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مصر: ارت��ش مصر در جریان درگیری با تکفیری 
ه��ا در صحرای س��یناء ۴۶ نفر از آنه��ا را به هالکت 
رساند. طبق اعالم نیروهای مسلح مصر، در جریان این 
درگی��ری همچنین ۱۷ خودروی متعلق به تکفیری ها 
ه��دف ق��رار گرفته و منهدم ش��د. نیروه��ای مصری 
همچنی��ن تعدادی از مواضع تکفیری ها در س��یناء را 

منهدم کردند.

ام�ارات: ی��ک هی��أت ورزش��ی از س��وی رژیم 
صهیونیس��تی در مس��ابقات ورزش��ی که در پایتخت 
امارات برگزار می شود شرکت می کند. این مسابقات 
ورزشی مختص ورزش��کاران معلول است. رسانه های 
صهیونیس��تی گ��زارش دادند که این هیأت ورزش��ی 
اس��رائیلی متش��کل از ۲۵ نفر امروز وارد ابوظبی می 
شود. شایان ذکر اس��ت که در اکتبر سال گذشته نیز 
یک هیأت ورزش��ی اس��رائیلی در مس��ابقات ابوظبی 
حض��ور یافت��ه و پرچم رژیم صهیونیس��تی را در کنار 

وزیر فرهنگ این رژیم در امارات باال بردند

ونزوئال: دولت ونزوئال با اش��اره به »جنگ برق« 
آمری��کا علی��ه کاراکاس، از تعطیل ب��ودن مدارس و 
فعالیته��ای تجاری در روز دوش��نبه ب��ه دلیل تداوم 
قطعی ب��رق خبر داد. خوزه رودریگوئز طی یک بیانیه 
تلویزیون��ی ادامه قطعی برق در روز دوش��نبه را اعالم 
کرد. این برای چهارمین روز اس��ت که برخی مناطق 
ونزوئ��ال از جمل��ه کاراکاس پایتخ��ت این کش��ور با 

خاموشی مواجه است.

آمریکا: بر اساس گزارش موسسه بین المللی صلح 
استکهلم ، صادرات تسلیحات از سوی آمریکا طی پنج 
سال گذشته با افزایش ۲9 درصدی همراه بوده است. 
در همین حال, صادرات تس��لیحات ب��ه خاورمیانه با 
افزایش هش��تاد درصدی مواجه شد. فروش تسلیحات 
از س��وی روسیه و چین کاهش داشت و این در حالی 
است که اس��رائیل, ترکیه و کشورهای اروپایی فروش 

تسلیحات خود را افزایش داده اند.

روسیه: بنابر گزارش رسانه های روسی، مسکو ۱۷ 
هواپیمای جاسوس��ی را طی هفته گذشته در نزدیکی 
مرز های این کشور شناسایی کرده است.  هواپیما های 
روسی طی هفته گذشته در سه عملیات تالش کردند 
به رهگیری هواپیما های جاسوس��ی پرداخته و از عبور 

آن ها از حریم هوایی روسیه ممانعت به عمل آورند.

فرانس�ه: جمعی از پزشکان فرانسوی در نامه ای 
به »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانسه، خواستار 
صدور دس��تور توقف قانونی اس��تفاده از سالح مرگبار 
فلش بال از س��وی پلیس در برخ��ورد با معترضان به 
سیاست های اقتصادی دولت موسوم به جلیقه زردها 

شدند.

ذرهبین

 ارجاع پرونده میانمار
به دیوان کیفری بین المللی 

بازپرس حقوق بشر سازمان ملل متحد اعالم کرد 
ش��ورای امنیت این س��ازمان باید میانمار را به دیوان 
کیفری بین المللی یا یک دادگاه مستقل جدید ارجاع 

دهد.
 بازپرس حقوق بشر سازمان ملل متحد اعالم کرد 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل باید میانمار را به دیوان 
کیفری بین المللی یا یک دادگاه مستقل جدید ارجاع 
دهد. میانمار درخواست بازپرس سازمان ملل را برای 
ارجاع این کش��ور به دیوان کیف��ری بین المللی رد و 
اعالم کرد این دادگاه مستقر در الهه صالحیت قضایی 

در این خصوص را ندارد.
بازپرس حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد در امور 
میانمار همچنین درباره برنامه بنگالدش برای اسکان 
۲۳ هزار آواره روهینگیایی در جزیره باش��ان چار ابراز 
نگران��ی و اعالم ک��رد اس��کان آوارگان در این جزیره 
که مشخص نیست قابل س��کونت باشد، ممکن است 
موجب بروز بحران جدیدی شود. درگیری های ارتش 
میانم��ار بیش از ۵ ه��زار نفر را از اوایل ماه دس��امبر 
در بخش ه��ای مختلف ایالت های راخین و چین آواره 
کرده اس��ت. س��ران میانمار از دسترس��ی آژانس های 
ام��دادی به مناطق ف��وق جلوگی��ری می کنند و این 
مس��ئله نگرانی ها از خطراتی که غیرنظامیان را تهدید 

می کند افزایش داده است.
اکث��ر مردم راخین بودایی هس��تند و مس��لمانان 
روهینگیای��ی در ای��ن منطق��ه جز اقلیت به حس��اب 
می آیند. فشار بر این گروه اقلیت در سال ۲۰۱۷ باعث 
فرار ۷۳۰ هزار مسلمان روهینگیایی به بنگالدش شد. 
الزم به ذکر اس��ت به رغم مخالفت های افکار عمومی، 
کش��ورهای غربی مدعی حقوق بش��ر در برابر کشتار و 
آواره س��ازی روهینگیایی ها راه سکوت در پیش گرفته 
و همچنان به تس��لیح میانمار می پردازند که نتیجه آن 
تشدید وضعیت بحرانی مسلمانان روهینگیا بوده است. 

نیمچهگزارش

آلمان در افغانستان می ماند
وزیر خارجه آلمان اعالم کرد که هدف از س��فر وی به افغانس��تان پیگیری 

ماموریت این کشور درقالب ناتو در افغانستان است.
»هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد که س��فرش به افغانستان 
در راس��تای دستیابی به راهکاری مسالمت آمیز برای حل بحران منطقه صورت 
گرفته است. ماس وارد »مزارشریف« واقع در شمال افغانستان شد، درباره کاهش 
ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان ابراز نگرانی و تاکید کرد که حضور وی در 
منطقه در راستای یافتن راهکار و پیشبرد توسعه اقتصادی است. وزیر امور خارجه آلمان 
گفت: »در جریان سفر به افغانستان و پاکستان، ما می خواهیم این پیام روشن را بدهیم: 
آلمان  متعهد به مسئولیتی است که به عنوان دومین بزرگترین کمک کننده  نیروهای 
نظام��ی در افغانس��تان بر عهده دارد.« آلمان در قالب بخش��ی از برنام��ه ناتو در زمینه 

آموزش نیروهای امنیتی افغان فعالیت می کند و حدود هزار و ۲۰۰ نفر نیرو دارد.

سرخط
مودی در آستانه پیروزی

تاری��خ آغاز انتخابات سراس��ری هند برای ۲۲ فروردین مقرر ش��ده و طبق 
تازه ترین نظرس��نجی، ائتالف حاکم به رهبری حزب ملی گرای »بهاراتیا جاناتا« 

با کسب اکثریت پارلمانی فاصله کمی دارد.
نتایج نظرسنجی انجام گرفته حاکی از آن است که ائتالف حاکم به رهبری 
حزب متبوع نارندرا مودی نخس��ت وزیر این کش��ور، فقط چند کرسی تا تصاحب 
اکثریت پارلمانی فاصله دارد. طبق نظرس��نجی »سی ووتر«، ائتالف حاکم به رهبری 
حزب هندو-ملی گرای »بهاراتیا جاناتا« موفق به کس��ب ۲۶۴ کرس��ی خواهد شد حال 
آنکه حزب مخالف نیز صاحب ۱۴۱ کرسی می شود. گفتنی است در این دور از انتخابات، 
در مجموع، ۵۳۴ کرسی به رأی گذاشته خواهد شد. حدود 9۰۰ میلیون شهروند هندی 
برای رأی دهی واجد ش��رایط هس��تند که ۱۵ میلیون نفر از رأی دهندگان حدود ۱۸ تا 

۱9 سال سن دارند. 

شبه قاره
ترامپ پیشنهاد می دهد

دفتر بودجه کاخ س��فید می گوید ترامپ حین ارائه طرح بودجه پیشنهادی 
سال مالی ۲۰۲۰، خواستار ارائه پیشنهاداتی از سوی کنگره برای متوازن کردن 
بودج��ه تا ضرب االج��ل ۲۰۳۴ خواهد ش��د. دفتر بودجه کاخ س��فید می گوید 
قرار اس��ت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوش��نبه از طرح بودجه 
پیش��نهادی خود برای س��ال مالی ۲۰۲۰ رونمایی کند اما نکته مهم آن اس��ت 
ک��ه به گفته وی، باید طی ۱۵ س��ال آین��ده، حدود ۲.۷ تریلی��ون دالر در هزینه ها 

صرفه جویی شود.
همزمان، وی خواهان اولویت قائل ش��دن برای برخ��ی موارد ازجمله تقویت امنیت 
مرزی اس��ت که ش��امل س��اخت دیوار حائل در مرز مکزیک نیز می شود. گفتنی است 
بدهی ملی دولت آمریکا در حال حاضر ۲۲ تریلیون دالر است که ۲ تریلیون دالر از رقم 

اعالمی در سال ۲۰۱۶ یعنی هنگام ورود ترامپ به کاخ سفید بیشتر است. 

چالش

میزبانی غیر قابل اعتماد
علی تتماج 

س��فر س��عد حریری نخس��ت وزیر لبنان که دیروز راهی 
ریاض شده بود با س��لمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در 
دفت��رش در کاخ الیمامه در ری��اض دیدار و گفت وگو کرد. در 
این دیدار دو طرف راه های تقویت همکاری های دوجانبه لبنان 
و عربس��تان و آخرین تحوالت منطقه به ویژه لبنان را بررسی 
کردند.این س��فر در حالی صورت گرفته که در باب آن نکاتی 
چند قابل توجه است. نخست نوع رفتارهای عربستان در قبال 

لبنان و ش��خص سعد حریری است. در سال ۲۰۱۷، الحریری 
با سفر به عربستان باعث بروز بحران سیاسی مهمی در لبنان 
ش��د. او در مدتی که در عربس��تان بود در نطق��ی تلویزیونی 
استعفایش را اعالم کرد. برخی خبرها حاکی از گروگان گرفته 

شدن الحریری در ریاض و اجبار او برای استعفا بود.
عربس��تان با بازداشت وی به دنبال باج خواهی از لبنان بود 
که واکنش گروه های لبنانی بویژه حزب اهلل در حمایت از حریری 
این س��ناریو را با ناکامی همراه س��اخت. بحث دیگر رفتارهای 
س��عودی در قبال امنیت و ثبات لبنان اس��ت. اقدامات سعودی 
علیه امنیت و ثبات لبنان بوده چنانکه سعودی از حامیان گروه 
های تروریس��تی عبداهلل عزام و احمد اسیر است سعودی زمینه 
ساز عدم تشکیل دولت درلبنان بوده و عمال متهم بحران های این 
کشور است نه ناجی. سعودی با رویکرد به لبنان به عنوان یکی 

از کانون های مبارزه با تروریس��م به دنبال پنهان س��ازی پرونده 
س��یاه خود در کش��تار غیر نظامیان و مردم یمن است  چرا که 
س��عودی در حالی از دوستی با لبنان می کند که اخیرا رسما از 
تحریم انگلیس علیه حزب اهلل حمایت کرده است که خود واهی 
بودن ادعای دوس��تی را نش��ان می دهد. سعودی رسما در کنار 
دشمنان لبنان قرار گرفته و تالش نموده تا زمینه ساز بحران در 
این کشور شود چنانکه عربستان با استقبال از حریری و تحریم 
حزب اهلل به دنبال ایجاد ش��کاف در ساختار لبنان است چرا که 
حزب اهلل بخشی از دولت است. نکته قابل توجه همراهی سعودی 
با انگلیس و آمریکا علیه امنیت و ثبات لبنان است چنانکه آنها در 
کناراقدام علیه حزب اهلل به حمایت از تروریست ها در سوریه می 
پردازند که خطری مهم برای امنیت لبنان اس��ت. نکته دیگر در 
رفتار عربستان تهدیدات امنیتی است که علیه لبنان ایجاد می 

کند. رویکرد سعودی به رژیم صهیونیستی که خاک لبنان را در 
اش��غال دارد خود سندی دیگر بر عدم صداقت رفتاری سعودی 
اس��ت. عربس��تان نمی تواند ادعای حمایت از لبنان س��ر دهد و 
همزمان به روابط با رژیمی بپردازد که حریم لبنان را نقض و به 

اشغال خاک آن می پردازد. 
با توجه به آنچه ذکر ش��د می توان گفت که سفر حریری 
به عربستان بیش از آنکه یک سفر دوستانه باشد در چارچوب 
دخالت های س��عودی در امور داخلی لبنان است چنانکه تمام 
شواهد نشان می دهد عربس��تان هرگز شریک قابل اعتمادی 
برای لبن��ان نبوده و در نهای��ت آن را قربانی منافع خود می 
س��ازد چنانکه اکنون نیز برای خوش خدمت��ی به آمریکا، از 
تحریم حزب اهلل که بخشی از ساختار سیاسی و امنیتی لنبان 

است حمایت کرده است.
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تماس حاصل فرمايند.
روز سه شنبه 97/01/06 ادارى  وقت  پايان  تا  پيشنهادات  ارسال   مهلت 

 مى باشد. 
نوبت اول: سه شنبه 97/12/21- نوبت دوم: سه شنبه 1397/12/28

آگهى مزايده  نوبت اول

عليرضا محمدى – سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل شاهرود

طريق  از  دارد  نظر  در  شاهرود  نقل شهردارى  و  مديريت حمل  سازمان 
مزايده تعداد 5 باب غرفه واقع در سالن پايانه مسافربرى برون شهرى جنب 
بيمارستان خاتم االنبيا و 4 بابت غرفه واقع در پايانه مسافربرى روستايى 
ميدان امام رضا (ع) را به مدت دو سال شمسى و تعداد 5 بابت مغازه واقع در 
پايانه مسافربرى جنب بيمارستان خاتم به مدت يك سال به صورت اجاره 
ماهانه واگذارنمايد. لذا از كليه افراد حقيقى و حقوقى دعوت به عمل مى آيد 
به منظور شركت در مزايده و يا كسب اطالعات بيشتر به سايت شهردارى 
تلفن 023-32362121  با  يا  و   www.shahrood.ir آدرس  به   شاهرود 

تماس حاصل فرمايند.
روز سه شنبه 97/01/06 ادارى  وقت  پايان  تا  پيشنهادات  ارسال   مهلت 

 مى باشد. 
نوبت اول: سه شنبه 97/12/21- نوبت دوم: سه شنبه 1397/12/28

آگهى مزايده  نوبت اول

عليرضا محمدى – سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل شاهرود

 آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره                                          
  (به شماره : 97-38)            

  شركت گاز استان قزوين در نظر دارد  خريد خدمات مشاوره ى نظارت HSE در سطح شركت 
گاز استان قزوين خود را با ارزيابى كيفى و فنى (دو مرحله اى) به شرح ذيل به واجدين شرايط 

واگذار نمايد:
محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع خريد خدمات مشاوره : در سطح استان قزوين – به مدت 

365 روز تقويمى.
دارا بودن گواهينامه صالحيت مشاور با رتبه 2 و يا باالتر از تخصص محيط زيست و تخصص ايمنى 
و كاهش خطرات و پدافند غير عامل در گروه تخصص هاى مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزى 

كشور با دارا بودن ظرفيت آزاد به مبلغ تقريبى 7/000/000/000 ريال. 
داشتن شخصيت حقوقى

دارا بودن ظرفيت خالى در رشته مورد نظر.
محل دريافت اسناد و كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: طبقه سوم ساختمان مركزى شركت گاز 

استان قزوين – دفتر امور قراردادها.
زمان و مهلت دريافت كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: از تاريخ 97/12/21  لغايت پايان وقت 

اداري روز دوشنبه (ساعت: 16:00) مورخ  97/12/27.
محل تحويل اسناد و كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: طبقه همكف ساختمان مركزى شركت گاز 

استان قزوين - دبيرخانه (اتاق11-6).

مهلت تكميل و تحويل كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: از تاريخ 97/12/28 لغايت پايان وقت 
اداري روز يكشنبه (ساعت: 16:00 ) مورخ 97/01/18. 

زمان و مكان بازگشايي كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: ساعت 9:00 – روز دو شنبه مورخ 
98/01/19- سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

ادارى وقت  پايان  لغايت   98/01/24 تاريخ  از  مشاوره:  خدمات  خريد  اسناد  دريافت   تاريخ 
 (ساعت 16:00) مورخ 98/01/26 .

(16:00 (ساعت  ادارى  وقت  پايان  لغايت   98/01/27 تاريخ  از  پيشنهادات:  بازگشت   مهلت 
 مورخ 98/02/10 .

زمان و محل بازگشايى پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات الف ، ب: روز چهارشنبه ساعت 10:00 
مورخ 98/02/11 ، طبقه سوم شركت گاز استان قزوين-  دفتر مدير عامل.

از شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي شود جهت دريافت اطالعات بيشتر ، به نشاني اينترنتي 
آدرس:  به  مناقصات  رساني  اطالع  پايگاه  ويا    www.nigc-qazvin.ir آدرس:  به   شركت 

 http://iets.mporg.ir  مراجعه نمايند.  
   نوبت اول : 97/12/21 - نوبت دوم : 97/12/22  

روابط عمومي شركت گاز استان قزوين

ت اول
نوب

شماره مجوز: 1397-6832

 دوم
نوبت آگهى مناقصه عمومى خريد لوله GRP مانشن سر خود آنتى UV به 

 همراه واشر در اقطار مختلف براى مسكن مهر رشت به شماره ع/97/7
 (يك مرحله اى )

شماره فراخوان سامانه ستاد 2097005117000038

شرکت آب و فاضالب شهري استان گيالن 

شركت آب و فاضالب شهرى استان گيالن به شناسه ملى 10720161277 و كد اقتصادى 411184746598 به آدرس رشت- خيابان حافظ – جنب پارك قدس در 
نظر دارد مناقصه اى با شرايط زير برگزار نمايد. 

ساير شرايط : 
1- نام و نشانى : رشت- خيابان حافظ- جنب پارك قدس – شركت آب و فاضالب شهرى گيالن 

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت ادارى مورخ 97/12/25 مى باشد .
3- مهلت تسليم پاكات (پاكت الف ) تا پايان وقت ادارى مورخ 98/01/17 در محل دبيرخانه شركت آب و فاضالب شهرى گيالن مى باشد (ضمنا ارسال الكترونيكى 

تصوير ضمانتنامه و فيش واريزى در سامانه ستاد الزامى ميباشد.)
4- تاريخ بازگشايى پاكات : ساعت 10 صبح مورخ 98/01/18 در سالن اجتماعات شركت مى باشد.

5- شركت كنندگان در مناقصه بايد توليد كننده يا نمايندگى شركتهاى توليدى يا فروشندگان معتبر داراى پروانه كسب باشند.
6- شماره حساب بانكى : 4001124806377965 بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران جهت واريز نقدى تضمين فرايند اجراى كار مى باشد.

7- مدت اعتبار پيشنهاد :3 ماه و با قابليت تمديد تا 3 ماه ديگر مى باشد. 
8- برنامه زمانى مناقصه : از درج اولين نوبت آگهى تا تاريخ عقد قرارداد 65 روز با قابليت تمديد براى يك دوره ديگر مى باشد. 

9- دستگاه نظارت : معاونت مهندسى و توسعه شركت آب و فاضالب شهرى استان گيالن .
10- محل تامين اعتبار : بودجه اعتبارات تملك دارييهاى سرمايه اى مى باشد .

 www.setadiran.ir 11- نحوه خريد اسناد مناقصه : بصورت الكترونيكى از درگاه سامانه ستاد به آدرس
12- هزينه دو نوبت آگهى مندرج در روزنامه كثيراالنتشار و هزينه سامانه تداركات الكترونيكى دولت و هزينه بازرسى و غيره به عهده برنده مناقصه مى باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول 97/12/19
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/12/21 

نوع تضمينمبلغ تضمين (ريال)مبلغ برآورد اوليه (ريال)موضوع مناقصهرديف

1
خريد لوله GRP مانشن سر خود آنتى UV به همراه واشر در اقطار 

مختلف براى مسكن مهر رشت 
ضمانتنامه بانكى و واريز نقدى 12,350,687,333618,000,000

گروه فرادید  ویژه آمریکا و عربس��تان که برای گ�زارش 
پنهان شازی شکست هایشان در منطقه به هر دری 
می زنند باردیگر جنایتی بزرگ را رقم زدند چنانکه 
سعودی، الحجه یمن و آمریکا الباغوز سوریه را به 

خاک و خون کشیدند. 
آمار حمله ائتالف س��عودی به اس��تان حجه 
یمن رو به افزایش اس��ت و بر اساس اعالم وزارت 
بهداشت این کش��ور تا کنون ۲۳ زن و کودک در 
این جنایت کش��ته ش��ده  اند. جنگنده های ائتالف 
س��عودی-آمریکایی، پانزده بار به مناطق مختلف 
ش��هر »کشر« در اس��تان »حجه« در شمال غرب 

یمن حمله کردند.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت یمن در گفت وگو 
با ش��بکه »المس��یره« اعالم کرد، تا کنون ۲۳ نفر 
– چهارده کودک و نُه زن- در این حمالت کش��ته 
ش��ده اند و حال برخی مجروحان وخیم اس��ت. وی 
افزود، سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری هیچ 

موضعی درباره جنایت کش��ر از خود نشان نداده  اند. 
وی از س��ازمان های مربوط��ه خواس��ت به وظایف 
انسانی خود در قبال تجهیز بیمارستان های صحرایی 
برای کم کردن از میزان خسارت های انسانی میان 
غیرنظامیان عم��ل کنند و در ادامه از اینکه کمیته 
بین المللی صلیب س��رخ نقش انسانی خود در قبال 

قربانیان را ایفا نکرده،  ابراز تأسف کرد.
ائتالف سعودی در جمعه گذشته نیز با حمله 
به ش��هر کش��ر دوازده عضو یک خانواده یمنی را 
ُکش��ت یا زخمی ک��رد.  جدیدترین بررس��ی های 
س��ازمان ملل متحد از اوضاع یمن نش��ان می دهد 
که نزدیک به ۱۰۰ غیرنظامی در س��ال ۲۰۱۸  در 

این کش��ور به طور هفتگی به خاطر درگیری های 
نظامی کشته یا مجروح شده اند.  صندوق کودکان 
س��ازمان ملل )یونیس��ف( اعالم کرد که در نتیجه 
تداوم جنگ علیه یم��ن، درحال حاضر بیش از ۲ 
میلیون ک��ودک از تحصیل محروم هس��تند. این 
صن��دوق تداوم جن��گ علیه یم��ن را عامل اصلی 
ظهور و بروز فاجعه آموزش��ی برای کودکان اعالم 
کرده اس��ت. طبق اعالم صندوق کودکان سازمان 
مل��ل، در ح��ال حاضر بی��ش از ۲ میلیون کودک 
یمنی که باید به مدرسه بروند، از تحصیل محروم 
هس��تند. الزم به ذکر است در واکنش به جنایات 
س��عودی ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه 

متجاوزان سعودی در جبهه »جبل النار« را هدف 
شلیک موشک بالستیک قرار دادند.

از س��وریه نی��ز خب��ر می رس��د جنگنده های 
آمریکای��ی اردوگاه الباغوز در دیرالزور س��وریه را 
بمباران کردند که بر اثر آن ۵۰ غیر نظامی کشته 
ش��دند. جنگنده های حاضر در ائتالف آمریکا ۲۳ 
بهمن ماه گذش��ته نی��ز الباغوز را ب��ه زعم مبارزه 
با داعش بمباران کردند که موجب کش��ته ش��دن 
۱۶ غیر نظامی دیگر ش��د.آمریکا و ش��به نظامیان 
ُکرد تح��ت حمایت خود موس��وم ب��ه »نیروهای 
دموکراتی��ک س��وریه« از چند ماه پی��ش به بهانه 
مبارزه با داعش این منطقه را بمباران می کنند، و 

در نهایت پس از حصول توافقی با این گروه، اجازه 
دادند که تروریستها از این شهرک خارج شوند.

خبر دیگر از س��وریه آنکه وزارت دفاع روسیه 
اتهام��ات وارد ش��ده به این کش��ور مبنی بر انجام 
حمالت هوایی در ادلب س��وریه را رد کرد. وزارت 
دف��اع روس��یه اعالم ک��رد: »اطالعات��ی در برخی 
رسانه های روسیه با اشاره به منبعی نظامی منتشر 
ش��ده اس��ت و روس��یه را به انجام حمالت هوایی 
در ادل��ب متهم می کند که ب��ا حقیقت همخوانی 
ندارد.« کمیته مردمی همبس��تگی با ملت سوریه 
در مص��ر: آمریکا جنایت های زیاد و گوناگونی ضد 
ملت سوریه مرتکب شده و باید در دادگاه های بین 
المللی به این جنایات رسیدگی شود. خبر دیگر از 
سوریه آنکه با تس��هیل روند بازگشت مهاجران به 
سوریه، ش��مار زیادی از مهاجران سوری از ترکیه 
به س��وریه باز می گردند. با وجود ش��رایط بسیار 
س��ختی که پناهندگان و مهاجران سوری در طول 

سال های گذشته داشته اند.

ائتالف آمریکایی � سعودی غیرنظامیان یمنی و سوری را به خاک و خون کشید

با قتل عام در »الحجه« و »الباغوز«

محکومیت تعرض به زنان زندانی در امارات 
بش�ر امارات با ادعای حمایت از حقوق بش��ر در حالی به کش��تار در یمن  می پ��ردازد که نهاد بین المللی عدالت و حقوق بش��ر با اعالم این که حق�وق 
وضعی��ت زندانیان در امارات را رصد می کند، نقض حقوق زنان زندانی و تعرض به آنان را 

محکوم کرد.
 فعاالن حقوقی بازداش��ت ش��ده در امارات، به ویژه زنان فعال در این کشور در زندان 
های امارات ش��کنجه می ش��وند و حتی از حقوق اولیه خود نیز محروم هستند. به نوشته 
تارنمای نهاد بین المللی عدالت و حقوق بشر، »علیا عبدالنور« در میان زنانی است که به 
علت ش��کنجه و بد رفتاری ماموران زندان با وی، اوضاع وخیمی را پش��ت سر می گذارد و 

نهادهای حقوقی بین المللی چندین مرتبه خواستار آزادی وی شده اند.
در ادام��ه این مطلب آمده اس��ت: با توجه به پیش��رفت بیم��اری عبدالنور، وی آخرین 
لحظات زندگی خود را س��پری می کند و خانواده اش از مقامات اماراتی خواس��ته اند که 
ب��ه وی اجازه دهند ت��ا آخرین لحظات زندگی اش را با خانواده خ��ود بگذراند، اما مقامات 
امارات تاکنون در این باره واکنش��ی نش��ان نداده اند. پیشتر نیز کارشناسان سازمان ملل با 
محکوم کردن نقض حقوق زندانیان در کش��ور امارات خواس��تار آزادی فوری علیا عبدالنور 

شده بودند.
به گفته کارشناس��ان این نهاد حقوقی، اخیرا و با کشف فایل های صوتی که به بیرون 
درز کرد، مش��خص ش��د که ش��کنجه گران اماراتی با بدرفتاری و هتک حرمت علیه زنان 
زندان��ی در این کش��ور آنان را مجبور به امضای اعتراف��ات جعلی و غیرواقعی می کنند. از 
سوی دیگر زنان خارجی نیز که اغلب به عنوان خدمت کار در این کشور کار می کنند، با 

انواع بدرفتاری ها و آزار و اذیت ها مواجه هستند.
در همین راس��تا تین��ا جاویانین زن فلیپینی االصلی که در مارس ۲۰۱۸ )اس��فند - 
فروردین 9۷( به همراه ش��یخ لطیفه بنت محمد بن آل راش��د مکتوم شاهزاده امارات در 

حال فرار از این کشور بودند از سوی ماموران ابوظبی بازداشت شدند.
این نهاد حقوقی نوش��ت: تینا در طول بازداش��ت تحت شدیدترین آزار و اذیت ها قرار 
گرف��ت و از جانب ماموران ش��کنجه گر امارات تهدید به قتل ش��د. نهاد حقوقی عدالت و 
حقوق بشر با ابراز نگرانی در این باره افزود: این زنان از روی ناچاری و برای فرار از کتک، 

آزار، اذیت و شکنجه، فرار را بر ماندن و شکنجه شدن ترجیح می دهند. 
هم چنین شیخ لطیفه شاهزاده اماراتی که تالش کرد سال گذشته از امارات فرار کند 
با البی اماراتی ها با دیگر کش��ورها در آب های بین المللی دس��تگیر ش��د و پس از آن به 
زندان یا به تعبیر بهتر ش��کنجه گاه های امارات منتقل شد. روزنامه نیویورک تایمز نیز به 
تازگی گزارشی در این باره منتشر کرد و نوشت که زنان در جهان عرب با محدودیت های 

بسیاری رو به رو هستند و نمی توانند بدون اذن ولی امر خود ازدواج کنند.


