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پاکس�تان: رهب��ر حزب تحریک انص��اف با حضور 
در تجم��ع اعتراض آمیز برخی از اعض��ای این حزب در 
زمینه معرف��ی کاندیداها اعالم کرد، تحت فش��ار آن ها 
نظ��رش را تغییر نمی دهد. عمران خان گف��ت اگر امروز 
در برابر اعتراض برخی اعضای حزب تس��لیم شود بعد ها 
مجبور اس��ت در بس��یاری از موارد نظرش را تغییر دهد 
که امکان پذیر نمی باشد. بیشتر معترضان از ایالت پنجاب 
و خیبرپختونخواه هس��تند که به معرفی نشدن خود به 
عنوان کاندیدا در انتخابات پارلمانی 2018 اعتراض دارند.

ترکیه: درپ��ی عملیات هوایی جنگنده های ترکیه 
در مناطق شمال عراق علیه پایگاه های پ.ک.ک، بیش 
از 50 عضو گروه تروریس��تی پ.ک.ک از پای درآمدند. 
ارتش ترکی��ه با صدور بیانیه ای گف��ت حمالت هوایی 
ش��امگاه دوشنبه به ش��مال عراق، 26 تروریست عضو 
پ.ک.ک را از پای درآورده و اهداف متعددی را از جمله 

پناهگاه، زاغه مهمات و سالح های سنگین نابود کرد.

نیجریه: منابع محلی در شهر دامبوا واقع در والیت 
بورنو در شمال ش��رقی نیجریه گفتند که در دو حمله 
انتح��اری روز یکش��نبه عالوه بر ۳1 نفری که کش��ته 
شدند، 12 نفر دیگر بشدت زخمی شده و به بیمارستان 
مایدوگوری انتقال یافتند که بر اثر شدت جراحت، آنها 
نیز جان باختند. مهاجمان تجمع افرادی که در مراسم 

عید فطر شرکت کرده بودند، هدف قرار دادند.

آلم�ان: رویک��رد احزاب سیاس��ی آلمان نس��بت 
به سیاس��ت های مهاجرتی س��بب کاهش چشمگیر و 
بی سابقه محبوبیت احزاب اتحاد مسیحی در این کشور 
شد. »هورست زیهوفر« وزیر کشور آلمان برای دو هفته 
ب��ه »آنگال م��رکل« صدراعظم فرص��ت داد تا راه حلی 

اروپایی برای معضل مهاجرت پیدا کند. 

ذرهبین

عربستان پول بیشتری به اقتصاد آمریکا بدهد
وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که عربس��تان پول بیش��تری به 

اقتصاد آمریکا تزریق کند.
مای��ک پمپئو در س��خنانی با عنوان رش��د اقتص��اد آمریکا که در باش��گاه 
اقتص��ادی دیترویت ایراد ک��رد اقتصاد آمریکا را تاثیرگذارتری��ن و با نفوذترین 
اقتصاد در جهان دانس��ت و برگزیت را دلیلی بر ناتوانی اتحادیه اروپا برای رهایی 

از مشکالت اقتصادی دانست. 
وي تاکید کرد: انتظار داریم عربس��تان به اقتصاد آمریکا پول بیش��تری تزریق کند. 
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه با اش��اره به اقتصاد چین گفت: از س��رمایه گذاری های 
چین در جهان استقبال می کنیم اما این سرمایه گذاری نباید به شرایط مشخصی پیوند 
بخورد. وی در بخش سیاسی سخنانش افزود: چین نیز خواستار آن است تا کره شمالی 

سالح هسته ای را کنار بگذارد.

چالش
تمجید از نبیل رجب 

اتحادی��ه بین المللی حقوق بش��ر اعالم کرد: نبیل رجب مدافع حقوق بش��ر 
بحرین الگوی برجس��ته ای در زمینه پایداری و مقاومت و ایستادگی برای دفاع 

از حقوق بشر است. 
سخنگوی اتحادیه بین المللی حقوق بشر گفت: اهمیت و ویژگی نبیل رجب 
مدافع حقوق بشر در این است که وی از سال 2004 عضو این اتحادیه است و در 

سال 2012 به عنوان معاون دبیر کل اتحادیه انتخاب شد.
 س��خنگوی اتحادیه بین المللی حقوق بش��ر در مراس��م تکریم از نبیل رجب مدافع 
حقوق بش��ر در فرانسه گفت: با وجود شرایط نگران کننده نبیل رجب اما وی از شجاعت 
بس��یار زیادی برخوردار است و در برابر مس��ائل و مشکالتی که در معرض آن قرار دارد 
سست نمی شود به همین علت است که وی به عنوان الگویی برای مدافعان حقوق بشر 

به ویژه مدافعانی است که در معرض ظلم و ستم قرار گرفتند.

حقوق بشر
رد صالحیت رئیس جمهور سابق 

کمیس��یون نظارت بر انتخابات »پرویز مشرف« و »فاروق ستار« را به علت 
حضور نیافتن در جلس��ات دادگاه، برای شرکت در انتخابات 2018 پاکستان رد 

صالحیت کرد.
کمیس��یون نظارت بر انتخابات پاکس��تان اعالم کرد چون پرویز مش��رف و 
فاروق س��تار در جلسات دادگاه حاضر نشدند و نسبت به اتهامات وارد شده علیه 
خودش��ان پاسخگو نیستند رد صالحیت می شوند. علیه فاروق ستار دو پرونده وجود 
دارد که وی عالوه بر شرکت نکردن در جلسات دادگاه با پنهان کردن این موضوع هنگام 

کاندید شدن تالش کرد کمیسیون نظارت بر انتخابات را فریب دهد.
 فاروق س��تار می تواند به رأی کمیس��یون نظارت بر انتخاب��ات درباره رد صالحیت 
خودش اعتراض کند. قرار بود پرویز مش��رف بالفاصله پس از عید فطر به پاکستان آمده 

و درباره اتهامات وارد شده علیه خودش پاسخگو باشد.

شبه قاره

بودجه نظامی و پنهان سازی حقیقت 
علی تتماج

عنوان نویسنده

افکار عمومی جهان در حالی از یک سو درگیر ادامه بحران های 
امنیتی در غرب آسیا و البته کشتار مردم یمن توسط سعودی و 
جنایات صهیونیس��ت ها علیه ملت فلس��طین و از س��وی دیگر 
معطوف به بازی های جام جهانی فوتبال در روس��یه است که در 
اقدامی قابل تامل سنای آمریکا با اکثریت آراء بودجه نظامی 716 

میلیارد دالری پیشنهادی کاخ سفید را مورد تصویب قرار داد.
س��نای آمریکا که اکثریت آن جمهوری خواه اس��ت با 85 
رای موافق در برابر 10 رای مخالف بودجه س��االنه نظامی این 

کش��ور در س��ال 2019 که به دولت این کشور اجازه می دهد 
از ارت��ش در طیف گس��ترده تری از موارد در خ��ارج از مرزها 

استفاده کند را مورد تصویب قرار داد. 
6۳9 میلی��ون دالر از بودجه س��االنه دفاعی آمریکا صرف 
مس��ائلی نظیر خرید تسلیحات، کش��تی و هواپیما و همچنین 
حق��وق نیروهای ارتش خواهد ش��د و 69 میلی��ون دالر نیز به 
کشمکش ها و بحران هایی که درحال حاضر ارتش با آن درگیر 
است اختصاص خواهد یافت. این اقدام آمریکا در حالی صورت 
گرفت��ه که بررس��ی کارنام��ه نظامی آمری��کا در عرصه جهانی 
نکات قابل توجهی را نش��ان می دهد. پس از 17 س��ال حضور 
در افغانس��تان نه تنها تروریسم نابود نشده بلکه پایگاهی برای 
حمایت از داعش و سایر گروه های تروریستی شده است، کارنامه 
آمریکا اش��غالگری آمریکا در افغانستان و عراق و کشتار هزاران 
انس��ان بی گناه را در خود دارد، بخش��ی از نظامی گری آمریکا 

شامل حضور در سوریه شده که نتیجه آن تقویت تروریست ها 
و نیز اش��غال اراضی سوریه بوده است، بخشی از بودجه و توان 
نظامی آمریکا صرف حمایت از رژیم صهیونیستی و البته سعودی 
می شود که نتیجه آن کشتار مردم فلسطین و جنایات گسترده 
سعودی علیه مردم بحرین و یمن بوده است، نظامی گری آمریکا 

در شرق آسیا زمینه ساز رقابت تسلیحاتی است. 
اینها تنها بخش��ی از رفتارهای نظام��ی آمریکا در صحنه 
جهانی اس��ت که یک اصل را نشان می دهد و آن اینکه آمریکا 
تهدیدی برای امنیت و ثبات و صلح جهانی است و جالب تر آنکه 
از یک س��و بودجه 700 میلیارد دالری دیگری برای نوسازی 
توان هس��ته ای خود اختصاص داده و از سوی دیگر بر افزایش 
بودجه ناتو تاکید کرده است. این نوع رفتارها نشان می دهد که 
محور سیاست های آمریکا همچنان بر اصل نظامی گری استوار 
اس��ت چراکه از یک سو رئیس جمهور آمریکا به قدرت رسیدن 

خود را برگرفته از حمایت های البی کارخانه های اسلحه سازی 
می داند و از س��وی دیگر فروش تسلیحات و ایجاد بحران های 

امنیتی در جهان راهکار این کشور برای کسب درآمد است. 
در این ش��رایط جامعه جهان��ی برای حفظ امنیت و ثبات 
جهان باید در کنار اعمال فش��ار به آمری��کا برای کنار نهادن 
رفتارهای تهدید آمیزش به حمایت از جبهه ضد امپریالیس��م 
و کش��ورهایی بپردازد که در کنار مبارزه واقعی با تروریسم به 
مقابله با سلطه گری آمریکا می پردازند. کشورهایی مانند جبهه 
مقاوم��ت که جایگاه خود در تحقق صلح و امنیت جهانی را به 
اثبات رس��انده اند و جالب توجه آنکه آمریکا برای پنهان سازی 
این مهم با هوچی گری و مقاومت هراس��ی به دنبال حذف این 
جریان  از میدان و حتی توجیه رفتارهای نظامی خود است که 
نمود عینی آن را در عملکردهای آمریکا در غرب آس��یا علیه 

جبهه مقاومت می توان مشاهده کرد. 

یادداشت

ت دوم
نوب

آگهى مناقصه الف- ب- 97-239

شركت سهامى آب منطقه اى گيالن در نظر  دارد پروژه خريد كاالهايى با اطالعات مشروحه ذيل را از طريق  سامانه  تداركات الكترونيكى  دولت  به 
شماره  فراخوان 200971076000004 از طريق فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى  به شركت هاى  واجد شرايط واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان 
مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاديران) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران  در صورت  عدم 
عضويت قبلى در  سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دريافت گواهى  امضاى الكترونيكى را جهت شركت  در مناقصه محقق سازند. به پيشنهادهاى  واصله  خارج 

از سامانه تداركات الكترونيكى دولت  و همچنين به پيشنهادهايى كه بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتيب اثر داده  نخواهد شد.
1- نام و نشانى  دستگاه  مناقصه گزار : شركت  سهامى آب  منطقه اى  گيالن- رشت  بلوار امام  خمينى ، تلفن 33669021-9 .

2- نام و نشانى  واحد خدمات مهندسى  مشاور: مهندسين مشاور  سفيد رود گيالن به نشانى رشت- كمربندى  شهيد بهشتى – چهار راه  بيمارستان  
دكترحشمت- كوى  پانزده  خرداد- خيابان  پنجم- تلفن  33606073- 013  و فاكس 013-33606072 

 3- موضوع  مناقصه : خريد لوله هاى بتنى  پيش تنيده تحت فشار  پروژه احداث ايستگاه پمپاژ و خط  انتقال نهر چيك چكه  رشت- موافقتنامه طرح  :
 018 گ1307003 كد پروژه: 962715 

4- مدت قرارداد: 3 ماه
5- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : منحصرا» به صورت ضمانت نامه  بانكى به مبلغ 1/483/600/000 ( يك  ميليارد و چهارصد و هشتاد و سه ميليون و 
ششصد هزار ريال )  كه بايد به نفع كارفرما طبق فرم  پيوست اسناد مناقصه ( ضمانتنامه  شركت در مناقصه) با مدت اعتبار حداقل  سه ماه پس از تاريخ افتتاح 
پيشنهاد كه براى يك دوره سه ماهه ديگر نيز قابل تمديد باشد ، ارايه  گردد. الزم  به ذكر است مشخصات  الزم جهت دريافت ضمانتنامه شامل كد اقتصادى  

شركت آب  منطقه اى  گيالن 411356488953 و كد پستى 4188866789 و شناسه ملى  شركت 10720143757 و شماره  ثبت  1711 مى باشد.
6-  شرايط كلى شركت كنندگان :  شركت كنندگان مى بايست توليد كنند گان لوله بتنى  پيش تنيده تحت فشار  7 مترى به قطر اسمى 800 ميليمتر و لوله 

بتنى مخصوص  تحت فشار 7 مترى  به قطر اسمى 800 ميليمتر  با متعلقات مربوطه مطابق مشخصات فنى  مندرج در اسناد  مناقصه باشند.
 ارائه  كپى  برابر با  اصل پروانه  بهره بردارى مرتبط با موضوع  از سازمان  صنعت ، معدن و تجارت براى توليد كنندگان و يا نامه نمايندگى  براى نمايندگان رسمى 

فروش  و همچنين ارائه موارد ذيل الزامى  مى باشد.
 كپى برابر با اصل  آگهى  ثبت  شركت – اساسنامه شركت -  كد اقتصادى- كد شناسه ملى-  آخرين تغييرات در روزنامه  رسمى كشور- گواهى امضاء مجاز-

تصوير كارت ملى  صاحبان امضاى مجاز- حداقل دو مورد سابقه  تامين  كاالى مشابه-شماره  حساب بانكى بنام شركت- آدرس  دقيق پستى
7- تاريخ ، مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه از طريق  سامانه : متقاضيان مى توانند از ساعت 8 صبح  روز  سه شنبه  مورخ  1397/03/29 لغايت پايان وقت 
ادارى روز  چهارشنبه  مورخ 97/03/30 با واريز مبلغ 350/000 ريال  ( سيصدو  پنجاه  هزار ريال )  به  شماره حساب  2170094437006 بانك ملى  شعبه رشت 
بنام  تمركز  وجوه در آمد متفرقه خزانه  معين استان گيالن و همزمان از طريق مراجعه  به سامانه ستاد  ايران به آدرس  www.setadiran.ir براى دانلود اسناد 

مناقصه  اقدام نمايند.
8- تاريخ ، مهلت ، محل تحويل و تاريخ  بازگشائى اسناد مناقصه : مناقصه گران مى بايست اسناد مناقصه را تكميل و ضمن بار گزارى كليه  اسناد مناقصه در 
سامانه  تداركات الكترونيكى دولت   در تا پايان  وقت ادارى   ( 15:15) روز  شنبه مورخ 1397/04/9 اقدام نموده  و نسبت  به  ارسال پاكت الك و مهر شده الف 
( اصل ضمانت  نامه بانكى ) نيز در مهلت مقرر تعيين شده  به دبيرخانه حراست شركت سهامى آب منطقه اى گيالن واقع  در رشت- بلوار امام خمينى – شركت 
سهامى آب  منطقه اى  گيالن اقدام  و رسيد دريافت دارند. پيشنهادهاى  واصله راس ساعت 12 روز يكشنبه  مورخ 97/04/10 در كميسيون مناقصه بازگشايى مى 

گردد. حضور يك نفر نماينده از طرف هريك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادها  با ارايه معرفى  نامه مجاز  مى باشد.
 9- مدت اعتبار  پيشنهادات  : 180 روز بعد از آخرين  موعد  تسليم پيشنهاد مى باشد.

10- اطالعات تماس  سامانه ستاد جهت انجام مراحل  عضويت در سامانه : تلفن مركز راهبرى و پشتيبانى 41934-021 مى باشد.
11- هزينه چاپ كليه آگهى  هاى مربوطه به موضوع مناقصه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

12- روش  پرداخت : نحوه پرداخت كليه مبالغ صورت  حساب ها  به صورت اسنادخزانه اسالمى  و يا هر گونه اعتبارات تخصيصى ديگر  از سوى  سازمان  
مديريت و برنامه ريزى كشور مى باشد و در صورت  پرداخت به هريك از روش هاى فوق الذكر، فروشنده  حق هيچگونه ادعايى را نخواهد داشت.

شماره تماس دفتر امور تداركات و خدمات پشتيبانى شركت سهامى آب منطقه اى گيالن : 013-33660913
www.glrw.ir :آدرس اينترنتى شركت سهامى آب منطقه اى گيالن
iets.mporg.ir : آدرس اينترنتى پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

وزارت نيرو
شرکت آب منطقه اي گيالن 

شرکت سهامي آب منطقه اي گيالن

آگهى ابالغ وقت دادرسى به اسمعيل شاهكالئى ف على
ش بايگانى شــعبه:970213 خواهان حســن جان غالم نيا روشن دادخواستى به طرفيت اسماعيل شاهكالئى به 
خواســته اعسار از هزينه دادرسى و مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981110800207 
شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى بابل ثبت و وقت رسيدگى 97/5/21 ساعت 9:30 تعيين گرديد. 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 خواهان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد.(( مازندران –بابل-

ميدان واليت-دادگسترى بابل-كدپستى4713658739)).م/الف
منشى شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى بابل-مريم رمضانى

آگهى حصر وراثت
آقاى حسين همتى مژدهى ف محمود به شرح درخواستى كه به شماره 269/97/ش ح2 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمود همتى مژدهى ف گداعلى ش ش 18 
صادره رشت ت ت 1325/3/20 در تاريخ 93/9/12 در شهرستان عباس آباد  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 6 نفر :1- بلقيس منفرد گيساوندانى ف ابراهيم ش ش 16 همسر متوفى2-حسين  ش 
ش 143   3-كبرى ش ش 2022   4-مريم ش ش 2023   5-حميد ش ش 2024   6-فاطمه ش ش 2 همگى همتى 
مژدهى   نام پدر: محمود-فرزندان متوفى فرزند متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف عباس آباد-نقى سيار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به موسسه سفير نور سورك(به مديريت محمد رحمانى)
خواهان رضا كوزه گر دادخواســتى به طرفيت خوانده موسســه سفيبر نور ســورك( به مديريت محمد رحمانى) 
به خواســته مطالبــه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و بــه كالســه 9609981984200326  شــعبه دوم دادگاه 
عمومى(حقوقى)مياندرود ثبت و وقت رســيدگى  97/5/21 ســاعت 10 تعيين گرديدكه حســب دستور دادگاه،طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
دريكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نســخه دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضرگردد.م/الف97/39
                    دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمد رحمانى
خواهان رضا كوزه گر دادخواستى به طرفيت محمد رحمانى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به كالسه 9609981984200326  شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود ثبت و وقت رسيدگى  97/5/21 
ســاعت 10 تعيين گرديدكه حسب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست 

و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف97/40
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود

اجراييه:
ش پ: 10/96/330 محكوم له: سيد جواد حسينى محكوم عليه:محسن خرميان –مجهول المكان به موجب رأى 
شماره 664-96/8/23 شعبه دهم شوراى حل اختالف آمل كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 
15,000,000 ريال و هزينه دادرســى مبلغ 440,000 ريال بابت هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه 452900 
از تاريخ 95/12/22 تا اجراى حكم در حق محكوم له به انضمام نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت مى باشد. به 
استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه 
مكلــف اســت پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا 

دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
                                                                               مسئول دفتر شعبه دهم شوراى حل اختالف آمل

          
آگهى ابالغ وقت دادرسى

آقاى سيدرضى پيروان ف سيدعلى با وكالت نسيبه رمضانى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت على 
فغانى اسرمى ف محمدباقر تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 159769 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده 
مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود 
كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز چهارشنبه 
97/5/3 ســاعت 11 صبح در شــعبه 15  شوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و 

اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزایده عمومى
 (شماره 1397/1)

http://iets.mport.ir

ویژه گروه فرادید   ائت��الف »الفتح« به ریاس��ت گ�زارش 
»هادی العامری« طی بیانیه ای، هدف قرار گرفتن 
نیروه��ای »الحشدالش��عبی« در نزدیکی مرزهای 
مشترک عراقی - سوری را محکوم کرد و خواستار 

حمایت دولت از این نیروها شد.
»احمد االس��دی« سخنگوی ائتالف الفتح طی 
بیانی��ه ای اعالم کرد: ما به ش��دت حمل��ه به یکی 
از مقره��ای ثاب��ت رزمندگان قهرم��ان را که مامور 
مقابله ب��ا تروریس��م در نزدیکی مرزه��ای عراق و 
سوریه هستند، محکوم می کنیم. ما یقین داریم که 
هدف ق��رار دادن این گروه، به نفع اس��تراتژی های 
تروریستی و اهداف تکفیری آنها در عراق و منطقه 
اس��ت. وی در ادامه از دولت خواست تا تدابیر الزم 
ب��رای حمایت از مبارزان حاض��ر در طول مرزهای 
مشترک عراق و س��وریه اتخاذ کند. زیرا نیروهایی 
که در ح��ال مبارزه با تروریس��م تکفیری در عراق 

و س��وریه هستند، در واقع در حال مقابله با دشمن 
تندرویی است که کرامت، حاکمیت و وحدت اراضی 

عراقی - سوری را نشانه گرفته  است.
در پایان این بیانیه، ائتالف الفتح بار دیگر هدف 
قرار گرفتن گروه های مقاومت در نزدیکی مرزهای 
عراق و س��وریه را محکوم و اع��الم کرد: معتقدیم 
این حمالت نمی تواند هیچ آس��یبی به پروژه ملی 
و اه��داف واال و رس��الت مق��دس مقاومت در مهار 
تروریسم و پیروزی بر آن و تقویت پایه های صلح و 

ثبات در عراق وارد آورد.
از س��وی دیگر، گردان های ح��زب اهلل عراق نیز 
طی بیانی��ه ای اعالم کرد: جنایت ه��دف قرار دادن 
مقره��ای مقاومت، موج��ب از س��رگیری مقابله با 
رژیم صهیونیس��تی و پروژه آمریکایی خواهد ش��د. 
م��ا با حم��الت آمریکای��ی - صهیونیس��تی به مقر 
الحشدالش��عبی غافلگیر نشدیم زیرا دلیل حضور ما 
در ن��وار مرزی، تعقیب عناصر داعش اس��ت. تامین 

مرزها و نابودی داعش؛ آمریکا و رژیم صهیونیس��تی 
و مزدوران منطقه ای آنها را برآش��فته است... آنها به 
دنبال ابقای داعش و همپیمانان این گروه تروریستی 
هستند و می خواهند که مانند خنجری مسموم در 

پیکره اسالم باقی بمانند.
 آنه��ا داع��ش را بهان��ه ای ب��رای حض��ور در 
پایگاه های مختلف احداث شده در منطقه به ویژه 
در نزدیک��ی مرزهای عراق و س��وریه کرده اند. در 
ادامه این بیانیه آمده است که گردان های حزب اهلل 
ع��راق؛ لحظه ای در مقابله با رژیم صهیونیس��تی و 
ط��رح آمریکا تردید نک��رده و نخواهد کرد. ترامپ 
احمق و نتانیاهو س��بک مغز به خوبی می دانند که 

شهدای دیروز چه کس��انی بودند و از چه فرهنگ 
و عقیده و تاریخی هس��تند. ما جنایت هدف قرار 
گرفتن این شهدا را رها نخواهیم کرد و تا چند روز 
دیگر می فهمیم که چه کس��انی دقیقا این جنایت 
را مرتبک ش��ده اند و پس از مشخص شدن دقیق 
هویت مجرمان، موضعی متناسب با میزان جنایت 

صورت گرفته، اتخاذ خواهیم کرد.
هیأت »الحشدالش��عبی« عراق، اعالم کرد که 
»در ساعت 22 یکش��نبه، یک جنگنده آمریکایی 
مقر لش��کر 45 و 46 الحشدالشعبی در مرز سوریه 
را با راکت هدف قرار داده اس��ت که درپی آن 22 
نف��ر از رزمندگان الحش��د ش��هید و 12 نفر دیگر 

زخمی ش��دند.« اما ارتش ع��راق در بیانیه ای پس 
از انتش��ار این اخبار طی بیانی��ه ای اعالم کرد که 
نیروهای الحش��د ی��ا هیچ ی��ک از نیروهای عراقی 
مامور تامی��ن امنیت مرزهای ع��راق هدف حمله 
هوایی قرار نگرفته اس��ت و حمله صورت گرفته در 

داخل اراضی سوری بوده است.
پی��ش از ای��ن جنب��ش »النجب��اء« ع��راق، از 
ط��رح جدید آمری��کا ب��رای دور ک��ردن نیروهای 
»الحشدالش��عبی« از مرزهای عراق با س��وریه خبر 
داده و اع��الم کرده بود که ه��دف از این اقدام وارد 
ک��ردن مجدد تروریس��ت ها به عراق اس��ت. وزارت 
خارجه عراق هرگونه عملیات علیه الحشدالش��عبی 
را محکوم ک��رد. در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده 
است: هرگونه عملیات هوایی علیه نیروهای حاضر در 
مناطق جنگ با داعش چه در خاک عراق یا سوریه 
یا هرمکان دیگری که میدان مقابله با این دشمن که 

تهدید برای انسانیت است، محکوم و مردود است.

واکنش عراقی ها به حمله آمریکا به حشدالشعبی

حمایت یکپارچه از مقاومت عراق


