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 این اتفاق بعد از نماز جماعت ظهر روی داد.
 در همین حال علی عبدالله صالح رئیس

 جمهور یمن اعلم کرده که این کشتار کار
 نیروهای وی نبوده و این اتفاق را

 تاسف برانگیز خوانده است.  یکی از رهبران
 مخالفان دولت این اتفاق را «قتل عام مردم»

 خواند و رئیس جمهور و اطرافیان وی را
 مسبب این حادثه اعلم کرد. نبیل الفقیه

 وزیر گردشگری یمن نیز به علت کشتار مردم
ااز سمت خود کناره گیری کرد.  

 آغاز همه پرسی برای اصلح قانون
اساسی در مصر

 از صبح شنبه مصری ها برای همه پرسی قانون
 اساسی جدید به پای صندوق های رای

  صبح به۸رفته اند. این همه پرسی از ساعت 
 وقت محلی آغاز شده است. قانون اساسی
 جدید توسط شورای نظامی مصر تدوین

۴۵ میلیونی مصر ۸۰شده است. از جمعیت   
 میلیون نفر واجد شرایط برای رای دادن

 هستند. این اولین رای گیری بعد از استعفای
 حسنی مبارک می باشد. اخوان المسلمین

 بزرگ ترین حزب مخالف دولت حسنی
 مبارک از تغییرات در قانون اساسی حمایت

اکرده است.

 جنگنده های فرانسوی وارد آسمان لیبی
شدند

 تلویزیون فرانسه، اعلم کرد تعدادی از
 جت های جنگنده این کشور، به منظور انجام

 یک عملیات شناسایی، وارد حریم هوایی
 لیبی شده اند. تلویزیون خبری العربیه نیز با
 استناد به منابع خبری نظامی، این مطلب را
 تائید نموده است. همزمان جت های جنگی
 بیشتری از آمریکا و دانمارک برای حمله به

 لیبی خود را به پایگاه های هوایی ایتالیا
 رسانده اند.  یادآوری می شود این تحرکات

 نظامی در قالب قطعنامه جدید شورای امنیت
 سازمان ملل متحد انجام می شود که در آن

 به کشورهای عضو، اجازه «هر گونه اقدام
 لزم» برای محافظت از مردم لیبی را داده

 ابود.

  کشته در تظاهرات ضد دولتی در۴۵ا
یمن

  نفر۴۵در تظاهرات ضد دولتی در یمن 
 کشته و بیش از صدنفر زخمی شدند.

 نیروهای دولتی و جمعی از هواداران دولت با
 اسلحه به تظاهرکنندگان حمله کردند و

امعترضان را به گلوله بستند. 

عناوین خبرها
 جنگنده های فرانسوی وارد آسمان لیبی

شدند

 کشته در تظاهرات ضد دولتی در یمن۴۵ا 

 آغاز همه پرسی برای اصلح قانون اساسی در
مصر

 اسپانیا، نروژ و دانمارک به جنگ با لیبی
می پیوندند

بمباران در نزدیکی مقر قذافی

 پرتاب موشک های کروز آمریکایی به سمت
لیبی

آغاز سال نو همزمان با نوروز در ایران
و افغانستان 

پرس تی وی:پسر قذافی کشته شد

یازده روز پس از زلزله در ژاپن

فراخوان اپوزیسیون یمن برای تظاهرات در
روز جمعه 
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 آغاز سال نو همزمان با نوروز در ایران و
افغانستان

 همزمان با آغاز بهار و فرا رسیدن نوروز، سال
  روز دوشنبه، یکم فروردین۲:۵۰نو در ساعت 

  به صورت رسمی در ایران و۱۳۹۰ماه 
  بر پایه�۱۳۹۰افغانستان آغاز شد.  سال 

 تقویم خورشیدی، هزارو سیصد و نودمین
 سال پس از هجرت پیامبر اسلم از مکه به

 مدینه است.  جشن نوروز از دیرباز در ایران،
 افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق،
 ترکیه، سوریه، لبنان، جمهوری آذربایجان،

 ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، و پاکستان
 ابرگزار می شود.

پرس تی وی:پسر قذافی کشته شد

 به گزارش پرس تی وی «خمیس القذافی»
 پسر معمر قذافی رهبر لیبی در حملت

 نیروهای هوایی غرب به لیبی کشته
 شده است.  به گزارش خبرگزاری فرانسه

 یکشنبه شب انفجارهای قوی در طرابلس به
 وقوع پیوسته که یکی از آن ها در منطقه باب

 العزیزیه که مقر قذافی می باشد روی
 داده است.  گزارش ها حاکی از بلندشدن دود

 به آسمان و شنیده شدن صدای ضدهوایی
 حکایت دارد.فرمانده نظامی آمریکا اعلم

 کرده که سیستم های دفاع هوایی قذافی در
 نزدیکی شهرهای طرابلس، مصراته و سرت را
 مورد حمله قرار دادند. وزارت دفاع انگلستان

نیز اعلم کرده که نیروهایشان در این

 تلویزیون لیبی اعلم کرده که طرابلس مورد
 حمله هوایی قرارگرفته است. گزارش ها از آغاز
 بمباران نیروهای فرانسوی به نیروهای دولتی
 در شرق بنغازی حکایت دارد. در همین حال
 اتحادیه آفریقا توقف فوری جنگ را خواستار
 شده و اعلم کرده اصلحات سیاسی راه حل

 این بحران است.  حملت هوایی نیروهای
 ائتلفی پس از جلسه روز شنبه در پاریس
 آغاز شد ابتدا جت های فرانسوی وارد لیبی

۱۱۰شدند و سپس ایالت متحده آمریکا با   
  مقر دفاعی لیبی را بمباران۲۰موشک کروز 

 اکرد.

 پرتاب موشک های کروز آمریکایی به
سمت لیبی

  موشک کروز۱۱۰گزارش های رسیده از پرتاب 
 توسط ایالت متحده آمریکا به سمت طرابلس

 پایتخت لیبی حکایت دارد. بعد از ورود
 جت های جنگنده فرانسوی به لیبی، وزارت

  موشک کروز۱۱۰دفاع آمریکا اعلم کرده که 
  مقر دفاع هوایی لیبی پرتاب کرده اند.۲۰را به 

 همچنین آمریکا دو ناو و سه زیردریایی خود را
 در دریای مدیترانه مستقر کرده است. با این
 حال سخنگوی ارتش لیبی اعلم کرده که

 موشک ها مخازن سوخت در مصراته را هدف
 قرار دادند. همچنین تلویزیون لیبی گزارش

 داده که جنگنده های نظامی اهداف غیر نظامی
 را هدف قرار دادند.  در پی قطعنامه شورای

 امنیت طرح منطقه� پروازممنوع تصویب شد و
 شورای امنیت خواهان انجام هر اقدام لزم در

قبال لیبی شد.ا

 شانزده هزار قاضی و کارمند دستگاه فضائی
 مصر بر روی این همه پرسی نظارت دارند و
 امنیت این همه پرسی به عهده سی و شش

اهزار نیروی نظامی است.

 اسپانیا، نروژ و دانمارک به جنگ با لیبی
می پیوندند

 کشورهای اسپانیا، نروژ و دانمارک با صدور
 بیانیه هایی اعلم کردند که نیروهایشان را
 برای جنگ با نیروهای معمر قذافی آماده

 می سازند. وزارت دفاع اسپانیا اعلم کرده که
  به همراه یک هواپیمای۱۸چهار جنگنده اف 

 سوخت رسانی به ایتالیا فرستاده تا در جنگ
۶علیه لیبی شرکت کنند. نروژ نیز قرار است   

  را به جنگ بفرستد. دانمارک۱۶جنگنده اف 
  و یک فروند۱۶ اف ۶هم اعلم کرده 

 هواپیمای حمل و نقل را برای شرکت در
 جنگ اعزام می کند.  پس از کشتار مردم

 مخالف دولت قذافی در لیبی شورای امنیت
 تصمیم گرفت که هرگونه اقدام لزم در قبال

 لیبی انجام شود، به همین منظور نیروهایی از
 ایالت متحده آمریکا، فرانسه و انگلیس برای

احمله به لیبی آماده شدند.

بمباران در نزدیکی مقر قذافی

 نیروهای ائتلفی طرابلس را محل بمباران
 خود کرده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه

 بمب هایی در نزدیکی مقر قذافی در طرابلس
ابه زمین آمدند.
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 تظاهرات ضد دولتی در یمن از ژانویه آغاز
 شده و تاکنون ده ها نفر از تظاهرکنندگان

اکشته و صدها نفر مجروح شده اند.

ا

درباره ویکی خبر
 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.

مجوز
 این اثر تحت مجوز کریتیو کامنز قرار دارد.
 نوشتارهای منتشرشده در این نسخه� چاپی

دیگرتوسط ویکی خبر ایجاد شده اند.   
۲٫۵ تحت کریتیو کامنز مجوز محتواها  

 منتشر شده اند. محتواهای ویکی پدیا تحت
جی اف دی ال و CC-SA-3.0 منتشر

اشده اند.
 برای مشاهده� یک کپی از کریتیو کامنز

ا به این نشانی مراجعه کنید:۲٫۵مجوز 
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/

 کرده است. آنان در این باره می گویند: «
 اشعه های رادیواکتیو اقیانوس آرام را کمی در
 بر داشته است. » سازمان بهداشت جهانی نیز
 اعلم کرد: «ژاپن باید عملیات بیشتری برای

وضعیتسلمت غذایی خود انجام دهد.»    
  نیروگاه۴و ۳  رآکتورهای نیروگاه هسته ای:

 هسته ای بازسازی شد. مهندسین در
۳فکوشیما گفتند «برای چند روز قدرت در   

  واحد، دوباره بازسازی شد. »۴واحد و 
 شرکت برق توکیو اعلم کرد: « فشار در

 داخل رادیوکتورهاتثبیت شده است. »
   در نیمه اول سال،وضعیت اقتصادی ژاپن:

 رشد اقتصاد ژاپن در حال سقوط می باشد و
 ارزش خود را از دست داده است.  بانک

 جهانی نیز اعلم کرد: طبق گزارش های ژاپن
  سال برای۵در روز دوشنبه ممکن است 

 برای باز سازی وقت نیاز باشد. خسارت های
  $۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰وارده توسط سونامی 

امی باشد.

 فراخوان اپوزیسیون یمن برای تظاهرات
در روز جمعه

 گروه های مخالف دولت یمن از مردم این
 کشور خواسته اند تا در تظاهرات روز جمعه
 شرکت کنند. این حزب گفته است تظاهرات
 در روز جمعه تا کاخ ریاست جمهوری ادامه

 خواهد داشت و تا سرنگونی علی عبدالله
 صالح مبارزه خواهند کرد. آن ها درخواست

 علی عبدالله صالح برای کناره گیری در پایان
  را نپذیرفتند و خواستار برکناری۲۰۱۱سال 

اسریع او شدند.

 حاضر بودند.  در پی قطعنامه شورای امنیت
 طرح منطقه� پروازممنوع بر فراز لیبی تصویب

 شد و شورای امنیت خواهان انجام هر اقدام
الزم در قبال لیبی شد.

یازده روز پس از زلزله در ژاپن

   مقامات پلیس ژاپنشمارکشته شدگان:
 اعلم کرد آمار کشته شدگان بیش از

  نفر خواهد بود.  هیتوشی سوگرا در۱۸،۰۰۰
 مصاحبه خبری از آمار غم انگیز در «میاگی»

 ابراز تاسف نمود و در این باره گفت: « این
 بسیار تاسف بار است که روز به روز

 جسد های بیشتری پیدا می کنیم». پلیس
  جسد۸،۹۲۸بین الملل اعلم کرد: «تا کنون 

  نفر نیزدر لیست۱۲،۶۶۴پیدا شده است و
 گم شدگان می باشند.»  تیلور آندرسون

ساله اولین قربانی آمریکایی در سونامی۲۴  
مارس در ژاپن می باشد. او معلم زن در۱۱  

 ژاپن بوده است که زبان انگلیسی تدریس
   مقاماتوضعیت آوارگان:می کرده است.  

 ژاپن از کشور های دیگر درخواست کمک
 کرد. از جمله تیم جستجو، پتو و لباس برای

 آوارگانی که در دمای نزدیک به انجماد به
سر می برند.  مقامات ژاپنی اعلم کرده اند

نفر بی خانمان شدند.  در شمال۳۵۰،۰۰۰  
 شرقی ژاپن، مناطقی که سیل زده می باشند
 هنوز آب و برق مورد نیاز تامین نمی شود.  با
 توجه به نگرانی از تابش های هسته ای، دولت

 فروش شیر و سبزیجاتی مانند اسفناج را
 ممنوع کرده است. دولت همچنین صدف و

ماهی دریا را از لحاظ رادیو اکتیو تست
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