
حذف »ترزا« خواست هم حزبی هایش 
روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در پایگاه 

خط اینترنتی خود نوشت: اعضای ارشد حزب ســــر
محافظه کار انگلیس هش��دار داده اند اگر 
ترزا می برکس��یت را ضعی��ف کند با چالش مخف��ی برکناری 

روبرو می شود.
نمایندگان محافظه کار مخالف اتحادیه اروپا به دیلی تلگراف 
گفته اند که آماده اند در صورت تخطی ترزا می از برنامه اولیه اش 
به سرعت یک چالش رهبری در حزب ایجاد کنند. این خبر در 
حالی فاش می شود که نخست وزیر انگلیس در یک هفته گذشته 
با انتقادات بس��یار زیادی در خصوص نحوه مدیریت حادثه برج 
گرنفل روبرو بوده است. نمایندگان محافظه کار از جمله وزیران 
کابینه به این نتیجه رس��یده اند که ترزا می نمی تواند آنها را به 

انتخابات بعدی هدایت کند و هم اکنون آنها در حال بحث درباره 
زمان برکناری او هستند. خبر دیگر آنکه وزیر بریگزیت انگلیس 
در حالی که قرار است به منظور آغاز مذاکرات جدایی از اتحادیه 
اروپا راهی بروکسل شود، می گوید »بدون شک ما اتحادیه اروپا 
را ترک می کنیم«. چند روز پس از آنکه امانوئل ماکرون، رییس 
جمهور فرانس��ه پیش��نهاد داد انگلیس می توان��د گزینه ابقا در 
اتحادیه اروپا را انتخ��اب کند، دیوید دیویس، وزیر برگزیت این 
کشور می گوید: هیچ عقب نشینی از برنامه ترزا می، نخست وزیر 
بریتانی��ا برای عمل به رای مردم این کش��ور در رفراندوم س��ال 

گذشته صورت نخواهد گرفت.
خبر دیگر آنکه نخس��ت وزیر انگلیس که به ش��دت تحت 
فش��ار ق��رار دارد و با مخالف��ت قانونگذاران کش��ورش درباره 
بریگزیت مواجه اس��ت،  باب��ت واکنش نه چندان مناس��ب به 

آتش سوزی در برج گرنفل عذرخواهی کرد. 

خط و نشان اردوغان برای مخالفان 
درحالیکه تظاهرات ضد دولتی در ترکیه 

وارد سومین روز خود شده است، »رجب چـــــالش
طیب اردوغ��ان« مخالفانش را تهدید به 

پاسخی شدید کرد.
»رج��ب طیب اردوغان«، رئیس جمهور ترکیه، در واکنش 
به برپایی تظاهرات ضد دولتی در این کشور با شعار »عدالت« 
اظهار داشت: اگر شما به دنبال عدالت هستید، پارلمان مرجع 

و محل مناسبی برای آن است.
 تظاهرات روزهای اخیر ترکیه از سوی حزب جمهوری خواه 
خلق این کش��ور برنامه ریزی ش��ده است. حزب مذکور یکی از 
شناخته شده ترین مخالفان دولت کنونی ترکیه است. اردوغان 
ضمن انتقاد از حرکت اعتراض آمیز حزب مخالف دولت تاکید 

کرد این اقدامات برای هیچ کس فایده ای نخواهد داشت.
اردوغان در این باره گفت: دعوت از شهروندان برای آمدن 
به خیابان ها بدون درنظر گرفتن قانون اساس��ی، هیچ س��ودی 

برای معترضان و یا کشور نخواهد داشت. 
اگ��ر با پارچه نوش��ته هایی که ب��ر روی آن واژه »عدالت« 
نوش��ته ش��ده راهپیمایی کنید، این حرکت الزاما عدالتی را با 
خود ب��ه ارمغان نخواهد آورد. اگر ش��ما به دنب��ال عدالت در 
کش��ور هستید، پارلمان محل مناس��بی برای آن است. جمعی 
از نمایندگان مجل��س عضو حزب دموکراتیک خلق ها)ح.د.پ( 
در اعت��راض به محکومی��ت نمایندگان این ح��زب در مراجع 
قضایی، روز ش��نبه در مقابل دادگاه قانون اساسی ترکیه دست 

به تحصن اعتراضی زدند. 
آلتان تان نماینده مردم ش��هر دیاربکر در مجلس ترکیه و 
عضو حزب دموکراتیک خلق ها به 2 سال حبس محکوم شد.

دعاى روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان
 خدایا در این روز از تو درخواست مي کنم آنچه را

 که رضای تو در اوست، و به تو پناه مي برم از آنچه تو را بیازارد،
 و از تو توفیق مي خواهم که در این روز به فرمان تو باشم و هیچ نافرمانی نکنم، 

ای عطابخش سوال کنندگان.
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آمریکا در عرصه داخلی و خارجی با تحوالت قابل توجهی 
هم��راه بوده ک��ه قرار گرفتن آنها در کنار ه��م نکات مهمی را 
ب��ه همراه دارد. در عرصه داخلی آمریکا در حالی که دس��تگاه 
قضایی با طرح های ترامپ در باب مهاجرین همچنان مخالفت 
می کند برخی از مش��اوران و نزدیکان ترام��پ نیز به نام آنچه 
اعتراض به رفتارهای ترامپ ضد سالمت عمومی عنوان شده از 

سمت خود استعفا داده اند.
 در عرصه سیاس��ت خارج��ی اما تحوالت آمریکا بس��یار 
قابل توجه تر اس��ت. یکی از بخش های مح��ور این تحرکات را 
در اعمال تحریم ه��ای جدید علیه آنچه تهدیدکنندگان منافع 
آمریکا نامیده اند تش��کیل می دهد. ترام��پ در اقدامی ناگهانی 
تمام تعه��دات آمریکا در حل اختالفات و لغ��و تحریم ها علیه 
کوب��ا را باطل ک��رد. کنگره آمریکا از یک س��و ط��رح افزایش 
تحریم ه��ا علیه روس��یه را تصویب کرد و از س��وی دیگر طرح 
جامع تحریم ها علیه جمهوری اس��المی نیز مورد تایید سنای 
آمریکا قرار گرفت. نکته مهم در این عرصه آن بود که بسیاری 
از کش��ورها حتی متحدان اروپایی آمری��کا نیز با این تحریم ها 

مخالفت کرده که خود نشانه افول نگاه جهانی به آمریکاست.
چگونگی حل اختالفات میان ش��رکای آمریکا از دیگر ابعاد 

اقدامات آمریکاست که نمود عینی آن اختالفات ایجاد شده میان 
کش��ورهای عربی حوزه خلیج فارس و به پیرو آن ترکیه اس��ت. 
زنجیره اختالفاتی با محوریت سعودی و قطر که دامنه آن حتی 
ط��رح گزینه نظامی را نیز در اذهان ایجاد کرد. حوزه نظامی بعد 
دیگر تحرکات آمریکا را تش��کیل می دهد. واشنگتن در حالی با 
برگزاری رزمایش نظامی در مرزهای روسیه و نیز برخی اقدامات 
نظامی به نام مبارزه با تروریسم در فیلیپین سعی در قدرت نمایی 
نظامی دارد اما اوج گیری بحران امنیتی در افغانس��تان و ناکامی 
آمریکا در حمایت از متحدانش در عراق و سوریه ابهامات بسیاری 
را در قدرت نمایی آمریکا ایجاد کرده است. حضور در نشست ها و 

اتحادیه های جهانی نیز بعد دیگر سیاست  خارجی آمریکاست.
 نشس��ت ناتو و گروه 7 با حضور ترام��پ در حالی برگزار 
ش��د که عمال حاضران با طرح های واشنگتن مخالفت کردند و 

حت��ی برخی اعضا همچون آلمان اعالم کردند زمان آن اس��ت 
که اروپا در برابر آمریکا قرار گیرد و از رفتارهای بحران  ساز آن 
ممانعت کند. ناتوانی جهانی آمریکا در تحمیل خواس��ته هایش 
ب��ه دیگران چنان بوده ک��ه حتی آنها برای پنهان س��ازی این 

شکست خروج از پیمان آب و هوایی پاریس را اجرا کردند. 
تم��ام این رویدادها در حالی ص��ورت گرفته که یک نقطه 
مشترک در آنها مش��اهده می شود و آن اینکه آمریکا در حالی 
محور تمامی آنهاست که نه تنها نقش تعیین کننده ندارد بلکه 
می توان آنها را نشانه ای بر تزلزل و شرایط بحرانی آمریکا دانست 
ک��ه در عرصه داخلی و خارجی نمود می یابد. روند تحوالت این 
اص��ل را در خود دارد که آمریکا آن هژمونی ادعایی نیس��ت و 
سیاس��ت های آن دیگر جایگاهی در مع��ادالت جهانی ندارد و 
آمریکا در حال افول به رده های پایین قدرت های جهانی است.

مترجم: حسين ارجلو2017/06/18كيوسك

مسمومیت500 نظامی ترکیه
بیش از ۵۰۰ نظامی ترکیه در پی مس��مومیت غذایی 
راهی بیمارس��تان شدند. س��ربازان ارتش ترکیه در پایگاه 
نظامی مانیس��ا درپی خوردن غذای مسموم که برای افطار 
بین آنها توزیع ش��ده بود راهی بیمارستان شده اند. وزرای 
دفاع و بهداشت به همراه فرمانده نیروی زمینی ارتش ترکیه 
برای بررس��ی وضعیت و میزان وخامت حال س��ربازان به 
استان »مانیسا« رفتند. ۱۹ نفر از اعضای شرکتی که غذای 
پادگان های استان مانیسا را تامین می کند، به دلیل دست 

داشتن در مسمومیت عمدی نظامیان بازداشت شدند.
اجساد ملوانان آمریکایی ناپدید شده پیدا شد

ناوگان هفتم دریایی آمریکا با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد: اجساد ملوانان آمریکایی که بر اثر برخورد ناوشکن 
فیتزجرالد با یک کش��تی کانتینری مفقود شده بود، در 
اجزای غرق شده این ناوشکن در اعماق دریا کشف شده 
اس��ت. رسانه های ژاپنی نیز اعالم کردند که هر 7 ملوان 
ناپدید شده آمریکایی، جان خود را از دست داده اند. بنابر 
ای��ن گزارش، ناوگان هفتم دریایی آمریکا افزود: غواصان 
توانستند تا تعدادی از اجساد را در اجزای غرق شده این 

ناوشکن آمریکایی پیدا کنند.
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اجازه استفاده از عراق را نمی دهیم
العب��ادی نخس��ت زیر ع��راق تاکید کرد این کش��ور 
اج��ازه نخواهد داد ک��ه از خاک آن ب��رای تجاوز علیه هر 
یک از کش��ورهای همجوار استفاده ش��ود. العبادی افزود: 
تصمیم گیری سیاسی عراق مستقل است و ما منافع ملت 
خود را بر هر چیز دیگری مقدم می شماریم. روابط خارجی 
ما مبتنی بر مقدم ش��مردن منافع عالی عراق و ملت این 
کش��ور و پرهیز از تنش و جبهه بندی و جلب دوستان به 
جای افزودن بر دشمنان است. ما هرگز اجازه نمی دهیم که 
عراق به میدانی برای نبرد بین ایران و آمریکا تبدیل شود.

مادورو: توئیتر از مظاهر فاشیسم است
»نیکالس مادورو« رئیس جمه��وری ونزوئال به دنبال 
تعلیق حس��اب کاربری برخی از نهادهای دولت کاراکاس 
در توئیتر، این شبکه اجتماعی را به یکی از مظاهر فاشیسم 
تشبیه کرد. در همین راس��تا مادورو گفت: توئیتر حساب 
کارب��ری هزاران نفر از مردم را تنه��ا به اتهام چاوزی بودن 
]طرفداری از »هوگو چ��اوز« رهبر فقید ونزوئال[ غیرفعال 
کرده است. گفتنی است چاوز در بین همقطاران سیاستمدار 
خود در استفاده از توئیتر پیشتاز بود و حتی حاال نیز شمار 
فالوئرهای وی به نسبت ۴ به ۳ هزار از مادورو بیشتر است.
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برگزارى اعتراضات ضد تروریسم در کلن آلمان 
چند ه��زار نفر در ش��هر کلن آلم��ان در اعتراضات 
صلح آمیز علیه خشونت و ترور شرکت کردند. در ساعات 
ابتدای��ی اعتراضات، چند صد نفر از مس��لمانان با ش��عار 
" آن ه��ا با ما نیس��تند" به خیابان ها آمدن��د و به مرور به 
تعداد آن ها افزوده شد. حدود ۳۵۰۰ نفر در این تجمعات 
اعتراضی علیه تروریس��م ش��رکت کردند که البته انتظار 
مشارکت تعداد بیشتری می رفت. معترضان تابلوهایی در 
دس��ت داشتند که روی آن نوشته ش��ده بود "مسلمانان 

مقصر نیستند"یا "نفرت کره زمین را جهنم می کند".
تظاهرات در مادرید در حمایت از پذیرش پناه جویان 
ه��زاران نف��ر از معترضان با ش��رکت در راهپیمایی 
در ش��هر مادری��د از دولت خواس��تند تا ب��ه تعهداتش 
برای قب��ول مهاجران و پناه جوی��ان حارجی عمل کند. 
تظاهرات کنندگان پارچه نوشته هایی را در دست داشتند 
که در آن خواس��تار لغو محدودیت های اعمال شده علیه 
ورود و پذی��رش مهاج��ران و پناه جویان خارجی ش��ده 
بودند. اتحادیه اروپا در س��ال 2۰۱۵ میالدی کشورهای 
عضو را متعهد کرده اس��ت ت��ا در برنامه قبول مهاجران 
خارجی که وارد یونان و ایتالیا شده اند، مشارکت کنند. 

ال
ورن

ت ژ
ری

ست
ل ا

وا

در آمریکا بسیارى مخالف رابطه با روسیه هستند
کارگردان آمریکایی که فیلم مستند »مصاحبه با پوتین« 
را ساخته است، از این مسئله ابراز تاسف نمود که بسیاری در 
ایاالت متحده مایل نیستند که روابط با روسیه سر و سامان 
بگیرد و حتی بسیاری از مردم تحت تاثیر تبلیغات ضدروسی 
رسانه های گروهی نمی خواهند بدانند که "پوتین" واقعا چه 
کس��ی اس��ت. به گفته وی، در غرب بسیاری این واقعیت را 
درک نمی کنند که پوتین تا چه اندازه برای روسیه و دستیابی 
ب��ه منافع ملی کش��ورش تالش کرده اس��ت. کاری که هر 

رئیس جمهوری موظف است برای کشورش انجام دهد.
تالش هاى کاخ سفید براى جلب موافقت کنگره

کاخ سفید تالش های خود برای جلب موافقت کنگره با 
طرح صلحی که ترامپ قصد دارد طی  ماه های آینده آن را 
مطرح کند، آغاز کرده است. فرستاده رئیس جمهور آمریکا 
به زودی برای بررسی مساله از سرگیری مذاکرات سازش در 
دیدار با نخست  وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس تشکیالت 
خودگردان فلس��طین به منطقه س��فر می کن��د. بنیامین 
نتانیاهو هم دو هفته قبل اش��اره ک��رده بود که امکان دارد 
دولت آمریکا سندی اصولی به منظور از سرگیری مذاکرات 

ارائه دهد و اسرائیل مواضع مهمی در قبال آن دارد.
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جمهـورى آذربایجـان: به گ��زارش خبرگزاری 
رس��می آذرتاج، الهام علی اف، میکائیل جباروف، وزیر 
آموزش جمه��وری آذربایجان را به عن��وان رییس این 

کمیسیون از طرف جمهوری آذربایجان منصوب کرد.
اله��ام عل��ی اف، ریی��س جمه��وری آذربایج��ان، 
ترکی��ب اعضای کمیس��یون مش��ترک با اس��راییل را 
تایی��د کرد.  همچنین معاون��ان وزارت خارجه، اقتصاد، 
صنای��ع نظامی، انرژی، محیط زیس��ت و منابع طبیعی، 
بهداش��ت، کمیته دولتی گمرک، کمیته امور دیاسپورا، 
مدی��رکل بانک مرک��زی و معاون آکادم��ی ملی علوم 
 جمه��وری آذربایجان به عنوان اعضای این کمیس��یون 

منصوب شدند.

پاکسـتان: به گ��زارش ف��ارس، ت��کاوران ارتش 
پاکس��تان با خنثی کردن نقشه لش��کر جهنگوی برای 
عملیات در روز شهادت حضرت علی )ع( ۴ تروریست را 
دستگیر و مقدار زیادی جلیقه انتحاری را از آنها کشف 
و ضبط کردند. تکاوران ارتش موفق شدند اعضای لشکر 
جهنگ��وی را در منطقه »اورنگی تاون« ش��هر کراچی 

غافلگیر و ۴ نفر از آنها را دستگیر کنند.

افغانسـتان: ب��ه گزارش تس��نیم، وزارت کش��ور 
افغانس��تان تایی��د کرد ک��ه چهار مهاجم مس��لح پس 
از انفج��ار خ��ودروی بمب گذاری ش��ده ب��ه فرماندهی 
پلی��س در والی��ت پکتیا در ش��رق افغانس��تان حمله 
کرده ان��د. »نجی��ب دانش« س��خنگوی وزارت کش��ور 
افغانس��تان اظهار داشت فرماندهی پلیس ۳۰۳ »سپین 
 غر« توس��ط خ��ودروی بمب گذاری ش��ده ه��دف قرار 

گرفته است.

آمریکا: به گزارش فارس، اعتراضات به تبرئه پلیس 
متهم به قتل جوان ۳2 ساله سیاه پوست در ایالت میته 
س��وتا، وارد دومین روز متوالی ش��ده؛ تظاهراتی که در 
روز نخست آن حداقل ۱۸ نفر بازداشت شدند. به دنبال 
اعالم رای دادگاهی در شهر »سنت پل« آمریکا، پرونده 
قتل »فیالندو کاس��تیل« جوان ۳2 س��اله سیاه پوست 

وارد یک مرحله جدید شد.

اسپانیا: به گزارش آسوشیتدپرس، تظاهرکنندگان 
اس��پانیایی در مادرید پایتخت این کشور تجمع کرده و 
از دولت محافظه کار خواس��تند به وعده خود برای پناه 
دادن به کس��انی که از کشورهای جنگ زده گریخته اند، 
عم��ل کند. در حال��ی که دمای ه��وا در مادرید به ۴۰ 
درجه سانتیگراد می رس��ید، هزاران نفر به خیابان های 
ش��هر آمدند و پارچه نوش��ته هایی در دست داشتند که 
روی آن نوش��ته بود: ما می خواهی��م به آنان خوش آمد 

بگوییم؛ بهانه بس است، مانع تراشی نکنید.

هند: به گ��زارش مهر، »بپن راوت« رئیس س��تاد 
مش��ترک ارتش هند طی اظهاراتی اعالم کرد که دولت 
هند به زودی ناآرامی های کشمیر را کنترل خواهد کرد. 
وی افزود: برخی افراد با دامن زدن به ش��ایعات و دادن 
اطالعات غلط سبب برانگیخته شدن جوانان کشمیری 
شده و کاری می کنند که آنان اسلحه به دست گرفته و 

دست به اعتراضات بزنند.
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در آس��تانه روز جهانی قدس 
گـزارش آخر

گروه بين الملل
و در حالی که جهانیان خود 
ازم��ردم  ب��رای حمای��ت  را 
فلس��طین آماده می کنند، درپی ی��ورش نظامیان 
رژیم صهیونیستی به مسجداالقصی، ده ها نمازگزار 

فلسطینی مجروح شدند.
ش��مار زیادی از نظامیان رژیم صهیونیس��تی 
به مس��جداالقصی در قدس اش��غالی یورش برده 
و نمازگ��زاران را در مس��جد القبل��ی ب��ه محاصره 
در آوردند. ش��اهدان عینی گفتن��د که ده ها تن از 
نمازگزاران فلس��طینی در پی استشمام گاز فلفل 
که از س��وی نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت 

آن ها پرتاب شد، دچار حالت خفگی شده اند.
نظامیان رژی��م صهیونیس��تی همچنین عمر 
الکس��وانی مدیر مس��جداالقصی را م��ورد ضرب و 
ش��تم قرار داده و دو تن از نمازگزاران را بازداشت 
کردند. نظامی��ان صهیونیس��تی و یگان های ویژه 
این رژیم با گاز اش��ک آور و افشانه فلفل به سمت 
فلسطینی های داخل مسجداالقصی حمله ور شدند، 
حدود ۵۰ فلس��طینی دچار حالت خفگی شدند و 

یکی از آنها با گلوله پالستیکی زخمی شد.
»ف��راس الدب��س« هماهنگ کننده رس��انه ای 
اداره اوقاف اسالمی قدس اشغالی در همین راستا 
گف��ت: نظامیان رژیم اش��غالگر اق��دام به محاصره 
نمازگزاران و معتکفان در مس��جداالقصی کردند و 
فریاده��ای تکبیر در اعتراض ب��ه این موضوع بلند 
شد؛ پس از آن درگیری میان دو طرف آغاز شد و 
نیروهای ویژه صهیونیس��تی اقدام به ضرب و شتم 
نمازگزاران و نیز استفاده از اسپری فلفل علیه آنها 

کردن��د؛ در این بین چندین نفر از جمله »ش��یخ 
عمر الکسوانی« مدیر مسجداالقصی زخمی شدند. 
همچنین رژیم اس��رائیل ۳۵۰ شهروند فلسطینی 
را از ش��هر ق��دس و مناطق دیگر اراضی اش��غالی 
س��ال ۴۸ تبعید ک��رد. خبر دیگر آنک��ه ۴ نظامی 
صهیونیس��ت در اثر واژگون ش��دن خودروشان در 

حال گش��ت زنی در نزدیکی باریکه غزه کش��ته و 
زخمی ش��دند. وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی با 
اشاره به بیانیه جنبش فتح، تاکید کرد: هیچ طرف 

فلسطینی خواستار صلح با اسرائیل نیست.
خب��ر دیگر آنکه یک کش��تی الجزایری حامل 
کمک های بشردوستانه ظهر دیروز یکشنبه از بندر 

العریش در شمال ش��رق مصر راهی نوار غزه شد. 
تهامی مج��وری یکی از رهب��ران جمعیت علمای 
مس��لمان الجزایر تاکید کرد که این کشتی حامل 
کمک های بشردوستانه برای مردم غزه است که از 
بندر الجزایر راهی بندر العریش مصر شده و از آنجا 
نیز به س��مت نوار غزه حرکت می کند و در نهایت 
این محموله به طور زمینی و از طریق گذرگاه رفح 
وارد نوار غزه خواهد ش��د. از س��وی دیگر خطیب 
مسجداالقصی با اشاره به تالش رژیم صهیونیستی 
برای تخریب چهره مقاومت، گفت: اوضاع فاجعه بار 
جهان عرب موجب شده است که این رژیم به طور 

مستمر به قدس و مسجداالقصی تجاوز کند.
شیخ عکرمه صبری خطیب مسجداالقصی در 
گفت وگو با شبکه خبری المیادین گفت که رژیم 
اشغالگر صهیونیستی تالش می کند چهره مقاومت 
را تخریب کرده و آن را به تروریس��م و داعش ربط 

دهد.
وی افزود: تجاوز جدید نظامیان صهیونیس��ت 
به نمازگ��زاران فلس��طینی در مس��جداالقصی را 
محک��وم و دول��ت نتانیاهو را مس��ئول این تجاوز 
می دانیم. خبر دیگر آنکه هزاران نفر از مردم لندن 
با در دست داشتن پرچم های فلسطین و حزب اهلل 
لبنان در راهپیمایی روز قدس به س��وی س��فارت 

آمریکا حرکت کردند.
 برگ��زاری کنن��دگان مراس��م روز ق��دس در 
انگلی��س گفته اند پرچم حزب اهلل هم در دس��تان 
تظاهرکنندگان در راهپیمایی روز قدس به اهتزاز 
در آمد.دلیل حرکت تظاهرکنندگان لندنی به سوی 
سفارت آمریکا حمایت های مالی نظامی و سیاسی 
واشنگتن از اسرائیل اس��ت و این در حالیست که 
رژیم صهیونیستی به شهرک سازی های غیرقانونی 
خود در سرزمین های اشغالی ادامه می دهد و سعی 

در به انزوا کشاندن فلسطینیان دارد.
راهپیمایی روز قدس در میان مسلمانان جهان 
در آخری��ن جمعه ماه رمضان برگزار می ش��ود اما 
از آنجایی که یکش��نبه ها تعطیل��ی آخر هفته در 
انگلیس اس��ت، این مراسم امسال روز یکشنبه ۱۸ 
ژوئن برگزار می ش��ود. سال گذش��ته هم یکشنبه 
۳ ج��والی راهپیمایی روز ق��دس در لندن برگزار 
ش��د. از س��وی دیگر هزاران نفر در فرانسه در روز 
بین المللی زندانیان سیاس��ی انقالب��ی با برگزاری 
تظاهرات در پاریس خواس��تار آزادی جرج ابراهیم 
عبداهلل زندانی لبنانی ش��دند که چند دهه قبل به 

جرم مبارزه با رژیم صهیونیستی بازداشت شد. 
بر اساس این گزارش، ابراهیم که سال ۱۹۸۴ 
بازداش��ت شد اکنون با سابقه ترین زندانی سیاسی 
در اروپ��ا به حس��اب می آید و مقامات فرانس��ه با 
وجود دهها درخواس��ت ب��رای آزادی ای��ن مبارز 
لبنان��ی از آزادی وی خ��ودداری می کنند. عبداهلل 
اکنون ۳۳ س��ال اس��ت که در بازداشت به سر می 
برد و این در حالی است که از سال ۱۹۹۹ شرایط 

آزادی از زندان را داشته است.

ارتش صهیونیستی مسجداالقصی را به محاصره در آورد

نمازگزاران روزه دار در خاک و خون

جنایت جنگنده هاى سعودى 
در بازار صعده

در پی حمالت جنگنده های 
ائت��الف متجاوز س��عودی به حقـوق بشـر

 2۵ یم��ن،  در  ب��ازار  ی��ک 
غیرنظامی به شهادت رسیدند.

جنگنده ه��ای ائتالف متجاوز س��عودی صبح 

دیروز بازار المش��نق در بخش مرز ش��دا در استان 
صع��ده را هدف قرار دادند ک��ه در پی این حمله، 
بیش از 2۵ غیرنظامی به ش��هادت رسیدند و یک 

نفر هم زخمی شد.
این در حالی اس��ت که حمالت جنگنده  های 
ائت��الف متجاوز س��عودی به این ب��ازار به منظور 
جلوگیری از امدادرس��انی ب��ه مجروحان و بیرون 
کش��یدن قربانیان از زی��ر آوار ادامه دارد. برخی از 
ش��هدا امدادگرانی هستند که در حال امدادرسانی 

به مجروح��ان بودند. مدیر دفتر بهداش��ت صعده 
گف��ت که در پی ای��ن حمله 2۵ تن به ش��هادت 
رس��یدند و یک نفر هم زخمی شد و به دلیل ادامه 
حمالت و ممانع��ت از ورود امدادگ��ران و کمبود 
امکان��ات پزش��کی و دارو، احتمال افزایش ش��مار 

شهدا وجود دارد.
 بر اس��اس آمارهای رس��می، از ابتدای تجاوز 
عربستان به یمن تاکنون ۱2۵7۴ یمنی به شهادت 
رس��یده اند که 26۸۹ ت��ن از آن ها کودک و ۱۹۴2 

تن زن هستند. همچنین شمار مجروحان حمالت 
عربس��تان تاکنون به 2۰۸2۰ تن رسیده است که 
2۵۴۱ تن از آن ها کودک و 2۱۱۵ تن زن هستند. 
خبر دیگر آنک��ه »محمد ناصر العاطفی« وزیر دفاع 
یمن با هشدار به نیروهای متجاوز به کشورش گفت: 
ارتش یمن با حمایت کمیته های مردمی توانمندی 
نظامی را کسب کرده است که می تواند در راستای 
مناف��ع خ��ود، محورهای عملیاتی علیه دش��من را 
گس��ترش دهد. جنایت س��عودی در یمن در حالی 

ادامه دارد که بر اساس یک گزارش ، پادشاه عربستان 
س��عودی در حال آماده سازی شرایط برای بر تخت 
نشاندن جانشین ولیعهد این کشور است. خبر دیگر 
آنکه سازمان عفو بین الملل همزمان با پنجمین سال 
زندانی شدن رایف بدوی، وبالگ نویس عربستانی و 
برنده جایزه آزادی بیان »ساخارف« از پارلمان اروپا، 
در شبکه توئیتر خود ضمن تاکید بر آزادی زندانیان 
در این کش��ور، خطاب به س��ران س��عودی نوشت:  

وبالگ نویسی جرم نیست.
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