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 نفر از مردم از کمک کنند.» اداکو رئیس
 کابینه ژاپن نیز در یک کنفرانس تلویزیونی از
 مردم خواست که در خانه هایشان بمانند. او

 در این باره گفت: «مردم نمی خواهند در
 خطر قرار بگیرند. من خواهان این هستم که

 مردم خانه هایشان را تا پایان این رویداد
 ترک نکنند.»   زنگ خطر از خرابی میله های

 خنک کننده� راکتورها و همچنین در مورد
، و۳افزایش حرارت در راکتور شماره   

 همچنین نگرانی در آسیب به بخشی از
  می باشد. بخشی از۴ساختمان راکتور شماره 

  که نیز نیازمند خنک شدن۲راکتور شماره 
 می باشدوجود سزیم، ید و استرانسیم موجود

 در آب نیز نگران کننده است.  یکی از
 کارگران نیروگاه گفت: «کسانی که در اینجا

 کار می کنند بسیار زحمت کش
 هستند.بعضی از آن ها دچار مسیبت های

 بسیار بدی شده اند. آنها تا به حال سونامی
 اول را پشت سر گذاشته اند و در حال حاضر
 چند راکتور با مشکلت وجود دارد. این یک
 کابوس برای هر کارگر اتمی است.»  مقامات
 ژاپنی گفته اند آنها در حال گفتگو با نیروهای

 نظامی ایالت متحده در مورد امکان کمک
 در راکتورها می باشند.  این در حالی است که
 ژاپن با از میان رفتن نیروهای برق خود دچار

۱۵کمبود برق شده است. در این روی دادها   
 انیروگاه برق ژاپن تعطیل شده است.

  مجروح در۱۷تا این لحظه یک کشته و 
حوادث چهارشنبه سوری آخرسال

 غلمرضا معصومی، رییس اورژانس کشور از
  نفر۷۳کشته شدن یک نفر و مجروح شدن 

 خبر داد. وی بیشترین نوع آسیب دیدگی را
  مورد، قطع پا و دست۱۶آسیب به چشم با 

  مورد و بقیه موارد سوختگی بدن، اعلم۵
 کرد.  وی در ادامه گفت: « اورژانس کشور در
 تمام شهرهای ایران درحالت آماده باش کامل

 است و حادثه دیدگان را در صورت نیاز به
 بیمارستان ها منتقل می کند،بیمارستانهای

 کشور نیز آماده باش هستند و در صورت نیاز
 امکان افزایش تختهای بیمارستانی نیز وجود

 ادارد.»

بحران هسته ای در ژاپن

 بحران هسته ای در ژاپن، خارج از کنترل
 شده است.از این رو پلیس سعی دارد که

 راکتورهای هسته ای را به وسیله ماشین های
 آب سرد ضد شورش خنک کنند.  دولت
 ژاپن اعلم کرد: «سطح تابش در خارج از

 راکتورهای هسته ای پایدار است اما، در
 نشانه ای از ضعف، درخواست دارد تا

شرکت های خصوصی برای تخلیه ده ها هزار

عناوین خبرها
  مجروح در۱۷تا این لحظه یک کشته و 

حوادث چهارشنبه سوری آخرسال

بحران هسته ای در ژاپن

 نفر از معترضان در بحرین۶کشته شدن 

اعتراضات در تونس به سفر کلینتون

 حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی
به وزیرستان پاکستان

 شورای امنیت طرح پرواز ممنوع بر فراز
لیبی را تصویب کرد

 همه عملیات نظامی را متوقف کردقذافی
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 شورای امنیت طرح پرواز ممنوع بر فراز
لیبی را تصویب کرد

 شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ای
 اجازه� برقراری منطقه� پرواز ممنوع و «هر

 گونه اقدام لزم» (کنایه از اقدام نظامی) برای
 محافظت از مردم لیبی را صادر کرد. جمعیت

 عظیمی در بنغازی مرکز مخالفان دولت
 قذافی که صحنه� رأی گیری را از

 نمایش گرهای خیابانی تماشا می کردند با
 صدور این رأی جشن و آتش بازی را آغاز

۱۰ عضو شورای امنیت ۱۵کرده اند.  از   
 کشور به این قطعنامه رأی موافق دادند و

 روسیه، چین، آلمان، هند و برزیل رأی
 ممتنع دادند. این قطع نامه پیشنهاد مشترک
 فرانسه، بریتانیا، آمریکا و لبنان بود.  برقرای
 منطقه� پرواز ممنوع از مدت ها پیش خواسته�

 مخالفان دولت قذافی بود. ارتش لیبی با
 استفاده از هواپیما به بمباران مواضع مخالفان

 پرداخته و آنان تقریباw هیچ دفاع مؤثری در
 برابر آن ندارند. همزمان معمر قذافی اعلم

 کرده که به زودی امواج خروشان ملت برای
 نجات اهالی بنغازی از دست «اوباش مسلح»

 به این شهر خواهند آمد.  قذافی پیش از
 صدور این قطعنامه هشدار داده بود که «اگر
 دنیا دیوانه شود [اقدام نظامی علیه لیبی]، ما
 هم دیوانه خواهیم شد». دیپلمات ها از حمله�

 هوایی قریب الوقوع نیروهای فرانسوی،
 بریتانیایی و آمریکایی به لیبی خبر داده اند،

 البته قطعنامه شورای امنیت استفاده از
  انیروی زمینی را اجازه نداده است.

 یکی از معترضان در گفتگو با خبرنگار رویترز
 گفت: «ما هیچ وقت با کلینتون و دیگر

 مقامات آمریکایی دیدار نخواهیم کرد. ما هیچ
 وقت اتفاقات عراق را فراموش نمی کنیم.»

 کلینتون در برنامه ای زمان بندی شده ابتدا
 به مصر سفر کرده و قصد دارد به تونس

 ابیاید.

 حمله هواپیمای بدون سرنشین
آمریکایی به وزیرستان پاکستان

 حمله یک هواپیمای بدون سرنشین
  غیرنظامی۳۸آمریکایی موجب کشته شدن 

 پاکستانی شده است. به گزارش رویترز روز
 پنجشنبه منطقه ای مسکونی داتاخیل واقع

 در وزیرستان شمالی را با شلیک چهار
 موشک مورد حمله قرار می گیرد.  این در

 حالیست که اسلم آباد این اقدام آمریکا را
 بارها محکوم کرده است. در حمله های

 هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در سال
  نفر کشته شدند. ایالت۱۲۰۰ حدود ۲۰۱۰

 متحده آمریکا مدعی است که در این حملت
 شبه نظامیان کشته می شوند، اما مقامات

 پاکستانی این ادعا را رد می کنند و می گویند
 به ازای یک شبه نظامی پنجاه نفرغیر نظامی

 اکشته می شوند.

 اگر این راکتور منفجر شود حادثه ای مانند
 چرنوبیل روی خواهد داد.  گفتنی است که
 بسیاری از مردم دچار اسهال شده اند و در
 سرمایی که از اقیانوس آرام به این منطقه

۱۰۰۰۰آمده است به سر می برند. و بیش از   
 انفر بعد از سونامی کشته شده اند.

 نفر از معترضان در بحرین۶کشته شدن 

 نیروهای امنیتی بحرین و نیروهای نظامی
  نفر۶عربستان سعودی موجب کشته شدن 

  نفر۱۰۰۰از معترضین به همراه زخمی کردن 
 دیگر شدند.  گفتنی است که این اتفاقات در

 عملیاتی که به صورت مشترک توسط
 نیروهای امنیتی بحرین و نظامیان عربستان
 سعودی علیه معترضان بحرینی انجام شد و

 در این عملیات دست کم پنج روستا هدف
 حملت سربازان و بالگردهایی قرار گرفتند
 که از گلوله های جنگی برای سرکوب مردم

ابحرین استفاده می کردند. 

اعتراضات در تونس به سفر کلینتون

 صدها نفر از مردم تونس در اعتراض به سفر
 هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالت
 متحده آمریکا به خیابان بورقیبه پایتخت

 آمدند. به گزارش رویترز بعضی از مردم
 شعارهای "آمریکا نباید در امور تونس دخالت
 کند" و "تونس آزاد است. آمریکا بیرون" سر

 امی دادند.
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 ما یک گروه از خبرنگاران داوطلب هستیم

 که قصد ایجاد جامعه� متفاوتی داریم که در
 آن شهروندان سراسر جهان (از جمله شما)
 می توانند برای گزارش اخبار بسیار متنوع از

ارویدادهای وقت، همکاری کنند.
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 روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل
 متحد، قطعنامه ای را در رابطه با لیبی

 تصویب کردند که بر اساس آن به کشورها
 اجازه می داد به «هر اقدامی» برای حفظ جان

 انسان ها در لیبی دست بزنند. ایتالیا به
 نیروهای حامی اجرای قطعنامه اجازه داد تا

 از حریم هوایی و پایگاه های نظامی آن کشور
 ااستفاده نمایند.

 وزیر دفاع لیبی هشدار داده که در صورت
 اقدام نظامی علیه این کشور تمامی حمل و

 نقل دریایی و هوایی در دریای مدیترانه، چه
 نظامی و چه غیر نظامی، در معرض ضدحمله�
 لیبی قرار خواهد گرفت.  نبرد بین انقلبیون

 و ارتش نیز همچنان در لیبی ادامه دارد.
 تلویزیون دولتی مدعی شده که نیروهای

 ارتش به حومه� بنغازی رسیده اند ولی
 مخالفان مدعی سرنگونی دو هواپیمای جنگی

  کیلومتری۱۲۰دولت شده اند. شهر زنتان در 
 جنوب غرب طرابلس پایتخت لیبی هم که

 تحت کنترل معترضان است به محاصره�
 نیروهای وفادار به قذافی درآمده و شورشیان

 اعلم کرده اند که خود را برای یک جنگ
 بزرگ و دفاع از شهر آماده می کنند.

 درگیری ها برای تسلط بر شهر اجدابیا دروازه�
 شرق لیبی و آخرین سنگر معترضان پیش از

 ابنغازی نیز همچنان ادامه دارد.

 قذافی همه عملیات نظامی را متوقف
کرد

 وزیر امور خارجه قذافی اعلم کرد که دولت
 لیبی قطعنامه شورای امنیت را دربست
 پذیرفته و آتش بس را فورا اجرا می کند.

 اندکی بعد تمامی عملیات نظامی لیبی علیه
 مردم این کشور متوقف شد. این در حالی
 است که قرار بود نیروهای هوایی فرانسه و

 بریتانیا تا چند ساعت دیگر وارد منطقه
 اعملیاتی بر علیه نیروهای قذافی شوند.
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