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رسوایی فرار نظامیان صهیونیست از مقابل شهادتطلب فلسطینی

نتانیاهو ممنوعالخروج شد

بیانیههای علما و جوانان انقالبی بحرین:

حکم اعدام زندانیان سیاسی
باطل است

ب��ه دنبال ص��دور حک��م اع��دام  3تن از
انقالبی��ون بحرینی توس��ط دادگاه آلخلیفه،
اوض��اع در ای��ن جزیره ملتهبت��ر از پیش به
نظر میرس��د .مردم بحرين از دوشنبهش��ب
در راهپیماییهای جدی��دی تحت عنوان «نه
ب��ه حکم اعدام» ،بیعدالتی و سیاس��تزدگی
دستگاه قضایی بحرین را محکوم کردند .حکم
دی��وان عال��ی در حالی صادر ش��ده که در پی
موفقی��ت  10تن از زندانیان سیاس��ی به فرار
از زندان «جو»ی این کش��ور در هفته گذشته
نیروهای امنیتی آلخلیفه در موج وس��یعی از
حمله به منازل مردم تاکنون حداقل  45نفر را
بازداشت کردهاند .علمای بحرین در بیانیهای
ص��دور حکم اعدام برای  3زندانی سیاس��ی را
با اس��تناد به احکام شرعی و قوانین کشوری و
موازین بینالمللی باطل خواندند .در این بیانیه
که شامگاه دوشنبه صادر شد ،آمده است« :در
ش��رایط حاضر و با تکرار مستمر ناعدالتی در
بس��یاری از م��واردی که گزارش «بس��یونی»
(ش��ورای مستقل حقیقتیاب بحرین) و دیگر
گزارشه��ای حقوقی به آن اش��اره داش��ته و
دارند و در س��ایه آنچه سازمانهای بینالمللی
آن را «عدالت دروغین» مینامند ،صدور حکم
اعدام با اس��تناد به تمام احکام شرعی ،قوانین
کشوری و موازین بینالمللی که تأکید بر اجرای
مجازات حداقلی در س��ایه تردید دارند ،باطل
اس��ت .عالوه بر این زمان صدور این احکام به
وضوح حکای��ت از دخالت و تاثیر تصمیمهای
سیاستزده در این قضیه و موارد مشابه داشته
و وسعت این نفوذ سیاسی را حتی در جرئیات
این قضایا نشان میدهد .نفوذی فضاحتبار و
آشکار که نیازی به شرح برای هیچ کسی ندارد.
ما از منظر شرعی و در راستای مطالبه عدالت
و اس��تقالل نظام قضایی ،لغو تمام حکمهای
اعدام را خواس��تاریم و خواهان اصالح کشور و
اوضاع قانونی و اجرایی آن هستیم تا هر محق
و صاحب حقی به حقش دس��ت یابد .در غیر
این صورت ظلم اس��توار شده و جز خونریزی
چیزی نصیب حال و آینده کشور نخواهد بود.
تش��دید جو ترس و وحش��ت در راهبردهای
امنیتی ،افزایش س��لطه قضایی و سیاستزده
کردن آن س��ودی برای بهبود اوضاع نداش��ته،
بلکه بر دشواری شرایط موجود افزوده و بر ضرر
کشور و مصالح عالی آن خواهد بودَ .ر ّ ِب ْاج َع ْل
َه َذا ال ْ َبلَ َد آ ِم ًنا» .از س��وی دیگر ائتالف انقالبی
جوانان  14فوریه نیز این احکام را سیاس��ی و
فاقد مش��روعیت دانس��ت که به دستور دیوان
پادشاهی بحرین صادر میشود .بنا بر گزارش
پایگاه اللؤلؤه ،در بیانیه این ائتالف آمده است:
«اح��کام اعدام صادره علیه زندانیان سیاس��ی
فاقد معیارهای عدالت است و تنها در راستای
اقدامات س��رکوبگرانه رژیم بحرین علیه ملت
صادر ش��ده اس��ت» .دیوان عال��ی بحرین در
جلس��ه روز دوش��نبه رأی به اع��دام  3نفر از
زندانیان سیاسی انقالب بحرین و تحمل حبس
ابد برای  7نفر دیگر و سلب تابعیت از تمام آنان
داد .این افراد متهم به مش��ارکت در عملیاتی
انفجاری در خیابانی در منطقه شمالی بحرین
در تاریخ  3مارس  2104هستند که به ادعای
وزارت کش��ور بحرین منجر به کشته شدن 3
پلیس شده اس��ت .حکم دیوان عالی در حالی
صادر ش��ده که در پی ف��رار  10تن از زندانیان
سیاسی از زندان جو در هفته گذشته ،نیروهای
امنیتی آلخلیفه موج وسیعی از حمله به منازل
مردم را در تعقیب این زندانیان آغاز کردهاند.
مقاومت

اخراج آمریکاییها
توسط رزمندگان نجبا

 10خ��ودروی زرهی متعل��ق به نظامیان
آمری��کا در ع��راق ک��ه قصد عبور از ایس��ت
بازرسی منطقه جبال مکحول در شمال استان
صالحالدی��ن و حض��ور در منطقه عملیاتی را
داشتند از س��وی رزمندگان مقاومت اسالمی
نجبا اخراج شدند .تامین امنیت منطقه صفر
عملیاتی جبال مکحول پس از پایان آزادسازى
و پاکسازى بیجى به این گروه از حشدالشعبی
محول شده است .رزمندگان یگان پشتیبانی
مقاومت اس�لامی نجبا پس از ای��ن اقدام ،با
شعارهای ضداس��تکباری ،نظامیان آمریکایی
را تا دور ش��دن کامل از این منطقه همراهی
کردند .الجزیره ،شبکه حامی تکفیریها ،این
نظامیان آمریکایی را مربیان آموزشی خوانده
و ه��دف آنان را برگزاری اردوی نظامی عنوان
کرده بود.

وطن امروز

رس��انههای رژیم صهیونیس��تی ک��ه پیش از
این قاتالن ش��هادتطلبان فلس��طینی را معرفی
نمیکردند تا از پیامدهای انتقامجویانه فلسطینیها
جلوگی��ری کنند ،این بار و در پی انتش��ار تصاویر
فرار نظامیان صهیونیس��ت از مقابل شهادتطلب
فلسطینی در قدس اشغالی ،اقدام به انتشار نام قاتل
شهادتطلب فلس��طینی کرده و اعالم کردند که
فادی قنبر پس از زیر گرفتن نظامیان صهیونیست
ب��ا کامیون خ��ود که  6کش��ته و  15زخمی برجا
گذاشت ،به ضرب گلوله مایا بیلد ،افسر صهیونیست
کشته شد .انتشار تصاویر فرار نظامیان صهیونیست
از مقابل شهادتطلب فلسطینی ،ارتش این رژیم را
بشدت زیر سوال برد ،بویژه که یکی از زخمیهای
این عملیات ،در مصاحبهای با شبکه  10تلویزیون
رژیم صهیونیس��تی ،بنزین بر آتش این رس��وایی
ریخت .اتان راند ،لیدر گردشگران صهیونیست در
قدس گفت« :در حالی که بیش از  40صهیونیست
در مح��ل حادثه حضور داش��تند ،هیچ یک از آنها
به مج��ری عملی��ات تیراندازی نکردن��د و من به
عنوان یک ش��هروند عادی مجبور ش��دم با سالح
ش��خصیام به او تیراندازی کنم ».از س��وی دیگر،
آموس آرئیل ،تحلیلگر سیاسی صهیونیست نیز به
روزنامه هاآرتص گفت« :این نخستین بار نیست که
سربازان اسرائیلی از عرصه درگیری فرار میکنند،

■■عواقب فساد نخستوزیر رژیم صهیونیستی

پیش از این در عملیات بئر الس��بع و همچنین در
عملیات جبعات هتحموشت نیز شاهد صحنه فرار
نظامی��ان بودیم ».طبق این گ��زارش،فادی قنبر،
عامل عملیات استشهادی یکشنبه در قدس بتازگی
از اسارت صهیونیستها آزاد شده و صاحب  4فرزند
خردس��ال بود .این عملیات که مهمترین عملیات
انتفاضه قدس از زمان ش��روع آن در اکتبر ۲۰۱۵
تاکنون است ،ضربه بزرگی به کابینه امنیتی نتانیاهو

چهل و چهارمین رئیسجمهور  آمریکا کاخ سفید را ترک کرد

سخنرانی خداحافظی اوباما

باراک اوباما در آخرین سخنرانیاش به عنوان
چه��ل و چهارمین رئیسجمه��ور ایاالت متحده
با م��ردم آمریکا خداحافظی ک��رد .او که آخرین
سفرش را با «ایرفورس وان» هواپیمای ویژه مقام
ریاست جمهوری ایاالت متحده انجام میداد ،دیروز
سهشنبه دهم ژانویه به همراه جو بایدن ،معاونش
در کاخ سفید طی  8سال اخیر رهسپار شیکاگوی
یخزده شد تا س��خنرانی خداحافظیاش را انجام
دهد .این س��فر در عین حال به منزله اثاثکشی
نهایی خانواده اوباما از کاخ س��فید واش��نگتن به
ش��یکاگو نیز هس��ت ،چرا که او قرار است در این
ش��هر که کار خود را به عنوان یک سیاستمدار از
آن آغاز کرده بود ساکن شود .نخستین سخنرانی
با ش��دت گرفتن سرکوب ،کش��تار ،تجاوز و به
آتش کشیدن خانههای اقلیت مسلمان روهینگیایی
میانمار که چندین س��ال ادامه دارد و در چند ماه
اخیر تشدید شده است ،سازمان ملل یک گزارشگر
حقوق بش��ری به این کش��ور اعزام کرد .طبق این
گزارش ،فرس��تاده حقوق بشر سازمان ملل متحد
برای بررس��ی وض��ع اقلیت مس��لمانان روهینگیا،
س��رکوب و بدرفتاری دولت میانمار با قومیتهای
مختلف در س��فری عصر روز یکشنبه وارد یانگون
پایتخت اقتصادی این کش��ور ش��د .دولت میانمار
مدع��ی اس��ت اعض��ای یک گ��روه از مس��لمانان
روهینگی��ا در روز  9اکتبر  9پلی��س میانمار را در
چند ایس��ت بازرسی در نزدیکی مرز بنگالدش در

اوباما نیز پس از پیروزی در هر دو انتخابات ریاست
جمهوری  2008و  2012در ش��هر شیکاگو ایراد
ش��ده بود .ش��یکاگو همچنین میزبان کتابخانه
رئیسجمهور سابق آمریکا و بنیاد اوباما خواهد بود.
متعاقب آن اسبابکشی دونالد ترامپ و خانوادهاش
نیز از نیویورک به کاخ سفید آغاز میشود و  9روز
دیگر او رس��ما با ادای سوگند ریاستجمهوری را
از اوبام��ا تحویل خواهد گرف��ت .البته اوباما گفته
اس��ت که ط��ی دوران ریاس��تجمهوری ترامپ
به او مش��اوره خواه��د داد .گزارشها حاکی از آن
است که هواداران اوباما برای شرکت در سخنرانی
خداحافظی او در ش��یکاگو در هوای بس��یار سرد
ساعتها برای خرید بلیت به صف ایستادند.

جرد کوشنر ،مشاور خاورمیانه رئیسجمهور آمریکا شد

کسب وکار خانوادگی ترامپ در کاخ سفید
رس��می ش��دن حضور داماد دونالد ترامپ در
کاخ س��فید صدای اعتراض مخالفان او را بلندتر
کرد .دوش��نبه گذشته تیم انتقالی رئیسجمهور
منتخب آمریکا اعالم کرد که «جرد کوشنر» ،داماد
یهودیتبار ترامپ به عنوان مشاور ارشد کاخ سفید
در حوزه تجارت و منطقه خاورمیانه فعالیت خواهد
کرد .این در حالی اس��ت که حضور یکی از اقوام
نزدیک رئیسجمهور به عنوان مقامی رسمی کاخ
سفید ،رخدادی نادر است .باراک اوباما همان روز
یبیسی خطاب به
در مصاحبه با شبکه خبری ا 
ترامپ ،جانشین خود در کاخ سفید گفته بود که
ریاستجمهوری آمریکا یک کسبوکار خانوادگی
نیست و او باید بر سیاست متمرکز باشد .کوشنر

سازمان ملل باالخره به کشتار مسلمانان میانمار واکنش نشان داد

آوارگی  65هزار روهینگیایی در بنگالدش
چند حمله همزمان کش��تند.
به گفت��ه س��ازمان ملل پس
از ای��ن حادثه 86 ،مس��لمان
روهینگیایی کش��ته ش��دهاند
و  65ه��زار نف��ر از این اقلیت
مس��لمان خانههای خ��ود را
ترک کرده و به بنگالدش گریختهاند .ش��هروندان
روهینگیایی ارتش میانمار را مسؤول کشتار ،تجاوز،
بازداشتهای خودسرانه و به آتش کشیدن خانههای

نواز شریف ضمن تبریک به مردم اعالم کرد

آزمایش موفق موشک زیردریایی هستهای پاکستان
محمد نواز شریف ،نخستوزیر پاکستان ،موفقیت
آزمایش پرتاب اولین موشک کروز پرتاب شده از یک
زیردریایی را به مردم کشورش تبریک گفت و آن را
نشانگر تواناییهای فنی و خوداتکایی پاکیها دانست.
این موش��ک با ن��ام بابر۴۵۰ ،۳-ح��دود کیلومتر
ب��رد دارد و از محل��ی در اقیانوس هند که جای آن
مشخص نشده پرتاب شده و طبق گزارشها با دقت
به هدف خورده است .رسانههای پاکستانی ویدئویی
را از این پرتاب منتشر کردهاند که شلیک موشکی از
زیر سطح دریا و سپس برخورد آن به هدفی در روی

ش گروههای فلسطینی
است .عملیات قدس با واکن 
مواجه شده است .نبیل قاووق ،معاون رئیس شورای
اجرای��ی حزباهلل ب��ه مردم فلس��طین و مقاومت
عملیات چشمگیر صورتگرفته در قدس را تبریک
گفت و تاکید کرد که این عملیات بر عظمت مردم
فلسطین و توانایی آنها برای ساختن معجزه افزود و
نشان داد که اسرائیلیها در سرکوب انتفاضه و مردم
اسطورهساز فلسطین شکست خوردند.

خشکی را نشان میدهد .به گزارش رویترز به نقل از
یک مقام نظامی پاکس��تان ،موشک جدید میتواند
کالهکهایی ب��ا قدرتهای مختلف را حمل کند و
به این کشور ،قابلیت حمله ثانویه (تالفیجویانه) را
میده��د .یک مقام دیگر نظامی نیز تاکید کرده که
این موشک قابلیت حمل کالهک هستهای را دارد.
آزمایش تازه پاکس��تان از یک سو به مفهوم توسعه
برنام��ه زیردریایی این کش��ور و از س��وی دیگر به
معنی توسعه فناوری نصب کالهک هستهای روی
موشکهای دارای قابلیت پرتاب از زیردریایی است.

جهاننما

دیدار آیتاهلل سیستانی با رئیس صلیب سرخ جهانی

پس از گذشت سالها از انتشار آخرین تصویر رسانهای آیتاهلل سیستانی ،دفتر ایشان بتارگی تصویر تازهای
از وی منتش�ر کرده اس�ت .طبق این گزارش ،این تصویر متعلق به دیدار روز یکشنبه هیات کمیته صلیب
سرخ جهانی به ریاست پیتر مویر با آیتاهلل سیستانی است .دفتر صلیب سرخ جهانی در شهر نجف اشرف
اعالم کرد مویر در این دیدار به تش�ریح فعالیتهای این نهاد در عراق و منطقه ،مش�کالت فرا روی صلیب
سرخ در مسیر اجرای فعالیتهای انساندوستانه و ضرورت حمایت از غیرنظامیان حین نبردهای مسلحانه
پرداخت .وی سپس از آیتاهلل سیستانی به خاطر صدور بیانیه درباره حمایت از غیرنظامیان و زیاندیدگان از
درگیریهای مسلحانه تقدیر کرد .گفتنی است دفتر آیتاهلل سیستانی پیش از این در چندین نوبت کمکهای
انساندوستانه به آوارگان سنی در استان صالحالدین از جمله منطقه الشرقاط توزیع کرده است.

نخستوزیر رژیم صهیونیستی که به اتهام فساد
مالی و دریافت رشوه و هدایای مالی گرانقیمت از 2
بازرگان اسرائیلی و خارجی توسط پلیس این رژیم
تحت بازجویی قرار گرفته است ،از سفر به خارج از
فلسطین اشغالی منع شده است .طبق این گزارش،
دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،روز دوشنبه
اعالم کرد :بنیامین نتانیاهو سفر خود به سوییس
بهمنظور مش��ارکت در کنفرانس اقتصادی داووس
را که قرار بود در تاریخ  17ژانویه برگزار ش��ود ،لغو
کرد .در حالیکه برخی معاونان نخس��توزیر ادعا
میکردند دلیل لغو این س��فر نتانیاهو به سوییس
عدم تمایل وی به رودررو ش��دن با برخی مقامات
جهان اس��ت و این تصمی��م ارتباطی به تحقیقات
درب��اره پروندهه��ای فس��اد وی ن��دارد ولی منابع
عبریزبان گزارش دادند پلیس رژیم صهیونیستی
برای اینکه در روند بازجوییها از نخس��توزیر این
رژیم خللی ایجاد نش��ود ،وی را از سفر به خارج از
فلسطین اشغالی منع کرد .از سوی دیگر ،نتانیاهو
متعهد ش��د که از فلسطین اش��غالی خارج نشود،
زیرا نمیخواهد درگیر صدور دستور ممنوعالخروج
شدن و سایر محدودیتها شود .همه متهمانی که
تخلفاتیمشابهتخلفاتنتانیاهوداشتهاند،شاملاین
محدودیتهامیشوند.

خود در ایالت راخین میدانند،
ایالت��ی ک��ه زادگاه این اقلیت
مسلمان اس��ت .دولت میانمار
به رهبری آنگ س��ان سوچی
که برن��ده جایزه صل��ح نوبل
است سرکوب روهینگیاییها
را رد میکن��د و میگوی��د ارتش در ح��ال مبارزه
قانونی علیه شورش��یان است .سوچی که در زمان
حکمرانی نظامیان ،خود یک زندانی سیاس��ی بود

 35ساله فرزند یک میلیاردر یهودی متنفذ حامی
اسرائیل و همس��ر «ایوانکا» دختر ترامپ است.
با وجود قانون مبارزه «با اولویتبخش��ی به اقوام»
س��مت او به تایید س��نا نیازی ندارد و پولی هم
برای آن به کوش��نر پرداخت نخواهد شد .ترامپ
روز دوش��نبه با صدور بیانیهای این خبر را تایید
کرد و از کوش��نر به عنوان یک «دارایی عظیم و
مشاور مورد اعتماد در زمان مبارزات انتخاباتی و
انتق��ال قدرت» نام ب��رد .او از همان آغاز مبارزات
انتخاباتی پدرزنش ،نقشی مؤثر در کمپین او ایفا
ک��رد و در همه جنبههای آن – از جمله انتخاب
نف��رات ،تعیی��ن اس��تراتژی و تأمی��ن بودجه –
دخیل بود.
و در م��اه آوریل به قدرت رس��ید ،تین کیاوو یکی
از معتمدان خود را به عنوان رئیسجمهور انتخاب
کرد اما سرکوب اقلیت مسلمان روهینگیایی شک
و تردیده��ای فراوانی درب��اره وی و رعایت حقوق
بش��ر در این کش��ور و همچنین کنترل س��وچی
بر ارتش ب��ه وجود آورده اس��ت .دولت میانمار به
مس��لمانان راخین حق شهروندی نمیدهد و ورود
کمکهای غذای��ی و همچنین س��فر خبرنگاران
به این اس��تان ممنوع اس��ت .اعتراض مس��لمانان
مالزیایی و اندونزیایی  2کشور پرجمعیت با اکثریت
مسلمان به بحران راخین و کشتار مسلمانان باعث
توجه جامعه جهانی به وضع اس��فناک مسلمانان
روهینگیایی شده است.

نماینده دائم روسیه فاش کرد

ادامه جنگافروزی اعضای شورای امنیت در سوریه
نماین��ده دائ��م روس��یه در س��ازمان ملل در
نخس��تین روزه��ای س��ال  2017در گفتوگو
با روزنامه «ایزوس��تیا» چاپ مس��کو به تشریح
موقعیت نگرانکننده این سازمان بویژه در مبارزه
با تروریس��م جهانی پرداخ��ت .ویتالی چورکین
که بیش از  10س��ال است وظیفه دفاع از منافع
روس��یه در س��ازمان ملل را برعهده دارد ،اوضاع
س��ال  2016در عرصه روابط بینالمللی را بسیار
پیچیده توصیف و پیشبینی کرد با وجود توازن
نس��بی اوضاع در سال جدید میالدی بسیاری از

چالشهای بینالمللی به سال  2017کشیده شود.
به گفته این دیپلمات بلندپایه روس در نیویورک،
سازمان ملل در برخورد با چالشها و پاسخگویی
به تهدیدات بیس��ابقه جهانی موفق عمل نکرده
است .او با شکوه از کارشکنی غرب در تصمیمات
کلیدی شورای امنیت بویژه علیه تشریک مساعی
کش��ورها در مبارزه با تروریسم بینالمللی ،رسما
اعالم کرد برخی اعضای این ش��ورا همچنان در
س��وریه آتشافروزی میکنند .او همچنین آینده
اصالحات در ساختار سازمان ملل را مبهم دانست.

نیروهای ویژه روسیه در سوریه برای شکار داعش
تلویزیون روسیه حضور نیروهای ویژه و بسیار پیشرفته
این کش��ور مع��روف ب��ه « »KSOرا در جنگ ضد
داعش در سوریه علنی کرد .مایکل کافمن ،کارشناس
مرکز پژوهشهای نیروی دریایی ارتش روسیه ،درباره
ویدئوی منتشر شده از تلویزیون این کشور به شبکه
سیانان گفت :این یگان ویژه ،پیشرفتهترین نیرو در
میان نیروهای روس��یه به ش��مار میرود .وی افزود:
مأموریت اصلی آنان جنگهای نفوذی پش��ت خط
دفاعی دشمن ،نابود کردن مهاجمان و از کار انداختن

ارتباطات است .البته این نیروها ماموریتهایی نظیر
عملیات شناسایی و جمعآوری اطالعات به شیوههای
کالس��یک را نیز انجام میدهن��د .در ویدئویی که از
این نیروها منتشر شده ،س�لاحها و امکانات آنها به
نمایش گذاش��ته ش��ده است؛ ویدئو با نش��ان دادن
ه��دف ،از دوربین دارای نقطه قرمز هدفگیری ادامه
مییابد و تجهیزات نصب شده روی سر جهت کاهش
صداهای اطراف و تفنگهای پیشرفته و قدرت باالی
تصویربرداری را به نمایش میگذارد.

مرگ مشکوک دیپلمات روس در آتن

مقامات یونانی از کش��ف جسد یک دیپلمات
روس در آپارتمانش در آتن خبر دادند .طبق اعالم
سفارت مسکو ،جس��د متعلق به آندری مالنین،
 54ساله و رئیس بخش کنسولی سفارت روسیه
در یونان اس��ت .مقام��ات یونانی میگویند دلیل

مرگ وی مش��خص نیس��ت و در نگاه اول مرگ
طبیعی به نظر میرسد اما منتظر گزارش پزشکی
قانونی هس��تند .مرگ ای��ن دیپلمات روس چند
هفته پس از آن رخ میدهد که سفیر این کشور
در آنکارا مورد سوءقصد قرار گرفت و کشته شد.

شماره 15 2071
چهارگوشه

رأی پارلمان ونزوئال
به برکناری مادورو

پارلم��ان ونزوئال که مدت کوتاهی
اس��ت اکثری��ت آن در اختی��ار
اپوزیسیون قرار دارد ،به برکناری رئیسجمهوری
این کشور رأی داد و خواستار برگزاری زودهنگام
انتخاب��ات ریاس��تجمهوری ش��د .نمایندگان
پارلمان نیکالس مادورو را به «کوتاهی در انجام
وظایف» مته��م کرده و مس��ؤولیت «وضعیت
خطرناک کشور» را متوجه او دانستهاند .با وجود
این اقدام پارلمان ،دادستان کل گفته است :حتی
برای رأی عدم اعتماد به رئیسجمهور هم امکانی
قانونی وجود ندارد .از سویی دیگر ،مادورو و وزرای
کابینهاش در نشست روز دوشنبه خود این رای
غیرالزامآور را تمس��خر کردند .این چندمین بار
است که مجلس ملی ونزوئال ،خواهان برکناری
رئیسجمهورمیشود.

هالکت معاون البغدادی در موصل

یک مقام نظامی استان نینوا گفت:
معاون «ابوبکر البغدادی» سرکرده
داعش در حمله نی��روی هوایی عراق در مرکز
موصل کش��ته ش��د .این مقام افزود :نیروهای
نظامی به س��اختمان دانشگاه موصل در مرکز
شهر بسیار نزدیک شدهاند .ساختمان دانشگاه
یکی از مهمتری��ن پایگاههای داعش در بخش
شرقی ش��هر به ش��مار میآید .از سوی دیگر،
طبق اع�لام منابع عراق��ی ،مهمترین خطوط
دفاعی گروه تروریستی داعش در سمت راست
رود دجله در غرب موصل فروپاشید.

 6شهید در حمله تروریستها به فوعه

ش��هرک شیعهنش��ین فوعه در
ادلب روز دوش��نبه دوباره هدف
حمله خمپارهای گروه تکفیری جبهه النصره
قرار گرفت که بر اثر آن  6غیرنظامی جان خود
را از دس��ت دادند .این حمله در حالی صورت
گرفت که از  10روز پیش آتشبس سراسری
آغاز ش��ده ،البته مناطق تحت سیطره داعش
و جبهه النصره از این آتشبس مستثناس��ت.
ش��هرکهای شیعهنش��ین فوع��ه و کفریا از
بی��ش از یک س��ال پیش توس��ط گروههای
تروریستی محاصره شدهاند .در تحولی دیگر،
گروه تروریستی داعش مدعی شد بزرگترین
پاالیشگاه گاز سوریه در شرق حمص را به طور
کامل منفجر کرده است.

ادامه تظاهرات ضددولتی در مکزیک

تظاه��رات معترضان ب��ه افزایش
قیمت گازوئیل و بنزین در مکزیک
با وجود کش��ته شدن  3تن از آنها ادامه یافت.
در جریان این اعتراضها که از هفته گذش��ته
آغاز ش��ده تاکن��ون دس��تکم  ۱۵۰۰نفر نیز
دستگیر شدهاند .معترضان با تجمع مقابل کاخ
ریاس��تجمهوری ،از انریکه پینانیتو خواستند
بهای گازوئیل را به سقف قبلی بازگرداند .قیمت
گازوئیل در مکزیک از روز اول ژانویه نزدیک به
 ۲۰درصد افزای��ش یافته و این افزایش بها در
چارچوب برنامههای دولت برای خصوصیسازی
در س��ال جدید اس��ت .گفته میشود افزایش
قیم��ت گازوئی��ل موج��ب افزای��ش قیم��ت
محصوالت اولیه و کاالهای اساسی مثل گوشت
و ذرت نیز خواهد شد .رئیسجمهور پینانیتو در
واکنش به این اعتراضات موافقتنامهای دولتی
با تامینکنندگان کاالهای اساسی در مکزیک
به امضا رس��اند ت��ا از افزایش بیرویه قیمتها
جلوگیری شود.

حکم ضدبشری دادگاه اروپا
علیه دختران مسلمان

دادگاه اتحادیه اروپایی در حکمی
ک��ه از دوران فاشیس��م در ای��ن
قاره بیس��ابقه بوده اس��ت ،دختران مسلمان
سوییسی را ملزم کرده در کالسهای مختلط
شنا شرکت کنند .این حکم به منزله دخالت
مس��تقیم در عقاید و حق پوشش شهروندان
سوییسی است ،چرا که برای شرکت در شنای
مختل��ط ،هیچ راهی جز برهنه ش��دن وجود
ندارد .خبرگزاری فرانسه که این خبر را منتشر
ک��رده هن��وز جزئیات بیش��تری از این حکم
ضداسالمی و ضدبش��ری دادگاه اروپا مخابره
نکرده است.

 32کشته در انفجارهای کابل

مقامات افغانس��تان اعالم کردند
 2انفج��ار در نزدیک��ی دفات��ر
پارلم��ان در ش��هر کاب��ل روز سهش��نبه رخ
داد ک��ه دس��تکم  32کش��ته و  ۷۰زخمی
بر جای گذاش��ت .مقامات گفتن��د ابتدا یک
عامل انتحاری خودش را در نزدیکی پارلمان
افغانس��تان منفجر کرد و بالفاصله بعد از آن
نیز یک خودروی بمبگذاری ش��ده در همان
محل منفجر شد.

