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عراق: منبع سیاس��ی عراق��ی در گفت وگو با یک 
رس��انه روس اع��الم کرد که 28 نماین��ده عضو ائتالف 
النصر به ریاس��ت نخست وزیر این کش��ور قصد خروج 
از ای��ن ائت��الف را دارند. این منبع به ش��بکه »راش��ا 
تودی« روسیه گفت که در رأس این نمایندگان، »فالح 
الفیاض«، رئیس هیأت الحشدالش��عبی عراق قرار دارد. 
این نماین��دگان، از ائتالف »الحزب االس��المی«، حزب 
»الفضیله« و ائتالف »عطاء« که ریاس��ت آن را الفیاض 
برعهده دارد، هس��تند و در بین آن ها ش��ماری نیز به 

صورت فردی از ائتالف »النصر« خارج خواهند شد.

پاکس�تان: سازمان بازرسی پاکس��تان اعالم کرد 
»علی  جهانگیر صدیقی« سفیر اسالم آباد در واشنگتن 
باید در تاریخ 27 آگوست با حضور در دفتر این سازمان 
درباره پرونده اختالس 40 میلیارد روپیه ای پاس��خگو 
باش��د. جهانگیر صدیقی قب��ل از این در 22 مارس هم 
توسط س��ازمان بازرسی احضار ش��ده بود اما به دلیل 
نبودن م��دارک کافی تبرئه ش��د. س��ازمان بازرس��ی 
پاکستان به تازگی با پیگیری پرونده فساد مالی بسیاری 

از سیاستمداران سعی دارد آن ها را محاکمه کند.

افغانس�تان: یک رسانه افغانس��تان اعالم کرد که 
طالبان به منطقه »قره باغ« در والیت غزنی این کش��ور 
حمله ور ش��ده است. »فرید احمد مشال« رئیس پلیس 
ایال��ت غزنی در این باره اعالم کرد: وضعیت امنیتی در 
این منطقه نگران کننده است. نیروهای اضافی برای دفع 
حمل��ه طالبان به این منطقه اعزام ش��ده اند و درگیری 

شدیدی هم اکنون میان دو طرف در جریان است.

تونس: جنبش »تحریم اسراییل« از جلوگیری از پهلو 
گرفتن یک کشتی باری صهیونیستی در بندر »رادس« 
تون��س خب��ر داد. فعاالن ضد صهیونیس��ت ها در تونس 
مانع ورود کش��تی باری »کورنیلوس - آ« که با ش��رکت 
صهیونیس��تی »زیم« همکاری می کرد، شدند. براساس 
برنامه زمانی س��ایت شرکت زیم، قرار بود این کشتی در 
بندر رادس تونس لنگر بیندازد اما فعاالن ضدصهیونیستی 
با اطالع از این موضوع، از دولت تونس خواستند مانع ورود 

این کشتی به آب های منطقه ای این کشور شود.

چین: وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش ساالنه به 
کنگ��ره آمریکا ادعا کرده بمب افکن های چینی احتماالً 
در حال تمرین برای حمله به مواضع آمریکا هس��تند. 
گزارش پنتاگون مدعی ش��ده بمب افکن های چینی در 
حال تمرین برای حمله به مواضع آمریکا و متحدان این 
کشور در اقیانوس آرام هستند. پنتاگون در این گزارش 
از افزای��ش نفوذ نظامی، اقتص��ادی و دیپلماتیک چین 
ابراز نگرانی کرده و مدعی شده پکن به دنبال آن است 
با توسل به این موارد، جایش را در مسائل بین المللی باز 

کرده و سلطه منطقه ای خود را تثبیت کند.

کره ش�مالی: رس��انه دولتی کره ش��مالی ضمن 
هش��دار به کره جنوبی نوشت در صورت تبعیت سئول 
از تحریم های آمریکا، روابط میان  - کره ای بهبود نیافته 
و بیانیه مشترک دو کش��ور اجرا نخواهد شد. »رودانگ 
سینمون« روزنامه دولتی کره شمالی در مطلبی نوشت 
اگر کره جنوبی فشار تحریم ها از سوی نیروهای خارجی 
علیه پیونگ یانگ را به ص��ورت کورکورانه دنبال کند، 
روابط میان دو کره به س��ختی بهبود خواهد یافت. اگر 
س��ئول تحریم ها علیه کره شمالی را دنبال کند، روابط 

میان دو کره پیشرفت نخواهد کرد. 

ذرهبین

رضایت مردم مالزی از عملکرد دولت 
 نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که 71 درصد از مردم مالزی از اقدامات 
دولت ماهاتیر محمد در سه ماهه گذشته ابراز رضایت کردند اما بسیاری از آنها 

از افزایش مسائل قومی و مذهبی دراین مدت ابراز نگرانی کرده اند.
56 درصد از پاس��خ دهندگان در این نظرسنجی اعالم کردند، تمام اقدامات 
دولت پاکاتان هاراپان به نخس��ت وزیری ماهاتیر محمد را قبول دارند. 55 درصد 
سوال ش��وندگان هم به این سوال که آیا کش��ور در جهت درستی در سه ماه گذشته 

حرکت کرده، پاسخ مثبت دادند. 
البته ش��رکت کنندگان در این نظرسنجی نس��بت به برخی اقدامات دولت که منجر 
ب��ه افزای��ش هزینه های زندگی می ش��ود، اب��راز نارضایتی و نگرانی کردن��د. 21 درصد از 
سوال شوندگان نیز از در مورد برخی مسائل مرتبط با حقوق مذهبی و موضوعات نژادی در 

این کشور در سه ماهه گذشته ابزار نگرانی کردند.

سرخط
هدف تحریم های آمریکا راهزنی است

رهبر کره ش��مالی ب��ا خصمانه توصیف کردن تحریم ه��ای جدید علیه این 
کشور، گفت که هدف آنها راهزنی و بستن راه تنفس مردم است.

کیم جونگ اون طی بازدید از یک مجتمع توریس��تی در س��واحل ش��مال 
شرقی کره شمالی، کشورهایی را که تحریم های جدیدی علیه پیونگ یانگ وضع 
کرده ان��د »نیروهای متخاصم« توصیف کرده که قصد دارند با راهزنی و محاصره، 

راه تنفس مردم این کشور را ببندند.
وی ساخت وس��از و توس��عه کره شمالی را راه مقابله با تحریم ها بیان کرده و توضیح 
داد: اینگونه عملیات های عمرانی بزرگ، ایستادن در برابر نیروهای متخاصم است... نبرد 
مرگ و زندگی برای دفاع از حیثیت حزب )کارگر( و همچنین مبارزه برای ایجاد شادی 
برای مردم است. اگر چنین پروژه های با شکوهی در مقیاس های بزرگ، کامل شود، آنگاه 

قدرت ذهنیت واحد حزب، ارتش و مردم )کره شمالی( به نمایش در خواهد آمد.

شرق آسیا
معترضان ضد مرکل

جناح راس��تی های آلمان در حالی خواستار استعفای صدراعظم این کشور 
ش��ده و شعار "برو گمشو" سردادند که وی به درسدن رفته تا با قانون گذاران 

منطقه ای حزبش دیدار کند. 
این تظاهرات به رهبری جنبش ضد اس��المی "پگیدا" برگزار ش��د که در راس 
معترضان و منتقدان به تصمیم 2015 مرکل در استقبال و پذیرش یک میلیون مهاجر 
از کشورهای مسلمان قرار دارد. مرکل پس از تظاهرات اعتراضی علیه این تصمیم وعده داد 

تا این مساله را مورد بررسی قرار دهد و با دالیل اصلی مهاجرت گسترده به اروپا مقابله کند.
اخیرا، آلمان توافقی را با اس��پانیا منعقد کرده تا مهاجران از پیش ثبت نام ش��ده را 
بازگرداند. نگرانی های مهاجرتی در س��ال های اخیر در آلمان در مرکز توجه قرار گرفته 
و همین مس��اله باعث ش��ده تا محبوبیت احزاب ضد مهاجرتی چ��ون "آلترناتیوی برای 

آلمان" بیشتر شود و این حزب در انتخابات اخیر پارلمانی در مقام سوم قرار بگیرد.

قاره سبز 

رازپنهانآتشبس
فرامرزاصغری

منابع خبری از انجام توافقات اولیه بر سر آتش بس میان 
غزه و رژیم صهیونیس��تی خبر داده اند. براس��اس گزارش های 
منتش��ره این آتش بس با هدف پای��ان دادن به درگیری هایی 
اس��ت که طی هفته های اخیر میان غزه و این رژیم روی داده 
اس��ت. این آتش بس در حالی صورت می گیرد که در باب آن 
چند نکته قابل توجه است نخست شرایط آتش بس است این 
ام��ر در حالی صورت گرفته که نه جنگی تمام عیار روی داده 

و نه به درخواست  جهانی صورت گرفته است. 
این آتش بس در حالی بوده که صهیونیست ها در روزهای 
اخی��ر تجاوزات محدودی به غزه داش��ته اند که پاس��خ آنها را 
فلس��طینی ها با موش��ک  داده اند و جالب توجه آنکه سیستم 
گنبد آهنین صهیونیس��ت ها نیز نتوانس��ته ب��ه رهگیری این 
موش��ک ها بپ��ردازد. موش��ک هایی که دست س��از ب��وده و از 
هیچ امکانات پیش رفته ای نیز در آنها اس��تفاده نش��ده است. 
درخواس��ت کننده آتش بس صهیونیست ها بوده اند و این یعنی 
اینکه این رژیم چنان در برابر مقاومت ناتوان شده که اجبارا به 

آتش بس زودهنگام روی آورده است. 
این در ش��رایطی اس��ت که در گذش��ته آتش بس ولو به 
ظاهر هم که ش��ده از سوی نهادهای جهانی مطرح می شد و 
صهیونیست ها در ازای این درخواست مدعی پذیرش آتش بس 

می شدند تا در ازای این امر بتوانند امتیازاتی دریافت کنند اما 
در شرایط کنونی هیچ کدام از این شرایط وجود ندارد و تنها 
یک عامل می تواند زمینه ساز این آتش بس باشد و آن ناتوانی 
این رژیم در برابر مقاومت فلس��طینی ها است و این ریشه در 

ناتوانی و تزلزل شدید این رژیم دارد. 
البته این را باید در نظر داشت که صهیونیست ها اقداماتی 
برای کمرنگ سازی شکست خود صورت داد ه اند چنانکه منابع 
خبری اعالم کرده اند که دیداری میان برخی مقامات این رژیم 
با مقامات قطری و مصری درباره غزه برگزار شده است. ادعایی 
که بیش��تر جنبه تبلیغاتی برای کم رنگ س��ازی نیاز این رژیم 
به آتش بس دارد چراکه تجربه نش��ان داده که میانجی گری ها 
بویژه از سوی کشورهای عربی تاثیری در روند آتش بس نداشته 
چراک��ه اگر واقعا ادعای میانجی گری این کش��ورها واقعی بود 

تاکنون اقدامی برای رفع محاصره غزه و یا عدم اشغالگری این 
رژیم در کرانه باختری و قدس صورت می دادند. 

ب��ه هر تقدیر رویکرد صهیونیس��ت ها به آتش بس آن هم 
در شرایط کنونی را می توان برگرفته از ناتوانی و تزلزل شدید 
آنها در برابر مقاومت غزه دانست غزه ای که به اذعان جهانیان 
در 10 س��ال محاصره در بدترین شرایط انسانی قرار گرفته و 
از آن به عنوان بزرگ ترین زندان جهان یاد می شود. مردم غزه 
ثبات کرده اند که هرگز تسلیم زیاده خواهی دشمن نمی شوند 
و از ه��ر امکاناتی برای مقابله با تهدیدات بهره خواهند گرفت 
چنانکه در روزهای اخیر پاس��خ تجاوزات صهیونیست ها را با 
موش��ک و مقاومت داده اند. شکس��تی که نش��ان دهنده توان 
مقاومت برای به زانو در آوردن دش��منی تا به دندان مس��لح 

است و ناکامی سازش برای تحقق حقوق ملت فلسطین.

یادداشت

آگهي احراز تصرفات موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
نامه  آئين  ماده13  و  فاقد سند رسمي  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي 
شماره  راي  باستناد  اينكه  به  نظر  مصوب90/9/20  آن  اجرائي  
پرونده  موضوع   97/04/05 مورخ   139760301026000296
رسيدگي  هيئت   1396114401026000013 شماره  كالسه 
كننده قانون صدرالذكر مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك قلهك 
شناسنامه  بشماره  عسگرى  منوچهر  آقاي  بالمنازع  تصرفات  تهران، 
5259 داراى كد ملى 3931648613 فرزند قاسم صادره از مالير 
نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن بمساحت 
از  مربع  دسيمتر  چهار  و  متر  هفده  و  يكصد  مترمربع)   117/04)
ثبتى  تهران حوزه  واقع در بخش11  از 43 اصلى  پالك 50 فرعى 
به نشانى پاسداران- ميدان هروى- خيابان گلزار- خيابان  قلهك 
و  انتقالى    5 پالك  ميرزائيان-  خيابان  اديب-  خيابان  پانزدهم- 
واگذار شده بالواسطه از مالك رسمى ستاد اجرايى فرمان حضرت 
مالكيت  سند  صدور  و  اجرا  جهت  و  شده  احراز  امام  حضرت  امام 
 97/04/26 مورخ   139760301026000390 شماره  نامه  طي 
به اين اداره اعالم گرديده است لذا باستناد ماده 3 قانون مذكور 
و  شخص  چنانچه  تا  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به موضوع صدور سند 
ماه  دو  مهلت  ظرف  دارند  اعتراضي  هرگونه  مذكور  متقاضي  بنام 
اعالم  ضمن  و  مراجعه  اداره  اين  به  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از 
اعتراض و اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به دادگاه عمومي محل وقوع ملك تقديم نموده 
و گواهي مربوطه را از دادگاه اخذ و به اين اداره تحويل نمايد در 
مالكيت وفق  از سپري شدن مهلت مقرر سند  اينصورت پس  غير 
مقررات صادر خواهد گرديد.   تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/27 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/11 . 
مصطفى دادفر    –  14599/م الف        كفيل اداره ثبت اسناد و امالك قلهك تهران 

آگهى 
مرجع رســيدگى: شوراى حل اختالف شــهر كيان-خواهان: آقاى ابراهيم هاشمى شهركى فرزند مهربان 
به آدرس كيان شهداى غربى بن بست الله 10 و پالك 235. خواندگان: 1- آقاى نويد گلستانى فر 2- آقاى 
على صالحى فراموشــجانى هر دو مجهول المكان- خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو- گردشكار- خواهان 
درخواستى بخواسته فوق بطرفيت خواندگان تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت بكالسه فوق 
و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه بتصدى امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به 
محتويات پرونده پس از اخذ نظريه كتبى اعضاء ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رأى 
مى نمايد. «رأى قاضى شــورا» در خصوص دادخواست آقاى ابراهيم هاشمى شهركى فرزند مهربان بطرفيت 
آقايان 1- نويد گلســتانى فر 2- على صالحى فراموشجانى به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمى سند 
يكدســتگاه كاميون بارى به شماره انتظامى 23-491ع 51 مقوم به 70/000/000 ريال و مطالبه خسارات 
دادرسى، ماحصل دعواى خواهان اينست كه اظهار داشته، يكدستگاه كاميون بارى چوبى به شماره فوق را از 
خوانده رديف اول خريدارى نمودم و ســند بنام خوانده رديف دوم اســت و خواندگان از انتقال سند رسمى 
آن امتنــاع نمــوده اند با عنايت به اظهارات خواهان در دادخواســت تقديمى و جلســات رســيدگى و مالحظه 
اسناد ارائه شده خواهان بالخاص سند عادى مورخه 1395/11/4 كه حكايت از انتقال خودروى فوق الذكر 
به خواهان دارد و خواندگان عليرغم ابالغ وقت رســيدگى در شــورا حاضر نشــدند و دفاعى در قبال دعواى 
خواهان بعمل نياوردند و نيز با توجه به اســتعالم 1813/1703/03/491 مورخه 1397/3/29 كه مطابق 
آن سند خودروى فوق بنام خوانده رديف دوم به ثبت رسيده است، دعواى خواهان را بطرفيت خوانده رديف 
دوم ثابت تشــخيص و مســتنداً به مواد 219 و 220 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت آقاى على 
صالحى فراموشجانى فرزند اسداله به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند خودروى فوق بنام 
خواهــان صادر مى نمايد و در خصوص خواســته انتقال ســند بطرفيت خوانده رديــف اول بدليل عدم توجه 
دعوا مســتنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون اخيرالذكر قرار رد دعوى خواهان را صادر مى نمايد و در 
خصوص خســارات دادرســى با عنايت به رابطه قراردادى خواهان با خوانده رديف اول و تســبيب ايشان در 
طرح دعوا مســتنداً به مواد 502 و 503 و 515 و 519 قانون آئين دادرســى مدنى حكم به محكوميت آقاى 
نويد گلســتانى فر به پرداخــت مبلغ 1/981/000 ريال بابت هزينه هاى دادرســى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــورا و ســپس ظرف 

همين مهلت قابل تجديدنظر در محاكم عمومى حقوقى شهركرد مى باشد.
 قاضى شوراى حل اختالف شهر كيان- سيد مهدى صالحى

ویژه گروه فرادید  از گ�زارش  اس��پوتنیک  خبرگ��زاری 
اختصاص 70 میلیارد دالر س��رمایه گذاری چین، 

روسیه و قطر برای نجات اقتصاد ترکیه خبر داد.
ای��ن روزها در حالی تحریم ه��ای آمریکا علیه 
ترکیه ابعاد جدیدی می گیرد که این کش��ور تالش 
دارد تا با رویکرد به کش��ورهای شرقی به مقابله با 
این تحرکات تحریمی بپردازد. در همین چارچوب 
دیپلماسی ش��رقی را به راه انداخته است که نتایج 
مثبتی نیز به همراه داشته چنانکه امیر قطر موافقت 
کرده است کشورش 15 میلیارد دالر بطور مستقیم 
در اقتصاد ترکیه س��رمایه گ��ذاری کند. چین ۳0 
میلیارد دالر و روس��یه 25 میلیارد دالر به اقتصاد 

ترکیه اختصاص داده اند. 
پس از اعالم سرمایه گذاری 15 میلیارد دالری 
قطر در اقتصاد ترکیه، روند کاهش قیمت لیر ترکیه 
در مقابل دالر معکوس شده است. وزیر خزانه داری 
آمری��کا یک روز پس از ابراز تمایل کاخ س��فید به 
ح��ل و فصل جنگ تجاری با ترکیه، از آماده بودن 
تحریم ه��ای جدید برای اعمال علیه آنکارا خبر داد 
و تهدید کرد که اگر خواسته های واشنگتن محقق 

نشود، این تحریم ها اجرایی می شوند. 
»استیو منوش��ین« وزیر خزانه داری آمریکا در 
ادامه جنگ اقتصادی با ترکیه که به بهانه بازداشت 
یک کشیش جاسوس آغاز شده، آنکارا را به اعمال 

تحریم های بیش��تر تهدید کرد. منوشین گفته که 
تحریم ه��ای جدیدی برای اعمال علیه ترکیه آماده 
ش��ده و اگر »اندرو برونسون« کش��یش آمریکایی 
زندانی در ترکیه، آزاد نش��ود، این تحریم ها اجرایی 

خواهد شد.
آمریکا 10 م��رداد به بهانه ناروا بودن اتهامات 
وارده به اندرو برونس��ون و لزوم آزادی فوری وی، 
وزرای دادگس��تری و کشور ترکیه را تحریم کرد و 
تنش دیپلماتیک کلید خورد؛ روابط دو کشور البته 
پیش از آن و ب��ا راه افتادن زمزمه های لزوم نقض 
توافق دو کش��ور و عدم فروش مابقی جنگنده های 

اف-۳5 در راهروهای کنگره، تیره و تار شده بود.
ترکیه که اتهامات وارده را بی اساس می دانست، 
به تحریم متقابل وزرای آمریکایی روی آورد و این 
جا بود که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به 
اق��دام تنبیهی اقتصادی روی آورد و تعرفه واردات 
آلومینی��وم و فوالد ترکیه را دو براب��ر کرد. با این 
اقدام آمریکا، جنگ اقتصادی ش��روع شد و با افت 
ارزش لیر ترکیه، مقامات از مردم اس��تمداد کردند 

و آنه��ا را به ف��رش ذخائر خانگی ط��ال و ارزهای 
خارجی ب��ه بانک ها فراخواندند. ام��روز هم ترکیه 
واردات محصوالت الکترونیکی آمریکایی را ممنوع 
کرد و با انتش��ار خبر س��رمایه گذاری 15 میلیارد 

دالری قطر در این کش��ور، روند نزولی ارزش پول 
ملی ترکیه ای ها، برعکس شد.

در واکنش به تهدیدات آمریکا، برات آلبایراک 
وزی��ر خزانه داری و دارایی ترکیه مدعی ش��د که 

کشورش مش��کل جدی ارزی ندارد و نوسان اخیر 
در بازار ارز گذراست. آلبایراک در اجالس مشترک 
ب��ا 6100 س��رمایه گذار خارجی ک��ه از طریق تله 
کنفرانس برگزار ش��د، افزود: ترکیه هیچ تماس��ی 
ب��ا صندوق بین المللی پول ب��رای تامین نیاز ارزی 
ن��دارد و از این پس هم نی��از ارزی خود را از بازار 

بین المللی تامین خواهیم کرد. 
وی اظه��ار ک��رد: متوجه اهمیت نوس��انات و 
مش��کالت موجود در بازار ارز ط��ی روزهای اخیر 
هس��تیم و با انج��ام اقدامات الزم، ای��ن دوره را با 
قدرت س��پری خواهیم کرد. وی کاهش نرخ تورم 
را مهمتری��ن اولویت اقتص��ادی دولت ترکیه اعالم 
ک��رد و گفت: قصد داریم در اس��رع وقت نرخ تورم 

را تک رقمی کنیم.
از سوی دیگر رخسار پکان، وزیر تجارت ترکیه 
اع��الم کرد که این کش��ور از آمریکا ب��ه دلیل دو 
برابر کردن تعرفه ه��ای وارداتی فوالد و آلومینیوم 

در سازمان تجارت جهانی شکایت می کند. 
وی در ای��ن خصوص گفت: ترکیه آمریکا را به 
سازمان تجارت جهانی دعوت کرده و این دعوتنامه 
هم اکنون به دست مقامات آمریکایی رسیده است. 
خبر دیگر از ترکیه آنکه سخنگوی ریاست  جمهوری 
ترکیه از افزایش عملیات های نظامی علیه گروهک 
پ.ک.ک در مناط��ق ش��مالی عراق پس از س��فر 

العبادی به آنکارا خبر داد. 

آنکارا از حمایت 70 میلیارد دالری چین، قطر و روسیه علیه تحریم های آمریکا بهره  می گیرد

دیپلماسی شرقی ترکیه برای نجات اقتصاد
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هشدار درباره تجاوزگری 
عربستان و امارات

عفو بین الملل و 54 گروه و نهاد حقوق  بش�ر بشری دیگر در نامه ای به شورای حقوق حق�وق 
بشر س��ازمان ملل ضمن انتقاد از ادامه »نقض فاحش حقوق 
بش��ر« توس��ط س��عودی ها و اماراتی ها در یمن، اقدام جامعه 

جهانی و ارائه گزارش  از این جنایات را خواستار شدند.
در ابتدای این نامه به برگزاری س��ی و نهمین نشس��ت 
ش��ورای حقوق بش��ر در تاریخ 1۹ ش��هریور ال��ی 5 مهرماه 
س��ال جاری اشاره شده و از رئیس این شورا خواسته شده که 
با تقویت ساختار پنل کارشناسان یمن، زمینه انتشار گزارشی 
اثربخش را ایجاد کند. این نامه، شرایط یمن با عنوان »فاجعه ای 
دست س��از بشر« تعریف شده و گفته شده که در یمن »نقض 

گسترده و فجیع حقوق بشر بین الملل« رخ می دهد. 
در ای��ن نامه آم��ده: »ائتالف تحت رهبری س��عودی و 
امارات متحده عربی ده ها حمله هوایی کور علیه شهروندان، 

منازل، مدارس، بیمارس��تان ها، بازار و مس��اجد یمن انجام 
داده است. بسیاری از این حمالت می تواند در حکم جنایت 

جنگی باشد.«
الزم به ذکر اس��ت ارتش امارات اعالم کرد در بخشی از 
راهبرد مقابله با جنبش انصاراهلل, اعضای سابق القاعده را به 
عضوی��ت نیروهای محلی در یمن درآورده اس��ت. امارات از 
زمان مداخله خود در جنگ یمن در اوایل سال 2015, سی 
ه��زار نیروی یمنی را برای مبارزه با القاعده در ش��به جزیره 
عربستان آموزش داده است. با این وجود شکست متجاوزان 
به یمن ادامه دارد چنانکه یگان موشکی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن از ش��لیک یک موش��ک کوتاه بُ��رد به مواضع 

نیروهای ائتالف سعودی در جبهه ساحل غربی خبر داد.
خب��ر دیگر از یمن آنکه س��خنگوی جنبش انصاراهلل با 
بیان اینکه در مذاکرات آتی حل بحران یمن، راهکار جدی 
مطرح نیست، از حضور رژیم صهیونیستی در جنگ ساحل 
غ��رب یمن خب��ر داد. »محمد عبدالس��الم« اعالم کرد که 
رایزنی های آتی )حل بحران یمن(، بیش��تر برای بروزرسانی 
نقطه نظرات خواهد بود نه دستیابی به راهکارهایی جدی. 

 صهیونیست ها دست
به دامان آتش بس

در حالی صهیونیست ها به شدت به نبال  آتش بس با غ��زه برای فرار از رس��وایی مق���اوم�ت
شکس��ت هستند که گروه های فلس��طینی اعالم کردند هنوز 
هیچ طرحی برای آتش بس در نوار غزه به س��رانجام نرسیده و 
آنه��ا مذاکرات خود در این ب��اره را تا فردا ادامه می  دهند و این 

رایزنی ها پس از عید قربان از سر گرفته خواهد شد.
 در ادام��ه تحرکات برای حصول آتش ب��س در نوار غزه 
پنجش��نبه هیأت هایی از حماس، جهاد اسالمی، کمیته های 
مقاومت، جنبش احرار، جنبش مجاهدین با اعضای سازمان 
اطالعات مصر در قاهره دیدار کردند. گزارش ها از پیشرفت در 
این مذاکرات خبر می دهند و حتی برخی مقامات ارشد رژیم 
صهیونیس��تی دیروز در گفت گو با هاآرتص اعالم کردند این 
توافق از چهارشنبه هفته جاری وارد فاز اجرایی شده است. 

ش��ش بند توافق آتش بس مذکور بنا ب��ه گفته مقامات 

صهیونیس��ت بدین ترتیب است: آتش بس فراگیر؛ بازگشایی 
تمام گذرگاه های غزه و گسترش محدوده ماهیگیری در سواحل 
این منطقه )به 14,5 کیلومتر(؛ ارس��ال کمک های پزشکی و 
بشردوس��تانه؛ تبادل زندانیان فلسطینی با صهیونیست های 
مفقود در نوار غزه؛ بازسازی وسیع زیرساخت های غزه با منابع 
مالی خارجی؛ )گفت وگو درباره( ساخت بندر و فرودگاه برای 
نوار غزه. در همین راستا »ابومجاهد« سخنگوی کمیته های 
مقاومت که از جمله ش��رکت کنندگان در مذاکرات آتش بس 
است، اعالم کرد گروه های فلسطینی به نشست های مشورتی 
خود برای رسیدن به موضع واحد در قبال آشتی و آتش بس 
ادام��ه می دهند؛ آنچه رس��انه های اس��رائیلی از این موضوع 
منتش��ر کرده اند، صحت ن��دارد و هنوز هی��چ طرحی برای 

آتش بس نهایی نشده است.
خبر دیگر از فلسطین آنکه یک فلسطینی طی عملیات 
استشهادی نظامی صهیونیست را در منطقه نابلس واقع در 
کران��ه باختری زیر گرفت و از صحنه گریخت. در این میان 
رس��انه ها از دیدار وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با نماینده 

دولت قطر در قبرس خبر دادند.


