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روسیه 12 مقام آمریکایی را 
در فهرست تحریم ها قرار داد

روسیه در واکنش به تحریم های آمریکا، 12 مقام 
آمریکایی را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرد.

»الکساندر لوکاشویچ«، سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
اعالم کرد 12 مقام آمریکایی را که در نقض حقوق بشر در 
زندان های »ابوغریب« و »گوانتانامو« دست دارند به لیست 
تحریم ه��ای خود افزوده اند.به گفته این مقام روس، تحریم 
این 12 مقام آمریکایی در واکنش به تحریم 12 مقام روسی 
صورت می گیرد که سال گذشته از سوی کاخ سفید تحریم 

ش��دند.بر اساس گزارش های منتشر شده، »ریچارد باتلر«، 
فرمانده پایگاه گوانتانامو و ژنرال »ریکاردو سانچز«، فرمانده 
نیروهای آمریکایی در عراق )بین سال های 2003 و 2004( 
جزو تحریم ش��دگان روسیه هستند. این عده اجازه سفر به 
روسیه را نخواهند داشت. »لوکاشویچ« در این باره گفت بارها 
تاکید کرده اند که استفاده از زبان زور علیه مسکو بی پاسخ 
نمی ماند. آمریکا روز پنج شنبه گذشته به بهانه بحران اوکراین 

شمار دیگری از مقامات روسیه را تحریم کرد.

مغز متفکر عملیات تروریستی
 در لبنان به هالکت رسید

مغز متفکر عملیات تروریستی در ناآرامی های 
طرابلس لبنان به هالکت رسید.

به گزارش تسنیم، ارتش لبنان با حمله به مخفیگاه 
»مندز الحسن« یکی از تروریست های خطرناک لبنانی 
و مغز متفکر عملیات تروریس��تی در شمال التبانه در 
طرابلس را به همراه دیگر اعضای گروه به هالکت رساند.

درگیری ارتش با اعضای این گروه تروریستی دو 
س��اعت طول کش��ید. هنوز تعداد کشته ها مشخص 

نیست ولی مندز الحس��ن در میان کشته هاست. وی 
مدت ه��ا بود که تحت تعقیب نیروهای امنیتی لبنان 
بود. تروریس��ت هایی که پیش��تر در لبنان دس��تگیر 
ش��ده بودند اعتراف کردند که »الحس��ن« آنها را به 

کمربندهای انتحاری مجهز می کرده است.
هدف تروریست ها که از طرف عربستان و اسرائیل 
حمایت می ش��ود بی ثبات کردن اوضاع داخلی لبنان 

است.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

سرویس خارجی -
نظامی�ان صهیونیس�ت در 
و س�کوت  مطل�ق  خاموش�ی 
مجام�ع جهان�ی همچن�ان به 
قتل ع�ام م�ردم روزه دار غ�زه 
ادامه می دهند و تعداد شهدا در 
سیزدهمین روز تجاوز وحشیانه 
اس�رائیل به 430 نفر رس�یده 

است.
ارت��ش رژیم صهیونیس��تی از 
بامداد روز گذشته محله الشجاعیه 
در مرک��ز غ��زه را ه��دف حمالت 
توپخان��ه ای خود قرار داد که بر اثر 
آن 50 فلسطینی شهید و 200 تن 

دیگر زخمی شدند.
به ای��ن ترتیب از آغاز تجاوز 
اس��رائیل ب��ه غزه ک��ه 13 روز 
می گذرد تعداد ش��هدا به بیش 
از 400 ت��ن و مجروح��ان ب��ه 

2625تن رسیده است.
آماج حمالت توپخانه ای ارتش 
اسرائیل به محله الشجاعیه به حدی 
است که جنازه شماری از قربانیان 
روی زمی��ن مانده و آمبوالنس ها و 
کمک ه��ای امدادی قادر به  انتقال 

شهدا و مجروحان نیستند.
تصاوی��ر منتش��ر ش��ده از این 
جنایت در الشجاعیه نشان می دهد 
ک��ه تمام��ی آنها زن��ان و کودکان 

بی دفاع هستند.
ی��م  ژ ر حم��الت  تش��دید 
الشجاعیه  به ش��رق  صهیونیستی 
پ��س از آن ص��ورت می گی��رد که 
رزمندگان مقاوم��ت تعداد زیادی 
از نظامیان اسرائیلی را در عملیات 

متعدد به هالکت رساندند.
این در حالی اس��ت که در پی 
حمالت موش��کی برق غ��زه قطع 

شده و ساکنان این منطقه با بحران 
کمب��ود دارو، غذا، س��وخت و آب 

مواجه هستند.
منطق��ه  م��ردم  از  بس��یاری 
الش��جاعیه پای پیاده در حال فرار 
از منطقه هس��تند و ب��دون آب و 
غذا در وضعیت اس��فناکی به س��ر 
می برند. آنروا نیز درباره پایان یافتن 
ذخیره کمک های بشردوستانه خود 
برای کمک به آوارگان فلس��طینی 

هشدار داد.
بیش از 50 هزار آواره فلسطینی 
در پی عملیات هوایی ارتش اسرائیل 
علیه غزه به مقرهای این س��ازمان 
در این ش��هر پناه برده اند. سازمان 
آوارگان  اش��تغال  و  امدادرس��انی 
فلس��طینی وابسته به سازمان ملل 
)آنروا( اع��الم کرد در صورت تمام 
ش��دن ذخای��ر داروی��ی و غذایی 

فاجعه ای خطرناک در انتظار مردم 
غزه است. سخنگوی آنروا گفت، ما 
به س��ختی می توانیم برای آوارگان 

آب و غذا تامین کنیم.
آنروا خواستار کمک 60 میلیون 
دالری برای ادامه امدادرس��انی به 

آوارگان فلسطینی در غزه شد.
جنب��ش حماس در واکنش به 
کشتار الشجاعیه اعالم کرد قتل عام 
ش��هروندان غیرنظامی در منطقه 
الشجاعیه غزه جنایت جنگی است.

سامی ابوزهری یکی از رهبران 
حماس در این باره گفت، این رژیم  
هرگز نمی تواند اراده ملت فلسطین 

را در هم بشکند.
وی اف��زود، مقاومت همچنان 
ب��ه راه خود و وارد کردن تلفات به 
اش��غالگران ادامه می دهد و اجازه 
نمی ده��د آنان حتی یک قدم وارد 

خاک فلسطین شوند.
جنبش ه��ای حم��اس و جهاد 
اس��المی فلسطین همچنین اعالم 
کردن��د که رژیم صهیونیس��تی با 
انجام عملیات زمین��ی هیچ کدام 
از اهداف خود را محقق نس��اخت 
و مقاومت همچنان آماده غافلگیر 

کردن دشمن است.
ای��ن جنبش ها تاکی��د کردند 
تنها در صورت��ی طرح آتش بس را 
می پذیرند که رژیم صهیونیس��تی 
خواس��ته های مقاومت فلسطین را 

بپذیرد.
از فلسطین اشغالی خبر می رسد 
ک��ه تلویزیون رژیم صهیونیس��تی 
اعالم کرد، حمالت راکتی نیروهای 
مقاومت موجب ش��ده تا مراس��م 
تحلیف رئیس رژیم صهیونیس��تی 

به تعویق بیفتد.

رعرون ریولین قرار بود مراسم 
تحلیف خود را دیروز به جا آورد ولی 
از بیم حمالت موش��کی گروه های 
مقاومت به روز پنج ش��نبه موکول 

شد.
سایر رویدادها

ب��ه  صهیونیس��تی  رژی��م   *
خبرن��گاران خارجی هش��دار داد 
اسرائیل مسئولیتی در قبال تامین 
امنیت جانی آنها در نوار غزه ندارد.
هافینگتون پس��ت  روزنامه   *
به نقل از س��ازمان ملل نوشت، از 
ه��ر پنج نفری که در غزه کش��ته 
می ش��وند یک نف��ر از آنها کودک 

است.
* خالد مش��عل رئی��س دفتر 
سیاس��ی حم��اس برای بررس��ی 
آتش بس در باریکه غزه وارد کویت 

شد.

* روزنامه لبنانی االخبار نوشت، 
رئیس جمه��ور مصر ب��رای توقف 
جنایت غزه هیچ کاری نکرده است.
* رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین در دوحه پایتخت قطر با 
دبیر کل س��ازمان ملل و امیر قطر 
درب��اره پای��ان دادن به جنگ غزه 

دیدار و گفت وگو کرد.
* وزیر خارجه فرانسه اعالم کرد 
برای گفت وگو درباره آتش بس میان 
گروه های فلس��طینی و اسرائیل به 

خاورمیانه سفر خواهد کرد.
رژی��م  امنیت��ی  مناب��ع   *
صهیونیس��تی اعالم کردند ارتش 
این رژیم ب��رای برقراری حکومت 

نظامی در نوار غزه آماده می شود.
* موسسه بروکینگز اعالم کرد، 
اس��رائیل نه در این جنگ و نه در 
منازعات بعدی پیروز نخواهد شد.

همزم��ان با باال گرفتن تب تحوالت منطقه ای، گویا نحوه تحلیل 
اوضاع سیاسی نیز دچار تحوالت شگرفی شده است!

روز جمعه در اردن، وقتی دو تحلیلگر مس��ائل منطقه ای در یک 
برنامه تلویزیونی در حال بررسی اوضاع حاکم بر سوریه و غزه بودند، 
ترجیح دادند با افتادن به جان یکدیگر عمق فاجعه را به نمایش بگذارند. 
ماجرا از این قرار بود که یکی از کارشناس��ان وقتی تحلیل کارشناس 
دیگر راجع به این تحوالت را شنید، با پرتاب صندلی و بطری آب به 
سمت وی نشان داد تحلیل او از اوضاع درست نیست!در انتها کارکنان 
پش��ت صحنه این برنامه تلویزیونی از راه رس��یدند و تحلیلگران زبده 
اردنی را از هم جدا کردند. گفته می ش��ود، درگیری های فیزیکی در 
برنامه های زنده تلویزیونی اردن مسئله تازه ای نیست و مردم این کشور 

با دیدن این تصاویر زیاد تعجب نمی کنند.

تحلیلسیاسیبهسبکاردنیها!
در جریان درگیری های 
نیروه�ای  می�ان  ش�دید 
مقاوم�ت و نظامی�ان رژیم 
عملیات  صهیونیستی طی 
جداگانه دست کم 32 سرباز 
اسرائیلی کشته و ده ها تن 

دیگر مجروح شدند.
به گ��زارش خبرگزاری ها، 
یکی از فرماندهان حماس اعالم 
ک��رد در چهار حمله پارتیزانی 
نیروه��ای مقاومت به نظامیان 
صهیونیست در مناطق نزدیک 
به خان یونس و رفح 14 نظامی 

اسرائیلی به هالکت رسیدند.
ای��ن مقام حم��اس افزود، 
با عملیات دالورانه رزمندگان 
پیش��روی  ام��کان  مقاوم��ت 
نظامیان اسرائیلی از آنها گرفته 

شده است.
اس��المی  جهاد  جنب��ش 
فلس��طین نیز اع��الم کرد بر 
اثر منفجر کردن چند بس��ته 
انفجاری در مس��یر س��ربازان 
پیاده اسرائیلی در جریان حمله 
زمینی به ن��وار غزه دو نظامی 
اسرائیلی کشته و چندین نفر 

مجروح شده اند.
شبکه تلویزیونی المیادین 
نیز به نقل از روزنامه اسرائیلی 
یدیعوت آحارونوت از انتقال 18 
نظامی اسرائیلی به بیمارستانی 

در عسقالن خبر داد.
اعالم  فلس��طینی  مناب��ع 
کردند طی دو روز گذش��ته بر 
اثر عملیات متعدد رزمندگان 
مقاومت 32 نظامی صهیونیست 
ب��ه هالکت رس��یدند. به علت 
سانسور ش��دید خبری ارتش 
اس��رائیل آمار دقیقی از شمار 
کشته شدگان نظامیان این رژیم 
در درگیری با نیروهای مقاومت 

در دست نیست.
ی��ک  رابط��ه  در همی��ن 
روزنامه ن��گار اس��رائیلی تاکید 
کرد، اگ��ر قوانین نظامی به ما 
اجازه می داد تعداد کشته های 
اس��رائیلی را اع��الم کنیم در 

اسرائیل انقالب می شد.
ب��ا ای��ن ح��ال روزنام��ه 
یدیع��وت آحارون��وت تصاویر 
تع��دادی از نظامی��ان ارت��ش 
رژیم صهیونیستی که روز شنبه 
در میدان نبرد ب��ا رزمندگان 
مقاومت فلس��طین به هالکت 

رسیدند را منتشر کرد.
ن  س��ا شنا ر کا خ��ی  بر
صهیونیس��ت ضمن اذعان به 
شکس��ت اس��رائیل در حمله 
زمینی اعالم کردند نداش��تن 
اطالع��ات درب��اره تونل ه��ا و 
زمان ب��ر ب��ودن تخری��ب آنها 
و حمای��ت ملت فلس��طین از 
حماس از جمله دالیل شکست 
عملی��ات زمینی اس��رائیل در 

غزه است.
یک نظامی اس��رائیلی نیز 
روحیه س��ربازان اس��رائیلی را 
بس��یار متزلزل توصیف کرد و 
گفت، س��ربازان اس��رائیلی در 
میدان های جنگ نمی دانند که 
از کدام سو هدف قرار می گیرند 
چرا که گلوله ها و موشک ها از 
همه اطراف به سوی آنها شلیک 
می شود در حالی که رزمنده ای 

را مشاهده نمی کنند.
شبکه های اسرائیلی نیز از 
زخمی شدن فرمانده تیپ ویژه 
گوالنی ارتش رژیم صهیونیستی 
خبر دادند. رزمندگان مقاومت 
همچنین موفق شدند که شش 
تانک  اسرائیلی را منهدم کنند.

هالکت 32 سرباز 
اسرائیلی

در عملیات چریکی 
رزمندگان فلسطین

مردم کش�ورهای مختلف 
جهان در اعتراض به حمالت 
رژیم صهیونیستی به نوار غزه 
تظاهرات کردن�د و در آنکارا 
و پاری�س ای�ن تظاه�رات به 

خشونت کشیده شد.
به گ��زارش خبرگزاری ها، در 
فرانسه نیروهای پلیس با تظاهر 
کنندگان��ی ک��ه در پاری��س در 
حمای��ت از مردم غزه دس��ت به 
تظاهرات زده بودند درگیر شدند و 
38 نفر از آنان را بازداشت کردند.

پلیس فرانس��ه برای متفرق 
ساختن معترضین از ماشین های 
آب پاش و گاز اش��ک آور استفاده 

کرد.
در ش��هرهای مختلف ترکیه 
نیز تظاهرات ضد اسرائیلی صورت 
گرفت و تظاهرکنن��دگان فریاد 
اسرائیلی  آدم کش های  می زدند: 

از غزه بیرون بروند.
تظاهرکنندگان پرچم اسرائیل 
را آتش زدند و با نیروهای پلیس 
ک��ه س��عی در متف��رق ک��ردن 
تظاهرکنندگان داش��تند درگیر 

ش��دند. همچنی��ن در جری��ان 
اعتراضات مردم کش��میر نسبت 
ب��ه جنایات رژیم صهیونیس��تی 

یک جوان به ضرب گلوله نیروهای 
پلیس کشته شد. پلیس با وخیم 
دانستن اوضاع این منطقه اعالم 

کرد که این تیراندازی سبب بروز 
خشم بیش��تر مردم محلی شده 
و اعتراض��ات به بخش های دیگر 

کشمیر کشیده شده است.
در ژن��و س��وئیس نیز صدها 
نف��ر در اعتراض به جنایات رژیم 

صهیونیس��تی نس��بت به مردم 
بی دفاع غزه مقابل مقر س��ازمان 
ملل تظاهرات کرده و خواس��تار 
پای��ان قتل عام در ای��ن منطقه 

شدند.
آلمان،  انگلیس، ش��یلی،  در 
اس��کاتلند، کانادا، هن��د، تایلند، 
ایرلن��د و کش��ورهای دیگر نیز 
مردم در حمایت از فلسطینی ها 
و ش��عارهای  تظاه��رات کردند 

ضداسرائیلی سر دادند.
ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه 
تظاهرات ضد جنگ به تل آویو و 
دیگر شهرهای فلسطین اشغالی 
نیز کشیده شده است و مخالفان 
توق��ف هرچه  جنگ خواس��تار 
س��ریع تر جنگ علیه غزه شدند. 
در همی��ن رابط��ه دول��ت رژیم 
هرگونه  برگزاری  صهیونیس��تی 

تظاهرات را ممنوع اعالم کرد.
هی��گ  لوییس سیاس��تمدار 
ایرلندی و عضو ش��ورای یکی از 
ش��هرهای این کشور در اعتراض 
به جنایت های رژیم صهیونیستی 
در ن��وار غزه پرچم ای��ن رژیم را 

در مسابقات بین المللی قایقرانی 
ایرلن��د پایی��ن کش��ید. محمد 
البرادعی موسس حزب الدستور 
مص��ر و مدیرکل س��ابق آژانس 
بین الملل��ی ان��رژي اتمی تأکید 
کرد هیچ توجیهی برای کش��تار 
جمعی غیرنظامیان در غزه وجود 
ندارد و کش��تار آنه��ا برای همه 
مایه ننگ است. همچنین رجب 
طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه 
در س��خنانی بار دیگ��ر از رژیم 
صهیونیستی انتقاد کرد و گفت، 
اسرائیلی ها در خوی وحشیگری 
دست هیتلر را از پشت بسته اند.

شیخ االزهر مصر نیز عملیات 
زمینی اس��رائیل علی��ه نوار غزه 
را جنایت��ی غیرانس��انی خواند و 
خواس��تار تحرک هرچه سریع تر 

برای توقف این تجاوزات شد.
صندوق کودکان ملل متحد 
)یونیسف( نیز در گزارشی اعالم 
کرد ط��ی 13روزی ک��ه ارتش 
اسرائیل حمالت خود را علیه نوار 
غزه آغاز کرده 59 کودک تاکنون 

جان خود را از دست داده اند.

ادامه اعتراض ها علیه جنایات رژیم صهیونیستی در شهرهای جهان

نیروهای امنیتی فرانسه و ترکیه تظاهرات ضداسرائیلی را به خشونت کشاندند

کشتار مردم بی دفاع وارد سیزدهمین روز شد

غزه زیر باران موشک و بمب
روزه و افطار در خون

تحقیق�ات گس�ترده درباره عل�ت واقعی س�قوط هواپیمای 
مس�افربری مال�زی و مقصر اصلی این بح�ران در میان هیاهوی 

رسانه ای غرب آغاز شده است.
آخرین گزارش ها حاکی است در کنار رایزنی های غالباً سیاسی بین 
رهبران غرب درباره حادثه س��قوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی 
مالزی که روز پنجشنبه گذشته خبرساز شد، تحقیقات بین المللی برای 

شناسایی عامل اصلی وقوع این حادثه نیز آغاز شده است.
برخی گزارش ها حاکی است، بازرسان بین المللی به رغم وجود برخی 
محدودیت ها که از سوی استقالل طلبان در محل سقوط هواپیما اعمال 
می شود، موفق شده اند برخی مناطق را مورد بازرسی قرار دهند. سازمان 
ملل، روسیه و چین روز جمعه یعنی درست یک روز پس از این سانحه 

خواستار انجام تحقیقات در این باره شده بودند.
کاخ سفید هنوز این تحقیقات شروع نشده به همراه کشورهای اروپایی 
و اوکراین، روسیه را متهم به تجهیز استقالل طلبان اوکراینی به موشک 
پیشرفته کرده و مدعی شده اند، آنها این هواپیما را با 289 مسافر هدف 

قرار داده اند.
اس��تقالل طلبان نی��ز با اعالم اینکه اس��تفاده از سیس��تم موش��کی 
پیشرفته ای که به هواپیما اصابت کرده از تخصص و توان آنها خارج است، 

»کیف« را متهم به انجام چنین جنایتی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، اس��تقالل طلبان تأکی��د کرده اند اگر 
»کیف« آتش بس را بپذیرد امنیت ناظران اروپایی که قرار است به محل 
سانحه سقوط هواپیمای پرواز »ام اچ 17« اعزام شوند تأمین خواهد شد. 
س��خنگوی ش��ورای امنیت ملی اوکراین اما تأکید کرد فقط در صورتی 
آتش بس را از س��ر می گیرد که استقالل طلبان سالح های خود را زمین 

بگذارند.
برخی کارشناس��ان نیز اعالم می کنند، تحقیق��ات درباره هواپیمای 
بوئینگ 777 و به دست آوردن اسنادی که حقیقتاً مقصر اصلی این حادثه 
را شناسایی کند ممکن است تا یکسال هم زمان ببرد و بعید است در این 
مدت کسی مسئولیت آن را برعهده بگیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، 

30 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا موفق شده اند از بسیاری از مناطق 
نزدیک وقوع حادثه و مناطقی که می تواند با این حادثه مرتبط باشد بازدید 
کنند. برخی خبرها نیز حاکی است استقالل طلبان درباره اعمال منطقه 
امنیتی در اطراف الشه هواپیما توافق کرده اند. »جان کری« وزیر خارجه 
آمری��کا نیز طی یک تماس تلفنی با همتای روس خود درباره چگونگی 

دسترسی کامل ناظران بین المللی به محل حادثه گفت وگو کردند.
در این میان دیروز شبکه خبری العالم به نقل از وزارت دفاع روسیه 
اعالم کرد، هواپیمای مالزیایی که پنجش��نبه در مس��یر آمس��تردام به 
کواالالمپور مورد هدف قرار گرفته و در نزدیکی دونتس��ک سقوط کرده 
اس��ت با س��امانه های موش��کی »باک ام1« مورد هدف قرار گرفته است. 
براساس این گزارش سکوی این سامانه های موشکی که متعلق به ارتش 
اوکراین است نزدیک شهر »ستیال« واقع در 25 کیلومتری شرق منطقه 
دونتسک است. سایت رادیو روسیه نیز به نقل از وزارت دفاع این کشور 
اعالم کرد: »رادارهای روسیه در 17 ژوئیه )26 تیر ماه( فعالیت سامانه رادار 
»کوپول« متعلق به سکوی سامانه »باک ام1« را در حومه شهر »ستیال« 
مورد شناس��ایی قرار داده و فعالیت آن را رصد کرده اند... به دلیل اینکه 
رادار سامانه »باک ام1« می تواند پس از شناسایی اهداف، اطالعات خود 
را به چندین س��کوی این سامانه منتقل کند، بنابراین همه سامانه های 
موجود در شهر »اودیویکا« واقع در 8 کیلومتری شمال دونتسک یا شهر 
»گروزسکو«، در 25 کیلومتری شرق دونتسک می توانند موشک های خود 

را به سوی اهداف شلیک کنند.
وزارت دفاع روسیه این را هم گفته که شلیک موشک به سمت این 
هواپیما، زمانی رخ داده که این هواپیما از حریم هوایی روسیه خارج شده 
بنابراین این شلیک نمی تواند از خاک روسیه صورت گرفته باشد اما ارتش 

اوکراین این سامانه موشکی را در اختیار دارد!
یادآور می شود، بیشتر مسافران این هواپیما اهل هلند بودند و طبق 
اعالم سازمان ملل 80 کودک نیز در این حادثه کشته شده است. جعبه 
سیاه هواپیما به همراه تصاویر ماهواره ای در حال بررسی است. نخست وزیر 

هلند از پوتین خواسته در مورداین حادثه به این کشور کمک کند.

در پی تهدیدهای »داعش«، 
مسیحیان ساکن موصل مجبور 

به فرار از این شهر شدند.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا، 
رهبران داعش برای مس��یحیان 
س��اکن موص��ل ضرب االجل 24 
س��اعته تعیین کرده بودند که یا 
اس��الم بیاورند و ی��ا به حکومت 
داع��ش 55 هزار دین��ار )معادل 
450 دالر( خ��راج بپردازن��د، در 
غی��ر این صورت، توس��ط ش��به 
نظامیان داعش کش��ته می شوند. 
این ضرب االجل تا ساعت 12 روز 
شنبه پایان یافت. اما خانواده های 
مسیحی قبل از پایان مهلت، شهر 
موص��ل را ترک کردند. البته آنها 
مجاز نبودند که اس��باب و اثاثیه 
خود را به بیرون از موصل منتقل 
کنن��د، چون طبق فتوای مفتیان 
داعش، این اموال غنیمت محسوب 

می شوند.
به گزارش تسنیم، مسیحیان 
ف��راری از موصل به روس��تاهای 
مسیحی نش��ین اس��تان نینوا که 
تحت کنت��رل پیش��مرگان کرد 
است رفتند و شماری نیز به سمت 
منطقه خود مختار کردستان عراق 

متواری شدند.

»لوئیس ساکو« اسقف عراق، 
همزم��ان ب��ا ف��رار دس��تجمعی 
مس��یحیان گفت: برای نخستین 
ب��ار در تاریخ عراق، موصل خالی 

از مسیحیان شده است.
پیش از این »ابوبکر البغدادی«، 
خلیف��ه خودخوانده داعش گفته 
بود، مس��یحیانی که نمی خواهند 
تحت لوای خالفت اسالمی زندگی 

کنند، باید شهر را ترک کنند.
ت��ا پیش از حمل��ه آمریکا به 
ع��راق در س��ال 2013، تع��داد 
مسیحیان موصل 60 هزار تن بود، 
اما تا خرداد امس��ال این تعداد به 
35 هزار تن کاهش یافت و پس از 
حمله داعش نیز 10 هزار مسیحی 

موصل را ترک کردند.
پ��س از خروج مس��یحیان از 
موصل، عناصر داعش یک کلیسای 
این شهر با قدمت 1800 ساله را 
به آتش کش��یدند. این کلیسا که 
در منطقه »المیدان« موصل قرار 
داش��ت، به طور کام��ل در آتش 

سوخت.
ارت��ش عراق نیز ط��ی دیروز 
در اس��تان های دیال��ه، االنب��ار و 
صالح الدی��ن حمالت��ی را علی��ه 
تروریس��ت ها ترتیب داد و تلفاتی 

را ب��ه آنها وارد کرد. روس��تاهای 
آلصدور« و »نوفل« اس��تان دیاله 
نیز از وجود تروریست های داعش 
پاکس��ازی ش��دند. در مناط��ق 
»الفارس��یه« و »السعیدات« این 
استان هم 14 شبه نظامی داعش 
به دس��ت نیروهای دولتی کشته 

شدند.
از بغداد نیز خبر رسید، شمار 
شهدای انفجارهای زنجیره ای در 
این ش��هر و حومه آن به 30 نفر 
افزای��ش یافت. تروریس��ت ها در 
انفجار پنج خودروی بمب گذاری 
ش��ده، مناطق غیرنظامی عمدتاً 
شیعه نش��ین را هدف قرار دادند. 
شمار زخمی های این حمالت نیز 

ده ها نفر اعالم شد.
سایر رویدادها

ن  بس��تا عر ت��ش  ر ا  *
هلی کوپترهای نظامی این کشور 
را در مناطق مرزی نزدیک به عراق 

مستقر کرد.
* صده��ا عراقی ب��ا برگزاری 
اس��تان »میسان«،  در  تظاهرات 
خواستار اخراج سفیر اردن شدند. 
دولت امان اخی��راً یک کنفرانس 
ض��د عراق��ی ب��ا حض��ور عناصر 

تکفیری و بعثی برگزار کرد.

آغاز تحقیقات بین المللی از محل حادثه سقوط هواپیما در شرق اوکراین مسیحیان موصل از وحشت حمله داعش شهر را ترک کردند

در پی بروز اختالف میان ناظران ستادهای انتخاباتی افغانستان، 
روند بازشماری آرای مرحله دوم انتخابات متوقف شد.

به گ��زارش خبرگزاری فارس، دیروز روند بازش��ماری آرای دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان متوقف شد. علت این توقف نیز بروز 
اختالف بین ناظران در دو حوزه انتخاباتی اعالم شد. برخی ناظران خواستار 
توقف بازش��ماری آرای مشکوک و ابطال این آرا هستند، اما ناظران دیگر 
با این پیش��نهاد مخالفند. گفته می ش��ود ناظران وابسته به »اشرف غنی 
احمدزی« بازشماری را متوقف کرده اند.تاکنون کمیسیون مستقل انتخابات 
در این باره توضیحی نداده است.این اختالفات در حالی باال می گیرد که 
پیش از این، احمد زی و »عبداهلل عبداهلل« دو کاندیدای ریاست جمهوری 
درباره بازشماری آرا و تشکیل دولت وحدت ملی با هم توافق کرده و طی 
دو هفته اخیر دو بار با یکدیگر دیدار و گفت وگو کرده اند.خبرها همچنین از 
افغانستان حاکی است نیروهای امنیتی و ارتش این کشور طی عملیاتی در 
پنج استان، 41 عضو طالبان را کشتند و 28 تن دیگر را زخمی کردند. شش 
تن از نیروهای ارتش نیز بر اثر انفجار بمب های کنار جاده ای کشته شدند.

شبه نظامیان مخالف دولت لیبی فرودگاه طرابلس را با سالح های 
سبک و سنگین به شدت زیر آتش گرفتند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، دیروز شبه نظامیان مخالف دولت، فرودگاه 
بین المللی طرابلس را با گلوله های تانک، خمپاره و راکت زیر آتش گرفتند.

»الجالئی الداهش« مسئول امنیت فرودگاه گفت؛ حمله دیروز شدیدترین 
حمله از آغاز درگیری ها )یکشنبه هفته گذشته( تاکنون است. به گفته این 
مقام امنیتی، یک هواپیمای لیبیایی در آتش سوخته است. در مورد شمار 
تلفات احتمالی این حمله گزارش��ی نرس��یده است.شبه نظامیان که خود را 
انقالبیون واقعی می دانند، به کنترل فرودگاه توسط انقالبیون شهر »زنتان« 
اعتراض دارند.انقالبیون زنتان از زمان سقوط دولت قذافی تاکنون کنترل این 
فرودگاه و شماری از نهادهای سیاسی لیبیایی را در اختیار دارند.با افزایش 
درگیری ها در لیبی، شورای امنیت سازمان ملل از طرف های درگیر خواست 
با یکدیگر وارد گفت وگوی سیاسی بشوند.لیبی از زمان سقوط »معمر قذافی« 

دچار ناآرامی های داخلی شد و این ناآرامی همچنان ادامه دارد.

در پی کش�ته ش�دن 31 مرزبان مصری، سه روز عزای عمومی در 
این کشور اعالم شد.

به گزارش ایس��نا به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، وزارت کشور مصر 
روز شنبه اعالم کرد که 31 سرباز در حمله ای به یک مرکز ایست بازرسی در 
غرب این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این حمله 
در بیابان های غربی مصر و 500 کیلومتری قاهره و در نزدیکی مرز لیبی رخ داده 
است. به گفته مقامات امنیتی، مهاجمان قاچاقچیان اسلحه بودند که احتماال با 
جنگجویان مستقر در صحرای سینا تجارت می کنند. مصر مرزهای طوالنی و 
بی ثباتی با سودان و لیبی دارد که مورد استفاده قاچاقچیان اسلحه قرار می گیرد. 
مقامات امنیتی مصر می گویند پس از سرنگونی معمر قذافی در لیبی در سال 
2011، قاچاق اسلحه به مصر شدت زیادی گرفته و جنگجویان زیادی نیز از 
این مرزها وارد مصر ش��ده اند. دفتر ریاست جمهوری مصر در بیانیه ای با اعالم 
سه روز عزای عمومی، تاکید کرد: تروریسم در همه بخش های مصر ریشه کن 
خواهد شد. این دومین حمله سال های اخیر به نیروهای مصری در جریان ماه 
رمضان به حس��اب می آید. در س��ال 2012، افراد مسلح به یک پست بازرسی 

نزدیک مصر با غزه و اسرائیل حمله کردند و 16 سرباز را کشتند.

بازشماری آرا در افغانستان متوقف شد

شلیک گلوله خمپاره و تانک
به فرودگاه طرابلس لیبی

شبه نظامیان مسلح در لیبی
 31 مرزبان مصری را کشتند

رئیس جمهور ونزوئال با ش�رکت در س�ی و پنجمین س�الگرد انقالب 
»ساندنیس�ت ها« در نیکاراگوئه اعالم کرد این کشور تبدیل به سنگری 

برای مبارزات ضد امپریالیستی منطقه آمریکای التین شده است.
به گزارش فارس، به نقل از خبرگزاری »تله سور«، »نیکالس مادورو«، رئیس 
جمهور ونزوئال  در س��ی و پنجمین سالگرد انقالب ساندنیست های نیکاراگوئه از 
این کشور به عنوان سنگری برای مبارزات ضد امپریالیستی کشورهای آمریکای 
التین و حوزه کارائیب نام برد و گفت: اگر چه نیکاراگوئه در قرن بیس��تم ش��اهد 
اشغال خاک خود توسط نیروهای خارجی بود اما توانست ظهور فردی مانند ژنرال 
»آگوستو ساندینو« باال برنده پرچم استقالل نیکاراگوئه را نیز تجربه کند.»مادورور« 
در ادامه تأکید کرد: پس از به قتل رسیدن ژنرال »ساندینو« در سال 1934)1313( 
نیکاراگوئه وارد مرحله بدی از تاریخ شد که قدرت های جهان در آن سعی داشتند 
علیه مردم و همبستگی آنها عمل کنند ولی این اقدام به لطف جبهه آزادی بخش 
ملی ساندنیس��ت نتوانس��ت به ثمر بنشیند.گفتنی اس��ت جنبش ضدآمریکایی 
»ساندنیس��ت ها« در سال 1979 همزمان با انقالب اسالمی ایران توانست دولت 
تحت حمایت آمریکا را در نیکاراگوئه از میان بردارد و یکی از نخستین دولت های 

چپ گرای آمریکای التین را به وجود آورد.

نیکاراگوئه سنگر مبارزات 
ضد امپریالیستی آمریکای التین است

رئیس جمهور ونزوئال:

فراسو

پاریس

مارسی

اسالمبول

بروکسل


