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مصر: همزمان با فرا رسیدن پنجمین سالروز عزل 
»محمد مرسی« نخستین رئیس جمهور منتخب مصر، 
وزیر کشور از مراکز امنیتی و محورهای اصلی پایتخت و 
میادین آن بازدید کرد. توفیق بر حضور نیروهای امنیتی 
در خیابان ها و میادین برای تأمین امنیت ش��هروندان، 
تأسیس��ات مهم و حیاتی و اس��تقرار نیروهای واکنش 
سریع، گشتی های امنیتی و نیروهای تحقیقات جنایی 

در تمامی جاده ها و محورهای اصلی تأکید کرد.

پاکستان: ائتالف مذهبی مجلس متحده عمل که 
از سال 2013 تا 2018 در دولت ایالتی خیبرپختونخواه 
ح��زب تحریک انص��اف را همراهی می ک��رد تبدیل به 
رقیب سرسخت این حزب در کراچی شده است. حزب 
جماعت اسالمی که بزرگترین حزب مذهبی پاکستان 
اس��ت و به ائتالف مجلس متحده عمل پیوس��ته سعی 
دارد ب��ا معرفی کاندیداهای خود در کراچی به رقابت با 

حزب تحریک انصاف بپردازد. 

ترکیه: در ادامه اقدامات پساکودتای دولت ترکیه، 
بیش از 60 نفر به اتهامات تروریستی از جمله ارتباط با 
گروهک پ.ک.ک و سازمان گولن بازداشت شدند. درپی 
عملیات های امنیتی گس��ترده در استان »شرناق« 19 
به اتهام عضویت در گروه تروریستی پ.ک.ک بازداشت 
شدند. به گفته منابع امنیتی از این افرد که قصد داشتند 
عملیاتی تروریس��تی را اجرا کنند، مقادیر زیادی اسناد 

محرمانه، تجهیزات ارتباطی و سالح کشف شد.

جمه�وری آذربایج�ان: الهام عل��ی اف در دیدار 
ب��ا ژنرال زیبر محمود حیات، رئیس س��تاد مش��ترک 
ارتش پاکستان گفت: دو کش��ور همواره از یکدیگر در 
عرصه های مختلف بین المللی حمایت کرده اند، برای ما 
ارزش بس��یار باالیی دارد که پاکس��تان به دلیل اشغال 
سرزمین های ما توسط ارمنستان، روابط دیپلماتیک با 
این کش��ور ندارد. وی افزود: این نشان از روابط برادری 

میان دو ملت آذربایجان و پاکستان است.

آمریکا: در آس��تانه س��فر رئیس جمهور آمریکا به 
انگلیس رقابت ش��دیدی میان نیرو های سازمان سیا و 
اس��کاتلندیارد برای حفاظت از ترامپ آغاز ش��ده است. 
نزدیک به 250 نفر از ماموران سرویس مخفی آمریکا به 
همراه رئیس جمهور این کشور وارد انگلیس می شوند. از 
س��وی دیگر، سازمان اطالعات مرکزی آمریکا ]سیا[ در 
نظر دارد با توجه به گستردگی اعتراضات مردم انگلیس 
به سفر ترامپ، کنترل امور را برای حفاظت از او بر عهده 

بگیرد و از این طریق بر وجه سازمان نیز بیفزایند.

ذرهبین

تاکید بر مقابله با رژیم صهیونیستی
 رئیس جمه��ور لبنان در دی��دار با معاون وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد که 
علی رغم پایبندی به قطعنامه های ش��ورای امنیت اما با هرگونه تجاوز از س��وی 

رژیم صهیونیستی، مقابله می کنند.
»میش��ل عون« ر اعالم کرد که کش��ورش در صورت مواجه شدن با تجاوز 
نظامی رژیم صهیونیس��تی، محبور به دفاع از خود خواه��د بود. عون در دیدار با 
»آلیس��تر برت« مع��اون وزیر خارجه بریتانی��ا در امور غرب آس��یا، گفت: »با دولت 
جدید )لبنان( برای ارتقای وضعیت اقتصادی، تداوم اصالحات و مبارزه با فساد همکاری 

خواهم کرد«. 
وی با بیان اینکه لبنان به معاهده آتش بس و قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان 
ملل با هدف پایان دادن به جنگ 2006، پایبند اس��ت اما اگر این توافقات نقض ش��ود، 

لبنان نیز مجبور به دفاع از خود در برابر حمالت اسرائیل است. 

سرخط
تاکید بر اسالم ستیزی

سیاس��تمدار اسالم ستیز و پوپولیس��ت هلندی، ادعا کرده است ارزش هایی 
نظیر آزادی و دموکراس��ی و حقوق بش��ر که اروپا از آنها دفاع می کند با اس��الم 

هیچ سنخیتی ندارد!
 گ��رت ویلدرز پ��س از پیروزی رجب طی��ب اردوغان در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ترکیه، با انتش��ار پیامی ویدئویی تاکید کرد اتحادیه اروپا هرگز عضویت 
ترکیه دراین اتحادیه را نخواهد پذیرفت. وی خطاب به ملت ترکیه می گوید عضویت در 
اتحادیه اروپا را فراموش کنید شما هرگز اروپایی نخواهید شد. تمام ارزش هایی نظیر آزادی 

و دموکراسی و حقوق بشر که اروپا از آنها دفاع می کند با اسالم هیچ سنخیتی ندارد! 
الزم به ذکر اس��ت وی س��ابقه ای طوالنی در اسالم س��تیزی دارد و همواره خواستار 
حذف مس��لمانان از جامعه هلند ش��ده اس��ت که انتقادهای نهادهای حقوق بشری نیز 

تاثیری در تغییر این روند نداشته است. 

قاره سبز
واکنش متقابل به جنگ تجاری آمریکا

نخس��ت وزیر کانادا در تماس تلفنی با رئیس جمه��ور آمریکا تاکید کرد که 
چاره ای ندارد جز اینکه اقدامات متقابل علیه تعرفه های اعمالی بر واردات فوالد 

از سوی واشنگتن انجام دهد. 
»س��ارا سندرز« س��خنگوی کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد که این دو در 
تماس تلفنی درباره روابط اقتصادی و تقابل تجاری اخیر بین دو کش��ور صحبت 
کردند. ترودو در این تماس به ترامپ تاکید کرد که چاره ای ندارد جز اینکه واکنش 
متقابل به تعرفه های اضافی بر واردات آلومینیوم و فوالد، اعمال کند. در بیانیه منتش��ر 
ش��ده از س��وی کانادا نیز آمده است که این دو توافق کردند برای یافتن راهکاری جهت 

برون رفت از این جنگ تجاری، با یکدیگر در تماس باشند.
 این اولین تماس تلفنی ترامپ با ترودو، پس از »ضعیف و بس��یار غیرقابل اعتماد« 

خواندن نخست وزیر کانادا در جریان نشست ماه قبل گروه 7 توسط ترامپ است.
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در روزهای اخیر در باب تحوالت س��وریه یک نکته قابل 
توجه مش��اهده می ش��ود و انتش��ار اخباری مبن��ی بر خروج 
بخش��ی از نیروهای روس��یه از این کش��ور اس��ت. والدیمیر 

پوتین، رئیس جمهوری روس��یه از خروج شماری از تجهیزات 
و نیروهای نظامی این کش��ور از س��وریه ط��ی روزهای اخیر 
خبر داد. وی در این س��خنرانی خاطرنشان کرد: در چند روز 
گذش��ته 13 جنگنده، 1۴ بالگرد و 11۴0 نظامی ما از سوریه 
خارج ش��ده اند. حال این سوال مطرح می شود که چرا روسیه 

چنین اقدامی را صورت داده است. 
برخی محافل رسانه ای بر این ادعایند که خروج نیروهای 
روسیه از سوریه بی ارتباط با سفر جان بولتون به روسیه نبوده 
اس��ت.طبق اعالم یک مقام روس جان بولتون در مورد خروج 
آمریکا از برجام، کره ش��مالی، وضعیت س��وریه و اوکراین با 
رئیس جمهوری روس��یه گفت وگو کرده اس��ت. و یا اینکه این 
تصمیم پوتین بی ارتباط با دیدار ماه آینده )16 ژوئیه( ترامپ 
و پوتین در فنالند نیس��ت. بدین معنا که پوتین با نیت نشان 

دادن حس��ن نیت خود در برابر ترامپ ای��ن تصمیم را گرفته 
که به خودی خود می تواند زمینه ساز توافقات بزرگ تر میان 

آن ها باشد. 
در این میان نیز ادعا شده است اعالم خروج نیروهای روسیه 
از سوریه می تواند سیگنالی برای ایران باشد؛ بدین معنا که روسیه 
با این اقدام، از ایران نیز خواهد خواست نیروهای خود را از سوریه 
خارج س��ازد. این واکنش ها در حالی مطرح می شود که در باب 
رفتار روس��یه چند نکته قابل توجه اس��ت. نخست آنکه روسیه 
همواره آمریکا و ناتو را به شکس��ت در مبارزه با تروریسم متهم 
و ش��اهد مثال وی نیز ادامه حضور نیروهای غربی در افغانستان 
اس��ت. روسیه با این خروج سعی دارد تا توان خود و متحدانش 
در مبارزه باد تروریسم را به رخ غرب بکشد. در همین حال این 
خروج در شرایطی است که ارتش سوریه توان مقابله با ناامنی ها 

را یافته اس��ت و نیازی به ادامه حضور گسترده نیروهای روسیه 
نیست بویژه اینکه این حضور در بلندمدت می تواند تحریک کنند 

کشورهای غربی و حضور نظامی آنها شود. 
دوم آنکه در باب ادعای پالس های روسیه مبنی بر خروج 
ایران از س��وریه این نکته قابل توجه اس��ت که روابط ایران و 
روسیه یک روابط استراتژیک بوده و در عین حال ایران حضور 
نظامی در س��وریه ن��دارد که بخواهد نیروه��ای خود را خارج 
سازد. حضور ایران مستشاری بوده و تا زمانی که نظام سوریه 
صالح بداند ایران به این حضور ادامه خواهد داد. بر این اساس 
می توان گفت که نسبت دادن خروج نیروهای روسی به مسئله 
ایران ادعایی واهی برای برهم زدن روابط تهران مسکو و تهران 
دمشق است تا شاید با این ادعاها بتوانند حربه اختالف افکنی 

در میان مبارزان با تروریسم و حامیان آنها را رقم زنند. 

یادداشت

بع��د از ناتوان��ی در اش��غال الحدی��ده  لش وخروج مالزی از ائتالفامارات از »توقف چ�����ا
موقت« جنگ علیه الحدیده یمن خبر داد

قرقاش که نقش مهمی در ساختار سیاسی و امنیتی امارات 
و البته بحران سازی در منطقه دارد، در صفحه توییتر خود 
نوش��ت که ائتالف عربی )متشکل از عربس��تان و امارات و 
شبه نظامیان وابسته به این دو کشور( عملیات نظامی علیه 
الحدی��ده در غ��رب یمن را از یک هفت��ه پیش معلق کرده 

است. 
عملیات عربس��تان و امارات علیه اس��تان الحدیده، به 
عن��وان تنها راه تنفس ارت��ش و کمیته های مردمی یمن و 
تنه��ا راه امدادرس��انی به مردم این کش��ور از حدود دو ماه 
گذش��ته آغاز ش��ده و ائتالف عربی که از پشتیبانی آمریکا، 
انگلیس و فرانسه برخوردار بود، نتوانست در این مدت شهر 
یا فرودگاه یا بندر این شهر را اشغال کند. قرقاش در توییتر 
خود نوش��ت: ائتالف )عربی( پیش��رفت )نظامی( در شهر و 

بن��در )الحدی��ده( را از روز 23 ژوئن )از ی��ک هفته پیش( 
متوقف کرده است.

 قرق��اش بهانه این توقف را فرص��ت دادن به مذاکرات 
سیاس��ی عنوان کرد در حالی که اخی��ر گفته بود که زمان 
مذاکره با انصاراهلل گذشته است و حوثی ها باید بندر و شهر 
الحدیده را تس��لیم س��ازمان ملل کنند. او 12 ژوئن، اشغال 
الحدیده را آزادس��ازی نامید و گفت »آزادسازی الحدیده و 
بندر آن، حوثی ها را مجبور خواهد کرد که پای میز مذاکره 
بیایند«. پیشتر ارتش و کمیته های مردمی یمن و همچنین 
جنب��ش انص��اراهلل اعالم کرده ان��د که یمن آم��اده مذاکره 
سیاس��ی است اما ائتالف س��عودی اماراتی، چیزی را که با 
گزینه نظامی نتوانس��ته به دست آورد، در مذاکرات سیاسی 

هم نخواهد توانست آن را کسب کند.
خب��ر دیگ��ر آنکه س��خنگوی دولت نج��ات ملی یمن، 
ضمن استقبال از خروج مالزی از ائتالف متجاوز سعودی - 

آمریکایی، این تصمیم را شجاعانه توصیف کرد. 

تقالی امارات برای فرار از شکست 
کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق  آس�یا از حضور هزار نیروی داعش در منطقه غ�رب 
»مطیبیج��ة« منطقه ای میان دیالی، کرکوک و صالح الدین 
خبر داد و درباره حمالت تروریس��تی احتمالی آنها هشدار 

داد.
»اس��کندر وتوت« عضو این کمیس��یون در گفت وگو با 
»بغ��داد الیوم« اظهار داش��ت: بیش از ه��زار نیروی داعش 
اکنون در مطیبیجة هس��تند و این گروه تروریستی در حال 
احیای خود در مناطق کوهس��تانی و صحرایی اس��ت. وی 
افزود: اخیرا ش��اهد فعالیت های قابل مالحظه ای از س��وی 
تکفیری های داعش هس��تیم و باید درباره احتمال افزایش 
حمالت تروریس��تی در مرحله آتی، هوشیار باشیم. هرچند 
که بعید است که این گروه این بار بتواند بر هر منطقه ای که 
بخواهد، س��یطره یابد زیرا نیروهای عراقی در اغلب مناطق 

حضور دارند. 
طبق این خب��ر، نیروهای امنیتی عراق ش��امل ارتش، 

پلیس، الحشدالش��عبی و نیروی هوایی آماده تامین امنیت 
جاده بغداد - کرکوک به طور کامل هستند و از طریق یک 
عملیات قصد دارند، منطقه »سلیمان بیک« تا استان دیالی 
را کامال ایم��ن کنند تا مانع هرگونه نفوذ تروریس��ت ها در 

این منطقه شوند.
در ای��ن می��ان نیروه��ای مش��ترک ع��راق، عملیات 
گس��ترده ای را از بام��داد دی��روز علی��ه بقای��ای داعش در 
»ح��وض المخیس��ه« واقع در دیالی آغاز کردند. سرلش��کر 
س��تاد »مزهر العزاوی« فرماندهی عملیات »دیالی«، از آغاز 
عملیات گس��ترده ب��رای پیگرد عناصر داعش و شناس��ایی 
تک تیراندازان آن در منطقه »حوض المخیس��ة« در شمال 
ش��رق این اس��تان، خبر داد. این در حالی اس��ت که منابع 
آگاه از وقوع سه انفجار، نزدیک مرکز نگهداری صندوق های 
رای در »کرکوک« خب��ر دادند. در نزدیکی مرکز نگهداری 
صندوق های رأی در کرکوک س��ه انفجار روی داد که طی 

آن چندین نفر کشته و زخمی شدند. 

هزار نیروی داعش در مطیبیجه

شهردارى كالله درنظر دارد سالن سرپوشيده ورزشى جنب فرماندارى خود را  بصورت 
اجاره ماهيانه به مدت يكسال از طريق مزايده عمومى با شرايط ذيل واگذار نمايد.

1) متقاضيان مى بايست مبلغ 7/200/000 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 شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه 97/4/19 
مى باشد كه دو روز پس از آن در محل دفتركار شهردار كالله پيشنهادات قرائت و 

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

آگهى مزايده اجاره سالن ورزشى جنب فرماندارى    ( چاپ دوم)       

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله

ت دوم
نوب

شهردارى منطقه دو در نظر دارد پروژه هاى مشروحه زيررا از طريق آگهى 
مناقصه عمومى تامرحله بهره بردارى به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
متقاضيان مى توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى جهت آگاهى 
و دريافت اسناد مناقصه به واحد امورقراردادهاى شهردارى منطقه دو مراجعه 
نمايند.ضمنا هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه ميباشد و شهردارى دررد يا 

قبول پيشنهادات مختار است .
1-مرمت و نگهدارى معابر،جدول، دال و دريچه سطح منطقه دو قزوين ناحيه 

آزادگان با اعتبار 2/200/000/000 ريال
2-مرمت و نگهدارى معابر،جدول، دال و دريچه سطح منطقه دو قزوين ناحيه 

شهيد بابايى  با اعتبار 2/200/000/000 ريال
تلفن تماس : 33320917- 028  

آگهى مناقصه يك مرحله اى

روابط عمومى منطقه 2 شهردارى قزوين 

بحران در زندان های آمریکا

ماهورا کیهانی

وهشگر پژ

در گزارش م��اه نوامبر 201۴ نیز دیده بان حقوق 
بش��ر نسبت به تضعیف اقدامات قانونی علیه تجاوز در 
زندان ه��ای آمری��کا اعتراض ک��رده و از دولت آمریکا 
می خواهد تا به این کار خاتمه دهد. طبق این گزارش 
»جامی فلنر« عضو س��ابق کمیس��یون ح��ذف تجاوز 
در زندان ه��ای آمریکا طی نامه ای ب��ه »اریک هلدر« 
دادس��تان آمریکا ترس و نگرانی خود را از تالش هایی 
که در حال تضعیف و تاخیر در اجرای اس��تانداردهای 
مبارزه با تجاوز جنسی به ویژه نسبت به افراد زیر 18 

سال در زندان های آمریکا است اعالم کرد. 
در ای��ن گ��زارش آمده اس��ت که کنگ��ره هنگام 
تصویب قانون "حذف تجاوز در زندان های آمریکا" در 
س��ال 2003 تایید کرد که سطح گسترده ای از تجاوز 
جنس��ی به زنان، جوانان و مردان در زندان ها رخ داده 
اس��ت و دولت در ارائه واکنش مناس��ب به این نقض 

فاحش حقوق و کرامت انسانی کوتاهی کرده است.
بخش دیگ��ری از گزارش نوامب��ر 201۴ دیده بان 
با اش��اره به دس��تورالمعل ابالغی وزارت دادگس��تری 
درخص��وص مقابله با تج��اوز در زندان ه��ای آمریکا از 
جریمه های بسیار ناچیز در مورد نقض این دستورالعمل 
انتق��اد کرده و از اینکه تنها دو ایالت قول به اجرای این 
دس��تور العمل داده و مابقی از اجرای آن س��ر باز زده اند 
ابراز تاسف می کند. این گزارش ضمن ابراز نگرانی مجدد 
از تداوم سوء استفاده های جنسی در زندان های آمریکا به 
آخرین آمار ارائه شده توسط اداره آمار وزارت دادگستری 
آمریکا در سال 2013 اشاره می کند که در آن حدود 10 
درصد از کودکان و نوجوانان زندانی توسط سایر زندانیان 
و یا ماموران زندان در س��ال های 2011 و 2012 مورد 

تجاوز و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند. 
براس��اس گزارش س��ال 2013 وزارت دادگستری 
آمریکا ایالت اوهایو در راس آمار تجاوز و آزار و اذیت های 
جنسی علیه زندانیان را در آمریکا به خود اختصاص داده 
است. لذا آمار تجاوز به جوانان و نوجوانان در زندان های 

آمریکا بیشتر از آمارهای رسمی موجود است.

حقوقبشرامریکایی 5

ویژه گروه فرادید  واه��ی بودن ادعای اس��تفاده گ�زارش 
سوریه از س��الح شیمیایی آشکارتر از همیشه شد 
گاز سارین استفاده شده به دست گروه تروریستی 
جبهه النصره در غوطه شرقی از طریق عربستان و 

ترکیه تأمین شده بود.
سیمور هرش روزنامه نگار آمریکایی اعالم کرده 
اس��ت، ما با اس��تناد به گزارش های اطالعاتی تأیید 
می کنیم عربستان سعودي و ترکیه در سال 2013 
مواد اصلی تش��کیل دهنده گاز س��می سارین را در 
اختی��ار گروه جبهه النصره در س��وریه قرار داده اند. 
سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی نیز تأیید 
کرد: آثار گاز سارین استفاده شده در حادثه موسوم 
به کشتار سال 2013 میالدي در غوطه شرقی با نوع 
گاز س��ارینی که در زمان وقوع این حادثه در اختیار 

دولت سوریه قرار داشته همخوانی نداشته است.
از سوی دیگر ارتش س��وریه هنگام پاکسازی 
بخ��ش ش��مال ش��رقی اس��تان درع��ا در جنوب 
این کش��ور تعدادی موش��ک س��اخت آمریکا در 
مخفیگاه ه��ای تروریس��ت ها کش��ف و ضبط کرد. 
منابع خبری حاضر در منطقه عملیاتی درعا اعالم 
کردند: ارتش س��وریه همچنان به عملیات نظامی 
خود در ش��مال شرق اس��تان درعا برای سرکوب 

تروریست ها ادامه می دهد.
این منابع افزودند: ارتش س��وریه موشک هایی 

در اس��تان درعا کش��ف و ضبط کرد که آمریکا به 
دس��ت گروه های تروریس��تی فعال در این اس��تان 
رس��انده بود. منابع مذکور اعالم کردند: تعدادی از 
گروه های تروریس��تی فعال در شرق و جنوب شرق 
استان درعا با تحویل دادن سالح های خود به ارتش 
س��وریه موافقت کرده اند. س��اکنین مناطق فعالیت 
تروریست ها در استان درعا تظاهراتی را برای اعالم 
حمای��ت خود از ارتش س��وریه برگ��زار می کنند و 
منابعی خبری نیز اعالم می کنند که نیروهای ارتش 
پیروزمندانه وارد بسیاری از مناطق این استان شده 

اند و مردم از آنها به گرمی استقبال کرده اند.
از س��وی دیگر پایگاه خبری معارض س��وری 
تایید کرد، ارتش سوریه پس از پیشروی در حومه 
غربی درعا و تس��لط بر ابط��ع و داعل، طفس را از 
همه جهت محاصره و عناصر مس��لح در آن را بین 

تسلیم یا مرگ مخیر کرد.
طبق خبر پایگاه خبری معارض »عنب بلدی« 
سوریه، نیروهای ارتش سوریه پس از پیشروی در 
حومه غربی درعا و تسلط بر ابطع و داعل، از دیروز 

طفس را از هم��ه طرف محاصره کردند. این منبع 
افزود: نیروهای ارتش س��وریه به عناصر مسلح در 
ش��هر مهلت داده اند تا از دو گزینه ادامه مبارزه و 
مرگ یا تس��لیم شدن و پیوس��تن به روند آشتی 

ملی،  یکی را انتخاب کنند.
عنب بلدی نوشت: در شرایط کنونی که نیروهای 
اسد طی توافق با اهالی روستاهای حومه های شرقی 
و غرب��ی درع��ا وارد ای��ن مناطق ش��دند روند بروز 

تحوالت غیرمنتظره برای این منطقه شتاب گرفته 
است. عنب بلدی ادامه داد: در صورتی که گروه های 
مس��لح از طفس عقب نشینی کنند نیروهای ارتش 
س��وریه چندین روستا و شهرک های پیرامون آن از 
جمله المزیزیب تا تل شهاب را تهدید می کنند. بنابر 
این گزارش با ادامه درگیری ها صدها غیرنظامی به 
سمت استان قنیطره و مناطق نزدیک به نوار مرزی 

با جوالن اشغالی کوچ کردند.
ارت��ش س��وریه در ادامه پیش��روی های خود 
در جنوب س��وریه تنها ح��دود دو کیلومتر تا مرز 
ب��ا اردن فاصله دارد و با آزادس��ازی برخی مناطق 
و پیوس��تن برخی دیگر به فرآیند آشتی با دولت، 
پرونده جنوب در شرف بسته شدن است. از سوی 
دیگ��ر وزارت دف��اع روس��یه از انه��دام پهپادهای 
ناش��ناس برفراز پای��گاه هوای��ی »الحمیمیم« در 
س��وریه خبر داد. طبق اعالم وزارت دفاع روس��یه، 
پدافند هوایی پایگاه الحمیمیم در سوریه به دنبال 
حمله گس��ترده پهپادها در ماه ژانویه س��ال جاری 
میالدی تقویت ش��ده است. وزارت دفاع روسیه در 
ماه دس��امبر س��ال 2017 میالدی اعالم کرد که 
گروه تروریس��تی داعش در س��وریه به طور کامل 
نابود ش��ده اس��ت. پس از آن، »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روس��یه »پیروزی بر تررویس��ت ها« 
را اع��الم کرد و فرمان خروج بخش��ی از نیروهای 

روسیه از خاک سوریه را صادر کرد. 

واهی بودن ادعای استفاده سوریه از سالح شیمیایی آشکار تر شد

ردپایعربستاندربمبارانشیمیاییغوطهشرقی
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یورش صهیونیست ها  به مسجداالقصی
نش��ین  ش���هرک  صده����ا  اقدام��ی مق���اوم�ت در  صهیونیس��ت 
هتاکانه ضمن یورش به صحن های مسجداالقصی 

اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسالمی کردند.

این دومین روز متوالی است که شهرک نشینان 
صهیونیست مس��جداالقصی را مورد هتک حرمت 
قرار می دهند. ش��هرک نش��ینان در یورش خود به 
مس��جداالقصی از حمایت نظامیان صهیونیس��ت 
برخوردار بودند. در این میان صدها تن از شهروندان 
فلسطینی در میدان "الشهداء" واقع در مرکز شهر 

"نابلس" در شمال کرانه باختری تظاهرات کردند و 
خواس��تار لغو تحریم های اعمال شده علیه نوار غزه 
و پایان دادن به اختالفات ش��دند. تظاهرکنندگان 
فلسطینی ش��عارهایی از جمله "پایان اشغالگری"، 
"رد معامل��ه قرن"، "دف��اع از آزادی های عمومی"، 
"پای��ان دادن ب��ه اختالف��ات" و "توق��ف مجازات 

علیه غزه" را س��ر دادند. تظاهرکنندگان فلسطینی 
خواس��تار اجرای مصوبه های شورای ملی فلسطین 
ش��دند که در ماه گذش��ته میالدی تشکیل جلسه 
داد. آنها همچنین توقف تمامی مجازات های اعمال 
ش��ده از سوی تشکیالت خودگردان فلسطین علیه 

نوار غزه را درخواست کردند. 

بهداش��ت  وزارت  اس��ت  ذک��ر  ب��ه  الزم 
فلس��طین اع��الم کرد ت��ا کنون 13۴ فلس��طینی 
در راهپیمایی های بازگش��ت در مرز ن��وار غزه به 
ش��هادت رسیده اند و بیش��تر از 15200 نفر دیگر 
زخم��ی ش��ده اند. ح��ال 370 نف��ر از مجروحان 

»وخیم« گزارش شده است. 


