
صفحه آخر

تک تیراندازان ارتش یمن
20 نظامی ائتالف سعودی را به هالکت رساندند

 منابع امنیتی یمن از کشــته شــدن بیش از
20 نفر از عناصر شبه نظامی ائتالف سعودی به دست 
تک تیراندازان ارتش یمن و انصاراهلل طی 2۴ ساعت 

گذشته خبر دادند.
 یگان تک تیرانداز ارتش یمن و انصاراهلل موفق شــدند 
در عرض 24 ســاعت 20 نفر از عناصر شبه نظامی وابسته 
به ائتالف سعودی را در جبهه های مختلف از پای درآورند.
فارس ضمن اعالم این خبر نوشته یگان مهندسی ارتش 

یمن و انصاراهلل نیز بامداد دیروز موفق شدند خودروی زرهی 
مزدوران را در جنوب »کهبوب« اســتان »لحج«، واقع در 

غرب یمن منهدم کنند.
همچنین واحد پشتیبانی موشکی ارتش یمن و انصاراهلل 
عصر روز پنجشنبه گذشته محل تجمع شبه نظامیان وابسته 
به ائتالف ســعودی را در منطقه حقب در لحج هدف قرار 
دادند که تا این لحظه از شــمار تلفات آن گزارشی منتشر 

نشده است.

کره شمالی به زودی موشک جدید
با قابلیت رسیدن به آمریکا آزمایش می کند

مقامات روســی می گویند کره شمالی به زودی 
موشــکی را آزمایش می کند که قابلیت رسیدن به 

سواحل غربی آمریکا را دارد.
یک مقام روسی که به تازگی از کره شمالی بازگشته، 
اظهار داشــت، پیونگ یانگ آماده اســت تا موشک دوربرد 
جدیدی را آزمایش کند که قادر  اســت به سواحل غربی 
آمریکا هم برســد.مقامات کره شــمالی پیش از این بارها 
هشــدار داده اند در صورت مشاهده هرگونه تهدید از سوی 

آمریکا هیچ نقطه ای از خاک این کشور امن نخواهد بود و 
موشک های پیونگ یانگ به دورترین مناطق آمریکا خواهد 
رسید. دانشمندان آمریکایی و کره جنوبی نیز با استناد به 
نتایج یک پژوهش گفته اند در حمله احتمالی کره شمالی 
به پایتخت های کره جنوبی و ژاپن چه تعداد انسان کشته 
خواهد شــد. بر اساس این پژوهش تعداد کشته های حمله 
هسته ای کره شمالی به دو پایتخت ژاپن و کره جنوبی بیش 

از دو میلیون نفر خواهد بود.
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آگهی 
مناقصه عمومی شهرداری تهران

سازمان بهشت زهرا)س(

روابط عمومی سازمان 
بهشت زهرا)سالم ا...  علیها(
www.beheshtezahra.ir

ســازمان بهشت زهرا)ســام ا... علیها( درنظر دارد خرید کاور به رنگ های سرمه ای یا 
مشکی از جنس برزنت پشــت پاستیک به عرض 75 سانتی متر و به طول 2/20 متر 
به تعداد 50000 دســت را ازطریق مناقصه و به پایین ترین قیمت پیشنهادی خریداری 

نماید. بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید.
الف( مدت تحویل: 10 ماه )هر ماه 5000 دست(

ب( شرایط متقاضی: دارای رزومه کاری مرتبط مورد تایید
ج( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای خرید اسناد 
مناقصه می توانند با در دســت داشــتن فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به شماره 
حساب 1001 نزد بانک شهر شــعبه بهشت زهرا )سام اهلل علیها( به جاده قدیم تهران 
- قم ســاختمان اداری شماره یک ســازمان - اداره حقوقی و قراردادها جهت دریافت 

اسناد مراجعه نمایند.
د( میزان ســپرده نقدی و شــماره حســاب: متقاضیان می بایســت مبلغ 
300/000/000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی 
در وجه سازمان بهشت زهرا)س( با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی 
به حساب 1003 بانک شهر شــعبه بهشت زهرا)س( به نام سازمان بهشت زهرا)س( به 

همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
هـ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

و( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت 
دریافت و تکمیل و تحویل اســناد مناقصه می باشد. )ســاعت پایان تحویل پاکت 15 

می باشد.(
بدیهی است شــرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر 

در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ضمنا مشــروح شرایط مناقصه در اســناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک 
را پــس از اخــذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شــده »الف« و 

»ب« تحویل نمایند.

شماره: 96/20

عملیات آزادسازی شهرســتان »الحویجه« با 
تسلط نیروهای مســلح عراق بر این شهرستان و 

هالکت 270 تکفیری »داعش«، به پایان رسید.
»حیدر عبادی« نخســت وزیر عراق که 30 شــهریور 
فرمان آغاز عملیات آزادســازی شهرستان »الحویجه« در 
جنوب غربی استان »کرکوک« را صادر کرده بود، پنجشنبه 
گذشته پایان عملیات و تسلط کامل نیروهای مسلح عراق 
بر این شهرستان را خبر داد. هم اکنون نیروهای ارتش و 
بسیج مردمی سرگرم پاکسازی برخی ارتفاعات و مناطق 

حاشیه ای این شهرستان هستند.
به گزارش فارس، در عملیات موفق 12 روزه الحویجه، 
حدود 270 تروریست به هالکت رسیدند و 640 کیلومتر 
مربع از خاک عراق که 141 منطقه، روســتا و شهر را در 
خود جای داده بود، آزاد شد.در این عملیات، تعداد زیادی 
از عناصر داعش نیز خود را به نیروهای دولتی تسلیم کردند. 
در ارتباط با شمار دقیق اسرا، گزارشی نرسید، اما گفته شده 
که تعداد آنها، بسیار زیاد است. در پی شکست »داعش« 
در شهر موصل، کارشناسان کار داعش را در عراق، پایان 

یافته می دانستند.
پس از عملیات موصل که از 26 مهر سال گذشته آغاز 
شــد و تا پایان، بیش از 9 ماه به طول انجامید، عملیات 
آزادســازی »تل عفر« در غرب اســتان »نینوا« آغاز شده 
بود و کل مدتی که نیروهای عراقی ســرگرم این عملیات 

بوده اند، از 23 مرداد تا 4 شهریور بوده است. این پیروزی 
فوری، نظر کارشناسان را تأیید کرد و نشان داد که داعش 
از لحاظ روحی و روانی، عماًل فرو پاشیده و در حال حاضر 
مثل یک درخت خشــکیده می مانــد. عملیات 12 روزه 
الحویجه نیز این ارزیابی را تأیید می کند و به نظر می رسد 
که عراقی ها برای آزادسازی شهر مرزی »القائم«، عملیات 

آسانی را پیش رو دارند.
خاکسپاری طالبانی

مراسم خاکسپاری »جالل طالبانی« رئیس »اتحادیه 

میهنی کردستان عراق« و رئیس جمهور سابق این کشور 
روز جمعه در شهر »سلیمانیه« برگزار شد. در این مراسم، 
»فواد معصوم« رئیس جمهور عراق و »مســعود بارزانی« 
رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق، حضور داشتند. 
»محمد جــواد ظریف« وزیر خارجه ایــران نیز در رأس 
هیئتی، در این مراسم حضور یافت، ظریف به عنوان اولین 
خارجی شــرکت کننده در این مراسم، با نثار تاج گل، به 
طالبانــی ادای احترام کرد.جالل طالبانی 11 مهر ماه در 
سن 84 سالگی در یکی از بیمارستان های آلمان درگذشت. 

وی طی ســال های 2005 تا 2014 رئیس جمهور عراق 
بود. طالبانی در منطقه »دباشان« زادگاهش سلیمانیه، به 
خاک سپرده شد. در حاشیه مراسم تشییع طالبانی، این 
خبر نیز گزارش شد که عناصر جریان تجزیه طلب منطقه 
خود مختار، تابوت طالبانی را با پرچم منطقه کردســتان 
پوشاندند، و همین مسئله سبب شد که تلویزیون دولتی 
»التجاء« عراق، ضمن پوزش از مخاطبان، پخش مراســم 
تشییع طالبانی را قطع کند. مسعود بارزانی سوم مهر ماه 
در منطقه کردستان عراق، همه پرسی غیرقانونی جدایی 

را برگزار کرده است.
سایر رویدادها

* »احمد االسدی« ســخنگوی بسیج مردمی عراق 
گفت، با وجود بسیج، عراق غیرقابل تجزیه است.

* »کفاح محمود« مشــاور بارزانــی گفت، انتخابات 
پارلمانی و ریاســت منطقه خودمختار همزمان، اول ماه 

نوامبر )11 آبان( برگزار می شود.
* رئیس جمهــور ترکیه گفت، این کشــور به زودی 
مرزهــای زمینی و هوایی با کردســتان عراق را می بندد. 
این اقدام در واکنش به همه پرسی جدایی انجام می شود.

* پارلمان سوریه بر حفظ تمامیت ارضی عراق تأکید 
کرد.

* رئیس جمهور فرانسه در دیدار با نخست وزیر عراق 
در پاریس، قول کمک 430 میلیون یورویی به بغداد را داد.

با مشارکت حشدالشعبی و ارتش عراق

حویجه، طی 12 روز
و با هالکت 217 داعشی آزاد شد

»اسکاردو« شهری است زیبا که در شمال شرقی 
پاکستان واقع شده است. جایی که نسیم روحبخش 
والیت و محبت اهل بیت)ع( ساکنان این دیار را زبانزد 
خاص و عام کرده است. این شهر را بسیاری، »ایران 

کوچک« می نامند.
»اسکاردو«، مرکز منطقه » بلتستان« شهری زیبا در دل 
کوه های هیمالیاست که در باالترین نقطه شمالی پاکستان 
واقع شــده و با چین و هند هم مرز است. مردم این دیار که 
زندگی شان در کوهپایه های هیمالیا و آب و هوای سرد آن 
سامان می گذرد، عشق و ارادت خود به اهل بیت علیهم السالم 
را مدیون علمایی هســتند که مشقت به جان خریده و در 
حوزه های علمیه قم و نجف تحصیل کرده و عشق و محبت 

اهل بیت)ع( را به آنان آموخته اند.
مردم این شهر از شدت عالقه به اهل بیت)ع( سالی دو بار 
برای سرور و ساالر شهیدان عزادرای می کنند. هر سال مردم 
مناطق مختلف »بلتســتان« غیر از ماه محرم ایامی را با نام 
»اسد« در وسط تابستان به عزاداری ساالر شهیدان اختصاص 
می دهند. اسد چونان محرم است و به مدت یک دهه دقیقاً 

مشابه عاشورای حسینی اقامه عزا در آن صورت می گیرد.
روز اول را برای مسلم بن عقیل می گریند و روز دوم در 
ماتم ورود قافله حسین)ع( به عاشورا  اشک می ریزند و سپس 
قلبشان به خرابه شام می رود، برای فاطمه صغری)س( گریه 
می کنند، به عشــق فرزندان زینب سالم اهلل علیها، عبداهلل و 
قاسم یتیمان امام حسن مجتبی، علی اصغر)ع( و علی اکبر)ع( 
و علمدار باوفای کربال و سپس حضرت ثاراهلل »علیهم السالم« 

به ســینه می زنند و عاقبت شــام غریبان حسین را برگزار 
می کنند.اگر از مردم بلتســتان و شهر »اسکاردو«  بپرسید 
که »شــما چرا فقط به محرم اکتفا نمی کنید؟ چرا هر سال 
اسد را چون محرم برگزار می کنید؟« با چشمانی پر از اشک 
پاسخ می دهند »دلیل این ماتم در فصل تابستان این است 
که حسین فاطمه در گرما به شهادت رسید، و ما می خواهیم 

در گرما برای او عزاداری کنیم.«
عالقه وافر به ایران اسالمی

بی شک عشق و محبت اهل بیت علیهم السالم است که 
باعث شده مردم بلتســتان انقالب ایران را عاشقانه دوست 
داشته باشند و به آن منطقه لقب »ایران کوچک« را بدهند.

جایی که شــیعه چنان قدرت و نفــوذی دارند که عاری از 
هرگونه قدرت مخالف بوده و پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران، لقب ایران کوچک گرفت. »اســکاردو« بدون شــک 
امن ترین نقطه پاکســتان محسوب می شود، که حتی یک 
حمله تروریستی در آن صورت نگرفته است! حتی زندان این 
شهر در بسیاری از روزهای سال تنها یکی دو زندانی دارد! و 
همین باعث شده تا ایران کوچک به لطف داشتن آب و هوای 
بی نظیر و مناظر دلکش و همچنین امنیت فراگیر در سال های 

اخیر مورد توجه مردم سایر نقاط پاکستان قرار گیرد.
 نقشه های شوم برای ایران کوچک

به گزارش تســنیم تا ســال های پیش افرادی که در 

پاکستان نام »اســکاردو« را شنیده بودند زیاد نبودند ولی 
اینک و پس از آنکه ایالتی جدا به نام »گلیگت ــ بلتستان« 
معرفی شــد، که البته هنوز هم رسمیت الزم را پیدا نکرده 
ولی دیگر مردم پاکســتان اسکاردو را به خوبی می شناسند.

ولی متأسفانه اخیراً نقشه هایی شوم برای این منطقه کشیده 
شده است و اگر فعاالن مذهبی و فرهنگی شهر حرکتی سریع 
برای مقابله با آن آغاز نکنند دیری نمی پاید که این شهر نیز 
قتلگاه شــیعیان پاکستانی شده و قدرت مطلقه شیعیان در 

آن برای همیشه از بین خواهد رفت.
 امنیت بهانه ای شده است تا غریبه های زیادی از گوشه و 
کنار پاکستان با آئین و تفکرات افراطی به سمت شهر بیایند 
و اقدام به خرید زمین های مردم با قیمتی نسبتاً باال کنند. 
نقشه ای که نا آگاهی مردم و مشکالتی مالی که برمی دارند 
به آن ســرعتی غیرقابــل وصف داده و اینک بســیاری از 
مناطق اطراف و حتی مرکز شهر توسط غریبه های افراط گرا 

خریداری می شود.
 از ســوی دیگر بسیاری از مغازه های بازار مرکزی شهر 
نیز توســط همین افراد اجاره شــده و عمــاًل آنها به حوزه 
اقتصــاد نیز نفوذ کرده اند که خطر را چندین برابر می کند. 
رصد دقیق اخبار نشان می دهد از زمانی که این غریبه ها پا 
به شهر »اسکاردو« گذاشته اند آمار نا امنی نیز باال رفته است، 
دزدی زیاد شده، دیگر مردم جرئت اینکه نیمه شب با آرامش 
تردد داشته باشــند را ندارند و از همه بدتر اینکه آرام آرام 
بوی حمالت تروریستی نیز به مشام می رسد تا این شهر به 

کراچی دوم تبدیل شود!

»اسکاردو«، شهری شیعه نشین معروف به ایران کوچک

نام ائتالف متجاوز سعودی به دلیل کشتار کودکان 
یمنی ســرانجام با 30 ماه تاخیر رسماً در لیست سیاه 
ناقضان حقوق کودکان قرار گرفت. اقدامی که در زمان 
ریاســت بان کی مون، دالرهای آل سعود مانع از انجام 

آن شده بود.
ائتالف ســعودی در 30 ماه گذشته با حمایت های پیدا و 
پنهان آمریکا و چند کشــور غربی هزاران یمنی را به شهادت 
رسانده و ده ها هزار تن دیگر را زخمی کرده است. در این میان 
کودکان یکی از مهمترین قربانیان حمالت سعودی ها به یمن 
بوده اند. اما با این وجود سازمان ملل نسبت به محکوم کردن 
عربستان در این مورد در 30 ماه گذشته کوتاهی کرده و تنها 
پس از 30 ماه جنایت آل سعود نسبت به محکومیت این رژیم 
اقدام کرد. به گزارش تســنیم، سازمان ملل متحد در گزارش 
ســاالنه خود درباره کودکان در درگیری های مسلحانه، رسماً 
نام ائتالف متجاوز سعودی را به دلیل کشتار کودکان یمنی، در 
لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان قرار  داد. این گزارش روز 
پنجشنبه از سوی »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل به 
شورای امنیت ارائه شد و در اختیار رسانه ها قرار گرفت. نکته 

جالب در این مورد این اســت که سازمان ملل در این گزارش 
نیروهــای انصــاراهلل را نیز به اعمال خشــونت علیه کودکان 
متهم کرده اســت! این در حالی است که این نیروها، از آغاز 
تجاوز عربســتان تاکنون، در حال دفاع از یمن و دفع حمالت 
متجاوزان سعودی بوده اند. از سوی دیگر نام مزدوران عبدربه 

منصور هادی رئیس جمهور فراری و مســتعفی یمن و شبکه 
القاعده در شبه جزیره عربستان هم به دلیل اعمال خشونت علیه 
کودکان در ســال 2016 در این لیست قرار  داده شده است. 
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اعالم کرده ائتالف 
عربستان، مسئول کشته و زخمی شدن 683 کودک یمنی در 

سال گذشته میالدی است.
دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد که حمالت هوایی در 
سال 2016 میالدی منجر به کشته شدن 349 کودک و زخمی 
شدن 334 کودک در یمن شده و این در حالی است که تنها در 
حمله عربستان به مراسم عزاداری در صنعا در اکتبر گذشته، 24 
کودک، جان خود را از دست دادند. گوترش در بخش دیگری 
از این گزارش گفته که ائتالف عربســتان مسئول 73 درصد 
حمالت به بیمارستان ها و مدارس و همچنین مسئول 13 مورد 
جلوگیری از امدادرســانی به یمنی ها در سال 2016 میالدی 
است. البته سازمان ملل با وجود قرار  دادن نام ائتالف متجاوز 
ســعودی در لیست سیاه، اعالم کرده که نیروهای این ائتالف 

گام هایی را هم برای بهبود محافظت از کودکان برداشته اند!
ائتالف سعودی سال گذشته نیز در فهرست سیاه سازمان 
ملل قرار گرفت ولی بعداً توســط بان کی مون دبیرکل سابق 
ســازمان ملل از این فهرســت حذف شد تا این گزارش مورد 
بازنگری قرار گیــرد. در آن زمان منابع آگاه اعالم کردند که 
عربســتان به دبیرکل سازمان ملل فشار آورده و تهدید کرده 

است که منابع مالی این سازمان را قطع خواهد کرد.

وزیر امور داخلی ایالت بلوچســتان پاکستان این انفجار تروریستی روز پنجشنبه 
و در نزدیکی درب ورودی این زیارتگاه رخ داد که به دنبال آن 16 نفر شــهید و 

بیش از 40 نفر زخمی شدند. 
آن طور که خبرگزاری تسنیم نوشته، »بگتی« جزئیات این حادثه را اینگونه 
تشــریح کرده: »یکی از نیروهای پلیس، فرد انتحاری را در ورودی این زیارتگاه 
متوقف کرد که گرچه این اقدام شجاعانه او موجب کشته شدن خودش شد، ولی 
تعداد قربانیان را کاهش داد. این زیارتگاه در روســتایی در نزدیکی کویته، مرکز 
ایالت بلوچستان واقع شــده است.«گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله 
انتحاری را برعهده گرفت. ایالت بلوچســتان در پاکستان بیش از یک دهه است 
که  در معرض حمالت گروه های افراطی و تروریســتی از جمله گروه تروریستی 
داعش قرار دارد. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان انفجار تروریستی در نزدیکی 
این زیارتگاه را محکوم و بر لزوم هوشیاری و حفظ آرامش و وحدت دولت و ملت 

پاکستان تأکید کرد. 

سرویس خارجی -
 پایــگاه خبری هافینگتون پســت عربی در گزارشــی از ناکامی

ملک سلمان پادشاه سعودی در جدایی انداختن بین ایران و روسیه خبر 
داده است. ملک سلمان برای این منظور در سفر خود به مسکو قراردادهای 

میلیاردی با روس ها بست!
ملک سلمان چهارشنبه شب در سفری 4 روزه وارد مسکو شد. این نخستین 
ســفر یک پادشاه سعودی در تاریخ مناســبات دو کشور است. پادشاه عربستان 
پس از دیدار با »والدیمیر پوتین« در مســکو، از تالش ریاض برای بهره گیری از 
نتایج این سفر در مسیر مقابله با ایران خبر داده بود. دستگاه سیاست خارجی یا 
دفتر رئیس جمهور روسیه هنوز گزارشی از پاسخ پوتین به این درخواست منتشر 
نکرده اند. اما، در ارتباط با تالش عربستان برای جدایی بین مسکو و تهران روزنامه 
هافینگتــون چاپ آمریکا اعالم کرده که تالش ریاض در رســیدن به این هدف 
 ناکام مانده اســت. پایگاه »هافینگتون پســت عربی« در گزارشی با عنوان »چرا

ملک ســلمان هرگز قادر به متقاعد کردن پوتین برای دســت کشیدن از ایران 
نیست؟«، تاکید کرده که پادشاه عربستان در مقابل امتیازدهی های خود در مسکو 

قادر به شکستن همپیمانی مسکو-تهران نبود. 
طبق این گزارش، »یکی از دالیل اصلی سفر ملک سلمان به مسکو این است 
که به نظر می رسد عربستان در هفته های اخیر موضع خود را در قبال اسد تغییر 
داده و پذیرفته وی حداقل در شــرایط حال حاضر در قدرت بماند. وزیر خارجه 
سعودی نیز در دیدار همتای روسی خود بر اهمیت راه حل سیاسی در سوریه تاکید 
کرد که این یک عقب نشــینی بزرگ برای عربستان است.« هافینگتون پست در 
ادامه تاکید کرده» از لحاظ جغرافیای سیاسی نیز شاید ریاض معتقد است داشتن 
روابطی محکم تر با مســکو می تواند به دور کردن روسیه از ایران کمک کند و به 
دنبال آن جلوی نفوذ روز افزون جمهوری اسالمی ایران در منطقه گرفته شود اما 

چنین اتفاقی امکان پذیر نیست.«
 سعودی ها پیش از این نیز بارها برای برهم زدن روابط مسکو با ایران تالش 
کرده اند از جمله اینکه در ســال 2015 متعهد شدند 10 میلیارد دالر در روسیه 
ســرمایه گذاری کنند اما آن زمان نیز پوتین موضع خود را در قبال تهران عوض 
نکــرد. این پایگاه تحلیلی همچنین تاکید کرده »بنابراین انتظار نمی رود که هم 
اینک نیز پوتین راضی به دوری از ایران شود، در همین راستا سفر ملک سلمان 
به مسکو خواه به نزدیکی عربستان به روسیه منجر شود یا نشود، اما نشانه کامال 

آشکاری از نفوذ و سلطه روزافزون پوتین بر منطقه است.«
از سوی دیگر، خبر رسیده عربستان در خالل سفر شاه این کشور به مسکو، 
برای خرید سامانه دفاع موشکی »اس400« از روسیه، توافقنامه  اولیه امضا کرده 
است. سایت عربی »امنیت و دفاع« با  اشاره به این خبر و بر اساس بیانیه »شرکت 
صنایع نظامی عربستان«، نوشته: »عربستان به جدیدترین موشک های روسیه برای 
حمایت از حریم هوایی خود از جمله سامانه پدافند هوایی اس400 و موشک های 
ضد زره »کورنت-ای ام« و موشک انداز و همچنین نارنجک انداز )ای.جی.اس. 30( 
و مسلسل های کالشینکوف )کی.103( دسترسی پیدا می کند.« عربستان سومین 
کشور پس از چین و ترکیه خواهد بود که قرارداد خرید سامانه های ضد موشکی» 
اس 400« را امضا می کند. میشل بالدانزا، سخنگوی رسمی پنتاگون در واکنش 
به این خبر اعالم کرده» آمریکا از عالقه مندی شماری از متحدان واشنگتن برای 

خرید سامانه موشکی دفاع هوایی روسی اس 400 نگران است.«
همچین شــبکه خبری العربیه در گزارشــی از توافقنامه های اقتصادی امضا 
شــده در سفر سلمان بن عبدالعزیز به روســیه نوشت: »توافق هایی اقتصادی به 
ارزش میلیاردها دالر امضا شــد«. در این ســفر، صندوق سرمایه گذاری مشترک 
بین عربستان و روسیه به ارزش اولیه »یک میلیارد« دالر راه اندازی شد و شرکتی 
روسی با شرکت نفتی »آرامکو« عربستان، قرارداد شناسایی فرصت های همکاری 
امضا کرد. العربیه تاکید کرد که تعداد این توافقنامه ها بالغ بر 10 توافقنامه بزرگ 

است که نقشه راه آینده روابط دو کشور روسیه و عربستان را ترسیم می کند.

16 شهید و 40 مجروح
در پی حمله داعش به زیارتگاه شیعیان پاکستان

صدها داعشی در حویجه تسلیم نیروهای عراقی شدند

مسلمانان روهینگیایی با انتشار یک پیام ویدئویی خواستار »اقدام 
عملی« از سوی جامعه بین الملل برای کمک به آنها شده اند.

مســلمانان آواره میانمار که به بنگالدش گریخته و در شرایط بغرنجی به سر 
می برند از جامعه جهانی خواستند به جای وعده دادن، دست به اقدام عملی زده و 
به فریاد آنها برسند. صدها تن از مسلمانان روهینگیا که در مرز میانمار و بنگالدش 
محصور مانده اند با انتشار ویدئویی اعالم کردند، نیاز فوری به آب آشامیدنی دارند و 
جامعه جهانی بهتر است به جای حرف زدن و وعده دادن این مشکل را حل کنند. 
براساس گزارش های منتشر شده، صدها خانواده روستایی منطقه »آراکان« که 
از حمالت وحشیانه ارتش میانمار به سوی بنگالدش گریخته اند به دلیل بسته بودن 
مرز، در منطقه گیر افتاده اند. در دور جدید از حمالت ارتش میانمار به مسلمانان 
روهینگیا هزاران غیرنظامی جان باخته و حدود 200 روستا توسط ارتش به آتش 
کشــیده شده است. شمار مسلمانانی که از خشونت های ارتش میانمار گریخته و 
به اردوگاه ها و اقامتگاه های موقــت در حومه کاکس بازار بنگالدش پناه برده اند 
به 509 هزار نفر رســیده است. طبق گزارش های متعدد نظامیان ارتش میانمار 
و بودائیان افراطی به هزاران زن مســلمان میانماری تجاوز کرده و صدها کودک 

را سالخی کرده اند.
از سوی دیگر، آسوشیتدپرس اعالم کرده حدود 60 درصد از آوارگان روهینگیا 
کودک هستند. در میان این کودکان، تعداد زیادی نوزاد وجود دارد که تازه به دنیا 
آمده اند و در این شرایط سخت بیمار و یا با مشکل سوء تغذیه جدی روبرو هستند، 
والدین آنها به سختی به دنبال غذا و آب آشامیدنی هستند. کارشناسان سازمان 
ملــل با محکوم کردن جنایات ارتش میانمار علیــه زنان و کودکان، از مقام های 
رســمی میانمار خواسته اند هرچه سریع تر خشــونت ها علیه زنان و کودکان در 

استان راخین را متوقف کنند. 
دولت میانمار چند روز پیش و به دنبال فشــار افکار عمومی وعده داد اجازه 

بازگشت آوارگان میانماری را صادر می کند.

تحلیل هافینگتون پست از سفر ملک سلمان به روسیه 

آل سعود نتوانست 
بین پوتین و ایران فاصله بیندازد

دبیرکل جهاد اسالمی در لیست افراد تحت تعقیب  آمریکا قرار گرفت
 ابوبکر بغدادی خط خورد!

پیام مسلمانان میانمار خطاب به جامعه جهانی؛
حرف کافی است، اقدام کنید

کوتاه از سراسر جهان

فرانسه
صداوســیما: وزیر نیروهای مسلح فرانسه روز جمعه 
اعالم کرد تعداد تروریســت های فرانســوی عضو گروه 
تروریســتی داعش در عراق و ســوریه »احتماال« حدود 
500 نفر اســت و تعداد آنها به دلیل جنگ در ســوریه 
و عراق کم می شــود. فلورانس پارلی گفته: »زمانی این 
نیروها تعدادشان بیشتر بود. اکنون با توجه به درگیری ها 

در مناطق، تعداد افراد کاهش یافته است.« 
ترکیه

رویترز : دادگاهی در ترکیه روز چهارشنبه 42 سرباز 
ســابق ارتش این کشــور را به اتهام تالش برای کشتن 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور این کشور در جریان 
کودتای نظامی جوالی 2016 مجرم تشخیص داده و اکثر 
آنها را به حبس ابد محکوم کرده است. محاکمه این افراد 
از فوریه آغاز شده بود، این یکی از بزرگترین پرونده های 
مربوط به کودتای نظامی سال گذشته است که تاکنون 

به نتیجه رسیده است.
آمریکا

فــارس: »تیم مورفــی« نماینــده جمهوریخواهان 
»پنســیلوانیا« در مجلس آمریکا، در پی افشــای رابطه 
جنسی نامشروع، از سمت خود استعفا کرد. این نماینده 

آمریکایی از مدافعان سرسخت ایجاد موانع قانونی برای 
سقط جنین بوده ولی مشخص شده که پس از برقراری 
ارتباط نامشروع با یک زن، وی را به سقط جنین مجبور 

کرده است!
عربستان

فرانس 24: مســئوالن امنیتی عربستان از بازداشت 
دســت کم 46 تن به اتهام »نشر اکاذیب« در شبکه های 
اجتماعی خبر دادند. آنها تاکیــد کردند که ویدئوهایی 
در شــبکه های ارتباط جمعی منتشر شده که به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم مردم را به ارتکاب اقدامات خالف 
قانون، برانگیختن احساسات و قانون شکنی تشویق می کند.

سوئد
اسکای نیوز : نوبل صلح به دلیل تالش های »آیکن« 
کمپین بین المللی »نابودی سالح های هسته ای« برای از 
میان برداشتن این نوع از سالح ها به این گروه داده شد. 
»آیکن یک« ائتالف مدنی جهانی اســت که در راستای 
اجرای پیمان منع تسلیحات هسته ای تالش می کند. این 
کمپین از ســال 2007 کار خود را آغاز کرده و در حال 
حاضر حدود 468 سازمان همکار در 101 کشور جهان 
دارد. علت دریافت جایزه صلح نوبل اقدامات این کمپین 
برای جلــب توجه به عواقب انســانی فاجعه بار هرگونه 
استفاده از سالح های هسته ای و تالش های برجسته آن 
برای تحقق ممنوعیت چنین تسلیحاتی مبتنی بر پیمان 

منع تسلیحات هسته ای عنوان شده است.

پلیس فدرال آمریکا )اف  بی آی( فهرســت 29 
نفره ای از افراد تحت تعقیب خود در کشورهای مختلف 
را منتشــر کرده که در آن نام دبیرکل جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین و سه فلسطینی دیگر دیده می شود 
اما نامی از ابوبکر البغدادي سرکرده گروه تروریستی 

داعش به چشم نمی خورد!
اف بــی آی نام ایــن افــراد را به بهانه »مشــارکت در 
عملیات هایی که منجر به کشته شدن شهروندان آمریکایی 
شده«، در لیست افراد تحت تعقیب قرار داده است. در این 
فهرســت نام چهار شخصیت فلســطینی دیده می شود که 
مهم ترین آنها »رمضان شلح«، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین است. پلیس فدرال آمریکا برای هر کسی که شلح 
را به این ســازمان تحویل دهد، مبلغ 5 میلیون دالر جایزه 

تعیین کرده است.
به گزارش مرکز اطالع رســانی فلســطین، در ابتدای 
فهرســت جدید اف بی آی نام »ایمن ظواهری«، رهبر گروه 
تروریستی القاعده نیز دیده می شود و مبلغ 25 میلیون دالر 
برای کسی که او را تحویل دهد، جایزه در نظر گرفته شده 
اســت. نکته جالب توجه اینکه در این لیست جدید نامی از 
ابوبکر البغدادی سرکرده گروه وحشی تروریستی داعش دیده 

نمی شــود که همین مسئله توجه رسانه ها را به خود جلب 
کرده است. آمریکا سال گذشته 25 میلیون دالر جایزه برای 
دادن هرگونه اطالعات راجع به بغدادی تعیین کرده بود. در 
این فهرست همچنین نام »احالم تمیمی« 37 ساله، بانوی 
آزاده فلسطینی متهم به همدستی با »عزالدین مصری«، از 
مبارزان گردان های قسام دیده می  شود. »عبدالعزیز عوده« 
67 ساله از بنیانگذاران جنبش جهاد اسالمی دیگر شهروند 
فلسطینی اســت که نامش در فهرست افراد تحت تعقیب 
اف بی آی مالحظه می شود. چهارمین شهروند فلسطینی هم 
که نامش در این لیســت درج شده است، »حسین عمری« 
71 ســاله افغانی تبار و متولد شهر یافا است و پلیس فدرال 
آمریکا برای هر کسی که اطالعاتی درباره وی به این سازمان 
ارائه دهد، جایزه 5 میلیون دالری تعیین کرده است. داعش 
بنابر اعالم بســیاری از رهبران سیاسی دنیا و حتی رهبران 
غرب، ســاخته و پرداخته آمریکا و چند رژیم مرتجع عربی 
و رژیم صهیونیســتی اســت. حذف نام بغدادی از فهرست 
تروریست های تحت تعقیب اف بی آی نشان می دهد آمریکا 
از تروریسم استفاده ابزاری می کند و این کشور فقط اشخاصی 
را که با رژیم تروریســت صهیونیســتی سرشاخ می شوند 

»تروریست« می نامد!

جنگنده های ائتالف آمریکایی به اصطالح »ضد داعش« در حمایت 
از این گروه تروریستی و سایر تروریست های فعال در سوریه، نیروهای 

مقاومت و ارتش سوریه را در شرق این کشور بمباران کردند.
همانطور که انتظار می رفت و کارشناسان هم پیش بینی کرده بودند، با افول 
»داعش« در سوریه، حمایت آمریکا از گروه های تروریستی در این کشور، شفاف تر 
و حمالت ائتالف به اصطالح ضد داعش علیه نظامیان سوری و نیروهای همپیمان 
دمشق گسترده تر شده است.گزارش ها حاکی است، جنگنده های ائتالف آمریکایی 
یک کاروان از نظامیان ســوریه و متحدان این کشور را که قصد نزدیک شدن به 
پایگاه مرزی »التنف« در درون خاک سوریه را داشته اند، در فاصله 13 کیلومتری 
این پایگاه، بمباران کردند. پایگاه التنف تحت اشغال عناصر گروه تروریستی »ارتش 
آزاد« اســت.این بمباران و بمباران های مکرری که ائتالف طی روزها و هفته های 
اخیر در شرق سوریه انجام داده و جان صدها غیرنظامی و نظامی سوریه و متحدان 
این کشــور را در دو اســتان »دیرالزور« و »رقه« گرفته اند، در شرایط حاضر که 
آرایش های سیاسی منطقه در حال دگرگونی و دگردیسی است، بسیار معنادار بوده 

و از مأموریت واقعی ائتالف در سوریه پس از داعش، پرده برمی دارد. 
وزارت دفاع روسیه دیروز اعالم کرد که اکنون حدود 91/6 درصد خاک سوریه 
از دست گروه تروریستی داعش آزاد شده و طبیعی است که این تحول مهم برای 
واشنگتن اصاًل قابل تحمل نیست. اگر این تحول میدانی مهم را با جدایی رسمی 
قطر از همسویی با متحدان آمریکا و گرایش سران ترکیه و عربستان به روسیه، در 
نظر بگیریم، علت حمالت ائتالف و شــفاف تر شدن موضع آمریکا در سوریه، قابل 
درک تر می شود.آمریکا طی روزهای گذشته بارها از طریق شبه نظامیان کرد مورد 
حمایت خود )موســوم به نیروهای دموکراتیک سوریه(، و با جنگنده های ائتالف، 
نیروهای روســی و سوری و هم پیمانان آنها را در استان های رقه و دیرالزور هدف 
قرار داده اســت. عالوه بر آن، نظامیان آمریکایی مناطق مسکونی را نیز در این دو 
استان بمباران کرده و جان ده ها غیر نظامی را گرفته اند و کشتار مردم مظلوم رقه 
توسط جنگنده های ائتالف، به امری روزمره تبدیل شده است.دیروز نیز وزارت دفاع 
روســیه اعالم کرد، نظامیان آمریکایی از کمپ صحرایی »رکبان« به عنوان سپر 
انسانی استفاده می کنند. این کمپ که در نزدیکی پایگاه التنف قرار دارد، 60 هزار 
زن و کودک سوری آواره از »رقه« و »دیرالزور« را در خود جای داده است. واقعیت 
تلخ ماجرا، این است که آمریکا جان چند تروریست وابسته به خود در پایگاه التنف 
را به جان 60 هزار غیرنظامی سوری ترجیح می دهد و این چیزی است که جلوی 
چشمان مدعیان رنگارنگ حقوق بشر غربی جریان دارد و آنها تالش می کنند که 
آن را نبیننــد و در موردش حرف نزنند.البته، دولت روســیه در برابر حرکات این 
روزهای آمریکا در ســوریه، ساکت نیست و از زبان »سرگئی الوروف« وزیرخارجه 
خود، تهدید کرد که این حمالت، بی پاسخ نمی مانند. دیروز نیز وزارت دفاع روسیه 
اعالم کرد، آمریکا شرایط اشغال سوریه توسط داعش را فراهم کرده است. این طعنه 
تند مسکو و اظهارات ضد آمریکایی دیگر مقامات روسی، به خوبی آشکار می کند 
که دو کشــور در ســوریه، نسبت به هم حساس تر شده اند و این حالت تخاصم در 
روزهای آینده احتماالً شدت نیز می گیرد.در همین چارچوب، دیروز نیز الوروف با 
لحنی تحقیرآمیز گفت: آمریکا باید اقدامات خود در ســوریه را با دمشق و روسیه 
هماهنگ کند.واقعیت این است که آمریکا حتی در حمایت از گروه های مسلحی 
کــه خود آنها را میانه رو می نامد، تنها مانده اســت و اآلن، قطر، ترکیه و خصوصاً 
عربســتان، طور دیگری به تحوالت سوریه نگاه می کنند. »سلمان« شاه عربستان 
و »الجبیر« وزیر خارجه این کشور که این روزها در مسکو به سر می برند، با لحن 
کاماًل متفاوتی در مورد سوریه حرف می زنند. لحنی که نه تنها مطلوب واشنگتن، 
بلکه حتی مطلوب سران ریاض هم نیست و به نظر می رسد که متحدان آمریکا در 
منطقه، رســماً و عماًل پذیرفته اند که در سوریه شکست خورده اند و مثل گذشته 

نمی خواهند آمریکا را در مورد سوریه همراهی کنند.
سایر رویدادها

* ارتش ســوریه و نیروهای مقاومت شهر مرزی »المیادین« در شرق سوریه 
را تحت کنترل درآوردند.

* زیردریایی های روسی از دریای مدیترانه با 10 فروند موشک »کالیبر گروز«، 
مواضع تروریست های داعش را در »المیادین« )البته قبل از پیشروی ارتش سوریه( 

هدف قرار دادند و تلفات شدیدی را به آنها وارد کردند.

انفجاری  وقوع  پی  در 
از  یکــی  در  انتحــاری 
در  شیعیان  زیارتگاه های 
پاکستان  کویته  نزدیکی 
دســت کم 16 نفر شهید و 

۴0 تن مجروح شدند.
بگتی«  به گفته »سرفراز 

با حمالت مستقیم به نظامیان سوری صورت گرفت
آخرین تالش های آمریکا در سوریه

برای جلوگیری از شکست کامل داعش

با 30 ماه تاخیر

سازمان ملل سرانجام نام ائتالف سعودی را در لیست سیاه قرار داد


