
فرادیـد6 سه شنبه  7 خرداد 1398  شماره 5032 

میانمار: هفت نظامی میانمار که به جرم کش��تن 
۱۰ مس��لمان روهینگیا در جریان س��رکوب های سال 
۲۰۱۷ در اس��تان راخین، زندانی شده بودند، پیش از 

به اتمام رسیدن دوره محکومیت شان آزاد شدند.

عربس�تان: خبرگزاری رس��می قطر )قنا(، اعالم 
کرد، »سلمان بن عبدالعزیز« شاه سعودی از »تمیم بن 
حمد« امیر قطر دعوت کرده که در نشست فوق العاده 
ش��ورای همکاری خلیج فارس در »مکه« حاضر شود. 
قرار اس��ت این نشس��ت به ابتکار ریاض برای بررسی 
تح��والت اخیر مثل حمله پهپادی یمن به تأسیس��ات 

نفتی عربستان یا حادثه فجیره امارات برگزار شود.

ترکیه: وزیر کشور ترکیه ضمن اشاره به ضرورت 
خرید س��امانه دفاع موشکی »اس-4۰۰« برای مقابله 
با حمالت احتمالی موش��ک های ب��رد بلند گفت، در 
گذشته این کش��ور ابزاری را برای خرید سامانه دفاع 

موشکی »اس-4۰۰« در اختیار نداشت 

آمری�کا: رئیس س��ازمان خدمات ش��هروندی و 
مهاجرت آمریکا با ارائه استعفای خود از دولت ترامپ 
کناره گیری کرد.بر اس��اس گزارش های رسانه ای، »لی 
فرانسیس سیسنا« رئیس سازمان خدمات شهروندی 

و مهاجرت آمریکا از سمت خود استعفا کرده است.

الجزای�ر: مهل��ت ثبت نام از نامزده��ای انتخابات 
ریاس��ت  جمهوری الجزایر در حالی به پایان رسید که 
هی��چ فردی مدارک خود را جه��ت ثبت نام ارائه نکرد. 
در حالی ک��ه دولت الجزائر 4 جوالی را به عنوان زمان 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرده است اما 
هیچ فردی به عنوان نامزد این انتخابات ثبت نام نکرد.

ذرهبین

توطئه های خارجی علیه آوارگان 
وزی��ر خارجه لبن��ان از توطئه های خارجی برای اس��کان دائم��ی آوارگان 
فلس��طینی و سوری در لبنان خبر داد اما تأکید کرد، بیروت با قدرت در مقابله 

این توطئه ها خواهد ایستاد.
 »جب��ران باس��یل« اعالم ک��رد، توطئه هایی خارجی برای اس��کان دائمی 
آوارگان فلسطینی و سوری در لبنان وجود دارد و اخیرا به شدت افزایش یافته به 
نحوی که دولت لبنان را تهدید می کند اما بیروت سرس��ختانه در مقابل این موضوع 
خواهد ایستاد و در ساقط کردن آن موفق خواهد بود. باسیل افزود: خطر اسکان )دائمی( 
آوارگان از س��ال ۱948 همواره لبنان را تهدید می کرده اما امروز این خطر، بزرگتر شده 
به نحوی که به خطری بزرگتر تبدیل ش��ده است. آوارگان فلسطینی در ۱۲ اردوگاه در 
لبنان زندگی می کنند و جمعیت آنها حدود ۲۱۰ هزار نفر اعالم ش��ده اس��ت. همچنین 

تعداد آوارگان سوری در لبنان نیز بیش از یک میلیون و نیم نفر بر آورد شده است.

غرب آسیا 
انتخابات پیش از موعد یونان

شکس��ت حزب حاکم یونان در انتخابات پارلمان اروپا موجب شده تا دولت 
این کشور تصمیم به برگزاری انتخابات پیش از موعد بگیرد.

پس از آنکه مش��خص ش��د ح��زب حاکم یون��ان در انتخابات پارلم��ان اروپا 
متحمل شکستی سنگین ش��ده، »الکسیس سیپراس« نخست وزیر یونان امروز از 
رئیس جمهور این کشور خواست برای تشکیل دولتی جدید، انتخابات پیش از موعد 
برگزار کند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی اروپا، حزب حاکم به رهبری سیپراس 
با اختالف ۱۰ درصد، از حزب معارض »دموکراس��ی نوین« شکست خورده است. سیپراس 
پس از مشخص شدن نتایج انتخابات، در یک نشست خبری گفت: »از رئیس جمهور خواهم 
خواست که فورا انتخابات ملی برگزار شود.« دوره دولت کنونی یونان پنج ماه دیگر به پایان 
می رسد، اما شکست سنگین در انتخابات پارلمانی اعتبار حزب حاکم را خدشه دار کرده و به 

نظر می رسد این مسئله ادامه کار را برای دولت سیپراس ناممکن کرده باشد.

سرخط
صهیونیست ها ریشه تمام درگیری های منطقه

وزی��ر خارج��ه اردن تنها راه حل برای پایان درگیری ه��ا در منطقه را توقف 
اشغالگری و اقدامات تنش زای رژیم صهیونیستی دانست.

»آندرو موریسون« وزیر مشاور انگلیس در امور غرب آسیا و شمال آفریقا وارد 
امان پایتخت اردن شد و با »أیمن الصفدی« وزیر خارجه اردن دیدار و گفت وگو 
کرد. »أیمن الصفدی« در این دیدار تأکید کرد که مناقش��ه فلسطینی-اس��رائیلی 
همچن��ان که بوده هنوز هم ریش��ه درگیری  ها در منطقه اس��ت و تنه��ا راه حل پایان 
این درگیری ها پایان اش��غالگری و اقدامات تنش زای رژیم صهیونیستی است. او گفت که 
اقدامات این رژیم موجب نا امیدی و انسداد مسیر توسعه و کشاندن منطقه به سوی بحران 
و درگیری ش��ده اس��ت. وزیر خارجه اردن در ادامه خواستار تمرکز تالش های بین المللی 
برای حل این مناقش��ه به وسیله توافقات سیاسی واقعی در راستای راه حل دو دولتی شد. 

راه حلی که در آن کشور مستقل فلسطینی با پایتختی قدس شرقی تضمین شود.

بحران

مردی در لباس همیشه تاجر
علی تتماج 

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای س��فری رسمی 
راهی ژاپن ش��ده است. این س��فر در حالی صورت گرفته که 
دو کش��ور از زم��ان جنگ دوم جهانی تاکن��ون ادعای روابط 
راهبردی و دس��تانه را مطرح می س��ازند اما حضور 4۷ هزار 
نیروی آمریکایی در این کش��ور عمال اس��تقالل رفتاری را از 
ژاپن گرفته و این روابط بیش��تر جنبه تحمیل خواس��ته های 
آمریکای��ی بر مطالب��ات ژاپنی یافته اس��ت. البت��ه در حوزه 
اقتص��ادی و فن آوری ژاپن توانس��ته برتری های��ی بر آمریکا 

داشته باشد اما اشغال نظامی این کشور عمال ماهیت سیاسی 
و امنیت��ی آن را تح��ت الش��عاع قرار داده و بعض��ا به چالش 
امنیت��ی برای آن مبدل ش��ده چنانکه تنش��های میان توکیو 
ب��ا چین و کره ش��مالی برگرفته از تحرکات آمریکاس��ت که 
عم��ال ژاپ��ن را در وضعیت بحرانی قرار می ده��د. با توجه به 
این ش��رایط این س��وال مطرح می ش��ود که هدف ترامپ از 

این سفر چیست؟ 
بخش��ی از س��فرهای ترامپ به صورت یکسان و تکراری 
اس��ت و هی��چ تغیی��ری در آن به وجود نمی آی��د و آن اصل 
فروش تسلیحات اس��ت. ترامپ بیش از آنکه به عنوان رئیس 
جمهور س��فر داشته باش��د در قامت یک تاجر رفتار می کند 
چنانکه در س��فر به ژاپن هم همین اصل را می توان مشاهده 
کرد. وی پس از گفت وگو با مقام های ژاپنی اعالم کرد، دولت 
ژاپن تصمیم گرفته ۱۰۵ فروند جنگنده اف-۳۵ بخرد. ارزش 

این قرارداد هنوز اعالم نش��ده، اما در منابع عمومی قیمت هر 
فروند جنگنده اف-۳۵ بی��ن 9۵ تا ۱۲۰ میلیون دالر برآورد 

شده است.
نکته دیگر در این س��فر ادامه بازی آمریکایی برای نشان 
دادن توانش در برابر کره شمالی است در حالی که زبان تهدید 
آن با ناکامی همراه شدته و تالش دارد در قامتی دیپلماتیک 
ای��ن ناکامی را پنهان س��ازد چنانکه ترام��پ در جریان یک 
نشست خبری با »آبه ش��ینزو« نخست وزیر ژاپن بار دیگر به 
دفاع از مذاکرات خود با کره شمالی پرداخت و کیم را »مردی 
بسیار باهوش« توصیف کرد. وی درباره آزمایش موشکی اخیر 
کره ش��مالی هم گفت: کیم به دنبال س��اخت ملتی با قدرت 
اقتصادی عظیم اس��ت... کیم به دنبال س��اخت ملتی با قدرت 
اقتصادی عظیم است. البته با )سالح( هسته ای چنین اتفاقی 

نمی افتد. فقط اتفاقات بد رخ می دهد.

نکته مهم دیگر در سفر ترامپ ادامه تنشها با چین است 
ک��ه برگرفته از جنگ تجاری میان طرفین اس��ت چنانکه در 
اقدامی قابل تامل مقامات ارش��د امنیت ملی آمریکا و تایوان 
ب��رای افزایش همکاری ها دیدار کردند. این نخس��تین بار در 
چهار دهه گذش��ته اس��ت که مقامات این دو کشور با چنین 
هدف��ی مالق��ات می کنن��د. آمریکایی ه��ا در هفته های اخیر 
تهدیدات دریایی علیه پکن را نیز ش��دت بخش��یده اند که با 

واکنش تند پکن مواجه شده است. 
در مجم��وع س��فر ترامپ را می توان یک س��فر تجاری و 
البته بحران ساز علیه امنیت شرق آسیا دانست که در نهایت 
یک هدف را دنبال می کند و آن مش��غول س��ازی منطقه به 
رقابت تس��لیحاتی به جای رقابت اقتصادی با آمریکاس��ت تا 
ش��اید با این حرب��ه از ادامه تنزل جایگاه آمری��کا در اقتصاد 

جهان جلوگیری نماید

یادداشت

آگهى فروش یک فروند شناور بارى

شرکت بحر گسترش هرمز

شرکت صنایع کشتى سازى بحر گسترش هرمز در نظر دارد نسبت به فروش یک فروند شناور بارى متعلق به خود 
با مشخصات ذیل اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت مى گردد جهت خرید اسناد یا اطالع از نحوه برگزارى مزایده 
از تاریخ درج اولین آگهى (98/3/7) به مدت 6 روز کارى از طریق مراجعه حضورى به نشانى: 37 کیلومترى غرب 
بندرعباس ، شرکت مجتمع کشتى سازى وصنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) ، شرکت صنایع کشتى سازى بحر 
گسترش هرمز ، دبیرخانه کمیسیون معامالت (واحد امور قراردادها) اسناد موضوع مزایده را با همراه داشتن اصل 

فیش واریزى و نامه نمایندگى ، دریافت نمایند.
ابعاد شناور:    طول: 54/55 متر   ،   عرض: 8/5 متر   ،  عمق: 3/65 متر

ظرفیت خالص: 251 تن
ظرفیت ناخالص: 468 تن

* کلیه اشخاص متقاضى شرکت در مزایده مذکور مى بایست جهت خرید اسناد موضوع مزایده مبلغ 1/000/000 
ریال را به حساب جارى بشماره 2312066850 ، نزد بانک تجارت شعبه صنایع دریائى به نام شرکت بحر گسترش 

هرمز واریز و رسید آن را به  دبیرخانه کمیسیون معامالت ارائه نمایند.
* مهلت تحویل پیشنهادات تا مورخ 98/3/21 (به غیر از ایام تعطیل رسمى) از ساعت 8 الى 14 مى باشد.

* پرداخت هزینه آگهى ، کارشناسى و ... به عهده برنده مزایده مى باشد.
* متقاضیان جهت کسب هر گونه اطالعات تکمیلى در خصوص شناور مذکور مى بایست پس از خرید اسناد مزایده 
و با در دست داشتن معرفى نامه از دبیرخانه کمیسیون معامالت نسبت به بازدید و ارزیابى از شناور موصوف اقدام 

نمایند.
*سپرده شرکت در مزایده مذکور 600/000/000 ریال (معادل شصت میلیون تومان) تعیین گردیده است.

* شماره تماس دبیرخانه کمیسیون معامالت 07632571431
شناسه آگهى:480056

شرکت صنایع کشتى سازى بحر گسترش هرمز (تابع شرکت ایزوایکو)

آگهی مناقصه هاي عمومی ( یک مرحله اي )
شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

روابط عمومى شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

ول
ت ا
نوب

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى با ارزیابى کیفى 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید  لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ  1398/03/08  لغایت  1398/03/13 در ساعات اداري 
در قبال ارائه فیش بانکی به مبلغ  200,000  ریال جهت دریافت مدارك مناقصه به امور تدارکات این شرکت واقع در یزد – بلوار شهید منتظر قائم 
مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس www.Tender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع نیروي برق استان یزد به 
آدرس www.yed.co.ir  اقدام نمایند و  پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر  به دبیر خانه 
این شرکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیشنهادهاي تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . کارفرما رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است . 

1) هزینه درج آگهی مناقصه و کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد. 
2) به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

3) داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور بازرگانی و 36243111-035  امور تدارکات و انبار  تماس 
حاصل نمایند .   

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

        
        

                                                                  

زمان  
بازگشائی
پاکتها

زمان تحویل
پاکتها

نوع ضمانتنامه تضمین شرکت 
در مناقصه 
(ریال )

برآورد
(ریال )

شرح 
عملیات

شرح مناقصه شماره 
مناقصه

ردیف

ساعت 11 
صبح  روز    
سه شنبه
مورخ 

1398/04/04

ساعت 14:30 
روز      
سه شنبه
مورخ 

1398/03/28

1- بانکى .
2-چک بانکى.
3- مطالبات.
4- ضمانتنامه 
از شرکتهاى 
بیمه گر 

234,000,000 2,471,315,400  عملیات

اجراى پروژه 
احداث 
سایبان 
پارکینگ 
جدید ستاد 
در حوزه 
مدیریت 
ستاد شرکت
1398

98/111/603 1

آگهى مناقصه 
(ارزیابى کیفى) 

1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوى 
2- موضوع مناقصه: خدمات مشترکین ، متقاضیان ، قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب گاز و ... منطقه یک گازرسانى مشهد

3- شرایط اولیه متقاضیان:
         الف – دارا بودن تاییدیه صالحیت مرتبط از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى 

         ب- دارا بودن ظرفیت خالى ارجاع کار 
         ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى 

4- سایر شرایط: 
        الف- ارائه اعالم آمادگى در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى 

         ب- تکمیل و ارائه کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى
5- مهلت اعالم آمادگى: از تاریخ 98/3/7 لغایت آخر وقت ادارى 98/3/18

6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى: تا آخر وقت ادارى مورخ 98/04/01
7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى کیفى: دفتر کمیته فنى و بازرگانى شرکت گاز خراسان رضوى واقع در مشهد ، میدان شهید فهمیده ، کنار 
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ادامه از صفحه اول
همزمان با تش��دید اعتراض ها ساکنان اراضی 
اشغالی به سیاس��ت های نتانیاهو، با تداوم ناتوانی 
نتانیاه��و در جل��ب نظ��ر اح��زاب مختل��ف رژیم 
صهیونیس��تی برای تشکیل ائتالف کابینه، کنست 
تاریخ دوازدهم ش��هریور را برای برگزاری انتخابات 

زودهنگام معین کرد.
نتانیاهو که در کنار جان بولتون، ولیعهد سعودی 
و ولیعهد امارات گروه بی را تش��کیل می دهند که 
محور بحران های منطقه هس��تند، به رغم تحرکات 
گس��ترده و البته برخورداری از حمایت های آمریکا 
در نهایت نتوانس��ته کابینه جدید را تشکیل و عمال 
با یک شکس��ت سنگین سیاسی مواجه شده است. 
در حال��ی که فقط دو روز از فرصت ش��ش هفته ای 
»بنیامی��ن نتانیاهو« برای تش��کیل کابینه ائتالفی 
رژیم صهیونیس��تی باقی مانده اما به دلیل ش��انس 
پایین وی برای این کار، تاریخ انتخابات سراس��ری 

مجدد در فلس��طین اشغالی مشخص شد. به نوشته 
وبگاه »عروتص شوع« اگر مذاکرات نتانیاهو با احزاب 
پیروز در انتخابات بیستم فروردین شکست خورده 
و به نتیجه نرس��د، نمایندگان بیست ویکمین دوره 
پارلمان رژیم صهیونیستی »کنست« رای به انحالل 
خواهند داد و انتخاب��ات زودهنگام مجدد در تاریخ 
سوم س��پتامبر )دوازدهم ش��هریور( برگزار خواهد 
ش��د. حزب لیکود الیحه ارائه شده از سوی »میکی 
ُزَهر« نماینده پارلمانی خود مبنی بر انحالل کنسِت 
بیس��ت ویکم و برگزاری انتخاب��ات جدید در مدت 
زمانی کمتر از پنج ماه بعد از انتخابات قبلی را تایید 

کرد.در صورتی که نتانیاهو نتواند تا روز چهارشنبه 
کابینه ائتالفی خود را تشکیل دهد، انتخابات مجدد 
در تاریخ س��وم س��پتامبر برای گزینش نمایندگان 
بیست ودومین دوره کنست و هموار شدن راه برای 

تشکیل کابینه جدید برگزار می شود.
این در حالی اس��ت که »آویگ��دور لیبرمن« 
رهبر حزب »اس��رائیل بیتونا« ضمن اعالم حمایت 
از انحالل کنست و برگزاری انتخابات جدید، گفته 
ش��اید در انتخابات بعدی با حزب »حق جدید« به 
رهبری »آیلت شاکد« ائتالف کند. نتانیاهو از سال 
۲۰۰9 تاکنون در س��ه دوره متوالی زمام قدرت را 

در دس��ت دارد و از سال ۱99۶ تا ۱999 هم این 
سمت را در اختیار داشت. در این میان در سندی 
علمی که توسط پروفسور »دان بن دیوید« رئیس 
موسس��ه مطالعات اقتصادی اجتماعی ش��ورش و 
پروفس��ور »ایال کمحی« پژوهشگر این موسسه به 
س��فارش ش��ورای اقتصاد ملی که تحت نظر دفتر 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی فعالیت می کند 
تهییه ش��ده، آمده است: »اس��رائیل هنوز از نقطه 
بدون بازگش��ت عبور نکرده و این رژیم در آستانه 
یک بحران و زلزله بزرگ امنیتی و اقتصادی است 

که همانند یک حرکت بدون بازگشت است. 

دلی��ل ای��ن موض��وع هم ش��کافی اس��ت که 
امروز ش��هروندان اس��رائیلی آن را احس��اس می 
کنن��د. احس��اس آنان این اس��ت ک��ه زندگی در 
س��رزمینهای اش��غالی که با وعده های فراوان به 
آنج��ا نقل مکان ک��رده اند، ب��ه دور از آن زندگی 
اس��ت که می توانستند در کش��ورهای عضو گروه 
جی ۷ برای خود محقق کنند.« در ادامه این سند 
آمده اس��ت: »این احس��اس نارضایتی عمومی در 
میان ش��هروندان اس��رائیلی، عموما ناشی از فقر و 
عدم وجود مس��اوات است. البته دو موضوع فقدان 
زیرس��اخت های آموزش��ی و حمل و نق��ل نیز از 
جمل��ه دالیل مهم این نارضایتی ها در مرتبه های 
بعدی عنوان ش��ده است.« الزم به ذکر است دهها 
هزار نفر از س��اکنین اراضی اشغالی در اعتراض به 
اعطای مصونیت قضایی ب��ه »بنیامین نتانیاهو« و 
همچنی��ن کاهش اختیارات دادگاه عالی این رژیم 

دست به اعتراض زدند.

اعتراض ها به نتانیاهو همزمان با ناکامی او در تشکیل کابینه  شدت گرفت

شکست دو جانبه سرکرده گروه »بی« 

سعودی همچنان قاتل اول کودکان یمنی
همزمان با نامه نهادهای حقوق بش��ری به سازمان  بش�ر ملل در محکومیت کودک کشی سعودی، صندوق حق�وق 
حمایت از کودکان س��ازمان ملل متحد )یونیس��ف( از کش��ته و زخمی 
ش��دن ۲۷ ک��ودک یمن��ی در حم��الت ۱۰ روز اخیر ائت��الف متجاوز 

سعودی خبر داد.
یونیس��ف در بیانیه خود آورده اس��ت: کودکان در ش��هر صنعا که 
اخیرا هدف حمالت هوایی )اتالف متجاوز سعودی( قرار گرفت، کشته و 
زخمی ش��ده اند. در شهر تعز در جنوب یمن نیز شماری از غیرنظامیان 
در جریان بمباران یک ایس��تگاه پخش فرآورده های سوختی جان خود 
را از دست دادند. این صندوق خواهان توقف حمالت به ساختارزیربنایی 
یمن ش��د و تاکید کرد: جای امنیتی برای کودکان در یمن نیست زیرا 
نبرده��ا آنها را در خانه ها و مدارس و زمین های بازی تعقیب می کند. 
چندی��ن گروه حامی حقوق بش��ر در نامه ای به دبیر کل س��ازمان ملل 
متحد از وی خواس��ته اند نام عربس��تان س��عودی را در فهرست ناقضان 

حقوق کودکان در جنگ قرار دهد.
به نوش��ته پایگاه »دیدبان حقوق بش��ر«، این گ��روه به همراه ۲۰ 
س��ازمان دیگر اشاره کرده اند که بنا بر گزارش های مستند سازمان ملل 
متحد، عربستان س��عودی در دستکم ۱9 حمله مستقیم به مدارس در 

یمن نقش داشته است.
خب��ر دیگر از یمن آنک��ه محمد علی الحوثی رئی��س کمیته عالی 
انقالب یمن تاکید کرد که به دلیل بی توجهی عربس��تان س��عودی به 
تالش��ها و طرحهای صلح حمالت پهپادی به تاسیس��ات این کشور را از 
سرگرفتیم. در این میان پدافند هوایی ارتش سعودی مدعی شد، پهپاد 
»قاصف k۲« را که صبح یکشنبه فرودگاه جازان را هدف قرار داده بود، 
س��رنگون کرده است. این در حالی است که منابع یمنی از کشته شدن 
چهار نفر از ش��به نظامیان سودانی وابسته به ائتالف سعودی در جازان و 
نجران واقع در جنوب عربس��تان خبر دادند. همچنین ارتش یمن، یک 
پهپاد جاسوس��ی ائتالف س��عودی را در حال گشت زنی در جازان هدف 
قرار داد و س��اقط کرد. تک تیران��دازان ارتش یمن در ۳ روز اخیر، ۱8۰ 
عملیات علیه نیروهای ائتالف س��عودی انج��ام دادند که طی آن، ده ها 
عضو ائتالف، کشته یا زخمی شدند. خبر دیگر آنکه حزب االصالح یمن 
ب��ه عنوان یکی از بزرگترین اح��زاب یمنی به حضور اقتصادی و نظامی 

عربستان سعودی در استان »الَمَهِره» اعتراض کرد.

وپا  شکست سنتی ها در پارلمان ار
نتایج نظرسنجی های پای شعب اخذ رای در انتخابات  سب���ز پارلمان��ی اروپا نش��ان دهنده تقویت احزاب راس��ت قاره 

افراطی و جریان های سبز و شکست نسبی احزاب سنتی این قاره است.
 میزان مش��ارکت در ای��ن انتخابات از همه انتخاباتهای 4۰ س��ال 
گذش��ته بیشتر بوده اس��ت و پارلمان اروپا تخمین زده است که حدود 
۵۱ درصد از بیش از 4۰۰ میلیون نفر از واجدین ش��رایط رای دادن در 
انتخابات ش��رکت کرده اند و رای خود را ب��ه صندوقهای اناخته انند. در 
فرانس��ه آخرین نتایج نشان می دهد که حزب راست افراطی اتحاد ملی 
وابسته به »مارین لوپن« موفق شده است بیشترین کرسیها را در میان 
احزاب فرانسوی از آن خود کند. حزب سبز فرانسه نیز موفق شده است 

پیروزی بزرگی در این انتخابات کسب کند.
ح��زب اتحاد ملی ب��ه رهبری ماری��ن لوپن، جریان اصلی راس��ت 
افراطی فرانس��ه بر اساس نتایج نظرس��نجی ها در خروجی صندوق های 
رای با کس��ب ۲/۲۳ درصد آرا پیش��تاز این انتخابات است: یک پیروزی 
بزرگ برای ملی گرایان فرانسه دو سال پس از شکست در برابر »امانوئل 
ماکرون« در انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۱۷.گفته می شود که حزب 
اتحاد ملی فرانسه با توجه به این نتایج ۲۲ تا ۲4 کرسی در پارلمان اروپا 
را کسب خواهد کرد. حزب جمهوری به پیش به رهبری امانوئل ماکرون 
احتماال کسب با 9/۲۱ درصد آراء در جایگاه دوم قرار دارد. حزب سبزها 
به رهبری »یانیک ژدو« هم با 8/۱۲ درصد آراء س��وم است. فرانسه در 

پارلمان اروپا ۷9 کرسی در اختیار دارد.
 حزب برگزیت وابسته به »نایجل فاراژ« از حامیان خروج از اتحادیه 
اروپا، براس��اس نتایج نظرس��نجی پای شعب بیشترین کرسیها را کسب 
کرده اس��ت و این مساله موجی از خشم از »ترزا می« نخست وزیر این 
کشور که موفق به اجرایی کردن خروج لندن از اتحادیه اروپا نشده است 
را برانگیخته اس��ت.حزب محافظه کار انگلیس احتماال ۱۰ تا ۱۲ درصد 
کمتر از ۲۳ درصدی که در انتخابات ۲۰۱4 کسب کرده بود رای خواهد 
آورد و احتماال بدترین نتیجه را درمیان احزاب این کشور کسب خواهد 
کرد. در آلمان که 9۶ کرس��ی و بیش��ترین کرسیها را در میان ۲8 عضو 
اتحادیه اروپا در اختیار دارد حزب دموکرات مس��یحی به رهبری »آنگال 
مرکل« صدراعظم این کش��ور در رقابتی نزدیک به حزب سبزهای این 
کش��ور پیشتاز انتخابات هستند اما حزب راست افراطی »آلترناتیو برای 

آلمان« نیز موفق شده است ۱۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. 


