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جمهوری آذربایجان: در جریان س��فر رس��می 
»س��رجو ماتارال« رئیس جمهوری ایتالیا به جمهوری 
آذربایجان چند سند همکاری میان دو کشور به امضا 
رسید و روسای جمهوری دو کشور درباره طرح انتقال 
گاز باک��و ب��ه اروپا مذاکره کردند. اس��ناد امضا ش��ده 
شامل یادداش��ت تفاهم همکاری شرکت های راه آهن 
جمه��وری آذربایجان و ایتالی��ا و تفاهمنامه همکاری 
وزارتخانه های آموزش و پرورش دو کشور بوده است. 

انگلیس: جدیدترین گزارش رسمی نشان می دهد 
که آمار جرم و جنایت در انگلیس و ولز در یک س��ال 
منتهی ب��ه مارس گذش��ته )فروردین م��اه( همچنان 
رک��ورد می زند. آمار دزدی نی��ز 30 درصد و حمالت 
مسلحانه 2 درصد رشد داشته است. در مجموع پلیس 
انگلیس 5 میلیون و 500 هزار فقره جرم در این مدت 
ثبت کرده اس��ت که این رقم در قیاس با سال گذشته 
11 درصد افزایش نش��ان می ده��د. از این میزان 40 
هزار و 147 فقره مربوط به جرائم چاقوکشی بوده که 
این معضل از ابتدای س��ال جاری نگرانی های جدی را 

در حوزه امنیت داخلی ایجاد کرده است.

ترکی�ه: پلیس ترکیه اعالم کرد که همس��ر »وزیر 
جن��گ داعش« در جمع افرادی اس��ت ک��ه در تاریخ 4 
 جوالی در استانبول بازداشت شده اند. این فرد که »س. د.«
معرفی ش��ده پس از چندین روز بازجویی و مش��خص 
شدن جعلی بودن گذرنامه وی به عنوان همسر الشیشانی 
شناخته ش��د. پلیس ترکیه می گوید او دارای دو فرزند 

پسر از الشیشانی است ولی مکان آنها نامشخص است.

فیلیپین: تحریم های آمریکا علیه روسیه، فیلیپین 
را که خریدار تجهیزات نظامی از مسکوست، در معرض 
اقدامات تالفی جویانه واشنگتن قرار داده است. فیلیپین 
که در دهه های اخیر هم��واره از متحدان اصلی آمریکا 
در منطقه جنوب شرق آسیا محسوب می شده در سال 
گذشته قرارداد خرید 7.48 میلیون دالر نارنجک اندازهای 
ساخت روسیه را منعقد کرد که هنوز این تسلیحات به 

طور کامل به مانیل منتقل نشده است.

افغانستان: رئیس جمهوری پیشین افغانستان اعالم 
کرد پیمان امنیتی این کشور با آمریکا هیچ دستاوردی 
برای افغانستان نداشته است. »حامد کرزای« گفت که 
حضور نظامیان آمریکایی و پایگاه های آن در افغانستان و 
امضای پیمان امنیتی با واشنگتن هیچ دستاوردی برای 
افغانستان نداشت. وی در سفر به کشور چین گفت که 
ایاالت متحده باید در سیاس��ت های خود در افغانستان 
تجدیدنظ��ر کند و نش��ان دهد که حضور این کش��ور 

می تواند به ایجاد صلح در افغانستان کمک کند.

ذرهبین

نسل کشی برنامه ریزی شده 
فورتی رایتز یک سازمان بین المللی فعال در امور 
حقوق بش��ر با انتش��ار نتایج تحقیق��ات خود گزارش 
داد: بررسی ها نش��ان می دهد نظامیان و شبه نظامیان 
بودای��ی در میانمار ب��رای نسل کش��ی روهینگیایی ها 

درسال گذشته کامال برنامه ریزی کرده بودند.
نه��اد حق��وق بش��ریفورتی رایتز با انتش��ار نتایج 
تحقیق��ات خود در مورد بح��ران روهینگیا اعالم کرد: 
مس��ئوالن میانماری برای تهاجم علیه روهینگیایی ها 
از مدت ها قبل خ��ود را آماده کرده بودند و همچنین 
با همین هدف ش��به نظامیان بودایی نیز در این زمینه 
تجهی��ز و آموزش داده ش��ده بودند. ای��ن گزارش در 
حالی منتشر ش��ده که میانمارحدود دوماه دیگر وارد 
سالگرد قتل عام وسیع روهینگیایی می شود که در این 
جنایت تاریخی هزاران نفر کش��ته و دس��ت کم 700 

هزار نفر آواره در بنگالدش به جای گذاشت.
نهاد نظارتی حقوق بشری فورتی رایتز که مقر آن 
در بانکوک است، مسئوالن میانماری را متهم به تسلیح 
نیروهای ش��به نظامی بودائی برای ش��روع نسل کشی 
دیگ��ر روهینگیایی ه��ا ک��رد. فورتی رایت��ز که نتیجه 
تحقیقات دوس��اله ای ا در مورد بحران روهینگیایی ها 
برمبنای هزاران مستند، مصاحبه با آوارگان و قربانیان 
روهینگیای��ی و تحقیق در مناطق درگیر روز گذش��ته 
منتشر س��اخت، می گوید طبق این شواهد نسل کشی 
اقلیت روهینگیایی از مدت ها قبل در تمرکز برنامه های 
هدفمند ارتش و ش��به نظامیان بودایی قبل از حمله به 

ایالت راخین در سال گذشته قرار داشته است.
برای��ن اس��اس، حم��الت مس��تمر علی��ه اقلیت 
روهینگیای��ی از ش��ش س��ال پیش آغاز ش��ده بود اما 
بدترین نوع آن حمالت گسترده و سیستماتیک آگوست 
)شهریور 96( بود. دولت و نظامیان بودایی اتهامات این 
گروه حقوق بشری را رد کرده و اقدامات سرکوبگرایانه 
خود را در سال گذشته پاسخ به اقدامات تروریست های 
وابسته به گروه آرکان )شبه نظامیان روهینگیایی( اعالم 
کردند. سازمان ملل عملیات سرکوب نظامیان میانماری 
علیه روهینگیایی را پاکسازی نژادی و ارتش این کشور 

را بدترین ارتش جهان خوانده است.

نیمچهگزارش

افزایش حکم حبس رئیس جمهور
دادگاه��ی در کره جنوبی رئیس جمهور س��ابق این کش��ور را به دلیل اتهام 
جدیِد دریافت مبالغ غیرقانونی به 8 س��ال حبس محکوم کرد و حکم وی را از 

24 سال به 32 سال حبس افزایش داد.
»پ��ارک گئون-ه��ی« که به دلیل فس��اد مالی و اداری در س��ال 2017 از 
س��متش برکنار و س��پس بازداش��ت ش��ده بود، اکنون به دلیل دریافت مبالغی 
غیرقانونی و مداخله در انتخابات سراسری سال 2016 هم به گذراندن 8 سال حبس 

بیشتر محکوم شده است. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت دادگاهی در س��ئول دیروز خانم پارک را ب��رای دریافت پول از 
سازمان جاسوسی این کشور و به دلیل سوء  استفاده از قدرت به گذراندن 8 سال حبس 
دیگر و پرداخت 2.92 میلیون دالر جریمه محکوم کرده اس��ت. دادس��تانی خواستار 15 

سال حبس برای خانم پارک به دلیل این دو مورد اتهام بود.

شرق آسیا
ادعای رئیس جمهور آلمان

»فران��ک والتر اش��تاین مایر« رئیس  جمه��ور آلمان در گفت وگ��و با یکی از 
روزنامه های این کش��ور با اش��اره به سیاس��ت های مخرب رئیس جمهور امریکا 

گفت که این اقدامات نشان می دهد که اروپا باید به خود اتکا کند.
این سیاس��تمدار کهنه کار آلمانی که پیش��تر وزیر خارجه هم بوده اس��ت 
درباره س��خنان ض��د اروپایی »دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمری��کا به روزنامه 
»پاسائور نویِن پرسه«، گفت: »رویکرد ضد اروپایی ترامپ با وجود ایجاد تهدید برای 

اروپا، اما در عین حال زمینه ای برای اروپایی که متکی به خود باشد، فراهم می کند.«
وی با بیان اینکه سیاست های ترامپ قطعا اروپا را »در معرض ریسک قرار می دهد«، 
گفت: »به نظر می رس��د که در حال حاض��ر هیچ یک از قدرت های بزرگ، چه چین، چه 
روسیه و چه ایاالت متحده، دستکم به اینکه اتحادیه اروپا باثبات باشد، عالقه ای ندارند.« 

وی گفت اروپایی ها باید از تمرکز مداوم بر عملکرد ترامپ خودداری کنند. 

قاره سبز
پیش بینی سوروس درباره ترامپ

سرمایه گذار صهیونیست آمریکایی پیش بینی کرده که رئیس جمهور آمریکا 
تا س��ال 2020 که دور بعدی انتخابات ریاس��ت جمهوری در این کش��ور برگزار 

می شود، دیگر در قدرت نخواهد بود.
جرج س��وروس، پیش بینی کرده که »دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
به زودی از قدرت در کاخ س��فید کنار گذاش��ته خواهد شد.سوروس در انتخابات 
ریاس��ت  جمهوری سال 2016 میالدی بیش از 25 میلیون دالر به کمپین انتخاباتی 
»هی��الری کلینتون« کاندی��دای دموکرات کمک کرده بود س��وروس همچنین در این 
مصاحب��ه پیش بین��ی کرد ک��ه در انتخابات می��ان دوره کنگره آمریکا در س��ال 2018 

دموکرات ها پیروزی قاطعی کسب کنند.
س��وروس گفته تمام س��عی خود را در جهت تحقق پیش بینی هایی که درباره آینده 

ترامپ مطرح کرده بود، به کار خواهد گرفت. 

چالش

مصوبه از کجا آمد؟

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

رژیم صهیونیس��تی بار دیگر مصوب��ه ای را اعالم کرد که 
براساس آن رسما نام اراضی اشغالی را کشور یهود گذاشته که 
براس��اس قوانین جدید اداره خواهد شد. در این قانون تصریح 

می ش��ود که »اس��رائیل زادگاه تاریخی یهودیان است و آنها 
از حق انحصاری تصمیم گیری درباره آن برخوردار هس��تند.« 
براس��اس این قانون زبان عبری زبان رسمی خواهد بود. قانون 
مذکور توسعه شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین را یک 
ارزش ملی دانس��ته و بر ارتقای این شهرک ها تاکید می کند. 
حال این س��وال مطرح می ش��ود که دلیل تصویب این طرح 
چیست و چه پیامدهایی به همراه دارد؟ اشغالگری تا نابودی 
کامل فلسطین همواره از اهداف صهیونیست ها بوده و در این 
راه از هی��چ اقدام��ی فروگذار نبوده و نیس��تند لذا این قانون 
را ادامه این راه باید دانس��ت که خود س��ندی ب��ر عدم نگاه 

صهیونیست ها به طرح صلح خاورمیانه است. 
نکت��ه دیگ��ر اه��داف ش��خصی نتانیاه��و نخس��ت وزیر 
صهیونیست هاس��ت. او که با برجسته سازی معامله قرن و نیز 

حمالت نظامی به سوریه در کنار برجسته سازی ادعای نقشش 
در خروج آمریکا از برجام به دنبال پنهان س��ازی پرونده فساد 
خ��ود و همس��رش بوده در برابر مقاومت م��ردم غزه از جمله 
پاسخ های موشکی مقاومت ناتوان بوده که می تواند زمینه ساز 
ح��دف وی از قدرت ش��ود. در این ش��رایط وی ب��ا تصویب 
طرح های اش��غالگرایانه به دنبال جلب رضایت رادیکال هاست 
تا شاید با این وضعیت بتواند در قدرت باقی بماند. نکته دیگر 
نقش کش��ورهای عربی در این مصوبه است. وقتی کشورهایی 
مانن��د عربس��تان، بحرین و امارات برای اج��رای معامله قرن 
پیشگام ش��ده و از هیچ خیانتی به فلسطین فروگذار نیستند 
قطعا نتیجه ای جز تشدید اشغالگری صهیونیست ها به همراه 
نخواهد داشت بویژه اینکه آمریکا نیز راهکار دو دولتی را باطل 

کرده و یک جانبه گرایی صهیونیست ها را دنبال می کنند.

حال این سوال مطرح می شود که این مصوبه چه پیامدهایی 
به همراه دارد؟ واژه کش��ور یهود به این معناست که مولفه حق 
زندگی در سرزمین های تحت س��یطره صهیونیست ها یهودی 
بودن مورد تایید این رژیم است و پیروان سایر ادیان حق زندگی 
ندارند. این به این معناست که این رژیم هر چه بخواهد می تواند 
ش��هرک بسازد و فلسطینی ها از مسیحی و مسلمان را اخراج و 

کتی به قتل برساند. 
این رویه یعنی نابودی کامل میلیون ها انس��انی است که 
در قالب فلس��طینی در اراضی اشغالی حضور دارند که از آن 
با عنوان یک نسل کشی می توان یاد کرد. رفتاری که می توان 
آن را دور جدید اشغال و نابودی فلسطین دانست که سکوت 
کش��ورهای عربی و غفلت جهان اس��الم و خیانت کشورهای 

غربی زمینه ساز تشدید این رفتارها می شود. 

یادداشت

یکا از جنگ الحدیده  رمزگشایی از هدف آمر
رئیس جمهور روس��یه خواس��تار ایفای نقش مس��کو در مق���اوم�ت رئی��س ش��ورای عالی سیاس��ی یم��ن در نام��ه ای به 
توق��ف جنگ ائتالف متجاوز س��عودی علیه یمن ش��د و اع��الم کرد که این 
جن��گ فاق��د هرگونه مجوز قانون��ی و مخالف با قوانی��ن بین المللی و حقوق 

بشری است.
 »مهدی المش��اط« رئیس شورای عالی سیاسی یمن در چارچوب روابط 
دو جانبه با کش��ورهای دوس��ت به »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه 
در خص��وص تجاوزات ائتالف س��عودی علیه یمن و نقض آش��کار حاکمیت 
این کش��ور نامه نوشت. رئیس ش��ورای عالی سیاسی یمن در این نامه تاکید 
کرد که »جنگ ائتالف س��عودی علیه یمن هیچ گونه مجوز قانونی ندارد و با 
قوانین منش��ور س��ازمان ملل در تعارض و مغایر با همه قوانین حقوق بشری 
و تجاوز آش��کار به حاکمیت یمن و تهدیدی برای امنیت و صلح منطقه ای و 

بین المللی است.« 
او در ادام��ه نامه خود به پوتین نوش��ت: این حم��الت در حالی صورت 
می گی��رد ک��ه یم��ن در محاصره دریای��ی، زمینی و هوایی به س��ر می برد و 
کودکان، زنان و مردان آن در بدترین جنایات ائتالف متجاوز به س��رکردگی 
س��عودی ها کشته و زخمی می شوند. رئیس شورای عالی سیاسی یمن اعالم 
کرد، جنگ س��احل غربی یمن که امارات آن را برای اش��غال بندر و ش��هر 
الحدی��ده فرماندهی می کند، فقط برای توطئه علیه یمن و دیگر کش��ورهای 
منطقه و سیطره بر جزایر و گذرگاه های دریایی مهم و حیاتی جهان و تبدیل 
دریای سرخ به دریاچه آمریکایی و کنترل خطوط کشتی رانی و حمل و نقل 

تجاری است.

یا به آغوش آزادی  بازگشت فوعه و کفر
مقاوم��ت باردیگ��ر به نتیجه رس��ید و با خ��روج 121  آس�یا اتوبوس از ش��هرک های فوعه و کفریا در ریف ش��مالی غ�رب 
ادلب س��وریه، محاصره سه س��اله این ش��هرک ها به پایان رسید تا شکست 

دیگری در پرونده تروریست های تکفیری در سوریه ثبت شود.
 »فوعه« و »کفریا«؛ شهرکهایی واقع در ریف شمالی ادلب سوریه که در 
بحران این کشور به ضرب المثلی در صبر، استواری و پایمردی تبدیل شدند. 
فوعه و کفریا شهرک های شیعه نشینی در ادلب سوریه اند که ساکنان آن سه 
سال به صورت مداوم، در محاصره کامل با حمالت، نفوذ ها، خمپاره اندازی ها 
و تیراندازی های مستمر گروههای تروریستی بخصوص جبهه النصره و احرار 
الشام دست و پنجه نرم کردند، ولی باز هم سر تسلیم فرود نیاوردند. ساکنان 

این مناطق با جنگی روبه رو بودند که موجودیت آنان را تهدید می کرد 
سه س��ال، مردم این منطقه با گرسنگی، کمبود دارو، آب، قطعی برق و 
نابودی زیرساختهای محل سکونت خود دست به گریبان بودند؛ صرف نظر از 
حمالت بی وقفه تروریستها، ولی هیچ نهادی به جز دولت سوریه و متحدان 
دمش��ق به فریاد آنان نرسید؛ به گونه ای که از طریق هوایی برای آنان کمک 
غذایی و دارو پرتاب می ش��د. در این میان گروه های تروریستی با به گروگان 
گرفتن 21 دس��تگاه اتوبوس حامل س��اکنان شهرهای فوعه و کفریا توافق را 

نقض کردند.
براس��اس این توافق شش هزار و 900 ش��هروند محاصره شده از این دو 
ش��هر شیعه نش��ین در سوریه خارج می ش��وند و در مقابل دولت سوریه یک 
هزار و 500 زندانی از گروه های مخالف، 36 اسیر در اختیار حزب اهلل و چهار 

اسیر در اختیار نیروهای مدافع این دو شهر را آزاد می کند. 

یقا وزه پینگ به غرب آسیا و آفر تور 10 ر
خط در ادام��ه تحرکات پکن در حوزه های جدید غیر غربی،  سفر 10 روزه شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به س����ر
5 کش��ور عربی و آفریقایی از پنجش��نبه آغاز ش��د او در گام نخس��ت راهی 

امارات متحده عربی شد.
رئیس جمهوری چین در این س��فر به ترتیب از کشورهای امارات متحده 
عربی، س��نگال، رواندا، آفریقای جنوب��ی و موریس دیدن خواهد کرد. رییس 
جمهوری چین امیدوار اس��ت در خالل این دیدارها بتواند روابط بین چین و 
کش��ورهای این مناطق را در زمینه هایی همچون س��رمایه گذاری و تجارت 
تقوی��ت کند همچنی��ن انتظار می رود که او خواس��تار هم��کاری در زمینه 
زیرس��اخت ها براس��اس طرح ابتکاری یک کمربند-یک جاده ش��ود. شی در 
دیدار خود از آفریقای جنوبی از 25 تا 27 جوالی )3 تا 5 مرداد( در دهمین 
دور نشس��ت رهبران کشورهای بریکس که در ژوهانسبورگ برگزار می شود، 

حضور خواهد یافت. 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و نارندرا مودی نخست وزیر هند 
نیز در این نشس��ت حضور خواهند داشت. شی پس از پایان دیدار رسمی از 
این چهار کشور و حضور در دهمین دور مالقات رهبران کشورهای بریکس، 

توقف کوتاهی هم در جزیره موریس خواهد داشت.
رییس جمهوری چین که در اولین سفر خارجی بعد از انتخاب مجدد خود 
وارد ابوظبی شد، گفت که روابط دو کشور در چارچوب طرح یک کمربند،یک 
راه توسعه خواهد یافت. آغاز روابط دیپلماتیک میان دو کشور به نوامبر 1984 
میالدی بازمی گردد . امارات سفارت خود در پکن را مارس 1987 دایر کرد و 

شیخ زاید حاکم وقت امارات در سال 1990 به این کشور سفر کرد. 

ت اول
نوب فراخوان ارزيابى كيفى

مناقصه عمومى و دو مرحله اى شماره 1/97/050ت
اجاره يك فروند شناور خدماتى

1397 شماره مجوز 1768
شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه فوق الذكر از بين شركتهاى ايرانى اقدام نمايد:

الف: شرح مختصر خدمات: اجاره يك فروند شناور خدماتى
ب: محل اجراى خدمات: مناطق نفتى شركت نفت فالت قاره ايران در آبهاى خليج فارس

ج: مدت انجام خدمات: دو سال
ساير موارد كه مى بايست مدنظر قرار گيرد:

1ـ توانايى ارائه ضمانتنامه «شركت در مناقصه» به مبلغ 3/510/000/000 ريال
2ـ توانائى ارائه ضمانتنامه «انجام تعهدات» به ميزان 10درصد مبلغ كل قرارداد، طبق ضوابط كارفرما در صورت برنده شدن.

3ـ به تقاضاهاى مشروط، مبهم، ناقص و يا مغاير با شرايط مندرج در اسناد و مدارك و تقاضاهايى كه بعد از مهلت مقرر دريافت گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4ـ شركت نفت فالت قاره ايران در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات در چهارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار خواهد بود.

5ـ پيشنهادات مالى مى بايستى حداقل سه ماه پس از وصول پيشنهادات به كميسيون مناقصات شركت نفت فالت قاره ايران داراى اعتبار و قابل تمديد براى يك دوره ديگر باشند.
6ـ كسب حداقل امتياز تعيين شده در  ارزيابى كيفى، جهت دعوت در مناقصه فوق الذكر الزامى است.

از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مى شود تا حداكثر ظرف يك هفته پس از انتشار آگهى نوبت دوم، با همراه داشتن معرفى نامه معتبر به آدرس ذيل مراجعه وحضورا نسبت به دريافت مدارك ارزيابى كيفى اقدام نمايند.
ضمنا بايستى ظرف مدت 14 روز پس از آخرين مهلت دريافت مدارك ارزيابى كيفى اطالعات مورد درخواست به آدرس ذيل تحويل گردد .محل و زمان تحويل و گشايش پيشنهادها در اسناد مناقصه قيد مى گردد.

نشــانى محل اعالم آمادگى و تحويل اســناد ارزيابى كيفى: تهران، خيابان ولى عصر، نرســيده به تقاطع مدرس، خيابان تورج، خيابان خاكزاد، شــماره12، شــركت نفت فالت قاره ايران، طبقه 5، امور قراردادها، 
تلفن 23942510ـ021

تبصره: متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در روز آگهى نوبت دوم به سايت اينترنتى اين شركت به نشانى www. IOOC.CO.IR مراجعه نمايند.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران 

(سهامى خاص)

شهردارى كالله درنظر دارد كارگاه سنگ شكن خود را از طريق مزايده عمومى ( نوبت دوم ) 
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 شنبه 97/05/13 
مى باشد كه دو روز پس از آن در محل دفتركار شهردار كالله پيشنهادات قرائت و رسيدگى 

مى شود.
3) قيمت كارشناسى ( قيمت پايه) اجاره ماهيانه سنگ شكن به مبلغ ماهيانه -/220/000/000 

ريال مى باشد كه قيمت پيشنهادى شركت كنندگان كمتر از آن نبايد باشد.
4) شهردارى در رد يا قبول كليه پيشنهادات مجاز و مختار مى باشد.

 5) 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.
6) 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 ( نوبت دوم ) 
سنگ شكن شهردارى كالله      

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله

چاپ اول

گروه فرادید  ویژه شاخه گ�زارش   - القس��ام  گردان های 
نظامی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( 
- در واکنش به ش��هادت یکی از اعضای نیروهای 
مقاومت در حمله هوایی امروز رژیم صهیونیس��تی 
به ش��رق غزه، هش��دار داد که صهیونیست بهای 

سنگینی پرداخت خواهند کرد.
گردان های القس��ام در اظهارات��ی کوتاه اعالم 
ک��رد: اقدام بزدالنه دش��من در حمل��ه به یکی از 
نقطه ه��ای مرزبان��ی مقاومت واقع در ش��رق رفح 
که منجر به ش��هادت عبدالکریم اسماعیل رضوان 
شد، جنایتی شرم آور است. در این اظهارنظر آمده 
اس��ت: حمله هوایی رژیم صهیونیس��تی حماقتی 
اس��ت که مس��ئولیت آن برعهده دش��من است و 
به��ای آن را با خونش��ان پرداخ��ت خواهند کرد. 
هواپیماهای شناس��ایی رژیم صهیونیس��تی شرق 
رف��ح واقع در باریکه غزه را هدف قرار دادند که در 
این حمله عبدالکریم اس��ماعیل رضوان به شهادت 
رسید و س��ه تن دیگر نیز زخمی شدند. درهمین 
حال منابع محلی گزارش دادند: نیروهای اشغالگر 

به صورت محدود وارد اراضی غزه شدند.
در همین حال گروه های مختلف فلس��طینی 
تصویب قانون نژادپرس��تانه کشور یهود در کنست 
)پارلمان( رژیم صهیونیس��تی را تالشی مذبوحانه 
ب��رای نابودی هوی��ت عربی فلس��طین و مصادره 
اراضی س��اکنان اصلی آن دانس��تند و خواس��تار 
اتحاد فلس��طینیان ب��رای مقابله با نظ��ام آپارتاید 
صهیونیس��ت ها ش��دند. فوزی برهوم س��خنگوی 

جنش مقاومت اس��المی فلسطین )حماس( اعالم 
کرد که تصویب این قانون نژادپرستانه، موجودیت 
فلس��طینیان و ح��ق تاریخ��ی آنان در س��رزمین 
خودش��ان را به خطر می اندازد و زمینه مصادره و 

غصب اراضی فلسطینی را فراهم می کند.
سایت فلس��طین الیوم گزارش داد که یوسف 
الحس��اینه یکی از رهبران جنبش جهاد اس��المی 

در محکومی��ت قانون ی��اد ش��ده، آن را آکنده از 
نژادپرس��تی و نفرت توصیف ک��رد. صائب عریقات 
دبی��رکل کمیت��ه اجرای��ی س��ازمان آزادی بخش 
فلسطین )س��اف( نیز گفت: رژیم صهیونیستی در 
نهایت توانس��ت نظام آپارتای��د )جدایی نژادی( را 
قانونی کند. این قانون امتداد میراث اس��تعماری و 
نژادپرستانه ای است که مبتنی بر پاکسازی قومی 

و حذف مردم فلس��طین و نادی��ده گرفتن حقوق 
آنها به عنوان س��اکنان اصلی در سرزمین تاریخی 

شان است.
 یوسف المحمود سخنگوی رسمی دولت وفاق 
ملی فلس��طین نیز تصویب قان��ون جنجال برانگیز 
کش��ور یهود را تالش��ی دیگر برای نابودی هویت 
عربی فلس��طین دانست و گفت این اقدام پایه های 
دش��منی و نفرت را بر ویرانه های صلحی که قصد 
داش��تم به آن دست یابیم، پایه ریزی کرد. وزارت 
خارج��ه تش��کیالت خودگردان فلس��طین نیز در 
واکنش به تصویب قانون یاد ش��ده تاکید کرد که 
تصویب این قانون در راس��تای تالش حزب راست 
افراطی اس��رائیل برای بازس��ازی اجزای س��اختار 
کابینه صهیونیست ها طبق ایدئولوژی دینی منفور 

و تاریکی است که دارند. 
دولت قطر در واکنش به مصوبه جدید پارلمان 
رژیم صهیونیس��تی در تصویب قانون کشور یهود 
ای��ن مصوب��ه را نژادپرس��تانه خواند. ای��ن قانون 
تبعیض آمیز که به نام »کش��ور یهود« نیز شهرت 
دارد، سرتاسر س��رزمین فلسطین را کشوری فقط 
برای صهیونیست ها دانسته و فلسطینیان را از تمام 
حقوق شهروندی و انسانی خود محروم می کند. به 

موجب این قانون، زبان عبری زبان رس��می خواهد 
بود و دیگر عربی زبان رسمی نیست. 

قانون مذکور توس��عه شهرک سازی در اراضی 
اش��غالی فلس��طین را یک ارزش ملی دانسته و بر 
ارتقای ای��ن ش��هرک ها تاکید می کن��د. اتحادیه 
ع��رب تصویب الیحه ای موس��وم به کش��ور ملت 
یهود در مجلس نمایندگان رژیم صهیونیس��تی را 
محکوم کرد و آن را نژادپرس��تانه دانست. اتحادیه 
اروپ��ا از تصویب قانون جدی��دی در پارلمان رژیم 
صهیونیستی که حق تصمیم گیری صهیونیست ها 
در سرزمین های اشغالی را به رسمیت می شناسد، 
اب��راز نگرانی و اعالم کرد: تصوی��ب این قانون، راه 
حل تش��کیل دو کش��ور مس��تقل )فلس��طینی - 

صهیونیستی( را پیچیده می کند.
 خب��ر دیگ��ر آنکه درپ��ی تبادل آت��ش بین 
نظامیان صهیونیس��ت و گروه های مقاومت در نوار 
غزه، وزیر جنگ این رژیم با تعدادی از سران ارشد 

نظامی-امنیتی جلسه اضطراری تشکیل داد.
الزم به ذکر اس��ت س��اکنان نوار غزه تظاهرات 
بازگش��ت دیگر در نوار م��رزی باریکه غزه را محقق 
س��اختند. تظاهرات این هفت��ه تحت عنوان جمعه 
"توطئ��ه علیه حق��وق آوارگان راه به جایی نخواهد 
برد" برگزار شد. هیات عالی ملی برگزاری تظاهرات 
بازگشت و شکستن محاصره با صدور فراخوانی عموم 
فلس��طینیان را به شرکت در تظاهرات دعوت کرده 
بود. تاکن��ون در این تظاهرات ها ک��ه از 30 مارس 
گذشته آغاز شده است، 146 فلسطینی به شهادت 

رسیده و بیش از 16 هزار نفر دیگر زخمی شدند.

هشدارگروه های فلسطینی به رژیم صهیونیستی

اشغالگران تاوان خون شهدا را خواهند داد


