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نیجریه: ش��مار کش��ته های حمله گروه تروریس��تی 
»بوکوحرام« در ش��مال ش��رقی نیجریه به ۶۵ کشته 
و ۱۰ زخمی رسید. عناصر گروه تروریستی روز شنبه 
به مراسم تش��ییع جنازه در شهر مایدوگوری واقع در 
ایالت بورنو در ش��مال ش��رقی نیجری��ه حمله کردند. 
»محمد بوماال« مدیر دولت محلی ش��هر مایدوگوری 
ابراز عقیده کرد که علت این حمله کش��ته شدن ۱۱ 
نف��ر از عناصر بوکوحرام اس��ت ک��ه دو هفته پیش به 

دست ساکنان روستای »نغانزای« کشته شدند.

مسکو: وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای ضمن 
تایی��د تماس با نماین��ده مخالفان ونزوئ��ا، گفت که 
رئیس جمهور این کشور از محتوای این ارتباط ها آگاه 
اس��ت. بعد از اینکه »س��رگئی الوروف« وزیر خارجه 
روس��یه در اظهارات��ی از ارتباط مس��کو ب��ا مخالفان 
دولت ونزوئا خبر داد، ش��بکه خبری »ریانووس��تی« 
در گزارش��ی ضمن قرائت بیانیه وزارت خارجه روسیه 
در تایید ارتباط ب��ا مخالفان دولت ونزوئا، اعام کرد 
که مقامات روس با نماینده های »خوان گوایدو« رهبر 
معارض��ان ونزوئای��ی در تماس اس��ت. در این بیانیه 
آمده است که تماس های مس��کو با نماینده مخالفان 
ونزوئای��ی در موضوعات خاصی اس��ت که »مادورو« 

رئیس جمهور این کشور نیز از آنها مطلع است. 

آمریکا: پنجمین مامور پلیس شهر نیویورک نیز در دو 
ماه اخیر دست به خودکشی زد و این اقدام، نگرانی ها 
از بحرانی شدن وضعیت سامت روان نیروهای پلیس 
آمریکا را افزایش داده است. با پیداشدن جسد بی جان 
یک مامور پلیس ش��هر نیویورک بر اثر ش��لیک به سر 
خود، تعداد نیروهای پلیس این ش��هر که طی دو ماه 

قبل خودکشی کردند به ۵ نفر افزایش یافت.

ذرهبین

80 درصد سوریه تحت تسلط ارتش قرار دارد
وزیر خارجه س��وریه گفت که اوضاع در این کش��ور در مقایس��ه با سال گذشته 
بس��یار بهتر ش��ده و دمش��ق اصرار دارد تا تمامی نیروهای خارجی غیرقانونی، 

سوریه را ترک کنند.
»ولی��د معلم« وزیر خارجه س��وریه که در باروس به س��ر می رود، در خصوص 
ش��رایط فعلی کشورش گفت که اوضاع س��وریه در مقایسه با سال گذشته بسیار 
بهتر شده و ۸۰ درصد سوریه اکنون تحت تسلط دولت قرار دارد؛ اما خطر تروریسم 
همچنان در ش��مال غرب و ش��مال شرق سوریه دیده می ش��ود و دولت مصمم است تا 
تمامی کش��ور را از تروریسم پاکس��ازی کند. وزیر خارجه سوریه در ادامه تأکید کرد که 
دولت این کش��ور تمامی اقدامات ممکن را برای خ��روج تمامی نیروهای خارجی که به 
ط��ور غیر قانونی در س��وریه حضور دارند، انج��ام خواهد داد و همزم��ان با جنگ علیه 

تروریسم، اقدامات سیاسی و تاش برای اجرای برنامه بازسازی نیز پیگیری می شود.

تگزاسی، جمهوریخواه نامزد ریاست سازمان اطالعات آمریکا 
رئی��س جمهور آمریکا »جان راتکلیف« نماینده ایالت تگزاس را به عنوان گزینه 

ریاست سازمان اطاعات ملی این کشور معرفی کرد.
 روزنام��ه »نیویورک تایم��ز« به نقل از منابع مطلع نوش��ت »دن کوتس« مدیر 
اطاعات مل��ی آمریکا احتماال ظرف روزهای آینده از س��مت خود کناره گیری 
می کند. ترامپ با تایید این موضوع در حس��اب توئیتری خود نوشت: کوتس روز 
۱۵ اوت از سمت خود کناره گیری می کند. وی افزود: »خوشحالم که جان راتکلیف 
از ایالت تگزاس را به عنوان نامزد این پس��ت معرفی می کنم تا به عنوان رئیس س��ازمان 
اطاعات ملی در کنار من باشد.« راتکلیف از حامیان سرسخت ترامپ به شمار می آید و 
در جریان جلسه اخیر »رابرت مولر« بازپرس سابق پرونده انتخابات سال ۲۰۱۶، او را به 
سختی به چالش کشید. عملکرد راتکلیف در این جلسه، ترامپ را به او عاقمند کرده و 

موجب شده تا او، به گزینه اصلی برای ریاست جامعه اطاعاتی آمریکا بدل شود.

هر کسی با اسرائیل است، ما علیه او هستیم
رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر لزوم مقابله با اقدامات حامیان رژیم صهیونیستی، 

گفت ترکیه علیه هر کسی است که حامی تل آویو است. 
رج��ب طیب اردوغان گفت این کش��ور با هر کس��ی که از رژیم صهیونیس��تی 
حمایت کند، ش��دیداً مخالفت می کند. وی در سخنرانی در جمع مقامات ارشد 
استانی حزب عدالت و توسعه در آنکارا گفت: »بگذارید همه بدانند، هر کسی که 
با اسرائیل است، ما علیه او هستیم«. اردوغان با بیان اینکه علی رغم اقدامات حامیان 
اس��رائیل، ترکیه به حمایت از آرمان فلسطینیان ادامه می دهد، توضیح داد: »ما سکوت 
جامعه جهانی درباره تروریس��م دولتی که اسرائیل آش��کارا علیه فلسطین اجرا می کند، 
تایید نمی کنیم«. وی همچنین پیش��تر در واکنش به خشونت و جنایت های غیرانسانی 
رژیم صهیونیس��تی علیه تظاهرات کنندگان در مرز غ��زه گفته بود روح »آدولف هیتلر« 

دیکتاتور معدوم آلمان نازی در کالبد سیاستمداران صهیونیست حلول کرده است.

برای پر کردن خأل خروج امارات از یمن؛

عربستان دوباره دست به دامان القاعده شد

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/66

شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد
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شهردارى کاشان

موضوع مناقصه: عملیات تکمیل غرفه هاى میدان میوه و تره بار مطابق 
قرارداد  و  مناقصه  شرایط  و  مدارك  و  اسناد  در  مندرج  خدمات  شرح 

منضم
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 557/000/000 (پانصد و پنجاه و هفت 
میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا 

سپرده نقدى در وجه شهردارى کاشان
و  پیمان  اداره  از   98/5/22 تاریخ  تا  حداکثر  اسناد  دریافت  مهلت 
و   98/5/26 تاریخ  تا  حداکثر  پیشنهادات  قبول  مهلت   ، رسیدگى 
بازگشایى پاکتها در مورخ 98/5/27 در محل شهردارى کاشان خواهد 

بود.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  کلیه   -

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:8- 031-55440055 
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مناب��ع یمنی گفتن��د که به  ویژه دنبال عقب نش��ینی امارات از گ�زارش 
بخش هایی از یمن، عربس��تان سعودی تشکیاتی 
مرکب از بیس��ت و پنج هزار ش��به نظامی از جمله 
عناصر القاعده را در ساحل و جنوب یمن تاسیس 

کرده است.
 بر اساس این گزارش، عربستان سعودی در تاش 
اس��ت تا ش��به نظامیان وفادار به ائت��اف در یمن 
را بازس��ازی کند و از طریق تأس��یس پادگان های 
جذب نیرو ک��ه به طور خاص در جن��وب واقعند، 
بنیه تشکیات شبه نظامی خود را با عناصر اضافی 
تقویت کند. این اتفاقات نشان می دهد که ریاض در 
تاش برای تغییر معادالت میدانی پیش از هر گونه 
مذاکراتی اس��ت که مقامات س��عودی آن را قریب 
الوقوع می بینند، آن هم در ش��رایطی که امارات از 

بخش هایی از یمن، عقب نشینی کرده است.
روزنامه االخبار گ��زارش داد: به محض اینکه امارات 
از کاه��ش حضور نظامی خود در ائتاف عربی تحت 
رهبری عربس��تان علیه یمن خبر داد و بخش��ی از 
نیروهای مس��تقر خ��ود در یمن را خ��ارج و بقیه را 
بازآرایی کرد، عربس��تان سعودی مرحله جدیدی از 
سربازگیری را کلید زد یعنی همان رویکرد متحد خود 
را در پرورش شبه نظامیان، بخصوص در استان های 
جنوبی به بهانه پر کردن خأل امارات در پیش گرفت. 
به موازات رسیدن نیروهای سعودی و دیگر نیروهای 
طرفدار ژنرال »علی محس��ن االحمر«، معاون رئیس 
جمهور مستعفی یمن به استان حضرموت و به طور 
مش��خص صحرای حضرموت پس از آموزش آنها در 
استان مأرب، االخبار به نقل از منابع بومی در استان 
أبین مطلع شد که ریاض اخیرا دستور احیای مجدد 

کمیته های مردمی را داده اس��ت که در سال ۲۰۱۲ 
به ادعای مبارزه با تروریس��م از تشکیل آن در أبین 
حمایت کرده ب��ود. بخصوص که به گفته این منابع 
»صالح المشجری«، شیخ سلفی موفق به بسیج بیش 
از پان��زده هزار نیروی تازه کار در آنجا با پش��تیبانی 

عربستان سعودی شده است.
المش��جری در ماه گذش��ته پادگان االماجد را در 
ش��هر لودر استان ابین تأس��یس کرد و چهار هزار 
جوان این ش��هر را به خدمت گرفته است. متعاقب 
آن در اوایل ماه جاری نیز یک اردوگاه سربازگیری 
جدید دیگر را هم در منطقه المنیاسه واقع در بین 
ش��هرهای مویه و لودر در مرکز استان ابین افتتاح 
ک��رد و یازده هزار جوان ش��هر دثینه و الوضیع را 
ک��ه اصل و نس��ب عبد ربه منصور ه��ادی به آنجا 

بازمی گردد در این اردوگاه بسیج کرد.
منابع االخبار گفتند، عملیات س��ربازگیری بدون 
هماهنگی ب��ا وزارت دفاع دول��ت منصور هادی و 
به دس��تور مستقیم رهبری عربس��تان انجام شده 
اس��ت این منابع درباره دس��تور مربوط به احیای 
کمیته ه��ای مردمی که بین س��ال های ۲۰۱۲ تا 
۲۰۱۵ فعال بودند نیز گفت: فرمانده این کمیته ها 
س��رتیپ »عبداللطیف السید« اس��ت که در حال 
حاضر فرماندهی ش��به نظامیان کمربند امنیتی را 
که طرفدار امارات هستند در ابین برعهده دارد، بر 
خاف آنچه در س��احل غربی جریان دارد و امارات 
بیشتر فرماندهان خود را از آنجا خارج کرده و فقط 
در آنجا حضور نمادین دارد. در این راستا ریاض به 
گزینه تشکیل مجدد تشکیات شه نظامی موسوم 
به کمیته های مردمی متوسل شده که قرار است با 

۲۵ هزار سرباز کار خود را آغاز کند.

در اولی��ن اعت��راض به این نقش��ه های س��عودی، 
جنبش جوان��ان انقابی أبین، یکی از جنبش های 
محل��ی مخالف ائتاف عربی درب��اره خطر رویکرد 
اخیر عربستان س��عودی که به دنبال بهره برداری 
از شرایط دشوار معیشتی و اقتصادی اهالی استان 
اس��ت و از بدتر شدن خدمات عمومی و نرخ باالی 

فقر و بیکاری رنج می برد، هشدار داد.
ای��ن جنبش در بیانیه ای تاکید کرده اس��ت: موج 
جدید سربازگیری عربستان برای کشاندن جوانان 
أبین به هولوکاس��ت جبهه های ش��مال و س��احل 
غربی اس��ت. المشجری ده ها عضو القاعده را که از 
استان البیضاء در مرکز یمن آمده بودند به پادگان 
خ��ود دعوت ک��رده و به برخی از آنها پس��ت های 
کلیدی در المنیاس��ه داده اس��ت که این امر خطر 
ایج��اد بس��یج طائفه ای به رهبری مبلغان س��لفی 
در داخ��ل پادگان های س��ربازگیری تحت حمایت 

عربستان سعودی را پدید آورده است.
در همین راس��تا فرماندهی ائتاف سعودی دستور 
داده است گردان الکواسر که شمار نیروهای آن به 
چهار سرباز می رس��د و بیشترشان از اهالی استان 
های جنوبی یمن هس��تند از نجران در مرز جنوب 
یم��ن به ابین منتقل ش��دند. قرار اس��ت دو هزار 
س��رباز دیگر هم از مناطق مرزی بین ابین و شبوه 

در جنوب یمن به این گردان ملحق شوند.

آمریکا در حال حمایت از »نسل کشی« 
در یمن است

در همی��ن حال، ی��ک نامزد دموک��رات انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری آمریکا ب��ا انتقاد از سیاس��ت 
واش��نگتن در حمایت بی قید و شرط از عربستان 

س��عودی گفت که آمریکا در حال حمایت از یک 
نسل کشی در یمن است.

 »مارین ویلیامس��ن« نویس��نده مطرح آمریکایی و 
نامزد انتخاب��ات درون حزبی دموکراتها، سیاس��ت 
دول��ت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کش��ور 
در قبال عربس��تان سعودی را محکوم کرد و کمک 
نظامی واش��نگتن به ائتاف سعودی در جنگ علیه 
یمن را م��ورد نکوهش قرار داد.  وی در مصاحبه با 
برنامه »در پیش��گاه ملت« ش��بکه ان بی سی نیوز 
گفت: ما در حال حمایت از نس��ل کشی عربستان 
س��عودی در یمن هس��تیم. دهها هزار نفر از مردم 
یمن در قحطی و گرسنگی به سر می برند و کودکان 
یمنی به خاطر آن کشته می شوند. وی افزود: برای 
به دست آوردن یک قرارداد تسلیحاتی 3۵۰ میلیارد 
دالری در ۱۰ سال آینده ما چک سفید حمایتی به 
عربستان سعودی داده ایم. زمان آن است که آمریکا 

رهبری اخاقی را در جهان در اختیار بگیرد. 
کش��ورهای غربی ب��ه خاطر فروش تس��لیحات و 
تجهیزات نظامی به عربس��تان س��عودی و امارات 
متحده عربی و اس��تفاده از این ساحها در جنگ 
علیه مردم یمن به شدت از سوی افکار عموی بین 
المللی م��ورد انتقاد قرار دارند. با این حال آمریکا، 

انگلی��س، آلم��ان و فرانس��ه همچنان ب��ه فروش 
تس��لیحاتی خود به حکام سعودی ادامه می دهند. 
طبق گ��زارش س��ازمان ملل، حمات عربس��تان 
س��عودی به یمن و محاصره این کش��ور توس��ط 
ائتاف سعودی منجر به کشته شدن 7۲9 کودک 
یمنی فقط در س��ال ۲۰۱۸ ش��ده است. براساس 
آمارهای غیررس��می، جنگ ائتاف سعودی علیه 
یمن تا کنون منجر به کش��ته ش��دن بیش از ۵۰ 

هزار نفر شده است. 

 حمله توپخانه ای ائتالف سعودی
 به الحدیده یمن

این س��خنان در حالی است که منابع امنیتی یمن 
از حمل��ه توپخان��ه ای ائتاف س��عودی به منطقه 
»کیلومتر۱۶« در الحدیده واقع در غرب این کشور 
خبر دادند. بر این اساس، عربستان سعودی از روز 
گذش��ته حمات خود به مناط��ق مختلف یمن از 
شمال گرفته تا جنوب و غرب این کشور را افزایش 
داده اس��ت. یگان توپخانه ای عربستان که روزهای 
گذشته حمات س��نگینی به مناطق مسکونی در 
صعده واقع در شمال یمن کرده بود، حمله مشابه 

را دیروز در الحدیده انجام داده است. 

تالش اردن برای ممانعت از صهیونیست ها 
در تصرف اراضی باستانی »پترا«

ش��مار زیادی��ی از اعضای پارلمان اردن خواس��تار  ن ا وضع قوانینی ب��رای جلوگیری از تملک زمین های بح�����ر
و اراض��ی جن��وب کش��ور به خصوص ش��هر باس��تانی »پترا« توس��ط 

صهیونیست ها شدند.
ای��ن نماین��دگان از اینکه دول��ت پیش نویس اصاحیه قان��ون مربوط 
ب��ه منطق��ه پت��را را ب��ه پارلمان ارس��ال کرده ام��ا صهیونیس��ت ها را 
از تمل��ک در ای��ن منطق��ه ب��ه بهانه س��رمایه گذاری مس��تثنی نکرده 
اس��ت، اب��راز تعجب کردند. پترا یا »ش��هر س��رخ«، ش��هری قدیمی و 
باس��تانی در جنوب »اَمان« پایتخت اردن اس��ت. طب��ق گزارش وبگاه 
»العربی الجدی��د«، نماین��دگان پارلمان در جلس��ه ای پس از بررس��ی 
مفصل پیش نویس این قانون آن را به کمیته گردش��گری و آثار باستانی 
 جه��ت افزودن بند مربوط به ممنوعیت تملک صهیونیس��ت ها در پترا، 

ارجاع دادند. 
»اندریه الحواری« رئیس کمیته گردش��گری و آث��ار پارلمانی گفت که 
بن��دی به این قان��ون در خصوص ممنوعیت تملک صهیونیس��ت ها در 
پترا افزوده خواهد ش��د. »عبداهلل العکایله« از نمایندگان پارلمان نیز با 
اشاره به طمع صهیونیست ها برای تملک اراضی اردن از طریق »معامله 
قرن« و طرح های مشابه آن، درباره خطرات عدم وضع قوانینی مبنی بر 

ممنوعیت تملک صهیونیست ها هشدار داد. 
از س��وی دیگر »موس��ی هنط��ش« نماین��ده پارلم��ان اردن گفت که 
ممنوعیت تملک اراضی اردن و تمامی مناطق گردش��گری و حس��اس 
این کش��ور بایستی همه اتباع خارجی را شامل شود چرا که بسیاری از 

صهیونیست ها تابعیت کشورهای دیگر را دارند.
طب��ق این گ��زارش اردنی ها از اق��دام صهیونیس��ت های دارای تابعیت 
خارج��ی ب��رای خرید اراض��ی و ام��اک اردن به خص��وص در منطقه 
پت��را و در نتیج��ه س��یطره آن ها ب��ر اماکن باس��تانی و ب��اارزش این 
کش��ور نگ��ران هس��تند. پت��را ش��هری باس��تانی در ۲۵۰ کیلومتری 
جن��وب پایتخت اردن اس��ت. قدمت آن، س��ده چهارم پی��ش از میاد 
اع��ام ش��ده و یک��ی از نماده��ای تاریخی در این کش��ور محس��وب 
 می ش��ود. پت��را در س��ال ۲۰۰7 در لیس��ت عجای��ب هفتگان��ه جدید 

قرار گرفت.

دفاع عضو کنگره آمریکا از جنبش 
تحریم اسرائیل و عربستان سعودی

»رش��یده طلیب« عضو مس��لمان کنگ��ره آمریکا  ه ضم��ن دفاع دوباره خ��ود از جنبش جهانی تحریم پنج�����ر
رژیم صهیونیستی، بر لزوم تحریم عربستان سعودی تاکید کرد.

»رش��یده طلیب« فلس��طینی تبار و عضو دموکرات ایالت میشیگان در 
مجلس نمایندگان آمریکا در یک مصاحبه ضمن رد اتهام زنی های مربوط 
به »یهودستیز« بودن جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی گفت که 
»این جنبش در حال انتقاد از سیاست های نژادپرستانه اسرائیل است«. 
»جیک تَِپر« مجری »س��ی ان ان«، مصاحبه ای با »رش��یده طلیب« که 
جزو معدود حامیان جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی در کنگره 
آمریکا اس��ت و دولت »دونالد ترامپ« و برخی اعضای ارشد کنگره او را 

به »یهودستیزی« متهم کرده اند، ترتیب داد. 
مجری این رس��انه آمریکایی گفت: »شما به طور خاص به دلیل حمایت 
از جنبش بی دی اس که همان انزوا، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل 
اس��ت، حتی م��ورد انتقادات هم حزبی ها و هم��کاران دموکرات تان  قرار 
گرفته ای��د، این ی��ک جنبش ضداس��رائیلی اس��ت«. رش��یده طلیب با 
قط��ع اظهارات مجری س��ی ان ان گفت: »این جنبش در ح��ال انتقاد از 
سیاست های اسرائیل است، این یک جنبش تحریمی است. مردم به ویژه 
در اطراف و اکناف کشور )آمریکا( شناختی از بی دی اس و اینکه معنایش 
چیست، ندارند«. »جیک تَِپر« ادامه داد: »سوالی که شاید سناتور شومر و 
دیگرانی که از اسرائیل حمایت می کنند، دارند این است که چرا فقط روی 
اسرائیل تمرکز می شود و خواستار اعمال تحریم ها علیه دیگر کشورهایی 

که مسائلی دارند مثل مصر، پاکستان یا عربستان سعودی نمی شود؟«
عضو مجل��س نمایندگان آمریکا ج��واب داد: »اگر یک جنبش تحریمی 
علیه عربستان سعودی وجود داشته باشد، من اولین نفری خواهم بود که 
از آن حمایت می کند. به شما می توانم بگویم که در سراسر دانشگاه های 
)آمریکا(، یهودیان، مسلمانان، هندوها و افراد دارای عقاید متفاوت در حال 
فش��ار برای پس زدن سیاست های نژادپرس��تانه اسرائیل هستند چرا که 
آنها نقض حقوق بشر و بازداشت کودکان )در فلسطین( را می بینند. این 
واقعیت که مادر ب��زرگ من که در حال حاضر در  کرانه باختری زندگی 
می کند، از حقوق برابری برخوردار نیس��ت و نمی تواند آزادانه تردد داشته 

باشد، او هم اکنون کسی است که تحت اشغالگری قرار دارد«.


