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معاون نصراهلل: سیاست حزب اهلل مقابل اسرائیل 
هیچگاه تغییر نمی کند

لبنان  اجرایی حزب اهلل  رئیس شــورای  معاون 
تاکید کــرد که رویکرد این حــزب در رویارویی با 
صهیونیست ها و تکفیری ها هیچگاه تغییر نخواهد کرد.

به گزارش فارس، شیخ »نبیل قاووق« طی مراسمی 
در حســینیه شهرک »التفاحیه« اظهار داشت، سیاست 
حــزب اهلل هماننــد گذشــته مقابله با خطــرات رژیم 
صهیونیســتی و تکفیری ها است و هیچ تغییری در آن 
به وجود نخواهد آمد.وی افــزود، مقاومتی که برخی ها 

می خواستند آن را به 20 سال گذشته برگردانند امروزه 
20 سال به جلو حرکت کرده و پس از گذشت 9 سال از 
پیروزی در جنگ 33 روزه توانست توان نظامی، سیاسی 
و محبوبیت مردمی اش را افزایش دهد. این در حالی است 
که »شیمون پرز« در سال 2006 می گفت با این جنگ 
عمر حزب اهلل را به پایان رســاندیم.معاون رئیس شورای 
اجرایی حزب اهلل همچنین تاکید کرد، رزمندگان مقاومت 

از دین اسالم چه شیعه و چه سنی دفاع می کنند.

آلمانی جداشده از تکفیری ها:داعش با اسالم 
رابطه ای ندارد

اظهارات یک آلمانی جداشده از تکفیری ها 
پس از بازگشت به کشورش درباره عدم ارتباط 
داعش با اسالم واکنش های زیادی در کشورهای 

اروپایی به همراه داشته است.
به گزارش خبرگــزاری العالم، نشــریه آلمانی 
»زیودویچه« در گفت وگو با یک عضو سابق داعش 
که اکنون در دادگاه عالی آلمان به جرم همکاری با 
یک گروه تروریستی محاکمه می شود به اتباع آلمانی 

درباره عضویت در گروه های تروریستی هشدار داده 
است.ابراهیم 26 ساله که به دالیل شخصی نخواست 
نام کاملش عنوان شود اظهار داشت: داعش جوانان را 
با وعده ایجاد یک کشور بزرگ اسالمی جذب می کند 
در حالیکه این فقط یک توهم است و داعش مترادف 
با وحشی گری اســت و هیچ ربطی به اسالم ندارد.

ابراهیم در یک عملیات انتحاری در عراق شــرکت 
داشت که مقامات عراقی به موقع آن را خنثی کردند.

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول:
حسین شریعتمداری

تلفن: 35200
33110251-9

سامانه پیام کوتاه: 30002323
پست تصویری:

33111120-33114228
پست الکترونیکی:

Kayhan@Kayhan.ir
صفحات وب:

www.kayhan.ir
کد پستی: 1144831599
صندوق پستی: 11155/3631

تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

اذان ظهر: ۱3/۱۱، اذان مغرب: ۲0/38، نیمه شب شرعی: 0/۲۱، اذان صبح )فردا(: 4/۲4، طلوع آفتاب )فردا(: 6/04سه شنبه 30 تیر ۱3۹4  4 شوال ۱436   ۲۱ جوالی ۲0۱5  شماره ۲۱۱۱۱

به دنبال محاصره نیروهای 
در  یمن  فراری  رئیس جمهور 
فرودگاه عدن، تالش رسانه های 
سعودی و اماراتی برای روحیه 
تحت  تروریست های  به  دادن 
شکست  عدن  بندر  محاصره 

خورد.
شبکه های رســانه ای پرتعداد 
ســعودی و اماراتــی و طرف های 
همسو با آنها طی روزهای اخیر در 
یک اقــدام هماهنگ برای روحیه 
بخشی به تروریست ها و مزدوران 
وابســته به خود، مدعی ســیطره 
کامل گروه های تروریستی و شبه 
نظامیان مســلح »منصور هادی« 
بــر بندر عدن از جملــه فرودگاه 
آن شــدند که بالفاصله این خبر 
از سوی نیروهای انصاراهلل تکذیب 
شد. اکنون درگیری ها در فرودگاه 

عدن به اوج خود رسیده است.
در همین راستا، نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی یمن توانستند 
ربه  »عبد  طرفدار  شــبه نظامیان 
رئیس جمهور  هــادی«  منصــور 
مســتعفی یمــن را در یکــی از 
بخش های فرودگاه عدن محاصره 

کنند.
گروه های دیگــری از ارتش و 
کمیته های مردمــی نیز در حال 
پیشــروی در دیگر مناطق عدن 
هستند. از ســوی دیگر درگیری 
با  نیروهای مقاومت مردمی یمن 
القاعده و مزدوران  تروریست های 
عربســتان در منطقه دار سعد در 
شمال شهر عدن منجر به هالکت 

48 نفر از تروریست ها شد.
بــه گزارش تســنیم، »ضیف 

اهلل الشــامی« عضو دفتر سیاسی 
جنبــش انصاراهلل یمن با اشــاره 
به ادامه درگیری هــا در فرودگاه 
بین المللــی عــدن و منطقه خور 
مکســر تاکید کرد که تعدادی از 
نیروهای »منصور هادی« به اسارت 

ارتش یمن درآمده اند.
 یک منبع نظامی نیز اعالم کرد 
که ارتش و کمیته های مردمی یمن 
داعش،  القاعده،  عناصر  توانستند 
شبه نظامیان االصالح و »منصور 
هادی« و مزدوران عربستان را در 
فرودگاه عدن به عقب برانند و آنها 
را در یکی از ورودی های فرودگاه 

محاصره کرده اند.
 ایــن منبــع بــا اشــاره به 
پیشروی های ارتش و کمیته های 
مردمــی در منطقه خور مکســر 
تاکید کرد کــه نیروهای مردمی 
یمن موفق شــدند تعــدادی از 
خودروهای نظامی عناصر »منصور 
هادی« را منهدم کنند. از ســوی 

دیگر رسانه های عربی وابسته به 
آل سعود تصاویری از کماندوهای 
اشغالگر ســعودی در بندر عدن 
برای کمک به گروه های تروریستی 
مسلح و شــبه نظامیان مزدور را 

منتشر کردند.
 ورود ایــن کماندوها به عدن 
به معنای در تنگنــا قرار گرفتن 

تروریست ها است.
از ســوی دیگر »انور قرقاش« 
وزیر مشاور در امور خارجه امارات 
که کشــورش در حمله به عدن با 
ســعودی ها همراه شده است روز 
گذشــته در صفحه توییتر خود با 
حمایت از عملیات نظامی شکست 
خورده در شهر عدن در یمن، آن 

بازگرداندن  بــرای  را گامی مهم 
حکومت به »منصور هادی« رئیس 
جمهور مســتعفی و فــراری این 

کشور دانست.
تشدید حمالت هوایی 

سعودی ها
حمــالت هوایی ســعودی ها 
ادامه دارد  علیه یمن همچنــان 

و ده ها نفــر از یمنی ها به دنبال 
ایــن حمالت شــهید شــده اند. 
جنگنده های عربستان دیروز یک 
مجلس عروســی را در شهرستان 
رازح واقــع در اســتان صعده در 
شــمال یمن هدف قرار دادند که 
بــر اثر آن هفت زن و یک کودک 

زخمی  شدند. 
شبکه المسیره نیز از حمالت 
جنگنده های ســعودی به شــهر 
حرض در اســتان حجه خبر داد. 
این شهر چهار بار هدف حمالت 

هوایی عربستان قرار گرفت. 
منطقــه حباشــه المفلوق و 
منطقه العقله در حرف سفیان واقع 
در اســتان عمران یمن هم شاهد 
تجاوزات جنگنده های سعودی بود.
 این مناطق شــش بار هدف 
گرفت.  قــرار  متجاوزان  حمالت 
خبرگــزاری رســمی یمن هم از 
شــهادت 20 غیرنظامی و زخمی 
شــدن 10 نفر دیگر در بمباران 
منازل مردم در آل مقنع در استان 

صعده خبر داد. 
صبح روز گذشته جنگنده های 
ســعودی پایتخت یمن را نیز در 
شــش نوبت بمبــاران کردند. در 
تجاوز هوایی دیروز عربســتان به 
مناطق مسکونی شــهر یریم در 
اســتان اب نیز، 13 نفر شهید و 

23 نفر دیگر زخمی شدند.
ارتــش و کمیته های مردمی 
یمن نیــز در واکنش به حمالت 
پادگان  ســعودی ها،  وحشــیانه 
واقع  عربستان  »بریالین«  نظامی 
در نجران در جنوب این کشور  را 

موشک باران کردند.

در تنگنا قرار گرفتن تروریست ها در یمن

تالش رسانه های سعودی برای روحیه دادن
 به مزدوران تحت محاصره در بندر عدن شکست خورد

همزمان با تشدید حمالت خونین سعودی ها علیه یمن، پادشاه 
عربستان ساحلی را در فرانسه برای خوشگذرانی قرق کرد.

در حالی که مردم بی گناه یمن هر روز قربانی حمالت ســعودی ها 
هســتند، پادشاه عربستان به فکر خوشگذرانی و تفریح افتاده است. به 
گزارش فارس، پادشاه عربستان قرار است همراه با 400 نفر همراه، مدت 
نامشخصی را به تعطیالت تابستانی در سواحل فرانسه بگذراند و تا یک 
کیلومتری ســاحل نیز هیچ کسی حق نزدیک شــدن را ندارد. پس از 
اعالم دولت فرانسه برای قرق ساحل »میراندول« در شهر »گوان« برای 
»ملک سلمان« پادشاه سعودی، مردم این منطقه به شدت از این تصمیم 
عصبی هستند. در این مدت که ملک سلمان به تفریح می پردازد، مردم 

حق ماهیگیری یا شنا در ساحل را ندارند و این موضوع باعث عصبانیت 
آنها شده است.  »ملک سلمان« هفته آینده راهی فرانسه خواهد شد.

این اقدام پادشــاه سعودی در حالی است که عربستان از فروردین 
ماه ســال جاری جنگی خانمان سوز را علیه مردم یمن به راه انداخته 

است و هر روز ده ها یمنی قربانی حمالت هوایی سعودی ها می شوند.
عربســتان و فرانسه در چند سال گذشــته روابط خود را به سطح 
هم پیمانان استراتژیک ارتقا داده اند و در سفر اخیر »محمد بن سلمان« 
جانشین ولیعهد و پسر پادشاه عربستان به فرانسه قراردادهای چندین 
میلیاردی در تمام زمینه ها بین دو کشــور امضا شــد و ســعودی ها به 

بزرگترین بازار مصرف محصوالت فرانسوی تبدیل شده اند.

تشدید حمالت خونین در یمن
 همزمان باعیاشی پادشاه عربستان در فرانسه

»سجی زعرب« کودک 14 ســاله فلسطینی ساکن شهر 
»رفح« امسال خوشحالی عید را اصال احساس نکرد. او به جای 
اینکه به همراه خانواده به دیدار بستگان برود و با همساالن 
خود در شادی عید شــریک باشد به مزار مادر و چهار برادر 
خود رفت  چرا که اعضای خانواده او در حمالت 51 روزه رژیم 

صهیونیستی به شهادت رسیده اند.
جنگنده های رژیم صهیونیســتی بدون هیچگونه هشدار 
قبلی به منزل ســجی حمله کردند که به شهادت 15 نفر از 

اعضای خانواده وی منجر شد.
او بعد از خواندن فاتحه شروع به بازی کردن با عروسکش 
شــد گویی که مادرش زنده اســت و او را می بیند. سجی با 
مادرش صحبت می کرد، گاهی گریه و گاهی می خندید، کسی 
چه می داند شاید آرزو می کرد وقتی که بزرگ شود انتقام خون 

مادر و برادرانش را از رژیم کودک کش صهیونیستی بگیرد.

عید متفاوت کودک فلسطینی 
که مادر و برادرانش شهید شده اند

فلسطین  فعاالن طرفدار 
در  تظاهرات  برگــزاری  با 
نیویــورک  خیابان هــای 
رژیم  تحریــم  خواســتار 
پایــان  و  صهیونیســتی 
کمک های امنیتی آمریکا به 

این رژیم شدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری 
قدس، فعاالن طرفدار فلسطین 
آمریکایی جنبش  یهودیــان  و 
»صدای صلح یهود« با برگزاری 
که  کردند  تاکیــد  تظاهــرات 
محصوالت اسرائیلی باید تحریم 

شــود و این رژیم به اشغالگری 
خود پایان دهد.

در این تظاهرات فعاالن برای 
نشان دادن اعتراض خود به رژیم 
صهیونیستی و کمک های آمریکا 
به آن اســامی کشته شــدگان 
فلسطینی در نوار غزه را با صدای 

بلند خواندند.
فعــاالن طرفدار فلســطین 
از حــق بازگشــت میلیون هــا 
فلسطینی به سرزمین های خود 
حمایت کردند و اظهار داشتند 
عدالــت، آزادی و برابــری باید 

حاکم شــود و فلسطینی ها به 
حقوق خود دست یابند.

حماس: تجاوز به یمن 
هرگز

اســالمی  مقاومت  جنبش 
برخی  خبر  )حماس(  فلسطین 
رسانه ها را در خصوص توافق این 
گروه با عربستان سعودی برای 
اعزام صدها نفــر از نیروهایش 
عملیات  در  بــرای مشــارکت 
»طوفــان قاطعیت«  و تجاوز به 

یمن را شدیدا تکذیب کرد.
»سامی ابوزهری« سخنگوی 

حماس گفت، هدف از اشــاعه 
این اخبار دروغین، ایجاد فضای 
جنجال علیه ســفر حماس به 
عربستان و اقدامی تحریک آمیز 

علیه این جنبش است.
گفتنــی اســت در ســفر 
خالد مشــعل به عربستان برای 
آزادی زندانیان این جنبش در 
زندان های عربســتان توافق به 

عمل آمد.
گردان های »عزالدین قسام« 
شاخه نظامی حماس و »سرایا 
نظامی جنبش  شاخه  القدس« 

جهاد اسالمی فلسطین در بیانیه 
مشترکی تاکید کردند که داعش 
در خدمت صهیونیست ها است.

سایر رویدادها
مسلح  فلســطینی  چند   *
به ســمت یک پایــگاه نظامی 
صهیونیستی در نزدیکی رام اهلل 

تیراندازی و فرار کردند.
یــم  ژ ر نه های  رســا  *
صهیونیستی از آماده باش کامل 
ارتــش رژیم صهیونیســتی در 
شــمال اراضی اشغالی و مرز با 

لبنان خبر دادند.

نجات  آمریکایی  موسسه   *
آوارگان در خاورمیانه اعالم کرد 
ویرانی مدارس نــوار غزه بر اثر 
علیه  صهیونیستی  رژیم  جنگ 
این منطقــه موجب محرومیت 
گســترده کودکان فلسطینی از 

تحصیل شده است.
ه  گا و د ر ا « ب  حــز  *
صهیونیسم« اعالم کرد که این 
حزب به هیچ ائتالف حکومتی 
که ریاست آن را بنیامین نتانیاهو 
برعهده  اســرائیل  نخست وزیر 

داشته باشد نخواهد پیوست.

طرفداران فلسطین در آمریکا خواستار تحریم محصوالت اسرائیلی شدند

جنگنده های آمریکایی با حمله به یک پایگاه پلیس افغانستان، 14 
سرباز افغان را کشتند.

به گزارش خبرگزاری ها، روز گذشته جنگنده های آمریکایی یک پایگاه پلیس 
افغانستان را در اســتان »لوگر« واقع در جنوب کابل، بمباران کردند. این حمله 
که در منطقه »چهلتن« رخ داد، جان 14 سرباز افغان را گرفت و شماری مجروح 
برجای گذاشــت.»داود احمدی« سخنگوی فرماندهی پلیس استان لوگر با تایید 
این خبر، گفت که علت این حمله مشخص نیست.اشغالگران »ناتو« در افغانستان 
نیز در این رابطه سکوت کردند و توضیحی ندادند.طی سال های اخیر جنگنده ها 
و پهپادهای آمریکایی بارها غیرنظامیان افغانستان را در مناطق مختلف این کشور 

بمباران کرده اند.
انتخابات

به گزارش تسنیم، »جاوید فیصل« معاون سخنگوی »عبداهلل عبداهلل« رئیس 
اجرایی دولت وحدت ملی افغانســتان، ضمن اشــاره به پایان یافتن دوره کاری 
پارلمان این کشور، اعالم کرد که پس از انجام اصالحات در نظام پارلمانی، زمان 
برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین خواهد شد. وی به محتوای اصالحات مورد اشاره 
خود، چیزی نگفت.پیش از این »اشرف غنی  احمدزی« رئیس جمهور افغانستان از 

پارلمان خواسته بود به کار خود ادامه دهد.
بر اساس ماده هشتاد و سوم قانون اساسی افغانستان، پس از برگزاری انتخابات 

و اعالم نتایج آن، پارلمان قبلی به فعالیت خود پایان خواهد داد.
در همین حال، »نورمحمد نور« ســخنگوی کمیســیون مستقل انتخابات 
افغانستان اعالم کرد، اصالحات باید بر اساس قوانین افغانستان صورت گیرد. وی 
در مورد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان نیز گفت که این افراد 

برای شش سال تعیین شده اند و تا پایان ماموریت خود، حق ادامه کار دارند.
اما، »صدیق اهلل توحیدی« معاون کمیسیون تازه ایجاد شده اصالحات انتخاباتی 
افغانســتان اظهار داشت، برای برکناری اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، راه 
قانونی وجود دارد.خبر دیگر از افغانســتان اینکه دیروز رئیس جمهور افغانستان 
و »مارتین دمبســی« رئیس ستاد مشــترک ارتش آمریکا دیروز در کابل با هم 

دیدار کردند.

مرگ 14 سرباز افغانستان
 بر اثر بمباران جنگنده های آمریکایی

سازمان »بدر« عراق اعالم 
مردمی  بسیج  نیروهای  کرد، 
و ارتــش وجب به وجب خاک 
لوث وجود  از  را  این کشــور 
تروریست های داعش پاکسازی 

خواهند کرد.
به گزارش تسنیم، »عبدالکریم 
االنصاری« معاون دبیرکل سازمان 
بدر عــراق با صدور بیانیه ای، خبر 
برقــراری آتش بس بــا داعش را 
تکذیب و اعالم کرد، نبرد با باندهای 
تکفیری با قدرت ادامه خواهد یافت، 
تا زمانی که آخرین وجب از خاک 
عــراق از لوث عناصر تروریســتی 
پاکسازی شود. به گفته االنصاری، 
رسانه های مغرض خبر آتش بس با 
داعش را منتشر کرده بودند. خبری 

که اصال پایه و اساس ندارد.
در همین حــال، یک فرمانده 
ارتش عراق گفت، داعش در استان 

االنبار در حال فروپاشی است.
»یحیی الزبیدی« ســخنگوی 
تاکیــد کرد،  عملیات مشــترک 

هم اکنون  شکست  و  سرخوردگی 
بر ذهن عناصــر داعش در االنبار 
غلبه کرده اســت و شماری از این 

عناصر تالش می کننــد با نفوذ و 
رخنه به میان آوارگان، از اســتان 

االنبار خارج شوند.

نماینده  الربیعــی«  »موفــق 
مجلس عراق نیز گفت، »فلوجه« 
در استان االنبار به زودی از دست 
داعش خارج می شــود. به گزارش 
ایرنــا، وی گفــت، تفکــر داعش 
برگرفته از تفکر وهابی است و این 
تفکر نیز در جزیره العرب چند سده 

قدمت دارد.
در عرصه میدانی نیز نیروهای 
داوطلــب، عشــایر و ارتش موفق 
شدند کنترل شماری از مناطق در 
جنوب شهر »رمادی« را در دست 
بگیرند و در فلوجه هم جنگنده های 
عراقی با بمباران مواضع تکفیری ها، 

30 عضو داعش را کشتند.
عملیات منحصر به فرد

استان  »الشــرقاط«  عشــایر 
صالح الدیــن طی یــک عملیات 
منحصر به فــرد علیه تکفیری ها، 
چهار عضو داعش را کشتند و یک 

تروریســت را نیز اسیر کردند. در 
این عملیات  چریکی به هیچ یک 

از نیروهای عشایر آسیبی نرسید.
نیروهای عشــایر که در کنار 
بســیج مردمی و ارتــش عراق با 
داعش می جنگند، تاکنون ضربات 
زیــادی را به تروریســت ها وارد 

کرده اند.
سایر رویدادها

* »خالد بــن محمد العطیه« 
وزیر خارجه قطر، دیروز وارد اربیل 
شد و با مقامات منطقه خودمختار 
کردستان عراق دیدار و گفت وگو 

کرد.
* منابع اطالعاتی در بروکسل 
فاش کردنــد، جنگنده های اردنی 
و ســعودی بــا مدیریــت ائتالف 
بین المللی ضد داعش، بارها مواضع 
ارتــش و نیروهای مردمی عراق را 

بمباران کرده اند.

در جریان حمالت دقیق ارتش سوریه به یکی از مقرهای داعش 
در شهر »رقه« دست کم 400 تروریست تکفیری به هالکت رسیدند.

به گزارش فارس، روز گذشته شهر رقه در شمال سوریه شاهدعملیات 
دقیق از سوی توپخانه ارتش سوریه بود.

در این عملیات، توپخانه ارتش سوریه یک ساختمان را که داعش آن 
را به مقر خود در رقه تبدیل کرده بود به شدت گلوله باران کرد و در این 

حمله توپخانه ای دست کم 400 تروریست داعشی به هالکت رسیدند.
شــهر رقه در شــمال ســوریه مهمترین پایگاه داعش در این کشور 

شمرده می شود.
از سوی دیگر منابع سوری از تشدید عملیات ارتش سوریه علیه داعش 
در حسکه و هالکت شمار زیادی از تروریست ها در الذقیه و ادامه عملیات 

علیه مزدوران در ارتباط با رژیم صهیونیستی در درعا خبر دادند.
به گزارش تسنیم، نیروهای ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت لبنان به 
دستاورد جدیدی در چارچوب عملیات نظامی مستمر علیه مخفیگاه های 
گروه های تروریســتی تکفیری در شهر زبدانی در 45 کیلومتری شمال 

غربی دمشق دست یافتند.
یک منبع نظامی گفت چندین عملیات منحصر به فرد نیروهای ارتش 
و مقاومت لبنان به ســیطره کامل بر »درب الشام« و »تله بقین« در سه 
کیلومتری جنوب زبدانی منجر شــد و خســارت ها و تلفات سنگینی به 

گروه های تروریستی وارد شد.
این منبع افزود: نیروهای ارتش و مقاومت لبنان همچنین دامنه سیطره 
خود را در دشــت الزبدانی گسترش دادند و شماری از اعضای گروه های 

تروریستی را به هالکت رساندند.
بر اســاس این گزارش دست کم 20 تروریست نیز در حالی که برای 
فرار از شــهر الزبدانی زیر ضربات کوبنــده ارتش و مقاومت لبنان تالش 

می کردند، به هالکت رسیدند.
این در حالی است که منابع میدانی سوری تاکید کردند که تمام عناصر 
یک گروه تروریســتی به همراه تجهیزات نظامی و سالح هایشان خود را 

تسلیم ارتش سوریه کردند.
دیده بان حقوق بشر سوریه نیز اعالم کرد که 6 تن از اعضای داعش از 
جمله یکی از رهبران این گروه که دارای تابعیت تونسی است در حمالت 

هوایی در نزدیکی شهر حسکه کشته شدند.
همچنیــن ائتــالف ضد داعش تحــت رهبری آمریــکا اعالمیه ها و 
بروشــورهای جدید را در رقه که موسوم به پایتخت داعش است پخش 

کرد که روی آنها نوشته شده بود آزادی نزدیک است.
در این اعالمیه ها که توسط هواپیماهای ائتالف ضد داعش در قلمروی 
داعش به زمین ریخته شــد نوشته شده بود رقه در حال آزاد شدن است 

و به زودی این شهر را آزاد خواهیم کرد.

انفجار بمب در شــهر مرزی »سورچ« 
ترکیــه، 27 کشــته و 45 زخمی برجای 

گذاشت.
به گزارش خبرگــزاری فارس، دیروز انفجار 
بمب در منطقه »ســورچ« واقع در نزدیکی مرز 
سوریه و شهر »کوبانی«، جان 27 نفر را گرفت 

و 45 مجروح برجای گذاشت.
این انفجار در مرکز فرهنگی »آمارا« وابسته 

به شهرداری شهر »سورچ« رخ داد.
هرچند هیچ گروهی مســئولیت این رویداد 

تروریستی را بر عهده نگرفت، ولی داعش پیش 
از این مقامات آنکارا را تهدید به چنین حمالتی 

کرده بود.
به گفته کارشناسان، انفجار فوق  اعتراضات 
گروه های سیاســی و مردم را علیه دولت آنکارا 
افزایش می دهد، زیرا آنها مقامات ترکیه را حامی 
گروه های تروریستی در سوریه و عراق می دانند.

حمایت ترکیه از برخی جریان های تروریستی 
در منطقه به صورت علنی صورت می گیرد و همه 

از این حمایت ها اطالع دارند.

انفجار بمب در جنوب ترکیه
27 کشته و 45 زخمی برجای گذاشت

ارتش سوریه 400 تکفیری را
 در رقه به هالکت رساند

سرویس خارجی- 
مخالفان نژاد پرستی و معترضان به کشتار هدفمند سیاهان آمریکا 
توسط پلیس این کشور با برگزاری تظاهرات در ایالت کارولینای جنوبی 

پرچم نژادپرستی در این ایالت را به آتش کشیدند.
 تجمع استقالل طلبان آمریکائی در کارولینای جنوبی و مخالفان نژاد پرستی 
در مقابل ساختمان مجلس قانون گذاری این ایالت به درگیری طرفین و بازداشت 
شماری از استقالل طلبان انجامید. در این تجمع مخالفان نژادپرستی پرچم ایالت 
کارولینای جنوبی را که نماد نژادپرستی در این ایالت است به آتش کشیدند. در 
مقابل شماری از اعضای گروه نژادپرست »کو کلوکس کلن« در ایالت کارولینای 
جنوبی نیز با دردست داشتن پرچم های کنفدراسیونی در مقابل ساختمان دولت 
فدرال مرکزی تجمع کردند .این تجمعات از زمان به قتل رسیدن 9 سیاهپوست 
در یک کلیســا در چارلستون به دســت فردی مسلح که پرچم کنفدراسیونی با 
خود حمل می کرد ادامه دارد و فضای جنجال برانگیز استقالل خواهی را در این 
کشور به وجود آورده است. نژاد پرستان آمریکائی در این ایالت که برخی از آنها 
از ایاالت دیگر آمده اند شعارهایی با محتوای برتری سفید پوستان سر می دهند. 
سیاهپوستان نیز غالباً از فلوریدا به این شهر سفر کرده اند و با شعارهایشان جنبش  
»کو کلوکس کلن«  را تروریست و نژاد پرست توصیف می کنند.پرچم کنفدراسیونی 
چند روز پیش  از باالی ساختمان مجلس قانونگذاری این ایالت پائین کشیده شد. 
این پرچم از نظر بسیاری از آمریکائی ها نشانه نژادپرستی است و مربوط به دوران 
جنگ داخلی است. برخی معتقدند این پرچم نماد عصر برده داری و نژاد پرستی 

است. طرفداران وکلوس کالن آن را نماد میراث آمریکائی به شمار می آورند.
 ماه گذشــته نیز بیش از 380هزار نفر از مخالفان تبعیض نژادی با امضای 
یک خواســته اینترنتی، پایین کشیدن پرچم کنفدراسیون کارولینای جنوبی به 
عنوان نماد نژادپرســتی را خواستار شــدند.فعاالن ضد نژادپرستی با انتشار این 
عریضه نوشــتند: پرچم کنفدراســیون نماد غرور جنوبی ها نیســت بلکه سمبل 
طغیان و نژادپرستی است. در آستانه کشتار بیرحمانه 9 سیاه پوست در کلیسای 
کارولینای جنوبی توســط یک تروریست نژادپرست، اکنون زمان آن رسیده این 
سمبل نژادپرستی و سرکشی را پشت سر گذاشته و به سمت آمریکایی های بهتر 
گام برداریم.ایالت های کنفدرال آمریکا، یک کنفدراسیون به رسمیت شناخته نشده 
از ایالت های حامی برده داری در مناطق جنوبی ایاالت متحده است که سال 1961 
در مخالفت با سیاست های آبراهام لینکلن رئیس جمهوری وقت آمریکا که ظاهرا 

مخالف گسترش برده داری بود تشکیل شد.

اعتراضات به کشتار هدفمند سیاه پوستان ادامه دارد
پرچم نژادپرستی در آمریکا به آتش کشیده شد

در درگیری های شمال ســینا، 59 تروریست و هفت نیروی 
نظامی مصر کشته شدند.

به گزارش ایســنا، ارتش مصر ضمن اعالم کشــته شدن هفت تن از 
نیروهای خود در درگیری  با افراد مسلح گروه تروریستی »والیت سینا« 
وابسته به گروه تروریستی داعش در مناطق متعدد شمال سینا، اطالعاتی 
درباره درجه نظامیان کشــته شــده ارائه نکرد اما منابعی در گفت وگو با 
شبکه الجزیره اعالم کردند که در میان کشته ها دو افسر نیز وجود دارد.

 ارتش مصر همچنین اعالم کرد در عملیات متعددی که با پوشــش 
هوایی در جنوب »شیخ زوید« انجام گرفت، 59 تروریست وابسته به داعش 
کشته و انبار مواد منفجره این گروهک و نیز خودروهای زرهی آنها منهدم 
شد. در این عملیات ها، چهار تروریست از جمله یکی از سازندگان بمب های 

دست ساز و مواد منفجره بازداشت شدند.
ارتــش مصر در بیانیه ای که در صفحه رســمی ســخنگوی خود در 
شــبکه های اجتماعی منتشر شد، اعالم کرد که در حال بررسی و تعیین 
دقیق میزان خســارت های ناشی از بمباران هوایی منطقه است. پیش از 
این گروه تروریستی والیت سینا مسئولیت قتل پنج تن از نیروهای امنیتی 
مصر را در اثر شلیک خمپاره ای به ایست های بازرسی منطقه شمال سینا 

برعهده گرفته بودند.
 شــمال سینا که در شرق مصر واقع شده است، مکان تجمع عناصر 
گروه تروریســتی انصار بیت المقدس است که اخیرا نیز با داعش بیعت 

کرده و نام خود را به »والیت سینا« تغییر داده است.
 این در حالی است که ارتش مصر اوایل جوالی)اوایل تیرماه( اعالم کرد 
که 100 فرد مسلح را در درگیری با نیروهای ارتش به قتل رسانده است.
از سوی دیگر »ایمن نور« رهبر حزب »غد الثوره« مصر در اظهاراتی 
تاکید کرد که »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور این کشور از جوالی 
2013 کشور را به سمت درگیری داخلی، خونریزی و فنا کردن ملت مصر 

در مقابل ابقای خود در کرسی قدرت، رهبری می کند.
 وی افزود: »مصر به خاطر »السیسی« آغشته به خون شده است و وی 

برای نابودی رقیبان خود همه کشور را به نابودی می کشاند.«
 رهبر حــزب »غد الثوره« در ادامه اظهار داشــت: »خون مصری ها 
بی ارزش شــده اســت در حالی که ما خیال می کردیــم بعد از آن همه 
خون هایــی که در انقالب 25 ژانویه ریخته شــد دیگــر خونی به زمین 

ریخته نخواهد شد.«

نیم  از   کوبا و آمریکا پس 
خود  دیپلماتیک  روابط  قرن، 
از سر گرفتند  به طور کامل  را 
و ســفارتخانه های خــود را 

بازگشایی کردند.
 به گزارش تســنیم، با عادی 
شــدن روابط دیپلماتیک آمریکا 
و کوبا سفارتخانه های دو کشور از 
روز گذشته فعالیت خود را از سر 
گرفتند و دفاتر دیپلماتیک آمریکا 
و کوبا از بخش های حافظ منافع به 

سفارتخانه ارتقا یافت.
رســما  کوبایــی  مقام هــای 
سفارتخانه این کشور در واشنگتن 
را افتتاح کردند و پرچم آبی، سفید 
و قرمز کوبا برای نخســتین بار از 
سال 1961 میالدی در آمریکا به 

اهتزاز درآمد.
 پس از افتتاح سفارت کوبا در 
آمریکا  قرار است »جان کری« وزیر 
با »برونورودریگز«  خارجه آمریکا 
همتای کوبایی خــود دیدار کند 
و در کنفرانس خبری مشترکی با 

خبرنگاران صحبت کند.
دفتر حافــظ منافع آمریکا در 
هاوانا نیز با انتشار بیانیه ای ارتقای 
این دفتر به سفارتخانه آمریکا در 
کوبا را اعالم کرد ولی پرچم آمریکا 

تا زمانی که جان کری طی ماه اوت 
)مرداد(  به هاوانا ســفر کند، در 
سفارتخانه این کشور به اهتزاز در 
نخواهد آمد. جان کری ماه اوت در 
مراسم ویژه افتتاح این سفارتخانه 
و باال بردن پرچم آمریکا شــرکت 

خواهد کرد.

پس از نیم قرن صورت گرفت
بازگشایی سفارتخانه های کوبا و آمریکا

نظامیان مصری 59 تروریست را
 در صحرای سینا کشتند

سازمان بدر با تکذیب خبر آتش بس

 وجب به وجب خاک عراق را از لوث داعش پاک می کنیم


