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دور

ديدار اوباما با نخستوزير چين

رويت�رز :رييسجمه��وري اي��االت متح��ده و
نخس��توزير چين در حاش��يه نشست كشورهاي
ش��رق آسيا در «بالي» اندونزي با هم ديدار كردند.
دي��دار «باراك اوباما» و «ون جيابائو» احتماال روي
مس��ايلي اقتصادي كه موجب بروز اختالف ميان
اياالت متحده و چين شده متمركز بوده است .اين
ديدار كه پيشتر در برنامه اين دو رهبر قرار نداشت
به دنبال كش��اكشهاي علني ميان اياالت متحده
و چين بر س��ر تعيين نرخ ارز ،تجارت و اختالفات
ارضي در درياي جنوب چين انجام گرفت.

 3ماهه برميگردم

ايلنا :نخستوزير س��ابق ايتاليا به رهبر جديد
اين كشور هشدار داد كه در سه ماه آينده خواستار
برگزاري انتخابات زودهنگام خواهد شد .به گزارش
بلومبرگ« ،سيلويو برلوسكني» با تاكيد بر اينكه بار
ديگر قدرت را در دست خواهد گرفت ،گفت« :الزم
است در آينده نزديك ،انتخابات برگزار كنيم چراكه
در شرايط فعلي ،دموكراسي به حالت تعليق درآمده
است ».او افزود« :ماريو مونتي» نخستوزير جديد
ايتاليا ميداند كه دوام دولتش به ما بس��تگي دارد،
چراكه براي حفظ اكثريت و در نتيجه تداوم فعاليت
دولتش حياتي هستيم».

طالبان در دولت ليبي حضور دارد

پايان تحصن در التحرير

رويترز :پليس ضدش��ورش مصر به متحصنان
مصري در ميدان «التحرير» يورش برد .ش��اهدان
عين��ي گفتند ك��ه پليس با حمله ب��ه حدود صد
تحصنكننده در ميدان التحرير در مركز قاهره ،اقدام
به متف��رق كردن معترضان و جمعآوري چادرها و
پارچهنوشتههاي آنها كرد .اين شاهدان افزودند كه
درگيريهاي مختص��ري ميان تحصنكنندگان و
پليس ضدش��ورش روي داد .شب گذشته و پس از
برگزاري تظاهرات حدود 50هزار معترض مصري
كه بيش��تر آنها از اس�لامگرايان بودند ،تعدادي از
تظاهركنن��دگان در ميدان التحرير تحصن كردند.
تظاهركنندگان مصري خواس��تار انتقال قدرت از
نظاميان به غيرنظاميان شدند.

نزديك

تظاهرات ضددولتي به خشونت كشيد

كودك بحريني
زيرچرخ ماشين سركوب
زندانيان سياسي تاكيد كردند .برخي از تظاهركنندگان كه
ش�رق :پليس ميگويد يك��ي از خودروهايش در منطقه
از مشاغلشان اخراج شده بودند ،نيز دستنوشتههايي در
الجفير در حومه منامه روي س��طح زمين ليز خورده و با
دست داشتند كه روي آن نوشته شده بود« :ميخواهيم
جمعيت برخورد كرده است و لغزش خودرو هم به دليل
به كارمان بازگرديم» آنها اخراجشان را از كار تنها به دليل
ريخته ش��دن نفت روي زمين بوده اس��ت .اما معترضان
بحرين��ي روايت ديگ��ري دارند .آنه��ا ميگويند نوجوان
مواضع سياسيشان نوعي اجحاف توصيف كردند .اين در
حالي اس��ت كه تعدادي از تظاهركنندگان در تظاهرات
16ساله عمدا از سوي خودرو نيروهاي پليس زير گرفته
زخمي شدند كه يكي از آنها زن بوده است.
شده است و كس ديگري در مقابل خودرو نبوده است.
يك مقام امنيتي در وزارت كش��ور بحرين اعالم كرده
خبر در تمام خبرگزاريهاي دنيا اينگونه گزارش شده
است :نوجوان 16سالهاي در اعتراضات ضد دولتي بحرين
است كه تعدادي از شركتكنندگان در تظاهرات دست به
تخلفات قانوني زدهاند .نيروهاي امنيتي با تظاهركنندگان
پس از آنكه خودرو پليس او را زير گرفت ،جان خود را از
دست داد .راننده اين خودرو پليس،
در منطقه الجفير درگير شدند و از
گاز اشكآور و گلولههاي پالستيكي
عم��دا از روي اين نوجوان رد ش��د.
در اعتراضات ضددولتي بحرين
استفاده كردند ،اين در حالي بود كه
روز گذش��ت ه هزاران نفر از مخالفان
كه از حدود هفت ماه پيش آغاز
بحريني در تظاهرات گستردهاي در شده ،تاكنون بيش از  30نفر كشته صدها نف��ر از جوانان بحريني قصد
مناطق مختلف اين كشور بر تحقق شدهاند .پس از گسترش تظاهرات ،داش��تند وارد ميدان��ي در نزديكي
خواستههاي خود مبني بر تغييرات
يك��ي از مجتمعه��اي تج��اري در
نيروهاي امنيتي بحرين با كمك
منطقه «الديه» در غرب منامه شوند.
دموكراتي��ك در اين كش��ور تاكيد
نيروهاي اعزام شده
همچنين در تظاهرات پراكنده ديگر
كرده بودند.
از عربستان و ساير كشورهاي
حاشيه خليجفارس ،جنبش
از جمله در منطقه «الدراز» در غرب
بهگزارشالجزيره،تظاهركنندگان
ك��ه در اي��ن تظاه��رات پرچمهاي اعتراضي بحرين را سركوب كردند و ش��هر «المحرق» در شرق منامه
تع��دادي از تظاهركنندگان زخمي
بحري��ن و پرچمه��اي برخ��ي
كشورهاي شاهد بهار عربي را در دست داشتند ،شعارهايي
شدند .در اعتراضات ضددولتي بحرين كه از حدود هفت
ماه پيش آغاز شده ،تاكنون بيش از  30نفر كشته شدهاند.
عليه حكومت س��ر دادند و اس��تعفاي خليف ه بن سلمان
پس از گس��ترش تظاهرات ،نيروه��اي امنيتي بحرين با
آل خليفه ،نخس��توزير بحرين را كه  42ساله است اين
كمك نيروهاي اعزام شده از عربستان و ساير كشورهاي
سمت را برعهده دارد ،خواستار شدند .تظاهركنندگان بر
خواس��تههاي خود يعني تش��كيل دولت منتخب ،ايجاد
حاشيه خليجفارس ،جنبش اعتراضي بحرين را سركوب
پارلماني با اختيارات كامل ،پايان دادن به مس��اله فساد،
كردند .اما پس از توقفي كوتاهمدت ،طي هفتههاي اخير
تظاهرات جسته و گريخته بار ديگر در اين كشور آغاز شده
تبعيض��ات در س��ازمانهاي دولتي و در نهاي��ت آزادي

دعوت به اصالحات
بي.بي.سي :رهبر كاتوليكهاي جهان كه به بنين
سفر كرده ،از رهبران كشورهاي آفريقايي خواست
تا دست به اصالحات بزنند .پاپ بنديكت شانزدهم
افزود رهبران كش��ورهاي آفريقايي نبايد اميد را از
مردم كشورهاي خود دريغ كنند .او خواهان آشتي
ملي ،صلح و عدالت در آفريقا شده است.

كسري بودجه آمريكا
مانع سپر دفاع موشكي

آسوشيتدپرس :شكست مذاكرات قان ونگذاران
كنگره آمريكا در مورد كس��ري بودجه اين كشور
ممكن اس��ت طرحها در اختص��اص بودجه براي
طرح س��پر دفاع موشكي آمريكا در اروپا را تهديد
كند .مذاكرهكنندگان نش��انههاي اندكي از اينكه
آنه��ا بتوانن��د ضرباالجل چن��د روز آينده براي
كاهش كسري بودجه 1/2تريليون دالري را بدون
مشكل بگذرانند ،نش��ان دادهاند .اگر آنها نتوانند
با يكديگر به توافق برس��ند ،قانون جديد كاهش
بودجه دولتي از جمله كاهش بودجه امور دفاعي را
يك امر ملزم اعالم خواهد كرد.

اسكان شورشيان مائوييست در نپال

بي.بي.سي :دولت نپال ،اسكانهزاران چريك
و پيكارجوي س��ابق مائوييس��ت را ك��ه از زمان
پايان درگيريهاي داخل��ي در اردوگاهها زندگي
ميكردن��د ،آغاز كرده اس��ت19 .هزار شورش��ي
س��ابق از اين پس اردوگاههاي ويژه را ترك كرده
و زندگ��ي عادي خ��ود را در نپال آغ��از خواهند
كرد .اين افراد ميتوانند در ارتش ،در س��متهاي
غيرنظامي فعاليت كنند يا با دريافت آموزشهاي
وي��ژه و حق��وق باال در س��متهاي ديگ��ري كار
كنند .مائوييس��تها در س��ال  ۲۰۰۶به 10سال
جن��گ داخلي پايان دادند و به روند صلح در نپال
پيوستند.

خبرگ�زاري آلم�ان :نمايندگان لوي��ه جرگه با
امضاي پيمان امنيتي با آمريكا به شرط پايان دادن
به حمالت شبانه پيگرد شورشيان موافقت كردند.
در اين تفاهمنامه همچنين قيد شده تمامي زندانها
و زندانيه��اي نيروهاي خارج��ي بايد به نيروهاي
افغان تحويل داده شوند .رييسجمهور افغانستان
ميگويد توافقهاي به دس��ت آمده در لويه جرگه
را «براي دول��ت خود الزامآور ميبيند ».تفاهمنامه
امنيتي با آمريكا خطوط كلي مشاركت افغانستان
و اياالت متحده را روش��ن ميكند .صدهزار نظامي
آمريكايي مس��تقر بايد تا سال  ۲۰۱۴افغانستان را
ترك كنند.

چشمان زيبا ممنوع

ايسنا :حكومت عربستان قصد دارد زناني را كه
«چش��ماني زيبا» دارند مجبور كند چشمان خود
را بپوش��انند .به نوش��ته ديليميل ،دولت سعودي
ميگوي��د ح��ق دارد كه زن��ان را از نش��ان دادن
«چشمان اغواكنندهش��ان» در مكانهاي عمومي
بازدارد .اين طرح پس از آن پيش��نهاد شد كه يك
عض��و كميته امر به معروف عربس��تان در خيابان،
ش��يفته چشمان يك زن شد و پس از آن درگيري
به وجود آمد .اين زن همراه با همسر خود در حال
پيادهروي بود و پس از درگيري يكي از دستانش با
چاقو زخمي شد.

كه به درگيري با نيروهاي امنيتي منجر ش��ده است .اين
تظاه��رات ضددولتي در بحرين از اواس��ط ماه فوريه و با
تجمع معترضان در يكي از ميدانهاي شهر منامه ،پايتخت
اين كشور آغاز شد .اعتراضات ضددولتي عمدتا در نواحي
شيعهنشين بحرين برگزار ميشود.

جان بانوي نارنجي در خطر است

موافقت مشروط سوريه با طرح اتحاديه عرب

العربيه :احزاب پيروز انتخابات تونس به توافق رسيدند كه
«منصف مرزوقي» را بهعنوان رييسجمهوري و «حمادي
الجبالي» را براي نخستوزيري نامزد كنند .مرزوقي يك
حقوقدانان معروف اس��ت و سالهاي طوالني عليه نظام
بنعلي مبارزه كرده .حمادي الجبالي نيز از شخصيتهاي
مبارز و مخالف رژيم بنعلي بود.

سرنوشت فرزندان قذافي:
نام

لبنان گذرگاهي براي سوريه نيست

ايس�نا  :معاون دبيركل حزباهلل لبنان با تاكيد
بر اينكه برخي كشورهاي عربي طرحهاي آمريكا را
در منطقه اجرا ميكنند ،اعالم كرد كه لبنان هرگز
وس��يلهاي براي حمله به سوريه نخواهد شد .نعيم
قاسم ،معاون دبيركل حزباهلل لبنان گفت :با وجود
تمام اقداماتي ك��ه برخي در لبنان انجام ميدهند
اين كش��ور هرگز تبديل به گذرگاهي براي حمله
به س��وريه نخواهد ش��د .او افزود :اين اقدامات كه
براي تحقق نقشههاي آمريكا با هدف اعمال فشار
بر سوريه انجام ميش��ود هرگز موفق نخواهد شد
چراكه ما در لبنان حضور داريم و دولت اين كشور
در راستاي منافع آن تالش ميكند و موضع سياسي
درس��ت اين دولت در اتحاديه عرب در مخالفت با
تعليق عضويت سوريه نيز قابلفهم است.

نگراني حزب كمونيست روسيه از تقلب

مرگ ،كسب و كار آنهاست
ش�رق :همه ميميرن��د! حتي آنهايي ك��ه بارها فرمان
مرگ را صادر كردهاند .حتي كس��اني كه خود را مالك
سرنوشت ديگران ميدانند .همه ديكتاتورها ،چه پدران،
چه فرزندان؛ سرنوش��ت فرزن��دان ديكتاتورهاي عرب
همانقدر كه غمانگيز ،پر از شباهت است .شايد در اين
ميان تنها فرزندان حسني مبارك ،رييسجمهور بركنار
ش��ده مصر خوشش��انس بودهاند ك��ه در قفس آهني
دادگاه به اتهامهاي جورواجور پاس��خ ميدهند و روزها
را ميشمارند اما سرنوشت فرزندان ديكتاتورهاي ديگر
اينگونه نبود .عدي و قصي ،فرزندان صدامحس��ين به
طرزي فجيع كشته شدند ،پيش از آنكه پدرشان بهدار

با افزايش خشونتها و درگيري ميان ارتش سوريه و
شرق :روز گذشته آخرين ضرباالجل سه روزه اتحاديه
نظاميان جدا شده ،سرگئي الوروف ،وزير خارجه روسيه
عرب به دمش��ق بود و با ادامه س��كوت حكومت سوريه
نيز نسبت به امكان وقوع جنگ داخلي در سوريه هشدار
در برابر طرح پيشنهادي اتحاديه عرب همگان در انتظار
داده بود .با اين حال مارك تونر ،سخنگوي وزارت خارجه
پاي��ان زمان ضرباالجل و واكنشهاي پس از آن بودند.
آمريكا به خبرنگاران گفت« :به اعتقاد ما ارزيابي روسيه
با اين حال در آخرين س��اعات روز جمعه منابع رسمي
نادرست است و چنين چيزي را جنگ داخلي نميدانيم».
در دمشق اعالم كردند دولت بشار اسد در پيامي رسمي
مجموعه مسايل داخلي سوريه باعث شده كه خواستها
ب��ه اتحاديه عرب با ورود ناظران اين اتحاديه به س��وريه
ب��راي مداخل��ه نظام��ي نيروهاي
موافقت كرده اما دمش��ق خواستار
هيات نمايندگي با تعداد كمتري از معاون رهبر گروه اخوانالمسلمين خارج��ي در بح��ران اي��ن كش��ور
افزايش يابد .روز پنجش��نبه رياض
آن تعدادي است كه اتحاديه عرب
اعالم كرده كه اين گروه موافق
الش��قفه ،رهبر اخوانالمس��لمين
پيشنهاد كرده است .پيشتر اتحاديه
مداخله نظامي براي حمايت
س��وريه گفته بود كه مردم سوريه
عرب پيشنهاد داده بود تا  500ناظر
از غيرنظاميان در سوريه نيست
ترجي��ح ميدهن��د اتحاديه عرب
به سوريه اعزام كند.
و اخوانالمسلمين ميخواهد
و تركيه به جاي نات��و و آمريكا در
هر چن��د موضعگي��ري مبهم
راهكار حل و فصل اين بحران
س��وريه باعث ش��ده ك��ه برخي از راهكار عربي باشد اما اگر وضعيت سوريه مداخله نظامي كنند اما روز
فعلي ادامه يابد ،ديگر مانعي براي
گذشته ايسنا گزارش داد كه معاون
ناظ��ران ب��ا بياعتم��ادي منتظر
مداخله تركيه وجود ندارد
رهبر گروه اخوانالمس��لمين اعالم
پيامده��اي گام حكومت س��وريه
كرده كه اين گ��روه موافق مداخله
باش��ند ام��ا ب��ه نظ��ر ميرس��د
نظامي براي حمايت از غيرنظاميان در س��وريه نيست و
نگران��ي اتحادي��ه ع��رب و جامع��ه جهاني بيش��تر بر
اخوانالمسلمين ميخواهد راهكار حل و فصل اين بحران
مح��ور ضمانتهاي اجرايي طرح پيش��نهادي اعراب به
راهكار عربي باشد اما اگر وضعيت فعلي ادامه يابد ،ديگر
بش��ار اسد باشد .در نخس��تين واكنش از سوي اتحاديه
مانعي براي مداخله تركيه وجود ندارد.
ع��رب ،رييس اي��ن اتحاديه گفت كه در حال بررس��ي
با ادامه اعتراضها و راهپيماييهاي گس��ترده مردم
درخواست اصالحشده از جانب سوريه است .با اين حال
ش��هرهاي مختل��ف س��وريه در روز جمع��ه ،ديدهبان
مخالفان حكومت سوريه اين حركت بشار اسد را تكنيكي
حقوق بشر سوريه اعالم كرد در تظاهرات «جمعه اخراج
براي وقتكشي ميدانند و آن را رد ميكنند .آلن ژوپه،
س��فرا» در اين كش��ور ،دس��تكم  ۲۱نفر از جمله يك
وزير خارجه فرانس��ه كه براي ديدار با مقامهاي تركيه و
كودك توسط نيروهاي امنيتي كشته شدند .در اين روز
بررسي بحران سوريه در آنكارا به سر ميبرد ،گفت :زمان
معترضان سوري در شعارهاي خود از كشورهاي جهان
براي بشار اس��د به سر رسيده و تحريمهاي سوريه بايد
خواستند سفراي نظام سوريه را اخراج كرده و با اين نظام
سختتر شود .همچنين ويليام هيگ ،وزير امور خارجه
قطع رابطه كنند .ش��وراي عمومي انقالب سوريه هم در
انگلستان ،فرانس��يس گاي سفير اين كشور در لبنان را
بيانيهاي اعالم كرد هشت نفر از كشتهشدگان از حمص
مامور تماس با مخالفان حكومت سوريه و پيشبرد روابط
بودند كه يكي از آنها استاد دانشگاه است و همچنين پنج
دولت انگلس��تان با آنان كرد .وزارت خارجه انگلس��تان
نفر در حما ،چهار نفر در استان شمالي ادلب ،سه نفر در
اع�لام كرده كه هي��گ در آينده نزديك ب��ا نمايندگان
ديرالزور و يك نفر در حلب كشته شدند.
گروههاي مخالف حكومت سوريه ديدار ميكند.

معترضان خواهان اصالحات سياس��ي ،پيشبرد نظام
مشروطه و مبارزه با فساد از سوي خاندان حاكم آلخليفه
هستند .شيعيان بحرين سالهاست خاندان حكومتي را
كه سني هس��تند ،به تبعيض متهم ميكنند و خواستار
مشاركت در قدرت هستند.

نخستين رييسجمهوري منتخب تونس

ايسنا :معاون سابق نخستوزير اوكراين ميگويد زندگي
رهبر انقالب نارنجي اين كشور با خطر جدي روبهروست.
او گفت :عالوه بر كمردرد ،نش��انههاي ديگري از بيماري
در تيموش��نكو بروز كرده كه در جريان دادگاه محاكمه
او پديدار ش��ده بودند .در بدن او لكههاي خوني اي ديده
ميشود كه اندازهاش گاهي به15سانتيمتر نيز ميرسد.

لباس زردها عليه نخستوزير

ش�ينهوا :رس��انههاي تايلند اع�لام كردند،
كمپين حام��ي ايجاد «لباسزردها» قرار اس��ت
روز دوش��نبه عليه فرمان سلطنتي دولت تايلند
براي عفو نخس��توزير مجرم و سابق اين كشور
راهپيماي��ي كنند .كابينه دولت تايلند زمان عفو
را تصوي��ب كردند و به موجب آن به «تاكس��ين
شيناواترا» ،نخستوزير سابق اجازه داده ميشود
تا ب��دون گذراندن حتي يك روز از محكوميتش
ب��ه تايلند بازگردد .س��خنگوي اتحاد مردم براي
دموكراسي كه «لباسزردها» حاميان آن هستند،
گف��ت كه آنها «عليه اين قانون براي تاكس��ين»
در مقابل ش��وراي دفتر دولت از ساعت  11صبح
تا  18دوش��نبه به وقت محلي دست به اعتراض
خواهند زد.

موافقت لويه جرگه با ماندن آمريكا

عكسAP :

گاردين :هرمان كي��ن ،نماينده جمهوريخواه
آمريكا در سخناني در شهر اورالندوي ايالت فلوريدا
درحاليكه قصد داشت به توضيح موضع چند روز
پيش خود درخصوص اينكه آيا از سياست خارجي
دولت باراك اوباما درخصوص ليبي حمايت ميكند
يا خير ،دچار اين اشتباه فاحش شد .او از خبرنگاران
در ش��هر اورالندو پرس��يد :آيا من ب��ا طرفداري از
مخالفان موافقم؟ آيا م��ن موافقم با اينكه بگوييم
قذاف��ي بايد ب��رود؟ آيا من موافق اين هس��تم كه
ليبياييها اكنون كشوري داشته باشند كه طالبان و
القاعده قرار است بخشي از دولت آن باشند؟
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كشيده شود و همان سرنوشت هم نصيب پسران قذافي
شد .اينك با دستگيري سيفاالسالم قذافي او هم بايد
در انتظار باشد تا ببيند آيا مانند پسران مبارك بايد در
برابر دادگاه بايس��تد يا همانند پدرش پيش از محاكمه
دستان مرگ را نظاره خواهد كرد و اين داستان بيآنكه
كسي لحظه پايانش را بداند ،ادامه خواهد داشت .ديروز
توفان اعراب دامن بنعلي را گرفت و فردا ش��ايد نوبت
صالح و فرزندش باشد.
م��ردم رنج��ور عرب اينك سرنوش��ت كس��اني كه
سرنوشتشان را رقم ميزدند ،نظاره ميكنند و زير لب
ميگويند :همه ميميرن ،حتي تو!

سمت

سرنوشت

محمد

مدير شركت مخابرات ليبي و مديرعامل شركت پست

نامشخص

سيفاالسالم

مسوول بنياد خيريه قذافي

دستگير شده

عايشه

مسوول بنياد خيريه «واعتصموا»

ساكن الجزاير

معتصم باهلل

افسر ارتش ليبي

توسط انقالبيون كشته شد

ساعدي

رييس فدراسيون فوتبال ليبى

ساكن نيجر

هانيبال

رييس شركت ملى حمل و نقل دريايى ليبي

توسط انقالبيون كشته شد

سيفالعرب

ظاهرا مسووليتي دولتي نداشته است

در حمالت ناتو كشته شد

خميس

افسر ارتش

توسط انقالبيون كشته شد

هنا

-

در حمالت آمريكا كشته شد

ميالد

فرزندخوانده قذافي

در حمالت ناتو كشته شد

قاب روز

يورونيوز :روسيه در چهار ماه آينده دو انتخابات
مهم پارلماني و رياس��تجمهوري پيشرو خواهد
داشت .گنادي زيوگانوف ،رييس حزب كمونيست
اين كش��ور نيز نگراني خود را از تقلب در انتخابات
پنهان نكرده است .او ميگويد« :تاكنون ما نزديك
به 500هزار مانيتور تدارك ديدهايم .ما توافقاتي را با
تمام كساني كه آماده گفتوگو و برگزاري انتخابات
عادالنه هستند بهعمل آوردهايم .در يازدهم آذر هم
تظاهراتي با ش��عار نگذاريم آرايمان دزديده شود،
برگزار خواهيم كرد».

اوباما ،عباس را تهديد كرد

ايلن�ا :دولت آمريكا« ،محم��ود عباس» رييس
تشكيالت خودگردان فلسطين را در نامهاي سري
تهديد كرد كه در صورت وحدت با جنبش حماس
كمكهاي واش��نگتن به اين تشكيالت فورا قطع
ميشود .دولت آمريكا در اين نامه به عباس هشدار
داد كه وحدت با حماس نتايج بدي را براي عباس
به دنبال دارد .منابع اس��راييلي در اين مورد اعالم
كردند كه «بيل برنز» معاون وزير خارجه آمريكا در
سفري محرمانه به اس��راييل و پس از آن به راماهلل
رفته اس��ت .برنز قصد دارد با محمود عباس و پس
از آن با «بنيامين نتانياهو» نخس��توزير اسراييل
ديدار كند .روزنامه «اسراييلاليوم» نوشت كه برنز با
عجله به سرزمينهاي اشغالي آمده و حامل نامهاي
شديداللحن از «باراك اوباما» رييسجمهوري آمريكا
به عباس است .به نوشته اين روزنامه اسراييلي ،در
اين نامه آمده كه اگر ابومازن خواس��تار تش��كيل
دولت وحدت با حماس اس��ت ،بايد شرايط كميته
چهارجانبه و همچنين به رسميت شناختن اسراييل
و احترام به توافقنامههاي س��ابق كه تش��كيالت
خودگردان امضا كرده را بپذيرد.

در اين روز

تولد مهندس كانال سوئز

شهربازي كودكان هندوستان

عکسAP :

«فرديناند دو لوسپس» ،مهندس و طراح كانال سوئز
به دنيا آمد .او در  20نوامبر  1805در ورس��اي فرانس��ه
در ي��ك خانواده ديپلم��ات متولد ش��د و در  12ژوييه
 1894درگذشت .دو لوسپس هفت سالي را كه در مصر
زندگي كرده بود ،با روي كار آمدن دوستش سعيد پاشا،
همزمان ش��ده بود .دو لوسپس از فرصت استفاده كرده
و س��اختن آبراهه سوئز را به او پيشنهاد كرد .با گشايش
اين آبراهه ،كشتيرانها از طي كردن راه طوالني و توفاني
جنوب آفريقا ،يعني دماغه اميد نيك آس��وده ش��دند و
مديترانه بار ديگر رونق عهد باستان را به دست آورد .پس
از چند سال در حالي كه او قصد داشت اينبار شانس خود
را در اياالت متحده آمريكا آزمايش كند و بين دو اقيانوس
اطل��س و آرام آبراههاي ايجاد كند ،دولت وقت آمريكا با
قرارداد با يك كمپاني س��ازنده ديگر پيشدستي كرد و
خود اين امر را به سرانجام رساند .هر چند كه مقدمات كار
را دولوسپس چيده بود.

