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ساکاشویلی محکوم شد
ی��ک دادگاه در گرجس��تان ب��ه ص��ورت غیابی، 
»میخائی��ل ساکاش��ویلی« رئیس جمه��ور س��ال های 
2004 تا 2013 این کشور را در پرونده »سوء استفاده 

از قدرت« به 6 سال زندان محکوم کرد.
در ادامه دردس��رها ب��رای رئیس جمهور غربگرا و 
س��ابق برآمده از انقالب رنگی در گرجستان، دادگاهی 
در تفلیس پایتخت این کشور برای او به صورت غیابی 

حکم 6 سال زندان صادر کرد.

سفر پامپئو به کره شمالی 
منابع آگاه گفته اند وزیر خارجه آمریکا قرار است 
در روزهای آینده راهی کره شمالی شود که این اولین 
سفر وی بعد از دیدار رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره 

شمالی در سنگاپور است. 
روزنامه فایننشال تایمز افزود »پامپئو« دیدار خود با 
همتای هندی اش در واشنگتن در روز 6 جوالی را لغو 
کرده تا به پیونگ یانگ سفر کند. این سفر، بعد از دیدار 
»دونال��د ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا با »کیم جونگ 
اون«، رهبر کره ش��مالی در روز 12 ژوئن در سنگاپور، 

اولین بازدید پامپئو از کره شمالی خواهد بود.

ایجاد ارتش اینترنتی در هند
ارتش بزودی نهاد جدیدی را برای مقابله با جنگ 

اینترنتی ایجاد خواهد کرد. 
یک مقام ارش��د دولتی مطلع هند گفت: یک نهاد 
نظام��ی جدید دارای جنبه ه��ای دفاع��ی، بازدارنده و 
تهاجمی جنگ اینترنتی تا پایان س��ال جاری راه اندازی 
خواهد ش��د. آژان��س اینترنتی نطام��ی در ابتدا حدود 
1000 نفر را به طور مستقیم از نیروهای زمینی، هوایی 

و دریایی هند استخدام خواهد کرد. 

دولت بلغارستان رای اعتماد گرفت
دولت بلغارس��تان روز جمعه جلس��ه رای اعتماد 
پارلمان را بی خطر و با موفقیت پش��ت سر گذاشت و 

نخست وزیر آن ابقا شد.
این جلسه به درخواست سوسیالیست های مخالف 
دولت برگزار شد؛ افرادی که می گویند دولت در مقابله با 
جرم و جنایت شکست خورده و در بهینه سازی خدمات 
امنیتی، پیش��رفت اندکی داشته است. 131 نماینده در 
پارلمان 240 نفری بلغارس��تان در جلسه استیضاح به 
دولت مجدد رای اعتماد دادند و از دولت راس��ت میانه 
»بویکو بوریسف« نخست وزیر این کشور حمایت کردند.

معاون ترامپ یک افعی سمی است
رئیس جمه��وری ونزوئال معاون دونال��د ترامپ را 
افعی خطاب کرد و متعهد ش��د ت��ا آنچه را تالش های 
واشنگتن برای عزل او از قدرت می داند، شکست دهد. 
مایک پنس چهارشنبه در بخشی از تور آمریکای 
جنوب��ی وارد اک��وادور ش��د و به دنبال تقویت فش��ار 
منطقه ای بر ونزوئال به دنبال پیروزی مجدد نیکوالس 
مادورو در انتخابات ریاست جمهوری ماه مه است که 

از نظر ایاالت متحده آلوده به تقلب بود.

اخبار

خیانت سران اطالعات کشورهای عربی 
س��ران اطالعات کش��ورهای عربی در جلس��ه ای 
محرمانه با رئیس موس��اد و رؤس��ای تی��م آمریکایی 

طراح معامله قرن، دیدار کردند.
در حال��ی ک��ه اخی��را گزارش های��ی از حمای��ت 
کشورهای عربی از »طرح صلح« رئیس جمهور آمریکا 
موس��وم به »معامله قرن« منتشر شده، به تازگی نیز 
گروهی از س��ران امنیت��ی اعراب با اعضای س��ازمان 

جاسوسی رژیم صهیونیستی »موساد« دیدار کردند.
درپی افزای��ش روابط مخفیانه برخی کش��ورهای 
عربی با رژیم صهیونیس��تی، حدود ده روز قبل، سران 
دس��تگاه های امنیت��ی عربی در یک جلس��ه محرمانه 
بزرگ با »یوس��ی کوهن« رئیس موس��اد دیدار کردند. 
به نوش��ته وبگاه »عروتص ش��وع« این جلسه را »جرد 
کوشنر« مش��اور ارشد و »جیسون گرینبلت« فرستاده 
ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور غرب آسیا ترتیب داده  

و خود آنها نیز در آن حضور داشته اند.
»عدنان الس��الم الجندی« رئیس اطالعات اردن، 
ژنرال »عب��اس کامل« رئیس اطالع��ات مصر، »خالد 
بن علی الحمیدان« رئیس اطالعات عربس��تان سعودی 
و همچنی��ن »ماجد فرج« رئیس اطالعات تش��کیالت 
خودگردان فلس��طین از جمله حاضران در این جلسه 
بودند. گفته می شود فرج کسی است که آمریکا عالقه 
دارد بع��د از کن��ار رفتن »محمود عباس« از ریاس��ت 

تشکیالت، به جای او قرار دهد.
وی همچنین حدود دو ماه قبل با »مایک پامپئو« 
وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره وضعیت تش��کیالت 
خودگردان بعد از کنار رفت��ن عباس از قدرت رایزنی 
ک��رد. یک مقام بلند پایه در یکی از کش��ورهای عربی 
خلیج ف��ارس به ش��بکه المیادین گف��ت که حوادث و 
اغتشاش های اخیر اردن بعد از دیدار و رایزنی ولیعهد 
س��عودی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد. 
این مقام به شبکه خبری المیادین لبنان گفت که این 
دیدار با وس��اطت و تدارکان »محمد بن زاید«، ولیعهد 

امارات و در ادرن صورت گرفته است.
او گفت که »محمد بن سلمان« و بنیامین نتانیاهو« 
در این دیدار در م��ورد آنچه به »معامله قرن« معروف 
ش��ده، و به رسمیت شناختن ش��هر قدس به پایتختی 
رژی��م تل آوی��و گفت وگو و رایزن��ی کرده ان��د. »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا آذرماه س��ال گذش��ته 
ش��هر قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به 
رس��میت شناخت و در 14 می ماه، سفارت آمریکا را از 
شهر تل آویو به شهر قدس انتقال داد. این مقام بلندپایه 
تأکید کرد که بین حوادث اخیر اردن و دیدار بن سلمان 
با نتانیاهو ارتباطی وجود دارد؛ چراکه لحن اردن بعد از 
این دیدار در مورد اقدام آمریکا در به شناسایی قدس به 

عنوان پایتخت رژیم اسرائیل تغییر کرده است.

گزارش

با مسئوليت محدود امين درج خاورميانه درتاريخ 1397,03,08 به شماره ثبت 526893 به شناسه ملى 14007624304 ثبت و امضا  تاسيس شركت 
ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :انجام كليه امور پشتيبانى و بازرگانى اشخاص حقيقى 
المللى و انجام امورفناورى اطالعات آى تى تجارت  بازار هاى داخلى و بين  انجام فعاليت و خريد و فروش اينترنتى غيرهرمى و غيرشبكه اى در  و حقوقى 
الكترونيك (غيرهرمى غير شبكه اى) و خدمات اينترنتى طراحى نرم افزار هاى غير رسانه اى كاربردى رايانه اى تأمين، نصب و پشتيبانى از انواع دستگاه هاى 
كارتخوان،توليد و نصب انواع اپليكيشن تحت وب بازاريابى مجازى (غيرهرمى غير شبكه اى) خريد و فروش سخت افزار غير رسانه اى و نرم افزارهاى غير 
رسانه اى و دستگاههاى الكترونيك و كامپيوترى اعم از سيستم ها و تجهيزات مرتبط ارائه خدمات مجاز مخابراتى و اتوماسيون ادارى و اتوماسيون صنعتى 
عقد قراردادهاى همكارى،قبول نمايندگى ، و اخذ و پذيرش نمايندگى هاى شركتها و موسسات و يا شركت در نمايشگاه هاى توسعه اى داخلى و خارجى،نصب 
با اپليكيشن و تحت وب  و راه اندازى و پشتيبانى از كسب و كارها وفرايندهاى پرداخت و دريافت و خريد و فروش مبتنى بر فروش مستقيم اينترنتى 
بازاريابى مجازى (غيرهرمى غيرشبكه اى) توليد وفروش دستگاه كارت خوان و پشتيبانى (پوز)و مشاوره فنى و ارائه خدمات در زمينه دستگاههاى فروش 
صندوق هاى خروجى فروشگاهى و پشتيبانى صنعتى در حوزه الكترونيك و ارائه خدمات الكترونيكى (پى اس پى) نرم افزار اتوماسيون براى فروش و پخش 
كاالخدمات شناسايى و پياده سازى سيستم هاى يكپارچه اتوماسيون و انباردارى و توزيع كاال و صدور قبض انبار كاال و حواله و قبض و رسيد هاى مرتبط با 
موضوع فعاليت كارهاى علمى تحقيقاتى مانند تحقيقات بازار - راه اندازى مراكز تجارى پژوهشى و فناورى براى طرح هاى پژوهشى، فناورى، نوآورى و تجارى 
سازى نتايج پژهشها- راه اندازى كسب و كارهاى جديد شامل تهيه طرح هاى توجيهى، امكان سنجى، مطالعات بازار به ويژه درحوزه هاى فناورى و صنعتى، در 
امور مربوط به خريد كاال در زمينه نحوه تامين، دانش فنى، در امور مرتبط با واحدهاى توليدى و ارزيابى طرح، پروژه، شركت، فناورى، دانش فنى، محصوالت و 
خدمات در تمامى زمينه ها به اشخاص حقيقى و حقوقى، تهيه گزارشات مطالعاتى در حوزه علم و فناورى و كسب و كار- اخذ انواع تسهيالت- انعقاد قرارداد 
و مشاركت در طرح هاى مطالعاتى، فناورى، صنعتى، توليدى، خدماتى و نوآورانه، و ارائه خدمات الكترونيك مجاز و ايجاد بسترهاى فنى الزم براى ارائه آن و 
ارائه خدمات در كليه زمينه هاى مرتبط با طرح مرتبط با موضوع فعاليت و طرح هاى پژوهشى و فناورى. مشاركت و سرمايه گذارى در ايجاد، توسعه، راهبرى و 
توانمند سازى شركتهاى پژوهشى و فناورى. و همافزايى حمايت هاى موجود در كشور رفع موانع توليد رقابت پذير- عقد قرارداد و مشاركت با شركتهاى داخلى 
و خارجى- ايجاد شعب و نمايندگى در سراسر كشور -واردات و صادرات كليه كاالهاى مجاز- شركت در مناقصات و مزايدات - اخذ وام و اعتبار از كليه بانكها 
وموسسات مالى سراسر كشور (در صورت نياز پس از اخذ مجوزهاى الزم). درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-پونك-بزرگراه شهيد آيت اله اشرفى اصفهانى-خيابان 
نهم-پالك 30-طبقه اول-واحد شرقى كدپستى 1469665544 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ريال نقدى ميزان سهم الشركه 
هر يك از شركا خانم مريم سادات بهبهانى به شماره ملى 0013441574 دارنده 100000 ريال سهم الشركه آقاى محمدحسن محمدى اردهالى به شماره ملى 
0072472375 دارنده 4000000 ريال سهم الشركه آقاى سينا كالنى به شماره ملى 0946842647 دارنده 5900000 ريال سهم الشركه اعضا هيئت 
مديره خانم مريم سادات بهبهانى به شماره ملى 0013441574و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود آقاى 
محمدحسن محمدى اردهالى به شماره ملى 0072472375و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاى سينا كالنى به شماره ملى 0946842647و 
به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اوراق واسناد بهادار وتعهدآوراز قبيل چك سفته بروات و قراردادها و عقود 
اسالمى با امضاء نايب رئيس هيئت مديره منفردا" همراه با مهر شركت معتبر ميباشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 7
(195527) سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران  

صورتجلسه  استناد  به   10102517544 ملى  شناسه  و   210264 ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  پويا  افزارصنعت  هوشمند  شركت  تغييرات  آگهى 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397,03,07 تصميمات ذيل اتخاذ شد : قاسم وفائى نژاد به شماره ملى 0047940670 با تأمين 1693200000 ريال 
از محل مطالبات حال شده خود، سهم الشركه خود را به ميزان 1700000000 ريال افزايش داد. افشين مدينه ء به شماره ملى 0053529871 با تأمين 
1643400000 ريال از محل مطالبات حال شده خود، سهم الشركه خود را به ميزان 1650000000 ريال افزايش داد. مهدى وفائى نژاد به شماره ملى 
0071437525 با تأمين 1643400000 ريال از محل مطالبات حال شده خود، سهم الشركه خود را به ميزان 1650000000 ريال افزايش داد. سرمايه 
شركت از مبلغ 20000000 ريال به 5000000000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. اسامى و ميزان سهم الشركه هريك 
از شركا پس ازافزايش سرمايه : قاسم وفائى نژاد به شماره ملى 0047940670 داراى 1700000000 ريال سهم الشركه افشين مدينه ء به شماره ملى 

0053529871 داراى 1650000000 ريال سهم الشركه مهدى وفائى نژاد به شماره ملى 0071437525 داراى 1650000000 ريال سهم الشركه 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران  (195528)

آگهى تغييرات شركت پويا نوار با مسئوليت محدود به شماره ثبت 83709 و شناسه ملى 10101283041 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
در  شركت  بصندوق  ريال   500000000 مبلغ  پرداخت  با   2269356918 ك.م  خادمى  ناصر   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,09,22 مورخ  العاده 
رديف شركا شركت  در  بصندوق شركت  ريال   500000000 مبلغ  پرداخت  با   5309825495 خادمى ك.م  منصور   . گرفت  قرار  رديف شركا شركت 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح  بمبلغ 2000000000 ريال افزايش  از مبلغ 1000000000 ريال  نتيجه سرمايه شركت  . در  قرار گرفت 
مذكور اصالح شد . ليست شركا بعد از افزايش سرمايه به شرح ذيل مى باشد : ناصر خادمى ك.م 2269356918 مبلغ 500000000 ريال منصور 
خادمى ك.م 5309825495 مبلغ 500000000 ريال آقاى ميالد سعادتى فرد ك.م 0078334349 مبلغ 76000000 ريال پويا وحدت شعار ك.م 
0069730474 مبلغ 227500000 ريال شمس الملوك فتحيه ك.م 5309534921 مبلغ 60000000 ريال ايرج ميرآفتابى ك.م 4911300541 
مبلغ 40000000 ريال آرمان ممتاز زاده ك.م 0062268872 مبلغ 30000000 ريال روح اله ممتاز زاده ك.م 0859038483 مبلغ 15000000 
وحدت  كامبيز  ريال   145000000 مبلغ   004644922 ك.م  شعار  وحدت  باهره  ريال   25000000 مبلغ   0859735907 ك.م  نيرى  سوسن  ريال 
ك.م  ميرآفتابى  آرش  ريال   54000000 مبلغ   0033880395 ك.م  جلگه  صدرزاده  هايده  ريال   167500000 مبلغ   0078722829 ك.م  شعار 
ممتاززاده ك.م 0061662356  ريال آرش  مبلغ 30000000  زاده ك.م 0063176092  ممتاز  ريال سامان  مبلغ 100000000   0053215419

مبلغ 30000000 ريال . 3
(195529) سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران  

آگهى تغييرات شركت آدرين شيمى آروند با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320574000 ملى  شناسه  و   406365
نشانى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,03,15 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
شركت به : تهران خيابان مطهرى نرسيده به چهار راه مفتح پالك 181 طبقه 2 
واحد 6 كد پستى1587997733 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

به شرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (195526)

آگهى تغييرات شركت مهندسان مشاور نقش ترسيم ميالد سهامى خاص به 
شماره ثبت 156913 و شناسه ملى 10101996438 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1396,01,27 تصميمات ذيل اتخاذ شد : حجت عاشورى 
ربابه  و  مديرعامل  و  مديره  هيت  رئيس  بسمت  كدملى2802603515 
تعيين  مديره  هيت  رئيس  نائب  بسمت  ملى2850130982  ش  زليخانى 
گرديدند. امضاء كليه اوراق و اسناد تعهد آور شركت از قبيل چك .صفته 
.بروات وعقود اسالمى با امضاءمديرعامل بتنهايى ممهور به مهرشركت ( كه 
امضاء  با  ادارى  و  عادى  اوراق  و   ( ميباشد  برجسته  سربى  مهر  شركت  مهر 

مديرعامل بتنهايى معتبر ميباشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (195530)

آگهى تغييرات شركت مك بتون با مسئوليت محدود به شماره ثبت 26639 و 
شناسه ملى 10100721049 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1396,08,20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : خانم ليال اسدالهى كد ملى 0057874344 
سهم الشركه خود را از مبلغ 3900000ريال به مبلغ 1500000ريال كاهش 
داد خانم عادله اسدالهى با كد ملى0054351855 با دريافت كليه سهم الشركه 
، از شركت خارج گرديد آقاى  خود به مبلغ 3000000ريال از صندوق شركت 
فريبرز اسدالهى با كد ملى0057874328 با دريافت كليه سهم الشركه خود به 
مبلغ 600000ريال از صندوق شركت ، از شركت خارج گرديد سرمايه شركت 
از مبلغ 16000000ريال به مبلغ10000000ريال كاهش يافت و ماده مربوطه 
از  پس  آنان  الشركه  سهم  ميزان  و  شركا  اسامى  گرديد.  اصالح  اساسنامه  در 
ليال اسدالهى كد ملى 0057874344 داراى   : از  كاهش سرمايه عبارت است 
مبلغ 1500000ريال بيژن اسدالهى بريس كدملى0054351863 داراى مبلغ 
4250000ريال فرخنده سديدى كدملى0068005792 داراى مبلغ 2000000 
ريال آيالر طاعتى كورايم كدملى0014595540 داراى مبلغ 1125000 ريال ارشيا 

آرامش كدملى 0012525911 داراى مبلغ 1125000 ريال2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (195531)

شناسه  به  محدود  مسئوليت  با  ماسه  و  شن  صحراى  شركت  انتقال  آگهى 
مورخ   1396,20,128116 شماره  نامه  موجب  به   10100453556 ملى 
استناد  به  و  كرج  تجارى  غير  و موسسات  ثبت شركتها  اداره   1396,10,05
به  شركت  مورخ1396,08,20محل  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
تهران تهرانسر خيابان هفتم بلوار گلها پالك 338 ساختمان دلتا طبقه دوم 
واحد 7 كد پستى 1387976959 انتقال يافت و در اداره ثبت شركتها و 

موسسات غير تجارى تحت شماره 520803 به ثبت رسيده است . 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (195532)

آگهى تغييرات شركت تعاونى تچر كفش به شماره ثبت 296897 و شناسه ملى 
10103350591 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1396,02,02 
رفاه  و  كار  تعاون  وزارت   95,5,26 مورخ   952,15,164258 شماره  مجوز  و 
اجتماعى تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 95 
بتصويب رسيد. عبداله جعفرى به كد ملى 0559448392 - عليرضا جعفرى 
به كد ملى 0068990871 -عبدالرضا جعفرى به كد ملى 0056904592 به 
سمت اعضاء اصلى هيئت مديره و ليال جعفرى به كد ملى 0051353997 و مريم 
اكبرى به كد ملى 0040527166 به سمت عضو على البدل هيات مديره براى 
مدت 3 سال انتخاب گرديدند. عليرضا طاهرى به كد ملى 0055123244 به 
سمت بازرس اصلى و تينا روحى حسينى به كد ملى 0069844402 به سمت 

بازرس على البدل براى مدت 1 سال مالى انتخاب گرديدند. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (195533)

ائت��الف آمریکایی ضد داعش  آس�يا اذعان کرد که در عملیات های غ�رب 
هوایی که در عراق و س��وریه انج��ام داده، تاکنون 

نزدیک به یک هزار نفر غیرنظامی جان باخته اند.
در بیانیه منتشر شده از سوی مرکز فرماندهی 
مش��ترک عملیات »عزم راس��خ« آمده اس��ت که 
ائتالف بین المللی از آگوس��ت 2014 تا می 201۸ 
در مجموع 2۹,۵6۹ بار عملیات هوایی در سوریه و 
عراق انجام داده است. ائتالف با اذعان به اینکه در 
این عملیات ها، ۹3۹ غیرنظامی در عراق و س��وریه 
جان خود را از دس��ت داده اند، مدعی شد که این 

امر غیرعمدی بوده است.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه س��ازمان غیردولتی 
انگلیس��ی »اِی��روارز« تخمی��ن زده ک��ه آمری��کا و 
متحدان��ش در ائت��الف ضد داعش، مس��ئول مرگ 
حداقل ۹600 غیرنظام��ی در جریان عملیات ها در 
عراق و س��وریه هس��تند. آمریکا از س��ال 2014 با 
شراکت ۷۵ کشور اروپایی و آسیایی، ائتالفی ادعایی 
برای مبارزه با گروه تروریستی داعش تشکیل داده و 
بدون مجوز شورای امنیت یا موافقت دولت سوریه، 
در این کشور شروع به عملیات کرد. هم اکنون حدود 

2 هزار نظامی آمریکایی در سوریه مستقر هستند.
در این میان ارتش سوریه در جریان پاکسازی 
ش��هرک های »بصر الحریر و ناحته« در شرق درعا 
س��الح هایی را کشف و ضبط کرد که ساخت رژیم 
صهیونیس��تی اس��ت. دوربین خبرگزاری رس��می 
س��وریه )سانا( پس از ورود به این شهرک ها، حجم 
تخریب و ویرانی را که تروریس��ت ها به بار آوردند، 
منعکس ک��رد. نیروهای ارتش س��وریه در جریان 
عملی��ات پاکس��ازی، با انبارهای س��الح و مهمات 
مختلفی مواجه ش��دند که بخش��ی از این سالح ها 

ساخت اسرائیل است. آتش بس بین نیروهای ارتش 
س��وریه و عناصر مسلح در درعا و ریف به مدت 12 
س��اعت، طبق توافق قبلی بین روسیه و گروه های 

تروریستی به مرحله اجرا درآمده است.
در این میان »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روس��یه روز پنج ش��نبه اعالم کرد که در روزهای 
اخیر تعداد هزار و 140 نفر از نیروهای نظامی این 
کش��ور سوریه را ترک کرده و 13 فروند هواپیما و 
نیز 14 بالگرد از این کش��ور در غرب آس��یا خارج 
شده  اس��ت. نیروهای هوایی روس��یه در سپتامبر 
سال 201۵ میالدی به درخواست مستقیم »بشار 
اس��د« رئیس جمهور س��وریه برای انجام عملیات 

ضدتروریستی وارد این کشور شدند. 
روس��یه در حال حاضر دو پای��گاه نظامی در 
سوریه در اختیار دارد که تجهیزات نظامی خود را 
در این دو پایگاه مس��تقر کرده است؛ پایگاه هوایی 
»الحمیمیم« و پایگاه دریایی »طرطوس«. از سوی 
دیگ��ر همانگونه ک��ه امنیت عموم��ی لبنان اعالم 
کرده بود روند بازگشت 400 آواره سوری آغاز شد 
و این آوارگان به »فلیط��ا و قلمون غربی« منتقل 
خواهند ش��د. در همین زمینه »باسل الحجیری« 
ش��هردار عرسال به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: 3 
هزار نفر برای بازگش��ت به سوریه ثبت نام کرده اند 

که با بازگشت 400 نفر آنها موافقت شد.
خبر دیگ��ر آنکه »س��رگئی ریابکوف« معاون 

وزیر خارجه روس��یه تأکید کرد، مسکو ساز و کار 
سازمان منع گسترش تس��لیحات شیمیایی برای 
مشخص کردن عوامل اصلی استفاده از تسلیحات 

شیمیایی در سوریه را به رسمیت نمی شناسد.
ریابک��وف در این رابطه گفت: »البته ما عملکرد 
س��از و کار جدید موس��وم ب��ه روش "توصیفی" در 
مش��خص کردن مقصران اصلی حوادث شیمیایی در 
سوریه را قبول نداریم«. وی افزود، مسکو حتی تردید 
دارد که کنوانسیون تسلیحات شیمیایی و سازمان منع 
گسترش تسلیحات شیمیایی صالحیت ادامه کار حتی 

پس از تمدید حکم این سازمان را داشته باشند.
از س��وی دیگر نائب رئیس پارلمان س��وریه با 
اش��اره به حمای��ت همه جانبه رژیم صهیونیس��تی 
و آمری��کا از تروریس��ت ها، تأکید ک��رد که تصمیم 
آزادس��ازی سوریه گرفته شده است و واشنگتن نیز 

نمی تواند اقدامی در این زمینه انجام دهد.
»نجدة أنزور« نائب رئیس پارلمان سوریه درباره 
عملیات ارتش این کش��ور در منطقه جنوب تأکید 
کرد که از نظر نظامی طرح تروریس��تی در س��وریه 
ب��ه خاطر حم��الت ارتش این کش��ور و شکس��ت 

تروریس��ت ها ساقط ش��ده اس��ت. انزور با اشاره به 
اینکه تروریس��ت ها بستر مردمی در سوریه ندارند و 
مشخص شده که مزدوران وابسته به دشمنان سوریه 
هستند، اظهار داشت که این افراد قاتالنی هستند که 
می خواهند طرح آمریکایی - تکفیری را برای تجزیه 
سوریه اجرا کنند. وی با تأکید بر اینکه تروریست ها 
گزینه ای جز مرگ و تسلیم شدن ندارد، تصریح کرد 
که آمریکا دست از حمایت تروریست ها برنداشته و 
پوش��ش هوایی آن را تأمین کرده و از نظر سیاسی، 

نظامی و رسانه ای از آنان حمایت می کند. 
در این میان ارتش رژیم صهیونیستی با انتشار 
ویدئوی��ی اعالم کرد ک��ه چندین تُ��ن کمک های 
مختلف برای معارضان سوری حاضر در بلندی های 
جوالن ارس��ال کرده اس��ت. در بیانیه صادر شده از 
سوی این رژیم گفته شده که این کمک ها - شامل 
300 چ��ادر، 13 تُن مواد غذایی، 1۵ تُن تجهیزات 
پزشکی و دارویی و همچنین 30 تُن پوشاک - بعد 
از بارگیری در جوالن اشغالی، به دست تروریست ها 
و معارضان مس��تقر در مرز سوریه تحویل می شود. 
ارتش رژیم صهیونیستی با بیان اینکه ارسال کمک ها 
در عملیاتی موسوم به »همسایه خوب« طی چندین 
ساعت، انجام ش��د، ادعا کرد دریافت کنندگان این 
کمک ها زنان و کودکان آواره س��وری هستند که از 

عملیات ارتش در منطق جنوبی گریخته اند.
این در حالی اس��ت که در مناطقی که کمک ها 
ب��ه آنها ارس��ال ش��ده، فق��ط معارضان مس��لح و 
تروریست های سوری که با نیروهای ارتش و مقاومت 
مبارزه می کنند، حضور دارند. ارس��ال این کمک ها 
با آغاز عملیات ارتش و نیروهای س��وری برای پس 
گرفتن مناط��ق تحت تصرف معارض��ان در درعا و 

قنیطره همزمان شده است.

جنایات ضد بشری بحران سازان در غرب آسيا ادامه دارد

ائتالف آمریکایی قاتل هزار غیرنظامی
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انگليس شکنجه گر مظنونين حادثه ۱۱ سپتامبرشکنجه زنان یمنی در گوانتاناموی امارات
وکال و نهاده��ای حق��وق بش��ری ب��ا  بش�ر برگزاری سمیناری درباره شکنجه زنان حق�وق 
در زندان های امارات، از ش��کنجه »سیس��تماتیک« زنان در 

زندان های داخلی و خارجی امارات پرده برداشته اند.
س��ازمان »ش��ورای جوان��ان چندفرهنگ��ی« )کوجپ( 
و س��ازمان عربی حقوق بش��ر در آمریکا و مرکز بین المللی 
عدال��ت و حقوق بش��ر، س��میناری را به مناس��بت س��ی و 
هشتمین دوره ش��ورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل در 
ژنو با هدف بررسی موضوع استفاده امارات از شکنجه و دیگر 
روش های غیرانسانی و خش��ن علیه زنان بازداشت شده در 

زندان های امارات برگزار کردند.
این س��مینار با انتش��ار یک فایل صوتی درباره ماجرای 
زندانی ی��ک زن اماراتی به نام »امین��ه العبدولی« که مرکز 
بین المللی عدالت و حقوق بش��ر در تاریخ 1۹ می  آن را ضبط 
کرده است، آغاز شد که در آن خانم العبدولی از نحوه شکنجه 

و رفتار خشن با او در داخل زندان امارات صحبت می کند.
س��پس خانم »رایس دیویس« عضو مش��اوران حقوقی 
دادگاه جنای��ی بین المللی )STL( در این س��مینار درباره 
فرهنگ تبعیض سیاس��ی و فرهنگ��ی علیه زن در امارات و 

زندان های آن، به سخنرانی پرداخته است.
او گفت که مسایل مربوط به شکنجه و بدرفتاری با زنان 
در امارات، رویدادی تازه نیست، اما در زندان های امارات از 
یک روش سیستماتیک برای شکنجه آنها استفاده می شود. 
خانم دیویس در بخش��ی از سخنرانی خود به قوانین امارات 
مثل ماده ۵3 قانون مجازات که در آن حقوق تس��اوی بین 

زن و مرد به رسمیت شناخته نمی شود، پرداخته است.
از س��وی دیگ��ر، خان��م کالرا جی��رارد - رودریگ��ز دیگر 
وکیل مدافع دادگاه بین المللی درباره به کار بردن اسلوب شکنجه 
و بدرفتاری ها در مراکز بازداش��تگاه های امارات در خارج از این 

کشور مثل جنوب یمن و بندر عدن سخنرانی کرده است. 

ابعاد جدی��دی از رفتارهای ضد حقوق  لش بشری کشور مدعی حقوق بشر افشا شد چ�����ا
چنانک��ه گ��زارش اخی��ر نهاده��ای انگلیس��ی از عملک��رد 
س��رویس های اطالعاتی و جاسوسی این کشور در بازداشت و 

شکنجه مظنونین تروریستی پرده برداشت.
دو گ��زارش که اخیرا بوس��یله نهاد اطالعات��ی پارلمان 
انگلیس و کمیته امنیتی این کشور منتشر شده است از نقش 
سازمان های اطالعاتی انگلیس در بازداشت و شکنجه مظنونین 
تروریستی بعد از حادثه 11 سپتامبر پرده بر می دارد. برخی از 

مهم ترین جزییات این گزارش به شرح زیر است:
در 232 مورد بین س��ال های 2001 تا 2010، افس��ران 
اطالعاتی انگلیس علی رغم این که می دانستند مظنونان مورد 
ش��کنجه و بدرفتاری قرار می گیرن��د از نهادهای خارجی در 
این باره اس��تعالم گرفتند. در 1۹۸ مورد افس��ران اطالعاتی 
انگلیس درباره زندانیانی که می دانس��تند تحت شکنجه قرار 

دارند اطالعات دریافت کردند. 
MI۵ و MI6 )س��رویس های اطالع��ات و جاسوس��ی 
انگلیس( برای انجام دس��ت کم سه عملیات انتقال مظنونین 
تروریستی به زندان پیشنهاد کمک مالی داده اند. این دو نهاد 
در طراحی 2۸ مورد دیگر از این عملیات ها دس��ت داشته یا 

با آن موافقت کرده اند.
دو افس��ر MI6 به دیگران اجازه بدرفتاری با زندانیان را 
داده اند که فقط یک مورد از آن مورد تحقیق پلیس قرار گرفته 
است. در 13 مورد، افسران اطالعاتی انگلیس شاهد شکنجه و 
بدرفت��اری با زندانیان بوده اند. MI6 ، MI۵ و ارتش انگلیس 

بیش از 3 هزار مصاحبه با زندانیان گوانتانامو انجام داده اند. 
هیچ تالشی برای این که مشخص شود آیا راهبردهای 
ارائه شده بوسیله دولت ائتالفی در سال 2010 به جلوگیری 
از ادام��ه دخالت نهادهای اطالعاتی انگلیس در موارد نقض 

حقوق بشر کمک کرده اند، صورت نپذیرفته است.


