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2 سال زندان برای رأی جعلی 
کمیسللیون انتخابات پاکسللتان اعللام کرد برای 
نخسللتین بار در کشور تمام آرا با نفرات شرکت کننده 
تطابق داده می شود و کسانی که از رأی جعلی استفاده 

کنند به 2 سال زندان محکوم می شوند.
طبق این گزارش آرای اضافی شمارش خواهد شد 
و کسانی که در این کار دست داشته باشند شناسایی 
و مجازات می شللوند. کمیسللیون انتخابات پاکسللتان 
تأکیللد کرد که به پشللتوانه پارلمان و برای جلوگیری 
از تقلللب در انتخابللات آرای اضافی را با کمک ناظران 
بر صندوق های رأی شللمارش و عامللان این اقدام را 

شناسایی خواهد کرد.

همایش یاری قدس 
همایش یاری قدس با مشارکت هیأت هایی از ۱۷ 
کشور آفریقایی و شللماری از رهبران جنبش حماس 

در موریتانی در حال برگزاری است.
در این همایش تعدادی از رهبران حماس از جمله 
»أسللامه حمدان«، »سللامی ابوزهری« سخنگوی این 
جنبش و جمعی از اسللرای آزاده فلسللطینی شللرکت 
دارند. در این همایش موضوعات متعددی درخصوص 
حمایت آفریقا از قضیه فلسطین و راهکار مقابله با نفوذ 
رژیم صهیونیسللتی در این قاره بررسللی خواهد شللد. 
»بامبا محمد المصطفی« مسللئول امور فلسللطین در 
انجمن »توسعه و فرهنگ اسامی« ساحل عاج نیز در 
مصاحبه با وبگاه »عربی 2۱« گفت که آفریقا به قضیه 

فلسطین به عنوان قضیه امت نگاه می کند.

»بوکوحرام« ۱۸ نفر را سر بُرید
یک منبللع امنیتی گزارش داد کلله عناصر گروه 
تروریسللتی »بوکوحرام« ۱۸ نفر را در ساحل دریاچه 

چاد سر بُریدند.
عناصر بوکوحرام به روسللتایی در جنوب »دابوا« 
واقع در سللاحل دریاچه چللاد در نزدیکی نیجر حمله 
کرده و ۱۸ نفر را سللر بُریدند و عاوه بر آن دو نفر را 
زخمی کرده و ۱۰ زن را ربودند. ارتش نیجر اعام کرد 
که نیروهای ارتش یک حمله عناصر بوکوحرام به یکی 
از پایگاه های ارتللش را دفع کرده و در جریان آن ۱۰ 

تروریست به قتل رسیدند.

۷۰۰۰ قربانی جنگ بوسنی مفقود 
با وجود گذشت بیش از 2۰ سال از جنگ بوسنی، 
اجسللاد بیش از ۷۰۰۰ نفللر از قربانیان این جنگ هنوز 

مفقود هستند.
یک مقام بوسللنیایی اعام کرد: اگرچه نزدیک به 
2۰۰۰ اسللکلت و اسللتخوان در گورهای جمعی پیدا 
شده اند اما قابل شناسایی نیستند. برخی از اسکلت ها 
تقریبللا به طللور کامل از بین رفته انللد و بدین ترتیب 

هرگز برخی افراد را نمی توان شناسایی کرد. 

اخبار ویژه گروه فرادید  از تصویللب گ�زارش  یللک روز پللس 
قانون نژادپرسللتانه کشللور یهود در کنسللت رژیم 
صهیونیستی، منابع فلسللطینی از یورش همزمان 
صدها شهرک نشین صهیونیست به مسجداالقصی و 

هتک حرمت مجدد این مکان مقدس خبر دادند.
صحن هللای  داد  گللزارش  فلسللطین الیوم 
مسجداالقصی دیروز شللاهد یورش صدها شهرک 
نشللین صهیونیسللت بود. بیش از 5۰۰ شللهرک 
نشللین صهیونیسللت از سللمت بللاب المغاربه به 
مسللجداالقصی یورش بردنللد و بلله برپایی آیین 
ادعایللی خود پرداختند، آنها با هدف ایجاد رعب و 
وحشت در میان فلسطینی ها، در دسته های بزرگ 
و با عبور از بازارها و اماکن تاریخی قدس اشللغالی 

به مسجداالقصی رفتند. 
برخللی منابع آمار متجللاوزان را بیش از ۸۰۰ 
نفللر اعام کرده اند و از احتمللال افزایش این آمار 
طی سللاعات آینده خبر داده اند. شهرک نشللینان 
متجاوز از حمایت کامل نیروهای نظامی و امنیتی 
رژیم صهیونیسللتی بهللره بردند. نظامیللان رژیم 
صهیونیستی برای تسللهیل یورش شهرک نشینان 
به مسللجداالقصی بسللیاری از خیابان های قدس 
اشللغالی به ویژه در اطراف منطقه قدیمی منتهی 

به مسجداالقصی را بسته بودند.
گروه های ملی و اسامی شهر قدس اشغالی در 
بیانیه ای با اشاره به تشدید حمات شهرک نشینان 
به مسللجداالقصی بر ضرورت حمایت همه جانبه 
اسللامی و عربی از این مللکان مقدس و همچنین 
حضور گسترده فلسطینی ها در مسجداالقصی برای 
مقابله بللا متجاوزان تاکید کردند. از سللوی دیگر 

یک زن فلسللطینی در صحن های مسللجداالقصی 
با سللردادن شعار بر ضد صهیونیسللت ها از جمله 
نتانیاهو خواسللتار پایان سکوت و انفعال رژیم های 
عربی و همچنین حمایت کشللورهای اسللامی از 
مسجداالقصی شد. جنبش جهاد اسامی فلسطین 
و حماس به تعرض صهیونیست ها به مسجداالقصی 
واکنش نشللان دادنللد. جنبش جهاد اسللامی در 
بیانیه ای اعام کرد، هتک حرمت مسللجداالقصی 
یک تجاوز جدی است که بر هر مسلمان، هر عرب 
زبان و هر فلسللطینی را در برمی گیرد و مسللتلزم 
اقدام فوری اسللت و مواجهه و مقابله با آن برعهده 

مقاومت فلسطینی با تمام اشکال آن است.
در این بیانیه آمده: کسللانی که در تاشند تا 
اسللرائیل را از تنگنای راهپیمایی بزرگ بازگشللت 
نجات دهند، بایللد بدانند که ما هیچگاه در مقابل 
تجاوزات حکومت تروریستی اسرائیل علیه قدس و 
مسجداالقصی سکوت نخواهیم کرد و تداوم تجاوز 
به مسجداالقصی باعث شکل گیری تنشی می شود 

که همه جا را در بر خواهد گرفت.
در همین راستا، عبداللطیف القانوع سخنگوی 
حماس نیز خاطرنشان کرد: تعرض شهرک نشینان 
به مسللجداالقصی یک تجاوز جدید به ملت ماست 
که مسللتلزم حمایت جدی از سوی ملت فلسطین 
و هر آزاده و غیوری است تا مسجداالقصی را یاری 

کننللد و به تعرضللات روزافزون به این مسللجد و 
اماکللن مقدس پایان دهند. وی افزود: از سللاکنان 
قدس اشللغالی و کرانلله باختللری می خواهیم به 
منظللور مقابله بللا این هتک حرمت هللا در صحن 

مسجداالقصی تحصن کنند.
در این میان یکی از اعضای ارشد حماس، طرح 
پیشللنهادی آمریکا برای مسأله فلسطین را توطئه 
صهیونیسللت ها خواند و تأکید کللرد این جنبش، 
طرح مذکور را ساقط خواهد کرد. »اسامه حمدان« 

از اعضای ارشد جنبش حماس، در سومین نشست 
مشللترک آفریقا و قدس در »نواکشللوط« پایتخت 
موریتانللی اعللام کللرد »معامله قللرن« توطئه ای 
صهیونیسللتی با هللدف ضربلله به امت اسللامی 
اسللت و حماس ایللن طرح را به شکسللت خواهد 
کشللاند. حمدان ادامه داد: اصللل این طرح همان 
»سللایس پیکو« است. ایسللتادگی ملت فلسطین و 
مقاومت در غزه، آن را سللاقط خواهد کرد و معامله 

قرن تحت هیچ شرایطی موفق نخواهد شد.

»قرارداد سایکس - پیکو« قراردادی محرمانه 
بین انگلسللتان و فرانسلله بود که در آوریل ۱9۱6 
بللرای تجزیلله امپراتللوری عثمانی بعللد از جنگ 
جهانی اول منعقد شد. این توافق زمینه ساز اشغال 
فلسللطین و تحویللل آن به جنبش صهیونیسللم 
شللد. حمدان سللپس تأکید کرد امت اسام باید 
بللا تحرکات فوری خود، جلوی تمام تاش ها برای 

تسلط بر قدس را بگیرند. 
وی شللرکت کنندگان در کنفرانللس مذکللور 
هم خواسللت کمپین هللای تحریم رژیم اشللغالگر 
در سرتاسر قاره سللیاه را تحریم کنند و برای رفع 
محاصللره غزه تحللرکات فوری انجللام دهند. خبر 
دیگللر آنکه گللزارش یک مرکز فلسللطینی حاکی 
از  آن اسللت کلله رژیم صهیونیسللتی 5۱3 زندانی 

فلسطینی را به حبس ابد محکوم کرده است. 
این آمار پس از آن اعام می شللود که دادگاه 
نظامی رژیم صهیونیستی اخیرا دو اسیر فلسطینی 
به نام های »یوسف ابو الرب و یوسف خالد کمیل« 
)2۰ و 2۱ سللاله( از اسللتان جنیللن را به حبس 
ابللد محکوم کرد. خبر دیگللر آنکه آنتونیو گوترش 
دبیرکل سللازمان ملل متحد روز شللنبه از تشدید 
تنش ها در نوار غزه ابللراز نگرانی کرد. گوترش در 
بیانیه ای اعام کرد »من عمیقا برای از دست دادن 
جان آدم ها متاسللفم. ضللرورت دارد همه طرف ها 

فورا از درگیری های ویرانگر فاصله بگیرند.«
گوترش افزود من از حماس و دیگر گروه های 
فلسطینی می خواهم شلللیک موشک و فرستادن 
بالن هللای آتش زا را در کنار دیللوار مرزی متوقف 
کنند. اسللرائیل نیز باید برای جلوگیری از تشدید 

شرایط خویشتنداری کند.

صدها شهرک نشین صهیونیست به مسجداالقصی یورش بردند

اولین پیامد ضد اسالمی قانون نژادپرستانه
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تقالی ولیعهد ابوظبی علیه عمان 
یللک روزنامه لبنانی به اسللنادی دسللت یافته که  ن ا مربللوط به پرونللده بحران کشللورهای عرب حوزه بح�����ر
خلیج فارس و نقشللی اسللت که ریاض و ابوظبی در "به زانو در آوردن 

عمان" به دلیل حمایتش از قطر ایفا کرده اند.
روزنامه االخبار لبنان با اسللتناد به اسناد سری در گزارشی نوشت: 
برخی کشللورهای عرب حاشللیه خلیللج فارس و به همللراه آنها، برخی 
کشللورهای آفریقایللی نزدیک به عربسللتان، بر خاف میللل محمد بن 
سلللمان و محمد بن زاید )ولیعهدهای عربسللتان و ابوظبی(، در جبهه 
عربسللتان قرار نگرفتند تا همللراه ریاض و ابوظبی، قطللر را مجازات و 
وادار به فرمانبرداری کنند. این کشللورها براساس محاسبات راهبردی و 
تاکتیکی مربوط به خودشان، تصمیم گرفتند مواضعی متفاوت با مواضع 

ریاض و ابوظبی اتخاذ کنند.
االخبار می نویسللد: طبق اسناد به دست آمده از سفارت های امارات 
در چند کشللور عربی از جمله مسللقط، می توان برآورد امارات از موضع 
عمللان و نحوه برخورد بللا آن را در دو نکته خاصه کللرد اوال، هرچند 
کلله مسللقط در ظاهر موضع بی طرفانلله ای را اتخاذ کللرده اما عما در 
کنار قطر ایسللتاده است، ثانیا، این موضع عمان که باب دل عربستان و 
امارات نیست، طبق سللند امضا شده از سوی محمد سلطان السویدی، 
سللفیر امارات در عمان دو رهبر حمله به قطر )ولیعهد دو کشللور( را بر 
آن داشللت تا با توسللل به سیاسللت "تهدید و ترغیب" این کشور را به 

زانو درآورند.
ایللن روزنامه لبنانللی اداملله داد: اینکه السللویدی از واژه "تهدید" 
اسللتفاده کرده به گزینه های متعدد امارات برای مقابله با عمان اشللاره 
دارد. ایللن گزینه هللا از باج گیللری اقتصادی نظیر چیللزی که در اردن 
اتفاق افتاد شللروع می شللود و تا انجام اقدامات تحریک آمیز دیپلماتیک 
ادامه می یابد که "یوسللف العتیبه"، سفیر امارات در واشنگتن با ادعای 
حمایت عمان از حوثی ها به کار گرفت. یکی دیگر از گزینه ها برای دور 
کللردن عمان از قطر، هللدف گرفتن امنیت آن، چلله از طریق اقدامات 
جاسوسللی که برخی فصل های آن در سللال 2۰۱۱ برما شللد و چه از 
طریق ملتهب کردن مرزهای عمان اسللت، نظیر درگیری هایی که امروز 
در اسللتان "المهره" واقع در دورترین نقطه شللرق یمن در مرز با استان 

"ظفار" عمان جریان دارد.

درخشش حزب الله در منطقه
المیادین در گزارشی به بررسی توانمندی نیرو های  حزب اهلل لبنان و پیللروزی آنان در جبهه های نبرد مق���اوم�ت

با تروریسم پرداخت.
حزب اهلل سللال ها با حضور موفقیت آمیز در میدان مبارزه و نبرد، بار 
دیگر ثابت کرد در رویارویی با طرح های واشنگتن و تل آویو برای تجزیه 
منطقه، بازیگر اصلی به شمار می آید و نمی توان از حضور این حزب در 

رویارویی با این طرح ها چشم پوشی کرد.
حللزب اهلل نقش خود را به عنللوان بازیگر اصلی در سللطح منطقه، 
تثبیللت کرد و نشللان داد نمی تللوان از حضور این حزب در سللوریه با 
هماهنگی دولت سوریه چشم پوشی کرد. این موضوع در حضور نیروهای 
مقاومت حزب اهلل در بخش های مهم نبردهای سللوریه آشللکار شللد که 
آخرین آن ظهور شللش تن از مقاومان حزب اهلل هنگام خروج از شهرک 

الفوعه )در سوریه( بود.
خبرنللگار المیادین گزارش داد حللزب اهلل اهتمام و توجه خود را به 
شش نیروی مقاومت این حزب که از کفریا و الفوعه خارج شدند، پنهان 
نکللرد. فرماندهان حزب اهلل این بار نام و هویت نیروهای مقاومت خود را 
فاش کردند. سخنان )شللش( نیروی مقاومت حزب اهلل، حامل این پیام 
آشکار بود که مقاومت در سوریه حضور دارد و شریک اصلی در حمایت 
از ارتش سللوریه برای مبارزه با تروریسم در جغرافیای این کشور است. 
مقاومت از یک سللال پیش در دیرالزور، پیام های حزب اهلل را اعام کرد. 
حضللور حاج ابو مصطفللی در پخش زنده تلویزیللون المیادین از داخل 
فرودگاه شللهر دیرالزور، نقللش حزب اهلل را در نبردهللای باز پس گیری 
مرزها و بازگشت ارتباط جغرافیایی میان پایه های محور مقاومت تثبیت 
کللرد. به ایللن ترتیب می توان سللخن دبیرکل حزب اهلل را نیز تفسللیر 
کللرد که گفته بللود: "همانجایی حضور خواهیم داشللت که باید حضور 
داشللته باشیم." این سللخنان در نقش حزب اهلل در کنار ارتش سوریه و 

هم پیمانان آن در تحکیم تمامیت ارضی سوریه آشکار شد.
حزب اهلل در نبردهای القَصیر تا قلمون و در نبردهای برقراری امنیت 
در دمشللق - ایتخت سللوریه - تا نبردهای حمص و آزادسللازی حلب و 
دیرالزور حضور داشت. سال ها حضور در جهاد و مبارزه باعث شد حزب اهلل 
در سللطح منطقه، نقش داشته باشللد. تاش های آمریکا و اسرائیل برای 

کمرنگ کردن نقش حزب اهلل که در عراق هم حضور یافت، ناکام ماند.

یک گروه از کارشناسان حقوقی  بش�ر در گزارشللی تاکید کرده اند که حق�وق 
دولللت میانمار بللا آوارده کردن اقلیللت روهینگیا تا 
کنون ۷ ماده از کنوانسللیون حقوق کودکان را نقض 

کرده است.
کارشناسللان حقوقی که از سوی سازمان نجات 
کودکان نروژ ماموریت تحقیق داشللت، گفته اسللت 
نیمللی از ۷۰۰ هللزار آواره روهینگیایللی کللودکان 
هسللتند و دولت میانمار که عامللل این آوارگی بوده 
در واقع ناقض حقوق کودکان اسللت. سللازمان ملل 
اقدامللات ارتش میانمار در قبللال اقلیت روهینگیا را 
نمونه پاکسللازی قومی نامیده اسللت. گرچه میانمار 
ایللن اتهامات را رد می کند اما کارشناسللان حقوقی، 
دولت میانمار را به کشتار جمعی، آتش زدن خانه ها 
و شللکنجه متهم می کنند. این گروه از کارشناسللان 
دریافته اند، پاسللخ دولت میانمار به حمات آگوست 
2۰۱۷ و تبعیللض علیه مردم روهینگیا، نقض کننده 

دسللت کم ۷ مللاده از کنوانسللیون حقللوق کودکان 
سازمان ملل است. 

براسللاس این گزارش، دولت و نیروهای امنیتی 
میانمللار مقصللر اصلی یللن فجایع هسللتند و دولت 
میانمار برای محافظت از کودکان در برابر خشللونت، 
سو ء اسللتفاده، بهره برداری جنسللی، رفتار نامناسب 
و خشونت های برپایه جنسللیت اقدامی نکرده است. 
عدم اقللدام دولللت میانمار بللرای انجللام تحقیقات 
مناسللب درباره این حمات، همچنین ادامه تبعیض 
علیلله کودکان روهینگیا و ندادن حق شللهروندی به 
آنللان بخش هایی از نقض تعهللدات دولت میانمار در 
کنوانسللیون حقوق کودکان سللازمان ملل اسللت و 
موارد دیگری نیللز وجود داردکه به صورت جزیی به 

آن اشاره نشده است. 
ماه آگوست سللال 2۰۱۷ میادی ارتش میانمار 
با حمایت دولت، با حمله به استان راخین در شمال 
غللرب میانمار کلله محل زندگللی اقلیت مسلللمان 

روهینگیا اسللت، و با به آتش کشللیدن خانه هایشان 
و تجللاوز به آنان، جمعیت کثیللری را مجبور به فرار 
کردند. حدود هفتصد هزار نفر از ساکنان این منطقه 
بللا پای پیاده و یا با قایق به بنگادش گریختند و در 
کمپ هایی با کمترین امکانات در این کشللور ساکن 
شللدند. تا کنون دولت میانمار حاضر به دادن هویت 
شللهروندی به مردم روهینگیا نشده است و بازگشت 
ایللن افراد به خانه هایشللان بلله دلیل بیللم از جان، 

امکان پذیر نیست.
در این میان رئیللس کنونی یک پنل بین المللی 
که برای ارائه مشللورت درباره بحران روهینجا توسط 
میانمار تاسیس شده اسللت، انتقادات وارده از سوی 
رئیس پیشللین این پنل مبنی بر عدم موفقیت آن و 
فقللدان تاثیر آن بر عملکرد دولت میانمار براسللاس 
پیشللنهادات ارائلله شللده را رد کللرد. سللوراکیارت 
ساتیراتای وزیر خارجه پیشین تایلند توسط میانمار 
برای ریاست این گروه انتخاب شده است، گفت: روند 
قابل توجهی براسللاس توصیه های پنل بین المللی به 

دولت میانمار طی شده است.

دولت میانمار ناقض کنوانسیون حقوق کودکان 

معاون سللخنگوی ارتش یمللن اعام  خط کللرد کلله نیروهللای این کشللور طی س����ر
روزهای آتی غافلگیری هللای بزرگی را برای ائتاف متجاوز 

سعودی به نمایش خواهند گذاشت.
 »عزیز راشد« به ائتاف سعودی درباره تداوم تجاوزهای 
آن به یمن هشللدار داد. براسللاس این گزارش، وی در این 
خصوص گفت: طی روزهای آتی غافلگیری های بزرگی برای 
ائتاف متجاوز سعودی به نمایش در خواهد آمد. وی گفت: 
انواع دیگری از پهپادها تولید خواهند شللد؛ پهپادهایی که 

بُرد و قدرت بیشتری دارند.
ایللن مقللام نظامی یمنی افللزود: این تنها آغللاز ماجرا 
اسللت؛ پللس از آن نیللز سللازه های نظامللی بُهت برانگیز و 
غافلگیرکننده ای ساخته خواهد شد. خبر دیگر از یمن آنکه 
افراد ناشللناس، امام جماعت و خطیب یکی از مساجد شهر 
عدن واقع در جنوب یمن را ترور کردند. منابع محلی اعام 
کردند که افراد ناشللناس با شلیک به سمت »محمد راغب 

بازرعه« امام جماعت و خطیب مسللجد »عبداهلل عزام« در 
شللهر المعا واقع در اسللتان عدن در جنللوب یمن وی را 

ترور کردند.
این منابع تاکید کردند که افراد ناشللناس سوار بر یک 
خودرو به امام جماعت این مسللجد نزدیک شده و به سمت 
وی شلیک کردند. شهر عدن که کنترل آن به دست عناصر 
اشللغالگر اسللت روزانه شللاهد وقوع عملیات ترور و حضور 

گروه های مسلح در مناطق مختلف آن است.
خبللر دیگر آنکه جنگنده هللای رژیم سللعودی در ادامه 
جنایت های خود در یمن، سللاختمان دانشکده مهندسی این 
کشور در اسللتان ذمار را بمباران کردند. سلسله جنایت های 
سللعودیها علیه مردم بی دفاع و بی گنللاه یمن همچنان ادامه 
دارد. در ادامه این جنایت ها، جنگنده های سعودی ساختمان 
دانشکده مهندسی یمن در استان ذمار را بمباران کردند. این 
در حالی است که گفته می شود جنگنده های سعودی حمات 

سنگینی را به نقاط مختلف استان صعده انجام داده اند. 

غافلگیری های بزرگ در انتظار ائتالف سعودی 
یللک روزنامه آلمانی نوشللت که رژیم  آس�یا صهیونیسللتی صدها نفللر از نیروهای غ�رب 

کاه سفید را از سوریه به اردن انتقال داده است.
رژیللم صهیونیسللتی ۸۰۰ کاه سللفید و خانواده های 
آنان را از سللوریه به سللمت اردن منتقل کللرد. بنابر اعام 
روزنامه بیلد آلمان که در مرز سللوریه و رژیم صهیونیستی 
مستقر شده اند، شامگاه شنبه، رژیم صهیونیستی صدها نفر 
از نیروهای کاه سللفید و خانواده هایشان را از جنوب غربی 

سوریه به سمت اردن حرکت داد.
تل آویو ادعا کرده که این اقدام در راسللتای تاش های 
بشردوسللتانه و به درخواست آمریکا و کشللورهای اروپایی 
صورت گرفته اسللت. بر طبق گزارش روزنامه آلمانی، اواخر 
وقت شللنبه شللب، ده ها اتوبوس از مرز سوریه به سرزمین 
اشللغالی رفتند. این اقدام در شللرایطی صللورت گرفت که 
پلیس رژیم صهیونیستی و نیروهای سازمان ملل هم از این 
کاروان حفاظت می کردند. ارتش رژیم صهیونیسللتی اعام 

کرده اسللت کلله در اقدامی بر خاف معمللول و با توجه به 
خطری که متوجه زندگی غیرنظامیان است، مشارکت کرده 
اسللت. این رژیم روسللیه را به حمایت از نیروهای سللوریه 
متهم کرده و تاکید دارد که اقدام صورت گرفته به مبارزاتی 

که در سوریه در جریان است، ارتباطی ندارد.
»محمللد القائد« سللخنگوی وزارت خارجه اردن ضمن 
تائیللد این خبر اعام کرد که انتقال این افراد به کشللورش 

صرفا بر مبنای دالیل بشردوستانه صورت گرفته است.
 نیروهللای ارتللش و پلیللس جاده های فرعی را بسللته  
بودنللد و عملیات تخلیه را یک پایگاه نظامی مربوط به رژیم 
صهیونیسللتی انجام می داد. وسللایل نقلیه مختلف از جمله 
مینی بوس هللا در تاریکی شللب قابل ماحظلله بودند. کاه 
سللفیدها که طبق ادعللای خود گروهی برای امدادرسللانی 
به مردم در مناطق جنگی سللوریه هستند، در سال 2۰۱3 
تأسیس شد، پیشتر با اقدامات خود برای متهم شدن دمشق 

به استفاده از ساح شیمیایی، زمینه سازی کرده بود. 

رژیم صهیونیستی کاله سفیدها را از سوریه فراری داد


