
امارات: وبگاه »العربی الجدیــد« به نقل از برخی 
منابــع خاص گزارش کــرد که امــارات به عنوان 
بزرگ تریــن متحــد حفتــر قــراردادی را با رژیم 
صهیونیســتی برای خرید ســامانه دفــاع هوایی 
پیشرفته و تجهیز شبه نظامیان حفتر به این سامانه 
امضا کرده اســت.این منابع گفتند که امارات عزم 
خــود را برای نجات حفتــر و موفقیت حمالت آن 
به طرابلس و سیطره بر این شهر، جزم کرده است 
و این تالش ها در حالی اســت که یک هفته پیش 
خســارت های زیادی در محور الوشطة و سرت به 
نیروهای حفتر وارد آمد و ۱۲ نفر از فرماندهان آن 
در یک حمله هوایی نیروهای الســراج کشته شده 
و خســارت های زیادی به تجهیزات و مهمات آن ها 

وارد آمد.

ترکیه: رئیس حزب جمهوری خــواه خلق ترکیه، 
رئیس جمهور این کشــور را دشمن دموکراسی و 
آزادی مطبوعــات خواند. »کمــال قلیچ  داراوغلو« 
رئیس حــزب جمهوری خــواه خلق ترکیــه، روز 
پنجشــنبه، ضمن انتقاد از رفتار سیاســی  »رجب 
طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه و مواضع او در 
قبال منتقدانش، تصریح کرد او  دشمن دموکراسی 

و آزادی مطبوعات است.

افغانســتان: ســخنگوی طالبان، رونــد آزادی 
زندانیان خود را سوءاســتفاده سیاسی کابل خواند 
و تاکیــد کرد با وجود این شــرایط طالبان مجبور 
اســت به جنگ ادامه بدهد.گروه طالبان نسبت به 
چگونگی اقدام دولت افغانســتان در زمینه آزادی 
زندانیان ایــن گروه اعتراض کرده اســت. مجاهد 
افزود که آمریکا مســوولیت  داشــت تا روند آزادی 
زندانیــان را بدون تاخیر و جنجــال آغاز و تکمیل 
می کرد و در نتیجه آن زمینه برای شروع مذاکرات 

بین االفغانی فراهم می شد.

روسیه: »دیمیتــری پسکوف« سخنگوی کرملین 
اعالم کرد کــه »والدیمیر پوتیــن« رئیس جمهور 
روسیه تا امروز، هیچ برنامه ای برای بحث با »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا و حاکمان ســعودی 
دربــاره بازار نفت ندارد. وی در پاســخ به ســؤال 
خبرنگار رویترز درباره احتمال دیدار رئیس جمهور 
روســیه با رئیس جمهور آمریکا و مقامات سعودی 
درباره بــازار نفت تصریح کرد: »تــا امروز، چنین 

برنامه ای وجود نداشته است«.

روهینگیایی ها بی دفاع در مقابل کرونا
در حالی که شیوع ویروس کرونا بر زندگی میلیون 
ها نفر در سرتاسر جهان تاثیر گذاشته است و جهان 
را به ســوی یک بحران اقتصادی ســوق می دهد، 
فعاالن اجتماعی و ســازمان های انسان دوستانه، 
از وضعیت بیش از یک میلیون روهینگیایی که در 
اردوگاه های شلوغ مهاجران در بنگالدش و میانمار 

زندگی می کنند ابراز نگرانی کرده اند.
 بســیاری از مــردم میانمــار روهینگیایی هــا را 
مهاجرانی  غیرقانونی می دانند و لذا این مردمان از 
تبعیض هایی که علیه شان  می شود  در رنج هستند. 
با روهینگیایی هــا همانند مردمانی  دولت میانمار 
فاقد ملّیت و بی خانمــان برخورد می کند و به آنها 
با محدودیت های  نمی دهد. روهینگیایی ها  تابعیت 
سفت و ســختی از جمله محدودیت در جابجایی، 
دسترســی به امکانات پزشــکی و آموزشی مواجه 
هستند.بیش از یک میلیون  روهینگیایی با فرار از 
جنگ و قتل عام ارتش و بودائیان افراطی درایالت 
راخین در سال ۲۰۱۷ از میانمار به بنگالدش فرار 
کرده و اکنون در کمپ های مرزی این کشور ساکن 
هستند. سازمان ملل متحد در پی حمالت نظامی 
ماه اوت ۲۰۱۷ علیه روهینگیا و اخراج گروهی آنها 
به بنگالدش، نظامیان میانماری را عامل پاکسازی 
قومی و نسل کشی مسلمانان روهینگیا معرفی کرد 
و ارتش این کشور را بدنام ترین ارتش جهان نامید.
با توجه به گزارش دیده بان حقوق بشر، اردوگاه های 
شلوغ مسلمانان روهینگیا در بنگالدش  و همچنین 
میانمار در واقع بمب های زمان دار کرونا هســتند.

این اردوگاه ها از هیچ استاندارد بهداشتی برخوردار 
نیســتند و عدم دسترســی به منابع و بهداشــت، 
ســاکنان این اردوگاه هــا را به شــدت در مقابل 
کرونا آســیب پذیر ساخته است. "برد آدم" رییس 
بخش آســیا در دیده بان حقوق بشر گفت: شرایط 
بهداشــتی پیش از این برای مهاجران روهینگیایی 
در بنگالدش و همچنین اقلیت روهینگیا در میانمار 
بســیار ضعیف بود و اکنون کرونا این گروه اقلیت را 

با خطر نابودی کامل مواجه ساخته است. 

نیمچه گزارش

عراق که این روزها بــه چند چالش همزمان یعنی کرونا، 
تروریسم و دخالت های گســترده آمریکا مواجه است در 
حوزه سیاسی با رویدادی مهم همراه شده است که محور 
آن را معرفــی مصطفی الکاظمی به عنوان نامزد نخســت 
وزیری و تشــکیل کابینه این کشور تشکیل می دهد. این 
رویداد مهــم در حالی صورت می گیرد کــه پیش از این 
عدنان الزرقی نتوانســته بود رضایت جریان های سیاسی 
برای تشــکیل کابینه را کســب نماید. انتخاب الکاظمی 
ازچند منظر قابل توجه اســت. یکی از مســائل مطرح در 
بــاب الزرقی غیر قانونی بودن انتخاب وی از ســوی برهم 

صالح رئیس جمهور عراق بوده است چرا که بدون توافق و 
مشورت با جریان اکثریت پارلمان) جریان شیعه( صورت 
گرفته بود. الکاظمی از سوی جریان های سیاسی به برهم 
صالح معرفی شــده که برگرفتــه از همان اصول و قوانین 
پارلمان در انتخاب نخســت وزیر اســت. نکته دیگر آنکه 
ابتکار عمل جریان های شــیعه در معرفی سریع فردی به 
جای الزرقی ناتوان در تشکیل کابینه بیانگر نقش و جایگاه 
این جریان در رفع بن بست های سیاسی و تالش آن برای 

همراهی با سایر جریان های سنی و کردی است. 
اجماع گروه های شیعه عراق در خصوص انتخاب مصطفی 
الکاظمی بار دیگر این کشــور را از شــرایط خطرناکی که 
می رفت اســتقالل سیاســی آن را دســتخوش حوادث 
ناگوار کند، مصون داشــت. مســئله دیگــر آنکه به رغم 
فشارهای آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای عربی برای 
تحمیل الزرقی به عراق، جریان های سیاســی شیعه با رد 

دخالت های خارجی با اراده ای برگرفته از خواست و اراده 
ملت عراق انتخاب نامزد نخست وزیری را صورت داده اند. 
ایــن اتفاق مهم تصمیمی تماما عراقی بود که نشــان داد 
جریانات سیاســی عراق پس از سال ها تجربه تلخ دخالت 
بیگانگان به ویژه آمریکا و انگلیس، حاضر به پذیرش فشار 
خارجی درباره آینده این کشور نیستند. مسئله دیگری که 
بسیاری از جریان ها و تحلیلگران عراق بر آن تاکید دارند 

سوابق کاری الکاظمی است. 
وی به عنوان فردی اطالعاتی و امنیتی با سابقه ای سیاسی 
شناخته می شود که در شــرایط کنونی عراق که نیازمند 
مبارزه جدی با تروریســم و دخالت های پنهان و آشــکار 
آمریکاســت وی می تواند نقش موثر ایفا ســازد. الکاظمی 
از همراهان مرحوم دکتر چلبی و رئیس کنونی ســرویس 
اطالعاتــی عراق، اولین رئیس مخابــرات عراق بود که به 
ســلطه آمریکایی ها در این ســازمان پایان داد.همکاری 

موثر با ســازمان های امنیتی کشــورهای درگیر مبارزه با 
داعش، به ویژه پشتیبانی از نقش مستشاری ایران، از نقاط 
برجسته عملکرد او محسوب می شود.از جمله نکات مثبت 
الکاظمی که توانســته حمایت کامل بیت شــیعی و دیگر 
اقــوام و مذاهب را جلب کند، روابط بســیار خوب و مهم 
مردمی در کنار ارتباطات گسترده منطقه ای و بین المللی 
اوســت که بر اصل عراقی مســتقل و آزاد صورت گرفته 

است. 
در مجمــوع می توان گفت که انتخاب الکاظمی در مرحله 
نخســت برگرفته از خواســت و اراده عراقی هــا می تواند 
مولفه ای مهم در تحقق تشــکیل دولتی مقتدر و منسجم 
در عراق باشــد که با حمایت جریان های سیاسی و مردم 
می تواند تحقق بخش اهداف عراق در مبارزه با فساد، رفع 
چالشــهای اقتصادی و مبارزه با تروریسم و طرح پارلمان 

عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی باشد. 

یادداشت

بحران کرونا در حالی جهان را فرا گرفته است که حاکمیت 
ساختار نظام ســرمایه داری بر آمریکا بحران های جدیدی 
برای مردم این کشــور به همراه داشــته است که افزایش 
قربانیان در آسایشــگاه های معلولین ، دفن دســته جمعی 
فوتی های کرونا و تشــدید بحران بی کاری در میان فقرا 

تنها بخشی از این وضعیت بحرانی است. 
آمریکایی که زمانی ادعای ســاختار دولت رفاه برتر را سر 
می داد و حتی خــود را ناجی عنوان مــی کرد که بحران 
کرونا ابعاد دیگری از واهی بودن این ادعا را اشــکار ساخت 
و نشــان داد که نظام سرمایه داری توان حتی نجات جان 
مــردم خود آمریــکا را ندارد چنانکه نســبت آمار ابتال به 
مرگ ومیر بر اثر کرونا بین معلوالن ســاکن آسایشگاه های 
نیویــورک چند برابر افراد عادی اســت اما به گفته فعاالن 
حقــوق این جوامع، افراد کم توان و از کار افتاده شــهروند 
درجه دو تلقی می شــوند.علی رغم هشــدار پزشکان مراکز 
نگهداری معلوالن در نیویورک، این افراد آسیب پذیر نیز از 
سونامی شیوع ویروس کرونا در آمریکا در امان نماندند. به 
نوشته روزنامه »نیویورک تایمز«، حدود ۱۱۰۰ فرد دارای 
کم توانی ذهنی و جســمی در آسایشگاه های نیویورک به 
ویروس کرونا مبتال شــده اند و از میان ۱۰۵ نفر جان خود 
را از دســت داده اند.»باب مک گوایر« رئیــس یکی از این 
مراکز در مصاحبه ای گفت: »به افــراد کم توان بی توجهی 
می شــود. عده ای فکر می کنند جان ایــن معلوالن از من 
و شــما ارزش کمتری دارد، این کاماًل اشــتباه است«.تنها 
در منطقه »اســتیتن آیلند« نیویورک از میان حدود ۶۰۰ 
پرستار مراکز نگه داری از افراد کم توان، ۵۰ نفر به ویروس 

کرونا مبتال شده اند.
در بحرانی دیگر جدیدترین آمارها حاکی از آن است تعداد 
افراد مبتال به بیماری کووید-۱۹ در ایالت نیویورک آمریکا 

از هر کشــور دیگری بیشتر اســت.همچنین تصاویری در 
رســانه ها منتشر شده است که نشان می دهد کارگران در 
گورهای جمعی در حال دفن قربانیان بیماری کووید-۱۹ 
در شــهر نیویورک هســتند.این تصاویر از منطقه »هارت 
آیلند« گرفته شده که از ۱۵۰ سال قبل برای دفن اجساد 
بی نام و نشــان یا اجســادی بوده که خانــواده های آنها 
استطاعت مالی نداشته اند. در حوزه اقتصادی نیز بحران 
در آمریکا شدت گرفته است چنانکه رسانه های آمریکایی 
گزارش داده اند نزدیک به یک سوم مستأجران آمریکایی 
ایــن ماه اجاره بهــای خودشــان را پرداخــت نکرده اند.

رسانه های آمریکا گزارش داده اند در شرایطی که نزدیک 
به ۱۰ میلیون آمریکایی در ماه مارس نام خودشــان را به 
عنوان بیکار ثبت کرده اند آمارها نشــان می دهند نزدیک 
به یک سوم از کسانی که ملک اجاره ای دارند اجاره بها را 
پرداخت نکرده اند. وزارت کار آمریکا اعالم کرد با توجه به 
تاثیر شــیوع ویروس کرونا بر اقتصاد تا کنون ۱۶ میلیون 
نفر در ایالت متحده بیکار شــده اند. این وضعیت در حالی 
ادامه دارد که ساختار حاکم بر آمریکا همچنان بر اولویت 
بودن حفظ نظام ســرمایه داری به جای جان مردم تاکید 
دارد. از اروپا نیز خبر می رســد کــه همچنان بحران در 

حال شدن گرفتن اســت چنانکه نخست وزیر ایتالیا قبل 
از دیدار وزرای امور مالی کشــورهای عضو اتحادیه اروپا 
درباره احتمال فروپاشی این اتحادیه به دلیل بحران کرونا 
هشــدار داد. ایتالیا که بیشــترین تعداد قربانیان ویروس 
کرونا در جهان را دارد دســت کم ۱۰۰ پزشک را نیز به 
دلیل ابتال به این ویروس از دســت داده اســت.از سوی 
دیگــر در واکنش به ادعاهای آمریکا، ســخنگوی وزارت 
خارجــه چین ادعای وزیر خارجه آمریــکا مبنی بر اینکه 
شهر »ووهان« کانون انتشار ویروس کرونا بوده است را رد 
کــرد. همچنین در بحرانی دیگر در اروپا طبق جدیدترین 
آمار و ارقام منتشــر شده، میزان خودکشی در انگلیس با 
ثبت یکهزار و چهارصد مورد خودکشــی ظرف ســه ماه، 
رکــورد تازه ای ثبت کرد.این داده های جمع آوری شــده، 
ســه ماه پایانی ۲۰۱۹ را با همین بازه زمانی سال ۲۰۱۷ 
مقایسه کرده  اســت و نتایج این تحقیقات نشان می دهد 
که یکهزار و ۴۱۳ مرگ و میر ناشــی از خودکشی در این 

بازه زمانی ثبت شده است.
خبر دیگر آنکه دولت فرانســه اعالم کرد که در راســتای 
تداوم مقابله با شیوع کرونا در این کشور، تعطیلی سراسری 
تــا بعد از نیمه آوریل ادامه خواهد داشــت. همچنین یک 
سناتور آلمانی، دولت آمریکا را به دلیل تصاحب گانگستری 
صدها هزار ماســک ســفارش پلیس برلین به استفاده از 
»متدهای غرب وحشــی« متهم کرد و آن را دزدی مدرن 
خواند. نمایندگان پارلمان اسپانیا نخست وزیر این کشور را 
به کوتاهی در کنترل شیوع ویروس کرونا و ارائه آمار غلط 
از شــمار قربانیان متهم کردند. وزرای دارایی کشــورهای 
عضو اتحادیه اروپا بر ســر بســته کمــک اضطراری ۵۰۰ 
میلیارد یورویی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شــیوع 

ویروس کرونا )کووید ۱۹( توافق کردند.

رئیس ائتالف الفتح، ریاســت پارلمان، نخســت وزیر 
منطقه کردســتان و هیئت مســاعدت سازمان ملل 
متحد برای عراق و طیفهای سیاســی دیگر عراق، از 

نخست وزیری الکاظمی استقبال و حمایت کردند.
پس از اعالم انصــراف »عدنان الزرفی« از تشــکیل 
کابینــه جدید عراق، برهم صالــح رئیس جمهور این 
کشور، »مصطفی الکاظمی« رئیس دستگاه اطالعات 
را به عنوان مأمور تشکیل کابینه معرفی کرد.»هادی 
العامری« رئیــس ائتالف الفتح عراق در نخســتین 
واکنش به نخســت وزیری الکاظمــی، تأکید کرد که 
ایــن ائتالف از مأمور جدید تشــکیل کابینه حمایت 
می کند.شــبکه خبری المیادین به نقــل از العامری 

گزارش داد که »روند اجرای قانون اساســی به اصل 
خود بازگشــت و بزرگترین فراکسیون، سهم خود را 
به دســت آورد«.وی تصریح کرد کــه »از مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه، حمایت 
خواهیم کرد«.در همین ارتباط، ریاست پارلمان عراق 
نیــز به انتخــاب الکاظمی به عنوان مأمور تشــکیل 
کابینه این کشــور واکنش نشان داد.ریاست پارلمان 
عــراق تأکید کرد که وی فرصــت بهتری از »توفیق 
عــالوی« و »عدنــان الزرفی« برای تشــکیل کابینه 
کردستان  منطقه  نخست وزیر  بارزانی«  دارد.»مسرور 
عراق نیز پس از اعالم نخســت وزیری الکاظمی با وی 
تماس تلفنی گرفــت.در همین ارتباط، ائتالف النصر 

به ریاســت حیدر العبادی نخست وزیر پیشین عراق 
نیز از نخســت وزیری الکاظمی حمایــت کرد.»ایات 
مظفر« ســخنگوی النصر به پایــگاه خبری المعلومه 
گفت که »مصطفــی الکاظمی کاریزمای زیادی دارد 
که باعث می شود بتواند در مدت زمانی معین، کابینه 
جدید را تشــکیل دهد«.»برهان المعموری« نماینده 
ائتالف »ســائرون« در واکنش به مأموریت الکاظمی، 
گفــت که این ائتــالف »به هیچ یک از اســامی که 
قبال برای نخســت وزیری مطرح شد، هیچ اعتراضی 
نداشــته است«.»حســن الکعبی« رئیس فراکسیون 
پارلمانــی بدر نیز از الکاظمــی حمایت و تأکید کرد 
که کابینه وی، قدرتمند و مستقل خواهد بود.الکعبی 
به شــبکه خبری العهد گفت که امــروز اکثریت، در 
تعیین الکاظمی به عنوان نخســت وزیر مشهود بود.

هیئت مساعدت سازمان ملل متحد برای عراق نیز از 
نخست وزیری الکاظمی استقبال کرد.  

راهی برای امنیت و ثبات 
فرامرز اصغری 
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با وجود اینکه ائتالف عربستان سعودی و امارات مدعی 
برقراری آتش بس در یمن هستند، ولی عضو دفتر سیاسی 
جنبش انصار اهلل یمن از تداوم حمالت این ائتالف خبر 
داد. با وجود آتش بس ادعایی ائتالف ســعودی-اماراتی، 
»محمد البخیتی« عضو دفتر سیاســی جنبش انصار اهلل 
یمن تأکید کرد که »عملیــات زمینی و هوایی ائتالف، 
همچنان ادامه دارد«. شــبکه خبــری الجزیره به نقل از 
البخیتی گزارش داد که حمالت ائتالف سعودی-اماراتی 
به »عسیر« و »الجوف« انجام شده و تنش نظامی زمینی 
بزرگــی در این مناطق صورت گرفته اســت.وی بر این 
باور است که هدف عربستان از اعالم آتش بس، »کاهش 

فشارها بر خود در مأرب و برهم زدن وضعیت است«.این 
مسئول یمنی خاطر نشان کرد: »موضع خود را در قبال 
آتش بس اعالم نکردیم؛ زیرا این آتش بس، نوعی دیگری 
از تداوم محاصــره و جنگ اســت«. البخیتی در پایان 
تصریح کرد: »در مرحله اعالم آتش بس توســط ائتالف، 
هیچ عملیاتی انجام ندادیم و فقط نظاره گر بودیم«. وبگاه 
خبری شبکه »الجزیره« از اولین مورد مبتال به کرونا در 
یمن خبر داد. یک عضو شورای عالی سیاسی یمن ضمن 
توصیه به ائتالف سعودی مبنی بر جدی گرفتن راه  حل 
فراگیر ارائه شده توسط صنعا تأکید کرد، کسی که مردم 

یمن را می کشد، نمی تواند یاور آنها باشد.

سعودیبهنسلکشیدریمنادامهمیدهد

آتش بس فاز جدید جنگ و محاصره 
اتحادیــه عــرب در بیانیه خــود به مناســبت هفتاد و 
دومین ســالروز کشتار »دیر یاســین« اعالم کرد، رژیم 
صهیونیستی در حال سوءاســتفاده از مشغولیت جهان 

به کرونا برای تشدید تعرض ها به ملت فلسطین است.
 )۹ آوریل( مصادف با هفتاد و دومین ســالروز کشــتار 
وحشیانه ساکنان روســتای دیریاسین در سرزمین های 
اشــغالی ۱۹۴۸ به دســت نیروهای رژیم صهیونیستی 
اســت که منجر به قربانی شدن ۲۵۰ کودک، زن و مرد 

فلسطینی شد.  
اتحادیه عرب به همین مناســبت بیانیه ای صادر و اعالم 
کرد، مقامات رژیم اشــغالگری اسرائیل از مشغول بودن 

جهان بــه مقابله با ویــروس کرونا اســتفاده می کنند 
تــا تعرض و تخلفــات خود علیه ملت فلســطین مانند 
»کشتار، بازداشت، آوارگی، مصادره زمین، شهرک سازی، 
یهودی ســازی، مباح شــمردن خون، زمین و مقدسات 
دینی« را به شــدت افزایش دهنــد و این اقدامات را در 
زشت ترین شــکل تبعیض نژادی و بی توجهی کامل به 
وجدان انســانی و قانون بین الملل انجــام می دهند. بر 
اســاس گزارش روزنامه »الیوم الســابع«، اتحادیه عرب 
تأکید کرد: آنچه امروز مقامات رژیم اشــغالگر اسرائیلی 
انجام می دهند ادامه سیاســت کشتار، تخریب و آوارگی 

است. 

رژیمصهیونیستیسیاستکشتارراتشدیدکردهاست

سوء استفاده  تل آویو از کرونا برای سرکوب 

ذره بین

آمریکا عامل شیوع کرونا در سوریه 
ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ســخنانی گفت که بیشترین 
خطر انتشــار کرونا در سوریه متوجه مناطق تحت اشغال آمریکا است. 
وی در عین حال گزارش ســازمان بین المللی منع سالح های شیمیایی 
درباره ســوریه را مخالف با قوانین بین المللی خواند. ماریا زاخارووا، در 
کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: اوضاع در رابطه با انتشــار ویروس کرونا 
در منطقه شــرق فــرات و حومه تنف، یعنی مناطق تحت اشــغال آمریکا و 
هم پیمانانش بســیار خطرناک است و قابلیت انفجار را دارد.وی افزود: امکان انتقال 
کمک های بشردوســتانه به ایــن مناطق وجود ندارد و مین هایــی در این مناطق 
کارگذاشــته شده اند که همچنان منفجر نشــده اند. زاخارووا درباره اظهارات مایک 
پامپئو، وزیر خارجه آمریکا درباره ارزیابی مجدد کمک مالی کشــورش به سازمان 

بهداشت جهانی نیز گفت: مسکو موضع واشنگتن را سازنده نمی داند.

شرایط حماس برای تبادل اسرا 
»محمود الزهار«، یکی از رهبران برجسته جنبش مقاومت اسالمی )حماس( 
در گفت و گو با روزنامه »فلســطین«،ضمن بیان شــرایط تبادل اسرا،  گفت 
که این جنبش میزان جدیت پیشــنهاد رژیم صهیونیستی در تبادل اسرا را 
بررسی می کند. این رهبر جنبش مقاومت اسالمی گفت که حماس شروط، 
نام، اسرای در اولویت بویژه بیماران و افراد سالخورده را مشخص کرده است. 
محمود الزهار در ادامه گفت: »مبدأ اساســی ما این است که هر طور شده اسرا را 
آزاد کنیم که این مســئله را از خیلی وقت پیــش دنبال کردیم و مهم ترین آن در 
معامله وفاء االحرار ســال ۲۰۱۱ بوده است«.الزهار توضیح داد که اسرا در وضعیت 
بسیار خطرناکی به سر می برند و تمایل حماس به آزادی آنها دو چندان شده است. 
رهبــر حماس ادامــه داد که این جنبش یک معامله عادالنــه می خواهد که هدف 

محقق شود و در آن رژیم صهیونیستی به ضرر اسرا چیزی عایدش نشود.

 لبنان سکوت دربرابر تجاوزات اسرائیل را نمی پذیرد
نخست وزیر لبنان تاکید کرد که کشورش هرگز سکوت در برابر تجاوزات 

مکرر رژیم صهیونیستی را نخواهد پذیرفت.
حســان دیاب، در استقبال از ژنرال استفانو دیل کول، فرمانده نیروهای 
فوق العــاده بین المللی مســتقر در جنوب لبنان و بــا حضور زینه عکر، 
معاون نخســت وزیر و وزیر دفاع لبنان تاکید کرد: لبنان هرگز سکوت در 
برابر تجاوزات مکرر رژیم صهیونیســتی را نخواهد پذیرفت.دیاب ضمن تایید 
درخواست دبیرکل سازمان ملل برای آتش بس در سراسر جهان گفت: نقض حریم 
هوایی لبنان از ســوی جنگنده های اســرائیلی و شلیک موشک از فراز خاک لبنان 
نــه تنها نقض آشــکار و محکوم حاکمیت لبنان بلکه به تمســخر گرفتن و تحقیر 
درخواست سازمان ملل برای توقف درگیری های مسلحانه، حمالت هوایی و تقویت 

تالش ها برای مقابله با کروناست. 

گزارش
حاکمیتنظامسرمایهداریبیشازکرونادرآمریکاقربانیمیگیرد

از بحران در آسایشگاه های معلولین تا دفن دسته جمعی 

موضوع مزایده: واگذاری یک قطعه زمین ملکی شهرداری از تفکیکی پالک 
ثبتــی 53/68 واقع در بلوار مالصدرا ، و مطابق شــرح خدمات مندرج در 

اسناد و مدارک و شرایط مزایده.
 مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 590/000/000 )پانصد و نود میلیون( 
ریــال به صــورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده 

نقدی در وجه شهرداری کاشان
مهلــت دریافــت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ 99/1/28 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبــول پیشــنهادات حداکثر تــا تاریــخ 99/1/30 و 
بازگشــایی پاکتها در مورخ 99/1/31 در محل شــهرداری کاشان خواهد 

بود.
- هــرگاه برنــدگان اول تا ســوم مزایده حاضر به انجــام معامله در مهلت 
مقرر نشوند سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری به ترتیب 

ضبط خواهد گردید.
- کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری 

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