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ترکیه: حزب حاکم ترکیه بار دیگر خواس��تار لغو 
و برگزاری مجدد انتخابات شورای شهر استانبول شد. 
حزب حاکم ترکیه، با ارائه دومین طومار خواستار لغو 
و برگزاری مجددی انتخاباتی در اس��تانبول ش��ده که 

سه هفته پیش نتیجه اش را واگذار کرد.

چین: پکن در صدد اس��ت در هفتادمین سالگرد 
تأس��یس نیروی دریایی این کش��ور از ناوهای جنگی 
جدید از جمله زیردریایی های هسته ای و ناوشکن های 
خ��ود رونمایی کن��د. یکی از فرماندهان ارش��د چین 
اعالم کرد که پکن هفته آینده در هفتادمین س��الگرد 
بنیانگ��ذاری نی��روی دریای��ی این کش��ور، از ناوهای 
جنگی جدید خود از جمله زیردریایی های هس��ته ای 

و ناوشکن ها رونمایی خواهد کرد.

امارات: مقامات امارات س��نگ بنای ساخت اولین 
معبد هندو در منطقه خلیج فارس را گذاشتند که قرار 
اس��ت در ابوظبی ساخته ش��ود. معبد هندو در امارات 
نزدیک بزرگراه میان دبی و ابوظبی به مساحت ۵۵ هزار 
متری ساخته خواهد ش��د. سالن های عبادت، آموزش، 
مرکزی ب��رای بازدیدکنندگان، مهدک��ودک، باغ و... از 

بخش های مختلف این معبد خواهد بود.

عربس�تان: در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی 
عربستان سعودی در نزدیکی یک مرکز پلیس در شمال 
ریاض، دست کم ۴ نفر کش��ته شده اند. شبکه سعودی 
العربیه مدعی ش��ده که نیروه��ای امنیتی یک »حمله 
تروریس��تی« به یک مرکز پلی��س در ۲۵۰ کیلومتری 
شمال ریاض را خنثی کرده و ۴ »مهاجم« را کشته اند.

انگلیس: پلیس انگلیس طی روزهای گذشته صدها 
فعال محیط زیست معترض به سیاست های تغییرات اقلیمی 
این کشور را دستگیر کرده است. پلیس لندن در چند روز 
گذش��ته 719 فع��ال معترض به سیاس��ت های تغییرات 
اقلیمی دولت انگلیس که در جریان تظاهرات برخی معابر و 

خیابان ها را مسدود کرده بودند، بازداشت کرده است.

مغرب: انتخابات یهودیان مغرب برای نخستین بار 
در ۵۰ س��ال گذش��ته به دش��تور »محمد ششم« شاه 
مغرب، در این کشور برگزار می شود. وزارت کشور مغرب 
در بیانیه  خود آورده است که محمد ششم دستوراتی به 
»عبدالواحد لفتیت« وزیر کش��ور مغرب درباره برگزاری 
انتخابات هیأت نمایندگی یهودیان صادر کرده است. این 

انتخابات از سال 19۶9 تا کنون برگزار نشده است.

آمریکا: بعد از انتشار کامل و عمومی گزارش مولر 
از تحقیق��ات حول ارتباط تیم انتخاباتی رئیس جمهور 
آمریکا با روسیه، محبوبیت ترامپ به پایین ترین حد در 
س��ال ۲۰19 رسید. طبق نتایج نظرسنجی جامعی که 
موسسه افکارسنجی »ایپوس« با همکاری خبرگزاری 
»رویت��رز« انجام داده، محبوبی��ت ترامپ به رقم فقط 

سی وهفت درصد رسیده است.

ذرهبین

موج جدید »وبا« در یمن 
مس��ئوالن یمن ائتالف س��عودی را مقصر شیوع 
م��وج جدیدی از بیماری وبا در ۲1 اس��تان از مجموع 
۲۳ اس��تان یمن می دانند که طی ۴ ماه گذشته 19۰ 

هزار تن را مبتال کرده و ۵۰۰ نفر جان باخته اند.
روزنامه لبنانی االخبار در گزارش��ی از »موج جدید 
وبا در یمن« خبر داد. االخبار نوشت: اگرچه بارش های 
اخیر ب��اران در یمن به گس��ترش بیم��اری وبا کمک 
کرده، آن هم در کشوری که آب آلوده در آن گسترش 
یافته اس��ت؛ اما ائتالف عربستان س��عودی با محاصره 
یمن مس��ئولیت نخست ش��یوع وبا را برعهده دارد. به 
نوشته االخبار مسئوالن یمن هم ادعای دخالت ائتالف 
سعودی در گس��ترش دامنه شیوع وبا در یمن را تایید 
می کنند، بیماری که ده ها هزار نفر را در هفته های اخیر 
مبتال کرده و جان صدها نفر از آنها را گرفته اس��ت. با 
وجود تمام این تالش ها دامنه شیوع این بیماری به ۲1 
استان یمن از مجموع ۲۳ استان رسیده است و سرعت 
انتقال این موج جدید فراتر از قدرت مقابله با آن است.

در این میان در واکنش به جنایات سعودی، منابع 
نظامی یمن از تسلط نیروهای ارتش یمن و انصاراهلل بر 
چند پایگاه متعلق به ش��به نظامیان ائتالف سعودی در 
جنوب یمن و پاکسازی کامل آنها خبر دادند. یک منبع 
نظامی یمن گفت که »یگان های ارتش یمن و انصاراهلل 
پایگاه های مزدوران در حیفان را دست گرفتند و دو تپه 
این منطقه را پاکسازی کرده و تعدادی از شبه نظامیان 
را از پای درآوردند«. در این میان ش��بکه »االخباریه« 
عربستان سعودی به نقل از »ائتالف عربی« علیه یمن، 
از آغ��از عملیاتی ب��رای از بین بردن ق��درت و قابلیت  
ش��بکه هواپیماهای )بدون سرنشین( شناسایی متعلق 
ب��ه ارتش و کمیته های مردمی، خبر داد. در این میان 
نیروه��ای ارتش و کمیته های مردمی یمن توانس��تند 
شهرستان »ذی ناعم« در استان »البیضاء« در جنوب 

یمن را به طور کامل آزاد کنند.

نیمچهگزارش

مادر بمب های هسته ای علیه پاکستان 
نخس��ت وزیر هن��د گفت: م��ادر بمب های هس��ته ای را در اختی��ار داریم و 
علیه پاکس��تان اس��تفاده خواهیم کرد.»نارندرا مودی« با سخنرانی در مبارزات 
انتخابات��ی خود در منطقه گجرات گفت: مادر بمب های هس��ته ای را در اختیار 

داریم و علیه پاکستان استفاده خواهیم کرد. 
وی اف��زود: نیروه��ای نظامی هند آمادگ��ی کامل دارند تا دس��ت به حمله 
تالفی جویانه علیه پاکس��تان بزنند. مودی تأکید کرد: می خواهم به پاکس��تان که ما 
را تهدید به حمله هس��ته ای می کند بگویم هر کاری می خواهید بکنید دهلی نو پاس��خ 
متقابل خواهد داد. این خبر در حالی منتش��ر می ش��ود که نارندرا مودی تالش دارد با 
پیروزی در انتخابات برای دومین بار به پیروزی برس��د. هزاران نامزد از بیش از ۲ هزار 
حزب هندی برای کسب ۵۴۳ کرسی پارلمان این کشور در حال رقابت هستند. مرحله 

آخر این انتخابات هفت مرحله ای، 19 می برگزار و نتایج آن ۲۳ می اعالم می شود.

شبه قاره 
کاهش بی سابقه محبوبیت ماکرون

تازه ترین نظرس��نجی نش��ان می دهد محبوبیت امانوئل ماکرون به پایین 
ترین حد از زمان انتخاب او به ریاس��ت جمهوری فرانس��ه رس��یده است . تازه 
ترین نظرسنجی نشان می دهد محبوبیت امانوئل ماکرون به پایین ترین حد از 
زمان انتخاب او به ریاست جمهوری فرانسه رسیده است و فقط ۲7 درصد مردم 

فرانسه از عملکرد او رضایت دارند. 
طبق نظرس��نجی موسس��ه »اوپینیون وی Opinionway« ، فقط ۲7 درصد 
فرانس��وی ها از عملکرد امانوئل ماکرون رضایت دارند که نس��بت به ماه مارس ۵ درصد 
کاهش یافته و به پایین ترین حد از زمان انتخاب او به ریاست جمهوری فرانسه رسیده 
است. طبق نتایج نظرسنجی اوپیینون وی ۵ درصد فرانسوی ها از عملکرد ماکرون کامال 
راضی، ۲۲ درصد راضی، ۳۰ درصد ناراضی و ۴۰ درصد به ش��دت ناراضی هس��تند. ۴ 

درصد هم نظری در این مورد نداشتند.

چالش
هم حزبی ها خواستار استعفای »ترزا می« 

یکی از اعضای ارش��د حزب محافظه کار از نخس��ت وزیر این کش��ور خواهد 
خواس��ت از س��متش کناره گیری کند. یک روزنامه انگلیسی گزارش داده یکی 
از اعضای ارش��د ح��زب محافظه کار از »ترزا می«، نخس��ت وزیر انگلیس خواهد 
خواست در پایان ماه ژوئن از سمتش کناره گیری کند، وگرنه نمایندگان پارلمان 
بار دیگر برای عزل او تالش خواهند کرد.روزنامه »ساندی تایمز« با بیان این خبر 
نوش��ته این عضو ارش��د او را تهدید ک��رده در صورتی که اس��تعفا نکند، نمایندگان 

پارلمان بار دیگر برای عزل او از قدرت تالش خواهند کرد.
 ترزا می در ماه دس��امبر سال گذش��ته از رأی عدم اعتماد جان به در برد و اعضای 
حزب مگر در صورت تغییر قوانین حزب نمی توانند قدرت او را به چالش بکشند.»گراهام 
ب��رادی«، از نماین��دگان پارلمان انگلیس قرار اس��ت ب��ه ترزا می بگوید اگ��ر از قدرت 

کناره گیری نکند، قوانین حزب برای به چالش کشیدن او تغییر خواهند کرد. 
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دیپلماسی پارلمانی بغداد 
علی تتماج 

عراق طی روزهای اخیر شاهد تحوالت قابل تاملی در حوزه 
سیاسی بوده است که در کنار سفر عادل المهدی نخست وزیر 
عراق به عربستان، برگزاری نشست پارلمانی همسایگان عراق 
از جایگاه ویژه ای در این عرصه برخوردار اس��ت. اولین اجالس 
پارلمان های شش کشور همسایه عراق با عنوان »عراق؛ ثبات 
و توس��عه« در بغداد به ریاس��ت »محمد الحلبوس��ی« رئیس 
پارلمان این کشور برگزار شد. هیأت های پارلمانی از عربستان 
س��عودی، ترکیه، کویت، اردن، سوریه و ایران به ریاست رؤسا 

یا مقاماتی ارشد از این کشورها در این نشست حضور داشتند. 
حال این سوال مطرح می شود که چرا عراق چنین نشستی را 

برگزار کرده و چه اهدافی را پیگیری می کند؟ 
آنچه از س��وی دولتم��ردان عراق عنوان ش��ده هدف این 
نشس��ت تالش برای تش��ریح اهداف ع��راق بوی��ژه در دوران 
پساداعش در عرصه داخلی و خارجی بوده است که با محوریت 
همگرایی با کش��ورهای همسایه صورت گرفته است. برآوردها 
از این نشست آن است که عراق ناامید از وعده های آمریکایی، 
همگرایی منطقه ای را گسترش داده و سعی دارد تا در کنار رفع 
نیازهایش، به موقعیتی مناسب در معادالت منطقه دست یابد. 
در این میان یک اصل اساسی وجود دارد و آن نوع رویکرد 
عراق به کشورهای منطقه است. بررسی تحوالت داخلی عراق 
نشان می دهد که سیاس��ت منطقه ای بغداد دو بعد دارد. یک 
بعد تعامل با همسایگانی است که همواره در کنار عراق بوده اند 

و توسعه روابط با این کشورها را اساس سیاست خارجی خود 
می داند. روابط با جمهوری اس��المی ایران محور این رویکرد 
اس��ت و دعوت از آن برای نشست بغداد ادامه رویکرد تعاملی 
دو کش��ور برای توسعه مناسبات اس��ت. برخی از کشورها نیز 
مانن��د کویت ه��ر چند که روابطی میانه با ع��راق دارند اما به 
دلیل مس��ائلی همچون جنگ دوم خلیج فارس، عراق رویکرد 
تعاملی قابل توجهی به این کش��ور دارد و تالش می کند تا در 

قالب تعامل به حل اختالفات مرزی و نفتی طرفین بپردازد. 
در این میان برخی همسایگان عراق مانند ترکیه در حالی 
سیاست های دوگانه ای علیه عراق دارند اما در حوزه اقتصادی 
و امنیتی روابط دو کش��ور دارای اهمیت است چنانکه ترکیه 

بیش از ۲۰ میلیارد دالر تعامالت اقتصادی با عراق دارد. 
اما در این میان برخی همسایگان عراق هستند که در طول 
سال های اخیر رویکرد مناسبی به این کشور نداشته اند و مولفه ای 

برای بحران سازی در این کشور بوده اند. عربستان در راس و اردن 
در حاشیه چنین رویکردی داشته اند. تمام شواهد نشان می دهد 
از زمان سرنگونی صدام در سال ۲۰۰۳ تاکنون این کشورها نقشی 
منفی ایفا کرده و به حمایت از بعثی ها و تروریسم پرداخته اند. هر 
چند که این کش��ورها تحرکاتی برای آنچه بهبود روابط با عراق 
نامیده اند صورت داده و مقامات ارشد آنها سفرهایی به عراق دارند 
اما در عمل کارکرد مناسبی در قبال این کشور صورت نداده اند. 
بر این اس��اس دعوت از آنها برای نشست بغداد را می توان اتمام 
حجت با این کشورها دانست. در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر 
شد می توان گفت که نشست بغداد گامی برای تقویت همگرایی 
منطقه ای عراق اس��ت ک��ه برگرفته از رویک��رد تعاملی بغداد با 
همسایگان است هر چند که کارشکنی های آمریکا و رفتارهای 
غیر اصولی برخی همسایگان نظیر عربستان ابهاماتی را در تحقق 

اهداف این نشست ایجاد کرده است. 

یادداشت

همزمان با آش��کارتر شدن دخالت های  س��ودان، ق�اره ثروتمند داخل��ی  ام��ور  در  ام��ارات 
انقالبیون سودانی سیلی محکمی به ابوظبی با عدم پذیرش 

محموله کمک های غذایی امارات زدند.
سودانی ها این کمک ها را چتری مخفی امارات دانستند 
و اینکه امارات به دنبال اهداف توطئه گرانه است و به دنبال 
دخال��ت در امور داخلی س��ودان و توطئه علیه انقالب مردم 
س��ودان است. ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
اس��ت که انقالبیون سودانی در میدان مقابل مقر فرماندهی 

ستاد ارتش سودان در خارطوم محموله کمک های اماراتی را 
پس زدند و خواس��تار بازگشت آن از جایی که آمده، شدند. 
کامیون حامل کمک های ام��ارات پس از اعتراض تظاهرات 
کنندگان بازگش��ت. ام��ارات موفق به اج��رای طرح هایش 
نمی شود مگر اینکه بس��تر محلی وجود داشته باشد و گرنه 
امارات سست تر از خانه عنکبوت است. انقالبیون با پس زدن 
کمک های امارات، آگاهی خود را نشان دادند. منابع مصری 
سفر مخفیانه محمد دحالن، مشاور امنیتی ولیعهد ابوظبی 

به سودان در راس هیاتی اماراتی-عربی را تایید کردند.

سودانی ها با اخاللگران علیه انقالبشان مقابله می کنند
رویارویی انقالبیون با امارات

روز  ه��ر  حال��ی  در  لیب��ی  بح��ران  خط گس��ترده تر می ش��ود که حمایت های س����ر
فرانس��ه و آمریکا از حفتر نشانگر فعال شدن تحرکات نفتی 

این کشورها علیه لیبی است.
نفت لیب��ی همواره مورد توجه کش��ورهای غربی بوده 
بوی��ژه در زمانی که بح��ران خاورمیانه را فرا گرفته اس��ت. 
اکنون از یک س��و آمریکا به دنبال تحریم نفت ایران اس��ت 
و از س��وی دیگر ونزوئال در ش��رایط بحران و تحریم اس��ت 
که زمینه س��از چالش��هایی در حوزه انرژی جهان می شود. 

در این ش��رایط آمریکا از طرفی به دنب��ال جایگزینی برای 
نف��ت ایران و ونزوئ��ال برای جلب نظر ش��رکای غربی خود 
است و از طرفی هم اروپایی ها به دنبال منابع انرژی جدید 
هس��تند. این مولفه ها نام لیبی را بیش از گذشته بر زبان ها 
می آورد و زمینه ای برای تش��دید بحران این کشور است که 
حمایت های فرانس��ه و آمریکا از حفتر این امر را آش��کارتر 
می سازد. اخیرا افسران فرانسوی برای کمک به ژنرال حفتر 
وارد لیبی شده اند و قرار است آن ها به او در عملیات تصرف 

پایتخت این کشور کمک کنند. 

حمایت فرانسه و آمریکا از ژنرال حفتر برای تصرف طرابلس 
بحران لیبی بوی نفت می دهد 

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى 
نماید: برگزار  زیر  با موضوع و شرایط 

موضوع مناقصه : اجراى عملیات ساخت، نصب، جابه جایى 
و جمع آورى انشعابات پلى اتیلن، پلى فوالدى به صورت 
تکى در سطح اداره گاز منطقه 4 اصفهان و نواحى تابعه
میزان تضمین : 200/000/000 ریال (دویست میلیون ریال)

کد فراخوان : 3197582
خیابان  اصفهان،  گزار:  مناقصه  دستگاه  نشانى  و  نام 

اصفهان استان  گاز  باال، شرکت  باغ  چهار 
98/02/11 تاریخ  تا  : حداکثر  مهلت اعالم آمادگى 

مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 
پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان اصفهان 

به آدرس:
  www.iets.mporg.ir  www.nigc-isfahan.ir  
 2584 داخلى   031-38132 تلفن  شماره  با  یا 

فرمایند. حاصل  تماس 

دوم
وبت 
«رانندگى هنگام خستگى یا بیمارى یعنى استقبال از حادثه» ن

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي  استان بوشهر در نظر دارد پروژه هاى ذیل را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول ذیل به صورت  برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى همراه با ارزیابى 
کیفى ( بصورت فشرده )  به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکى دولت(سامانه ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار اسناد در سامانه 98/02/03 مى باشد.

1-  زمان  و محل توزیع اسناد : از  روز سه شنبه مورخ 98/02/03  لغایت دو شنبه 98/02/09 . از طریق درگاه الکترونیکى دولت(سامانه ستاد) 
2- آخرین مهلت تحویل مدارك:  تا پایان وقت ادارى  روز سه شنبه مورخ 98/02/24 می باشد 

3- نشانی محل تسلیم مدارك ارزیابى :   از طریق درگاه الکترونیکى دولت(سامانه ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir ضمنا ارائه پاکت حاوى اصل ضمانتنامه به دبیر خانه ساختمان شماره 2 اداره 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى الزامى است .

4- مدت اعتبار پیشنهادات تا  170 روز پس از زمان بازگشایى پاکات مناقصه مى باشد. 
5- جلسه بازگشایی پاکات:  

* زمان بازگشایی پاکات ارزیابى کیفى در ساعت 09:00 روز چهار شنبه 98/02/25 در سالن جلسات اداره کل .
*تاریخ بازگشایى پاکات (الف-ب-ج) اسناد مناقصه و تعیین برنده مناقصه  متعاقبا پس از نتیجه ارزیابى کیفى به اطالع شرکت هایى که حائز حداقل امتیاز ارزیابى کیفى گردیده اند، خواهد رسید ؛ ضمنا حضور 

مناقصه گران در جلسه بازگشایى پاکات مناقصه بالمانع خواهد بود . 
6-شرایط متقاضى: 

*داشتن توان مالى و پشتیبانى  *  صالحیت و حسن سابقه در کارهاى قبلى * سابقه کار اجرایى * ماشین آالت و تجهیزات * کفایت کادر فنى و کارکنان کلیدى *مدیریت کار آمد و با تجربه و نظام مدیریتى 
مناسب * نظام کیفى انجام کار و تعیین کیفیت *  گواهى صالحیت ایمنى از اداره کار، رفا و امور اجتماعى

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد  مندرج است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان مى توانند به پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به نشانى http://iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن  3- 07733331281  تماس حاصل فرمایند.

شناسه آگهى: 433718
نوبت اول چاپ آگهى :98/01/29- نوبت دوم  چاپ آگهى :98/01/31

روابط عمومى اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان بوشهر

(( آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله اى همراه با ارزیابى کیفى  بصورت فشرده ))

مدت اجرا محل اجراموضوع مناقصه ردیف 
ي کار

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برآورد اولیه (ریال)
(ریال) 

رتبه و رشته مورد نیاز 

احداث قطعه دوم محور دیلم- 1
بهبهان(روستاى عامرى- ابتداى گردنه 

عامرى)

رتبه 4 رشته راه و 1289,088,461,6303,281,769,233ماهشهرستان دیلم
ترابرى

 

ویژه گروه فرادید   حمل��ه گ�زارش  از  زی��ادی  م��دت 
تروریس��تی ب��ه مس��اجد در نیوزلن��د نمی گذرد 
که دی��روز انفجارهای خونینی چند کلیس��ا را در 
س��ریالنکا با صدها کشته و زخمی به لرزه در آورد 
تا دلبس��تگان به تک��رار جنگ ه��ای صلیبی ابعاد 
جدیدی ب��رای ایجاد بح��ران میان مس��لمانان و 

مسیحیان را رقم زنند.
اختالف افکنی میان مس��یحیان و مس��لمانان 
از سناریوهایی اس��ت که جنگ افروزان در سراسر 
جهان آن را همواره اجرا کرده اند شاید بتوان گفت 
پیروان جنگ ه��ای صلیبی پس از قرن ها همچنان 
همان سیاس��ت ها را در اش��کال جدی��د پیگیری 
می کنند چنانکه بوش در سال ۲۰۰1 هنگام اشغال 
افغانستان آن را جنگ صلیبی نامید. پس از آن نیز 
جنگ ه��ای متعددی در جهان روی داده که محور 
آن را ایجاد ش��کاف میان مس��لمانان و مسیحیان 
تش��کیل می دهد. رویکردی که راهبرد همیش��گی 
صیهونیس��م بین الملل بوده بوی��ژه اینکه هر زمان 
رژی��م صهیونیس��تی دچ��ار بحران ه��ای داخلی و 
بیرونی شده از این حربه برای انحراف افکار عمومی 

و ایجاد نزاع های جهانی بهره می گیرند. 
بررس��ی روند تحوالت جهانی نش��ان می دهد 

که اخیرا اقدام علیه مقدس��ات اس��المی و مسیحی 
به ش��دت افزایش یافته اس��ت چنانکه در نیوزلند و 
انگلیس شاهد حمالت نژادپرستانه علیه مساجد بوده 
ایم. اسالم ستیزی در جهان در حالی ابعاد جدیدی 
گرفت��ه که گزارش ها از برخی اقدامات مش��کوک و 
البته خونین علیه مقدسات مسیحیان حکایت دارد 
که نمود آن را در س��ریالنکا می توان مشاهده کرد. 
منابع خبری از وقوع 8نفجار همزمان در س��ه هتل 

و س��ه کلیسا در پایتخت و شهرهای دیگر سریالنکا 
با صدها کشته و زخمی خبر دادند. پلیس سریالنکا 
دیروز اعالم کرد که انفجارها سه کلیسای این کشور 
را در مراسم عید پاک هدف قرار دادند. همچنین سه 

هتل نیز در این حمالت هدف قرار گرفتند.
رویت��رز ه��م گ��زارش داد دو هت��ل و یک��ی 
از کلیس��اهایی ک��ه در ای��ن انفجارها ه��دف قرار 
گرفته ش��ده اند، در کلمبو، پایتخت واقع هستند. 

انفجاره��ای دیگر در نق��اط دیگر از جمله در یکی 
از کلیس��اهای "نگومبو" واقع در ش��مال سریالنکا 
رخ داده اند. منابع پزش��کی اعالم کردند که در این 
انفجارها ۲۰۰ نفر کش��ته شده و بیش از ۴۰۰ نفر 
دیگر زخمی شده اند. از س��وی دیگر، نخست وزیر 
س��ریالنکا جلس��ه فوق الع��اده ای را برای بررس��ی 
تحوالت کش��ور پس از این انفجارها تش��کیل داد. 
وی از ش��ورای امنیت س��ازمان ملل نیز خواس��ت 
تا جلس��ه اضطراری را پس از وق��وع این انفجارها 
برگزار کند. نخست وزیر سریالنکا با محکوم کردن 
این انفجاره��ا، این حمالت را اقدامی بزدالنه علیه 
مردم خواند و نسبت به انتشار اطالعات غیرقطعی 
هش��دار داد. وی تاکی��د کرد که دول��ت گام های 
سریعی برای مقابله با وضعیت موجود بر می دارد.

درپ��ی انفجارهای دی��روز والدیمی��ر پوتین، 
رئیس جمهوری روس��یه به "مایتریپاال سیریسنا"، 
گف��ت.  تس��لیت  س��ریالنکا  رئیس جمه��وری 
وبس��ایت کرملی��ن به نقل از پوتین نوش��ت: آقای 
رئیس جمهوری، مراتب تس��لیت م��را بابت تبعات 
فاجعه ب��ار ی��ک س��ری حم��الت تروریس��تی که 
ش��هرهای کشورتان را درگیر کرده است، بپذیرید. 
درپی این حمله نارندرا مودی، نخست وزیر هند نیز 
درپیامی توئیتری ای��ن حمالت را محکوم کرد. او 

نوش��ت: هیچ جایگاهی برای چنین وحشیگری ای 
در منطق��ه ما وجود ندارد. هند با مردم س��ریالنکا 

ابراز همبستگی می کند.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه هم 
در اظهاراتی اعالم کرد: حمالت اخیر در سریالنکا 
را قویا محک��وم می کنم. این حم��الت علیه تمام 
بش��ریت اس��ت. وی ادامه داد: این حمالت دوران 
بربری��ت، بار دیگر نش��ان داد که ب��ا قاطعیت باید 
ب��ا هرگونه تروریس��م مب��ارزه کنیم. ه��م چنین 
مولود چاووش اوغلو، وزی��ر خارجه ترکیه درپیامی 
در توئیتر با اش��اره به انفجارهای س��ریالنکا اعالم 
کرد: حمالت تروریس��تی انجام ش��ده در کلیساها 
و هتل ه��ا و کش��ته ش��دن انس��ان های بیگناه در 
ای��ن حمالت را محک��وم می کنیم. عم��ران خان، 
نخس��ت وزیر پاکس��تان ه��م انفجاره��ای مرگبار 
س��ریالنکا را محکوم کرد. او گفت: قویا این حمله 
تروریس��تی وحشتناک در س��ریالنکا در روز عید 
پ��اک را که منجر به از دس��ت رفتن جان تعدادی 
از انس��ان ها و مجروح شدن صدها تن شده است، 
محکوم می کنم. پاکس��تان همبستگی کامل خود 
را با س��ریالنکا در این وقت جانس��وز ابراز می کند.

رائول گاندی، رئیس حزب کنگره ملی هند هم این 
حمالت را محکوم کرد. 

صدها کشته و زخمی در انفجارهای خونین چند کلیسا پس از حمله به مساجد اروپا

آتش افروزی دلبستگان جنگ های صلیبی از نیوزلند تا سریالنکا


