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تونس: معترضان تونسی در پایتخت این کشور با 
سر دادن شعارهایی علیه امارات و »لطفی براهم« وزیر 
کش��ور برکنار ش��ده تونس، توطئه امارات برای کودتا 
در تون��س را محکوم کردند. براهم ب��ه طور محرمانه 
ب��ا رئیس دس��تگاه اطالعات ام��ارات در جزیره جربه 
تونس دیدار و با یکدیگر برای کودتا علیه دولت تونس 
طرح ریزی کردند. طبق این گ��زارش، این دیدار پس 
از بازگش��ت رئیس دستگاه اطالعات امارات از اجالس 

پاریس در خصوص لیبی )۲۹ ماه می(، برگزار شد.

افغانس�تان: »موالناس��میع الحق«، رهبر حزب 
جمعیت علمای اس��الم و مدیر مدرس��ه دینی جامعه 
حقانیه گفت:جنگ در افغانس��تان جهاد اس��ت و باید 
مانند زمانی که علیه شوروی سابق آغاز شده بود ادامه 
پیدا کند. وی افزود: طالبان باید متوجه باشند، اگر در 
چنین مذاکراتی  ش��رکت کنند توس��ط آمریکایی ها 
دستگیر و زندانی خواهند ش��د. مدیر مدرسه حقانیه 
از دولت وحدت ملی افغانس��تان و مجاهدین پیش��ین 
درخواس��ت کرد ب��رای  جهاد علیه آمری��کا با طالبان 

متحد شوند.

مص�ر:  دادگاه جنایی قاهره »ع��ال القرضاوی« و 
مهندس »حسام خلف« همسر وی که عضو هیأت عالی 
حزب الوس��ط اس��ت، به ۴۵ روز حبس جهت تکمیل 
تحقیقات درباره حمایت مالی آنها از تروریسم محکوم 
کرد. دادستانی کل مصر این دو نفر را به ارتکاب چند 
ج��رم اعم از عضویت در یک گ��روه غیرقانونی، دعوت 
به براندازی نظام حکومتی، حمایت مالی از گروه های 
تروریس��تی و کمک به باندهای تروریستی برای خرید 
اس��لحه و اس��تفاده از آن در عملیات های خشونت بار 

متهم کرده است.

ذرهبین

سفر الحریری به مسکو و ریاض
س��عد الحریری نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه لبنان که برای شرکت 
در مراس��م افتتاحیه جام جهانی فوتبال به روسیه سفر کرده است عصر امروز با 
رئیس جمهوری این کش��ور دیدار می کن��د. وی پس از آن عازم ریاض خواهد 
شد. بر اس��اس اعالم رسانه های لبنانی، نخس��ت وزیر مامور به تشکیل کابینه 
لبنان دیروز وارد مس��کو شد و قرار اس��ت با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری 

روسیه در کاخ کرملین دیدار کند. 
 الحریری قرار اس��ت امروز برای تماش��ای مسابقه افتتاحیه جام جهانی بین دو تیم 
روس��یه و عربستان در ورزشگاه حاضر شود. گفته شده الحریری در حاشیه حضورش در 
جام جهانی با مقام های دیگر کش��ورهای حاضر در روس��یه نیز دیدار و گفت و گو می 
کند.وی پس از مس��کو عازم ریاض خواهد ش��د. بر اساس اعالم قبلی وی برای گذراندن 

ایام تعطیالت عید در کنار اعضای خانواده اش به عربستان سعودی می رود.

سرخط
طرح جدید بن سلمان 

عربس��تان سعودی در تعطیالت عید فطر و در ادامه برنامه بن سلمان برای 
سکوالر کردن این کشور، د ر دو شهر جده و ریاض، میزبان کنسرت ۹ خواننده 
زن سرش��ناس دنیای عرب است. طبق این گزارش، گروه های مختلفی کنسرت 
۹ خواننده را برگزار می کنند که در رأس آن مجموعه »روتانا« اس��ت. هر چند 
سیاس��ت بس��ته ال سعود در عربستان ادامه دارد و ش��یعیان در شرق این کشور 
با فش��ارهای گذشته همچنان روبه رو هستند اما محمد بن سلمان، ولی عهد سعودی 
ت��الش می کند وجه��ه جدیدی از عربس��تان وهابی زده به دنیا نمای��ش بدهد که کامال 
س��کوالر است. عربستان اعالم کرده است که همه این کنسرت ها مخصوص حضور زنان 

است اما تا پیش از این ترانه و کنسرت در عربستان ممنوع بود. 
طرح محمد بن س��لمان ولی عهد سعودی برای سکوالر کردن عربستان شامل ابعاد 

مختلف تفریحات و سرگرمی در همه وجوهش می شود. 

غرب آسیا
تقدیر ترامپ از اون 

دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس 
نیوز رهبر کره ش��مالی را فردی قوی، یک مذاکره کننده بزرگ و بسیار باهوش 

توصیف کرد.
این تعریف و تمجیدهای ترامپ از ش��خصیت رهبر کره شمالی و نشست با 
وی به رغم س��خنان تند دو طرف علیه یکدیگر مطرح ش��ده است.چندماه پیش 
ترامپ ضمن انتقاد ش��دید از رهبر کره شمالی به این کشور هشدار داده بود که اگر 
درسیاس��ت های اساسی اش تغییراتی ایجاد نکند با ' آتش و خشمی' که تاکنون هرگز 
مش��اهده نکرده ، روبرو خواهد ش��د.  اما ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که وی 
فکر می کند این س��بک خش��ن و جدی مسیر را برای نشست روز سه شنبه هموار کرد. 
در همین حال رئیس جمهوری آمریکا افزود: فکر می کنم بدون این سخنوری های تند 

ما نمی توانستیم در سنگاپور حضور یابیم. 

شرق آسیا

تحقق وعده ها 
علی تتماج 

جنگ یمن این روزها ش��اهد تحوالتی اس��ت که بیانگر 
ش��دت گرفتن حساس��یت  های موجود در این کش��ور است. 
یمنی ها این روزها بر میزان پاس��خ های موش��کی به تجاوزات 
ائتالف آمریکایی-س��عودی افزوده اند چنانکه یگان موش��کی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن، دیروز یک موشک بالستیک 
به ش��هرک نظامی الفیصل در منطق��ه »جازان« )جیزان( در 
جنوب غرب عربس��تان ش��لیک کرد. از س��وی دیگر نیروی 
دریایی یمن، دیروز یک کش��تی ائتالف سعودی را در ساحل 

غربی هدف قرار داد. ی��ک منبع از نیروی دریایی یمن اعالم 
کرد که با آتش گرفتن یکی از کشتی های ائتالف سعودی در 
ساحل غربی اس��تان »الحدیدة«، سایر کشتی ها عقب نشینی 
کردند. این رویکرد بیانگر چند نکته اساس��ی اس��ت. نخست 
آنکه این اقدامات را می توان واکنشی به تحرکات اخیر امارات 
و عربستان در اشغال شهر حدیده دانست که همراه با جنایات 
گس��ترده ای بوده که البته با همراهی نهادهای مدعی حقوق 
بشر غربی و از جمله سازمان ملل همراه بوده چنانکه به دنبال 
موافقت س��ازمان ملل با درخواس��ت ام��ارات مبنی بر خروج 
کارکنان و کارمندان سازمان ملل و سازمان های امدادرسانی 
فعال در یمن از ش��هر الحدیده، وزارت حقوق بش��ر یمن این 

اقدام را محکوم کرد.
دوم آنکه این پاسخ های موشکی را باید نشانه وعده صادق 
گروه های مردمی و ارتش یمن مبنی بر پاس��خگویی قاطع به 

متجاوزان دانست. انصاراهلل اعالم کرده بود که سال جدید سال 
تقویت توان موشکی یمن است و ارتش نیز هشدار داده بود که 
در صورت ادامه حمالت به این کشور، دیگر امارات و عربستان 
روی آرامش را نخواهند دید و حتی ابوظبی دیگر امن نخواهد 
بود. با توجه به اس��تمرار تجاوزات ائتالف سعودی- آمریکایی 
به یمن این پاس��خ های موشکی نشانه اقتدار و عزم یمن برای 

مقابله با تهدیدات بر اساس سطح تهدیدات است. 
اما در مقابل سعودی در کشتار و جنایت آمار باالیی را به 
خود اختصاص داده است چنانکه شمار شهدا به یازده هزار و 
یک نفر رس��یده اس��ت که دو هزار و ۲۳۰ نفر آن ها کودک و 
هزار و ۶۹۸ نفر آن ها زن هستند. شمار مجروحان نیز به ۲۲ 
هزار و ۲۱۵ رسیده است که سه هزار و ۲۴۸ نفر آن ها کودک 
و دو هزار و ۶۴۵ نفر آن ها زن هستند و شمار معلوالن نیز به 

دو هزار و ۸۱ نفر رسیده است.

ضعف و ناتوانی سعودی در جنگ زمانی آشکارتر می شود 
که گزارش ها نشان می دهد که آمریکا مستقیما در حال وارد 
ش��دن به جنگ است و این یعنی آنکه سعودی عمال شکست 
در یمن را پذیرا شده و با کشتار بیشتر به دنبال پنهان سازی 
این شکس��ت اس��ت. البته این حضور آمریکا ب��ا واکنش تند 
یمنی ها همراه بوده چنانکه ارتش اعالم کرد که آمادگی کامل 
برای وارد شدن به جنگ مستقیم با آمریکا را دارد و می تواند 

یمن را به ویتنامی دیگر برای آمریکا مبدل سازد.
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت که 
یمن امروز صحنه دس��تاوردهای مردمانی اس��ت که به رغم 
فقر تحمیلی و پا برهنه بودن در برابر دش��من تس��لیم نشده 
و توانس��ته اند شکست های س��نگینی را به ائتالف آمریکایی- 
س��عودی تحمیل و نام خود را به عنوان ملتی مقاوم و آزادی 

خواه در تاریخ به ثبت رسانند. 
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مفقودى
سند كمپانى، برگ سبز، كارت و بيمه نامه خودرو پژو 405 مدل 1384 به شماره 
پالك: ايران16 – 332 ق 67 به شــماره موتور: 12483196252 شــماره شاســى: 

14204755مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم

كارت ماشــين و بــرگ ســبز خودرو پيــكان وانت مــدل 1390 به شــماره پالك: 
ايــران16 – 992 ط 72 بــه شــماره موتــور: 11490026134 شــماره شاســى: 

NAAA46AAXBG202873 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم

برگ ســبز خودرو پرايد مدل 1386 به شــماره پالك: ايران16 – 326 ج 51 به 
شماره موتور: 1945196 شماره شاسى: S1412286089885 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد قم

دادنامه
پرونــده كالســه 9609986310800121 شــعبه 8 دادگاه عمومــى حقوقــى 
شهرســتان آبادان تصميم نهايى شــماره 9709976310800216- خواهان: خانم 
حليمه زايربغالنيان فرزند جعفر به نشانى استان خوزستان ، شهرستان آبادان ، شهر 
آبادان ، شهرك قائم ، قائم 11 پالك 24 ، خوانده: آقاى جوادجوهرى فرزند حسينعلى 
به نشانى مجهول المكان ، خواسته: طالق به درخواست زوجه (راى دادگاه) در خصوص 
دادخواســت خواهان خانم حليمه زاير بغالنيان فرزند جعفــر به طرفيت خوانده آقاى 
جواد جوهرى فرزند حسينعلى به خواسته صدور حكم طالق به لحاظ عسر و حرج زوجه 
ناشــى از مجهول المكان بودن زوج و غيبت بيش از 7 ســال وى و عدم پرداخت نفقه 
به اين شــرح كه زوجه اظهار داشته 85/1/27 به مومجب سند رسمى نكاحيه شماره 
26157 تنظيمى در دفترخانه 182 آبادان به عقد زوجيت دائم خوانده درآمده است  
كه حاصل اين ازدواج يك فرزند پسر 10 ساله به نام محمد امين جوهرى مى باشد كه 
متاســفانه زوج نفقه اى پرداخت نمى كرد و موجبات عســر و حرج در زندگى را فراهم 
آورده بود و نهايتا حدود 7 سال پيش زندگى مشترك را رها كرده و منزل باز نگرديده 
است به نحوى كه هيچگونه آدرس از وى در دسترس نميباشد دادگاه پس از وصول 
دادخواست مبادرت به ثبت و تعيين وقت رسيدگى و ابالغ آن به طرفين به خصوص به 
خوانده از طريق درج و نشر آگهى در روزنامه و استماع اظهارات گواهان تعرفه شده از 
ناحيه خواهان نمود نظر به اينكه عسر و حرج خواهان از نظر دادگاه محرز مى باشد لذا 
به اســتناد مواد 27 و 28 قانون حمايت از خانواده مصوب 1391/12/1 قرار ارجاع 
امر به داورى صادر و مراتب صدور قرار به طرفين دعوا ابالغ (به خوانده از طريق درج 
و نشر آگهى در روزنامه) شد كه خواهان در وقت مقرره قانونى داورش را تعيين و به 
دادگاه تعرفه نمود ليكن خوانده از تعيين و معرفى داورش به دادگاه امتناع ورزيد كه 
به تجويز از تبصره ماده 28 قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 راسا مبادرت 

به تعيين داور واجد شــرايط براى خوانده نمود و در جلســه فوق العاده مفاد داورى به 
داوران تعرفه شده از ناحيه خواهان و منصوب دادگاه تفهيم شد كه داوران اقدام به 
تشكيل جلسه با حضور خواهان (زوجه) و بدون حضور خوانده (زوج) نمودند و سرانجام 
اعالم نظر كردند كه ادامه زندگى مشترك بين زوجين با اين وصف امكان پذير نمى باشد 
و نظــر به طالق دادند و ضمن آن خواهان (زوجه) كليه حقوق مالى خود را اعم از مهريه 
و نفقه معوقه و مال خود را در قبال اخذ طالق از زوج و به وى بذل نموده است و زوجه 
در خصوص جهيزيه نيز ادعايى ندارد با اين توصيف دعواى خواهان را با توجه به اينكه 
خوانده از بندهاى 1و8 شرايط مندرج در سند نكاحيه و همچنين با رعايت مواد 26 و 27 
و 28 و 29 و 31 و 32 قانون حمايت از خانواده مصوب 91/21/1 و همچنين با استناد 
به مواد 1119 و 1130 و 1129 قانون مدنى و نيز تبصره ماده واحده الحاق يك تبصره 
بــه ماده 1130 همانند قانون خوانده (زوج) را ملزم و محكوم به طالق خواهان (زوجه) 
مــى نمايد ضمن طالق با توجه به بذل حقوق مالى از ناحيه زوجه خلع مى باشــد زوجين 
داراى يك فرزند مشــترك پســر به نام محمد امين مى باشند كه ده سال سن دارد و با 
توجه به غيبت زوج و ترك زندگى مشــترك سرپرستى و حضانت وى با زوجه (خواهان) 
مى باشد ضمن در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه طالق مربوطه به تجويز از تبصره 
ذيل ماده 33 قانون حمايت خانواده ســردفتر مربوطه نمايندگى خواهد داشت كه پس 
از اجراى صيغه طالق مراتب را در دفاتر مربوط به ثبت برســاند رعايت اجراى شــرايط 
صيغه طالق بين زوجين بر عهده مجرى صيغه طالق مى باشد در ضمن بنا به تكليف مقرر 
در قانون سردفتر مكلف است زوجه را جهت انجام آزمايش باردارى به پزشكى قانونى 
معرفى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
مرجع و سپس ظرف بيست روز از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان 

خوزستان مى باشد م الف/1/305
رئيس شعبه هشتم دادگاه حقوقى آبادان

آگهى مربوط به فرجامخواهى 
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديد نظر خواهى به آقاى واحد رستمى 

فرجامخــواه آقاى محمــد رضــا ايرانمنش دادخواســت فرجامخواهــى به طرفيت 
فرجامخواه آقاى واحد رســتمى نسبت به دادنامه شماره 9700243 در پرونده كالسه 
970154 شعبه ششم تجديد نظر كرمان تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون 
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به ديوانعالى كشور اقدام خواهد شد . م.الف: 549
 مدير دفتر شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان كرمان

رحمتى  مهدى  محمد  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
مهدى  محمد  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  مهرابى  مرجان  خانم  خواهان 
ريال   2/000/000/000 مبلغ  به  چك  فقره  يك  وجه  مطالبه  خواسته  به  رحمتى 
به  كه  مطرح  دادرسى  هزينه  پرداخت  از  اعسار  بدوا  دادرسى  خسارات  احتساب  با 
 155 9709980232000083 شعبه  پرونده كالسه  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه 
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/05/07 ساعت 11:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
خوانده ظرف يك  تا  آگهى مى گردد  كثيراالنتشار  از جرايد  يكى  در  نوبت  مراتب يك 
ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد  . 
دادگاه   155 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                      110/23593  
يزدانى قدرت اله  تهران-  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  (حقوقى)  عمومى 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/ خانم زهرا رجبيون فرزند 
يحيى خواهان آقاى/ خانم قدمعلى احمدى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/ خانم 
زهرا رجبيون به خواسته نفى نسب مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9709980216800254 شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 
(ونك) تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/05/20 ساعت 09:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد  . 
 110/23590                                    منشى دادگاه حقوقى شعبه 268 دادگاه 
كاخكى سليم  زاده  مصطفى  تهران-  (ونك)   2 خانواده  قضايى  مجتمع  خانواده 

دادگاه عمومى حقوقى  پرونده كالسه 9609982163700725 شعبه 212  دادنامه   
   9709972163700032 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان: آقاى محمود محمديان آقاباقر فرزند محمد با وكالت آقاى عليرضا على محمدى 
فرزند قربان به نشانى سعادت آباد، سرو شرقى، خ رشادت، پالك 41 قديم   خواندگان: 
1   سازمان مسكن و شهرسازى استان تهران به نشانى تهران، خيابان استاد نجات الهى 
شمالى، جنب بيمارستان ميرزا كوچك پالك 221 2   معصومه نوروزى سعادتى به نشانى 
مجهول المكان   خواسته: ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك است)   گردشكار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده با تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين 
شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه 
به تصدى امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد    «رأى دادگاه» راجع به دعوى محمود 
شهرسازى  و  مسكن  سازمان  بطرفيت  محمدى  على  عليرضا  وكالت  با  آقاباقر  محمديان 
استان تهران و معصومه نوروزى سعادتى به خواسته ابطال سند رسمى يك قطعه زمين 
از پالك ثبتى 900 فرعى از 517 فرعى از 118 اصلى قطعه 181 كه پس از تجميع با 
ساير پالك ها به يكصد و چهل قطعه تفكيك و نهايتا پالك 23043 فرعى از پالك 517 
فرعى از 118 اصلى به قطعه موصوف تعلق گرفته است به مساحت 50/ 72 واقع در 
با توجه به شرح دادخواست تقديمى خواهان و  اراضى پونك بخش 11 تهران دادگاه 
استماع اظهارات وكيل خواهان و نماينده حقوقى خوانده رديف اول و اينكه اصل حكم 
حاكم شرع دادگاه انقالب اسالمى مبنى بر واگذارى ملك به خواهان ارائه نشده است و 
در پرونده نيز مضبوط نيست و نماينده خوانده رديف اول نيز تقاضاى ارائه اصول اسناد 
مالكيت در جلسه اول دادرسى را مطرح و عنوان نموده ليكن توسط وكيل خواهان ابراز 
و ارائه نگرديده است لذا با توجه به اينكه نماينده خوانده منكر واگذارى زمين توسط 
حاكم شرع به خواهان گرديده و نسبت به ادعاى ايشان (خواهان) ترديد نموده و دليل 
متقن ديگرى كه دادخواست خواهان مستند به آن باشد ارائه نگرديده لذا با استناد 
ابطال دادخواست خواهان صادر و اعالم  به ماده 96 قانون آئين دادرسى مدنى قرار 
مى گردد   قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهى در مرجع 

محترم تجديد نظر استان تهران مى باشد   . 
عمومى  دادگاه   212 شعبه  رئيس                          110/23585  
زاده قاسمى  داريوش  تهران-  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 
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گروه فرادید  ویژه در واکنش به جنایات گسترده گ�زارش 
متجاوزان به یمن، نیروی دریایی این کش��ور یک 
کش��تی ائتالف س��عودی را با دو فروند موشک در 

ساحل غربی استان »الحدیدة« هدف گرفت.
ی��ک منبع از نیروی دریای��ی یمن اعالم کرد 
که ب��ا آتش گرفتن یک��ی از کش��تی های ائتالف 
س��عودی در ساحل غربی استان »الحدیدة«، سایر 
کشتی ها عقب نشینی کردند. کشتی سعودی که از 
سوی نیروی دریایی یمن هدف قرار گرفت، حامل 
نیروهای ائتالف متجاوز به یمن بود و قصد داشت 
این نیروها را در سواحل الحدیدة پیاده کند اما دو 
موشک به سوی این کشتی شلیک شد که با دقت 

به هدف اصابت کرد و کشتی آتش گرفت. 
سایر کشتی های ائتالف زخمی ها و کشته های 
این عملیات را از کش��تی مذکور خ��ارج کردند و 

چندین بالگردهای آپاچی ائتالف نیز در حال پرواز 
بر فراز کشتی مذکور است.

ش��به نظامیان ائتالف سعودی و امارات از یک 
ماه پیش عملیاتی را با هدف اشغال بندر الحدیده 
که تنها راه تنفس و ارتباط نیروهای مقاومت یمن 
با بیرون اس��ت، آغاز کرده اند و توانستند از جنوب 
اس��تان الحدیده و در امتداد س��احل و با پوشش 

هوایی عربستان به این بندر مهم نفوذ کنند.
نیروهای ارت��ش و کمیته ه��ای مردمی یمن 
در چن��د روز اخیر در جبهه های نب��رد زمینی به 

پیش��روی های خوبی در اس��تان الحدیده دس��ت 
یافته ان��د و برخی از مناطق اش��غال ش��ده ماننده 
الطائ��ف و الجاح را بازپس گرفته ان��د و امروز نیز، 
قص��د متج��اوزان برای ورود به س��احل غربی این 

استان را ناکام گذاشتند.
سه شنبه »محمد علی الحوثی« رئیس کمیته 
عالی انقالب یمن اعالم کرد که یمنی ها بر دفاع از 
استان الحدیده در برابر تجاوزات و حمالت ائتالف 
س��عودی و مزدوران آنها تاکید دارند و عربس��تان 
مسئول کامل هر گونه حمله و یا تهدید علیه بندر 

الحدیده اس��ت. اگر تش��دید حمالت سعودی در 
الحدیده ادامه داش��ته باشد، مردم یمن می دانند 
که چگونه باید با آن مبارزه کنند. همچنین  یگان 
موشکی ارتش  یک موش��ک بالستیک به شهرک 
نظام��ی الفیص��ل در »ج��ازان« در جن��وب غرب 

عربستان شلیک کرد. 
   طه المتوکل وزیر بهداش��ت یمن اعالم کرد 
شمار ش��هدا و مجروحان تجاوز سعودی آمریکایی 
ب��ه یمن ک��ه از آغاز این تجاوزگری ت��ا نهم ژوئن 
امسال به بیمارستان ها و مراکز درمانی انتقال داده 

شده اند به ۳۵ هزار و ۲۹۷ شهید و زخمی رسیده 
است.

 المتوکل در نشس��تی خب��ری در صنعا افزود 
شمار ش��هدا به یازده هزار و یک نفر رسیده است 
که دو هزار و ۲۳۰ نفر آن ها کودک و هزار و ۶۹۸ 
نفر آن ها زن هس��تند.  وی افزود شمار مجروحان 
نیز به ۲۲ هزار و ۲۱۵ رسیده است که سه هزار و 
۲۴۸ نف��ر آن ها کودک و دو هزار و ۶۴۵ نفر آن ها 
زن هستند و ش��مار معلوالن نیز به دو هزار و ۸۱ 

نفر رسیده است. 
وزیر بهداش��ت یمن از س��ازمان ملل متحد و 
نهاد های مختلف خواس��ت برای متوقف کردن این 
تجاوزگری و لغو محاصره و بازگشایی گذرگاه های 
زمین��ی، دریایی و هوایی تالش کنن��د تا بیماران 
بتوانن��د برای درمان به خارج س��فر کنند و اجازه 

ورود دارو و تجهیزات پزشکی نیز داده شود. 

ارتش به شهادت و زخمی شدن 35 هزار شهروند یمنی واکنش نشان داد

انهدام  کشتی ائتالف سعودی با موشک های یمن


