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ادامه از صفحه اول

سرنوشت جهان سومي
سودان جنوبي

در اين روز
 10ژوييه سال 1943

حمله غافلگيرانه به سيسيل

ارتش ب








بريتانيا با پشتيباني سربازان اياالت متحده و كانادا
توانستند در سيسيل ايتاليا فرود آيند .نبرد سيسيل
از سال 1939نخستين نبردي بود كه در آن سربازان
بريتانيايي توانستند كه نيروهاي آلماني را به عقب
برانند .حمله متفقين به سيسيل كه در غافلگيري
كامل انجام شد ،آغاز سلسله شكستهاي نبردهاي
«محور» در خاك اروپا به شمار ميرود .اين نيروها به
رغم آتش بار ضعيفي كه نسبت به آلمانيها داشتند
باالخره توانستند پس از دو ماه مقاومت آلمانيها اين
جزيره را به تصرف خود درآورند .سه لشكر نيروهاي
متفقين پس از تصرف سيس��يل وارد جنوب ايتاليا
شدند و به سوي ش��هر رم پيشروي كردند .تصرف
منطقه كوه كاسينو براي متفقين يك مساله حياتي
بود تا بتوانند به پيشروي به سوي رم ادامه دهند.

قذافي :انتحاري ميفرستم
ايسنا :رهبر ليبي كه در هفتههاي اخير از بيم كشته
شدن به دست ناتو ،آفتابي نميشود ،در پيامي صوتي
تهديد ك��رد كه صدها ليبيايي را براي انجام حمالت
انتحاري به اروپا ميفرستد .قذافي گفت :صدها ليبيايي
آمادهان��د در اروپا جان خ��ود را در انتقام حمالت ناتو
بدهند؛ چشم در مقابل چشم ،دندان در مقابل دندان.

شرق :سودان جنوبي ،روز گذشته پس از  22سال جنگ
خونين داخلي ،به طور رس��مي از كشور سودان اعالم
اس��تقالل كرد .گزارش خبرگزاريها حاكي از آن است
كه هزاران نفر از مردم جوبا ،پايتخت اين كشور جديد،
با اعالم رسمي استقالل به خيابانها ريختند و به جشن
و پايكوبي پرداختند .اين اس��تقالل پس از آن به دست
آمد كه مردم بخش جنوبي سودان در ژانويه سالجاري
در يك همهپرسي تحت نظارت سازمان ملل به جدايي
از شمال راي دادند .اين همهپرسي در جريان مذاكرات
بر س��ر يك معاهده صلح در س��ال  ۲۰۰۵مورد توافق
قرار گرفت كه به جنگ داخلي ميان ش��مال و جنوب
سودان پايان ميداد .در جريان جنگ داخلي دوم ميان
شمال و جنوب س��ودان كه بين سال  ۱۹۸۳تا ۲۰۰۵
به طول انجاميد حداقل دو ميليون نفر كش��ته شدند.
دبيركل س��ازمان ملل كه به هم��راه رييسجمهوري
سودان در جوبا به سر ميبرد به خبرنگاران گفت سودان
جنوبي به زودي به جامعه جهاني خواهد پيوست .باراك
اوباما ،رييسجمهوري آمريكا ،هم روز شنبه ،اعالم كرد
كه آمريكا كشور جديد س��ودان جنوبي را به رسميت
ميشناس��د .پيش از اين نيز دول��ت آلمان اعالم كرده
بود كه كشور تازهتاسيس سودانجنوبي را به رسميت
ميشناسد .كريستيان وولف ،رييسجمهور آلمان ،در
نامهاي خط��اب به رييسجمهور آتي س��ودانجنوبي
نوش��ت« :مردم آلمان به جمهوري س��ودانجنوبي به
عنوان عضو جديد كش��ورهاي مس��تقل و آزاد جهان
شادباشميگويند».
رييسجمهور آلمان در اين نامه به س��ودانجنوبي
ق��ول همكاريهاي اقتصادي را داده اس��ت .همچنين

جنگ سفيران

سوريه و آمريكا يكديگر را متهم ميكنند
نسرين رضايي
دست خرابكاران است و از جاهايي ديدار كرده كه جز افراد
مسلح و خرابكار نميتوانند از آنها ديدار كنند .سوريه قصد
ندارد رابطه خود را با آمريكا قطع كند اما بايد دانس��ت كه
ملت س��وريه از اين اقدام و بيانيه وزارت امورخارجه آمريكا
خشمگيناند.
اين در حالي اس��ت كه روز جمعه س��فيران آمريكا و
فرانس��ه به حما رفتند و در جمع معترضان سوري حاضر
شدند تا همبستگي خود را با تظاهركنندگان نشان دهند.
با وجود اعتراض مقامات دولتي دمشق نسبت به عملكرد
س��فرا ،آنها با استقبال گس��ترده مردمي روبهرو شدند .بر

مرگ بانوي اول راستگو
يورونيوز :همسر جرالد فورد ،رييسجمهوري پيشين
آمريكا در سن  93سالگي درگذشت .بتي فورد معتقد
ب��ود كه بانوي اول نبايد چيزي را از مردم پنهان كند
به همين دليل اعتراف كرد كه به قرصهاي مخدر و
الكل اعتياد دارد .او سپس اعتياد را ترك كرد و يكي از
مجهزترين مراكز ترك اعتياد را بنيان نهاد.

تولد يك ملت

شوراي صلح،يك گام به پيش
شرق :عبداهلل اوجاالن رهبر زنداني كردهاي تركيه
ميگوي��د :پ.ك.ك (ح��زب كارگران كردس��تان
تركيه) با مقامهاي دولتي آنكارا درخصوص شوراي
صلح موافق اس��ت .او كه در حال حاضر در جزيره
ايمرلي محبوس است ،افزود :اين شورا ميتواند يك
گام عملي و رو به جلو محسوب شود.

پس از  22سال جنگ ،سودان جنوبي رسما مستقل شد
كش��ور آلم��ان از ادامه مذاكرات ب��راي حل اختالفات
مهم ميان منطقه ش��مالي و جنوبي سودان پشتيباني
ميكند .سودان كه پيش از اين بزرگترين كشور آفريقا
محسوب ميشد ،نخستين دولتي بود كه پيش از رسمي
ش��دن اعالم موجوديت سودان جنوبي ،استقالل آن را
به رسميت شناخت .حال با جدايي و استقالل منطقه
جنوبي آن ،اميد ميرود كه  ۲۲س��ال جنگ داخلي در
سودان براي هميشه به پايانرسد؛ در حاليكه منطقه
ش��مالي سودان متاثر از فرهنگ عربي و اسالمي است،

مالزي صحنه اعتراضات مردمي براي اصالحات
شرق :مالزي به صحنه اعتراضات مردمي و درگيري معترضاني
بدل شده اس��ت كه خواهان اصالحات در سيستم رايگيري
هس��تند .نيروهاي پليس با بيش از 20ه��زار معترض كه در
پايتخ��ت مالزي ،ب��راي برگزاري تظاهرات گرد ه��م آمدهاند،
برخ��ورد كرده و بي��ش از نهصد تن از آنه��ا را در كواالالمپور
بازداشت كرده اس��ت .كواالالنپور به محاصره نيروهاي پليس
درآمده است .برپايي تظاهرات ممنوع اعالم شده و پليس گفته
است دليل بازداشت افراد ،تجمع غيرقانوني بوده است .پليس
ميخواهد مانع از آن ش��ود كه مخالف��ان دولت ،تظاهراتي در
مركز شهر برگزار كنند .مخالفان ميگويند سيستم انتخاباتي
مالزي نيازمند اصالحات اس��ت اما مقامهاي دولتي ميگويند
تظاهركنندگان «طرز تفكر كمونيس��تي» دارند و ميخواهند
«جنگي عليه پادش��اه» راه بيندازند .معترض��ان دولت مالزي
را مته��م كردهاند ك��ه واكنش بيش از اندازهاي نش��ان داده و
گفتهاند كه تظاهرات در اس��تاديوم ورزش��ي در آرامش برگزار
خواهد شد .با اين حال پليس ميگويد كه از تمامي ابزار ،براي
برقراري نظم و آرامش استفاده خواهد كرد .به گزارش بي.بي.
سي ،پليس مالزي به ندرت به تجمعات بزرگ ،مجوز ميدهد
و معموال از ماش��ينهاي آبپاش و گاز اشكآور براي پراكنده

اساس ويديوهاي منتشرش��ده در اينترنت مردم با گل از
اتومبيل س��فيران پاريس و واشنگتن استقبال ميكردند.
ويكتوريا روالند ،س��خنگوي وزارت خارجه آمريكا درباره
علت ديدار رابرت فورد ،س��فير اين كشور از حما گفت :ما
به شدت نگران آنچه در سوريه ميگذرد ،هستيم .او مدعي
ش��د هدف فورد تصريح اين مساله اس��ت كه ما در كنار
مردم س��وريه هستيم .با اين حال دولت سوريه در مقابل،
اين ديدار را محكوم كرد و آن را نش��انه دخالت آمريكا در
امور داخلي س��وريه دانسته است .در بيانيه وزارت خارجه
س��وريه آمده است كه اين اقدام آمريكا نشانه تالش براي
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بحران در سوريه از ابعاد داخلي خود خارج
ش��ده و در حال حركت و تغيير به سمت يك
بحران ديپلماتيك است .كار به نزاع ديپلماتيك
و برخورد با سفرا كشيده شده است.
بعد از اعت��راض روز جمعه مقامات دولتي
سوريه به حضور سفيران فرانسه و اياالت متحده
در جمع معترضان در شهر حما ،اين بار نوبت
به واكن��ش تند مقامات آمريكايي و برخورد با
سفير دمشق در واشنگتن رسيده است .وزارت
خارجه آمريكا با صدور بيانيهاي اعالم كرده كه
عماد مصطفي ،سفير سوريه در واشنگتن را در
رابطه با اتهام زيرنظر گرفتن اش��خاصي كه در
اياالت متحده عليه حكومت بشار اسد دست به
تظاهرات ميزنند ،احضار كرده است .مقامهاي
آمريكايي مدعي شدهاند گزارشهايي دريافت
كردهان��د مبني بر اينكه ش��ماري از كاركنان
سفارت س��وريه اقدام به فيلمبرداري و عكس
گرفت��ن از مردمي ميكنند ك��ه در تجمعات
اعتراضآميز عليه حكومت س��وريه در آمريكا
حضور دارند .دولت س��وريه هنوز به اين اتهام
واكنشي نشان نداده است .مقامهاي آمريكايي
تاكيد كردند هرگونه اقدام دولتهاي خارجي
براي ارع��اب مردم معت��رض در داخل اياالت
متحده را جدي ميگيرند .آنها همچنين گفتند
در حال تحقيق درباره گزارشهايي هس��تند
مبني بر اينكه دولت سوريه عليه بستگان بعضي
از مخالفان فعال در آمريكا دس��ت به اقدامات
تالفيجويانه زده است .معاون سياسي رييسجمهور سوريه
ديدار سفير آمريكا از شهر حما را نشانه شكست تالشهاي
غرب براي دامنزدن به آشوب در اين كشور دانست.
به گزارش خبرگزاري رس��مي س��وريه ،بثينه شعبان،
گفت :مهمتر از س��فر بدون اجازه س��فير ،انجام ديدار در
زماني اس��ت كه مردم شهر و ائمهجمعه و مسووالن شهر
در تدارك ديدار و گفتوگو براي حل مش��كالت به وجود
آمده در اين ش��هر بودند و رفتن سفير آمريكا به اين شهر
به معني ممانعت از برگزاري اين نشس��ت است .او افزود:
س��فير آمريكا از راهها و مناطقي وارد اين شهر شده كه در

كردن معترضان اس��تفاده كرده است .گزارش شده كه راههاي
اصلي شهر به روي عبور و مرور خودروها بسته شده و فعاليت
سيستم حمل و نقل شهري هم از نيمه شب ،به حالت تعليق
در آمده است .طي هفتههاي اخير ،پليس بيش از  ۱۵۰نفر از
فعاالن مخالف را مورد بازجويي ق��رار داده و  ۹۱نفر را از ورود
به شهر منع كرده است .هنوز بيش از سي فعال سياسي از دو
هفته پيش در زندان به س��ر ميبرند .اين ائتالف قصد داشت
در خيابانها ،دس��ت به تظاهرات بزند اما مقامات اجازه چنين
تظاهراتي را ندادند .بهرغم اينكه اين ائتالف اعالم كرد كه تجمع
خود را در اس��تاديوم ورزشي برپا ميكند ،اما مقامات كماكان
از صدور مجوز براي آن خودداري كردند .پليس مالزي رس��ما
گفته اس��ت اس��تاديوم مورد نظر به مركز شهر بسيار نزديك
اس��ت و تجمع در آن ،ترافيك ش��ديدي را ايجاد ميكند و به
كس��ب و كار لطمه ميزند .اين در حالي اس��ت كه بانيان اين
تجم��ع گفتهاند كه به مجوز پليس نيازي ندارند .پليس گفته
است چندين نفر را به دليل پوشيدن پيراهنهايي با شعارهاي
تحريكآميز ،بازداشت كرده است .حزب حاكم مالزي« ،جبهه
ملي»  ۵۴س��ال است قدرت را در اين كش��ور در دست دارد.
مخالفان ،جبهه ملي را به تقلب در انتخابات متهم ميكنند.

آسيب زدن به ثبات و امنيت در سوريه است.
ام��ا دولت س��وريه روز جمعه س��فير اياالت
متحده آمريكا در س��وريه را متهم كرد كه با
«خراب��كاران» در حما مالقات كرده و آنها را
براي انج��ام تظاهرات ض��د دولتي تحريك
كرده است .برنار والرو ،سخنگوي وزارت امور
خارجه فرانس��ه هم ادعا كرده است كه سفر
سفير كشورش به شهر حما براي نشان دادن
همراهي فرانسه با قربانيان و غيرنظاميان بوده
است .شهر حما كه يكي از پايگاههاي اصلي
مخالفان حكومت سوريه به شمار ميرود ،روز
جمعه در جريان حضور گس��ترده مردم در
خيابان به دليل حضور سفرا در اين شهر هيچ
كشتهاي نداشت .فعاالن سوري ميگويند در
اين شهر  ۴۵۰هزار نفر در تجمع ضد دولتي
شركت كردهاند .اما درگيري ميان مخالفان و
نيروهاي دولتي در شهرهاي ديگر سوريه روز
جمعه دستكم  13كشته بر جاي گذاشت.
فعاالن س��وري ميگويند ،نيروهاي امنيتي
س��وريه روز جمعه به سوي تظاهركنندگان
در دمش��ق و ديگر شهرهاي س��وريه آتش
گش��ودند و دستكم  13معترض را كشتند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ،روز جمعه پنج
نفر در شهر حمص ،دو نفر در بخش تجاري
دمش��ق و شش نفر در دمير در شرق دمشق
كش��ته ش��دهاند .به گزارش رويترز ،جمعه
تظاهراتهايي هم در شهرهايي چون ساقبا،
جديدتارتوز ،قمليش��ي و قاناتا در ش��مال سوريه صورت
گرفته است.
حنجره بريده «بلبل انقالب»
در جري��ان درگيريهاي روز جمعه «ابراهيم قاش��وش»،
خواننده جوان سوري نيز كشته شده است .حنجره اين خواننده
معترض س��وري بريده شده و جسد او در رودخانه العاصي در
شهر حما رها شده بود .به گزارش «العربيه» ،سرودههاي ابراهيم
قاش��وش در رس��انههاي صوتي و تصويري از جمله در سايت
يوتيوب منتشر شده است .ابراهيم قاشوش در ميان مخالفان
و معترضان سوري به نام «بلبل انقالب سوريه» شهرت داشت.
رابرت فورد ،سفير آمريكا در دمشق ،عکسAP:

يك��ي از مهمترين اين معض�لات ،مخدوش
كردن مرزهاس��ت.ايران و ع��راق ،امارات و قطر،
عربستان و يمن و نمونههاي ديگري كه بسياري
از آنها معموال به درگيريها يا جنگهاي خونيني
تبديل شده و به هر يك از اين كشورها هزينههاي
فراوان��ي را تحميل ك��رده اس��ت و در اين بين
منابع اين كش��ورها به غارت رفته يا خرج خريد
تسليحات شده است .كشورهاي آفريقايي هم از
اين امر مستثنا نبودهاند .ثروتهاي بيشمار آفريقا
هميشه مطامع استعمارگران را برانگيخته است.
به س��ودان بازگرديم كه كش��وري نفتخيز
اس��ت .اتفاقا مهمترين دعواي ش��مال و جنوب
سودان نيز بر سر همين ماده گرانبها بوده است.
گرايش س��ودانيهاي ش��مالي به ايران يكي
ديگر از داليل غرب براي فش��ار به خارطوم بود.
براي اينكه عمرالبشير رهبري خود را ادامه ندهد
و منافع غرب در اين كشور به خطر نيفتد ،طبيعي
بود كه جنوب سودان در برابر شمال غربستيز
بايستد.
مجموعه اين مش��كالت به وس��يله آمريكا،
انگليس و اسراييل دامن زده شد .در سودان براي
س��الها جنگ داخلي بينتيجه با چند ميليون
كشته ادامه يافت و فرسايشي شد .مذاكرات صلح
ش��كل گرفت و در راستاي منافع استعمارگران
و براي اينكه جنوب س��ودان را مس��تقل كنند
عمرالبشير به جنايت عليه بشريت متهم شد.
اگ��ر امروز س��ودان جنوبي اعالم اس��تقالل
ميكند ،ماحصل فرآيندي اس��ت كه با تعارض
ب��زرگ ش��مال و جن��وب در مناف��ع م��ادي و
عقيدتي به وجود آم��د .اين تعارض با رقابت دو
طرف آغاز ش��د ،جنگ ش��كل گرفت و سالها
ادامه يافت .طرفين ضعيف ش��دند .در س��اختار
بينالمللي عدهاي به سمت شمال گرايش پيدا
كردند و عدهاي به س��مت جنوب و از آنها نفت
ارزان گرفتن��د .ام��ا اگر مش��كل را فقط حضور
اس��تعمارگران نوين و توطئهه��اي آنان بدانيم
در واق��ع افراط كردهايم .واقعيت اين اس��ت كه
كشوري كه از لحاظ فرهنگي توسعه نيافته باشد،
استعمار را به خود جلب ميكند .اينگونه كشورها
مجموعهاي از مشكالت هستند كه مسير را براي
سيطره يافتن براي استعمارگران هموار و آسان
ميكنند.
ش��كافهاي داخل��ي ،عوام��ل فرهنگ��ي،
ش��كافهاي قوميتي ،عقبماندگ��ي از جهان و
مهمتر از همه رهبراني كه در برابر مردمساالري
ميايستند ،راه را براي مقابله با استعمار دشوارتر
ميكند .اس��تعمار در سودان يا كشورهاي عربي
دو مس��ير طبيعي براي پيش روي ملتها قرار
ميدهد ،پذيرش استبداد يا انقالب؛ واقعيت تلختر
اين است كه در اين كشورها اصالحات و حركت
به سوي اصالحات عمال كم معناست.
ب��ا تم��ام بحثهاي مطرح ش��ده پرس��ش
همچنان بيپاسخ ،راههاي مبارزه با اين شكافها
و مشكالت است .واقعيت اين است كه اگر اعتماد
ب��ه نفس مردم جهان س��وم افزايش پيدا كند و
مردم اين كشورها تهديدات را بشناسند ،همچنين
رهبران و نخبگان در اين جوامع در ساختارهاي
تصميمسازي مستقر شوند و نقش واقعي خود را
ايفا كنند به مرور نهادهاي مدني تقويت ميشوند
و در اين تكاپوهاي انس��اني جامعه مدني شكل
خواهد گرفت .جامعه مدني و مردمساالري تنها
چارهاي اس��ت كه تعارضها را در ملتهاي فقير
تعديل ميكند و بحرانهاي دورني را به سمتي
هدايت ميكند كه پاياني مانند سرنوشت سودان
را انتظار نكشند.

دور

مردم مناطق جنوبي بيشتر مسيحي هستند و خود را در
پيوند با سنتها آفريقايي ميبينند .در يك همهپرسي
ك��ه در ژانويه  ۲۰۱۱ميالدي انج��ام گرفت ،حدود ۹۹
درصد از مردم مناطق مسيحينشين خواستار جدايي از
سودان شدند .اما خارطوم اعالم كرده كه از مردم جنوب
سودان س��لب تابعيت خواهد كرد .اين در حالي است
ك��ه طرفين هنوز در مورد خطوط مرزي به ويژه درباره
منطقه نفتخيز ابيي اختالفنظر دارند .شوراي امنيت
سازمان ملل متحد روز جمعه به اتفاق آرا با اعزام هفت

ه��زار نيروي صلح بان و  ۹۰۰مامور پليس به س��ودان
جنوبي موافقت ك��رد .ناظران بينالمللي و ديپلماتها
هشدار دادهاند ،گرچه سودان جنوبي ،استقالل خود را به
دست آورده است ولي مشكالت حل نشده ميان شمال
و جنوب بر سر منابع نفتي امكان بروز تنشهاي زيادي
را در آينده ميان دو كشور دامن خواهد زد .بنابر ارزيابي
وزارت امور خارجه آلمان ،وضعيت در س��ودانجنوبي
همچنان بيثبات اس��ت و به جز شهرهاي بزرگ ،سفر
به ديگر مناطق جنوبي خالي از خطر نيست .نزاعهاي
قبيل��هاي ،باندهاي مس��لح و ميدانهاي مين از جمله
خطراتي هستند كه هنوز در بسياري از مناطق جنوبي
سودان راهحلي براي آنها پيدا نشده است .رهبران شمال
و جنوب س��ودان هنوز درباره فهرستي از مسايل ميان
دو طرف به توافق نرس��يدهاند.موضوعاتي چون ترسيم
مرزهاي دو كشور و همچنين تقسيم ذخاير نفتي سودان
كه اهميت حياتي براي اقتصاد دو كشور دارد.
به گ��زارش رويت��رز ،از اوايل روز ش��نبه جمهوري
س��ودان س��هچهارم ذخاير ارزي خود را از دست داد و
هماكنون با چالشهاي ديگري چون شورشيان دارفور
و مناطق جنوبي «كوردوفان» روبهرو است .عمرالبشير،
رييسجمهور سودان گفته است« :مايلم بر آمادگي خود
براي همكاري با برادران جنوبيام تاكيد كرده و انشاءاهلل
بتوانم به آنها براي برپايي دولتش��ان كمك كنم .اين
دولت با ثبات و توسعهيافته خواهد بود».
سودانجنوبي حدود  ۵۹۰هزار كيلومتر مربع وسعت
دارد و جمعيت آن نيز حدود  8/5ميليون نفر تخمين
زده ميشود .اكثريت مردم آن پيرو دين مسيحيت بوده
و زبان اداري آن در آينده زبان انگليسي خواهد بود.

قاب روز

دستگيري حاميان فلسطين

يورونيوز :نيروهاي رژيم اس��راييل در فرودگاه
ب��ن گوريون صدها نفر از فعاالن حامي فلس��طين
را دستگير كردند .فعاالن بينالمللي سازماندهنده
كشتيهاي موسوم به «ناوگان آزادي غزه» پس از
آنكه يونان مانع از حركت كشتيهاي آنها به سمت
غزه ش��دند ،تصميم گرفتند تا از راه هوا خود را به
تلآويو برسانند .دهها نفر از فعاالن حامي فلسطين
در فرودگاههاي مختلف اروپايي از پرواز به س��مت
تلآويو جاماندهاند؛ چرا كه مسووالن امنيتي از پرواز
آنها جلوگيري كردهاند.

افزايش تورم در چين

بي.بي.سي :نرخ تورم در چين به باالترين ميزان
خود در سه سال گذشته رسيده است .افزايش نرخ
تورم به رغم آن صورت ميگيرد كه اين كشور اخيرا
چند بار نرخ به��ره را افزايش داده و ميزان وامهاي
بانكي را كم كرده اس��ت .قيمتها در س��ال مالي
منتهي به ماه ژوئن  6/4درصد افزايش يافته است.
مقامهاي چين��ي از افزايش بهاي قيمت پايه مواد
غذاي��ي كه ميتواند به ناآراميها دامن بزند ،نگران
هستند.

برلوسكوني جريمه شد

يورونيوز :دادگاه تجديدنظر ميالن گروه «فينين
وست» متعلق به سيلويو برلوسكوني را به پرداخت
 560ميليون يورو به گروه رسانهاي «سير» متعلق
به «كارلود بندتي» محكوم كرد .از اين مبلغ 540
ميليون يورو به عن��وان غرامت و  20ميليون يورو
ديگر به عنوان سود بايد پرداخت شود .بر اساس نظر
دادگاه ،گروه متعلق به برلوسكوني در سال 1991
يعني زماني كه او هنوز نخستوزير نبود ،با پرداخت
رش��وه به يك قاض��ي دادگاه ،به صورت غيرقانوني
موسسه انتشارات «آرنولدو موندادوري» كه بخشي
از گروه رسانهاي سير بود را تصاحب كرده است.

آزادي پس از بازجويي

بي.بي.سي :مسوول مستعفي امور رسانهاي دفتر
نخستوزير بريتانيا پس از چند ساعت بازجويي به
قيد وثيقه آزاد ش��د .مسووالن هفته نامه «نيوز آو
دورلد» در س��ال  ۲۰۰۳به ش��نود مكالمات تلفن
همراه والدين يك دختر نوجوان كه ربوده ش��ده و
به قتل رسيده بود ،مبادرت كردند و در سال ۲۰۰۵
نيز ،به اقدام مشابهي در مورد خانوادههاي قربانيان
بمبگذاري در لندن دس��ت زدند .كلسون در سال
 ۲۰۰۳به س��مت سردبيري نيوز آو دورلد منصوب
شده و در سال  ۲۰۰۷استعفا كرد.

نزديك

كلينتون مسافر تركيه

ترند :هيالري كلينتون ،وزير امور خارجه آمريكا
پانزدهم و ش��انزدهم ماه ژويي��ه ( 24و  25تيرماه)
براي شركت در چهارمين نشست گروه تماس ليبي
به تركيه س��فر خواهد كرد .در چارچوب اين سفر،
«هي�لاري كلينتون» با مقامات رس��مي تركيه ،از
جمله با «عبداهلل گل»؛ رييسجمهور« ،رجب طيب
اردوغان»؛ نخس��توزير و «احمد داود اوغلو»؛ وزير
خارجه تركيه دي��دار خواهد كرد .تركيه به تازگي
مخالفان معمر قذافي را به عنوان نماينده مش��روع
ملت ليبي به رس��ميت شناخته اس��ت و خواهان
رسيدگي به خواست مشروع مخالفان دولت ليبي
شده است.اين در حالي است كه اخيرا سيف االسالم
قذافي ،پس��ر قذافي ،براي مذاكره با غربي ها اعالم
آمادگي كرده است.

تيراندازي افسر افغان
به آمريكاييها

بي.بي.س�ي :ي��ك افس��ر اداره امنيت ملي
افغانس��تان دو س��رباز آمريكايي را در پنجشير
در ش��مال كابل ،به ضرب گلول��ه از پاي درآورد.
س��ربازان آمريكاي��ي ي��ك كاروان بازس��ازي را
همراهي ميكردند ،اما اين كاروان از س��وي اين
افسر كه در مرخصي به سر ميبرد ،متوقف شد.
سپس بين افسر افغان و سربازان آمريكايي دعوا
ش��د و در پي آن افس��ر افغان به سوي سربازان
آمريكايي تيراندازي كرد ك��ه در جريان آن ،دو
س��رباز آمريكايي كشته ش��دند و سرباز سومي
زخمي ش��د اما سرباز چهارم ،افسر افغان را از پا
درآورد.

باكو پيشنهاد مسكو
را بررسي ميكند

خبر گزاري مركزي كره شمالي اخيرا تصويري از كيم جونگ ايل  ،رهبر كره شمالي به
همراه اعضاي خانوادهاش منتشر كرده است .تاريخ اين عكس مشخص نيست.
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ترند :وزير خارجه جمهوري آذربايجان ميگويد:
باكو پيشنهادهاي روسيه براي حل مناقشه قرهباغ
را به دقت بررس��ي ميكند .وزير خارجه روس��يه
روز جمعه در ديدار با رييسجمهوري آذربايجان
بسته پيشنهادي مسكو را براي حل مناقشه قرهباغ
به او تقديم ك��رد .المار محمدياراف در عين حال
ابراز عقيده كرد« :در مرحله اول ارمنستان بايد در
اسرع وقت نيروهاي خود را از سرزمينهاي اشغالي
آذربايجان خارج كند ».گفتني است؛ در ماه ژوئن
مذاكرات سه جانبه جمهوري آذربايجان ،ارمنستان
و روسيه به دليل پافشاري باكو و ايروان بر مواضع
خود به نتيجه نرسيد.

