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پاکستان: همزمان با تش��دید اختالفات میان اسالم 
آباد و دهلی نو بر س��ر کش��میر، پاکس��تان روز شنبه 
درخواس��ت دولت هن��د برای عب��ور هواپیمای حامل 
» رام کووین��د« رئیس جمهوری این کش��ور از حریم 
هوای��ی خود را رد کرد. »ش��اه محمود قریش��ی« در 
گفت وگو با خبرنگاران افزود: »عمران خان« نخس��ت 
وزیر پاکس��تان به دلیل تداوم خشونت ها در کشمیر، 
درخواس��ت هن��د برای اج��ازه عبور هواپیم��ای »رام 

کوویند« رئیس جمهوری این کشور را نپذیرفت.

هن�د: وزرای دفاع هند و کره جنوبی دو تفاهم نامه در 
زمینه گس��ترش حمایت لجستیک نظامی و تبادالت 
دفاع��ی و آموزش��ی امض��ا کردن��د. وزارت دفاع هند 
اع��الم کرد: »دو تفاهم نام��ه در زمینه تبادالت دفاعی 
و آموزشی بیشتر و گسترش حمایت لجستیک نیروی 
دریای��ی یکدیگر امضا ش��د. این توافق ه��ا به تقویت 
هم��کاری نظام��ی بین هند و جمه��وری کره جنوبی 

کمک خواهند کرد«.

مصر: برگزاری تئاتری در دانش��گاه »عین ش��مس« 
قاهره با موضوع هولوکاست، موجب عصبانیت بسیاری 
از کاربران عرب زبان شده است. فعاالن عرب این تئاتر 
را ترویج صهیونیسم می دانند. اگرچه این تئاتر در ماه 
آوریل گذش��ته در دانشکده »تجارت« دانشگاه »عین 
ش��مس« قاهره به نمایش درآمده اس��ت اما تمجید و 
قدردانی اخیر مس��ئوالن رژیم صهیونیس��تی موجب 
واکنش های اعتراض  آمیز فعاالن فضای مجازی به این 

تئاتر شده است.

روس�یه: با آغ��از فرایند تبادل زندانی بین روس��یه و 
اوکراین، دادگاهی در کی یف حکم آزادی یک خبرنگار 
روس را تأیی��د ک��رد و متقابال دو اتوب��وس که گفته 
می شود زندانیان اوکراینی هستند از زندانی در مسکو 
خارج ش��د.   طبق آخری��ن اخبار، همزم��ان با خروج 
اتوبوس حامل زندانیان اوکراینی از زندانی در مس��کو، 
ی��ک خبرنگار روس که در »کی یف« تحت بازداش��ت 

بود آزاد شده است.

کره شمالی: کره ش��مالی در نشستی با حضور رهبر 
این کش��ور یک ژن��رال متخصص در ام��ور توپخانه را 
به س��مت رئیس س��تاد کل ارتش خلق کره منصوب 
کرد. رسانه دولتی کره شمالی جمعه گزارش کرد پاک 
جونگ چ��ون به عنوان رئیس س��تاد کل ارتش خلق 
کره منصوب شده است و افزود این تصمیم در جریان 
نشس��تی که کیم جون اون، رهبر کره شمالی، نیز در 

آن حضور داشت، اعالم شد.

ذرهبین

اشغالگران و قتل 16 هزار افغان 
حض��ور نیروهای خارجی در افغانس��تان جز بحران و 
ناآرامی برای این کشور نتیجه ای نداشته است چنانکه 
وزارت بهداش��ت و درمان افغانس��تان ش��مار تلفات و 
مجروحان غیرنظامی را ش��انزده هزار و شش��صد نفر 

اعالم کرد
رئیس ح��وادث غیرمترقبه وزارت بهداش��ت و درمان 
افغانس��تان اعالم کرد: براثر سه هزار و هفتصد حادثه 
جنگ��ی، انفجار و حم��الت انتحاری یک س��ال اخیر 
در افغانس��تان، شانزده هزار و شش��صد و بیست و دو 
غیرنظامی کشته یا زخمی شدند. "میرلیث مصطفی" 
شمار کشته ها را سه هزار و صد نفر و تعداد مجروحان 
را بیش از سیزده هزار و پانصد نفر اعالم کرد و افزود: 
ص��د و چهل و یک نفر از کش��ته ش��دگان و بیش از 
هزار و دویس��ت نفر از مجروحان، زن��ان افغان بودند.
وی گفت: جنگ می��ان طرف های درگیر، انفجار مواد 
منفجره جاسازی ش��ده و حمالت انتحاری به ترتیب 
مه��م ترین عوام��ل این تلف��ات بوده اس��ت.یادآوری 
می شود این آماری اس��ت که فقط در بیمارستان ها و 

مراکز درمانی افغانستان ثبت شده است.
»نصرت رحیمی« س��خنگوی وزارت کشور افغانستان 
هم اعالم کرد: گروه های تروریس��تی غیرنظامیان را به 
صورت عمدی هدف قرار می دهند. »شکراهلل مشکور« 
س��خنگوی کمیس��یون حقوق بشر افغانس��تان نیز از 
افزایش تلف��ات غیرنظامیان ابراز نگرانی کرد.چند روز 
قبل »تادامیچی یاماموتو« نماینده ویژه س��ازمان ملل 
متحد در افغانستان نیز وضعیت زندگی در این کشور 
را اس��فبار دانست. فقط در سه انفجار خونین در کابل 
که در س��ه هفت��ه اخیر روی داد بی��ش از چهارصد و 
پنجاه نفر کش��ته یا زخمی ش��دند. یک س��رباز افغان 
نیز براثر تیراندازی نظامیان خارجی در اس��تان هرات 
در غرب افغانستان زخمی شد. وزارت دفاع افغانستان 
شمار تلفات مخالفان مسلح در عملیات روزهای اخیر 
نیرو های ارتش این کشور را دویست و شصت و هفت 
نفر اعالم ک��رد. خبر دیگر از افغانس��تان آنکه وزارت 
امور خارجه پاکستان اعالم کرد دور سوم نشست سه 
جانبه پاکستان،افغانس��تان و چین امروز در اسالم آباد 

برگزار می شود.

نیمچهگزارش

محکومیت رهبر اخوان المسلمین مصر 
دادگاه جنایی قاهره »محمد بدیع« رهبر اخوان المس��لمین مصر را به همراه ده 
نف��ر دیگر برای چندمین بار به حبس ابد محکوم کرد.از جمله افراد سرش��ناس 
اخوانی که به همراه محمد بدیع به حبس ابد محکوم ش��ده اند »رشاد بیومی«، 

»سعد الکتاتنی«، »عصام العریان« و »محمد البلتاجی« هستند. 
دادگاه جنایی قاهره همچنین هشت نفر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. حکم حبس 
ابد »محمد البلتاجی« نماینده س��ابق پارلمان مصر نیز در ش��رایطی صادر شده است که 
خانواده او خواس��تار آزادی موقت او برای حضور در مراسم خاکسپاری مادرش شدند. هرچند 
مقامات مصر پاسخی به این خواسته ندادند. این حکم در ارتباط با پرونده »یورش به زندان ها« 
صادر شده است. رهبران اخوان المسلمین از جمله »محمد بدیع« و »محمد مرسی رئیس جمهور 
فقید مصر متهم هستند که اجازه داده اند حزب اهلل لبنان و جنبش حماس از طریق تونل وارد 

مرزهای استان الشرقیه مصر شده و برخی زندانیان را از این کشور فراری دهند.

هشدار نبیه بری درباره قطعنامه 1701
رئیس پارلمان لبنان در دیدار با هماهنگ کننده ویژه س��ازمان ملل تأکید کرد، 
رژیم صهیونیستی اس��ت که مکرر قطعنامه ۱70۱ را نقض می کند و باید برای 
آن بازخواست ش��ود. »یان کوبیچ« هماهنگ کننده سازمان ملل متحد با »نبیه 
ب��ری« رئیس پارلمان لبنان دیدار ک��رد و در این دیدار تحوالت جنوب لبنان و 

مرز با فلسطین اشغالی بحث و بررسی شد.
بری در این دیدار بر پایبندی لبنان به قطعنامه ۱70۱ س��ازمان ملل تأکید و اعالم 
کرد: تنها طرفی که باید درباره نقض روزانه قطعنامه ۱70۱ از او س��وال ش��ود، اسرائیل 
است. دیدار مذکور پس از آن صورت می گیرد که رژیم صهیونیستی در سوم شهریورماه 
با دو پهپاد به ضاحیه بیروت تجاوز کرد و بر اساس گزارش روزنامه لبنانی »النهار« این 
پهپادها آماده عملیات ترور بودند.  تل آویو در همین تاریخ حمله ای به س��وریه داشت و 

در این حمله دو عضو حزب اهلل را به شهادت رساند. 

 استیضاح ترامپ کلید می خورد
طبق گزارش شبکه »سی ان ان«، کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان آمریکا روند 

تحقیقاتی را کلید می زند که هدف آن استیضاح رئیس جمهور این کشور است.
رس��انه آمریکای��ی از تحرکات یک کمیته مجلس نماین��دگان آمریکا برای آغاز 
روند اس��تیضاح »دونالد ترامپ« خبر داده اس��ت؛ مجلس��ی که اکثریت آن در 
دس��ت دموکرات ها اس��ت. چند روز بعد از انتش��ار خبری در رس��انه وابس��ته به 
جمهوری خواهان در خصوص تحرکات کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان آمریکا 
برای تحقیق درباره پرونده جنجالی روابط غیراخالقی رئیس جمهور این کشور با دو زن، 
حاال امروز ش��نبه یک شبکه نزدیک به دموکرات ها از آغاز روند استیضاح ترامپ توسط 
این کمیته خبر داده اس��ت. شبکه »سی ان ان« گزارشی با این عنوان منتشر کرده است: 
»کمیت��ه )امور قضایی( مجلس نمایندگان هفته آینده اقدامات رس��می برای تحقیق در 

خصوص استیضاح را انجام می دهد«. 

علی تتماج 

غ��رب آس��یا  و آفریقا به واس��طه تحرکات نظام��ی آمریکا و 
نات��و طی دو دهه اخی��ر روی آرامش ندیده ک��ه نمود آن را 
در افغانسان، عراق و س��وریه و یمن و  بسیاری از کشورهای 
آفریقای��ی می توان مش��اهده کرد. این مس��ئله موجب ایجاد 
بحرانی به نام آوارگان ش��ده است چنانکه آمارها و گزارش ها 

نش��ان می دهد که میلیون ها نفر از خانه و کاشانه و سرزمین 
خود آواره شده اند. این آوارگی در دو قالب در داخل کشورها  
و بیرون از کش��ورها قابل مشاهده است. نکته مهم آنکه غرب 
تالش دارد تا از واژه مهاجر به جای آواره و پناه جو درباره این 
افراد استفاده کند تا با این بهانه مسئولیت خود در قبال آنها 

را کم رنگ سازد.
 نکته قابل توجه در این عرصه آنکه دیدبان حقوق بشر مقامات 
کردس��تان ع��راق را به نقض قوانین حقوق بش��ر متهم کرد و 
گفت که اربیل مانع از بازگشت هزاران نفر از عرب های ساکن 
ش��رق موصل به خانه های خود است. این سازمان بین المللی 
، اعالم ک��رد که به رغم اینکه شهرس��تان »الحمدانیه« واقع 
در ش��رق شهر الموصل، مرکز استان نینوی از سه سال پیش 
از اش��غال داعش آزاد ش��ده، ولی مقام��ات حکومت منطقه 

کردس��تان عراق تنها به کردهای این شهرس��تان و برخی از 
عرب های مرتبط با این حکومت اجازه داده اند به منطقه خود 
بازگردند.  کردس��تان عراق در شرق شهر موصل، اجازه نداده 
است ۴۲00 عرب س��اکن این منطقه به خانه ها و زمین های 
کشاورزی خود در ۱۲ روستا برگردند. هر چند که دولتمردان 
اقلیم با ادعای ناامنی و سخت بودن این شرایط را توجیه می 
کنند اما نگاه ریشه ای به این موضوع حقیقتی دیگر را آشکار 
می سازد. نخست آنکه سران اقلیم از مدتها قبل به دنبال جا 
به جای��ی جمعیتی هدفمند برای تحقق طرح هایش��ان برای 
گس��ترش قلمرو بوده اند چنانکه در سال ۲0۱۴ زمان حضور 
داعش در عراق، این منطقه حمایت های بس��یاری از اقدامات 
داعش داشته و حتی تحت لوای نام داعش آواره سازی برخی 

مناطق از ایزدی ها و ترکمن ها را اجرایی کرده است. 

دوم آنکه کش��ورهای غربی با محوریت آمریکا از مدت ها قبل 
ب��ه دنبال اجرای طرح خاورمیانه بزرگ بوده اند طرحی که بر 
اس��اس آن جابه جای��ی جمعیتی و تجزیه منطقه بر اس��اس 

قومیت ها صورت می گیرد. 
شاید آمریکایی ها هنوز توان هزینه تشکیل کشورهای کوچک 
در منطقه را نداش��ته باش��ند اما ایجاد ساختارهایی همسو با 
طرح خاورمیانه بزرگ که زمینه س��از نفوذ آمریکا در منطقه 
می ش��ود از اهداف اصلی آنهاست. آنچه از سوی سران اقلیم 
کردس��تان صورت می گیرد را می توان ادامه توهمات توسعه 
طلبانه آنها و البته اجرای خواس��ته های آمریکا دانست که در 
قالب ط��رح خاورمیانه بزرگ صورت می گیرد که چالش��های 
بس��یاری را ب��رای منطق��ه و امنیت جهان به هم��راه خواهد 

داشت. 

یادداشت

معترضان به سیاست های اقتصادی دولت فرانسه موسوم به 
»جلیقه زردها« دیروز چهل وسومین هفته اعتراضی خود را 

در شهرهای مختلف بویژه "مونپلیه" برگزار کردند.
بدنبال فراخوانی که هفته های گذشته برای راه اندازی یک 
اعتراض ملی در هفتم سپتامبر)۱6 شهریور(  اعالم شده بود، 
معترضان از ش��هرهای مختلف فرانسه اعم از روئن، دیژون، 
پرپینیان، منپلیه و لیون امروز ش��نبه برای چهل و سومین 

هفته متوالی در خیابان های فرانسه حاضر شده اند.
تظاهرات در فرانس��ه در حالی برگزار ش��د ک��ه پلیس این 
کش��ور همچنان تدابیر امنیتی خود را برای کنترل اعتراض 
ها پیش گرفته است. جلیقه زردها پس از یک آتش بس که 
در تعطیالت تابستانی مشاهده ش��د، سعی در سازماندهی 
مج��دد خود دارد. "پای��ان دنیا و پایان ماه ، همان مبارزه !" 
این یکی از ش��عارهایی بود که توس��ط معترضان در همان 
ساعت های ابتدایی صبح توسط معترضان در شهر روئن سر 
داده می شد. در این شهر هم حدود یکهزار نفر از معترضان 

در تظاهرات و تجمع ها شرکت کرده اند.
در شهر مونژلیه نیز تجمع ها در میدان "پلس دو ال کمدی" 
با حضور چهار هزار نفر انجام ش��ده است. در این شهر ۴00 
نی��روی پلیس برای کنترل اعتراض ها به همراه خودروهای 

آب پاش بسیج شدند. لیون، دیگر شهر فرانسه است که در 
چهل و سومین هفته اعتراض ها، جلیقه زردها را به خیابان 
ها کش��انده است. بیش از ۹ ماه اس��ت که از آغاز اعتراض 
های ضد نظام سرمایه داری و سیاست های اقتصادی دولت 
که با ۳00 هزار نفر آغاز ش��د می گذرد. ۱7 نوامبر ۲0۱۸ 
)۲6 آب��ان ۹7( نقطه آغ��از این حرکت ب��ود. طبق آخرین 
آمارهایی که »کریس��تف کاستانر« وزیر کشور فرانسه هفته 
گذشته اعالم کرد، ۲۴۴۸ نفر از تظاهرکننده ها و ۱7۱7 نفر 
از بین نیروهای پلیس در جریان درگیری ها تاکنون زخمی 
ش��ده اند. به گفته او، در مجموع، بازرس��ی کل پلیس ملی 
فرانس��ه به جرم اس��تفاده غیرقانونی از پلیس، ۲6۵ پرونده 
دریافت کرده که از این تعداد ۱0۵ مورد به دادستانی ارجاع 
ش��ده اس��ت. اعتراضات جلیقه زردها از زمانی آغاز شد که 
دولت مکرون طرح افزایش مالیات بر س��وخت شامل بنزین 
و گازوئیل را در بودجه سال ۲0۱۹ ارائه کرد. جلیقه زردها 
با اش��اره به ش��رایط سخت معیش��تی خود افزایش مالیات 
س��وخت را موجب افزایش قیمت ها و فشار بیشتر بر خود 
تلقی می کنند و از همان زمان در روزهای شنبه هر هفته با 
حضور در خیابان های شهرهای مختلف علیه اقدامات دولت 

مکرون و سیاست های اقتصادی وی اعتراض می کنند. 

فرانسه همچنان صحنه اعتراض به نظام سرمایه داری 
خفقان امنیتی مانع از تظاهرات جلیقه زردها نشد

پیام راهپیمایی دیروز فلسطینیان در مرزهای نوار غزه با سرزمین 
های اش��غالی ۱۹۴۸ میالدی- که از آغاز این راهپیمایی ها از 
فروردین سال گذشته تاکنون بیش از ۳۱0 فلسطینی شهید و 
بیش از ۱۴ هزار فلسطینی دیگر زخمی شده اند- آن بود که 
حمایت از جبهه داخلی فلسطینیان همانند حمایت از غزه در 

برابر هرگونه تجاوز صهیونیستی است.
خبرنگار العالم در نوار غزه در گزارشی با اشاره به شعار هفتاد 
و سومین جمعه راهپیمایی فلس��طینیان در مرزهای شرقی 
نوار غزه با سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸میالدی یعنی حمایت 
از جبهه داخلی گفت: شرکت کنندگان در این راهپیمایی بر 
حمایت از جبهه داخلی در پی انفجارهای تروریستی اخیر در 
غزه که به شهادت سه نفر از نیروهای پلیس منجر شد تأکید 
کردند. اس��ماعیل رضوان از رهبران حماس گفت: بر وحدت 
ملت فلسطین با همه طیفهای سیاسی اش در برابر نقشه های 
صهیونیستی آمریکایی در منطقه برای بی ثبات سازی امنیت 
مقاومت تأکید می کنیم به همین س��بب می گوییم امنیت 
غزه، خط قرمز اس��ت. جمیل علیان از رهبران جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین گفت: جبهه داخلی، بخش مهمی از مقاومت 
فلسطین است. مقاومت فلس��طین نیز بخش مهمی از طرح 
مقاومت اس��ت که از غزه تا کرانه باختری و لبنان و سوریه و 

همه محورهای مقاومت تا ایران و یمن ادامه دارد. قطعا تعرض 
به جبهه داخلی در نوار غزه نیز تعرض به مقاومت است. 

خبرن��گار گفت ارتش اس��رائیل نیز با گلول��ه های جنگی و 
گاز س��می به اس��تقبال تظاهرکنندگان فلسطینی آمد و بر 
خش��ونت آن در ساعات پایانی تظاهرات افزوده شد تا جایی 
که نیروهای اش��غالگر به صورت بی هدف به تیراندازی اقدام 
کردند و به ش��هادت یا زخمی ش��دن دهها نفر منجر ش��د. 
۳۱۱ فلسطینی از آغاز راهپیمایی های بازگشت و شکستن 
محاصره نوار غزه به ش��هادت رسیده اند و بیش از ۱۴ هزار 
فلسطینی دیگر نیز زخمی شده اند اما مبارزه همچنان ادامه 
دارد تا نوار غزه محاصره اش را درهم بشکند. خبر دیگر آنکه 
منابع خبری در رژیم صهیونیستی از حمله یک پهپاد که از 
غزه برخاسته اس��ت، خبر دادند و در نتیجه آن یک خودرو 
نظامی هدف قرار گرفته اس��ت. خبر دیگ��ر آنکه یک مرکز 
حقوق بشری ضمن اعالم اینکه ده ها فلسطینی در عربستان 
سعودی بازداشت یا ناپدید ش��ده اند، از ریاض خواست فورا 

این افراد را آزاد کند. 
»دیدبان حقوق بش��ر اروپا-مدیترانه« از مقامات عربس��تان 
سعودی خواس��ت فورا سرنوشت ده ها فلسطینی که در این 

کشور بازداشت یا ناپدید شده اند، را مشخص کند.

شعله های مقاومت فلسطین همچنان زبانه می کشد 
۳۱۰ شهید و ۱۴ هزار زخمی در راهپیمایی های بازگشت

بازی خاورمیانه بزرگ 

نیرو های امنیتی بحرین نمادهای عاشورایی را پایین کشیدند

آل خلیفه  سرکوب گر عزاداران حسینی)ع(

گزارش

در ادامه سیاست های ضد اسالمی سران بحرین، 
نیرو های امنیتی بحرین در چارچوب سیاس��ت 
رژی��م آل خلیفه در س��رکوب ش��یعیان ضمن 
احضار چند روحانی ش��یعه، پرچم عزاداری ایام 

محرم را پایین کشیدند.
 مقام��ات بحرین چند تن از روحانیان ش��یعه را 
در آستانه فرا رس��یدن عزاداری شیعیان در روز 
عاش��ورا احضار کردند. س��ید جابر الشهرانی، و 
ش��یخ محمد علی المحفوظ از روحانیانی بودند 
که برای بازجویی احضار شدند. شماری دیگر از 
روحانیون شیعه نیز دستگیر شدند. رژیم بحرین 
همچنین مانع از آن شده است که ساکنان برخی 
از مناطق شیعه نشین بتوانند پرچم های عزاداری 
را نصب کنن��د. در همین حال چندین تصویر و 
فیلم های منتشر ش��ده در فضای مجازی نشان 
می دهد نیرو های امنیتی بحرین پرچم عزاداری 
و پالکارد ه��ای مرب��وط به ایام مح��رم را پایین 
می کش��ند. دولت بحرین طی چند سال گذشته 
اقدامات به س��رکوب روحانیون ش��یعه می کند 
و اغلب مراس��م های ع��زاداری را در ایام محرم 
مختل می کن��د. دولت بحری��ن در ادامه اعمال 
محدودی��ت علیه ش��یعیان در م��اه محرم، پنج 

تن از خطیبان حس��ینیه ها 
را احض��ار و دو تن از آن ها 
را بازداش��ت ک��رد. وب��گاه 
خبری »م��رآة البحرین« با 
اع��الم این خبر نوش��ت که 
از  بحرین  امنیتی  مسئوالن 
زمان آغاز ایام محرم الحرام، 
۱۴ روحانی )ش��یعه( و پنج 
ت��ن از مداحان و نیز دو نفر 
را  حس��ینیه ها  رؤس��ای  از 

احضار کرده اند. 
 ش��یخ »حس��ین الدیهی« 
جمعیت  دبی��رکل  مع��اون 
بحرین  الوفاق  ملی-اسالمی 
تأکید کرد ک��ه اقدام دولت 

بحری��ن در هدف ق��رار دادن 
روحانی��ون و مداحان و نی��ز تعرض به نمادهای 
عاش��ورایی »جنایتی فجیع« اس��ت که کمتر از 
جنایتی نیس��ت که »صدام« مرتکب ش��د. وی 
افزود که »اگر رژیم بحرین تصور می کند با این 
حمالت وحشتناک به مراسم عاشورایی و شعائر 
اس��المی می توان��د ارزش های انقالب حس��ینی 

را ناب��ود کن��د، در توهم اس��ت«. الدیهی تأکید 
کرد»ای کسانی که در توهم بسر می برید هرگز 
نمی تواند با حسین و انقالب آن مبارزه کنید هر 
کس در برابر حسین ایس��تاد امروز در زباله دان 
تاریخ اس��ت و شما هم از آن مستثنی نیستید«. 
مسئوالن امنیتی بحرین از سال ۲0۱۱ خطیبان 
و ائمه حس��ینیه ها را به اتهام شرکت در مراسم 

ع��زاداری حس��ینی و ایراد 
می کنند  بازداش��ت  خطبه 
ک��ه همی��ن ام��ر اعتراض 
س��ازمان های حقوقی را به 
دنب��ال داش��ته و آن ها این 
اقدامات دولت بحرین را در 
راس��تای اعمال محدودیت 
در برابر انجام مراسم دینی 
پیش  دانس��ته اند.  شیعیان 
از این »راش��د ب��ن عبداهلل 
آل خلیف��ه« وزی��ر کش��ور 
اقدامی خصمانه  بحرین در 
ع��زاداران حس��ینی )ع( را 

تهدید کرد.
وی تهدید کرد که آل خلیفه 
هرگز اجازه نمی دهد عزاداران 
حسینی )ع( اقدام به سر دادن شعارهای سیاسی 
کنند. علمای بحرین ب��ا صدور بیانیه ای اقدامات 
رژیم آل خلیفه علیه عزاداران حسینی )ع( در این 
کش��ور را محکوم کرد. در این بیانیه آمده اس��ت: 
حمالت عناصر رژیم آل خلیفه علیه شعائر دینی 
محکوم است. در این بیانیه به اقدامات نظام بحرین 

در احضار و بازداش��ت خطیبان بحرینی و حمله 
به نمادهای عاش��ورایی اش��اره شده است. علمای 
بحری��ن این اقدامات را حماق��ت خوانده و تاکید 
کردند که پیامدهای معکوس��ی خواهد داش��ت و 
مل��ت بحرین بیش از پیش در برابر تهدیدات ضد 

دینی رژیم آل خلیفه می ایستد.
س��رکوب گری آل خلیف��ه در حال��ی صورت می 
گیرد که آمریکا همچنان به حمایت از این رژیم 
می پردازد چنانکه آمریکا قصد دارد ارتش ضعیف 
بحرین را برای مقابله با حمالت موشکی و هوایی 

به سامانه پدافندی پاتریوت مجهز کند.
الزم به ذکر است مقام های هند نیز اعالم کردند 
که امس��ال مردم جامو و کشمیر اجازه برگزاری 
عزاداری محرم را به جز در حس��ینیه ها یا اماکن 
مذهبی ندارند،مقام های ایالت عمدتا مس��لمان 
نشین تامیل نادو نیز اعالم کردند که روز عاشورا 
را از ۱0 س��پتامبر به ۱۱ س��پتامبر انداخته اند! 
دولت جامو و کش��میر اعالم ک��رد: مطابق روال 
س��ال های قبل هیچ گونه عزاداری به مناس��بت 
محرم در اماکن عمومی مجاز نخواهد بود و همه 
عزاداری ها به این مناسبت باید در حسینیه ها یا 

اماکن مذهبی به اجرا در بیایند.

آگهى مزایده  عمومى شماره 98/83

شهردار کاشان – سعید ابریشمى راد

دوم
ت 
نوب

شهردارى کاشان

موضوع مزایده: واگذارى دو قطعه زمین ملکى شهردارى واقع در خیابان 
اصى   14/37/604 و   14/37/605 ثبتى  پالك  از  (قسمتى  تبار  اسالمى 
بخش دو) بصورت سبدى مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك 

و شرایط مزایده.
میلیون)  پانزده  و  (یکصد   115/000/000 مزایده:  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
ریال به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى 

در وجه شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/06/28 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/6/30 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/6/31 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهردارى به 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) 

سازمان ملل هشدار داد، تعطیلی بیمارستان ها در یمن بر زندگی یک میلیون زن که نیاز 
به خدمات درمانی و بهداش��تی دارند، تاثیر می گذارد. سازمان ملل اعالم کرد که هر دو 
ساعت یک زن یمنی به خاطر عوارض وضع حمل و زایمان و کاهش سطح حمایت مالی 
از روند درمان، جان خود را از دست می دهد. سازمان ملل تاکید کرد، ۱00 بیمارستان 
در این کش��ور تعطیل شده اس��ت و تعطیلی بیمارستان هایی که تحت پوشش صندوق 
س��ازمان ملل هستند، بر زندگی بیش از یک میلیون زن یمنی تاثیر خواهد گذاشت. بر 
اس��اس گزارش سازمان ملل، از مجموع ۲6۸ بیمارستان تحت پوشش صندوق سازمان 
ملل در یمن ۱00 بیمارستان بسته شده است و پیش بینی می شود تا پایان ماه سپتامبر 
جاری 7۵ بیمارستان دیگر  به خاطر کاهش کمک های مالی تعطیل شود. در این گزارش 
آمده است: بسته شدن بیمارستان های تحت پوشش صندوق سازمان ملل بر بیش از یک 
میلیون زن یمنی تاثیر می گذارد و روند تعطیلی بیمارستان ها در یمن به طور مستقیم 
بر زندگی حدود 6۵0 هزار زن که نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی دارند، تاثیر خواهد 
گذاش��ت. در همین راستا، ناتالیا کانیم، مدیر اجرایی صندوق سازمان ملل تصریح کرد: 

بیش از یک میلیون زن یمنی به ش��دت به تأمین حمایت های مالی کافی نیاز دارند تا 
امکان دسترسی ش��ان به خدمات درمانی بارداری که جانشان را نجات می دهد، از دست 
ندهند. کانیم گفت، برآوردها نش��ان می دهد که هر دو س��اعت یک بار، یک زن یمنی 
ب��ه دلیل تبعات ب��ارداری و زایمان جان خود را از دس��ت می دهد. طبق اعالم صندوق 
سازمان ملل، حامیان مالی بین المللی در  کنفرانس تعهدات در فوریه گذشته مبلغ ۲.6 
میلیارد دالر را با هدف حمایت مالی از تالش های بشردوستانه در یمن اختصاص دادند. 
با این حال تاکنون ش��رکای سازمان ملل و امور بشردوستانه کمتر از نیمی از این مبلغ 
را دریافت کرده اند. این صندوق همچنین اعالم کرد: در سال جاری میالدی از مجموع 
۱۱0 میلیون دالر که برای حمایت مالی از فعالیت بیمارس��تان ها در یمن نیاز بود، تنها 
۳۳ میلیون دالر دریافت شده است، امری که شرایط را به توقف خرید داروها و تجهیزات 
پزشکی سوق داد. صندوق سازمان ملل طرف های حامی مالی را به تامین حمایت مالی 
به صورت فوری برای ادامه و از سرگیری امکانات بهداشتی برای زایمان و برنامه هایی که 

با خشونت جنسی مبارزه می کند، تشویق کرد.

یک میلیون زن یمنی قربانی ائتالف سعودی


