
فرادیـد6 سه شنبه  23 مرداد 1397  شماره 4816 

کره شمالی: سران کره ش��مالی و جنوبی در ماه 
س��پتامبر درپیونگ یانگ دیدار خواهند داشت. وزارت 
اتحاد کره جنوبی پس از چندین دور مذاکره در س��طح 
عالی میان مقامات سئول و پیونگ یانگ از دیدار سران 
دو کشور خبر دارد. »مون جائه این« رئیس جمهور کره 
جنوبی و »کیم کونگ اون« رهبر کره شمالی نخستین بار 
در ماه آوریل با هم دیدار کردند و درباره روابط نزدیک 

میان پیونگ یانگ و سئول به توافق رسیدند.

آلم�ان: دیروز ۵۷ اُمین سال ساخت دیوار بتنی و 
محصور در سیم خاردار برلین بود که با هدف جلوگیری 
از ورود مهاجران در دو سوی دروازه برندنبورگ ایجاد 
شد. شمار زیادی از شهروندان برلین با دسته های گل 
یاد قربانیان دیوار برلین را گرامی داشتند. این دیوار که 
از ۱۳ آگوست سال ۱۹۶۱ میالدی به دستور »نیکالی 
خروش��چف« دبیر اول حزب کمونیست و نخست وزیر 
اتحاد جماهیر ش��وروی به »والتر اولبریخت« دبیر کل 
حزب کمونیس��ت آلمان ش��رقی و رئیس جمهوری آن 
کشور س��اخته ش��د به مدت ۲۸ س��ال برلین شرقی 

کمونیستی را از بخش غربی جدا کرد.

رومان�ی: هزاران تن از مردم رومانی به خیابان های 
این کش��ور آمده و خواس��تار اس��تعفای دولت ش��دند. 
معترض��ان در میدانی مقابل دفاتر دولتی که درگیری ها 
با پلیس ضد ش��ورش در آنجا باعث شد تا بیش از ۵۰۰ 
تن به بیمارستان منتقل شوند، تجمع کرده و پرچم های 

رومانی، ناتو و اتحادیه اروپا را تکان دادند.

انگلیس: ش��ورای مس��لمانان انگلیس به عنوان 
بزرگترین س��ازمان اسالمی این کش��ور در نامه ای به 
ترزا می از او خواس��ته تا بوریس جانس��ون را به دلیل 
اظه��ارات تمس��خرآمیز و توهین اخی��رش علیه زنان 
مس��لمان برقع  پ��وش مورد تحقیق��ات انضباطی قرار 
دهد. در نامه ای که این س��ازمان نوش��ته آمده است: 
ما امیدوار هس��تیم که حزب محافظه کار اجازه ندهد 
که این تحقیقات خاصی که در حال حاضر در جریان 

است دستخوش ماست مالی شود. 

پاکس�تان: وزارت خارج��ه پاکس��تان از آزادی 
۳۰ زندانی هندی همزمان با هفتادو یکمین س��الگرد 
اس��تقالل ای��ن کش��ور خب��ر داد. »محم��د فیصل« 
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعالم کرد که دولت 
اس��الم آباد  ۱۴ آگوس��ت، همزمان با هفتاد و یکمین 
س��ال اس��تقالل پاکس��تان از هند، ۳۰ زندانی هند از 
جمل��ه ۲۷ ماهیگی��ر این کش��ور را که در پاکس��تان 

زندانی بودند، آزاد خواهد کرد.

لبنان: جبران باس��یل، وزی��ر خارجه لبنان ظرف 
روزهای آتی عازم مس��کو خواهد ش��د و در جریان آن 
با س��رگئی الوروف، همتای روسش دیدار خواهد کرد.
باسیل و الوروف در جریان این دیدار با محوریت طرح 
روسیه درخصوص بازگشت آوارگان سوری به کشورشان 
و آغاز گام های عملی در این چارچوب به بحث و تبادل 
نظر خواهند پرداخت که با تشکیل مراکز لجستیکی با 

کشورهای همسایه از جمله لبنان صورت می گیرد.

ذرهبین

اقدام جدید میانمار علیه روهینگیایی ها 
یک مقام بلندپایه میانماري از بنگالدش خواست 
کمک های بشردوس��تانه را به ۶۰۰۰ نفر از مسلمانان 

آواره روهینگیا متوقف کند.
س��ال گذشته درپی موج خش��ونت علیه مسلمان 
روهینگیایی ها ناچار ش��دند به بنگالدش بگریزند. این 
گ��روه از روهینگیایی ها ک��ه از آزار و اذیت های ارتش 
میانمار گریخته بودند اجازه ورود به بنگالدش را کسب 
نکردن��د و پس از ممانعت بن��گالدش در مکانی در مرز 
بین این دو کشور که " منطقه مورد مناقشه )سرزمین 

بی صاحب( " نام دارد گرفتار آمدند و اقامت کردند. 
وزارت ام��ور خارج��ه بن��گالدش اع��الم ک��رد در 
گفت وگوهایی که در پایتخت میانمار صورت گرفت یک 
مقام بلندپایه میانماري از بنگالدش خواست کمک های 
بشردوس��تانه را که این ۶۰۰۰ نفر وابسته به آن هستند 
متوقف کند. یک وزیر میانماری پیشتر هنگام بازدید از 
این منطقه به روهینگیایی ها هشدار داده بود چنانچه با 
پیشنهاد میانمار برای بازگش��ت به کشور خود موافقت 
نکنند، برای آنها "پیامدهایی" خواهد داشت. اما سخنگوی 
گروهی که در مرز گرفتار ش��ده اند گفت فشارهای اخیر 
دولت برای آنکه منطقه مورد مناقشه تخلیه شود سبب 

پیچیده تر شدن بیشتر اوضاع شده است. 
وی اف��زود ما نمی توانی��م با اطمین��ان بگوییم آیا 
میانمار به طور مداوم کمک بشردوس��تانه در اختیار ما 
قرار می دهد یا خیر. اگر بنگالدش کمک به ما را متوقف 
کند با مش��کل بزرگی مواجه می شویم. میانمار متعهد 
شده است روهینگیایی هایی را که می خواهند بازگردند 
بپذیرد اما روهینگیایی ها به علت نبود تضمین های کافی 

درباره امنیت خود از این امر امتناع می کنند.

نیمچهگزارش

آماده باش تیم پزشکی ملک سلمان
مجتهد فعال معروف س��عودی فاش کرد تیم پزش��کی مخصوص ملک سلمان 
بن عبدالعزیز پادشاه ۸۲ ساله عربستان سعودی به وضعیت آماده باش در آمده است. 

این فعال س��عودی در یک توئیت ضمن اش��اره به آماده باش ناگهانی تیم 
پزشکی مخصوص ملک سلمان پادشاه عربستان، نوشت: این در حالی است که 
معلوم نیس��ت آیا این آماده باش از روی احتیاط انجام ش��ده است یا در راستای 

درمان پادشاه قرار دارد. 
وی یادآور ش��د، اینکه ملک س��لمان بتواند در مراسم استقبال از هیئت های حجاج 
ش��رکت کند یا خیر جای تردید دارد و البته در خاندان حاکم صحبت هایی فراتر از این 
موضوع ش��نیده می ش��ود. ملک سلمان در س��ال ۲۰۱۵ به جای برادر ناتنی خود ملک 
عبداهلل بن عبدالعزیز به تخت پادشاهی سعودی رسید. منابع خبری از احتمال به قدرت 

رسیدن بن سلمان در روزهای آتی به بهانه بیماری ملک سلمان گزارش داده اند.

غرب آسیا
غربی ها پاسخگو بمباران های یوگسالوی باشند

س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه از غرب خواست درباره بمباران های 
یوگسالوی سابق پاسخگو باشد. 

ماریا زاخاروا در س��فری به بلگراد، پایتخت صربستان، گفت، غربی ها که ردپای 
توسل به سالح های شیمیایی را در سوریه جست وجو می کنند و نگران اوضاع بشری 
در منطقه هس��تند، هنوز به عواقب بمباران های صربس��تان به دست سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی، ناتو، پاسخ نداده اند. وی در جریان دیداری از پایتخت صربستان گفت، 
کشور های غربی به جای جست وجوی آثار حمالت شیمیایی در سوریه که ادعا می کنند دولت 
دمشق مرتکب شده است، بهتر است به عواقب بمباران های یوگسالوی سابق پاسخگو باشند. 
در همین حال وی گفت: ما به ویژه اکنون شاهد اظهاراتی را هستیم اغلب کشور های 
غربی درباره سوریه بیان می کنند. آن ها نگران آنچه در سوریه می گذرد هستند، نمونه هایی 

از توسل به سالح های شیمیایی را به دست دولت سوریه جست وجو می کنند.

چالش 
تاکید نجباء بر اعدام تروریست ها 

دبیرکل مقاومت اس��المی نَُجباء در دیدار با وزیر دادگستری عراق بار دیگر 
خواستار اعدام تروریست هایی شد که دستشان به خون ملت عراق آغشته است 

اما هنوز به سزای اعمال خود نرسیده اند. 
شیخ اکرم الکعبی در مقر مرکزی این جنبش میزبان »حیدر الزاملی« وزیر 
دادگستری عراق بود. طرفین در این دیدار اوضاع سیاسی امنیتی عراق را بررسی 

و درباره راهکارهای ممکن برای حل مشکالت موجود، رایزنی کردند.
ش��یخ »اک��رم الکعب��ی« در گفت وگ��و با مهم��ان خود، ب��ار دیگر خواس��تار اعدام 
تروریس��ت هایی شد که دستش��ان به خون ملت عراق آغشته است، ولی هنوز به سزای 
جنایات خود نرسیده و در زندان نگهداری می شوند. »حیدر الزاملی« نیز در این مالقات 
از تالش  و جان فش��انی های رزمندگان مقاومت اس��المی نَُجباء ب��رای حفاظت از امنیت 

کشور تمجید کرد و وعده داد که مجازات قانونی در حق تروریست ها اعمال شود.

مقاومت

ترکیه و استقالل اقتصادی
فرامرز اصغری

مناس��بات میان ترکی��ه و آمریکا در ماه ه��ای اخیر فراز و 
فرودهای بس��یاری را س��پری کرده اس��ت. در حالی اختالفات 
طرفین بر س��ر سوریه و مس��ئله کردی همچنان ادامه دارد که 
تقابل های طرفین به عرصه اقتصادی نیز رسیده است. آمریکا با 
بهانه قرار دادن آزادی یک آمریکایی بازداشتی در ترکیه اقدام به 
اعمال تحریم ها علیه ترکیه کرده است. نکته قابل توجه آنکه این 

تحریم ها را در قالب اعمال تحریم های دالری صورت می دهد. 
اقدام��ی که به گفته ناظران اقتصادی و سیاس��ی هدفش 
صرفا ترکیه نب��وده بلکه با این طراح��ی می خواهد به دنبال 
چنان نش��ان دهد ک��ه دالر همچنان ارز اول جهان اس��ت و 
همه کش��ورها گزینه ای جز تسلیم ش��دن در برابر آمریکا را 
ندارن��د. این جنگ تبلیغاتی البته برای ترامپ که در آس��تانه 
انتخابات میان دوره ای کنگره قرار دارد اهمیت بسیاری دارد 
و با ادعای بازگرداندن ارزش دالر در معادالت جهانی س��عی 
در کسب آرای مردمی دارد. اما آنچه در این میان قابل توجه 
می نماید نوع رفتارهای ترکیه اس��ت ک��ه در قالب مردمی و 
دولتی ص��ورت می گیرد. مردم ترکی��ه در اقدامی نمادین بر 
آت��ش زدن دالر تاکید کردند و از س��وی دیگر آمادگی خود 

برای دادن دالرهای خود به دولت را اعالم داشتند. 
اما در حوزه دولتی اصلی که بیش از هر چیز مطرح است 
مبارزه با فساد موجود در ساختار اقتصادی و مقابله با افزایش 
بی دلیل بهای دالر اس��ت ک��ه از آن با عنوان جنگ اقتصادی 
آمری��کا علیه ترکیه ی��اد می ش��ود. »برات البی��راک«، وزیر 
دارای��ی و خزانه داری ترکیه گفت ش��خص »دونالد ترامپ«، 

رئیس جمهور آمریکا به ارز ملی ترکیه حمله کرده است. 
در همی��ن چارچوب دادس��تانی ترکی��ه و دیگر مراجع 
قضای��ی ای��ن کش��ور دس��تور دادند ک��ه هرچه س��ریعتر با 
اخاللگران بازار ارز و کس��انی که با انتشار اخبار جعلی اقتصاد 
ترکیه را دس��تخوش تنش می کنند برخورد ش��ود. در بیانیه 
دفتر دادس��تانی آمده است: اجرای این تحقیقات طبق قانون 

جزایی، قانون بانکداری، مقررات انجمن بازار س��رمایه و دیگر 
قوانین مرتبط اس��ت که افرادی را ک��ه اقداماتی علیه امنیت 
اقتص��ادی انج��ام داده ان��د را هدف می گیرد. دادس��تانی کل 
اس��تانبول، این افراد را به انتش��ار اخبار کذب درباره کاهش 
بی سابقه ارزش لیر، حمله به اقتصاد ترکیه، برهم زدن آرامش 
و وح��دت جامعه متهم کرده اس��ت. آنچ��ه در این روند باید 
م��ورد توجه قرار گیرد آن اس��ت که ترکیه ب��ا بهره گیری از 
ظرفیت های داخلی و مبارزه با فس��اد اقتصادی و سودجویان 
بازار ارز س��عی در حل مس��ائل اقتصادی و مقابل��ه با آمریکا 
دارد. رویکردی که از سوی بسیاری از کشورهای تحت تحریم 
آمریکا درپیش گرفته شده که روندی جهانی علیه سلطه گری 

اقتصادی آمریکا را به همراه دارد.

یادداشت

آگهى تغييرات شركت برج طالئى ونك سهامى خاص به شماره ثبت 483752 و شناسه ملى 14005460780 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1397,03,11 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-

محله مسعوديه-خيابان مظاهر(شهيد محسن قديانى)-خيابان شهيد سيدعليرضا موسويان-پالك 474-طبقه چهارم- كدپستى 1787683197 تغيير يافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 1

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران  (225198)

شماره  راي  موجب  به  چون  رسمي   سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موضوع  راي  مفاد  ابالغ  آگهي 
139760301054000089 مورخ 97/1/22 صادره از هيئت حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مصوب 1390/9/20 مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك جنوب شرق تصرفات مفروزي و مالكانه آقاي احمد علي حر فرزند مختار 
متقاضي پرونده كالسه 1394114401054000351نسبت به مساحت 66مترمربع قسمتي از پالك ثبتي4418/404 با حدود اربعه شماالً 
: بطول 5/46 متر ديوار به ديوار4418/404 شرقا: بطول 12/10 متر درب و ديوار به كوچه جنوباً: بطول 5/46 متر ديوار به كوچه غربا: 
بطول 12/10 متر ديوار به ديوار پالك4418/404 مورد ثبت صفحه 37 و 215 دفتر1351 و54 در بخش7 تهران به ثبت گرديده مراتب 
از نظر اطالع ذوي الحقوق و شركاء مشاعي پالك فوق در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه آگهي مي گردد طبق قانون فوق االشاره كسانيكه 
به مالكيت و تصرفات مفروزي متقاضي فوق اعتراض دارند ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به مراجع قضايي 
تسليم نمايد بديهي است پس از انقضاء مهلت قانوني و عدم وصول واخواهي نسبت به صدور سند مالكيت مفروزي به مساحت و حدود باال 

بنام  نامبرده اقدام خواهد شد.  تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/8 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/23 .

 13985/م الف      جشان- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك خاوران تهران 

آگهى فقدان سند مالكيت آقاى سيدعباس ميرحسن واقفى اصالتا“ با اعالم گم شدن سند مالكيت ملك مورد آگهى با تسليم استشهاديه 
گواهى امضا شده ذيل شماره 12285 مورخه 1394/4/10 دفتر 515 تهران طى درخواست وارده 10683 مورخه 1397/4/13 تقاضاى 
صدور المثنى سند مالكيت خود را نموده اند كه مراتب در اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت به شرح زير آگهى مى گردد: 1- نام و نام 
خانوادگى: آقاى سيدعباس ميرحسن واقفى مالك شش دانگ 2- شماره پالك: 24 فرعى از 4764 اصلى واقع در بخش 9 تهران 3- علت گم 
شدن: جابه جايى 4- خالصه وضعيت مالكيت: سند مالكيت شش دانگ يك واحد تجارى به مساحت (13/79)سيزده متر و هفتاد و نه دسيمتر 
مربع قطعه 24 تفكيكى به شماره 24 فرعى   4764 اصلى مفروز از پالك 4764 اصلى مزبور واقع در بخش 9 تهران واقع در سمت جنوب 
غرب طبقه دوم ذيل ثبت 90158 صفحه 71 دفتر 168 امالك به نام آقاى سيدعباس ميرحسن واقفى صادر و تسليم شده است و نامبرده 
از اين اداره تقاضاى المثنى نموده لذا با توجه به اعالم فقدان سند/اسناد مالكيت ملك فوق الذكر و درخواست صدور المثنى آن مراتب 
اعالم تا هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله كرده كه در قسمت چهارم اين آگهى ذكر نشده يا مدعى وجود آن نزد خود مى باشد بايد تا 
ده روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند/اسناد مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند/اسناد مالكيت يا سند معامله ارايه نشود اداره ثبت المثنى سند/اسناد 
مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد.  نشانى ثبت محل:خيابان شيخ هادى نرسيده به خيابان جمهورى نبش كوچه 

رجب بيگى پالك 366 اداره ثبت منطقه مولوى تهران
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با اعالم گم شدن سند مالكيت ملك مورد آگهى با تسليم استشهاديه  آگهى فقدان سند مالكيت آقاى سيدعباس ميرحسن واقفى اصالتا" 
گواهى امضا شده ذيل شماره 12286 مورخه 1397/4/13 دفتر 515 تهران طى درخواست وارده 10684 مورخه 1397/4/13 تقاضاى 
صدور المثنى سند مالكيت خود را نموده اند كه مراتب در اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت به شرح زير آگهى مى گردد: 1- نام و نام 
خانوادگى: آقاى سيدعباس ميرحسن واقفى مالك شش دانگ 2- شماره پالك: 28 فرعى از 4764 اصلى واقع در بخش 9 تهران 3- علت گم 
شدن: جابه جايى 4- خالصه وضعيت مالكيت: سند مالكيت شش دانگ يك واحد تجارى به مساحت سيزده متر و هفتاد و هفت دسيمتر مربع 
قطعه 28 تفكيكى به شماره 28 فرعى   47641 اصلى مفروز از پالك 4764 اصلى مزبور واقع در بخش 9 تهران واقع در سمت جنوب غرب 
طبقه دوم به شماره چاپى 720563 ذيل ثبت 90162 صفحه 82 دفتر 168 امالك به نام آقاى سيدعباس ميرحسن واقفى صادر و تسليم 
شده است و نامبرده از اين اداره تقاضاى المثنى نموده لذا با توجه به اعالم فقدان سند/اسناد مالكيت ملك فوق الذكر و درخواست صدور 
المثنى آن مراتب اعالم تا هركسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله كرده كه در قسمت چهارم اين آگهى ذكر نشده يا مدعى وجود آن نزد 
خود مى باشد بايد تا ده روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند/اسناد مالكيت يا سند معامله 
تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند/اسناد مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
المثنى سند/اسناد مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد.  نشانى ثبت محل:خيابان شيخ هادى نرسيده به خيابان 

جمهورى نبش كوچه رجب بيگى پالك 366 اداره ثبت منطقه مولوى تهران
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شهردارى كاشان 
آگهى تجديد مناقصه عمومى شماره 97/7 ((مرحله دوم))

شهردار كاشان- سعيد ابريشمى راد

ت اول
نوب

موضوع مناقصه: عمليات اجرايى جدول گذارى و بلوك فرش محور اميركبير مطابق 
شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/06/06 ، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا 
تاريخ 97/06/10 و بازگشايى پاكات در مورخ 97/06/11 مى باشد.

كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
تلفاكس:55465858(031)

 آگهى مناقصه عمومى
 آسفالت ريزى معابر شهر كالله   

شهردارى كالله درنظر دارد اجراى آسفالت ريزى معابر سطح شهر كالله 
با اعتبار -/7/000/000/000 ريال را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران 

واجد شرايط با شرايط ذيل واگذار واگذار نمايد.
1) متقاضيان مى بايست مبلغ-/350/000/000 ريال بابت سپرده شركت 
در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكى و يا بحساب سپرده شهردارى به 
شماره 0106464486001 نزد بانك ملى واريز و فيش مربوط و يا ضمانت 
نامه بانكى را به انضمام قيمت پيشنهادى خود تحويل دبيرخانه شهردارى 

نمايند.
2) مهلت دريافت اسناد و شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت ادارى 
روز دوشنبه مورخ 97/6/5 مى باشد كه دو روز پس از آن در محل دفتر 

كار شهردار كالله پيشنهادات قرائت و رسيدگى مى شود.
 3)  شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار

 مى باشد.
4) در صورت انصراف نفر اول، سپرده او ضبط و اولويت به ترتيب با 
نفرات  دوم و سوم 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 مناقصه در مهلت تعيين شده در بند 2 به امور مالى 

شهردارى مراجعه نمايند.

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله

چاپ اول

ویژه گروه فرادید  شمار زیادی از مردم یمن، در گ�زارش 
مراس��م تش��ییع پیکر کودکان شهید حمله ائتالف 
س��عودی - آمریکایی با ش��عار مقاومت تا شکست 

سعودی شرکت کردند. 
هنوز عملی��ات یافتن مفقودان حمله جنگنده 
س��عودی به اتوبوس حامل دانش آموزان در استان 
»صع��ده« در اط��راف مح��ل حادثه، ادام��ه دارد 
پنجش��نبه پیش )۱۸ مرداد(، جنگنده های ائتالف 
سعودی یک اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی در 
بازاری در ش��هر ضحیان واقع در اس��تان ش��مالی 
»صع��ده« را هدف قرار دادند که براس��اس آماری 
که تاکنون منتشر شده، دست کم ۵۵ نفر شهید و 

۷۷ تن زخمی شدند. 
منابع آگاه می گویند که شمار زیادی از مردم 
یمن برای ابراز همدردی ب��ا خانواده های قربانیان 
این جنایت از اس��تان صعده و سایر استانهای این 
کش��ور خود را به ضحیان رس��انده اند تا در مراسم 
تش��ییع ش��هدای این جنایت آل س��عود، شرکت 

کنند. اهالی شهرستان های اطراف ضحیان و حتی 
مناطقی خارج از استان صعده، خود را به ضحیان 
رساندند تا در مراسم تشییع پیکرهای شهدای این 

جنایت شرکت کنند.
در همی��ن ح��ال کودکان یمن��ی در اعتراض 
ب��ه حمله عربس��تان س��عودی به کشورش��ان، به 
خیابان های صنعا آمدند. آن ها تصاویری از کودکانی 
را که در حمله هوایی عربستان به اتوبوس مدرسه 

کشته شدند، به همراه داشتند.
ای��ن ک��ودکان که س��نین مختلفی داش��تند 
ش��عار های ضد عربس��تان س��ر دادند و تابلو هایی 
به زبان عربی و انگلیس��ی حم��ل می کردند. یکی 
از تابلو هایی که در دست داشتند خطاب به ریاض 
نوش��ته بود: »چه کسی به ش��ما اجازه داده خون 
ک��ودکان یمن را بریزید؟« همچنین مس��لمانان و 

طرفداران صل��ح آلمان مقابل س��فارت آمریکا در 
برلی��ن تجمع اعتراض��ی در محکومی��ت جنایات 

آل سعود در یمن برگزار کردند.
در این تجمع که انجمن دانشجویان یمنی مقیم 
برلین و گروه های صلح طلب آلمانی حضور داشتند 
ش��رکت کنندگان جنایات اخیر رژیم آل س��عود در 
یمن و کش��تار دانش آم��وزان یمنی و حمایت های 
بی دریغ آمری��کا از این رژیم کودک کش را محکوم 
کردند. شرکت کنندگان در این تجمع عکس العمل 
جدی س��ازمان های بین المللی و مدافع حقوق بشر 

در قبال این جنایات ضد بشری را خواستار شدند.
نماین��ده صندوق کودکان س��ازمان ملل: این 
اقدام )ائتالف متجاوز س��عودي( قتل عام کودکان 
یمن��ی بود و ش��مار زی��ادی از ک��ودکان هنوز در 
بیمارس��تان هس��تند. نماینده صن��دوق کودکان 

سازمان ملل متحد یونیسف در یمن حمله هوایی 
ائتالف متجاوز س��عودی به یمن را که به کش��ته 
ش��دن ده ها کودک یمنی در ش��مال این کش��ور 
انجامی��د، محک��وم و آن را نق��ض آش��کار قوانین 

جنگی و حقوق بین المللی انسانی دانست.
متریکسل رنالو کفیل نمایندگی سازمان ملل 
در یم��ن در دفتر یونیس��ف در صنع��ا گفت: "این 
یکی از مرگبار ترین حمالت علیه کودکان در یمن 
از زمان ش��روع درگیری ها بود. این اقدام قتل عام 
کودکان یمنی بود و شمار زیادی از کودکان هنوز 
در بیمارس��تان هستند و احتماال بسیاری نیز جان 
خود را از دست می دهند، این مساله به هیچ روی 
پذیرفتنی نیس��ت و نقض آشکار حقوق بین الملل 

انسانی و از نظر قوانین جنگ به شمار می آید.
وی تصریح کرد ما از همه طرف های درگیری 

درخواس��ت می کنی��م حمله ب��ه غیرنظامیان و به 
خصوص کودکان و حمله به زیرساخت ها را متوقف 
کنند و در خواس��ت می کنیم برای ترک مخاصمه 
و پایان دادن به جنگ، وارد گفت وگو ش��وند. این 

جنگ علیه کودکان است که باید خاتمه یابد.
»عبداللطیف الزیانی« دبیرکل شورای همکاری 
خلیج فارس در نشس��تی خب��ری از ریاض با عنوان 
»اصول راهکار سیاس��ی بحران یمن« مدعی ش��ده 
است که حمله عربستان به یمن با تالش برای نجات 
یم��ن و منطقه خاورمیانه از خط��ری بزرگ صورت 

گرفته است که امنیت این منطقه را برهم می زند. 
وی در ای��ن نشس��ت خبری ضم��ن دفاع از 
جنایات عربس��تان در یمن مدعی ش��ده است که 
کشته و زخمی شدن هزاران یمنی نتیجه لجبازی 
انصاراهلل و اصرار و پافش��اری آنها بر تش��دید تنش 
بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که انصاراهلل یمن 
باره��ا ب��رای حل سیاس��ی بحران یم��ن پای میز 
مذاکره رفته اما عربس��تان و امارات بر ادامه جنگ 

علیه مردم یمن پافشاری کرده اند.

شکستسعودیخونبهایشهدایدانشآموز


