
نگرانی بوریس جانسون
 از میزان باالی وابستگی انگلیس به کاالهای چینی

نخســت وزیر انگلیس به کارمندان دولت خود دستور 
داده برنامه هایی برای پایان وابستگی به چین و برای تأمین 
ملزومات پزشکی اساسی و دیگر اقالم وارداتی استراتژیک 

در نظر بگیرند.
روزنامه »تایمز« انگلیس روز جمعه با اعالم این خبر نوشته، طرح 
بوریس جانسون با رمز »پروژه دفاع« شامل شناسایی آسیب پذیری های 
اصلی اقتصادی انگلیس در برابر دولت های خارجی متخاصم احتمالی 
اســت که بخشی از رویکردی تازه و گسترده در راستای امنیت ملی 

این کشــور است. ایســنا در این باره به نقل از »رویترز« نوشته، دو 
کارگروه برای این پروژه تعیین شده اند و یک منبع آگاه اظهار کرده 
اســت، هدف این اقدام ایجاد گوناگونی در خطوط تامین برای توقف 
وابســتگی به برخی کشورها برای تامین ملزومات اساسی غیرغذایی 
اســت. گفتنی است، انگلیس که اقتصادش بعد از »مارگارت تاچر«، 
نخست وزیر اسبق و زن آهنین انگلیس، به سمت بخش های خدماتی 
ســوق پیدا کرده، در برخی حوزه ها وابسته به کاالهای خارجی است 

که تا کنون چین در این بازار نقش مهمی داشته است.
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حضور 70 هزار داعشی
در مرز عراق و سوریه!

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعالم کرد، 
بیش از 70 هزار تروریســت داعشی در مناطق مرزی این 

کشور و سوریه حضور دارند.
ســرتیپ »یحیی رسول« گفت که شــمار عناصر داعش در 
مناطق مرزی عراق و ســوریه به 70 هزار نفر می رسد. با این حال، 
وی این گروه تروریســتی را پراکنده، ناتوان و در محاصره دانست. 
یحیی رســول در ارتباط با حمالتی که داعش طی یکی دو هفته 
گذشــته انجام داده است، نیز گفت که این حمالت صرفا به خاطر 

ابراز وجود است.  عناصر داعش با آغاز ماه مبارک رمضان، تحرکات 
تروریستی خود در استان های شرقی، شمالی و غربی عراق را پس از 

شکست سال ۲0۱7 به طرز بی سابقه ای افزایش داده اند. 
نیروهای حشد الشعبی و ارتش عراق چند هفته ای است سخت 
درگیر تعقیب و نابودی عناصر تروریســتی داعش در استان های 
دیاله، صالح الدین، نینوا، کرکوک و االنبار هستند. آخرین عملیات 
حشدالشــعبی که در شــرق اســتان صالح الدین رخ داد، چهار 

تروریست داعش کشته شدند.

35 سال زندان
در انتظار رئیس جمهور سابق کره جنوبی!

دادستانی کره جنوبی خواهان صدور حکم ۳۵ سال زندان برای 
»پارک گئون  های« رئیس جمهور پیشــین و برکنار شده این کشور به 

اتهام فساد اقتصادی و سوءاستفاده از قدرت شده است.
»پارک گئون  های«، نخســتین زن رئیس جمهور کره جنوبی، در ســال 
۲0۱7 پس از اعتراضات گســترده در پی افشاگری هایی که نشان می داد او و 
یکی از هم دســتانش از شرکت های بزرگ کره جنوبی مبالغی نه چندان زیاد 

رشوه دریافت کرده اند، برکنار شد.
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران از خبرگزاری »یونهاپ« کره جنوبی، 
در دادگاه تجدید نظر در دادگاه عالی ســئول، دادســتان خواستار آن شد که 
»پارک« به ۳۵ ســال زندان محکوم شــود و جریمه او به ۳۳.۳ میلیارد وون 
)۲۴.۵ میلیون یورو( افزایش یابد. حکم دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۱0 ژوئیه 

)۲0 تیر ماه( صادر خواهد شد.
ناپدید شدن مجدد رئیس  کیم!

از کره شــمالی نیز خبر رســیده که، رهبر این کشور مجددا ناپدید شده 
اســت! بر اســاس تحلیل های موجود، حضور »کیم جونــگ اون«، رهبر کره 
شمالی، در انظار عمومی در دو ماه گذشته به طرز غیرمعمولی کاهش داشته 
و یکبار دیگر رسانه های دولتی این کشور در سه هفته گذشته گزارشی درباره 
حضورش در رویدادهای عمومی منتشــر نکرده اند. گفتنی اســت، بیشترین 
میزان غیبت کیم جونگ اون در انظار عمومی به ســال ۲0۱۴ میالدی و ۴0 

روز ناپدید شدن بر می گردد.
رئیس کیــم، در آخرین مورد نیز حدود ۲0 روز از انظار عمومی پنهان بود 
اما پس از حضــور جلوی دوربین های تلویزیونی، به دهها شــایعه پیرامونش 

پایان داد.

تصمیم ترامپ
 برای خروج  از یک معاهده مهم بین المللی دیگر

وزارت دفاع آمریکا)پنتاگون( از خروج رسمی این کشور از پیمان 
موسوم به »آسمان باز« خبر داد و مدعی شد که احتمال داشت روسیه 

از این پیمان، برای حمله به آمریکا استفاده کند.
پنتاگون با اعالم خروج آمریکا از پیمان آسمان باز ، مدعی شد، روسیه به 
طور فزاینده ای از این پیمان برای توجیه خصومت های خود علیه همسایگانش 
اســتفاده می کرد و ممکن بود که از ایــن پیمان برای هدف قرار دادن نظامی 

آمریکا و متحدان استفاده کند.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، »هایکو مــاس« وزیر خارجه آلمان، دیروز 
خروج آمریکا از معاهده آسمان باز را مایه تأسف دانست و تاکید کرد، همتایان 
وی در انگلیس، فرانسه و لهستان نیز این نکته را به واشنگتن گوشزد کرده اند 
و آلمان با همکاری کشورهای همسو تالش خواهد کرد آمریکا را به تجدیدنظر 

در خصوص این تصمیم ترغیب کند.
»ســرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه در پاسخ به اتهام زنی های آمریکا 
گفت: کارشناسانی که اوضاع را رصد می کنند بر این باور هستند که واشنگتن 

از قبل تصمیمش )برای خروج از معاهده آسمان های باز( را گرفته است.
معاهده آســمان باز ســال ۲00۲ میان ۳۴ کشــور جهان به امضا رسید 
تــا اعتماد متقابل میان آنها افزایش یابد و کشــورهای عضو بتوانند پروازهای 
شناســایی را جهت جمع آوری اطالعات درخصوص تحرکات نظامی یکدیگر 

انجام دهند.

مصوبه جنجالی کنگره چین؛
 هنگ کنگ خودمختاری اش را از دست می دهد

مجلس قانونگذاری چین قصد دارد در ارتباط با هنگ کنگ یک 
قانون جدید امنیتی وضع کند که به گفته منتقدان، این قانون می تواند 

به خودمختاری این منطقه خودگردان پایان بدهد.
پس از نا آرامی های سال گذشته هنگ کنگ، که تا همین اواخر نیز کم و 
بیش ادامه داشــته است، دولت چین تصمیم گرفت، در ارتباط با هنگ کنگ، 
یک قانون جدید امنیتی وضع کند. براســاس گزارش رویترز، یک مقام دولتی 
چین در این باره گفته است: کنگره ملی خلق چین قدرت مشروطه خود را به 
کار می گیرد تا یک چارچوب قانونی جدید و ساز و کار اجرایی برای محافظت 

از امنیت ملی در هنگ کنگ تصویب کند. 
 ایــن الیحه به دولت مرکــزی در پکن اجازه خواهد داد که بدون در نظر 
گرفتن اختیارات مقام های دولت هنگ کنگ، در این شــبه جزیره خودمختار 
تغییرات مورد نظر خود را اعمال کند. رســانه های چین از این قانون به عنوان 
حامــی امنیت ملی یاد کرده اند، اما مخالفان می گویند، تصویب چنین قانونی 
عمــاًل به معنای »پایــان خودمختاری هنگ کنگ« اســت. در خارج از چین 
نیز»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا، تهدید کرد، در صورت حرکت پکن 

به سوی عملی کردن این الیحه، واشنگتن واکنش جدی نشان خواهد داد. 
دیروز »کری الم« فرماندار هنگ کنگ در پی سخنان تحریک آمیز مقامات 
آمریکایی با هدف راه انداختن ناآرامی جدید در این بندر گفت، تصویب الیحه 
جدید، خدشــه ای به اســتقالل قضایی هنگ کنگ وارد نمی کند. به نوشــته 
خبرگزاری »رویترز«، الم شــرح داد، قصد پکن از تصویب این الیحه، مبارزه 
با فعالیت های غیرقانونی اســت که دولت معتقد اســت به امنیت ملی صدمه 

وارد می کند.

دانشگاه زابل در نظر دارد خرید و انجام خدمات مشروحه ذیل را در سال تحصیلی 1400-1399 بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه 
و جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1- زمان و محل فروش اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1399/03/06 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/03/13 در محل مدیریت امور حقوقی، قراردادها 
و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل،  واقع در پردیس جدید دانشگاه زابل.

2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/03/24.
3- محل تسلیم پیشنهاد قیمت: مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل.

4- زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ســاعت 9 صبح روز یکشــنبه مورخ 1399/03/25 در دفتر کار معاون اداری و مالی دانشگاه به آدرس: پردیس جدید دانشگاه 
زابل- ساختمان والیت- طبقه دوم.

5- هزینه خرید اسناد: واریز یک میلیون ریال به شماره حساب  2569110273درآمدهای متفرقه و مهمانسرا دانشگاه زابل نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه زابل.
6- پیش پرداخت و ترتیب واریز آن: دانشگاه می تواند تا سقف 25 درصد مبلغ پیمان را به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر صادره از یکی از بانک های 

رایج کشور به پیمانکار پرداخت نماید.
7- تضمین حسن اجرای تعهدات و نحوه استرداد آن: پیمانکار ملزم است هنگام عقد قرارداد ضمانتنامه بانکی تحت عنوان تضمین حسن اجرای تعهدات معادل ده درصد 
مبلغ پیشنهادی خود، صادره از یکی از بانک های رایج کشور تهیه و یا معادل ریالی آن را به صورت نقدی به حساب سپرده دانشگاه واریز و اصل آن را تحویل امور مالی دانشگاه نماید. 

این تضمین پس از طی مراحل قانونی و با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه زابل به ذینفع مسترد خواهد شد.
8- سایر موارد:

* بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص عددی و حروفی براساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعالم شده تعیین و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.
* صرفا شــرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب ضوابط و با 

عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید.
*  کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی های مناقصه از برنده مناقصه دریافت می شود.

* سایر شرایط و مشخصات موضوع مناقصه در محل مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل موجود است؛ مناقصه گران می بایست یک نسخه از آن را 
دریافت و با قید این جمله که »مورد قبول است« امضاء  و به همراه پیشنهاد قیمت خود،  تسلیم نمایند.

شماره 
مبلغ برآورد موضوع مدت و محل اجراشرح مختصر موضوع مناقصهمناقصه

مناقصه )ریال(
مبلغ و نوع تضمین شرکت 

در مناقصه )ریال(

0۸
تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع 
مواد غذای سلف سرویس پردیس 

جدید دانشگاه زابل

از تاریخ ۱۳99/06/۲0 
لغایت 99/۱0/۳0 

پردیس قدیم دانشگاه زابل
۳۸/۴7۵/۲60/000 

۱/9۲۳/76۳/000 ریال
واریز به شماره حساب ۲۵69۱0۸9۱0 تمرکز 

وجوه سپرده جاری دانشگاه زابل نزد بانک 
تجارت و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر از 

بانک های رایج کشور

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 99-۰8
گاه زابل داـشن

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 99-۰9
دانشگاه زابل در نظر دارد خرید و انجام خدمات مشروحه ذیل را در سال تحصیلی 1400-1399 بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه 

و جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1- زمان و محل فروش اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1399/03/06 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/03/13 در محل مدیریت امور حقوقی، قراردادها 
و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل،  واقع در پردیس جدید دانشگاه زابل.

2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/03/24.
3- محل تسلیم پیشنهاد قیمت: مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل.

4- زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ســاعت 9 صبح روز یکشــنبه مورخ 1399/03/25 در دفتر کار معاون اداری و مالی دانشــگاه به آدرس: پردیس جدید دانشگاه 
زابل- ساختمان والیت- طبقه دوم.

5- هزینه خرید اسناد: واریز یک میلیون ریال به شماره حساب  2569110273درآمدهای متفرقه و مهمانسرا دانشگاه زابل نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه زابل.
6- پیش پرداخت و ترتیب واریز آن: دانشگاه می تواند تا سقف 25 درصد مبلغ پیمان را به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر صادره از یکی از بانک های 

رایج کشور به پیمانکار پرداخت نماید.
7- تضمین حسن اجرای تعهدات و نحوه استرداد آن: پیمانکار ملزم است هنگام عقد قرارداد ضمانتنامه بانکی تحت عنوان تضمین حسن اجرای تعهدات معادل ده درصد 
مبلغ پیشنهادی خود، صادره از یکی از بانک های رایج کشور تهیه و یا معادل ریالی آن را به صورت نقدی به حساب سپرده دانشگاه واریز و اصل آن را تحویل امور مالی دانشگاه نماید. 

این تضمین پس از طی مراحل قانونی و با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه زابل به ذینفع مسترد خواهد شد.
8- سایر موارد:

* بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص عددی و حروفی براساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعالم شده تعیین و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.
* صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب ضوابط و با عنایت 

به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول و یا رد نماید.
*  کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی های مناقصه از برنده مناقصه دریافت می شود.

* ســایر شــرایط و مشخصات موضوع مناقصه در محل مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل موجود است؛ مناقصه گران می بایست یک نسخه از آن را 
دریافت و با قید این جمله که »مورد قبول است« امضاء  و به همراه پیشنهاد قیمت خود،  تسلیم نمایند.

شماره 
مبلغ برآورد موضوع مدت و محل اجراشرح مختصر موضوع مناقصهمناقصه

مناقصه )ریال(
مبلغ و نوع تضمین شرکت 

در مناقصه )ریال(
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وجوه سپرده جاری دانشگاه زابل نزد بانک 
تجارت و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر از 

بانک های رایج کشور

گاه زابل داـشن

همزمان با روز جهانی قدس، مردم در کشورهای 
مختلف اســالمی، کمپین نابودی و آتش زدن پرچم 
اسرائیل به راه انداخته و بر مقاومت با این رژیم جعلی 

تاکید کردند. 
دیروز متفاوت ترین روز قدس در چند دهه گذشته بود، 
چرا که به دلیل شــیوع ویروس کرونا، مردم در کشــورهای 
مختلف از طریق فضای مجازی مخالفت خود را با اشغالگری 
رژیم صهیونیســتی اعالم کردند. فعــاالن فضای مجازی در 
کشورهای مختلف با انتشار عکس ها و ویدیوهایی، بر حمایت 
از فلسطین تاکید و سرنوشت نهایی اسرائیل را نابودی اعالم 
کردند. البته در برخی از کشــورها به صورت محدود در کنار 
فضــای مجازی، در خیابان ها نیز اقداماتی با هدف حمایت از 

فلسطین صورت گرفت.
خبرگــزاری فلســطینی »صفا« گــزارش داد، به دلیل 
اهمیت روز قدس در جهان عرب و اسالم و جایگاه قدس نزد 
مسلمانان، چندین پایگاه اینترنتی و تریبون برای مشارکت در 
»راهپیمایی مجازی« اختصاص داده شد. در ادامه این گزارش 
آمده است: »کمپین روز جهانی قدس« تمام آزادگان جهان 
و وفاداران به قدس و اهالی آن را به مشــارکت در »کمپین 
توئیت« برای گرامیداشت این روز فراخواند. کاربران مختلف 
با دست نوشته و تصاویر مختلف در این کمپین شرکت کردند. 
در همین زمینه »حازم قاسم« سخنگوی حماس اعالم کرد، 
این کمپین به دلیل شرایط جهان در سایه شروع کرونا به راه 
افتاد زیرا همیشه راهپیمایی های مردمی در روز قدس برگزار 
می شــد که امسال به دلیل کرونا لغو شده است. قاسم افزود، 
روز قدس عینیت بخشــی به آرمان فلسطین در وجدان امت 
اسالم است و علیرغم مشغولیت امت به مسایل ملی و داخلی، 
موضوع فلســطین همیشــه در صدر توجهات قرار دارد. وی 
ضمن تأکید بر لزوم کنار گذاشتن اختالفات و تحقق وحدت، 
افزود، محور مقاومت باید گســترش پیدا کند تا شامل تمام 
امت اسالم شــود زیرا تمام امت از سوی پروژه صهیونیستی 
هدف گرفته شــده و روز قدس تأکیدی بر توانایی امت برای 

مقابله با این پروژه است.
نصراهلل: مردم فلسطین با آمریکا می جنگند

سید »حسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان، عصر دیروز 
طی سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس، تاکید کرد: رژیم 
صهیونیستی جرثومه فساد، شر مطلق و غده سرطانی است و 

باید این رژیم زایل شود. 
سید حسن نصراهلل گفت که مسئولیت آزاد سازی فلسطین 
و قدس در درجه اول مســئولیت فلسطینی هاست، ولی بقیه 
مسلمانان نیز در این باره وظیفه و مسئولیت دارند و باید به 
ایــن وظیفه عمل کنند. چرا که در پیشــگاه خداوند در روز 

قیامت و حساب، باید جواب پس بدهیم.
سید مقاومت گفت، هیچ کسی چه فلسطینی باشد چه 
عرب و یا غیر عرب باشد، حق ندارد بخشی از فلسطین را به 

غیر اهل آن ببخشد.
سید حسن نصراهلل در ادامه راه خالص و آزادی فلسطین 
را مقاومت مسلحانه دانست و گفت: مقاومت با همه اشکال، 
تنها راه آزاد سازی سرزمین فلسطین و مقدسات است و همه 

راه های غیر از این، وقت تلف کردن است.
دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت: مردم فلســطین، مقاومت 
و مبارزه می کنند و در ظاهر آنها با ارتش و دولت اســرائیل 

می جنگند، ولی در باطن، این نبرد و مقابله با آمریکا است.
راهپیمایی خودرویی در دمشق

در سوریه مردم با وجود شیوع ویروس کرونا در خیابان ها 
نیز به حمایت از فلســطین پرداختند. ده ها خودرو دیروز به 
مناســبت روز جهانی قدس در شهر دمشق با شعار »قدس 
دروازه شهدا« اقدام به راهپیمایی کردند. به نوشته خبرگزاری 
رسمی سوریه )سانا( شهروندان سوری در حالی که پرچم های 
سوریه و فلسطین را در دست داشتند، با خودروهای خود از 
میدان »االمویین« به سمت اتوبان »المزه« و سپس دانشگاه 
»االکــرم« راهپیمایی کــرده و بار دیگر به ســمت میدان 
»االمویین« بازگشتند. مسیر راهپیمایی نیز با پارچه نوشته ها 
و بنرهای مختلف آزین شده بود که روی آنها عبارت »قدس 

پایتخت ابدی فلسطینیان« و »مقاومت تنها راه آزادی« نوشته 
شــده بود. رزمندگان مقاومت در منطقه عملیاتی سراقب در 
شــمال غرب سوریه نیز با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا 
و مرگ بر اســرائیل، پرچم هــای این دو رژیــم را به آتش 
کشــیدند. تصویر سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی در این 
راهپیمایی به گفته رزمندگان، پیام روشن محور مقاومت به 
رژیم صهیونیستی بود. در برخی دیگر از کشورها، پرچم های 

فلسطین به نشانه حمایت از این کشور به اهتزاز درآمد.
راهپیمایی روز قدس در بغداد

در عراق نیز مردم این کشــور پویشــی بــا عنوان آتش 
زدن پرچم رژیم صهیونیستی به راه انداختند. مردم عراق در 
شهرهای مختلف اقدام به آتش زدن پرچم رژیم صهیوینستی 
کرده و تصاویر آن را در شــبکه های اجتماعی به اشــتراک 
گذاشتند. نیروهای الحشد الشــعبی و مردم عراق نیز دیروز 
برای بزرگداشــت روز جهانی قدس در بغــداد به خیابان ها 
آمدند. پایگاه خبری المعلومه با »انبوه« توصیف کردن جمعیت 
حاضر در این راهپیمایی، گفت که نیروهای امنیتی عراق از 
صبح جمعه خیابان های اصلی پایتخت عراق را برای برگزاری 
راهپیمایی به روی خودروها بستند. شبکه »السومریه«، نیز 
گزارش داد که با توجه به شــیوع ویروس کرونا و در راستای 
رعایت پروتکل های بهداشتی، پرچم های رژیم صهیونیستی 
بر خیابان های بغداد ترسیم شده است تا مردم آنها را لگدمال 
کننــد. بر یکــی از پل های بغداد تصاویر امــام خمینی)ره( 
 بنیانگــذار جمهوری اســالمی ایــران، آیــت اهلل خامنه ای
)مد ظله العالی( رهبر معظم انقالب اســالمی ایران، شــهید 
»ابومهدی المهندس« فرمانده شهید سازمان حشد الشعبی و 
سردار شهید حاج »قاسم سلیمانی« فرمانده سابق نیروهای 

قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی نصب شده بود و در زیر 
 آن جمله معروف رهبر انقالب به زبان عربی نوشته شده است 

»به زودی در قدس نماز جماعت خواهیم خواند«.
واکنش مقامات جهان اسالم

در کنــار فعالیت های مجازی در مورد روز قدس، مقامات 
کشورهای اســالمی نیز به حمایت از فلســطین پرداختند. 
عبدالملک بدر الدین الحوثی رهبر جنبش انصار اهلل یمن تعیین 
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به روز جهانی قدس را به منظور 
یادآوری مسئولیت بزرگ امت اسالمی نسبت به مسئله فلسطین 
دانست. الحوثی تاکید کرد: »دشمن صهیونیستی خطری برای 
همه امت اسالمی است و خطر آن هم صرفا نظامی و امنیتی 
نیست.« رهبر انصار اهلل گفت: »مسئله قدس از ابتدا تا به امروز 
به نسبت خطری که آن را تهدید می کند مورد توجه قرار نگرفته 
است و بیش تر نظام ها و ملت های منطقه اهتمام جدی در این 
خصوص نشان نداده اند.« دولت نجات ملی یمن هم تاکید کرد 
که ما تأکید می کنیم که آرمان فلسطین، جزو اولویت های اصلی 
یمنی ها بوده و آن را مسئله اول خود می دانیم و کامال از برادران 

فلسطینی خود حمایت و جانبداری می کنیم.
»خالد القدومی« نماینده جنبش حماس در تهران هم با 
اعالم اینکه »مقاومت فراگیر ملت فلسطین توانست هزینه های 
باالیی را بر اشــغالگران تحمیل کند« خواستار اجرای همین 
مدل در سراسر فلسطین از جمله کرانه باختری برای مقابله با 
اشغالگران شد. وی تاکید کرد که طرح معامله قرن برای این 
اســت که رژیم صهیونیستی را که در طول بیش از یک قرن 
نتوانســته خود را به بخشی از منطقه تبدیل کند، به بخشی 
طبیعی از آن تبدیل کنند. »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان 
هم تاکید کرد: »انتخاب آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به 

عنوان روز جهانی قدس به منظور یادآوری مظلومیت مقدسات 
اسالمی و مسیحی ما در برابر تجاوز و خصومت گری اسرائیل 
است.« بری با محکومیت طرح موسوم به »معامله قرن« که 
از ســوی آمریکا که برای نابودی مسئله فلسطین ارائه شده 
است، گفت: »چهره فلسطین مانند همه چهره های اعراب امروز 
با معامله قرن در حال ســیلی خوردن است«.او معامله قرن 
را نسخه تجزیه و فروپاشی بیشتر منطقه خواند و افزود: »نه 
گرسنگی و نه هیچ چیز دیگری نمی تواند ما را تسلیم پروژه های 
اســرائیل کند. وحدت ما، قدرت ما و راز قدرت ماســت تا از 
تمامیت ارضی خود و فلسطین و آرمان عادالنه امت اسالمی 
یعنی آرمان فلسطین دفاع کنیم«.»نبیل قاووق« عضو شورای 
اجرایی جنبش حزب اهلل لبنان نیز اعالم کرد، روز قدس امسال 
پس از شهادت سردار »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس 
ســپاه ایران حاوی چالش هایی اساسی است. وی تأکید کرد، 
قدس »تنها و غریب« نیست، اگر عدم یاری عربی یا خیانت 
برخی کشــورهای عربی وجود دارد اما این شهر مورد توجه 
امت اسالم است. وی افزود، شهید سلیمانی فرماندهی نیروی 
قدس را قبل از آزاد سازی جنوب لبنان در سال ۲000 برعهده 
گرفت و وی شریکی اساسی در این دستاورد تاریخی بود. وی 
در پایان گفت، تحریم های سیاسی، مالی و اقتصادی آمریکا 
ناتوان از ضربه زدن به مقاومت است و مقاومت امروز آماده تر 
است. »عبد االمیر قبالن« رئیس مجلس اعالی اسالمی شیعیان 
لبنان نیز بر لزوم آزاد ســازی فلسطین تأکید کرد. قبالن در 
جریان سخنرانی در روز جهانی قدس گفت: »قدس همچنان 
در درون و باطن تمامی بی گناهان و آزادگان جهان جای گرفته 
است«.قبالن با تأکید بر اینکه، مقاومت تنها مسیر الزامی برای 
بیرون راندن رژیم صهیونیستی است، خاطر نشان کرد، عرب ها 
و مسلمانان و تمامی کسانی که وجدان زنده دارند، باید در روز 

قدس با ملت فلسطین، تجدید همبستگی کنند.
انجمن و شــوراهای اســالمی یمن، نیز در بیانیه ای به 
مناســبت روز جهانی قدس بر لــزوم جنبش جهادی در راه 
آزاد سازی فلسطین اشغالی تأکید کردند. انجمن اسالمی در 
این بیانیه خود ضمن توصیف مســئله قدس به مسئله مادر 
و حقی که دســت کشــیدن از آن جایز نیست، بر محوریت 
این مســئله برای تمام کشــورهای عربی و مسلمانان تأ کید 
کرد. جمعیت الوفاق بحریــن نیز در بیانیه ای اعالم کرد که 
فلسطین مسئله نخست امت عربی و اسالمی باقی خواهد ماند 
و هیچ چشم پوشــی و کوتاهی از این مسئله در کار نخواهد 
بود. علی عبدالکریم علی ســفیر سوریه در لبنان نیز تاکید 
کرد که این کشــور 9 سال است که بهای ایستادن در مقابل 
رژیم صهیونیستی را می پردازد و هیچ زمانی دست از آرمان 

فلسطین برنخواهد داشت.

واکنش  در  فلسطین  خودگردان  تشکیالت 
الحاق  برای  به تالش های رژیم صهیونیســتی 
بخش هایی از کرانه باختری به ســرزمین های 
اشغالی، به صورت رسمی از توقف همکاری های 

امنیتی با اسرائیل و آمریکا خبر داد. 
طرح الحاق ۳0 درصد از کرانه باختری به سرزمین های 
اشــغالی از ســوی بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی، به شــدت در حال پیگیری اســت. این 
مسئله با واکنش های زیادی در عرصه بین المللی مواجه 
شده و سازمان ملل و اتحادیه اروپا و دیگر کشورها آن را 
محکوم کرده اند. محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان 
فلســطین، در واکنش به این طرح هفته گذشته از پایان 
تمام توافقات با اسرائیل خبر داد. این تصمیم به صورت 

رسمی به رژیم صهیونیستی اعالم شده است. 
بعد از اعالم نخست وزیر دولت تشکیالت خودگردان 
فلســطین مبنی بر صدور دســتور جهت توقف اجرای 
توافق های دوجانبه با آمریکا و رژیم صهیونیستی، منابع 

اســرائیلی نیز این موضوع را تایید کردند. صفحه توئیتر 
شــبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در خبری فوری 
نوشــت، تشــکیالت خودگردان فلســطین رسماً قطع 
هماهنگی های امنیتــی و روابط با این رژیم را به اطالع 
تل آویو رسانده است. این شبکه البته مدعی شد که پیام 

دریافتی از تشکیالت خودگردان، مبهم بوده است.
صائــب عریقــات، دبیر کمیتــه اجرایی ســازمان 
آزادی بخش فلسطین )ساف(، روز پنجشنبه هم از توقف 
همکاری تشکیالت خودگردان فلسطین با آمریکایی ها خبر 
داد. به گزارش روزنامه القدس العربی، عریقات اعالم کرد 
که دیگر تشکیالت خودگردان تبادل اطالعاتی با سازمان 
اطالعاتی مرکزی آمریکا نخواهد داشــت و این همکاری 
به تعویق درآمده است. او گفت که تشکیالت خودگردان 
این تصمیم را به آمریکایی ها ابالغ کرده و تصمیم مذکور 
بعــد از آن صورت گرفت کــه محمود عباس، رئیس این 
تشــکیالت در اعتراض به الحاق و اشغال بخش هایی از 
کرانه باختری، اعالم کرد که هماهنگی امنیتی با اسرائیل 

و آمریکا متوقف شده است.
به دنبال توقف همکاری های امنیتی با اسرائیل، شبکه 
»الجزیره« دیروز در همین رابطه اعالم کرد، دستگاه های 
امنیتی فلســطینی گشتی های خود را از مناطقی که بر 
اســاس توافق امضا شده با رژیم صهیونیستی به صورت 
مشــترک اداره می شدند، عقب کشــیده است. در ادامه 
این گزارش آمده، تمام گشــتی های امنیتی تشکیالت 
خودگردان از مناطق شمال قدس اشغالی و شرق آن خارج 
شده اند. شــبکه »آناتولی« ترکیه هم به نقل از شاهدان 
عینی اعالم کرد، نیروهای امنیتی فلسطینی از شهرهای 
بدو، قطنه، بیت اکسا )در شمال غرب قدس( و العزیریه و 

ابودیس )در شرق قدس( خارج شده اند.
عمــر الرزاز نخســت وزیر اردن هــم در واکنش به 
تالش های اسرائیل برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری 
گفت که اگر رژیم صهیونیستی بخواهد بخش هایی از کرانه 
باختری را به ســرزمین های اشغالی ملحق کند اردن در 

روابط خود با این رژیم تجدید نظر خواهد کرد. 

تشکیالت خودگردان فلسطین 
توقف همکاری امنیتی با اسرائیل و آمریکا را رسما ابالغ کرد

در روز جهانی قدس اتفاق افتاد

تأکید یکپارچه مقاومت بر نابودی اسرائیل 
از فلسطین و یمن تا عراق و سوریه

جهش ترسناک کرونا در آمریکا،
 28 هزار مبتال و 1400 فوتی در یک روز!

 همزمان با شــیوع جهانی کرونا و عبــور مبتالیان از مرز
۵ میلیون نفر در سراسر دنیا، آمریکا یک جهش ترسناک تازه 
را تجربه کرد و تنها در عرض یک روز 28 هزار نفر در این کشور 

به کرونا مبتال و 1400 نفر نیز متاسفانه فوت کردند.
شــیوع کرونا در جهان با ســرعت هر چه تمام ادامه دارد. بر اساس 
گزارش ها همزمان با ثبت بزرگترین جهش روزانه، موارد ابتالی به کرونا 
در جهان نیز از مرز ۵ میلیون نفر گذشــت و به ۵ میلیون و ۲۱7 هزار 
نفر تا عصر دیروز رسید. بدین ترتیب تنها در روز چهارشنبه ۱06 هزار 

نفر به این ویروس در سراسر جهان مبتال شده اند.
 آمار فوتی ها نیز دیروز ۳۳۵ هزار نفر را رد کرد! در میان جهش جهانی 
مبتالیان به کرونا آمریکا همچنان رکورد دار است و رکورد جدیدی نیز 
بر جای گذاشــته است: ۲۸ هزار مبتال و ۱۴00 فوتی تنها در یک روز! 
بدین ترتیب تعداد کل مبتالیان در آمریکا به یک میلیون و 6۲۱ هزار 

نفر رسید و تعداد فوتی ها نیز از مرز 96 هزار نفر گذشت. 
جهش گسترده کرونا در آمریکا در حالی است که بخش گسترده ای 
از افکار عمومی و همچنین سیاسیون آمریکا واکنش دیرهنگام کاخ سفید 
به شیوع این بیماری را عامل وضعیت کنونی می دانند. در همین رابطه 
روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« روز پنجشنبه با استناد به برآوردهای 
جدید دانشگاه کلمبیا گزارش داد اگر دولت این کشور یک هفته زودتر 
یعنی در ماه مارس)اســفند( مقــررات محدودکننده برای جلوگیری از 
شیوع کرونا را اعمال کرده بود، آمریکا ۳6 هزار نفر کمتر قربانی می داد.

به نوشته »چاینا دیلی«، مدل سازان این بیماری همچنین تخمین 
زده اند اگر در آمریکا دو هفته زودتر از زمانی که اغلب مردم خانه نشین 
شدند، یعنی در اول مارس)۱۱ اسفند( مقررات محدودکننده اجرا می شد، 
۸۳ درصد از تلفات ناشی از ابتال به این بیماری هرگز رخ نمی داد. دکتر 
»آنتونی فائوچی« مدیر مؤسسه آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا پیشتر 
درباره وضع خطرناک این کشــور در صــورت جواب ندادن درمان های 
کرونا هشدار داده و گفته بود موج دوم اجتناب ناپذیر خواهد بود. نگرانی 
فزاینده ای در جمع متخصصان درمانی آمریکایی درباره موج دوم شیوع 
کرونــا همزمان با فصل آنفلوآنزا وجود دارد که در آن صورت سیســتم 

مراقبت های بهداشتی آمریکا فرو می پاشد. 
تعطیل نمی کنم

جهش گســترده در تعداد مبتالیان و فوتی های کرونا در آمریکا در 
حالی ست که بر اساس گزارش ها ترامپ قصد ندارد فعالیت های اقتصادی 
در آمریکا را در صورت شــروع موج دوم کرونا تعطیل کند. به گزارش 
فارس، »دونالد ترامپ« روز پنجشنبه که در کارخانه خودرو سازی »فورد« 
در ایالت میشــیگان که در حال حاضر به محلی برای ســاخت دستگاه 
اکسیژن ساز تبدیل شده، صحبت می کرد،  گفت: »ما تعداد بسیار زیادی 
را از دســت دادیم. یکی هم خیلی زیاد اســت. این )کرونا( از چین آمد 
و آنهــا باید آن را متوقــف می کردند«. ترامپ تاکید کرد در صورتی که 
موج دوم شیوع ویروس کرونا در آمریکا روی دهد وی کشور را بار دیگر 

تعطیل نخواهد کرد.

قاتل 900 عراقی و گزینه جانشینی ابوبکر بغدادی 
زنده به دام افتاد

نیروهای دستگاه اطالعاتی عراق جانشین احتمالی »ابوبکر 
بغدادی«، که ارتکاب به قتل حدود 900 نفر را در پرونده خود 

دارد، را بازداشت کردند.
 »عبدالناصــر قرداش« به دام نیروهــای اطالعاتی عراق افتاد. منابع 
رسمی این کشور، ضمن اعالم خبر فوق، به مکان و نحوه دستگیری وی 
اشاره ای نکردند. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان اطالعات عراق اعالم 
کرد که قرداش، گزینه احتمالی برای جانشــینی ســرکرده معدوم گروه 
تروریســتی داعش بوده اســت. طبق این گزارش، قرداش طی سال های 

گذشته، 900 نفر را کشته است.
سخنگوی نظامی نخست وزیر عراق دستگیری جانشین ابوبکربغدادی 

را ضربه ای قوی به گروه تروریستی داعش دانست.
گفته می شــود که ابوبکر بغدادی سال پیش در حمله هوایی آمریکا 

در سوریه کشته شده است.
 تحرکات آمریکا در شرق سوریه

 خبرگزاری رســمی کشــور سوریه)ســانا( گزارش داد کــه آمریکا
۴0 کامیون حامل تجهیزات نظامی از عراق به استان »حسکه « در شمال 

شرق سوریه ارسال کرده  است.
به گزارش فارس، ســانا افزود، این کامیون ها با خود مواد لجستیکی، 
تجهیزات، 9 دستگاه خودروی زرهی از نوع هامر، چهار خودروی مجهز به 
دســتگاه های ارتباطی و سالح حمل می کردند و از عراق وارد پایگاه های 

غیرقانونی آمریکا در »الشدادی« )جنوب حسکه( شدند.
طی هفته های گذشته، آمریکا صدها کامیون حامل سالح را به منطقه 

شمال شرق سوریه وارد کرده است.

کرونا طی 9 ماه ۳۸ میلیون آمریکایی را بیکار کرد


