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لیبی: سرلشگر »خلیفه حفتر« گفت که فرماندهی 
کل برای برقراری روابط گرم و ش��راکت استراتژیک با 
هم��ه طرف های بین المللی ت��اش می کند در حالیکه 
برخ��ی طرف ه��ای بین المللی تمایل به ایج��اد پایگاه 
نظام��ی در جنوب لیب��ی دارند. حفتر ب��ه هویت این 
طرف های بین المللی اش��اره ای نک��رد و تنها گفت که 
این کار نقض آش��کار قوانین بین المللی و تجاوز آشکار 

به دولت لیبی و حاکمیت آن است.

مغ�رب: »بوغالب العطار« س��فیر مغ��رب در کوبا 
استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور این کشور کرد. 
۳۸ سال قبل پس از آنکه »فیدل کاسترو« رهبر سابق 
کوبا جبهه پولیساریو را به رسمیت شناخت، روابط کوبا 
و مغرب نیز قطع ش��د. مغرب در سال ۱۹۸۰ در دوره 
حکومت »حسن دوم« پادشاه وقت این کشور به دلیل 
حمایت های زیاد کوبا از جبهه پولیس��اریو، روابطش را 

با کوبا قطع کرد.

پاکس�تان: پلیس پاکستان از اجرای ماده ۱44 و 
تدابیر امنیتی ویژه در زمان برگزاری انتخابات در ایالت 
پنجاب خبر داد. براساس این تدابیر امنیتی از 2۹ ژوئن 
الی 2۸ جوالی بازرسی در خیابان ها، جلوگیری از همراه 
داشتن س��اح به صورت علنی، استفاده غیرضروری از 
بلندگو و استفاده از آتش بازی ممنوع خواهد بود. طبق 
تدابیر امنیتی پلیس پاکس��تان تجمع بیش از 5 نفر در 
اطراف ستادهای انتخاباتی و جشن گرفتن به مناسبت 

پیروزی برخی کاندیداها ممنوع است.

مال�ی: در حمله افراد مس��لح به مقر پنج کش��ور 
س��احل آفریقا در مرکز مالی، ۶ نفر کشته شدند و این 
نخس��تین حمله علیه مقر نیروهای مشترک مبارزه با 
تروریس��م است که در س��ال 2۰۱۷ با حمایت فرانسه 
تشکیل شد و متشکل از بورکینافاسو، نیجر، موریتانی، 
چ��اد به اضافه مالی اس��ت. افراد مس��لح ب��ا خودروی 
بمب گذاری شده به سمت مقر این نیروها حمله کردند 
و پس از آن درگیری مس��لحانه آغاز شد که در نتیجه 

آن ۶ نفر کشته و چند نفر دیگر نیز زخمی شدند.

ترکیه: »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه اعام 
کرده که آنکارا گام های الزم برای بازگشایی کنسولگری های 
خود در موصل و بصره عراق را آغاز کرده اس��ت. مذاکرات 
در این زمینه آغاز شده است تا کنسولگری های ترکیه در 
موصل و بصره که چندس��ال پیش ب��ه دلیل تهدیدهای 
امنیتی مسدود شده بود، بازگشایی شود. در سال 2۰۱4 
و بعد از حمله داعش به بخش هایی از خاک عراق، داعش 
به کنس��ولگری ترکیه در موصل حمله ک��رد و 4۸ نفر از 
کارکنان آن از جمله »اوزتورک ییلماز« سرکنسول ترکیه 

در موصل را به گروگان گرفته بود.

اتریش: شماری از مس��اجد در اتریش می توانند 
به فعالیت خود ادامه دهند. در شرایطی که از اول ماه 
ژوئن تعدادی از مساجد در اتریش بسته شده اند درپی 
تاش ها و ش��کایتی که به همین منظور تنظیم شده 
بود صورت گرفته، با فعالیت  ۶ مس��جد موافقت شده 
اس��ت. به این ترتیب جامعه عرب��ی هویت خود را باز 
می یابد و مساجد می توانند باز شوند. چگونگی ارزیابی 

این موضوع هنوز کامل نشده است.

ذرهبین

بی خیال اتحادیه اروپا شو!
ظاهراً رئیس جمهوری آمریکا به همتای فرانسوی 
پیش��نهاد داده به ازای رابطه تجاری بهتر با واشنگتن، 

به اتحادیه اروپا پشت کند.
دونال��د ترامپ که با دفاع از برگس��یت خود را در 
صف مخالفی��ن اتحادیه اروپا ق��رار داد، ظاهراً این بار 
س��راغ امانوئل ماکرون رفته و به او پیش��نهاد داده به 
ازای برقراری رابطه دوجانبه تجاری با واش��نگتن، قید 

اتحادیه اروپا را بزند و راه خروج را درپیش بگیرد!
گفتنی است این پیشنهاد حین سفری که ماکرون 
در ماه میادی آوریل به آمریکا داشت مطرح شد. نکته 
جالب آن اس��ت که ماکرون از ب��دو ورود به کاخ الیزه 
خود را مدافع سرس��خت اتحادیه اروپا معرفی کرده و 
برای منافع جمعی حاص��ل از این اتحاد ارزش زیادی 
قائل اس��ت.2 منبع آگاه می گوین��د ترامپ به ماکرون 
گفت��ه: چرا از اتحادیه بیرون نمی آیی؟ منافع تجارت با 

آمریکا بهتر از تجارت با کل اتحادیه اروپا خواهد بود.
جالب آنکه ترامپ به دلیل برتری قائل ش��دن برای 
تجارت دوجانبه در مقایسه با تجارت آزاد و چندجانبه، 
در نقطه مقابل جمهوری خواهان س��نتی قرار می گیرد. 
وی از بدو ورود به کاخ سفید، در راستای امتیاز گرفتن 
به نف��ع آمریکا، به دنبال برهم زدن تجارت آزاد ترانس 
- پاس��یفیک و نفتا بوده و به بهان��ه متوازن کردن تراز 
تجاری، تعرفه هایی را بر برخی کاالهای چینی و اروپایی 
اعمال کرده است. به هرحال، با توجه به مواضع اعامی 
ماکرون در حمایت از اتحادیه اروپا، هیچ معلوم نیست 
قصد ترامپ از این پیشنهاد مزاح بوده یا کًا اطاعی از 

ماهیت جایگاه فرانسه در اتحادیه پسابرگسیت ندارد!

نیمچهگزارش

بیانیه نهایی برگزیت به تصویب رسید
رئیس ش��ورای اروپا با اشاره به نشست اخیر رهبران اروپایی در بروکسل از 

تصویب بیانیه نهایی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خبر داد.
»دونالد تاسک« در سخنانی با اشاره به نشست رهبران اتحادیه در بروکسل 
اظهار داشت: برگزیت از دیگر موضوعاتی بود که رهبران اروپایی در کنار بحران 
مهاج��رت به آن پرداختند. وی با اش��اره به اظهارات »میش��ل بارنیه« مس��ئول 
اروپایی مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مبنی بر دس��تیابی به پیشرفت های 
الزم درخصوص اجرایی شدن برگزیت گفت: بیانیه نهایی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 

به تصویب رسیده است. 
»ترزا می« نخس��ت وزیر انگلیس ابراز امیدواری کرد تا روند گفت وگوها درخصوص 
خروج این کشور از اتحادیه اروپا تسریع پیدا کند. پیشتر اعام شده بود که روند اجرایی 

شدن خروج انگلیس تا سال 2۰۱۷ میادی صورت می گیرد. 

قاره سبز 
تحریم های غرب درس عبرتی برای روسیه 

وزیر خارجه روس��یه در مصاحبه ب��ا »Channel 4« انگلیس، تحریم های 
اعمال ش��ده از سوی غرب علیه روس��یه را درس عبرتی برای مسکو دانست که 

نشان داد روس ها نباید روی غرب حساب کنند.
»س��رگئی الوروف« درب��اره اینکه آیا با آمریکا درخص��وص لغو تحریم های 
روسیه صحبت خواهد شد یا خیر عنوان داشت خود کشورهایی که این تحریم ها 

را اعمال کرده اند باید در مورد آن تصمیم بگیرند. 
وی همچنی��ن مجددا ماجرای دخالت روس��یه در انتخابات آمری��کا به نفع »دونالد 
ترامپ« را رد کرد و گفت این جریان و دامن زدن به آن نش��انه اختافات عمیق داخلی 
در آمریکا است. وی همچنین در ادامه به تسلیحات شیمیایی و سازمان منع استفاده از 
تسلیحات شیمیایی اش��اره کرد و گفت: کشورهای غربی هرگونه حیله ای را برای تغییر 

قوانین سازمان منع تسلیحات شیمیایی به کار گرفته اند.

چالش
اسپانیا و یونان پناه جویان را می پذیرند

صدراعظم آلمان از موافقت اس��پانیا و یون��ان در پذیرش پناه جویانی که در 
مرزهای آلمان و اتریش متوقف شده اند، خبر داد. 

»آن��گا مرکل« با توجه به توافق حاصله میان اعضای اتحادیه اروپا بر س��ر 
موضوع مهاجرت اظهار داش��ت: در راستای توافق بدست آمده دو کشور اسپانیا 
و یونان نیز موافقت خود را برای ورود پناه جویانی که در مرزهای اتریش و آلمان 

متوقف شده اند، اعام کرده اند.
گفتنی اس��ت که رهبران 2۸ کش��ور اروپایی در نشست خود در بروکسل توانستند 
پس از مدتها بر سر موضوع مهاجرت به توافق نظر دست پیدا کنند. سران اتحادیه اروپا 
زمان��ی از بابت عدم تاخیر در مهار بحران مهاجرت احس��اس نگرانی کردند که ایتالیا از 
پذیرش کش��تی حامل مهاجرین س��رباز زد و گفت از این پس حتی یک مهاجر را نیز به 

خود راه نمی دهد.

سرخط

وزگار سرنگونی ر

 

فرامرز اصغری 

 حرکت ه��ای مردم��ی علیه حاکم��ان دست نش��انده و 
دیکتاتور مس��لک در سال 2۰۱۱ در کش��ورهای عربی غرب 
آس��یا و شمال آفریقا آغاز شد که نتیجه آن نیز سرنگونی بن 
عل��ی در تونس، مبارک در مصر و قذاف��ی در لیبی و عبداهلل 
صالح در یمن بوده اس��ت. مصر از جمله کشورهایی است که 
در این روند نقشی اساسی داشته است بویژه اینکه در برهه ای 
از زمان جریانی قدرت را در دس��ت گرفت که هرگز در مسند 

قدرت نبود و آن جریان اخوان المسلمین است. 
مرس��ی نخس��تین رئیس جمهوری منتخب و غیرنظامی 
مصر اس��ت که در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 2۰۱2 
می��ادی با کس��ب 5۱.۷۳ درصد آرا پیروز ش��د، او بس��یار 
سرمست از این موفقیت، سرگرم پیشبرد برنامه های خود بود 
و هرگ��ز تصور نمی کرد به زودی بس��اط حکومتش برچیده 
خواهد شد، زیرا خود را مورد حمایت مردم می دانست اما این 
خوش��ی ها یک سال بیش��تر دوام نیاورد و در ۹ تیر ۹2 یعنی 
یک س��ال پ��س از انتخاب به عن��وان رئیس جمهوری قانونی 
مصر، تظاهراتی در این کش��ور ضد او آغاز شد و شمار زیادی 

از مردم خواستار کناره گیری او از قدرت شدند.
ای��ن تاریخ، نقطه عطفی در تاریخ معاصر مصر محس��وب 
می شود زیرا اوضاع در این کشور به کلی تغییر یافت و تحوالت 

آن باعث ایجاد چنددستگی نه تنها در داخل مصر بلکه در میان 
کش��ورهای منطقه شد. با گذش��ت حدود ۱۰ ماه از حکومت 
مرس��ی، جنبش تمرد در ماه آوریل س��ال 2۰۱۳ تشکیل شد. 
این جنبش که درپی جم��ع آوری امضا از مصری ها برای کنار 
گذاشتن مرسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام 
ب��ود، پس از مدتی اعام ک��رد 22 میلیون امضا برای برکناری 
مرس��ی جمع آوری کرده اس��ت و باالخره خواس��تار برگزاری 

تظاهرات ضد مرسی در تاریخ ۳۰ ژوئن شد.
در حال��ی که طرفداران مرس��ی، دول��ت وی را قانونی و 
تظاهرات ضد دولتی را توطئه ای چندجانبه تلقی می کردند و 
می گفتند ارتش هم��راه با برخی طرف های داخلی و خارجی 
درپی کودتای نظامی در کش��ور اس��ت، مخالفان مرسی این 
مطلب را رد کرده و می گفتند دولت جدید نتوانس��ته اس��ت 

خواسته های مردم را برآورده کند و آن ها درپی تصحیح مسیر 
انقاب برای تحقق خواس��ته های مردم هس��تند. کشورهای 
منطقه از همان ابتدای این تحوالت، موضع گیری های متفاوتی 
داشتند و این باعث شد پس از سرنگونی دولت مرسی، روابط 

این کشورها با مصر دستخوش تغییرات بنیادین شود.
برکناری مرس��ی در حالی صورت گرف��ت که چند نکته 
اساسی در قبال آن مطرح است. نخست عدم رضایت مردمی 
از سیاس��ت های مرسی که به جای توجه به مطالبات مردمی 
در مسیر روابط با سعودی و آمریکا گام برداشت و عما اهداف 
انقاب مردم را منحرف س��اخت. دوم نوع رفتار کش��ورهای 
عربی و غربی و صهیونیس��ت ها که در ظاهر از مرسی حمایت 
کردند اما از پش��ت به او خنجر زده و زمینه س��از بحران های 

اقتصادی و سیاسی و در نهایت سرنگونی وی شدند. 

یادداشت

"بهار عربی" پ��س از پیروزی مقاومت مق���اوم�ت ش��یخ اکرم الکعبی با تصریح به اینکه 
در میادی��ن مختل��ف، به "به��ار مقاومت" تبدیل ش��د، از 
پرس��نل "رسانه جنگ" مقاومت خواس��ت که با استفاده از 

امکانات روزآمد انحصار رسانه ای دشمن را بشکنند.
دبی��رکل نَُجب��اء در ماقات ب��ا اعض��ای کادر مرکزی 
"رس��انه جنگ" )االعام الحربی( این جنبش، ضمن تمجید 
از شجاعت، ازجان گذشتگی و شیرمردی خبرنگاران جنگی 

مقاومت، توصیه ها و رهنمودهایی ارائه کرد.
ب��ا  الکعب��ی«  »اک��رم  والمس��لمین  حجت االس��ام 
تقسیم بندی رس��انه ها به دو گروه "متعهد" و "منحرف"، از 
رسانه های در خط آمریکا به عنوان دشمنان حقیقت یاد کرد 
که با سوءاس��تفاده از تس��لط خود، هرآنچه را خاف منافع 
واشنگتن و متحدانش باشد سانسور می کنند. وی افزود: هر 
گروهی ک��ه به دنبال مقابله با ارزش ها و اخاق باش��د و به 
کشتار و وحش��ت پراکنی بپردازد، مورد حمایت مستقیم و 
غیرمستقیم آمریکا قرار می گیرد؛ کمااینکه "جبهه النصره" 
با وجود مش��هور بودن به دروغ پراکن��ی و اتهام زنی و تغییر 

حقیقت، از جانب آنان مورد حمایت قرار می گیرد.
دبی��رکل نَُجباء ضم��ن تأکید بر نقش مثبت پرس��نل 
"اعام حربی" در تحقق پیروزی های مقاومت، از تاش های 
روش��نگرانه ایشان در افش��ای اخبار دروغ و عملیات روانی 
دشمن قدردانی کرد. الکعبی با اشاره به لزوم نهادینه سازی 
فرهنگ مقاومت در جوامع اس��امی با کمک رسانه جنگ، 
اضافه کرد: مقاومت، حرکت در مس��یر مش��روعی است که 
ائمه)ع( برای ما ترس��یم کرده اند، لذا اگر بخواهیم فرهنگ 
مقاوم��ت را نهادین��ه کنیم، بای��د پیرو راس��تین پیامبر و 
اهل بیت)ع( باش��یم. وی "ساح عقیده" و "ساح ایمان" را 
دو رکن تحکیم فرهنگ مقاومت دانس��ت و همراه ش��دن با 
پیش��رفت پیوسته رسانه و هر پیش��رفت دیگری که قدرت 

انعکاس پیام مقاومت را افزایش دهد، ضروری خواند.
مقام بلندپایه الحشد الشعبی با اشاره به اینکه رسانه به 
دوربین خاصه نمی ش��ود، افزود: قبا کانال های ماهواره ای 
از طری��ق خبرپراکنی در سیاس��ت ها و تصمیم س��ازی های 
کش��ورها اثرگذار بودند، ولی امروزه تمرک��ز در اینترنت از 

شبکه های ماهواره ای بیشتر شده است.

بهار عربی را به بهار مقاومت تبدیل کردیم
س��خنگوی  پس��کوف«  »دیمیت��ری  آس�یا  کرملین اخبار منتشر شده در سی ان ان غ�رب 
و دیگر رس��انه های��ی آمریکایی در مورد معامله روس��یه با 

آمریکا بر سر سوریه را رد کرد.
این خبر در حالی تکذیب می ش��ود که رسانه ها موضوع 
اصلی دی��دار آتی »والدیمی��ر پوتی��ن« و »دونالد ترامپ« 
رؤس��ای جمهور روسیه و آمریکا را س��وریه اعام کرده اند. 
رس��انه های آمریکایی اعام کرده اند ک��ه ترامپ قصد دارد 
درب��اره خروج نیروهای آمریکا از س��وریه با پوتین به توافق 
برس��د؛ توافقی که به مقامات س��وریه اجازه دهد بر مناطق 
مرزی با اردن مس��لط شوند، مش��روط بر اینکه روسیه عدم 
پیوس��تن دمش��ق به نیروهای موج��ود در ای��ن مناطق را 

تضمین و به آنها اجازه دهد این منطقه را ترک کنند.
در این میان دبیر کل س��ازمان مل��ل متحد، با آمریکا 
همنوایی کرد و خواس��تار توقف عملیات در جنوب س��وریه 
ش��د. در ادامه مخالفت ها و هش��دارهای مخالفان س��وریه 
درباره عملیات در جنوب غربی این کش��ور واقع در نزدیکی 
مرز با رژیم صهیونیس��تی و اردن، دبیرکل سازمان ملل باز 

هم در این باره بیانیه صادر کرد. 
گوترش چند روز پیش هم در بیانیه ای همنوا با آمریکا 
خواس��تار »توقف فوری« عملیات س��وریه در جنوب غربی 
این کشور شد. آمریکا در هفته های اخیر، به موازات تدارک 
س��وریه برای عملیات در مناطق جنوبی کش��ور خود برای 
مقابله با تروریس��ت ها، بارها به دمش��ق درباره این عملیات 
هش��دار داده اس��ت. تحلیلگ��ران معارض ضمن تش��کیک 
درخص��وص آغاز عملی��ات نظامی در جنوب س��وریه اعام 
کردند که امارات حمایتش را از تروریس��ت ها متوقف کرده 

است
در حوزه میدانی س��وریه نیز خبر می رس��د گزارش ها 
حاکی اس��ت گروه های مسلح ش��هرک هایی در حومه درعا 
درپی دس��تیابی به توافق آشتی با دولت سوریه این مناطق 

را بدون درگیری به ارتش سوریه تحویل دادند.
 درپی حصول توافق آش��تی دولت س��وریه با گروه های 
مس��لح در شهرک های »الکرک الشرقی«، »الغاریة الغربیة« 
و »الغاریة الش��رقیة« در حومه جنوب شرقی درعا و تسلیم 

شدن عناصر مسلح، ارتش سوریه وارد این مناطق شد.

تکذیب معامله روسیه با آمریکا بر سر روسیه 

شهردارى كالله درنظر دارد كارگاه سنگ شكن خود را از طريق مزايده عمومى به مدت 
يكسال با شرايط ذيل واگذار نمايد.

1) متقاضيان مى بايست مبلغ 132/000/000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به 
صورت ضمانتنامه بانكى و يا بحساب سپرده شهردارى به شماره 0106464486001 
نزد بانك ملى واريز و فيش مربوطه و يا ضمانتنامه بانكى را به انضمام قيمت پيشنهادى 

خود تحويل دبيرخانه شهردارى نمايند.
 2) مهلت دريافت اسناد و شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه 
97/4/17 مى باشد كه دو روز پس از آن در محل دفتركار شهردار كالله پيشنهادات 

قرائت و رسيدگى مى شود.
3) شهردارى در رد يا قبول كليه پيشنهادات مجاز و مختار مى باشد.

4) در صورت انصراف نفر اول، سپرده او ضبط و الويت به ترتيب با نفرات دوم و سوم 
برنده گان مى باشد كه در صورت انصراف ، سپرده آنان نيز به نفع شهردارى ضبط 

خواهد شد.
5) ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده درج مى گردد كه متقاضيان جهت دريافت 

اسناد مزايده در مهلت تعيين شده در بند 2 به امور مالى شهردارى مراجعه نمايند.

آگهى مزايده عمومى سنگ شكن شهردارى كالله     ( چاپ دوم )   

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله

آگهى مناقصه عمومى 
سازمان شيالت ايران

اداره كل شيالت استان گلستان

احتراماً به اطالع ميرساند اداره كل شيالت استان گلستان در نظر دارد مناقصه عمومى يك مرحله اى شرح زير را از طريق سامانه الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه 
 مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به نشانى

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارايه پاكات: اداره شيالت گلستان مهندس جهانى و تلفن 01732339714
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: مورخه 97/4/10 ميباشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 19 روز 97/4/12.

مهلت زمانى ارايه پيشنهادات: ساعت 12 روز جمعه مورخه 97/4/22.
زمان بازگشايى پاكات: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 97/4/23. 

روابط عمومى اداره كل شيالت گلستان

ت اول
نوب

شناسه آگهى: 197431

رتبه  مبلغ تضمين  مدت اجرا  مبلغ باورد اوليه  عنوان پروژه 

حداقل پنج نيرو -/292/528/026 ريال سه 3ماه  -/7/126/401/279 ريال احداث خط 22 كيلووات فشارمتوسط به طول 10 كيلومتر در منطقه ديگچه گنبد

ویژه گروه فرادید  در ادامه دستاوردهای یمن در گ�زارش 
برابر متجاوزان، یگان موشکی ارتش و کمیته های 
مردم��ی یمن از آزمای��ش موفقیت آمیز یک فروند 

موشک بالستیک کوتاه برد خبر داد.
یک منبع در یگان موش��کی گفت این موشک 
بالس��تیک کوتاه برد به تجمع متجاوزان و مزدوران 
آنان در س��احل غربی یمن اصابت کرد. وی افزود 
این موش��ک بالس��تیک جدید دارای مش��خصاتی 

است که در روزهای آینده فاش خواهد شد.
در همین حال ش��مار دیگ��ری از متجاوزان و 
مزدوران آنان در س��واحل غربی یمن در الحدیده 
به هاکت رسیدند و پنج دستگاه خودروی نظامی 
و زره��ی آنان نیز منهدم ش��د. ی��ک منبع نظامی 
در سواحل غربی گفت ش��مار زیادی از متجاوزان 
و مزدوران آنان طی س��اعات گذشته هنگام ناکام 
ماندن پیش��روی آنان به سوی منطقه الفازه کشته 
یا زخمی شدند و دو دستگاه خودروی زرهی و سه 
دس��تگاه خودروی نظامی منهدم شد. این درحالي 
اس��ت که نیروی دریایی و نیروهای دفاع ساحلی 
یم��ن، عملی��ات نظام��ی آبی - خاک��ی قایق های 
جنگ��ی متجاوزان را در س��احل غربی در الحدیده 
ناکام گذاشتند. یک منبع نظامی با اعام این خبر 
به خبرگزاری سبأ گفت نیروی دریایی و نیروهای 
دفاع ساحلی یمن پس از وار کردن تلفات سنگین 
ب��ه نیروه��ای متجاوز و مهاجم، آنه��ا را مجبور به 

عقب نشینی کردند.
این منبع نظامی گفت عملیات شکست خورده 
آبی خاکی توس��ط نیروی دریایی و نیروهای دفاع 
ساحلی یمن رصد و پیگیری شده بود و همین باعث 
شد آنها بتوانند نیروی دریایی متجاوزان را غافلگیر 

کنن��د. دهها نفر از مزدوران ارتش س��عودی نیز در 
نبردهای جبهه های جنوب عربس��تان در جیزان و 
عسیر و نیز در جبهه میدی در استان حجه یمن هم 
مرز عربستان کشته یا زخمی شدند. نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی یمن تعدادی گلوله کاتیوش��ا 
به موضع نظامی المخیل در جیزان ش��لیک کردند. 
مکان های تجمع س��ربازان سعودی و مزدوران آنان 
در جب��ل الدخان و جبل قیس در جیزان نیز هدف 
حم��ات توپخان��ه ای نیروهای یمنی ق��رار گرفت. 
تک تیراندازان یمنی نیز س��ه مزدور ارتش سعودی 

را در جبل ام بی سی هدف قرار دادند.
جنگنده ه��ای متج��اوزان، جبل توی��ل را در 
وادی ج��اره در جیزان ) ک��ه در کنترل نیروهای 
یمنی اس��ت( در دو نوبت بمباران کردند. بالگردها 
نیز پانزده فروند موش��ک به موضع نظامی قمبوره 
)ک��ه در کنت��رل نیروهای یمنی اس��ت( ش��لیک 
کردند. یک نظامی س��عودی در ربوعه در عس��یر 
هدف حمله تک تیران��دازان قرار گرفت. مکان های 
تجمع سربازان سعودی در دو موضع نظامی مسنا 
و عیروان با توپخانه هدف قرار گرفت. دهها مزدور 
نی��ز در جبه��ه میدی در اس��تان حجه کش��ته یا 
زخمی ش��دند و شش دس��تگاه خودروی زرهی و 

نظامی آنان منهدم شد.
جنگنده ه��ای متج��اوز س��عودی آمریکای��ی 
تع��دادی از اس��تان های یم��ن از جمل��ه صعده و 

الحدی��ده را بارها بمب��اران کردند. بازار المهاذر در 
شهرس��تان سحار و منطقه السرار در استان صعده 
در دو نوبت و منطقه القد و االزهور در شهرس��تان 
مرزی صعده در هش��ت نوبت بمباران ش��د. ارتش 
س��عودی نیز شهرس��تان مرزی رازح را با موشک 
و توپخانه هدف حمله ق��رار داد. جاده عمومی در 
منطقه مران در شهرس��تان حیدان در یک نوبت و 
منطقه الحصامه در شهرس��تان الظاهر در اس��تان 
صعده نیز در دو نوبت بمباران ش��د. جنگنده های 
متجاوز سعودی آمریکایی جاده عمومی شهرستان 

زبی��د در اس��تان الحدی��ده را در ی��ک نوب��ت و 
شهرستان های صلیف و اللحیه در استان الحدیده 

را در دو نوبت بمباران کردند.
 س��تاد تبلیغ��ات جنگ ارت��ش و کمیته های 
مردمی یمن تصاویر جدیدی از خسارات متجاوزان 
و مزدوران آنان هنگام تاش نافرجام برای پیشروی 
در تُِحْیتا در شمال الحدیده منتشر کرد. همچنین 
تصاوی��ری از انه��دام تعداد زی��ادی از خودروهای 

زرهی و نظامی منتشر شد.
 نیروهای ارتش و کمیته های مردمی همچنین 

تع��دادی خودروهای نظامی و مقادیر تس��لیحات 
و مهم��ات به غنیم��ت گرفتند.یک��ی از نیروهای 
یمن��ی گف��ت: »دالورمردان ارت��ش و کمیته های 
مردمی یمن جلوی پیش��روی بزرگ مزدوران را به 
س��وی سواحل غربی در منطقه تحیتا گرفتند و ما 

تعدادی ازاین خودروها را به غنیمت گرفتیم.«
با آنکه نیروهای متجاوز تحت حمایت عربستان 
و ام��ارات از ع��ده و ُعده خوب��ی برخوردارند، هنوز 
موفق نشده اند حلقه محاصره خود در جبهه ساحل 
غربی یمن را بش��کنند و حتی حمات ش��دید سه 
روزه اخیر با اعزام چند تیپ کمکی نیز راه به جایی 
نبرد. مهلتی که ام��ارات به نیروهای تحت الحمایه 
خود داده بود تا خطوط امدادی قطع شده در ساحل 
غربی یمن را باز کنند، دیروز جمعه به پایان رسید 

بی آنکه موفقیتی در این مأموریت به دست آورند.
فرماندهی عملیات نظامی شبه نظامیان ائتاف 
س��عودی در س��احل غربی یمن به عه��ده امارات 
اس��ت. س��ران امارات که در عدن، در جنوب یمن 
و در اتاق عملیات پایگاه »الَعَند« در اس��تان لحج 
حاضرند، جمعه هفته گذش��ته ب��ه نیروهای خود 
مهل��ت دادند که ظرف ی��ک هفته، حلقه محاصره 
ارتش یمن علیه خود را بشکنند امااین مهلت تمام 

شد و آنان نتوانستند کاری از پیش ببرند.
خبر دیگر آنکه دیده بان حقوق بشر اعام کرد 
که دبیرکل سازمان ملل نقض حقوق کودکان یمنی 
توسط عربس��تان را نادیده گرفته اس��ت. دیده بان 
حقوق بشر اعام کرد که "لیست سیاهی" که توسط 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل صادر می شود 
دارای معیار دوگانه نگران کننده ای است و برخی از 
طرف ها در این لیس��ت درج می شوند و برخی دیگر 

به شکل غیرقابل توجیه درج نمی شوند.

شکستی دیگر برای ائتالف سعودی - آمریکایی رقم خورد
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