
فرادیـد6 پنج شنبه  31 خرداد 1397  شماره 4771 

امارات: آسوشیتدپرس به رواج سوء استفاده جنسی 
در زندان های تحت کنترل امارات متحده در یمن پرداخته 
اس��ت. در این گزارش آمده اس��ت: شکنجه گران از یک 
الگوی ثابت پیروی می کردند: کتک زدن روزهای شنبه، 
شکنجه روزهای یکشنبه، و استراحت روزهای دوشنبه. 
سه روز بعد هم از همین الگو تبعیت می کرد. جمعه نوبت 
به سلول انفرادی می رسید. افس��ران اماراتی صدها مرد 
یمنی را که بدون محاکمه در زندان های مخفی به س��ر 

می برند، مورد آزار و شکنجه جنسی قرار می دهند.

س�وریه: آمری��کا و گروه موس��وم ب��ه »نیروهای 
دموکراتیک س��وریه« که تحت الحمایه آمریکا است، در 
روند رس��یدن عناصر داعش از شرق رود فرات به غرب 
این رود به این گروه کمک کرده اند تا داعش بتواند علیه 
ارتش سوریه عملیات کند. روزنامه الوطن گزارش داد که 
عناصر گروه موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه«، 

عملیات علیه داعش را در دیرالزور متوقف کرده اند.

ترکی�ه: رئیس جمه��ور ترکیه در س��خنرانی های 
مب��ارزات تبلیغاتی خود پیش از انتخابات 3 تیر، درباره 
مس��ائل داخل��ی و خارجی صحبت ک��رد. رجب طیب 
اردوغان در یک مصاحبه تلویزیونی درباره تالش ها برای 
پیشرفت برنامه هسته ای ترکیه اعالم کرد که این کشور 
بعد از تکمیل س��اخت نیروگاه اتمی »آق قویو« توسط 
روسیه، سومین نوع از این تاسیسات را ایجاد می کند. 

ک�ره جنوبی: رئیس جمهور ک��ره جنوبی پیش از 
دیدار با همت��ای روس خود گفت که دو طرف دیدگاه 
مشترکی در خلع سالح اتمی و ایجاد صلح در شبه جزیره 
ک��ره دارند. »مون جائه این« گفت که وی و »والدیمیر 
پوتین« در مس��ئله خلع س��الح اتمی و ایجاد صلح در 

شبه جزیره کره، هدف مشترکی را دنبال می کنند.

ذرهبین

دوره گری مرکل 
صدر اعظم آلمان در جریان س��فر به خاورمیانه قرار اس��ت با پادشاه اردن و 
نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان دیدار و درباره مسائل مهم بین المللی 

گفت وگو کند.
وی در ای��ن دیدار عالوه بر بررس��ی آخرین وضعی��ت و تحوالت خاورمیانه 
درباره پناه جویان اردنی که راهی کش��ورهای اروپایی می ش��وند نیز به گفت وگو 
خواهد پرداخت. براساس گزارش های منتشر شده حدود ۷۰۰ هزار پناه جوی جنگی 

از اردن و سوریه راهی اروپا شده اند. 
صدراعظ��م آلمان روز جمعه پس از اردن راهی لبنان ش��ده و با »س��عد الحریری« 
نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان دیدار و گفت وگو خواهد کرد. مرکل در جریان 
سفر به لبنان به همراه هیات بلندپایه اقتصادی و تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان قرار 

است گفت وگوهای تجاری و اقتصادی انجام دهد.

قاره سبز
ناتو خود را با جسارت های روسیه تطبیق دهد

دبیرکل ائتالف نظامی ناتو در مصاحبه ای اظهار کرد که ناتو باید در مواجهه 
با افزایش جسارت روسیه خود را تطبیق دهد اما در عین حال اظهار تمایل کرد 

که روابط این ائتالف با مسکو بهبود یابد.
 ینس اس��تولتنبرگ گفت: از قابلیت های نظامی جدید روسیه نگران است. 
او تصریح کرد که مس��کو شدیدا در تجهیزات نظامی مدرن هم در حوزه متعارف 
و هم در حوزه هس��ته ای سرمایه گذاری می کند. او گفت که روسیه تمایل داشته که 
از نیروی نظامی علیه همسایگانش استفاده کند که نمونه اش اتفاقات سال های اخیر در 
اوکراین و گرجس��تان است. وی افزود: مسکو سربازانی در مولداوی بدون رضایت دولت 
آن مس��تقر کرده و الگوی فعالیت های روس��یه در س��ال های اخیر در این زمینه توسعه 
یافته که نیازمند پاسخ است. او همچنین اظهار تمایل کرد که روابط ناتو با روسیه بهبود 

یافته و تنش های آنها کاهش یابد.

سرخط
خروج مالزی از ائتالف عربی 

به گفته وزی��ر دفاع مالزی، کوآالالمپور در حال بررس��ی خروج نیروهایش 
از عربستان سعودی اس��ت که در چارچوب عملیات ائتالف عربی علیه یمن در 

عربستان حضور دارند.
محمد س��ابو، وزیر دفاع مالزی به پایگاه مالیژین  اینس��ایت گفت: چرا باید 
تمایلی به مداخله در حمالت علیه یمن، یک کشور اسالمی دیگر، داشته باشیم؟ 
اصال تمایلی نداریم در چنین درگیری هایی مش��ارکت داش��ته باش��یم. چنانچه قرار 
باش��د ارتش مالزی وارد چنین درگیری ای ش��ود، این کار تنها از طریق س��ازمان ملل 

متحد ممکن است.
وی افزود، مالزی در مس��اله اس��تقرار نیروهایش در عربستان تغییر موضع می دهد و 
کش��ورش نمی خواهد در درگیری بین کشورهای حوزه خلیج فارس مشارکت کند. ارتش 
مالزی در ۱۴ آوریل در رزمایشی موسوم به سپر خلیج فارس در عربستان مشارکت کرد. 

چالش

جنگ تجاری 

 

فرامرز اصغری

بیش از یک سال اس��ت که دونالد ترامپ در آمریکا روی 
صندلی ریاس��ت جمهوری نشسته و طی این مدت با عملکرد 
خود انتقادهای فراوان داخلی و بین المللی را سبب شده است. 
مخالفان و موافقان از ترامپ بیشتر از هر چیز با عنوان کاسب،  
دالل، تاجر و عناوینی از این دس��ت ی��اد کرده اند. البته تاریخ 
چند دهه اخیر آمریکا نشان می دهد که جایگاه رئیس جمهور 
و ش��خصیت های انتخاب شده طی س��ال های اخیر نسبت به 

گذشته تاکنون از افت شدید برخوردار بوده و روسای پیشین 
مورد پذیرش تر و موجه تر از روسای سال های اخیر بوده اند. در 
این باره می توان از ج��ان اف کندی از خانواده مطرح و عنوان 
دار کندی ه��ا در آمریکا نام برد که در س��ال های بعدی جای 
خ��ود را به کمدینی به نام دونالد ری��گان داد. در میان این ها 
دونالد ترامپ موجود خارق العاده ای اس��ت که تمامی شرکای 
اروپا و دیکر کشورهای جهان را در بهت و حیرت برده است. 

رفتار و عملکرد غیرمتعارف ترامپ به اندازه ای است که حتی 
در تصاویر روسای دنیا که در کنار ترامپ قرار گرفته اند به عینه 
مش��خص است. اما ترامپ کار خود را می کند. جنگ در سطوح 
مختلف با دوست و دشمن ادامه دارد که البته مهمترین آن جنگ 
تجاری اس��ت. آمریکا طی یک سال گذشته خود را برای جنگ 
تجاری با اروپا آماده کرده و همین مسئله سبب ساز اعتراضات و 

انتقادات بسیاری از متحدان سنتی آمریکا شده است. 
اما مسئله مهمتر که طی روزهای اخیر پر سروصدا دنبال 
می شود جدی تر شدن جنگ تجاری آمریکا با چین است. چین 
از یک سو مخالف سیاست های کالن آمریکا در نظام بین الملل 
است و به عنوان مخالف واشنگتن شناخته می شود و از طرفی 

دیگر جدی ترین رقیب اقتصادی آن به شمار می رود. 
بنابراین در اقدام و موضعی جدید، تهدید کرده اس��ت که 
اگر مقامات پکن در برابر خواسته ها و اقدامات کاخ سفید دست 
ب��ه عملی متقاب��ل و تالفی جویانه بزنند،  تعرف��ه واردات 2۰۰ 
میلیارد دیگر از کاالهای چینی را تا ۱۰ درصد افزایش خواهد 
داد. این در ادامه جنگ تجاری اولیه آمریکا اس��ت که پیش از 
این به دستور ترامپ تعرفه های برخی کاالهای وارداتی از چین 
25 درص��د افزای��ش پیدا کرده بود. در همی��ن حال چین نیز 

شرکت ها،  کارگران و کشاورزان آمریکایی را تهدید کرده بود. 
این دوئل اقتصادی س��بب ش��د تا ترامپ بار دیگر فشار 
گمرکی را به چین افزایش دهد تا جنگ وارد مرحله جدی تری 
شود. در طرف مقابل نیز پکن به دنبال عملی کردن تهدیدات 
خود اس��ت. اگر چه تمایلی به ت��داوم این جنگ ندارد اما در 
برابر عملکرد ترامپ تنها راه را همین می داند به همین دلیل 
است که تاکید کرده در اقدامی مشابه، هزینه های گمرکی را 

روی 3۴ میلیارد دالر از کاالهای وارداتی، افزایش می دهد.
این در حالی است که ترامپ مدعی است که به علت کسری 
تجاری 3۷5 میلیارد دالری آمریکا در برابر چین،  دست به چنین 
اقدامی زده اس��ت تا بتواند به اشکال مختلف آن را جبران کند. 
اتفاقا بر همین مبنا است که چین تاکید دارد در برابر این سیاست 

اقتصادی واشنگتن اقدامات کمی و کیفی انجام خواهد داد.

یادداشت

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم عليه: 1- على قراباغــى فرزند ابوالفضل 2- ابوالفضل قراباغــى فرزند احمدعلى  هردو 
خوانده به نشــانى مجهول المكان ، مشــخصات محكوم له: بانك ملت به مديريت هادى اخالقى فيض آثار و به وكالت 
يا نمايندگى قانونى محمد حســين سعيدى به نشانى همدان چهارراه خواجه رشيد مديريت شعب بانك ملت استان 
همدان ، محكوم به: بموجب راى شــماره 368 تاريخ 96/8/17 شــعبه 132 شــوراى حل اختالف (و راى شماره – 
تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم است به حكم به محكوميت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ -/113/500/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ -/3/235/000 ريال 
به عنوان هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت مورخ 95/10/30 به نرخ 
21 درصد ( كه روزانه مبلغ -/41/425 ريال مى باشد) تا وصول محكوم به بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمى از 
ناحيه بانك مركزى در حق خواهان صادر ضمنا پرداخت نيم عشر دولتى بر عهده محكوم عليهم مى باشد. به استناد 
ماده 29 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اجرائيه ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد واال 

اقدامات الزمه قانونى معمول خواهد گرديد. م الف/1253
رئيس شعبه 132 شوراى حل اختالف همدان

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى 
اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه چالكسرا   سنگ اصلى 97  بخش 16 گيالن 
پــالك 1259 مفــروز از 10 و 13  در مالكيــت خانم زهرا دنيايى گلرودبار  ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر   
ساختمان مسكونى به مساحت  243/28 مترمربع از مالكيت يحيى ملكى سياهكلى   . لذا هر كس اعم از مجاوران 
و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ 
اولين انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد شهرســتان سياهكل تحويل و ظرف مدت 
يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت 
پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد 
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى 
اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه كلســر   ســنگ اصلى 31  بخش 16 گيالن 
پالك 4331 مفروز از 40  در مالكيت خانم كبرى دار آفرين ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر يك باب انبارى 
به مســاحت 222/20    مترمربع از مالكيت شــير على دار آفرين    . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق 
و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار 
اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع 
قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهــى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غيــر اين صورت پس از تقاضا 
مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ 
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى 
اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه كلســر   ســنگ اصلى 31  بخش 16 گيالن 
پالك 4330 مفروز از 40  در مالكيت خانم كبرى دار آفرين ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر يك باب انبارى 
به مســاحت 225/52    مترمربع از مالكيت شــير على دار آفرين    . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق 
و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار 
اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع 
قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهــى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غيــر اين صورت پس از تقاضا 
مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ 
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فراخوان مناقصه عمومى (دو مرحله اى) شماره 97/11

روابط عمومى شركت سهامى برق منطقه اى كرمان

شركت سهامى برق منطقه اى كرمان (به عنوان دستگاه مناقصه گزار) در نظر دارد احداث فونداسيون خريد و اجراى سيستم زمين برجهاى خطوط انتقال 132 كيلوولت ارتباطى 

پست 400 كيلوولت جيرفت به شماره ثبت 200971406000019 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه 

پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: ساعت 13 روز يك شنبه مورخ  97/4/3

آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 97/4/7

آخرين مهلت بارگذارى اسناد مناقصه و پاكتهاى پيشنهادى : تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 97/4/25

مهلت ارسال اصل اسناد مناقصه و پاكتهاى پيشنهادى: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 97/4/25

زمان و محل بازگشايى پاكات مناقصه: ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 97/4/26

ساختمان شماره يك ، طبقه دوم (اتاق كنفرانس) شركت سهامى برق منطقه اى كرمان

محل تحويل پاكات مناقصه: كرمان، بلوار شهيد عباسپور ، اداره دبيرخانه شركت سهامى برق منطقه اى كرمان كدپستى: 7614653143

تذكر مهم: تحويل يك نسخه اصل پاكتهاى الف و ج به صورت الك و مهر شده به آدرس فوق الذكر الزامى مى باشد.

مبلغ و نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: مبلغ 724/000/000 ريال به صورت يك يا تركيبى از ضمانتنامه هاى مندرج در ذيل:

- رسيد واريز وجه به شماره حساب 2175093806008 بانك ملى ايران – شعبه برق منطقه اى كرمان

- ضمانتنامه بانكى و يا ضمانتنامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز فعاليت از سوى بانك مركزى هستند.

- ساير ضمانتنامه هاى مقرر در بندهاى (پ) ، (ج) ، (چ) ، (ح) ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/9/22

- به پيشنهادهايى كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط ، مخدوش، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصى و نظاير آن و پيشنهادهائى كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى 

واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمناً اين آگهى در سايت اينترنتى به آدرسهاى www.krec.co.ir  ، http://iets.mporg.ir ، WWW.Tavanir.org.ir در دسترس مى باشد.

شناسه آگهى:192808

ویژه گروه فرادید   اعالم خروج آمریکا از شورای گ�زارش 
حقوق بشر سازمان ملل، انتقادهای بین المللی را از 
واشنگتن به همراه داشته اما رژیم صهیونیستی این 
اقدام را »شجاعانه« خواند در حالی که جهانیان این 
خروج را برداشته شدن نقاب از چهره متهم ردیف 

اول نقش کنندگان حقوق بشر عنوان کرده اند. 
در ادامه بی توجهی های دولت آمریکا به توافق ها 
و هنجارهای بین المللی، دیروز واشنگتن خروج خود 
را از شورای حقوق بشر سازمان ملل اعالم کرد. این 
اقدام بعد از ناکامی آمریکا در خارج کردن این رژیم 
از دس��تور کار شورا انجام ش��د. شورای حقوق بشر 
سازمان ملل در سال 2۰۰۶ به دنبال رای گیری در 
مجمع عمومی این سازمان تشکیل شد. وظیفه این 
شورا به عنوان یکی از نهادهای سازمان ملل ، نشان 

دادن موارد نقض حقوق بشر است.
این ش��ورا که مقر آن در ژنو س��وئیس است، 
جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شد. 

شورای حقوق بشر ۴۷ عضو دارد و مجمع عمومی 
اعضا را انتخاب می کند. شرط عضویت، محدود به 

دو دوره متوالی برای 3 سال است.
خروج آمریکا از اصلی ترین مرجع حقوق بشری 
سازمان ملل، با واکنش های بین المللی مواجه شده 
و جز حمایت رژیم صهیونیس��تی، اغلب واکنش ها 
انتقادی بوده اس��ت. »وجیسالو شوک« اهل کشور 
اس��لوونی ضمن رد اظهارات و مواضع آمریکا علیه 
ش��ورای حقوق بش��ر، از خروج واش��نگتن از شورا 
انتق��اد کرد. »زید رعد الحس��ین« کمیس��ر عالی 
حقوق بش��ر س��ازمان ملل خروج آمریکا از شورای 
حقوق بشر را »ناامیدکننده« خواند اما گفت که با 

توجه به مواض��ع دولت کنونی آمریکا، این موضوع 
»تعجب آور« نبود. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل 
هم اعالم کرده که »آنتونیو گوترش« بسیار ترجیح 

می داد که آمریکا در شورای حقوق بشر می ماند.
س��خنگوی اتحادی��ه اروپا در انتق��اد از خروج 
آمریکا از ش��ورای حقوق بش��ر اع��الم کرد که این 
اق��دام، »خط��ر تضعیف نقش و جای��گاه آمریکا به 
عنوان قهرمان و حامی دموکراسی در سطح جهانی 
را به دنبال دارد«. »مایا کاسیانیچ« همچنین افزود 
که 2۸ کشور عضو اتحادیه اروپا بار دیگر تعهد خود 

را به شورای حقوق بشر اعالم می کند.
»بوریس جانس��ون« گفت: »تصمی��م آمریکا 

برای خروج از ش��ورای حقوق بشر، تاسف آور است. 
ای��ن موضوع محرمانه و مخفی نیس��ت که بریتانیا 
خواهان اصالحات در شورای حقوق بشر است اما ما 
متعهد به کار در درون ساختار شورا برای تقویت آن 
هستیم«. »کنت روث« خروج واشنگتن از شورای 
حقوق بشر سازمان ملل را «نمایش ناراحت کننده ای 
از سیاس��ت تک بعدی آمریکا در قبال حقوق بشر 
خواند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در استقبال 
از اقدام آمریکا، آن را »ش��جاعانه« خواند. بنیامین 
نتانیاهو همچنی��ن از »مایک پامپئو« وزیر خارجه 
آمری��کا و »نیکی هیل��ی« نماینده این کش��ور در 
س��ازمان ملل تشکر کرد. »ریچارد هاس« همزمان 

به شورای حقوق بش��ر تاخت اما از الگوی رفتاری 
دولت ترامپ در خروج از »قرار و مدارها و توافقات 

بین المللی« انتقاد کرد.
در این میان درپی رسوایی جدایی کودکان از 
والدین در مرزهای آمریکا به دلیل اجرای سیاست 
»تحم��ل صفر« با مهاجران، دولت ترامپ از کنگره 
خواس��ته اجازه دهد والدی��ن و کودکان با همدیگر 
بازداشت ش��وند. وی گفته است: »سیاست تحمل 
صفر، واکنش��ی ب��ه بحران ه��ای بشردوس��تانه ای 
اس��ت که ب��ه دلی��ل وج��ود راه گری��ز در قوانین 
ف��درال مهاجرتی وجود دارند. ای��ن راه های گریز، 

ترغیب کننده قاچاق انسان هستند.«
مقام آمریکایی که اش��اره ای به نامش نش��ده 
اضافه کرده اس��ت: »در نتیج��ه این راه های گریز، 
تنها دو گزینه دولت آمریکا یا این است که تمامی 
مهاج��ران غیرقانون��ی از آمریکای مرک��زی که با 
کودک خردسال به نزدیکی مرز ما می آیند را آزاد 

کنیم تا وارد کشور شوند.

واکنش های بین المللی به خروج آمریکا از شورای حقوق بشر

برداشته شدن نقاب متهم ردیف اول

یست ها هستند  ور یکایی در کنار تر مستشاران آمر
دبیرکل مقاومت اس��المی نَُجباء با افش��ای ارتباط  بین آمریکا و تروریست های تکفیری گفت که این مق���اوم�ت

ارتباط از ابتدای جنگ سوریه آغاز شد و سپس مستمراً ادامه داشت. 
ش��یخ اکرم الکعبی طی سخنانی در جش��نواره "افتخارآفرینان" با 
اشاره به فتنه افکنی ها و توطئه سازی ها علیه جبهه مقاومت اظهار داشت: 
ما ]رزمندگان[ هنگامی به میدان شتافتیم که آمریکا، کشورهای عربی 
و غرب��ی از داعش و گروهک های وهابی تکفیری حمایت و پش��تیبانی 
می کردند. وی افزود: آن زمان، زمانی بود که بسیاری از فعاالن سیاسی 
در کنار داعش ایس��تاده بودند و پرچم داعش پشت سر آنان برافراشته 

بود.
وی همچنین با تأکید بر سیاست های دوگانه ایاالت متحده آمریکا 
در مواضع اعالمی و اعمالی، خاطرنشان ساخت: مستشاران آمریکایی در 
س��وریه از ابتدا در کنار بعضی از گروهک های وهابی حضور داشتند و با 
این ارتباط مستمراً ادامه یافت. این مقام بلندپایه حشد شعبی )سازمان 
بسیج مردمی( عراق در بخش دیگری از سخنان خود به حضور سربازان 
آمریکایی در خاک این کش��ور اش��اره کرد و گفت: نیروهای آمریکایی 
به ط��ور کامل از عراق خارج نش��دند، چراکه آن ها ب��رای اهدافی به این 
کش��ور آمده بودند و نمی توانستند بدون تحقق اهداف و مطامع خود از 

عراق خارج شوند. 
ش��یخ اکرم الکعبی در پایان اظهار امیدواری کرد که ان ش��اءاهلل از 
این پس ش��اهد پیروزی های بیش��تری از س��وی جبهه مقاومت باشیم 
و ب��ر این باوری��م که همه این پیروزی ها به خاط��ر وجود نیت مخلصانه 
رزمندگانی محقق ش��د که ب��ه مبارزه عقیده داش��تند و صاحب حس 
حس��ینی و جهادی بودند. از س��وی دیگر یک مقام الحش��د الش��عبی 
ع��راق تهدید ک��رد در صورتی که حمله یکش��نبه ش��ب ب��ه مقر این 
نی��رو کار رژی��م صهیونیس��تی باش��د، عراق ب��ه مقابله با آن کش��یده 
خواه��د شد.الحس��ینی ام��ا می گوید بعید نیس��ت که ای��ن حمله کار 
 اس��راییلی ها باش��د ولی با هماهنگی آمریکایی ها صورت گرفته اس��ت. 

 مرکز ارتباطات و امور رسانه ای مقاومت اسالمی نَُجباء

اعالم دارایی 21 هزار نامزد انتخابات پاکستان 
کمیس��یون نظارت بر انتخابات پاکس��تان تصمیم  ره دارد ب��رای آگاه کردن م��ردم، دارایی بیش از 2۱ ش�ب��ه قا

هزار نامزد انتخاباتی را اعالم کند.
طبق ای��ن تصمیم امالک و دارایی کاندیداه��ا و اینکه هنگام ثبت 
نام برای انتخابات چه فهرس��تی از ثروت خ��ود ارائه کرده اند در اختیار 
عم��وم مردم قرار خواه��د گرفت تا بهتر بتوانند نماین��دگان خود برای 
پارلمان را انتخاب کنند. فهرس��ت دارایی نامزدهای انتخاباتی به زودی 
در س��ایت کمیس��یون نظارت بر انتخابات منتشر می شود. عالوه بر این 
تعه��د نامه ای ک��ه نامزدهای انتخاباتی هنگام ثبت ن��ام امضا کرده اند و 
خ��ود را ملزم به رعایت اصول و ضوابط قانونی و اخالقی دانس��ته اند نیز 
منتش��ر خواهد ش��د. بس��یاری از کاندیداها به علت فساد مالی و حاضر 
نش��دن در دادگاه رد صالحیت شده اند که البته می توانند نسبت به این 

موضوع اعتراض کنند.
بعد از اینکه بسیاری از احزاب سیاسی پاکستان نسبت به غیر شفاف 
بودن انتخابات و فساد مالی نامزدهای انتخاباتی اعتراض کردند، تصمیم 
ب��ر آن ش��د که دارایی این افراد اعالم ش��ود. خبر دیگ��ر آنکه »عمران 
خان« رهبر حزب تحریک انصاف و مهم ترین رهبر عضو اپوزیسیون که 
مخالف حزب مس��لم لیگ شاخه نواز ش��ریف بود در انتخابات سراسری 
سال 2۰۱۸ از ش��هر اسالم آباد رد صالحیت شد. مدارک عمران خان به 
عنوان کاندیدای حلقه ۱3۱ الهور،حلقه 2۴3 کراچی و حلقه 35 ش��هر 
بنون پذیرفته شده است. خبر دیگر از پاکستان آنکه بعد از کشته شدن 
»مال فضل اهلل« رهبر طالبان پاکس��تان »عم��ر رحمان« به عنوان رهبر 

این گروه انتخاب شد. 
اعضای طالبان در نشس��ت مشترک که در والیت »کنر« افغانستان 
انجام ش��د عمر رحمان را به عنوان رهبر انتخ��اب کردند البته تصمیم 
نهایی در نشس��ت رهبران ارش��د ش��اخه های مختلف این گروه گرفته 
می ش��ود. عمر رحمان از س��رکرده های ارش��د طالبان پاکستان است و 
گفته می ش��ود وی طراح اصلی حمله انتحاری علیه »پرویز مشرف« در 

زمان حکومت حاکم نظامی سابق پاکستان بود.

گروه های مقاوم��ت در نوار غزه  آس�یا دی��روز در واکنش ب��ه حمالت غ�رب 
هوایی س��نگین جنگنده های رژیم صهیونیس��تی به 
غزه، با ده ها راکت و موش��ک شهرک های مجاور این 

باریکه را آماج حمالت خود قرار دادند.
جنگنده ها و توپخانه های ارتش رژیم صهیونیستی 
به بهانه تداوم پ��رواز بادبادک های آتش زا از نوار غزه 
به س��مت اراضی اش��غالی، مناطقی را در این باریکه 
هدف حم��الت خود ق��رار دادند. س��خنگوی ارتش 
رژیم صهیونیستی ادعا کرد که در واکنش به مسئله 
بادبادک ها و تبادل آتش ش��ب گذش��ته با گروه های 
مقاومت فلسطینی در نوار غزه، طی سه نوبت به 25 
هدف در این منطقه حمل��ه کرد. گروه های مقاومت 
در نوار غزه نیز در واکنش به حمالت هوایی سنگین 
رژیم صهیونیس��تی، ش��هرک های یهودی نش��ین در 
مجاورت نوار غزه را آماج راکت ها و موشک های خود 

قرار دادند.
حج��م آت��ش از ن��وار غ��زه ب��ه حدی ب��ود که 
س��امانه های پدافند موش��کی »گنبد آهنین« فعال 
ش��ده و چندین راکت برای مقابله شلیک کرد. ارتش 

رژیم صهیونیستی صبح امروز بعد از انجام تحقیقات 
گزارش داد که ۴5 فروند راکت، از نوار غزه به سمت 

مناطق مجاور شلیک شد.
همچنی��ن س��امانه گنبد آهنین فقط توانس��ت 
هفت فروند از راکت ها و موش��ک های شلیک شده از 
نوار غزه را پیش از رسیدن به زمین، هدف قرار دهد. 
مابقی راکت ها نیز به مناطق مختلفی در شهرک های 
صهیونیس��تی برخورد ک��رد. این ام��ر تلفاتی درپی 
نداشت اما خس��اراتی را به صهیونیست ها وارد کرد. 
وبگاه »فلس��طین الیوم« در واکنش به این اظهارات 
ات��ش رژیم صهیونیس��تی گزارش داد ک��ه مقاومت 
فلس��طین به حمالتی صهیونیس��ت ها ب��ه یک مقر 
مقاومت در غرب ش��هر رفح در جنوب نوار غزه پاسخ 
داده اس��ت. مقاومت نوار غزه، مقر کرم ابوس��الم را با 
چهار موشک ۱۰۷ و شهرک عسقالن را با دو موشک 
هدف ق��رار داد. در ای��ن میان »بنیامی��ن نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی گفت س��امانه های 
مهم این رژیم از جمله سیستم های تسلیحاتی هدف 
حمالت سایبری قرار گرفته و حتی گاهی کنترل آنها 
از دستشان خارج شده است. نتانیاهو طی سخنرانی 

در همایش امنیت فضای مجازی »س��ایبر ویک« در 
دانشگاه تل آویو، توضیح داد: »آینده سایبری اسرائیل 
روشن اس��ت اما از هم اکنون با تهدیدات وحشتناک 
مواجه است. برخی کش��ورها می توانند حساس ترین 
س��امانه های م��ا را از کار بیاندازن��د«. خب��ر دیگر از 
فلسطین آنکه آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان 
فلس��طینی )آنروا( قصد دارد پرداخت حقوق ها را به 
تاخی��ر انداخته و برخی فعالیت ه��ای خود را در غزه 
به حالت تعلیق درآورد. این س��ازمان درحالی برخی 
از فعالیت ه��ای خ��ود را در غزه به حال��ت تعلیق در 
می آورد که سازمان ملل نسبت به امکان وقوع جنگ 

در این منطقه هشدار داده است.
دولت آمریکا در ماه ژانویه 2۰۱۸ با بیان این ادعا 
که آنروا نیازمند اصالحات است از کاهش کمک های 
خود به این س��ازمان خبر داد. نیکی هیلی، نماینده 
دائم واش��نگتن در س��ازمان مل��ل در این باره گفت 
کش��ورش کمک های خود را از سر نخواهد گرفت تا 
فلسطینیان بر سر میز مذاکرات با اسرائیل باز گردند. 
همچنین پیر کرینبول، کمیساریای عالی آژانس آنروا 
اعالم کرد: آژانس در صورت عدم رفع کس��ری مالی 
هیچ تضمینی برای آغاز سال تحصیلی جدید در ماه 

ژوئیه نخواهد داشت. 

تبادل آتش غزه با صهیونیست ها


