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ترکیه: وزارت خارجه ترکی��ه ضمن مخالفت با اقدام 
آمریکا در توقیف داراییه��ای دولت ونزوئال اعالم کرد 
که چنین اقداماتی س��بب آسیب رس��یدن بیشتر به 
ونزوئالییها خواهد ش��د. آن��کارا در انتقاد از تش��دید 
فشارهای اقتصادی دولت »دونالد ترامپ« علیه دولت 
»نی��کالس م��ادورو« رئیس��جمهور ونزوئ��ال و توقیف 
همه داراییهای این کش��ور در آمری��کا تاکید کرد که 
گفتوگوهای سیاس��ی تنها راه پایان دادن به بحران در 

ونزوئال است.

روس�یه: آژانس انرژی اتمی دولتی روسیه اعالم کرد 
در انفجاری که پنجش��نبه در یک س��ایت نظامی در 
شمال این کشور روی داد ۵ نفر جان باختند. »رزاتوم« 
آژانس انرژی اتمی دولتی روس��یه، ام��روز اعالم کرد 
۵ نف��ر از کارکنان این آژانس در ی��ک انفجار که روز 
پنجش��نبه در جریان آزمایش��های یک سایت نظامی 
در شمال این کش��ور به وقوع پیوست جان خود را از 
دست دادند. در بیانیه رزاتوم آمده این حادثه در حین 
پش��تیبانی مهندسی و فنی از »منابع انرژی ایزوتوپ« 
در یک سیستم نیروی محرکه مایع روی داد. جزئیات 
بیشتری در خصوص منابع انرژی ایزوتوپ و یا احتمال 

انتشار اشعه در بیانیه رزاتوم ارائه نشده است.

عراق: جنبش مقاومت اسالمی نجباءدر پیامی، شهادت 
»ابراهیم بدرالدین الحوثی« را به رهبر انصاراهلل و مردم 
یم��ن تس��لیت گفت. س��خنگوی »مقاومت اس��المی 
نَُجب��اء« در پی ت��رور برادر رهبر انص��اراهلل یمن که از 
فرماندهان ارشد این جنبش به شمار میرفت، بیانیهای 
ری شهادت مجاهد سید ابراهیم  صادر کرد.»نصر الِشمَّ
بدرالدی��ن الحوثی بهدس��ت مزدوران صهیونیس��م و 
اس��تکبار جهانی را خنجری در بازوی مجاهدان صابر 
توصی��ف کرد و گفت، دش��منان نمیدانن��د که غایت 
آرزوی ای��ن س��ید مجاه��د و ب��رادران و همرزمانش، 

شهادت در راه خدا و رضوان و قرب اوست«.

فلسطین: رزمندگان فلس��طینی در مرکز نوار غزه با 
نظامیان اشغالگر قدس درگیر شدند. منابع صهیونیستی 
ادعا میکنند که در جریان این درگیریها، چهار نیروی 
فلسطینی به شهادت رسیدند. منابع خبری فلسطینی 
صبح امروز از تبادل آتش بین نیروهای فلس��طینی و 
نظامیان اشغالگر قدس خبر دادند.  خبرگزاری »صفا« 
اع��الم کرد که در ش��رق »دیر البل��ح« واقع در مرکز 
ن��وار غ��زه، صدای تیراندازی ش��نیده ش��ده و پس از 
آن، پهپادهای صهیونیس��تی دو نقطه دیدبانی جریان 

مقاومت را در این منطقه بمباران کردند.

آمریکا: بیش از یکصد پناهج��و در آمریکا در اعتراض 
به بدرفتاریها و ش��رایط خود در کمپه��ای پناهجویان 
دس��ت به اعتصاب غذا زدهاند.بی��ش از ۱۰۰ پناهجوی 
تحت بازداش��ت در یک کمپ نگه��داری پناهجویان و 
یک س��اختمان اداره گمرک و مرزبانی آمریکا در ایالت 
»لویزیانا« پس از دس��ت زدن به اعتصاب با خش��ونت 
مأموران مواجه ش��دند. گروه وکالی مهاجرتی »آزادی 
برای مهاجران« بالغ بر ۱۱۵ پناهجو که به مدت بیش از 
۵ روز دست به اعتصاب زده بودند بهوسیله اسپری فلفل 

و گلوله پالستیکی مورد حمله مأموران قرار گرفتند.

ذرهبین

تظاهرات در حمایت از حجاب 
صدها نفر مسلمانان و غیرمسلمانان در اعتراض 
ب���ه قانون جدید دولت هلند در خصوص ممنوعیت 
پوش���یدن »برقع« در مکانهای عمومی در ش���هر 

»الهه« تظاهرات برپا کردند.
دهها نفر از زنان معترض، نقاب بر صورت خود 
زده بودند و پالکارهایی را به دس���ت داش���تند که 
بر روی آن نوش���ته ش���ده بود: »آزادی من ربوده 
شده است«، »دس���ت از نقاب من بردارید«، »ما 
قربانیان سیاس���تهای نمادین هس���تیم« و »حقوق 
بش���ر نقض ش���ده اس���ت«. معترضان در پارک 
»کوئکامپ« در ش���هر اله���ه هلند یک تظاهرات 
آرام برپا کردند و از دولت هلند درخواست کردند 
تا این قانون را لغو کند و بنا به گزارش ش���ینهوا، 
بس���یاری از جمعیت غیرمس���لمان نیز در حمایت 
از مس���لمانان در این راهپیمایی آرام شرکت کرده 
بودند.بنا به گفته س���ازماندهندگان این راهپیمایی، 
قانون وضع ش���ده، آزادی عم���ل، آزادی مذهب و 
خودمختاری زنان را نق���ض میکند. بعالوه آنکه، 
به اعتقاد آنها، در حال حاضر با این قانون، زنانی 
که نقاب به صورت دارند، بعنوان عضوی خارج 
از اجتماع در نظرگرفته ش���دهاند و این قانون به 
قطبی شدن جامعه منتهی میشود. قانون جدید هلند، 
پوش���یدن برقع و نقاب را ممن���وع میکند و این به 
مفهوم آن اس���ت که افرادی با چنین پوشش���ی از 
این پس اجازه ورود به مکانهای عمومی همچون 
بیمارستانها، ساختمانهای دولتی، مدارس، حمل و 

نقل عمومی را نخواهند داشت.

نیمچهگزارش

اوت امسال هم پیروزی دیگری رقم خواهیم زد
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پیام خود به مناس��بت عید قربان 
اع��الم کرد: اوت در تاریخ ترکها ماه پیروزی بوده اس��ت. انش��اءاهلل امس��ال نیز 
پی��روزی دیگری را در ای��ن ماه رقم میزنیم.وی تاکید کرد که ماه آگوس��ت به 
ماه پیروزهای در تاریخ ترکها معروف اس��ت و اب��راز امیدواری کرد که پیروزی 

جدیدی به سلسله پیروزی های این ماه افزوده شود.
رئیس جمهور ترکیه در پیام خود به مناسبت عید قربان؛ پیروزی های ترکها در 
ماه آگوس��ت در جنگ مالزگرد در س��ال ۱۰۷۱، مرج دابق ۱۵۱۶، سی ام آگوست 
در جری��ان جنگ اس��تقالل ۱۹۲۲ و عملی��ات برای حمای��ت از ترکهای قبرس در 
س��ال ۱۹۷۴ را گواه آن دانس��ت. الزم به ذکر اس��ت که وی از عملیات س��پر فرات 
در آگوس��ت ۲۰۱۶ ب��ه عنوان اولین ضربه به گذرگاه تروریس��تی در م��رز ترکیه با 

س��وریه نام برد.

حفتر آتشبس را رد کرد
ش��ورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی به ریاست »فائز السراج« آتشبس انسانی 
پیشنهادی سازمان ملل را پذیرفت در حالیکه »ارتش ملی« تحت فرمانده ژنرال 

خلیفه حفتر آن را رد کرد.
شورای ریاستی دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج اعالم کرد که با پیشنهاد 
آتش��بس انس��انی محدود در ایام تعطیالت عید سعید قربان موافقت کرده است.
طبق گزارش وبگاه »بوابة الوس��ط«، دولت وفاق ملی در بیانیه خود آورده اس��ت که 
با آتش��بس انسانی بر اساس چهار اصل موافقت کرده است. هیأت سازمان ملل در لیبی 
پنجش��نبه ش��ب همه طرفهای درگیر در لیبی را به پذیرش آتشبس انسانی به مناسبت 
فرا رس��یدن عید س��عید قربان دعوت کرده بود.در همین ارتباط شبکه سعودی العربیه 
گزارش کرد که فرماندهی »ارتش ملی لیبی« با پیش��نهاد س��ازمان ملل برای آتشبس 

انسانی مخالفت کرده است.

روسیه خواهان حفظ ثبات در قرقیزستان 
س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: مس��کو عالقهمند و خواهان حفظ 

ثبات و صلح در قرقیزستان است.
 »ماری��ا زاخ��ارووا« در نشس��تی مطبوعات��ی در واکنش به تح��والت اخیر در 
قرقیزستان اظهار داشت: »مسکو« عالقهمند به حقظ ثبات و صلح در این کشور 
است. وی گفت: قرقیزستان شریک و همکار استراتژیک روسیه است و درگیریها 
در این کشور باعث نگرانی مسکو شده است.زاخارووا تصریح کرد: قرقیزستان چندین 
ناآرامی شدید سیاسی را گذارنده و مردم این کشور و شرکای آن نیازمند ثبات هستند. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه خاطر نش��ان کرد: امیدوارم که مسائل موجود در 
قرقیزس��تان با اس��تفاده از ابزارهای صلح آمیز و در چارچوب قانون اساس��ی این کشور 
حل ش��ود.این در حالی اس��ت که مسائل سیاسی در قرقیزس��تان از ۷ آگوست تشدید 

شده است. 

کره شمالی در واکنش به رمایش کره  آس�یا جنوبی و آمریکا برای پنجمین بار طی ش�رق 
چند روز گذشته اقدام به شلیک موشک کرد.

خبرگزاری کره جنوبی بامداد شنبه خبر داد که کرهشمالی 
دو پرتابه ناش��ناس دیگر از ساحل شرقی خود شلیک کرده 
اس��ت. پیونگیانگ در حالی اقدام به شلیک این موشکها کرد 
ک��ه »دونالد ترامپ«، رئیس��جمهور آمری��کا روز جمعه )۱۸ 
م��رداد/ ۹ اوت( اعالم کرد »نامه بس��یار زیب��ای« دیگری از 
»کیم جونگ اون«، رهبر کره ش��مالی دریافت کرده اس��ت. 
پیش از این، کره شمالی در کمتر از دو هفته گذشته اقدام به 
آزمایش چهار موشک کوتاهبرد کرده و به آمریکا هشدار داده 
ممکن است »مسیر جدیدی« را انتخاب کند. یک دیپلمات 
کره ش��مالی هم در یک سخنرانی روز سهش��نبه به آمریکا 
هش��دار داد کره شمالی ممکن اس��ت در خصوص برخی از 
گامهایی مهمی که تا کنون برداشته، تجدید نظر کند. رهبر 
کره شمالی نیز بامداد چهارش��نبه گفته اقدام این کشور در 
پرتاب موش��کهای هدایتشونده تاکتیکی به منظور هشدار به 
مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی انجام شده است. 

خبرگزاری رسمی کره ش��مالی نوشته موشکهای تاکتیکی 
هدایتش��ونده که این کشور روز سهش��نبه از منطقهای در 
غرب کره ش��مالی آزمایش کرد توانس��ته در س��احل شرق 
این کش��ور به اهداف مورد نظر خ��ودش اصابت کند. رهبر 
ک��ره ش��مالی اخیرا طی ی��ک نامه که ترام��پ آن را »نامه 
زیبا« خوانده اس��ت، نارضایتی ش��دید خ��ود را از برگزاری 
رزمایش��های نظامی واشنگتن و س��ئول در شبه جزیره کره 
اعالم کرده اس��ت.ترامپ که در جمع خبرنگاران کاخ سفید 
صحب��ت میکرد با »زیبا« خواندن این نامه گفت: رهبر کره 
ش��مالی در این نامه نارضایتی خ��ود را از رزمایش دریایی 

مشترک آمریکا و کره جنوبی اعالم کرده است. این رزمایش 
علیرغم هش��دارهای کره ش��مالی از چند روز پیش شروع 

شده و همچنان ادامه دارد.
در این نامه سه صفحهای که روز پنجشنبه ارسال شده است 
کیم گفته است، تمایلی به انجام آزمایشهای موشکی که اخیرا 
پیونگ یانگ انجام داده، ندارد اما آن را در مقابل رزمایشهای 
مشترک واشنگتن و س��ئول منصفانه میداند.ترامپ در ادامه 
به خبرنگاران گفت: من هم از آزمایش��ها ناراضی هستم و هم 
از رزمایشها!این درحالیس��ت که یکی از شروط توافق کیم و 
ترامپ در دیدار ژوئن ۲۰۱۸ در س��نگاپور توقف رزمایشهای 

آمریکا و متحدانش در شبه جزیره کره بود.
رئی��س جمهور آمریکا، همچنین از احتمال یک دیدار دیگر 
با رهبر کره ش��مالی خبر داد. کیم و ترامپ تا حاال س��ه بار 
با یکدیگر دیدار کردهاند ام��ا هیچ کاری از پیش نبردهاند 
و توافقات ش��فاهی دو ط��رف بعد از چند هفته به دس��ت 
فراموشی سپرده ش��ده یا با موانع زیاد برخورد کرده است. 
به عنوان مثال در دیدار سوم رهبران دو کشور در ماه ژوئن 
۲۰۱۹ در م��رز دو کره، دو طرف توافق کردند که مذاکرات 
مربوط به خلع س��الح فورا آغاز شود اما تا کنون که دو ماه 
گذش��ته، هنوز آغاز نشده است.  ترامپ همچنین گفت که 
این نامه به صورت دس��تی برای وی ارس��ال شده است اما 
نگفت که چه کس��ی آن را آورده اس��ت. دولت ژاپن ضمن 
تأکید بر اینکه پرواز هرگونه موشک بالستیک بر فراز منطقه 
انحصاری اقتصادی ژاپن را تأیید نمیکند گفت که پرتابههای 
امروز کره ش��مالی هیچ تهدیدی برای این کش��ور به همراه 
نداش��تند.  علیرغم هشدارهای پی در پی کره شمالی، ستاد 
مش��ترک ارتش کره جنوبی اعالم کرد که رزمایش��های ۱۰ 

روزه با آمریکا از روز امروز  آغاز خواهد شد.

پاسخ موشکی کره شمالی به رزمایش سئول- واشنگتن
رسانه ها گزارش دادند که بیش از ۱۰  ره ه��زار نف��ر در ش��هر س��رینگر مرکز ش�ب��ه قا
تابستانی ایالت جامو و کشمیر در اعتراض به تصمیم دولت 

هند برای لغو امتیازات خاص این ایالت تظاهرات کردند.
ب��ه گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس هند برای متفرق کردن 
تظاهرکنن��دگان معت��رض به لغو امتیازت ویژه از گاز اش��ک 
آور استفاده کرده اس��ت.این بزرگترین تظاهرات از زمان لغو 

اختیارات ویژه ایالت جامو و کشور در پنج روز گذشته است.
یک مقام ارش��د  پلیس  گفت: مردم با نادیده گرفتن قانون 
ممنوعیت تجمع در منطقه س��ورا س��رینگر تجمع کرده و 
نیروهای پلیس را به عقب راندند.به گفته شاهدان ،تعدادی 
از مجروحان حمله پلیس به تظاهرکنندگان به بیمارس��تان 
منتقل شده اند.دولت در  کشمیر تحت کنترل هند با هدف 
تسهیل شرکت مردم در نماز جمعه برخی از محدودیتهای 
اخی��ر را برداش��ت اما به گفت��ه س��اکنان و مقامات محلی 
،خش��م مردم از تصمی��م دولت در لغو امتی��ازات ویژه این 
ایالت درحال افزایش اس��ت .خبرگ��زاری رویترز ادامه داد:  
دولت مرکزی هند روز دوشنبه اختیارات ویژه ایالت جامو و 
کشمیر را که پاکستان نیز ادعای مالکیت آنرا دارد، لغو کرد. 
طبق این تصمیم  از این پس این ایالت حق تصویب قوانین 
داخلی خود را از دست می دهد و غیر کشمیریها می توانند 

در این ایالت زمین و مستغالت بخرند.
این درحالی است که وزارت کشور هند روز شنبه در بیانیه 
ای  تظاهرات گس��ترده در کش��میر را رد ک��رد. این وزارت 
خان��ه اعالم کرد که تع��داد کمی از اف��راد در بخش هایی 
از س��رینگر اقدام به تظاهرات کرده اند.«س��اتیتا پال مالک 
»فرماندار ایالت جامو و کش��میر نیز اعالم کرد که وضعیت 
در این ایالت آرام اس��ت و ناآرامی به وقوع نپیوس��ته است.

از روز دوش��نبه ارتب��اط تلفن��ی در ایالت جامو و کش��میر 
قطع ش��ده، دس��تکم  ۳۰۰ تن از رهبران محلی بازداشت 
و تجمعات عمومی لغو ش��ده اس��ت. در نتیجه این اقدامات 
مردم ناگزیر شده اند در خانه بمانند.رهبران محلی در جامو 
و کشمیر هش��دار داده اند که لغو اختیارات ویژه این ایالت 
بعنوان تعرضی به مردم کش��میر تلقی خواهد شد. طی ۳۰ 
س��ال گذشته در جریان شورشها علیه حاکمیت هند بر این 

ناحیه بیش از ۶۰ هزار نفر کشته شده اند.
پاکستان که بر کشمیر تحت کنترل هند ادعای مالکیت دارد 
در واکنش به تصمیم دولت هند مناسبات دیپلماتیک و روابط 
بازرگانی با آن کش��ور را قطع کرد. ناحیه کشمیر عامل اصلی 
دو مورد از سه جنگی بوده که تاکنون بین هند و پاکستان که 

هر دو قدرت هستهای هستند، روی داده است.
دول��ت هند ب��ه تازگی بخ��ش ۱۴۴ قوانین جزای��ی را در 
س��رینگر، بهحالت اجرایی درآورده که در نتیجه آن اجتماع 
بی��ش از چهار نفر ممنوع اس��ت و افرادی که از آن س��رباز 
بزنند میتوانند با حکم س��ه سال زندان روبهرو شوند. برخی 
رس��انههای هن��دی میگوین��د تلفنهای همراه در سراس��ر 
کش��میر با اختالل روبهرو ش��دهاند. طی روزهای گذش��ته 
هند و پاکس��تان دیگ��ری را به اقدام��ات تحریکآمیز متهم 
کردند. ارتش پاکس��تان میگوید نیروهای هندی از بمبهای 
خوش��های برای حمله ب��ه غیرنظامی��ان در »خط کنترل« 

استفاده کردهاند.
 درهمین ارتباط، »آنتونیو گوترش«، دبیرکل س��ازمان ملل 
در واکنش به تنش اخیر میان هند و پاکستان بر سر مسأله 
کشمیر، از هر دو طرف خواستار خویشتنداری شد. گوترش 
افزوده اس��ت تنها از طریق گفتگو میتوان به حل اختالفات 

و تنشها در کشمیر امیدوار بود.

تظاهرات در اعتراض به لغو امتیازات ویژه کشمیر در سرینگر تظاهرات کردند

سی و نهمین شنبه اعتراضی فرانسه

فرانسه دوباره به رنگ جلیقه زردها درآمد

آگهى فراخوان مرحله دوم

سید على مرتضوى – شهردار 

ول
ت ا
نوب

منظریه  شهردارى  هاى   مشارکت  و  گذارى  سرمایه  دفتر 
در نظر دارد باستناد مصوبه 2 صورتجلسه شماره 91 مورخ 
98/4/3 شوراى اسالمى شهر منظریه ، مجموعه تفریحى 
باغ رستوران ترنج متعلق به شهردارى منظریه را از طریق 
به  ماهیانه  اجاره  بصورت  یکسال  مدت  به  عمومى  مزایده 
تا  توانند  مى  متقاضیان  لذا  نماید.  واگذار  بخش خصوصى 
دفتر  به   98/6/6 مورخ  چهارشنبه  روز  ادارى  وقت  پایان 
مراجعه  شهردارى  هاى  مشارکت  و  گذارى  سرمایه  امور 

نمایند.
03153282028 
03153282131

www.manzarie.ir
شناسه آگهى : 561852

آگهى مزایده  عمومى شماره 98/68

شهردار کاشان –سعید ابریشمى راد

دوم
ت 
نوب

شهردارى کاشان

ملکى  زمین   (16 شماره  (قطعه  قطعه  یک  واگذارى  مزایده:  موضوع 
شهردارى واقع در میدان پلیس انتهاى بلوار نارنجستان و دو باب مغازه 
بصورت  زنجیر  درب  محتشم  خیابان  در  واقع   (50 و   10 شماره  (قطعات 
سبدى ، مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مزایده.
هفتاد  و  (دویست  ریال   270/000/000 مزایده:  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
یا  ماهه  سه  حداقل  اعتبار  با  بانکى  ضمانتنامه  صورت  به  ریال  میلیون) 

سپرده نقدى در وجه شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/05/31 اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/6/2 و بازگشایى پاکتها در 

مورخ 98/6/3 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
به  به نفع شهردارى  به ترتیب  ایشان  ، سپرده شرکت در مزایده  نشوند 

ترتیب ضبط خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و شهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده 

است.
تلفن: 55440055-8 (031)

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/71

شهردار کاشان –سعید ابریشمى راد

ول
ت ا
نوب

شهردارى کاشان

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى راهسازى و پل سازى بلوار على تبار 
و  مناقصه  شرایط  و  مدارك  و  اسناد  در  مندرج  خدمات  شرح  مطابق 

قرارداد منضم.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 1/000/000/000 (یک میلیارد ریال) به 
صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در 

وجه شهردارى کاشان
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/6/4 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/6/7 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/6/10 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 

معترض��ان به نظام س��رمایه  ویژه ه��ای گ�زارش  سیاس��ت  و  داری 
اقتصادی دولت فرانس��ه موسوم به جنبش »جلیقه 
زرده��ا« که از ۹ ماه گذش��ته تاکن��ون با برگزاری 
نزدی��ک به ۱۰ ه��زار و ۵۰۰ تجم��ع و تظاهرات، 
خش��م و نارضایت��ی خود را به عملک��رد کاخ الیزه 
نش��ان داده اند امروز)شنبه( هم برای سی ونهمین 

هفته متوالی به خیابان های این کشور آمده اند.
تظاه��رات و تجمع های دی��روز بدنبال وقایع هفته 
گذشته که در ادای احترام به »استیو مایا کانیچو« 
قربانی اخیر خش��ونت پلیس در نانت صحنه حضور 
و انزج��ار معترضان به خش��ونت ه��ای پلیس بود، 
شکل گرفته اس��ت.۲۶۶ روز از آغاز جنبش جلیقه 
زردها می گذرد، جنبشی که در اعتراض به افزایش 
مالیات بر سوخت شکل گرفت و از همان هفته های 
ابتدایی به جنبشی اعتراضی نسبت به سیاست های 
اقتصادی دولت بدل ش��د، بگونه ای که اعضای این 
جنبش باره��ا و بارها خواهان اس��تعفای »امانوئل 

مکرون« رئیس جمهوری این کشور شدند.
معترضان معتقدند که مکرون نتوانسته به شعارهای 
انتخاباتی خود که توانست با آنها قدرت را به دست 
گیرد جامه عمل بپوش��اند. گرچه در طول زمان و 
هفته های گذش��ته به تدریج از تع��داد معترضان 
۳۰۰ ه��زار  نفری در هفته نخس��ت در خیابان ها 

کاس��ته ش��ده اما ای��ن جنبش 
همچنان طرفداران خود را دارد. 
نظرس��نجی اخیر هم نشان می 
دهد که عملکرد پلیس فرانس��ه 
همچنان نگرانی بخشی از جامعه 

فرانسوی را بدنبال دارد.
بر اس��اس نظرس��نجی موسسه 
مداخله  بدنب��ال  ک��ه  »ایفوپ« 
پلیس فرانسه در جریان برگزاری 
جش��نواره موس��یقی در شامگاه 
۲۱ ژوئی��ه در ش��هر نان��ت در 
دیمانش«  دو  »ژورن��ال  روزنامه 
فرانس��ه منتشر ش��ده، عملکرد 
پلیس فرانس��ه توسط ۶۸ درصد 
م��ردم این کش��ور »موثر« تلقی 

ش��ده اما از طرف دیگر، عملکرد 
پلیس در میان ۲۰ درصد فرانس��وی ها »نگرانی« 
را برانگیخته اس��ت.عالوه بر پاری��س که همچنان 
محدودیت ه��ای خود برای برگ��زاری تجمع ها و 
تظاهرات در نقاط مهمی از این ش��هر را داراس��ت، 
دیگر شهرهای فرانس��ه هم از ساعتی پیش شاهد 
حضور معترضان در خیابان ها اس��ت.«تولوز« یکی 
از ش��هرهای فرانسه است که در طول حدود ۹ ماه 
گذشته همواره شاهد تجمع های بسیاری از جلیقه 

زردها بوده است.
به نوشته روزنامه فرانس��وی زبان »اکتو«، با وجود 
اس��تمرار ممنوعیت های هفته گذشته برای تجمع 
در می��دان »کاپیتول« تولوز، جلیق��ه زردها برای 
تجمع در این ش��هر تعطیالت��ی ندارند.»دولت در 
مرخصی اس��ت، اما خیابان هنوز زرد اس��ت«! این 
فریاد تندی است که از هفته سی و هشتم اعتراض 

ها در شبکه های اجتماعی راه اندازی شد.
معترضان خواستار تظاهرات برای عدالت اجتماعی، 

و  زیس��تی   محی��ط  و  مال��ی 
از دموکراس��ی هستند  حمایت 
و ب��ه ن��ام »قربانیان س��رکوب 
قضایی و پلیس« قدم به خیابان 
گذاش��ت.بدنبال  ه��ا خواهن��د 
ممنوعی��ت ه��ای هفت��ه های 
گذش��ته، هر گون��ه تجمعی در 
میدان کاپیتول تولوز تخلف بوده 
و جریم��ه ۱۳۵یوروی در انتظار 
متخلفان است. عالوه بر پاریس 
و تول��وز، تجمع های دیگری در 
ش��هرهای لیون، نان��ت، بوردو و 
وین برقرار بود.«وارن دله« یکی 
از س��خنگویان جلیقه زردها در 
»لیون« م��ی گوید: همه جلیقه 
زرده��ا در تعطیالت نیس��تند اما 
افراد کمی از حد معمول در این ش��هر برای تجمع 

ها وجود خواهند داشت.
همچنین دیروز دهها نفر از جلیقه زردها در میدان 
»گامبت��ا« برای جمع آوری امض��ا جهت برگزاری 
همه پرس��ی ب��رای ممانع��ت از خصوصی س��ازی 
فرودگاه های پاریس از س��اعت ۱۰ تجمع کردند. 
ب��رای این کار باید  چهار میلیون و ۷۰۰ هزار امضا 
در سراسر فرانسه جمع آوری شود. پس از دو هفته 

از پیدا شدن جسد کانیچو قربانی ۲۴ ساله در شهر 
نان��ت، معترضان یک »راهپمایی س��فید« در ادای 
احترام به او در ش��هر »ل��وآر« برگزار می کنند. در 
ای��ن ارتباط پرونده قضایی در خصوص علل ناپدید 
ش��دن او و مس��وولیت های پلیس در شب حادثه 
گشوده شده اس��ت.جلیقه زردها از صبح امروز در 
ایس��تگاه مترو »وی ایی��ه« در منطقه ۱۷ پاریس 
جمع ش��دند. در جریان اعت��راض های مردمی در 
فرانسه از ۱۷ نوامبر سال میالدی گذشته)۲۶ آبان 
۹۷( ک��ه با ۳۰۰ هزار تظاهرکننده در خیابان های 
فرانس��ه متولد شد تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۳۰۰ 
گردهمایی در سرتاسر فرانسه برگزار شد و شرکت 
کنندگان در آن آزادانه درباره موضوعات گوناگونی 
چون بهداشت، آموزش و پرورش، فرهنگ، محیط 
زیس��ت، قدرت خرید، بازنشس��تگی، مالیات، عدم 
تس��اوی و وجود ب��ی عدالتی در اجتم��اع بحث و 
گفت وگو کردند.همچنین ۲۴ فرانسوی در جریان 
تظاه��رات اعتراض��ی جنبش جلیقه زرده��ا بر اثر 
اعمال خشونت آمیز نیروهای پلیس و استفاده این 
نیروها از اس��لحه »فلش بال« نابینا و حدود ۶ هزار 
نفر از معترضان بازداش��ت شده اند. این اعتراض ها 
همچنی��ن بیش از دو هزار زخمی از بین معترضان 
و نیز یکهزار مجروح در بین نیروهای پلیس برجای 

گذاشته است.

سقوط مقر دو لت هادی 
در عدن 

منابع خبری از س��قوط کاخ  آس�یا دول��ت غ�رب  مق��ر  »معاش��یق« 
مستعفی یمن به ریاست عبدربه منصور هادی در 
ش��هر عدن واقع در مرکز جنوب این کش��ور خبر 

دادند.

 کاخ »معاش��یق« مق��ر دولت مس��تعفی یمن به 
ریاس��ت عبدربه منصور ه��ادی در چهارمین روز 
درگیریهای عدن)مرکز جنوب یمن( س��قوط کرد.

برگ��زاری رویترز به نقل از مناب��ع محلی در عدن 
مدعی ش��د که کاخ ریاست جمهوری یمن موسوم 
به »معاشیق« سابق و »الیمامه« کنونی به تصرف 
»ش��ورای انتقال��ی جنوب یمن« )تح��ت حمایت 

امارات( درآمده است.
در همی��ن ارتباط، پای��گاه خبری الیم��ن العربی 
گزارش داد که نیروهای »ش��ورای انتقالی جنوب 

یمن« که تحت حمایت امارات قرار دارند، عصر روز 
ش��نبه پس از درگیری چند روزه با عناصر وابسته 
به دولت مس��تعفی یمن)تحت حمایت عربستان(، 
موفق شدند وارد کاخ مزبور شوند.منابع نزدیک به 
شورای انتقالی جنوب یمن)تحت حمایت امارات( 
تاکید کردن��د که »نیروهای جن��وب یمن پس از 
اخراج نیروهای گارد ریاس��ت جمهوری وابسته به 

دولت منصور هادی وارد کاخ معاشیق شدند«.
الیم��ن العربی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که 
»نیروهای جنوب یمن پس از تصرف معاش��یق در 

داخل و اطراف کاخ مس��تقر ش��ده و مواضع خود 
را در س��اختمانهای حومه تثبی��ت کردند«.منابع 
آگاه تاکید کردند که نیروهای وابس��ته به شورای 
انتقالی جنوب یمن مواض��ع خود را در اردوگاهها 
و پایگاههای مختلفی ک��ه نیروهای طرفدار حزب 
اخوانی االصالح )تحت حمایت عربس��تان( در آن 
مس��تقر بودند، تثبی��ت کردند.درگیریهای نیابتی 
امارات و عربس��تان از روز چهارش��نبه آغاز ش��د؛ 
زمانیک��ه »هانی بن بریک« نایب رئیس »ش��ورای 
انتقال��ی جن��وب« از ش��بهنظامیان ه��وادار خود 

)موس��وم به الحزام االمنی( خواس��ت ت��ا به کاخ 
ریاس��ت جمهوری معاشیق که تحت کنترل دولت 
»عبد ربه منصور هادی« )مورد حمایت عربستان( 
حمله کنند. بعد از س��ه روز درگیری که در چهار 
نقطه »کریتر« )مقر کاخ ریاست جمهوری و بانک 
ملی(، »جبل حدید« )شمال(، خور مکسر )شرق( 
و فرودگاه عدن )شمال شرق شهر عدن( در جریان 
بود، امروز نی��ز در خیابانهای عدن، میان نیروهای 
شورای انتقالی و نیروهای وابسته به دولت هادی، 

درگیری ادامه پیدا کرد.


