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هیئت میانجیگر آمریکای التین
 امروز به کاراکاس می رود

وزیران خارجه برزیل، اکوادور و کلمبیا برای 
میانجیگری میان دولت ونزوئال و مخالفان امروز 

وارد کاراکاس می شوند.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، در آس��تانه ورود 
هیئت میانجیگر، نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال 
بار دیگر از مخالفان خواسته مذاکرات را از سر بگیرند.

وی گفته شکست دور قبلی مذاکرات این بود که 

مخالفان خواس��ته هایی داشتند که تامین آنها عملی 
نبود.وی به این خواسته ها اشاره نکرد ولی گفت حاضر 

نیست به مخالفان باج بدهد.
پس از بازداشت بیش از 100 دانشجوی معترض 

در ونزوئال ناآرامی در کاراکاس باال گرفته است.
مادورو واشنگتن را متهم کرده که در امور داخلی 

ونزوئال دخالت می کند.

نتیجه شمارش 91 درصد آرا 
در انتخابات پارلمانی عراق اعالم شد

مناب�ع عراق�ی از ش�مارش 91 درص�د آرای 
انتخابات پارلمانی این کشور خبر دادند.

به گ��زارش خبرگ��زاری تس��نیم، براس��اس آمار 
س��ازمان های ناظ��ر بر انتخاب��ات ع��راق، تاکنون 91 
درص��د آرای انتخاب��ات پارلمان��ی این کش��ور که 10 
اردیبهش��ت برگزار شد، شمارش ش��ده است. براساس 
این گزارش، »ائتالف دولت قانون« تحت رهبری »نوری 
مالکی« تا این مرحله از ش��مارش آرا، 97 کرسی را به 

دس��ت آورده و در رتبه نخس��ت ق��رار دارد. طبق آمار 
گزارش شده فوق، »ائتالف هموطن« به رهبری »عمار 
حکیم« با 33 کرس��ی، »آزادگان« وابس��ته به جریان 
»ص��در« با 28 کرس��ی، »المتح��دون« تحت رهبری 
»اس��امه النجیفی« با 23 کرسی و »ائتالف الوطنیه« با 
21 کرسی به ترتیب رتبه های بعدی را به خود اختصاص 
داده اند. احزاب وابس��ته به »طالبانی« و »بارزانی« هم 

تاکنون به ترتیب 20 و 18 کرسی به دست آورده اند.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

روس�ی  خب�ری  مناب�ع 
اع�الم کردند ارت�ش اوکراین 
مواضع اس�تقالل طلبان شرق 
این کش�ور را با »هواپیماهای 
جنگنده و توپخانه« هدف قرار 

می دهند.
ارتش اوکراین با اس��تفاده از 
هواپیماه��ای جنگ��ی و توپخانه 
در  اس��تقالل طلبان  مواض��ع 
»اسالویانسک« را بمباران می کند.
خبرگزاری ایرنا در این باره به 
نقل از پایگاه خبری »اس.پی وی« 
و »رادی��و اکو« مس��کو نوش��ت: 
مواضع اس��تقالل طلبان از زمین 
و ه��وا مورد هدف ق��رار می گیرد 
و در مرکز شهر اسالویانسک نیز 
درگی��ری  بین طرفین به ش��دت 

ادامه دارد.
این گزارش می افزاید، شماری 
از طرفین در جریان درگیری های 
جمعه شب اسالویانسک مجروح 
و به بیمارس��تان های این ش��هر 
منتقل شده اند.هفته گذشته این 
ش��هر به همراه دونتسک، شاهد 
برگزاری همه پرسی استقالل بود 
که براس��اس گزارش های منتشر 
ش��ده، اکثری��ت س��اکنان آن به 
استقالل شهرشان »آری« گفتند. 
همزمان با حمایت روسیه از نتایج 
این همه پرس��ی، ارت��ش اوکراین 
ب��ا حمایت ه��ای غ��رب حمالت 
خود را به این مناطق به ش��دت 
افزایش داده است. برخی خبرها 
حاکی است، استقالل طلبان تهدید 
کرده اند، در صورت خارج نشدن 
ارت��ش نارنجی اوکراین از مناطق 
شرقی اوکراین، با عملیات نظامی 
آنها را وادار به عقب نشینی خواهند 

کرد.
ش��بکه  رابط��ه  همی��ن  در 

تلویزیونی »یورو نیوز« اعالم کرد، 
استقالل طلبان »س��لطه خود بر 
مناطق شرقی اوکراین را افزایش 

داده اند.«
براس��اس ای��ن گ��زارش، در 
»اسالویانس��ک«، استقالل طلبان 
اعالم کرده اند »تا پایان به مبارزات 
خود ادام��ه خواهن��د داد.« آنها 
همچنی��ن مس��یر »خارکف« را 
بس��ته اند و اج��ازه ورود و خروج 
به کسی نمی دهند. »ایجاد موانع 
در اطراف اسالویانس��ک با هدف 
جلوگیری از ورود ارتش اوکراین 
به ش��هر« یکی دیگ��ر از اقدامات 
اس��تقالل طلبان است که همگی 
نشان می دهد، این مناطق آبستن 
تحوالت مهمی در آینده نه چندان 

دور خواهد بود.
به گزارش این شبکه تلویزیونی 
اروپا، جمعه ش��ب نیز گروهی از 
اس��تقالل طلبان مس��لح با حمله 
ب��ه مق��ر اصل��ی »گارد مل��ی و 
نیروهای ویژه وزارت کش��ور« در 

دونتسک بدون اینکه با مقاومتی 
روب��ه رو ش��وند، آن را به تصرف 
خود درآوردن��د. پیش از این نیز 
خبره��ای زیادی از تصرف برخی 
مراک��ز نظامی و دولتی از س��وی 
اس��تقالل طلبان ب��دون مقاومت 
نیروه��ای دولت��ی مخابره ش��ده 
اس��ت. این رویداد به قدری تکرار 
شد که مقامات کیف نظامیان خود 
را عده ای »خائن« توصیف کرده 
و آنه��ا را تهدید به »محاکمه« و 

»زندان« کردند.
شبکه تلویزیونی »روسیاالیوم« 
اما خبر داد س��اکنان دونتس��ک 
ضمن اع��الم اس��تقالل، صاحب 

نخست وزیر هم شدند.
آن ط��ور که واح��د مرکزی 
خب��ر به نق��ل از دفتر مطبوعاتی 
»جمه��وری مردمی دونتس��ک« 
اعالم کرده، »الکساندر بارودای« 
در میان رأی نمایندگان مجلس 
دونتس��ک، بیشترین آرا را کسب 
کرده است. در این جلسه همچنین 

س��ه معاون نخست وزیر به همراه 
19 وزی��ر هم برای کابینه معرفی 
ش��دند. 27 وزی��ر باقیمانده نیز 
قرار اس��ت در جلسه روز دوشنبه 
مجل��س اع��الی ای��ن جمهوری 
انتخاب شوند. دادستانی کیف دو 
جمهوری دونتسک و لوگانسک را 
»دو سازمان تروریستی« معرفی 
کرده و گفته آنها وابسته به خارج 

هستند.
پیش��روی  ب��ا  ن  م��ا همز
غرب  فش��ارهای  استقالل طلبان 
علیه روسیه نیز افزایش یافته است. 
در تازه ترین این فش��ارها، باراک 
اوباما، رئیس جمهور آمریکا اعالم 
کرده، باز هم به فشارهای اقتصادی 
علیه مسکو ادامه می دهد. وی که 
روز جمع��ه با همتای فرانس��وی 
خود به ص��ورت تلفنی گفت وگو 
می ک��رد، ضمن بررس��ی آخرین 
تح��والت اوکرای��ن، مس��کو را به 
انجام »اقدامات تحریک آمیز برای 
بی ثبات��ی ش��رق اوکراین« متهم 

کرد و گفت روس��یه با هزینه های 
بیشتری روبه رو خواهد شد. از زمان 
الحاق »کریمه« به روسیه، غربی ها 
تحریم هایی را علیه روسیه اعمال 
کرده اند. تحریم هایی که به اعتقاد 
خود کش��ورهای اروپایی، به ضرر 
آنها هم تمام خواهد شد. در همین 
رابطه س��ران سه کش��ور اروپایی 
جمه��وری چ��ک، مجارس��تان و 
اسلواکی اعالم کردند، تحریم هایی 
که غرب ب��ه رهبری آمریکا علیه 
روس��یه اعمال کرده ان��د، با نوعی 
»ریاکاری« همراه اس��ت چرا که 
عمال اروپایی ها، حاضر نیستند این 

تحریم ها را عملی کنند.
»رابرت فیکو«، نخس��ت وزیر 
گف��ت:  این ب��اره  در  اس��لواکی 
»کشورهای اروپای غربی در عین 
حال که روسیه را به مجازات های 
جدید تهدید می کنند، به معامله و 
بستن قرارداد با شرکت های روسی 
ادام��ه می دهند و ای��ن ریاکاری 

است.«
و  نخس��ت وزیران مجارستان 
جمهوری چک نیز تصریح کردند 
فرصت های  نمی خواهند  غربی ها 
اقتصادی شان با دشمنی با روسیه 
از بی��ن ب��رود بنابرای��ن در عمل 
تحریم های روسیه را دور می زنند. 
به گفته نخست وزیر »اسلواکی«، 
مثاًل فرانس��ه در عی��ن اینکه دم 
از تحریم روس��یه می زند، حاضر 
نیست از س��ود حاصل از فروش 
کش��تی جنگی »ناو میس��ترال« 

بگذرد!
بحران اوکراین پس از کودتای 
نارنجی های این کشور علیه دولت 
قانونی ویکتور یانوکوویچ آغاز و با 
خیز روس تباران شرق این کشور 
برای استقالل به اوج رسید. مناطق 

شرقی این کشور اکنون به صحنه 
جنگ بین استقالل طلبان طرفدار 
روس��یه و ارت��ش اوکراین تبدیل 

شده است.
کودتاچی��ان اوکراین��ی قصد 
دارن��د 25 م��اه مه ب��ا برگزاری 
به  ریاس��ت جمهوری  انتخاب��ات 
خود مش��روعیت دهن��د، اقدامی 
ک��ه روس��یه از هم اکن��ون آن را 

غیرقانونی دانسته است.
روز گذشته خبری منتشر شد 
مبنی بر اینکه »مادلین آلبرایت«، 
وزیر خارجه اسبق آمریکا هیئت 
نظ��ارت آمریکای��ی در انتخابات 

اوکراین را رهبری خواهد کرد.
سایر رویدادها

* س��ازمان ملل از گسترش 
نقض حقوق بش��ر در اوکراین به 

شدت ابراز نگرانی کرد.
* دی��دار رؤس��ای ش��رکت 
گازپ��روم روس��یه و نف��ت و گاز 
اوکرای��ن به دلی��ل کوتاه نیامدن 
هیچ یک از طرفین از مواضع خود، 
بدون نتیجه پایان یافت. این دیدار 
ب��ا هدف حل و فصل مش��کالت 
مرب��وط ب��ه ارس��ال گاز طبیعی 
روس��یه به اوکراین و بدهی های 
گازی اوکراین انجام ش��د. وزارت 
خارجه اوکرای��ن همزمان با این 
دی��دار اع��الم کرد حاضر اس��ت 
ب��ه ازای هر ه��زار مترمکعب گاز 
روس��یه 300 دالر پرداخت کند. 
روس��یه برای این مقدار گاز 485 

دالر طلب کرده است.
* پای��گاه خب��ری »پ��راودا« 
روسیه اعالم کرد، مسکو درصدد 
کاهش جدی میزان اوراق بهادار 
آمریکا نزد این کش��ور اس��ت که 
رقم کلی آن رقمی بالغ بر 126/6 

میلیارد دالر است.

درگیری شدید ارتش نارنجی
با استقالل طلبان در شرق اوکراین

یک سناتور آلمانی درباره 
خط�ر تروریس�ت    های آلمانی 
شرکت کننده در درگیری های 
سوریه هشدار داد و گفت آنها 
بع�د از برگش�ت مانن�د بمب 

ساعتی عمل خواهند کرد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم 
ب��ه نق��ل از روزنام��ه »تاگ��س 
اش��پیگل«، »فرانک هن��کل« از 
سناتورهای برلین و سیاستمداران 
حزب دموکرات مس��یحی آلمان 
تروریست هایی  خش��ونت  درباره 
ک��ه از جنگ س��وریه ب��ه آلمان 
بازمی گردند هشدار داد.وی تصریح 
کرد، اگر این تروریست ها به آلمان 
بازگردند مانند یک بمب ساعتی 
عمل می کنن��د و خطرات زیادی 

به وجود خواهند آورد.
هنکل از حضور 320 تروریست 
افراطی آلمان��ی در درگیری های 

سوریه خبر داد.
پی��ش از ای��ن نی��ز مقامات 
فرانس��ه، انگلیس و برخی دیگر از 
کشورهای غربی نسبت به بازگشت 
تروریست های غربی به کشورشان 
هشدار داده بودند و از دولت های 
خود خواسته اند آنها را به مناطق 
دیگ��ر تبعید کنند و اجازه ندهند 

وارد کشور شوند.
روزنام��ه  دیگ��ر،  س��وی  از 
الجمهوریه فاش کرد ش��ماری از 
افسران س��عودی، قطری و ترک 

که ب��ه گروه   های مس��لح مخالف 
نظام سوریه در شهر حمص کمک 
می کردند در چهارچوب توافقنامه 
آتش بس از این شهر خارج شدند.

این افراد مسلح که تعدادشان 
به 2200 نفر می رس��ید در قالب 
چندی��ن گروه از بخ��ش قدیمی 
حمص خارج ش��دند که بین آنها 

فرماندهان ارشد نظامی با تابعیت 
کش��ورهای مختلف عربی وجود 

داشت.
در  همین رابطه روزنامه السفیر 
چاپ لبنان از ورود گروه جدیدی 
از تروریست های سعودی به سوریه 
و ایجاد چند پایگاه آموزشی برای 
جنگجویان خارجی در این کشور 

خبر داد.
الس��فیر افزود، این پادگان ها 
زیر نظ��ر یک مبلغ س��عودی به 
ن��ام »عبداهلل المحس��ینی« اداره 
می ش��ود که وی هماهنگ کننده 
اصلی آنها است. این مبلغ سعودی 
خواس��تار اتحاد جبه��ه النصره و 

جبهه اسالمی شده است.

این در حالی است که نیروهای 
ارتش س��وریه طی روزهای اخیر 
پیروزی ه��ای  ب��ه  توانس��ته اند 
راهبردی گس��ترده ای در مناطق 
مختلف سوریه دست پیدا کنند. 

یگان های زرهی سوریه موفق 
ش��دند با در دست گرفتن کنترل 
مقر گردان 74 ارتش در درعا واقع 
در جنوب سوریه پرچم سوریه را 
ب��ه اهتزاز درآورند. در جریان این 
عملیات ده ها تروریست مسلح به 

هالکت رسیدند.
از س��وی دیگ��ر، از ش��هرک 
»نوی« در درعا خبر می رس��د که 
درگیری ه��ای ش��دیدی در این 
منطقه میان نیروهای ارتش سوریه 
با عناص��ر گروه های تروریس��تی 
»جبهه النص��ره« و »ارتش آزاد« 
به وی��ژه اطراف تپ��ه »ام حوران« 
ش��مال ش��هرک نوی در جریان 

است.
ش��دت درگیری ه��ا در ای��ن 
منطقه به حدی اس��ت که منابع 
محل��ی در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
ف��ارس تاکید کردند که مش��ابه 
چنی��ن درگیری های��ی طی 10 
ماه گذش��ته در این منطقه روی 

نداده است.
گروه جبهه النصره تالش دارد، 
تپه های استراتژیک اطراف شهرک 
النوی را تصرف کند و نبردی تحت 
»نبرد الفاتحین« را آغاز کرده است 

که با مقابله قاطعانه نیروهای ارتش 
سوریه مواجه ش��ده و تاکنون نه 
تنه��ا موفق به تحقق اهداف مورد 
نظ��ر در این نبرد نش��ده اند، بلکه 
صده��ا عنص��ر خود را از دس��ت 

داده اند.
ارتش سوریه کنترل کامل تپه 
اس��تراتژیک الجابیه واقع در درعا 
نزدیک القنیطره را به دست گرفته 
است. این تپه نقطه ای استراتژیک 
محسوب می شود و آزادسازی این 
منطق��ه ارتباط بی��ن القنیطره و 

حومه درعا را هموار می کند.
س��وریه  ارت��ش  نیروه��ای 
همچنی��ن موف��ق ش��دند ضمن 
پیش��روی در منطق��ه جوب��ر در 
دمش��ق نقاط جدی��دی را در این 
منطق��ه از وجود عناصر مس��لح 

پاکسازی کنند.
از ش��هرک »ملیحه« در ریف 
دمشق، واقع در جنوب سوریه نیز 
گزارش شده که یگان  های ارتش 
سوریه  با حمایت یگان توپخانه و 
نیروی هوایی، عملیات گسترده ای 
را در چندی��ن مح��ور اطراف این 
ش��هرک علیه گروه های مس��لح 

مستقر در آن آغاز کردند.
نیروه��ای ارت��ش س��وریه با 
گس��ترش دایره عملیاتی خود به 
وی��ژه در منطقه »کف��ر بطنا« در 
اطراف دوما موفق شدند، »مزارع 

الضمیر« را آزاد کنند.

نگرانی غرب از بازگشت افراطی های مسلح

سناتور آلمانی: تروریست ها از سوریه برگردند مثل بمب ساعتی عمل می کنند

اولین نماز جمعه حمص پس از سه سال در 
مسجد جامع خالد بن ولید این شهر برگزار شد.

اس��تاندار حمص اعالم کرد برگزاری نماز جمعه 
در این مس��جد تاریخی نشانگر این است که حمص 
به یک ش��هر امن تبدیل ش��ده است. شهر حمص 

قدیم 19 اردیبهشت و پس از امضای توافق آتش بس 
بین گروه های مس��لح و ارتش سوریه به طور کامل 
پاکسازی شد. با دستور بشار اسد رئیس جمهور سوریه 
واحدهای خدمات و مهندسی مشغول بازسازی این 

شهر هستند.

پس از سه سال برگزار شد
نخستین نماز جمعه در شهر آزاد شده حمص

از  واحدهای�ی  درگی�ری 
نی�روی زمینی و هوایی ارتش 
»لیب�ی« با ش�به نظامیان در 
»بنغ�ازی« 24 کش�ته و 150 

زخمی بر جای گذاشت.
ب��ه گ��زارش واح��د مرکزی 
خبر، جمعه گذش��ته واحدهایی 
از نی��روی زمینی و نیروی هوایی 
ارتش که گفته می ش��ود طرفدار 
»خلیفه حفتر« ژنرال بازنشس��ته 
ارتش هس��تند، پایگاه یک گروه 
اس��المگرای تن��درو موس��وم به 
»هفده��م فوری��ه« را در بنغازی 
در ش��رق لیب��ی از ه��وا و زمین 
مورد حمله ق��رار دادند. نظامیان 
مهاج��م ک��ه ن��ام »ارت��ش ملی 
لیبی« برخود گذاشته اند، در این 
حمل��ه از هواپیماه��ای جنگی و 

سالح های سنگین استفاده کردند. 
خبرگزاری ها معلوم نکرده اند که از 

مجموع 24 نفر کشته و 150 تن 
زخمی چه تعداد نظامی و ش��به 

نظامی هستند.
س��رهنگ »محمد حجازی« 

س��خنگوی »حفتر« پیشاپیش از 
چنین عملیاتی علیه شبه نظامیان 
خب��ر داده و گفت��ه بود که هدف 
از ای��ن عملیات، غصب قدرت در 
لیبی نیس��ت. اما چی��زی که در 
این عملیات آشکار شد این است 
که واحدهای��ی از ارتش لیبی به 

نیروهای »حفتر« پیوستند.
خبرگزاری تسنیم نیز گزارش 
داد، »عبداهلل الثنی« نخست وزیر 
موقت لیبی، عملی��ات ارتش در 
بنغ��ازی را اقدام��ی غیرقانون��ی 
دانس��ت و گفت: عملیات نظامی 
در بنغ��ازی بدون صدور دس��تور 
از سوی ریاس��ت مشترک ارتش 

صورت گرفته است.
کارشناسان می گویند عملیات 
ارتش در بنغازی، وجود اختالفات 

در س��طوح فرمانده��ی لیب��ی را 
آشکار کرد.

»حفتر« فرماندهی بخش هایی 
از نیروه��ای شورش��ی در س��ال 
2011 ک��ه ب��ه س��رنگونی رژیم 
»معم��ر قذاف��ی« منجر ش��د، را 

برعهده داشت.
وی نیز در واکنش به عملیات 
ارت��ش در بنغ��ازی گف��ت: این 
عملیات با هدف پاکسازی بنغازی 
از گروه ه��ای تروریس��تی صورت 

گرفت.
ناظ��ران می گوین��د عملیات 
بنغ��ازی بر محبوبی��ت »حفتر« 
در می��ان مردم می افزاید. اقش��ار 
مختل��ف م��ردم لیب��ی از ناامنی 
در کش��ور و جوالن آزادانه ش��به 

نظامیان به تنگ آمده اند.

24 کشته و 150 مجروح در حمله ارتش لیبی به شبه نظامیان بنغازی

ه�زاران نفر از مردم مصر در محکومیت برگزاری انتخابات 
ریاس�ت جمهوری و زندانی ش�دن 36 دانش�جو در شهرهای 

مختلف این کشور تظاهرات کردند.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، شهرهای مختلف مصر همچنان 
ش��اهد برگزاری تظاهرات علیه برنام��ه »کودتاچیان« برای برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری و همچنین احکام صادره برای 36 دانشجو 

از سوی دادگاه این کشور است.
از روز پنجش��نبه گذش��ته )25 اردیبهش��ت م��اه( انتخاب��ات 
ریاست جمهوری مصر با رقابت ژنرال عبدالفتاح السیسی، رهبر کودتای 
مصر و »حمدین صباحی«، نامزد چپ گرای این کشور در 124 کشور 

دنیا )به جز مصر( آغاز شده و تا امروز ادامه خواهد داشت.
هواداران مرسی و جمعیت اخوان المسلمین این انتخابات را تحریم 
کرده اند. انتخابات ریاس��ت جمهوری در مصر پنجم و ششم خردادماه 

برگزار خواهد شد.
در گزارش الجزیره آمده: »در حالی که چرخ انتخابات مصر با آغاز 
رای گیری در خارج از کش��ور به حرکت درآمده، به رغم گذش��ت 10 
ماه از زمان کودتای نظامی، تظاهرات بر ضد کودتا در این کشور بدون 
خس��تگی ادامه دارد. این افراد هر روز تظاهرات می کنند و جمعیت 

تظاهرکنندگان در روزهای جمعه چند برابر می شود.
بر اس��اس این گزارش، تظاهرات دیروز در خیابان های ش��هرک 
نصر که دانش��گاه االزهر در آن قرار دارد چند س��اعت طول کشید و 
پلیس برای متفرق کردن معترضان در شهرک دانشگاهی االزهر نیز 

به خشونت متوسل شدند.
دی��روز دادگاه محاک��ه محمد مرس��ی و 35 مته��م دیگر پرونده 

جاسوسی پشت درهای بسته و در آکادمی پلیس قاهره برگزار شد.
جلسات محاکمه مرس��ی مدتی است به دستور قاضی به صورت 

محرمانه برگزار می شود.
آخرین خبرها از انتخابات مصر حاکی اس��ت، »حمدین صباحی« 
در عربستان، فرانسه و کویت از »السیسی« پیشی گرفته است. گفته 
شده 312 هزار واجد شرایط مصری در عربستان زندگی می کنند اما 

فقط 24 هزار نفر تا دیروز در این انتخابات شرکت کرده اند.«

درگیری هواداران مرسی با پلیس
در دانشگاه االزهر

مردم بحرین با برگزاری تظاهرات گسترده در جنوب غرب 
منامه با شعار »ملت ما خستگی ناپذیر است « بر ادامه مبارزه 

تا دستیابی به حقوق مشروع خود تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری ها، هزاران نفر از شهروندان بحرینی با تجمع 
در منطق��ه المالکیه در جنوب غرب منام��ه جنایات رژیم آل خلیفه 
در س��رکوب مردم را محک��وم کردند.تظاهرکنندگان پرچم بحرین و 
پالکاردهایی در دس��ت داش��تند که روی آنها نوشته شده بود: ملت 

بحرین خسته نمی شود و بر خواسته های خود اصرار می ورزد.
مردم بحرین همچنین جنایات دستگاه های امنیتی رژیم بحرین 
را که تاکنون به ش��هادت نزدیک به 160 نفر از شهروندان این کشور 

منجر شده است را محکوم کردند.
در همین رابطه شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین 

تاکید کرد هیچ توافق سیاسی بین مخالفان و منامه وجود ندارد.
وی افزود، مردم بحرین در تحقق خواسته  های انقالبی خود مصمم 

هستند و فریب آل خلیفه را نمی خورند.
از سوی دیگر، 9 سازمان اسالمی در انگلیس با صدور بیانیه ای از 
تداوم سیاس��ت تبعیض علیه شیعیان در بحرین ابراز نگرانی کرده و 
تاکید کردند، دولت بحرین در سال 2011، 38 مسجد و مکان مذهبی 

از جمله مسجد 400 ساله »البریغی« را تخریب کرد.
در این بیانیه به تبعید شیخ حسین نجاتی نماینده آیت اهلل سیستانی 
در بحرین و س��لب تابعیت وی توس��ط منامه اشاره شده و بر تحقق 
خواسته های مسلمانان اعم از شیعه و اهل سنت تاکید شده است. این 
در حالی اس��ت که شیخ محمد المنسی روحانی بحرینی تاکید کرد، 
بی احترامی و تعرض به مس��اجد از نظر ش��رعی و قانونی جایز نیست 
و رژیم آل خلیفه بداند که به جای هر مسجد ویران شده دو مسجد 

خواهیم ساخت.

تظاهرکنندگان خطاب به آل خلیفه
ملت بحرین خسته نمی شود

ح�زب اهلل لبنان تاکید کرد 
این حزب بزرگترین و مهمترین 
تشکیالت جهادی، سیاسی در 

لبنان و منطقه است.
به گزارش خبرگزاری ایس��نا، 
شیخ نعیم قاس��م معاون دبیرکل 
ح��زب اهلل لبن��ان در گفت وگویی 
تلویزیونی با بیان این که حزب اهلل 
اکن��ون در توانمن��دی کام��ل به 
س��ر می برد تاکید کرد، حزب اهلل 
بزرگترین و مهمترین گروه مقاومت 
در منطقه به ش��مار م��ی رود و از 

احترام زیادی برخوردار است.
وی افزود، مقاومت یک راه حل 
در برابر اسرائیل است و کسانی که 
مانع عملکرد مقاومت می شوند و 
می کوشند آن را خلع سالح کنند به 
نفع صهیونیست ها گام برمی دارند.
ش��یخ نعیم قاسم گفت، ورود 
حزب اهلل به س��وریه اشتباه نیست 
بلکه یک تصمیم سیاسی است که 
به طور دقیق بررسی شده است و 
حضور حزب اهلل در سوریه باعث شد 
تا تجارب بیشتری در جنگ علیه 
اسرائیل به دس��ت بیاورد. معاون 

حزب اهلل لبنان: بزرگترین تشکیالت جهادی 
در منطقه هستیم

معترضان برزیلی در ش�هر »سائوپائولو« با نیروهای پلیس 
درگیر ش�دند و ش�عارهای ضددولتی سر دادند و چند خودرو 

را به آتش کشیدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، جمعه شب ده ها معترض برزیلی در 
نزدیکی فرودگاه شهر »سائوپائولو« با پلیس درگیر شدند و دست کم دو 
خودرو را به آتش کشیدند.این معترضان به خاطر شرایط بد معیشتی 
خ��ود، این تظاهرات را راه انداختند. آنها می گویند در ش��رایطی که 
کشور با مشکالت اقتصادی مواجه است و قشر زیادی با فقر دست و 
پنجه نرم می کنند، دولت نباید هزینه برگزاری جام جهانی فوتبال را 
متقبل شود.نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان از نارنجک های 
گیج کننده استفاده کردند.پنج شنبه گذشته نیز حدود 10 هزار نفر در 
اعتراض به هزینه های باالی جام جهانی، در شهرهای بزرگ برزیل از 
جمله پایتخت )برازیلیا( تظاهرات کردند.26 روز دیگر بیستمین دوره 
مس��ابقات جام جهانی فوتبال در برزیل برگزار می شود. این مسابقات 

از 22 خرداد تا 22 تیر ادامه می یابد.

در اعتراض به وضعیت بد معیشتی
معترضان برزیلی

 چند خودرو را آتش زدند

انفج�ار دو بم�ب در پایتخت کنیا 10 کش�ته و 70 مجروح 
برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، ش��هر نایروبی عصر جمعه شاهد 
دو انفج��ار بمب بود که به گفته مقامات کنیا، مرگ 10 غیرنظامی و 
جراحت 70 نفر دیگر را به دنبال داشت. این انفجارها ساعاتی پس از 
آن رخ داد که دولت لندن از شهروندان انگلیسی خواسته بود کنیا را 
به خاطر تهدیدات تروریس��تی و آدم ربایی ترک کنند. سفارت آمریکا 
در نایروبی نیز هشدارهای مشابهی را به شهروندان آمریکایی داده بود.

یکی از این انفجارها یک خودروی مسافرکشی »ون« را هدف قرار 
داد و بمب دوم نیز در یک بازار نایروبی منفجر شد. هنوز هیچ فرد و 

یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
گروه تروریستی »الشباب« که در شاخ آفریقا و کشور  »سومالی« 
فعال است، تاکنون حمالتی را نیز در کنیا ترتیب داده است. این گروه 
که به شبکه »القاعده« وابسته است، شهریور گذشته به یک تفریحگاه 

در نایروبی حمله کرد و 67 غیرنظامی را به قتل رساند.
الشباب از دولت کنیا می خواهد که نظامیانش را از سومالی خارج 
کن��د. این نظامیان در قالب نیروه��ای حافظ صلح اتحادیه آفریقا در 
سومالی حضور دارند. شبه نظامیان الشباب با دولت سومالی می جنگند.

دبی��رکل حزب اهلل تصری��ح کرد: 
رابطه ای می��ان حزب اهلل و جریان 
المس��تقبل وجود ندارد و تاکنون 
مذاکرات جدی می��ان ما صورت 

نگرفته است.

هواداران حزب »بهاراتیاجاناتا« )مردم( پیروزی این حزب 
در انتخابات پارلمانی اخیر را در شهرهای مختلف هند جشن 

گرفتند.
 »نارن��درا  مودی« رهبر این حزب خود را برای به دس��ت گرفتن 

پست نخست وزیری آماده می کند. 
ب��ه گزارش خبرگزاری ها، دی��روز میلیون ها نفر از هواداران حزب 
»بهاراتیاجاناتا«  به رهبری »نارندرا مودی« در سراس��ر هند پیروزی 
این حزب را در انتخابات پارلمانی جش��ن گرفتند. براساس آمارهای 
رسمی این حزب )بی جی پی( از مجموع 543 کرسی مجلس عوام هند 
توانست 278 کرسی را کسب کند. طی 20 سال  اخیر این نخستین 
بار است که یک حزب به تنهایی و بدون ائتالف با احزاب دیگر می تواند 

دولت تشکیل دهد.
مجلس عوام 545 عضو دارد؛ 543 نفر از آنها با رأی مردم و دو نفر 
دیگر نیز توسط رئیس جمهور از جامعه کوچک انگلیسی های هندی تبار 
انتخاب می شوند. در مجلس عوام هر حزب یا ائتالفی که 272 کرسی 

را در اختیار داشته باشد، می تواند نخست وزیر را تعیین کند.
انتخاب��ات پارلمانی هند طی 9 مرحله و طی 18 فروردین تا 22 
اردیبهش��ت برگزار ش��د. در این مدت بیش از 534 میلیون نفر )67 
درص��د( از مجم��وع 814 میلیون نفر واجد ش��رایط آرای خود را به 

صندوق های رأی ریختند.
کمیسیون انتخابات هند امروز یا فردا اسامی نمایندگان منتخب را 
منتشر و تسلیم رئیس جمهور می کند. رئیس جمهور هند نیز از حزب 
پیروز )بهاراتیاجاناتا( خواهد خواست طی 10 روز اکثریت خود را در 

مجلس ثابت کند.
هند دارای رژیم پارلمانی است و حزب و یا ائتالف پیروز نخست وزیر 
را تعیین می کند. نخس��ت وزیر دارای باالترین قدرت اجرایی در هند 

است.
بدی��ن ترتی��ب »نارندرا مودی« ب��ه عنوان رئیس ح��زب پیروز، 
نخس��ت وزیر هند خواهد بود. دیروز »مانموهان س��ینگ« 82 س��اله 
نخست وزیر  فعلی هند از سمت خود استعفا کرد و در آخرین سخنرانی 
خود، انتخابات پارلمانی کنونی هند و پیروزی بهاراتیاجاناتا را آغاز فصل 

جدیدی در تاریخ این کشور دانست.

جشن پیروزی در هند
»مودی«  جانشین »سینگ« می شود

انفجار مهیب در کنیا 
10 کشته و 70 مجروح بر جای گذاشت


