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یک زن فلس��طینی در صحنهای مس��جداالقصی
با س��ردادن شعار بر ضد صهیونیس��تها از جمله
نتانیاهو خواس��تار پایان سکوت و انفعال رژیمهای
عربی و همچنین حمایت کش��ورهای اس�لامی از
مسجداالقصی شد .جنبش جهاد اسالمی فلسطین
و حماس به تعرض صهیونیستها به مسجداالقصی
واکنش نش��ان دادن��د .جنبش جهاد اس�لامی در
بیانیهای اعالم کرد ،هتک حرمت مس��جداالقصی
یک تجاوز جدی است که بر هر مسلمان ،هر عرب
زبان و هر فلس��طینی را در برمیگیرد و مس��تلزم
اقدام فوری اس��ت و مواجهه و مقابله با آن برعهده
مقاومت فلسطینی با تمام اشکال آن است.
در این بیانیه آمده :کس��انی که در تالشند تا
اس��رائیل را از تنگنای راهپیمایی بزرگ بازگش��ت
نجات دهند ،بای��د بدانند که ما هیچگاه در مقابل
تجاوزات حکومت تروریستی اسرائیل علیه قدس و
مسجداالقصی سکوت نخواهیم کرد و تداوم تجاوز
به مسجداالقصی باعث شکلگیری تنشی میشود
که همه جا را در بر خواهد گرفت.
در همین راستا ،عبداللطیف القانوع سخنگوی
حماس نیز خاطرنشان کرد :تعرض شهرکنشینان
به مس��جداالقصی یک تجاوز جدید به ملت ماست
که مس��تلزم حمایت جدی از سوی ملت فلسطین
و هر آزاده و غیوری است تا مسجداالقصی را یاری
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ی��ک روز پ��س از تصوی��ب
قانون نژادپرس��تانه کش��ور یهود در کنس��ت رژیم
صهیونیستی ،منابع فلس��طینی از یورش همزمان
صدها شهرکنشین صهیونیست به مسجداالقصی و
هتک حرمت مجدد این مکان مقدس خبر دادند.
فلس��طینالیوم گ��زارش داد صحنه��ای
مسجداالقصی دیروز ش��اهد یورش صدها شهرک
نش��ین صهیونیس��ت بود .بیش از  500ش��هرک
نش��ین صهیونیس��ت از س��مت ب��اب المغاربه به
مس��جداالقصی یورش بردن��د و ب��ه برپایی آیین
ادعای��ی خود پرداختند ،آنها با هدف ایجاد رعب و
وحشت در میان فلسطینیها ،در دستههای بزرگ
و با عبور از بازارها و اماکن تاریخی قدس اش��غالی
به مسجداالقصی رفتند.
برخ��ی منابع آمار متج��اوزان را بیش از 800
نف��ر اعالم کردهاند و از احتم��ال افزایش این آمار
طی س��اعات آینده خبر دادهاند .شهرکنش��ینان
متجاوز از حمایت کامل نیروهای نظامی و امنیتی
رژیم صهیونیس��تی به��ره بردند .نظامی��ان رژیم
صهیونیستی برای تس��هیل یورش شهرکنشینان
به مس��جداالقصی بس��یاری از خیابانهای قدس
اش��غالی به ویژه در اطراف منطقه قدیمی منتهی
به مسجداالقصی را بسته بودند.
گروههای ملی و اسالمی شهر قدس اشغالی در
بیانیهای با اشاره به تشدید حمالت شهرکنشینان
به مس��جداالقصی بر ضرورت حمایت همه جانبه
اس�لامی و عربی از این م��کان مقدس و همچنین
حضور گسترده فلسطینیها در مسجداالقصی برای
مقابله ب��ا متجاوزان تاکید کردند .از س��وی دیگر

صدها شهرکنشین صهیونیست به مسجداالقصی یورش بردند

کنن��د و به تعرض��ات روزافزون به این مس��جد و
اماک��ن مقدس پایان دهند .وی افزود :از س��اکنان
قدس اش��غالی و کران��ه باخت��ری میخواهیم به
منظ��ور مقابله ب��ا این هتک حرمته��ا در صحن
مسجداالقصی تحصن کنند.
در این میان یکی از اعضای ارشد حماس ،طرح
پیش��نهادی آمریکا برای مسأله فلسطین را توطئه
صهیونیس��تها خواند و تأکید ک��رد این جنبش،
طرح مذکور را ساقط خواهد کرد« .اسامه حمدان»

از اعضای ارشد جنبش حماس ،در سومین نشست
مش��ترک آفریقا و قدس در «نواکش��وط» پایتخت
موریتان��ی اع�لام ک��رد «معامله ق��رن» توطئهای
صهیونیس��تی با ه��دف ضرب��ه به امت اس�لامی
اس��ت و حماس ای��ن طرح را به شکس��ت خواهد
کش��اند .حمدان ادامه داد :اص��ل این طرح همان
«س��ایسپیکو» است .ایس��تادگی ملت فلسطین و
مقاومت در غزه ،آن را س��اقط خواهد کرد و معامله
قرن تحت هیچ شرایطی موفق نخواهد شد.

«قرارداد سایکس  -پیکو» قراردادی محرمانه
بین انگلس��تان و فرانس��ه بود که در آوریل 1916
ب��رای تجزی��ه امپرات��وری عثمانی بع��د از جنگ
جهانی اول منعقد شد .این توافق زمینهساز اشغال
فلس��طین و تحوی��ل آن به جنبش صهیونیس��م
ش��د .حمدان س��پس تأکید کرد امت اسالم باید
ب��ا تحرکات فوری خود ،جلوی تمام تالشها برای
تسلط بر قدس را بگیرند.
وی ش��رکتکنندگان در کنفران��س مذک��ور
هم خواس��ت کمپینه��ای تحریم رژیم اش��غالگر
در سرتاسر قاره س��یاه را تحریم کنند و برای رفع
محاص��ره غزه تح��رکات فوری انج��ام دهند .خبر
دیگ��ر آنکه گ��زارش یک مرکز فلس��طینی حاکی
ازآن اس��ت ک��ه رژیم صهیونیس��تی  513زندانی
فلسطینی را به حبس ابد محکوم کرده است.
این آمار پس از آن اعالم میش��ود که دادگاه
نظامی رژیم صهیونیستی اخیرا دو اسیر فلسطینی
به نامهای «یوسف ابو الرب و یوسف خالد کمیل»
( 20و  21س��اله) از اس��تان جنی��ن را به حبس
اب��د محکوم کرد .خبر دیگ��ر آنکه آنتونیو گوترش
دبیرکل س��ازمان ملل متحد روز ش��نبه از تشدید
تنشها در نوار غزه اب��راز نگرانی کرد .گوترش در
بیانیهای اعالم کرد «من عمیقا برای از دست دادن
جان آدمها متاس��فم .ض��رورت دارد همه طرفها
فورا از درگیریهای ویرانگر فاصله بگیرند».
گوترش افزود من از حماس و دیگر گروههای
فلسطینی میخواهم ش��لیک موشک و فرستادن
بالنه��ای آتش زا را در کنار دی��وار مرزی متوقف
کنند .اس��رائیل نیز باید برای جلوگیری از تشدید
شرایط خویشتنداری کند.
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اخبار
 2سال زندان برای رأی جعلی

کمیس��یون انتخابات پاکس��تان اع�لام کرد برای
نخس��تینبار در کشور تمام آرا با نفرات شرکت کننده
تطابق داده میشود و کسانی که از رأی جعلی استفاده
کنند به  2سال زندان محکوم میشوند.
طبق این گزارش آرای اضافی شمارش خواهد شد
و کسانی که در این کار دست داشته باشند شناسایی
و مجازات میش��وند .کمیس��یون انتخابات پاکس��تان
تأکی��د کرد که به پش��توانه پارلمان و برای جلوگیری
از تقل��ب در انتخاب��ات آرای اضافی را با کمک ناظران
بر صندوقهای رأی ش��مارش و عام�لان این اقدام را
شناسایی خواهد کرد.

همایش یاری قدس

همایش یاری قدس با مشارکت هیأتهایی از ۱۷
کشور آفریقایی و ش��ماری از رهبران جنبش حماس
در موریتانی در حال برگزاری است.
در این همایش تعدادی از رهبران حماس از جمله
«أس��امه حمدان»« ،س��امی ابوزهری» سخنگوی این
جنبش و جمعی از اس��رای آزاده فلس��طینی ش��رکت
دارند .در این همایش موضوعات متعددی درخصوص
حمایت آفریقا از قضیه فلسطین و راهکار مقابله با نفوذ
رژیم صهیونیس��تی در این قاره بررس��ی خواهد ش��د.
«بامبا محمد المصطفی» مس��ئول امور فلس��طین در
انجمن «توسعه و فرهنگ اسالمی» ساحل عاج نیز در
مصاحبه با وبگاه «عربی  »۲۱گفت که آفریقا به قضیه
فلسطین به عنوان قضیه امت نگاه میکند.

«بوکوحرام»  ۱۸نفر را سر بُرید

غافلگیریهای بزرگ در انتظار ائتالف سعودی
معاون س��خنگوی ارتش یم��ن اعالم
ســــر خط
ک��رد ک��ه نیروه��ای این کش��ور طی
روزهای آتی غافلگیریه��ای بزرگی را برای ائتالف متجاوز
سعودی به نمایش خواهند گذاشت.
«عزیز راشد» به ائتالف سعودی درباره تداوم تجاوزهای
آن به یمن هش��دار داد .براس��اس این گزارش ،وی در این
خصوص گفت :طی روزهای آتی غافلگیریهای بزرگی برای
ائتالف متجاوز سعودی به نمایش در خواهد آمد .وی گفت:
انواع دیگری از پهپادها تولید خواهند ش��د؛ پهپادهایی که
ب ُرد و قدرت بیشتری دارند.
ای��ن مق��ام نظامی یمنی اف��زود :این تنها آغ��از ماجرا
اس��ت؛ پ��س از آن نی��ز س��ازههای نظام��ی ب ُهتبرانگیز و
غافلگیرکنندهای ساخته خواهد شد .خبر دیگر از یمن آنکه
افراد ناش��ناس ،امام جماعت و خطیب یکی از مساجد شهر
عدن واقع در جنوب یمن را ترور کردند .منابع محلی اعالم
کردند که افراد ناش��ناس با شلیک به سمت «محمد راغب

بازرعه» امام جماعت و خطیب مس��جد «عبداهلل عزام» در
ش��هر المعال واقع در اس��تان عدن در جن��وب یمن وی را
ترور کردند.
این منابع تاکید کردند که افراد ناش��ناس سوار بر یک
خودرو به امام جماعت این مس��جد نزدیک شده و به سمت
وی شلیک کردند .شهر عدن که کنترل آن به دست عناصر
اش��غالگر اس��ت روزانه ش��اهد وقوع عملیات ترور و حضور
گروههای مسلح در مناطق مختلف آن است.
خب��ر دیگر آنکه جنگندهه��ای رژیم س��عودی در ادامه
جنایتهای خود در یمن ،س��اختمان دانشکده مهندسی این
کشور در اس��تان ذمار را بمباران کردند .سلسله جنایتهای
س��عودیها علیه مردم بیدفاع و بیگن��اه یمن همچنان ادامه
دارد .در ادامه این جنایتها ،جنگندههای سعودی ساختمان
دانشکده مهندسی یمن در استان ذمار را بمباران کردند .این
در حالی است که گفته می شود جنگندههای سعودی حمالت
سنگینی را به نقاط مختلف استان صعده انجام دادهاند.

دولت میانمار ناقض کنوانسیون حقوق کودکان

یک گروه از کارشناسان حقوقی
حق�وق بش�ر
در گزارش��ی تاکید کردهاند که
دول��ت میانمار ب��ا آوارده کردن اقلی��ت روهینگیا تا
کنون  7ماده از کنوانس��یون حقوق کودکان را نقض
کرده است.
کارشناس��ان حقوقی که از سوی سازمان نجات
کودکان نروژ ماموریت تحقیق داش��ت ،گفته اس��ت
نیم��ی از  ۷۰۰ه��زار آواره روهینگیای��ی ک��ودکان
هس��تند و دولت میانمار که عام��ل این آوارگی بوده
در واقع ناقض حقوق کودکان اس��ت .س��ازمان ملل
اقدام��ات ارتش میانمار در قب��ال اقلیت روهینگیا را
نمونه پاکس��ازی قومی نامیده اس��ت .گرچه میانمار
ای��ن اتهامات را رد میکند اما کارشناس��ان حقوقی،
دولت میانمار را به کشتار جمعی ،آتش زدن خانهها
و ش��کنجه متهم میکنند .این گروه از کارشناس��ان
دریافتهاند ،پاس��خ دولت میانمار به حمالت آگوست
 ۲۰۱۷و تبعی��ض علیه مردم روهینگیا ،نقض کننده

رژیم صهیونیستی کاله سفیدها را از سوریه فراری داد

دس��تکم  ۷م��اده از کنوانس��یون حق��وق کودکان
سازمان ملل است.
براس��اس این گزارش ،دولت و نیروهای امنیتی
میانم��ار مقص��ر اصلی ی��ن فجایع هس��تند و دولت
میانمار برای محافظت از کودکان در برابر خش��ونت،
سوء اس��تفاده ،بهرهبرداری جنس��ی ،رفتار نامناسب
و خشونتهای برپایه جنس��یت اقدامی نکرده است.
عدم اق��دام دول��ت میانمار ب��رای انج��ام تحقیقات
مناس��ب درباره این حمالت ،همچنین ادامه تبعیض
علی��ه کودکان روهینگیا و ندادن حق ش��هروندی به
آن��ان بخشهایی از نقض تعه��دات دولت میانمار در
کنوانس��یون حقوق کودکان س��ازمان ملل اس��ت و
موارد دیگری نی��ز وجود داردکه به صورت جزیی به
آن اشاره نشده است.
ماه آگوست س��ال  ۲۰۱۷میالدی ارتش میانمار
با حمایت دولت ،با حمله به استان راخین در شمال
غ��رب میانمار ک��ه محل زندگ��ی اقلیت مس��لمان

تقالی ولیعهد ابوظبی علیه عمان

ی��ک روزنامه لبنانی به اس��نادی دس��ت یافته که
بحــــ�ر ا ن
مرب��وط به پرون��ده بحران کش��ورهای عرب حوزه
خلیج فارس و نقش��ی اس��ت که ریاض و ابوظبی در "به زانو در آوردن
عمان" به دلیل حمایتش از قطر ایفا کردهاند.
روزنامه االخبار لبنان با اس��تناد به اسناد سری در گزارشی نوشت:
برخی کش��ورهای عرب حاش��یه خلی��ج فارس و به هم��راه آنها ،برخی
کش��ورهای آفریقای��ی نزدیک به عربس��تان ،بر خالف می��ل محمد بن
س��لمان و محمد بن زاید (ولیعهدهای عربس��تان و ابوظبی) ،در جبهه
عربس��تان قرار نگرفتند تا هم��راه ریاض و ابوظبی ،قط��ر را مجازات و
وادار به فرمانبرداری کنند .این کش��ورها براساس محاسبات راهبردی و
تاکتیکی مربوط به خودشان ،تصمیم گرفتند مواضعی متفاوت با مواضع
ریاض و ابوظبی اتخاذ کنند.
االخبار مینویس��د :طبق اسناد به دست آمده از سفارتهای امارات
در چند کش��ور عربی از جمله مس��قط ،میتوان برآورد امارات از موضع
عم��ان و نحوه برخورد ب��ا آن را در دو نکته خالصه ک��رد اوال ،هرچند
ک��ه مس��قط در ظاهر موضع بیطرفان��های را اتخاذ ک��رده اما عمال در
کنار قطر ایس��تاده است ،ثانیا ،این موضع عمان که باب دل عربستان و
امارات نیست ،طبق س��ند امضا شده از سوی محمد سلطان السویدی،
س��فیر امارات در عمان دو رهبر حمله به قطر (ولیعهد دو کش��ور) را بر
آن داش��ت تا با توس��ل به سیاس��ت "تهدید و ترغیب" این کشور را به
زانو درآورند.
ای��ن روزنامه لبنان��ی ادام��ه داد :اینکه الس��ویدی از واژه "تهدید"
اس��تفاده کرده به گزینههای متعدد امارات برای مقابله با عمان اش��اره
دارد .ای��ن گزینهه��ا از باج گی��ری اقتصادی نظیر چی��زی که در اردن
اتفاق افتاد ش��روع میش��ود و تا انجام اقدامات تحریکآمیز دیپلماتیک
ادامه مییابد که "یوس��ف العتیبه" ،سفیر امارات در واشنگتن با ادعای
حمایت عمان از حوثیها به کار گرفت .یکی دیگر از گزینهها برای دور
ک��ردن عمان از قطر ،ه��دف گرفتن امنیت آن ،چ��ه از طریق اقدامات
جاسوس��ی که برخی فصلهای آن در س��ال  ۲۰۱۱برمال ش��د و چه از
طریق ملتهب کردن مرزهای عمان اس��ت ،نظیر درگیریهایی که امروز
در اس��تان "المهره" واقع در دورترین نقطه ش��رق یمن در مرز با استان
"ظفار" عمان جریان دارد.

ی��ک روزنامه آلمانی نوش��ت که رژیم
غ�رب آس�يا
صهیونیس��تی صدها نف��ر از نیروهای
کالهسفید را از سوریه به اردن انتقال داده است.
رژی��م صهیونیس��تی  ۸۰۰کاله س��فید و خانوادههای
آنان را از س��وریه به س��مت اردن منتقل ک��رد .بنابر اعالم
روزنامه بیلد آلمان که در مرز س��وریه و رژیم صهیونیستی
مستقر شدهاند ،شامگاه شنبه ،رژیم صهیونیستی صدها نفر
از نیروهای کاله س��فید و خانوادههایشان را از جنوب غربی
سوریه به سمت اردن حرکت داد.
تلآویو ادعا کرده که این اقدام در راس��تای تالشهای
بشردوس��تانه و به درخواست آمریکا و کش��ورهای اروپایی
صورت گرفته اس��ت .بر طبق گزارش روزنامه آلمانی ،اواخر
وقت ش��نبه ش��ب ،دهها اتوبوس از مرز سوریه به سرزمین
اش��غالی رفتند .این اقدام در ش��رایطی ص��ورت گرفت که
پلیس رژیم صهیونیستی و نیروهای سازمان ملل هم از این
کاروان حفاظت میکردند .ارتش رژیم صهیونیس��تی اعالم

روهینگیا اس��ت ،و با به آتش کش��یدن خانههایشان
و تج��اوز به آنان ،جمعیت کثی��ری را مجبور به فرار
کردند .حدود هفتصد هزار نفر از ساکنان این منطقه
ب��ا پای پیاده و یا با قایق به بنگالدش گریختند و در
کمپهایی با کمترین امکانات در این کش��ور ساکن
ش��دند .تا کنون دولت میانمار حاضر به دادن هویت
ش��هروندی به مردم روهینگیا نشده است و بازگشت
ای��ن افراد به خانههایش��ان ب��ه دلیل بی��م از جان،
امکانپذیر نیست.
در این میان رئی��س کنونی یک پنل بینالمللی
که برای ارائه مش��ورت درباره بحران روهینجا توسط
میانمار تاسیس شده اس��ت ،انتقادات وارده از سوی
رئیس پیش��ین این پنل مبنی بر عدم موفقیت آن و
فق��دان تاثیر آن بر عملکرد دولت میانمار براس��اس
پیش��نهادات ارائ��ه ش��ده را رد ک��رد .س��وراکیارت
ساتیراتای وزیر خارجه پیشین تایلند توسط میانمار
برای ریاست این گروه انتخاب شده است ،گفت :روند
قابل توجهی براس��اس توصیههای پنل بینالمللی به
دولت میانمار طی شده است.

درخشش حزبالله در منطقه
مقـــاوم�ت

المیادین در گزارشی به بررسی توانمندی نیروهای
حزباهلل لبنان و پی��روزی آنان در جبهههای نبرد

با تروریسم پرداخت.
حزباهلل س��الها با حضور موفقیتآمیز در میدان مبارزه و نبرد ،بار
دیگر ثابت کرد در رویارویی با طرحهای واشنگتن و تلآویو برای تجزیه
منطقه ،بازیگر اصلی به شمار می آید و نمیتوان از حضور این حزب در
رویارویی با این طرحها چشمپوشی کرد.
ح��زباهلل نقش خود را به عن��وان بازیگر اصلی در س��طح منطقه،
تثبی��ت کرد و نش��ان داد نمیت��وان از حضور این حزب در س��وریه با
هماهنگی دولت سوریه چشمپوشی کرد .این موضوع در حضور نیروهای
مقاومت حزباهلل در بخشهای مهم نبردهای س��وریه آش��کار ش��د که
آخرین آن ظهور ش��ش تن از مقاومان حزباهلل هنگام خروج از شهرک
الفوعه (در سوریه) بود.
خبرن��گار المیادین گزارش داد ح��زباهلل اهتمام و توجه خود را به
شش نیروی مقاومت این حزب که از کفریا و الفوعه خارج شدند ،پنهان
نک��رد .فرماندهان حزباهلل این بار نام و هویت نیروهای مقاومت خود را
فاش کردند .سخنان (ش��ش) نیروی مقاومت حزباهلل ،حامل این پیام
آشکار بود که مقاومت در سوریه حضور دارد و شریک اصلی در حمایت
از ارتش س��وریه برای مبارزه با تروریسم در جغرافیای این کشور است.
مقاومت از یک س��ال پیش در دیرالزور ،پیامهای حزباهلل را اعالم کرد.
حض��ور حاج ابو مصطف��ی در پخش زنده تلویزی��ون المیادین از داخل
فرودگاه ش��هر دیرالزور ،نق��ش حزباهلل را در نبرده��ای باز پسگیری
مرزها و بازگشت ارتباط جغرافیایی میان پایههای محور مقاومت تثبیت
ک��رد .به ای��ن ترتیب می توان س��خن دبیرکل حزباهلل را نیز تفس��یر
ک��رد که گفته ب��ود" :همانجایی حضور خواهیم داش��ت که باید حضور
داش��ته باشیم ".این س��خنان در نقش حزباهلل در کنار ارتش سوریه و
همپیمانان آن در تحکیم تمامیت ارضی سوریه آشکار شد.
حزباهلل در نبردهای القصَ یر تا قلمون و در نبردهای برقراری امنیت
در دمش��ق  -ایتخت س��وریه  -تا نبردهای حمص و آزادس��ازی حلب و
دیرالزور حضور داشت .سالها حضور در جهاد و مبارزه باعث شد حزباهلل
در س��طح منطقه ،نقش داشته باش��د .تالشهای آمریکا و اسرائیل برای
کمرنگ کردن نقش حزباهلل که در عراق هم حضور یافت ،ناکام ماند.

کرده اس��ت ک��ه در اقدامی بر خالف معم��ول و با توجه به
خطری که متوجه زندگی غیرنظامیان است ،مشارکت کرده
اس��ت .این رژیم روس��یه را به حمایت از نیروهای س��وریه
متهم کرده و تاکید دارد که اقدام صورت گرفته به مبارزاتی
که در سوریه در جریان است ،ارتباطی ندارد.
«محم��د القائد» س��خنگوی وزارت خارجه اردن ضمن
تائی��د این خبر اعالم کرد که انتقال این افراد به کش��ورش
صرفا بر مبنای دالیل بشردوستانه صورت گرفته است.
نیروه��ای ارت��ش و پلی��س جادههای فرعی را بس��ته
بودن��د و عملیات تخلیه را یک پایگاه نظامی مربوط به رژیم
صهیونیس��تی انجام میداد .وس��ایل نقلیه مختلف از جمله
مینیبوسه��ا در تاریکی ش��ب قابل مالحظ��ه بودند .کاله
س��فیدها که طبق ادع��ای خود گروهی برای امدادرس��انی
به مردم در مناطق جنگی س��وریه هستند ،در سال ۲۰۱۳
تأسیس شد ،پیشتر با اقدامات خود برای متهم شدن دمشق
به استفاده از سالح شیمیایی ،زمینهسازی کرده بود.
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یک منب��ع امنیتی گزارش داد ک��ه عناصر گروه
تروریس��تی «بوکوحرام»  ۱۸نفر را در ساحل دریاچه
چاد سر ب ُریدند.
عناصر بوکوحرام به روس��تایی در جنوب «دابوا»
واقع در س��احل دریاچه چ��اد در نزدیکی نیجر حمله
کرده و  ۱۸نفر را س��ر ب ُریدند و عالوه بر آن دو نفر را
زخمی کرده و  ۱۰زن را ربودند .ارتش نیجر اعالم کرد
که نیروهای ارتش یک حمله عناصر بوکوحرام به یکی
از پایگاههای ارت��ش را دفع کرده و در جریان آن ۱۰
تروریست به قتل رسیدند.

 ۷۰۰۰قربانی جنگ بوسنی مفقود

با وجود گذشت بیش از  ۲۰سال از جنگ بوسنی،
اجس��اد بیش از  ۷۰۰۰نف��ر از قربانیان این جنگ هنوز
مفقود هستند.
یک مقام بوس��نیایی اعالم کرد :اگرچه نزدیک به
 ۲۰۰۰اس��کلت و اس��تخوان در گورهای جمعی پیدا
شده اند اما قابل شناسایی نیستند .برخی از اسکلتها
تقریب��ا به ط��ور کامل از بین رفتهان��د و بدین ترتیب
هرگز برخی افراد را نمیتوان شناسایی کرد.
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