منبع امنیتی مصری در این باره 
گفت: »انفجار به وســیله یک بمــب قوی که در زیر 
یک خودرو کار گذاشته شده بود، انجام شده است.« 
بخش هایی از کنســولگری ایتالیا به طور کامل ویران 
شــده و آمبوالنس ها نیز پس از وقوع حادثه به سوی 

منطقه اعزام شدند.

از آنجا که انفجار پیش از آغاز به کار سفارت بوده، 
تلفات چندانی بر جای نگذاشــته است. منابع امنیتی 
قاهــره می گویند هدف اصلی از این انفجار، بیشــتر 
عملیات روانی بوده است. وزارت خارجه ایتالیا اما در 
واکنش به این عملیات تاکید کرد که »چنین اقداماتی 
به هیچ وجه رم را نمی ترساند و این کشور در مواضع 
خود در مقابله با تروریسم جدی است.« هنوز هیچ گروه 
یا جریانی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.

در هفته های گذشته مصر شاهد حمالت تروریستی 
مختلفی بوده اســت کــه در آن ده ها تن از نیروهای 
نظامی این کشور جان خود را از دست داده اند. »هشام 
برکات« دادستان سابق مصر نیز همین چند روز پیش 

درپی انفجار خودروی بمب گذاری شده کشته شد.

انفجار مهیب ساختمان کنسولگری ایتالیا 
در قاهره را تخریب کرد

آمریــکا  دفــاع  وزارت 
آمار  کرد،  اعــالم  )پنتاگون( 
این  نظامیان  میان  خودکشی 
کشور در ســه ماهه نخست 
ســال جاری میالدی افزایش 

چشمگیری یافته است.
خبر،  واحدمرکزی  گزارش  به 
براســاس گزارشــی که پنتاگون 
جمعه گذشــته منتشر کرد، طی 
سه ماه نخست سال 2015 )از 11 

دی  تا 11 فروردین( آمار خودکشی 
میان نظامیان آمریکایی 25 درصد 
در مقایسه با ســال قبل افزایش 

یافته است.
کل  پنتاگون،  آمار  براســاس 
خودکشی در بین نیروهای مسلح 
99 مــورد بوده و از ایــن تعداد، 
57 مــورد در بین نیروهای فعال 
ارتش، 15 مورد در بین نیروهای 
ذخیره و 27 مورد خودکشــی نیز 
اتفاق  میان نیروهــای گارد ملی 

افتاده است.
پنتاگون به علت خاصی اشاره 
نکرده اســت. براساس تحقیقات 
مرکز روان درمانی »جاما«، سربازان 
بیش از افســران و زنــان نظامی 
دوبرابــر نظامیان مرد دســت به 

خودکشی زده اند!

پنتاگون: 99 نظامی آمریکایی
 در 3 ماه نخست امسال خودکشی کرده اند

ترکیه بــه آمریکا برای 
هدف قــراردادن نیروهای 
ارتش سوریه از طریق پایگاه 
اینجرلیک چراغ سبز نشان 

داد.
بــه گزارش فــارس، در پی 
رایزنی هــای دو روزه میان دو 
هیئــت تــرک و آمریکایی در 
آنکارا، دو طــرف توافق کردند 
که پایگاه اینجرلیک برای پرواز 
آمریکایی  ائتالف  جنگنده های 
موسوم به »ائتالف ضد داعش« 

مورد استفاده قرار گیرد.
هدف از ایــن توافق مبارزه 
با داعش و ارتش سوریه عنوان 
شده است لیکن نیروهای ارتش 
ســوریه هدف اصلی این توافق 
هستند چرا که داعش خواسته 
یا ناخواسته در جبهه ضد سوریه 

می جنگد.
بر  اینجرلیک  نظامی  پایگاه 
طبق همکاری های دفاعی بین 
ترکیه و آمریــکا در اوایل دهه 

1980 در اختیار نیروی هوایی 
آمریکا قــرار گرفت. این پایگاه 
در زمان اشــغال عراق از سوی 
آمریــکا، نقش عمــده ای را در 
انتقال کمک های لجستیک به 

عراق ایفا کرد.
تحلیلگران منطقه معتقدند 
تحرکات پایگاه هوایی اینجرلیک 
که در فاصله هشت کیلومتری 
از شــرق اســتان »آدانــا« در 
جنــوب ترکیه قــرار دارد، در 
ســایه تحوالت اخیر سوریه و 
احتمال دخالت نظامی در این 

کشور صورت می گیرد.
فروپاشی از درون

در آستانه برگزاری نشست 
مخالفــان ســوریه در ریــاض 
گروه های  عربســتان  پایتخت 
فرآیند  بــا  ســوریه  مخالــف 
فرسایشی و فروپاشی روزافزون 

مواجه شده اند.
به گزارش ایرنــا به نقل از 
گروه های  العربــی«،  »القدس 

یه  ر ســو م  نظــا لــف  مخا
در  تکفیری(  )تروریســت های 
با یکدیگر اختالف  نیز  گذشته 
داشــته اند اما ایــن اختالفات 
هیچگاه به این اندازه نبوده. این 
تروریســت ها اکنون یکدیگر را 
به »توطئه چینی« و »خیانت« 

متهــم و یکدیگــر را بــه قتل 
می رسانند.

از آغــاز بحــران ســوریه 
تاکنون تعدادی از گروهک های 
تروریستی از هم پاشیده شده یا 
اعضاء، یکدیگر را اعدام کرده اند 
و رویــای حامیان خارجی خود 

را که یکپارچگی این گروهک ها 
بود، با ناکامی و ســراب مواجه 

کرده اند.
درخواست روسیه

 از عربستان
سرگئی الوروف وزیر خارجه 
روســیه از عربســتان و ترکیه 

خواست تالش های خود را برای 
داعش  تروریست های  با  مقابله 
متمرکز سازند نه مبارزه با نظام 

سوریه.
»مشارکت  کرد:  تأکید  وی 
عربســتان و ترکیــه در یــک 
مبارزه  برای  بین المللی  ائتالف 
با تروریسم یک ضرورت است و 
مبارزه با داعش و دیگر گروه های 
تروریستی باید بدون به کارگیری 

معیارهای دوگانه باشد.«
سایر رویدادها

ســازمان  کارشناســان   *
ملــل اعالم کردند که بیشــتر 
تروریســت ها در سوریه و عراق 

تونسی هستند.
* نماینــده ســازمان ملل 
در امور ســوریه اواخــر ژوئیه 
پیشنهادهای جدیدی برای صلح 

در سوریه ارائه می کند.
* شورای امنیت پیش نویس 
قطعنامــه آمریکا درباره پرونده 

شیمیایی سوریه را آغاز کرد.

چراغ سبز ترکیه به آمریکا برای استفاده از پایگاه اینجرلیک علیه سوریه

در حالــی کــه نیروهای 
عراق  و عشــایر  داوطلــب 
را  حلقه محاصــره »فلوجه« 
تنگ تر می کننــد، 150 عضو 
»داعش« اعالم کردند که خود 
تسلیم  دولتی  نیروهای  به  را 

می کنند.
فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
ارتــش و بســیج مردمــی عراق 
پیشروی های مهم و گسترده ای را 
از چهار محور به سمت فلوجه انجام 
دادند؛ این چهار محور عبارتند از؛ 
منطقه »الکرمه« واقع در شــمال 
شرق فلوجه، منطقه »الصقالویه« 
واقع در شمال غرب فلوجه، منطقه 
»الثرثار« واقع در شمال فلوجه و 
منطقه »عامریه« واقع در جنوب 
شرق فلوجه. عالوه بر چهار محور 
فــوق، حــدود 80 درصد منطقه 
»الهیــاکل« واقع در غرب شــهر 
فلوجه نیز هم اکنون تحت سیطره 
نیروهای مسلح عراق است و نبرد 
نیروهای دولتی با داعش بر ســر 
تســلط کامل بر »الهیاکل« ادامه 

دارد.
و  پیشــروی محســوس  اما، 

غیرقابل بازگشت نیروهای دولتی، 
روحیه تروریســت های حاضر در 
فلوجه را به شــدت تضعیف کرده 
است، به طوری که خبر می رسد 
150 تن از عناصر وابسته به داعش 
اعالم کرده اند، در زمان آغاز حمله 
نیروهای دولتی بــه فلوجه، آنها 
بــدون هیچ گونه مقاومتی خود را 
تســلیم می کنند. »رائد جودت« 
یک فرمانده ارشد نیروهای امنیتی 
عراق با اعالم این خبر، افزود: این 
150 نفر از طریق منابع اطالعاتی 
دولــت، به ارتش تعهد داده اند که 
در صــورت ورود نیروهای دولتی 
به فلوجه، در کنار داعش نجنگند 
و تسلیم شــوند. با اعزام گسترده 
نیروهای داوطلب به جبهه فلوجه، 
از جمله 12 هزار نیروی ســازمان 
»بدر«، احتمال عملیات در فلوجه 
طی روزهای آتی قوت گرفته است.
»وســام  حــال،  همیــن  در 
الحردان« رئیس شوراهای بیداری 
عراق اعالم کــرد، در صورتی که 
عشایر استان االنبار مسلح شوند، 
کار داعش را در این استان یکسره 

می کنند.

در منطقــه »حصیبــه« واقع 
در حومه »رمادی« مرکز اســتان 
االنبار هــم دیروز نیروهای دولتی 

20 تروریست را از پای درآوردند.
از اســتان »دیاله« در شمال 
شرق عراق نیز خبر می رسد، آخرین 
پایگاه داعش در این استان به دست 

نیروهای دولتی افتاده است.

اظهارات عبادی
بــه گزارش تســنیم، »حیدر 
از  عــراق  نخســت وزیر  عبادی« 
»ائتــالف شــوم میــان داعش و 
بعثی هــا« خبر داد و گفت که در 
مناطق تحت اشــغال به حساب 
عناصر تروریســت حقوق ماهانه 
واریز می شود. عبادی در این رابطه 

توضیح بیشتری نداد و فقط این را 
گفت که بســیاری از فرماندهان 

داعش از بعثی ها هستند.
عبادی جانفشانی های نیروهای 
بســیج مردمی علیــه داعش را 
نیز ســتود و گفت که رزمندگان 
عراقی بــرای دریافت حقوق، وارد 
صفوف نیروهای دولتی نمی شوند. 

نام بســیاری از آنها در فهرســت 
دریافت کنندگان حقوق قرار ندارد.

جنایت جدید داعش
»صادق  تســنیم،  گزارش  به 
امنیتی  الحسینی« رئیس کمیته 
اســتان دیاله اعالم کرد: بر اساس 
تروریست های  دریافتی،  اطالعات 
داعش یک طفل شــیرخوار را در 
مرکز آموزشی »الشرقاط« با هدف 
آموزش عناصر خود، منفجر کردند!
الحسینی تاکید کرد: »داعش 
به اصول انســانی پایبند نیست و 
جرایم آن بی شمار است و منفجر 
کردن طفل شیرخوار بهترین گواه 
بر خطرناک بودن آن برای آینده 
کشور است. جنایات داعش علیه 
توده های عراقی متوقف نشده است 
و تکفیری ها زنان، افراد کهنسال و 
حتی کودکان خردسال را مستثنی 

نمی کنند.
در منطقه »باب الطوب« شهر 
موصل نیز تروریســت های داعش 
12 نفــر را با عبــور دادن لودر از 
روی آنها، اعدام کردند. تکفیری ها 
اتهام این افراد را »جاسوسی« برای 

نیروهای دولتی عنوان کرده اند.

150 عضو داعش همزمان با پیشروی نیروهای مردمی عراق در فلوجه از این گروه جدا شدند

رژیم ســعودی با حمله به 
یک کامیون حامل مواد غذایی 
در العریش بار دیگر آتش بس 
انســانی در یمن را در همان 
نقض  اولیه  ساعات  نخستین 

کرد.
اعالم آتش بس از سوی سازمان 
ملــل نیــز مانــع از درنده خویی 

سعودی ها در یمن نشد.
 به گزارش تســنیم، شــبکه 
رسمی  ارگان  المسیره  تلویزیونی 
انصاراهلل اعالم کرد که جنگنده های 
ســعودی یک کامیون حامل مواد 
غذایی در مســیر شهر العریش  را 
در همان نخســتین ساعات آغاز 

آتش بس هدف قرار دادند. 
 سایت »الیمن الیوم« نیز در 
این باره نوشــت: »به رغم اجرای 
آتش بس، جنگنده های ســعودی 
محله »عصیفره« در مرکز شــهر 
تعز را با موشــک هدف قرار دادند 
کــه انفجار شــدیدی را به همراه 

داشته است.« 
ســازمان ملل متحد برقراری 
»آتش بس غیرمشروط« در یمن را 
از جمعه شب تا پایان ماه مبارک 

رمضان اعالم کرده بود.

ایــن در حالــی اســت کــه 
»عبدالملک الحوثی« رهبر انصاراهلل 
در ســخنان خود به مناسبت روز 
جهانی قدس با اشاره به آتش بس 
یک هفتــه ای در یمن گفته بود: 
»ما امیــد زیادی به این آتش بس 
نداریم. این دومین آتش بس است. 
اولین آتش بس عملی نشد و دومی 
را هم بعید می دانیم که عملی شود، 
چــرا که مــزدوران آنها در جهت 
خرابکاری پیشقدم خواهند شد.«

جنگنده های عربستان سعودی 
همچنیــن دیــروز در اولین روز 
آتش بــس انســانی در یمن تاالر 
عروسی، بیمارستان نظامی صنعا 
و شــبکه ارتباطی استان لحج را 

بمباران کردند.
 در همیــن حال ســخنگوی 
رســمی نیروهای مســلح یمن با 
تاکید بر حق شهروندان یمنی در 
دفاع از خــود در برابر تجاوزگری 
نظامی خارجی تاکید کرد »ارتش 
یمن به هرگونــه نقض آتش بس 
ارتش ســعودی به شــدت پاسخ 

خواهد داد.« 
در همیــن حــال، »احمــد 
نیروهای  العسیری«، ســخنگوی 

متجاوز به یمن در سخنانی تصریح 
کرد که »آتش بس در یمن بدون 
پایبندی آشــکار طرف دوم و نیز 
بدون ارائه ســاز و کار اجرای این 

آتش بس، وجود ندارد.«
 این ژنرال سعودی مدعی شد، 
»فرماندهی نیروهای ائتالف تجربه 
آتش بس را قبال تجربه کردند و به 
این منظــور تمام عملیات جنگی 
خود را متوقف کردند ولی نتیجه 
آن افزایــش عملیــات نظامی در 

بخش جنوبی عربســتان در مرز 
با یمن و نیز در برخی شــهرهای 
این کشــور، استقرار شبه نظامیان 
مسلح و ازســرگیری آموزش این 

عناصر بود.« 
وی در گفت وگــو بــا روزنامه 
»الشرق االوسط« افزود: »آتش بس 
بیهوده اســت و نباید فرماندهی 
نیروهای ائتالف به آن پایبند باشد! 
ما در مرحله عملیات »بازگشــت 
امید« هســتیم و نبایــد به این 

آتش بــس توجه کنیــم، چرا که 
نیروهــای الحوثی بــه آن پایبند 
نیســتند و همچنین هیچ ساز و 
کاری برای اجرای آن وجود ندارد.«
در ماه مه )اردیبهشــت( نیز 
یــک آتش بس انســانی دیگر در 
یمن به اجــرا درآمد که به دلیل 
»منصور  نیروهای  کارشکنی های 
هادی« رئیس جمهور فراری یمن 
و ائتالف تحت رهبری عربســتان 
دســتاوردهای چندانی نداشت و 

سازمان ملل نتوانست آن گونه که 
باید کمک های خود را به دســت 

مردم یمن برساند.
در همین حال و در شرایطی 
که صنعــا بیش از صــد روز زیر 
بمباران وحشــیانه آل سعود قرار 
دارد، مردم یمــن در روز جهانی 
قدس بــر عهد و پیمــان خود با 
رسول اهلل و ائمه)س( تاکید کردند. 
مردم یمن با شعارهای خود هرگونه 
دخالت خارجی را در یمن محکوم 

کردند.
توطئه تازه سعودی ها

عربســتان  اینکه،  دیگر  خبر 
اولین یگان پیاده از عناصر طرفدار 
»منصور هادی« را بعد از آموزش 
و تجهیز به جدیدترین تسلیحات 
نظامی در استان حضرموت یمن 
مســتقر کرد. اســتقرار این یگان 
بعد از کنترل بر گــذرگاه مرزی 
»الودیعــه« صــورت می گیــرد. 
امنیتی  همچنین منابع نظامی و 
یمنی اعــالم کردند کــه از روز 
جمعه تعداد زیادی از افراد مسلح 
نظامی  لباس های متحدالشکل  با 
از سمت عربستان به منطقه العبر 

واقع در حضرموت وارد شده اند.

کشــتی های جنگی متعلق به هشت کشور 
عضو سازمان ناتو بار دیگر در نزدیکی مرزهای 

روسیه، رزمایش نظامی برگزار کردند.
 هدف از این رزمایش 10 روزه  که از جمعه آغاز 
شده، و با هدف »مدیریت بحران در حوزه دریای سیاه«، 
»مهار آتش سوزی در یک کشتی مسافربری«، »نجات 
مسافران« و »دفاع در برابر حمالت فرضی هواپیماها و 

زیردریایی ها«  عنوان شده است.
»تــالش برای بهبود آمادگــی عملیاتی نیروهای 
دریایی کشورهای شــرکت کننده« و »تقویت تعامل 
میان آنهــا« از دیگر اهداف اعالمــی ناتو درباره این 
رزمایــش اســت. رزمایش فــوق در آب های نزدیک 

بلغارستان در جریان است.

بیش از سی کشتی جنگی به اتفاق 1700 سرباز 
نیروی دریایی از کشورهای بلغارستان، یونان، هلند، 
پرتغال، رومانی، اسپانیا، ترکیه و آمریکا در این رزمایش 

شرکت کرده اند.
روســیه نیز طی ماه های گذشــته چندین بار در 
دریای ســیاه رزمایش برگزار کرده اســت. با تشدید 
تنش ها بین روســیه و غرب بر سر بحران اوکراین و 
جدایی شــبه جزیره کریمه از اوکراین و الحاق آن به 
روســیه دو طرف عالوه بر تحریم یکدیگر به برگزاری 
رزمایش های نظامی در زمین، هوا و دریا  روی آورده اند.
آمریکا در جدیدترین استراتژی امنیت ملی خود که 
به تازگی منتشر کرده، از روسیه به عنوان یک تهدید 

برای منافع حیاتی خود نام برده است.

رزمایش 10 روزه ناتو در دریای سیاه آغاز شد

براساس نظرسنجی صورت 
موسسه  یک  توســط  گرفته 
روسی، ۷0 درصد از شهروندان 
این کشور  معتقدند که مسکو 
»نباید« بــه خاطر تحریم ها به 
غرب امتیــاز بدهد و در مقابل 
باید مقاومت از خود نشان دهد.
 بــه گــزارش فــارس، دراین 
نظرســنجی که توســط موسسه 
نظرسنجی »لیوادا« و در ماه گذشته 
میالدی صورت گرفته، یک ســوم 
شرکت کنندگان به اینکه تحریم ها 
فی نفســه مشکل اســت اعتراف 
کرده اند اما در عین حال معتقدند که 
این تهدید ها »نمی تواند روس ها را 
به چالش بکشد«. در این نظرسنجی 
70 درصد مردم هم تاکید کرده اند 
که »روسیه نباید به خاطر تحریم ها 
به غرب امتیاز دهد و راه حل میانه 
را برگزیند.« براســاس نظرسنجی 
این مرکز که پایگاه خبری»روسیه 
ماوراء العناوین« آن را منتشر کرده، 
فقط 20 درصد شــرکت کنندگان 
احتمال رفتن به ســوی »راه حل 
میانــه« را تایید کرده اند و گفته اند 
که »برای رهایی از تحریم ها باید به 
طرف غربــی امتیاز داد.«همچنین 
ســه چهارم از روس هــا  همچنان 
اعتماد بســیار باالیی به والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روسیه دارند 
ریاســت جمهوری  انتخابات  اگر  و 
روســیه امــروز برگزار شــود، 75 
درصــد از روس هــا بــه وی رای 
می دهند. همزمــان یک درصد از 
پاسخ دهندگان نیز اعالم کردند که 
»رای باطلــه به صندوق ها خواهند 
ریخت، اما ســرگئی میرونف رهبر 
حزب »روســیه عــادل« و مخالف 
دولــت نمی تواند در انتخابات روی 
رای دهندگان حساب باز کند چراکه 
اکثر شرکت کنندگان گفته اند که به 

وی رای نمی دهند.« 

از اوضاع  ایندیپندنت در گزارشی  روزنامه 
»ناگوار« آوارگان ســوریه و عــراق و »رفتار 

شرم آور اروپاییان« با آنان پرده برداشت.
به گزارش العالم، روزنامه انگلیســی ایندیپندنت 
به نقل از رابرت فیســک نوشت: »من برای پوشش  
خبــری خروج احتمالی یونان از اتحادیه اروپا به این 
کشور رفتم اما به جای آن با حادثه شرم آوری در مرز 

مشترک بین یونان و مقدونیه روبه رو شدم.«
به گفته »فیسک«، ده ها آواره سوری و عراقی که 
از جنگ در کشورشان فرار کرده بودند آثار جراحت 
و کبودی در بدنشــان را به وی نشــان داده و اظهار 
داشتند که مورد ضرب و جرح اعضای باندهای مافیا 

در مرز مقدونیه قرار گرفته اند.
»فیسک« افزود: »شبه نظامیانی که خود را مرزبان 

می خواندند رفتارهای توهین آمیزی با آوارگان داشتند 
و زنان و مردانی که از ســوریه و عراق به مرز یونان 
و مقدونیه آمده بودند اظهار داشــتند که اموالشان از 

سوی آنها به سرقت رفته است.«
فیسک خاطرنشان کرد: »در اروپا به آوارگان اجازه 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را نمی دهند و 
آنها مجبورند در گرمای باالی 30 درجه با پای پیاده 
مســافت های طوالنی را طی کنند.« این نویســنده 
انگلیســی همچنین تصریح کرد: »برخی از آوارگان 
دچار سوختگی، گرمازدگی و آسیب های دیگر هستند 

و از امکانات پزشکی کامال بی بهره اند.«
به گفته فیسک برخی از پزشکان سازمان بدون 
مرز تالش می کنند که به آسیب دیدگان کمک کنند 

و رفتاری نشان دهند که اروپا با آنها نداشته است!

طبق نظرسنجی صورت گرفته
70 درصد مردم 
روسیه به مقاومت 

دولت دربرابر غرب 
آری گفتند

گزارش ایندیپندنت از رفتار شرم آور اروپا 
با آوارگان جنگی سوریه

  چهار سوی پنج قاره

شرکت کنندگان در مراسم 
ســالگرد کشتار مســلمانان 
سربرنیتســا با پرتاب سنگ و 
بطری به ســوی نخست وزیر 
صربستان ، مانع حضور وی در 

این مراسم شدند.
 به گزارش پایگاه خبری آفتاب، 
در مراسم بیستمین سالگرد کشتار 
سربرنیتســا که با حضور ده ها هزار 
نفر در این شــهر بوســنی برگزار 
شــد، گروهی از حضار خشمگین 
به سوی » الکساندر وچیچ« سنگ 
و بطری پرتاب و او را وادار به ترک 

مراسم کردند.
بنا بــر گزارش ها معترضان به 
حضور آقای وچیچ در این مراسم، 
او را هــو کردند و با پرتاب ســنگ 
و بطری اجــازه ادامه حضور او در 
مراسم را ندادند.20 سال پیش و در 
جریان جنگ های داخلی یوگسالوی 
که به تجزیه این کشور منجر شد، 
نیروهای صرب بوســنی با حمایت 
صربستان حدود 8000 مرد و پسر 

مسلمان بوسنیایی را کشتند.
نخســت وزیر صربستان پیشتر 
در بیانیه ای به مناسبت بیستمین 
سالگرد این کشتار، آن را به عنوان 
یک »جنایت وحشتناک« محکوم 
کــرد. اما در ایــن بیانیه  از به  کار 
بــرده شــدن واژه »نسل کشــی« 

خودداری شده است.

پرتاب سنگ و بطری 
به سوی نخست وزیر 
صربستان در مراسم 

سالگرد کشتار 
سربرنیتسا


