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در کنار جنایاتی که سعودی در الحدیده رقم زده است 
منابع از کشــته و زخمی شــدن بیش از ۱۸۰ تن در 
حمالت ائتالف متجاوز سعودی به زندان مرکزی صعده 

خبر دادند.
منابــع یمنی اعــالم کردند که در جنایتــی بزرگ در 
حمالت ائتــالف عربی به زندان مرکــزی صعده بیش 
از ۶۰ تن شــهید و بیش از ۱۲۰ تن زخمی شــدند.در 
این زندان بیــش از ۲۰۰۰ زندانی یمنی و زندانی هایی 
با تابعیت هــای دیگر بودند. این زندان مرکز پناهندگی 
آفریقایی هایــی بود که از یمن به مناطق دیگر می روند.

جبهه مردمی آزادی فلسطین در واکنش به کشتارهای 
ائتالف سعودی اعالم کرد: این کشتارها چهره شکست 
خــورده ســتون های جنگ یمــن یعنی مــزدوران و 
حامیان صهیونیســت ها و در رأس آن نظام عربستان را 
نمی پوشاند. ما اطمینان داریم که مردم یمن می توانند 
پیروز شوند.پس از آنکه رسانه های یمنی خبر دادند که 
جنگنده های اماراتی نقاط مختلفی از خاک این کشــور 

را بمباران کرده اند، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در 
این خصوص گفت که امارات حق دفاع قانونی ازخاک و 

حاکمیت خود را دارد.
منابع یمنی خبر دادند که جنگنده های ائتالف متجاوز 
سعودی، شهر الحدیده را بمباران کردند که در پی آن، 
چند غیر نظامی کشــته و زخمی شــدند. در این میان 
رئیس دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن طرح آمریکا 
در یمن، هیچ آینــده ای ندارد و این، پیام عملیات های 
ارتش و کمیته های مردمی یمن اســت. »علی القحوم« 
رئیس دفتر سیاســی جنبش انصاراهلل یمن تأکید کرد 
که نیروهای مسلح این کشور، برای بازدارندگی، تمامی 
امکانــات را در اختیار دارند.القحوم به شــبکه خبری 
المســیره گفت که عملیات نیروهای مســلح یمن، در 

سطح سیاسی، بازتاب مثبتی داشته است.
در این میان ســفارت امارات در واشــنگتن از تصمیم 
رئیس جمهــور آمریــکا مبنی بر بررســی موضوع درج 
مجدد نام انصاراهلل یمن در فهرســت تروریسم استقبال 

کرد.پس از عملیــات نظامی اخیر صنعاء علیه ابوظبی، 
رســانه ها خبر دادند که امارات از یک شــرکت سازنده 
سامانه های پدافند هوایی در اراضی اشغالی درخواست 

کمک فوری کرده است.
از ســوی دیگر »محمد عبدالسالم« رئیس هیئت ملی 
مذاکره کننده یمن گفت: ما همیشه تاکید کرده ایم که 
راه حل بحران یمن، توقف جنگ و رفع محاصره است. 
همچنین محمد علی الحوثی در حساب کاربری خود در 
توئیتر نوشت: هدف قرار دادن ساکنان استان الحدیده، 
پایتخت و دیگر اســتان ها جنایت جنگی اســت و پاک 
نخواهد شد.او افزود: به کشــور های متجاوز می گوییم 
اگــر حمله هوایی راه حــل بود، هفت ســال تجاوز و 
جنایات خــود را ادامه نمی دادید و اگر آمریکا ســالح 
در اختیارتــان قرار می دهد و به شــما کمک می کند، 
این کشــور در افغانستان شکســت خورد و جنایاتش 
 ســبب پیروزی اش نشد. به یاری خدا شما نیز در یمن 

شکست خواهد خورید.

گــزارش
سعودی جنایتی دیگر را در یمن رقم زد 

قتل عام زندانیان
ادعای سوخته

 

در اقدامی ســوال برانگیز مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد روز پنجشــنبه، ۲۰ ژانویه، قطعنامه  پیشــنهادی 
رژیم صهیونیستی با هدف آنچه مبارزه با انکار هولوکاست 
نامیده را به تصویب رســاند. آنها بر این ادعایند که این 
اقــدام گامی در جهت مقابله با یهود ســتیزی در جهان 
اســت. این ادعا از سوی رژیم صهیونیستی و حامیان آن 
در حالی مطرح شده است که در باب آن چند نکته قابل 
توجه اســت. نخست آنکه بســیاری از کشورهای جهان 
ادعای هولوکاســت را نوعی باج خواهی صهیونیســت ها 
از ســایر کشــورها می دانند چنانکه لهستان که در کنار 
آلمان سالهاست که ســالیانه مبلغی را با عنوان غرامت 
آنچه یهود کشی جنگ جهانی دوم ادعا می شود به رژیم 
صهیونیستی می پردازند رسما اعالم کرده است که دیگر 
حاضر به پرداخت غرامت به خاطر موضوعی که هرگز سند 
و اثباتی برای آن وجود ندارد نخواهد بود. دوم آنکه غرب 
در حالی ادعای حمایت از بشریت را در لوای هولوکاست 
سر می دهد که اجازه هیچ تحقیقی در باب هولوکاست به 
اندیشمندان داده نمی شــود چنانکه روژه گارودی مورخ 
فرانسه که به جرم انکار هولوکاست بازخواست و محاکمه 
شد اعالم می کند که این ممانعت تحقیقاتی به دلیل آن 
است که هیچ ســندی در باب ادعای هولوکاست وجود 
ندارد و مدعیان از این افشاگری در هراس هستند. سوم 
آنکه هولوکاســت در حالی مقابله با نســل کشی عنوان 
می شــود که اخیرا گزارش ها از نســل کشی ۱5۰ هزار 
کودک بومی توســط دولتمردان کانــادا حکایت دارد و 
در آمریکا نیز بقایای اجســاد صدها دانش آموز بومی در 
مدارس شبانه روزی دولتی کشف شده است و فرانسه به 
کشتار مردم رواندا اذعان کرده اند و در جنگ بوسنی ناتو 
هزاران مسلمان را سربرنیتسا را قتل عام کرده و آمریکا در 
عراق و افغانستان صدها هزار غیر نظامی و صهیونیست ها 
هزاران فلسطینی و سعودی هزاران یمنی را به کام مرگ 
برده اند اما هرگز نامی از نسل کشی و هولوکاست به میان 
نیامده است و این یعنی همان دوگانگی و رفتارهای سوال 
برانگیز سازمان ملل که سیاسی بودن و غیر واقعی بودن 

مصوبه اخیر را آشکارتر می سازد. 

یادداشت

علی تتماج 

دعوت به مجمع عمومی
احترامــا بدینوســیله از ســهامداران محتــرم 
شــرکت ســیم وکابــل رونــاک داورزن با شــماره 
ثبت4288وشناسه ملی 14008380820 دعوت 
به عمل می آید در مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده که در روز یکشــنبه 1400/11/10 راس 
ساعت10صبح درمحل کارخانه سیم وکابل روناک 

داورزن تشکیل می گرددحضور به هم رسانند.
موضوع جلسه:

1- انتخاب هیئت مدیره وبازرسین
2- مشــخص نمــودن و تصمیــم گیــری جهــت 

پرداخت بدهی سهامداران به شرکت
منیره بینقی-مدیرعامل وعضوهیئت مدیره

آگهــی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی حوزه 
شهرستان ساری منطقه سه

برابر رای شــماره 139960310457005700 مورخــه 1399/7/7 و رای اصالحی 
140060310457002490 مورخ 1400/4/8 که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری 
تصرفات مالکانه آقای یارعلی قاسمی دادوکالیی فرزند نادعلی بشماره ملی 2091294411 
بشماره پرونده 577-1399 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
598 )پانصد و نودو هشــت( مترمربع قســمتی از پالک شماره 140 اصلی واقع در بخش 3 
ثبت ســاری خریداری مع الواســطه از مالک رســمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شــد. تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/18 ، تاریخ انتشــار نوبت دوم 1400/11/2 - 

شناسه آگهی 1255252
فریبرز یوسفیان حمیدی  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه 3 ساری

اخطاریه 
اخطار شونده :آقای عبدالرضا بنی سعید فرزند جاسم

-25/6/1400 شــماره    دادنامــه  اجــرای  اخطــار:در  موضــوع 
140037390004830462

صادره از شــعبه هشــتم حقوقی دادگستری آبادان شــما محکوم به طالق 
همسر خود خانم مهین بندری زادگان 

فرزند محمد میباشــد . لطفاً ظرف مدت ده روز از رویت این اخطاریه جهت 
اجرای صیغه طالق و امضای سند 

بــه این دفتر مراجعــه نمائید، در غیــر این صورت برابر مقــررات اقدام 
میگردد.

آلبوغبیش
سر دفتر ازدواج 75وطالق 111آبادان

       اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060316014001872 مورخه 30 / 9 / 1400 
هیــات اول / دوم قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو 
تصرفــات  مالکانه بالمعارض متقاضــی خانم مرضیه ملکی فرزند شــاطرعلی 
بشــماره شناسنامه 946 صادره از هرســین در ششدانگ قسمتی از یکباب  
ساختمان به مساحت 115،77 مترمربع در قسمتی از پالک 19اصل واقع در 
بخش 3  حومه کرمانشــاه خریداری از مالک رسمی آقای سید موسی موسوی 
ده مجنونی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهــی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور به 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .2418 

م الف /12
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/18

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/02
سعیدسلیم فر
رئیس ثبت  اسناد وامالک

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده مال غیر منقول )اســناد ذمه( کالســه 140000072 - ششدانگ 
یک دســتگاه آپارتمان به مســاحت 139/63 متر مربع قطعــه دوم تفکیکی واقع در 
طبقــه اول که3/36 متر مربع آن بالکن اســت به پالک ثبتــی 15937 فرعی مفروز 
و مجزی شــده از 15172 فرعی از ســنگ 71 اصلی واقع در قریه جیالرد جزء حوزه 
ثبتی دماوند دماوند محدود به حدود شــماال دیواریست بطول )12/00( دوازده متر 
به قطعه 94 شــرقا در پنج قســمت، که قســمت چهارم آن شــمالی ، قسمت دوم آن 
جنوبی ، اســت . اول دیواریســت بطول )5/65( پنج متر و شصت و پنج سانتیمتر به 
قطعه 103 دوم دیواریســت بطــول )1/00( یک متر به داکت ســوم دیوار و پنجره 
اســت بطول )0/80( هشــتاد ســانتیمتر به داکت چهارم دیوار و پنجره است بطول 
)1/00( یــک متر بــه داکت پنجم دیواریســت بطول )5/91( پنج متــر و نود و یک 
ســانتیمتر به قطعه 103 جنوبا در ســه قســمت، که قســمت دوم آن شــرقی است. 
اول دیوار و پنجره اســت بطول )6/15( شش متر و پانزده سانتیمتر به فضای حیاط 
مشاعی دوم نرده ایست بطول )0/80( هشتاد سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم 
نرده ایســت بطول )3/50( ســه متر و پنجاه ســانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی غربا 
در ســه قسمت، که قســمت دوم آن جنوبی اســت . اول دیواریست بطول )5/35( 
پنج متر و ســی و پنج ســانتیمتر به راه پله مشــاعی دوم درب و دیوار اســت بطول 
)2/35( دو متر و ســی و پنج ســانتیمتر به راه پله مشــاعی ســوم دیواریست بطول 
)7/81( هفت متر و هشــتاد و یک سانتیمتر به قطعه 105 که طی سند چاپی شماره 
554031 ســری ب 99 به شــماره دفتر الکترونیکی 140020301058001369 
بنام آقای حمید رضا کاظمی ثبت و ســند مالکیت صادر شــده است و به موجب سند 
ازدواج شــماره 5008 مــورخ 1390/07/29 دفترخانه ازدواج شــماره 14 و طالق 
شــماره 3 پردیس اســتان تهران خانم آتنا عســجدی در قبال تعداد 650 عدد سکه 
تمام بهار آزادی به انضمام دو عشــر دولتی در ردیــف 3566 مورخ1400/04/03 
بازداشــت می باشــد که بعلت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کالســه 
140004001084000056 در واحد اجرای اسناد رسمی پردیس تشکیل پرونده 
شــده و اجرائیه به بدهکار توســط اداره مذکور ابالغ و سپس نیابت اجرائی به واحد 
اجــرای اســناد رســمی دماوند تفویــض و شــماره بایگانــی 140000072 برای آن 
اختصاص یافت و برابر نظریه مورخ1400/05/06 کارشــناس رســمی دادگســتری 
توصیف اجمالی مورد بازداشت عبارت است از ششدانگ پالک واقع است در دماوند 
- گیالوند - شهرک جهاد - کوچه شهید قمی - پالک 13 طبقه اول ملک مذکور برابر 

معاینه به عمل آمده محدوده پالک موصوف به صورت یک دســتگاه آپارتمان واقع در 
طبقه اول دارای دو اطاق خواب و آشــپزخانه این همراه با کابینت ام دی اف دیواری 
و زمینی بعالوه سرویس حمام و دستشویی بعالوه سالن پذیرایی و بالکن نوع اسکلت 
فلزی و پنجره ها فلزی و نما سنگ و بیش از 10 سال قدمت دارد. ایفون تصویری و 
سیستم گرمایش گازی و شومینه و سیستم سرمایش کولر گازی می باشد. آسانسور 
ندارد فاقد انباری و پارکینگ ســندی می باشــد. دارای انشعابات آب ، برق و گاز می 
باشــد و به مبلغ 18/885/000/000ریال )هجده میلیارد و هشــتصدو هشــتاد و 
پنج میلیون ریال( ارزیابی شــده اســت لذا دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالک فوق 
بابت طلب بســتانکار و دو عشــر اضافه جهت وصول طلب زوجه کالسه فوق الذکر در 
روز دوشــنبه مورخ1400/11/18 از ســاعت 9 الی 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و 
امالک دماوند واحد اجراء واقع در دماوند - بلوار شــهید بهشــتی جنب سینما پرستو 
اداره ثبــت اســناد و امالک دماوند از طریــق مزایده به فروش می رســد مزایده از 
به مبلغ18/885/000/000ریال )هجده میلیارد وهشــتصد و هشتاد و پنج ریال( 
شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته خواهد شــد. شرکت در جلسه 
مزایده برای عموم آزاد اســت. شــرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت لذا خریدار و خریداران 
می بایســت تا قبل از شروع وقت مزایده أصل فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد 
بنــام خود و تحت شناســه اعالمی را به همراه درخواســت کتبی خود بــه واحد اجراء 
تســلیم نمایند ضمنأ برنده مزایده مکلف اســت مابه التفــاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد. در این صورت عملیات 
فــروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گــردد ضمنأ بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شــهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشــده، به عهده 
برنده مزایده اســت و تنظیم ســند انتقال موکول به ارائه مفصا حســابهای دارایی و 
شــهرداری و ... خواهد بود چنانچه روز تعیین شــده به دالیل اعالم از ســوی دولت 
تعطیل گردد فردای اداری همان روز جلســه در همان مکان و زمان منعقد می باشد..
تاریخ انتشار در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک 1400/11/02-  این آگهی پس 
از تایید نهائی فرایند مزایده در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و 

به منزله انتشار آگهی در روز نامه کثیراالنتشار محلی است.7292/1
علی نیک پی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی مفقودی
ســند، بــرگ سبز)شناســنامه(وکارت خودرو وانــت پیکان مدل93 به شــماره 
انتظامی312ج58ایران49و به شــماره موتور 118P0107418و به شــماره شاســی 
NAAA46AA1EG410001 بــه نام وحید بی نیــاز مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد. یاسوج
**********************************************************************

ســند خودروی سواری سمند تیپ ال ایکس سفید-روغنی مدل 1388،شماره 
انتظامی 191 ص 34 ایران 49 به شــماره موتور 12488136474 و شماره شاسی 
NAAC91CC1AF811816 بــه نــام مریم فوالدی وندا مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
**********************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( خودرو ســواری هاچ بک سیستم BYD بی وای دی تیپ  
 BYD488QA517001185 مدل1396برنگ مشکی متالیک به شماره موتور -S6K
و شماره شاسی NBVBS6PG3HA102481 شماره پالک ایران84  -   632 ط 18   

به نام فیصل کهوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. بندرعباس 
**********************************************************************

اینجانــب زینــب قنبــری مالک خــودرو ســواری پژو 405 بــه شــماره انتظامی 
شاســی  شــماره   12490309421 موتــور  شــماره   41 ایــران   21 و   848
NAAM01CA1CE379785به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
برگ سبز و سند کمپانی را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعائی در مورد خودروی 
مذکــور را دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 
14 جاده مخصوص تهران کرج  شــهرک پیکان شــهر ســاختمان سمند طبقه 1 مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پــس از انقضای مهلــت مزبور طبق ضوابط مقــرر اقدام خواهد 

شد. بروجرد
**********************************************************************

ســند کمپانی و سند مالکیت ) برگ سبز (خودروی ســواری سیستم سایپا تیپ 
131SX مدل 1390 رنگ نقره ای- متالیک به شــماره موتور 4268377 و شــماره 
شاســی S1412290009286 به شماره پالک ایران 26-316 ص 23 متعلق به ایرج 
افشاری افشار نام پدر علی به شماره ملی 4971795943 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبارساقط می باشد. گنبد

 اخاذی نخست وزیر انگلیس از نمایندگان 
در حالی که این روزها جانســون تحت فشــار شــدید افشــاگری ها درباره برگزاری 
مهمانی های ضد قواعد کرونایی در دفتر نخست وزیری قرار دارد، روز گذشته رسانه ها 
اتهامات جدیدی به نخســت وزیــر انگلیس مبنی بر اخاذی از نمایندگان ســرکش 

محافظه کار را مطرح کردند.
"بوریس جانســون"، نخســت وزیر انگلیس این روزها به دلیل افشاگری های پی در 
پــی درباره برگزاری مهمانی ها و دورهمی های ضد قواعد کرونایی در مقر نخســت 
وزیری تحت فشــار شدیدی قرار دارد.بعد از عذرخواهی اخیر "جانسون" در پارلمان 
انگلیــس و تالش وی بــرای جلب رضایت مردم با اعالم لغــو محدودیت ها تازه راه 
هوای تازه داشــت کمی برای جانسون باز می شد که مجددا روز گذشته رسانه های 
انگلیســی اخبار جدیدی را علیه نخســت وزیر درمانده انگلیس منتشر کردند.رسانه 
های انگلیسی اتهاماتی مبنی بر به کابردن تاکتیک های باج خواهی علیه نمایندگان 
ســرکش حزب محافظه کار از طرف جانســون را مطرح کردند. این افشاگری های 

جدید تردیدها به صداقت نخســت وزیر را افزایش مــی دهد."ویلیام راگ"، رئیس 
کمیتــه اداری و قانون اساســی مجلس عوام انگلیس روز پنج شــنبه اعالم کرد که 
گزارش هایی درباره اخاذی از نمایندگان دریافت کرده اســت. بر این اساس اعضای 
محافظه کار پارلمان انگلیس که مظنون به نافرمانی از نخســت وزیر بودند توســط 
مقامات دولتی به انتشــار مطالب توهین آمیز در رســانه ها تهدید می شدند. بحران 
سیاسی در حالی انگلیس را فرا گرفته است که ارتش انگلیس یک تیپ عملیات ویژه 
را به اوکراین اعزام کرد تا ضمن آموزش نحوه استفاده از سالح های ضد تانک جدید 
این کشــور به نظامیان کی یف، به مقابله با تهدیدهای احتمالی علیه اوکراین کمک 
کنند. از ســوی دیگر مکرون رئیس جمهور فرانســه با بیان اینکه الزم است اتحادیه 
اروپا بیش از حد به منابع انرژی روســیه وابسته نباشد، خواستار توافق امنیتی جدید 

این اتحادیه با مسکو شد.
خبر دیگر آنکه آناتولی آنتونوف ســفیر روســیه در واشنگتن با انتقاد از انتشار اسناد 
ادعایی طرح حمله این کشــور به اوکراین توسط آمریکا، گفت دروغ پراکنی واشنگتن 

درمورد وضعیت اوکراین »بی اساس« است.


