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رژیم سعودی  مسجدی را که شیخ نمر در 
آنجا اقامه نماز می کرد،تخریب کرد

سرویس خارجی: ماموران رژیم سعودی  مسجد امام حسین )ع( 
در شهر العوامیه در استان قطیف را که شیخ باقر النمر در آنجا اقامه نماز 
می کرد را تخریب کردند. مأموران رژیم سعودی با بولدوزر مسجد امام 
حسین )ع( در شهر العوامیه در استان قطیف را کامال تخریب کردند.

مأموران رژیم سعودی  در محله »الزاره« در جنوب شهر العوامیه در استان 
قطیف، پس از این که منطقه را به محاصره در آوردند، اقدام به تخریب 
کامل مسجد امام حسین )ع( کردند.به نوشته وبسایت العهد، این مسجد 
همان مکانی است که شهید آیت اهلل »شیخ باقر النمر« در آن سخنرانی و 
نماز اقامه می کرد و سعودی ها در یک اقدام نژادپرستانه و فرقه گرایانه و 
در تالش برای محو هرگونه نشانه ای از آن شهید، دست به تخریب این 
مسجد زدند.منابع داخلی در شهر العوامیه  نیز در این باره گفتند که رژیم 
سعودی طرحی را از چند ماه پیش به بهانه عریض کردن خیابان ها آغاز 
کرده است  و از این رو دست به تخریب تمامی نشانه های باقیمانده از 
انقالب سال ۲۰۱۱ می زند.طبق تصمیم دولت سعودی، دهها خانه نیز در 
خیابان »الثوره« )انقالب( خیابانی که مرکز اعتراضات شهر العوامیه بود 
نیز باید تخریب شوند. از سویی  برخی منابع خبری هم از بازداشت 
السید هاش���م یکی از روحانیون شهرک االحساء توسط نیروهای امنیتی 
سعودی خبر دادند.بازداشت این روحانی پس ازیورش نیروهای امنیتی 

سعودی و محاصره منزل وی در این منطقه انجام شد.
خبر دیگر این که شبکه خبری ان بی سی آمریکا اعالم کرد: محور 
اصلی توافق آشتی شورای همکاری خلیج فارس از سرگیری پروازهای 
قطر به عربس���تان و در ازای آن صرف نظر کردن قطر از شکایت هایی 
است که در دادگاه های بین المللی مطرح کرده است.این در حالی است 
که »عبدالخالق عبداهلل« مشاور ولیعهد ابوظبی در واکنش به اظهارات برخی 
مقامات سعودی درباره آشتی قریب الوقوع چهار کشور عربی با قطر، تأکید 

کرد:آشتی در کار نیست بلکه یک آتش بس سرد و شکننده است.

 طالبان افغانستان خواستار آزادی
 7000 زندانی دیگر خود شد

سرویس خارجی:سفارت آمریکا در کابل همزمان با افزایش خشونت 
و عدم حصول پیش���رفت در مذاکرات بین االفغانی اعالم کرد: گروه طالبان 
خوستار آزادی هفت هزار زندانی دیگر  خود از زندان های دولت افغانستان 
است.»راس ویلسن« سرپرست سفارت آمریکا در کابل گفت: طالبان به رغم 
عدم التزام به توافق دوحه خواستار آزادی هفت هزار زندانی دیگر این گروه 
از زندان های دولت افغانس���تان است. وی افزود: آزادی هفت هزار زندانی 
دیگر به صورت مشخص در توافق آمریکا و طالبان پیش بینی شده است، 
اما نباید توقع داشت که بخشی از توافق اجرا و بخشی دیگر اجرا نشود. 
این در حالي اس���ت که سخنگوي ریاست جمهوري افغانستان درخواست 

طالبان براي آزادي هفت هزار زنداني این گروه را رد کرد. 

تقویم اطالعات
سه شنبه 18 آذر  1399

22  ربيع الثاني 1442-8 دسامبر  2020
ظهر شرعي

غروب آفتاب
اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(
طلوع آفتاب )فردا(

11 و 56 دقيقه
16 و 51 دقيقه 
17 و 11 دقيقه
23 و 12 دقيقه
5 و 33  دقيقه
7 و 03 دقيقه

سرویس خارجی:بلندپایه ترین 
مقام اطالعات���ی دولت ترامپ با 
طرح ادعاهای مش���ابه تیم حقوقی 
رئیس جمهور آمریکا درباره تقلب در 
انتخابات، گفت محقق شدن دولت 
»جو بایدن« قطعی نیس���ت. »جان 
راتکلیف«، مدیر آژانس اطالعات 
ملی آمری���کا در مصاحبه خود با 
شبکه آمریکایی »فاکس نیوز« گفت 
ش���اید دولت بایدنی در کار نباشد.

بلندپایه ترین مقام اطالعاتی دولت 
ترامپ در این مصاحبه گفت: مسائل 
این انتخابات، خواهیم دید که چه 
کسی در چه کرسی هایی قرار دارد 
و آیا یک دولت بایدن وجود خواهد 
داشت. راتکلیف که از وفاداران به 
رئیس جمهور آمریکا است و بعد 
از دف���اع جانانه خود از وی هنگام 
بحث ها درباره استیضاح ترامپ و 
تحقیقات مولر، از سوی ترامپ برای 
این سمت گمارده شد، دولت بایدن 
را چی���زی توصیف کرد که محقق 

شدن آن قطعی نیست.
وی که وظیف���ه اش نظارت 
و تحلی���ل اطالع���ات دریافتی از 
آژانس ه���ای اطالعاتی مختلف از 
جمله سیا است، بسیاری از ادعاهای 
مطرح ش���ده از سوی تیم حقوقی 
ترامپ درباره انتخابات را که تاکنون 
نتیجه ای در تغییر نتایج انتخابات در 
بر نداش���ته، مطرح کرد. وی گفت: 
فکر می کنم یکی از چیزهایی که در 
ای���ن انتخابات خوب انجام دادیم، 
رس���یدگی به مشکالت مداخالت 
خارجی، کارزاره���ای نفوذی از 
کشورهای دیگر که در سال ۲۰۱۶ 
شاهدش بودیم، بوده است. راتکلیف 
افزود: اما مردم باید متوجه باش���ند 
که این از مس���ائل تقلب انتخاباتی 
متفاوت است، چیزهایی که درباره 

آن ه���ا صحبت می کنید . چیزهایی 
مثل رانندگان پس���تی که می گویند 
بیش از ۲۰۰ هزار رای را از نیویورک 
به پنسیلوانیا برده اند، ده ها هزار برگه 

رای که ظاهرا پس���ت شده اند اما 
هیچ چی���ن و چروکی روی آن ها 
وجود ندارد، اعالم شدن تعداد آرای 
بیش���تر از برگه های رای در برخی 
جاها، برگه های رای خارج ش���ده 
از چمدان ه���ا و وجود ویدئوها در 
اثبات آن ها. این ها مسائل تقلب در 

انتخابات است که باید مورد بررسی 
قرار بگیرد .

این در حالی است که،روزنامه 
نیوی���ورک تایمز آمریکا به نقل از 

س���ه منبع آگاه گزارش کرد، ویلیام 
بار، دادستان کل آمریکا استعفایش 
پیش از به پایان رسیدن دور ریاست 
جمهوری دونال���د ترامپ در ماه 
ژانویه را در نظ���ر دارد.یک منبع 
به ای���ن روزنامه گفت، ویلیام بار 
ممکن است قبل از پایان سال جاری 

میالدی استعفایش را تحویل دهد.
این دادستان کل آمریکا به طور کلی 
در زمان تصدی اش در این س���مت 
از ترامپ حمایت کرده اما چند روز 

پیش گفت، وزارت دادگستری سند 
و مدرکی از وقوع تقلب گسترده در 
انتخابات نیافته در حالی که این ادعا 
به شکلی بی اساس و مکررا از سوی 
دونالد ترامپ مطرح ش���ده است.
در چنین ش���رایطی،طبق گزارشی 
از وب س���ایت خبری اکسیوس، 

دونالدترامپ در حال آماده ش���دن 
برای یک خروج پرس���روصدا از 
کاخ سفید است.ادعا می شود رئیس 
جمهور فعلی آمریکا که هنوز تسلیم 

پیروزی رقیب دموکراتیک خود جو 
بایدن در رقابت ریاست جمهوری 
۳ نوامبر نشده، در حال برنامه ریزی 
برای یک پایان بزرگ برای خروج از 
منصب خود است و پرواز ایرفورس 
۱ قرار اس���ت او را برای حضور 
در گردهمایی مخالفان که عمداً با 

تحلیف احتمالی بایدن همزمان شده، 
به فلوریدا انتقال دهد. وب س���ایت 
اکسیوس نوشت: سخنرانی ترامپ 
ممکن است موقعیت تصویر دوگانه 
ب���ر روی مانیتورها را ایجاد کند که 
یک���ی رئیس جمهور در حال ترک 
را در حال سخنرانی برای جمعیت 
پر جوش و خروش در محل فرود 
هواپیما نشان می دهد و دیگری، رهبر 
آتی کشور را نشان دهد که در مقابل 
مخاطبانی که بیرون ساختمان کنگره 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 

کرده اند، سوگند می خورد. 
در تحولی دیگ���ر،  وزارت 
خارجه چی���ن با بیان اینکه بهبود 
روابط با واشنگتن به تصمیمات آنها 
بستگی دارد، به آمریکا هشدار داد 
از قواعد بین المللی تبعیت کرده و 
در امور داخلی چین دخالت نکند.
اقدامات ضد چینی اخیر آمریکا از 
جمله تحریم ش���رکت های مهم و 
مقامات حزب حاکم این کشور، با 
واکنش »وانگ یی« وزیر خارجه چین 
مواجه ش���د. وانگ ضمن اشاره به 
تمایل پکن برای ایجاد روابط قوی با 
آمریکا، گفت بهبود روابط دو کشور 
به اتخاذ تصمیمات صحیح واشنگتن 
بس���تگی دارد. وی ابراز امیدواری 
کرد که سیاست های آمریکا در قبال 
چین باالخره روزی به »عقالنیت و 
واقعیت گرایی« بازگردد. به گفته او 
دو کش���ور باید گفت وگو در تمام 
س���طوح را از سر بگیرند. این در 
حالی است که به گفته منابع آگاه از 
جمله یک مقام آمریکایی، واشنگتن 
به زودی تحریم هایی را علیه مقامات 
چین از جمله اعضای حزب حاکم 
این کش���ور به اتهام رد صالحیت 
قانون گذاران مخالف در هنگ کنگ 

اعالم خواهد کرد.

مدير اطالعات ملی آمريکا: پيروزی بايدن قطعی نيست !

كوتاه از سراسر جهان

ائتالف سیاسی مادورو پیروز انتخابات پارلمانی ونزوئال شد
ایس���نا:ائتالف سیاسی مادورو اعالم کرد 
پیروز چش���مگیر در انتخابات پارلمانی شده 
است.، این پیروزی به نیکوالس مادورو، رئیس 
جمهوری ونزوئ���ال امکان کنترل آخرین نهاد 
سیاسی را می دهد که خارج از دسترس دولتش 
بوده است.مادورو در یک سخنرانی تلویزیونی 
گف���ت: ما مجمع ملی را با اکثریت آرای مردم 
ونزوئ���ال پس گرفتیم. این یک پیروزی بزرگ 

بدون شک و تردید برای دموکراسی است.وی افزود: ما می دانیم که چطور 
پیروز شویم و ببازیم و امروز به همه ونزوئالیی ها بستگی دارد که با یک 
پارلمان جدید، پیروز شوند. تغییری در کار ما اتفاق می افتد. ما به سمت احیای 
کشور و اقتصاد پیش می رویم و بر تحریم ها غلبه می کنیم.در این حال،وزیر 
خارجه ونزوئال، در واکنش به دخالت های همتای آمریکایی و ادعایش درباره 

تقلب در انتخابات پارلمانی ونزوئال، او را »زامبی« توصیف کرد.
مسکو: بمب افکن های آمریکا 10 بار به مرزهای روسیه نزدیک شدند

فارس:فرمانده ناوگان بالتیک وابسته به ناوگان نیروی دریایی روسیه 
گفته بمب افکن های آمریکایی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰ بار به مرز های 
این کشور و حوزه مسئولیت این ناوگان نزدیک شده اند.دریاساالر »الکساندر 
نوساتوف«، فرمانده ناوگان بالتیک وابسته به ناوگان نیرو ی دریایی روسیه 
در مصاحبه ای با روزنامه »زِوِزدا« گفت بمب افکن های آمریکایی امسال 
بیش از ۱۰ بار به مرز های این کش���ور و حوزه مس���ئولیت این ناوگان 
نزدیک شده اند.نوساتوف ضمن هشدار در این خصوص گفت:در سال 
۲۰۲۰، این اولین بار است که این بمب افکن ها پر واز هایی را به صورت 

گروهی انجام می دهند.
وزیر خارجه تایوان خواستار تشکیل ائتالف جدید علیه چین

ایسنا:وزیر امور خارجه تایوان مدعی شد 
پکن به دنبال گس���ترش "نظم استبدادی" اش 
بوده و خواستار آن است که کشورهای "هم 
فکر" برای محافظت از تایوان با یکدیگر اقدام 
کنند.جوزف وو، وزیر امور خارجه تایوان اظهار 
داشت، جامعه بین المللی باید در مقاومت کردن 
در برابر توس���عه طلبی چین و جلوگیری از 
تهاجم به تایوان از طریق اش���تراک اطالعات، 
بازبینی در روابط تجاری با چین و تقویت حضور تایپه در صحنه جهانی، 
متحد شود.وی در مصاحبه با گاردین گفت، فعالیتهای چین در دریاهای 
چین جنوبی و چین شرقی، نزاع های مرزی اش با هند و سرکوبگری اش 
علیه هنگ کنگ س���ند و مدرک تالش آن برای "گس���ترش دادن نظم 

بوده و تایوان هدف بعدی آن است. استبدادی اش" 
معترضان مولداوی تغییر پارلمان طرفدار روسیه را خواستار شدند

ایسنا:حدود ۲۰ هزار اعتراض کننده حامی "مایا ساندو"، رئیس جمهوری 
منتخب طرفدار اروپای مولداوی، خواستار انتخابات فوری پارلمانی شدند. 
مجلس این کشور هنوز تحت کنترل "ایگور دودون"، رئیس جمهور فعلی 
طرفدار روسیه است.مایو ساندو سیاست مدار اپوزیسیون- که دو هفته پیش 
به عنوان رئیس جمهور انتخاب ش����ده-حین سخنرانی برای دست کم ۲۰ 
هزار تن از طرفدارانش در "کیشیناو"، پایتخت مولداوی، ایگور دودون را 

به این متهم کرد که نمی خواهد شکست را بپذیرد. 
کاهش حمایت ژاپنی ها از نخست وزیر

ایس���نا:یک نظرس���نجی جدید نشان داد، 
حمایت ها از کابینه یوشیهیده سوگا، نخست وزیر 
ژاپن به س���بب نارضایتی ها از بابت نحوه پاسخ 
دولت به جهش در شیوع کرونا ویروس حدود 
۱۳ درصد تنزل پیدا کرده است .بر اساس نتایج 
یک نظرسنجی جدید انجام شده از سوی کیودو 
نیوز، حمایت ها از کابینه سوگا به ۵۰.۳ درصد تنزل 
پیدا کرده در حالی که این حمایت یک ماه قبل ۶۳ 

درصد بود و میزان عدم تایید عملکرد آن در این نظرسنجی به ۳۲.۸ درصد 
افزایش یافته در حالی که در نظرسنجی یک ماه قبل ۱۹.۲ درصد بود .

مناقشه در چهل و دومین سالگرد بازگشت اسپانیا به دموکراسی
ایسنا:اسپانیا چهل ودومین سالگرد تدوین قانون اساسی خود را که 
منجر به بازگشت این کشور به دموکراسی با پایان یافتن دیکتاتوری ژنرال 
فرانکو شد، در حالی جشن گرفت که برخی اعضای سابق نیروهای مسلح 
این کشور درخصوص آن دیکتاتوری اظهاراتی جنجالی مطرح کرده و 
از بابت پایان یافتن آن اظهار تاس���ف کردند.پدرو سانچز، نخست وزیر 
اسپانیا در اظهاراتی گفت، قانون اساسی سال ۱۹۷۸ کشورش "بزرگترین 
بوده و به تحسین از آنچه که ۴۲ سال همراه  موفقیت تاریخ جمعی ما" 
با "صلح، همزیس���تی و آزادی" خوان���د، پرداخت.با این حال گروهی 
متشکل از ۲۷۱ نفر از پرسنل سابق ارتش اسپانیا به مناسبت این سالگرد 
مانیفستی را منتشر کرده و به موجب آن به دولت ائتالفی تحت رهبری 
سوسیالیستها در اسپانیا حمله کردند. آنها از این شکایت کردند که اتحاد 
اسپانیا از سوی جدایی طلبان کاتالونیا در تهدید قرار گرفته و از بابت 

آنچه که "وخامت دموکراسی" خواندند، تاسف خوردند.
وزیر خارجه لبنان :آمریکا در تشکیل دولت جدید مداخله می کند

فارس:وزیر خارجه لبنان گفت: اگر آمریکا 
شرط عدم حضور حزب اهلل را در دولت لبنان 
بگذارد، همان طرفی است که مانع تشکیل دولت 
جدید شده است.»شربل وهبه« وزیر خارجه لبنان 
در اظهاراتی تلویزیونی اعالم کرد، کمک های 
انسانی اضطراری سه مرحله جان گرفتن دوباره، 
بازسازی و بازسازی اقتصاد دارد که اتحادیه اروپا 
برای مراحل دوم و سوم منتظر تشکیل دولت 
جدید لبنان است، این موضوع مهمی است و باید هر چه زودتر انجام شود. 
وهبه تأکید کرد: میان )تشکیل( دولت و کمک ها بدون حزب اهلل و )تشکیل(  
دولت با حزب اهلل ما گفت وگو را انتخاب می کنیم، اگر آمریکا شرط عدم 
حضور حزب اهلل را در دولت بگذارد پس این آمریکا اس���ت که ما را از 
تشکیل دولت منع کرده است خصوصا آنکه حزب اهلل طیفی لبنانی است 
که در پارلمان نماینده دارد. لطفا اجازه دهید با حزب اهلل گفت وگو می کنیم 
و اگر قانع شود که عدم حضورش در دولت به کشور خدمت می کند این 

تصمیم را بگیرد؛ پرونده تشکیل دولت باید »لبنانی« باشد.
تخلیه یک هواپیما در فرودگاه نیویورک از بیم بمبگذاری

فارس:رس���انه های آمریکایی از تخلیه یک هواپیمای مسافربری در 
ف���رودگاه »ج���ان اف کندی« در نیویورک از بیم بمبگذاری خبر داده اند.
به گزارش ش���بکه الجزیره، این هواپیما با ۲۵۰ سرنشین از مسکو وارد 
فرودگاه نیویورک ش���ده است. علیرغم حضور گسترده نیروهای امنیتی، 
پلیس نیویورک گفته، سایر پروازها تحت تاثیر از رویداد قرار نگرفته است 

و پروازها ادامه دارد.جزئیات بیشتری منتشر نشده است.
رودی جولیانی ، وکیل ترامپ کرونا گرفت

فارس:بعد از مثبت شدن آزمایش کرونای 
»رودی جولیانی« که پیگیر شکایت های انتخاباتی 
دونالد ترامپ اس���ت، او در بیمارستان دانشگاه 
»جورج تاون« واشنگتن بستری شد.طبق گفته یک 
منبع آگاه به ش���بکه »سی ان ان«، »رودی جولیانی« 
وکیل ۷۶ س���اله ترامپ که پیشتر خبر ابتالیش 
به ویروس کرونا اعالم ش���ده بود، در بیمارستان 
دانشگاه »جورج تاون« بستری شد. جولیانی خبر 

بستری شدن خودش را تایید نکرده و در پیامی توییتری از دوستان و طرفدارانش 
تش���کر کرده و گفته حالش خوب اس���ت. بنا بر گزارش ها، در حال حاضر 
اطالعاتی درباره بروز عالئم این بیماری در جولیانی که در روزهای گذشته به 

سختی پیگیر شکایات انتخاباتی ستاد ترامپ بوده، در دست نیست. 

شبه نظامیان مسلح حامی »دونالد ترامپ« با تجمع در مقابل منزل وزیر 
ایالت میشیگان، به خاطر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر، 
ب���رای ای���ن وزیر و خانواده اش ایجاد مزاحمت کردند.در ادامه ادعاهای 
صورت گرفته از سوی »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا، در مورد 
بروز تقلب در انتخابات ریاست جمهور سوم نوامبر این کشور، جمعی از 

هواداران مسلح وی با تجمع در مقابل منزل وزیر ایالت میشیگان، به خاطر 
نتیجه رقم خورده در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر برای وی و 
خانواده اش ایجاد مزاحمت کردند.»ژاکلین بنسون« وزیر ایالت میشیگان در 
این رابطه گفت: تعدادی از هواداران مسلح »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 

آمریکا مقابل منزل وی دست به تجمع زده اند.

 تجمع شبه نظامیان مسلح طرفدار ترامپ مقابل منزل وزیر ایالت میشیگان

سرویس خارجی:گردان های حزب اهلل عراق از 
درخواست رهبر جریان صدر عراق برای بازسازی 
گروههای ش���یعه و مقابله با چالش های خارجی و 
داخلی استقبال کردند.دفتر سیاسی حزب اهلل عراق در 
بیانیه ای اعالم کرد: برخی طرف های مشکوک جوانان 
ما را فریب داده و آنها را به پذیرش رویکردهایی سوق 
دادند که در آن ارزش های اسالمی نادیده گرفته شده 
به ذات الهی، اصول دین اسالم محمدی و ارزش های 
ناب آن اهانت می شود. این امر مسوولیت بزرگی 
را برعهده گروههای سیاسی، دینی و اجتماعی قرار 
می دهد تا با این رویکردها مقابله کرده و آنها از بین 
ببرند.در این بیانیه آمده است: ما با قدردانی از مواضع 
مقتدا صدر برای مقابله با انحرافات و دعوت به دفاع 
از اصول اسالمی خود و سامان دهی وضعیت داخلی، 
اصالح واقعیت تلخ خود، ریشه کن کردن مفسدان، 
منفعت طلبان و سارقان مال ملت مظلوم خود تاکید 
می کنیم از هر رویکرد اصالح طلبانه ای که پرچم 
اسالم را برافراشته و از ارزش ها و آرمان های واالی 

آن دفاع کند، حمایت می کنیم.
مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق دوم دسامبر 
توییت کرد: با یک تعرض آش���کار و حقیقی علیه 
ساحت باری تعالی، دین، پیامبر و دوستداران او توسط 
چند کودک بی خرد و بی پروا مواجه هستیم که تالش 
می کنند با حمایت گروه های خبر دیگر اینکه،صدها 
نفر از معترضان در شهر سلیمانیه کردستان عراق، در 
اعتراض به فساد، بحران مالی و تأخیر در پرداخت 
حقوق خود دست به تظاهرات زدند و مقر حزبهای 
»اتحادی���ه میهنی« و »حزب دموکراتیک« را به آتش 
کشیدند. شمار زیادی از معترضان در سلیمانیه واقع در 
منطقه کردستان عراق دست به تظاهرات زدند که تا 
شامگاه به طول انجامید.معترضان در جریان اعتراضات 

خود، مقر حزب های »اتحادیه میهنی کردس���تان« و 
»حزب دموکراتیک کردس���تان« واقع در منطقه »بیره 

مکرون« شهر سلیمانیه را به آتش کشیدند.
خبرنگار شفق نیوز از سلیمانیه خبر داد، علت 
این تظاه���رات، اعتراض به بحران مالی و تأخیر 
در پرداخت حقوق بوده است.از دیگرسو،»جویل 
ریبون« فرس���تاده رئیس جمهوری آمریکا در امور 
سوریه در حاشیه کنفرانس »گفت وگوی منامه« در 
بحرین با »فؤاد حس���ین« وزیر خارجه عراق دیدار 
و درباره تحوالت سوریه و منطقه گفت وگو کرد.
وزارت خارجه عراق در بیانیه ای اعالم کرد که دو 
طرف در این دیدار راهکارهای دس���تیابی به حل و 
فصل سیاسی بحران سوریه را بررسی کردند .فؤاد 
حس���ین بر اهتمام دولت عراق به پایان دادن به 
درگیری ها در س���وریه، حل وفصل پرونده آوارگان 
و فراهم کردن فضای امن برای بازگشت آوارگان 
به محل سکونت خود تأکید کرد و از تالش های 
ص���ورت گرفته برای پای���ان دادن به درد و رنج 
ملت س���وریه قدردانی کرد.دو طرف در این دیدار 
همچنین نقش بازیگران منطقه ای و بین المللی در 
بحران سوریه را مورد بررسی قرار دادند. در تحولی 
دیگر، الحشدالشعبی اعالم کرد که طی یک عملیات 
امنیتی مشترک با نیروی هوایی ارتش چندین سرکرده 
گروهک تروریستی داعش را به هالکت رسانده و 

حمله آنها به غیرنظامیان را ناکام گذاشته است.
»قاس���م الکریطی« جانشین فرمانده تیپ ۴۱ 
الحشدالش���عبی عراق از جزئیات عملیات امنیتی 
نیروهای این تیپ با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش 
در ناکام گذاش���تن یک نقشه تروریست ها برای 
حمله به یکی از مناطق صالح الدین و متهم کردن 
الحشدالشعبی به انجام آن خبر داد.الکریطی گفت: 

»این عملیات به دنبال یک هماهنگی سطح باال و 
دقیق بین فرماندهی عملیات مش���ترک و تیپ ۴۱ 
الحشدالشعبی و فرماندهی عملیات سامراء انجام 
ش���د و آن هم  پس از رصد تحرکات گروهک 
تروریستی داعش در داخل منطقه السعلوه در نزدیکی 
تل الذهب منطقه یثرب که گهگاه مکان تحرکات 
بقایای تروریست های داعش است.وی افزود: پس 
از اینکه اهداف این عملیات کامال دقیق مشخص 
ش���دند، نیروی هوایی ارتش عراق آنها را با دقت 
باال هدف قرار داد که در نتیجه آن چند س���رکرده 
داعش به هالکت رسیده و کانال های زیرزمینی متعلق 
به این تروریس���ت ها تخریب شد.این مقام نظامی 
الحشدالشعبی تاکید کرد: با عملیات مذکور نقشه 
تروریست ها برای متهم کردن مجدد الحشدالشعبی 

ناکام ماند.
از طرفي»ایاد منص���ور رندا النمراوی« عامل 
لجس���تیک گروه تکفیری داعش در بیجی دستگیر 
شد.نیروهای تیپ ۴۴ حشد شعبی موفق به بازداشت 
عامل حمایت لجس���تیکی از داع���ش در نینوا و 
صالح الدین ش���دند. حشدشعبی اعالم کرد که پس 
از دریافت اطالعات دقیق و پیگیری های چندماهه 
نیروه���ای اطالعات تیپ ۴۴ با هماهنگی اطالعات 
سازمان حشدشعبی، عامل حمایت لجستیکی داعش 
در نینوا و صالح الدین موسوم به »ایاد منصور رندا 
النمراوی« را در بیجی در استان صالح الدین بازداشت 
کردند. حشدشعبی بیان کرد که این فرد میان جزیره 
نینوا و اس���تان صالح الدی���ن در حال تردد بود و 
اطالعات و خودروهایی را که بمب گذاری می شدند 
منتقل می کرد تا علیه نیروهای امنیتی و غیرنظامیان 
اس���تفاده شود. وی همچنین مایحتاج داعشی ها را 

تأمین می کرد.

استقبال حزب اهلل عراق از فراخوان »صدر« برای بازسازی گروههای شیعه 
خارجی:ساکنان  س���رویس 
شهرک »مجدل شمس« در ارتفاعات 
جوالن اشغالی تجمع و اعالم کردند 
که مخالف نصب توربین های بادی 
صهیونیستی در اراضی زراعی خود 
هستند.ساکنان شهرک »مجدل شمس« 
در ارتفاعات جوالن اشغالی سوریه 
دست به تجمع زدند.پایگاه خبری 
»عرب-۴۸« گزارش داد، ساکنان این 
شهرک به س���مت اراضی زراعی 
خود حرکت کردند، ولی نیروهای 
پلیس رژیم صهیونیستی مانع از ادامه 
حرکت آنان شد.فراخوانهایی درباره 

لزوم حضور ساکنان این شهرک در 
اراضی زراعی آنان شکل گرفته است 
تا صهیونیست ها نتوانند این اراضی 

را اشغال کنند .
ش���اهدان عینی اعالم کردند، 
در اطراف این ش���هرک، چندین 
خودروی متعلق به پلیس و نیروهای 
ویژه صهیونیستی مستقر شده و آماده 
هر گونه اتفاقی بودند.به گفته این 
افراد، احتماال اس���تقرار این نیروها 
ب���ه خاطر آغاز نصب توربین های 
صهیونیستی برای تولید انرژی بوده 
است.این پروژه، در جنوب مجدل 

شمس کلید خورده و محل انجام آن 
نیز در اراضی زراعی ساکنان جوالن 
است.س���اکنان این منطقه مخالفت 
خود را با نصب این توربینها اعالم 
کرده  و تأکید دارند که چنین اقدامی، 
خطر موجودیتی برای آنان است و 
به اراضی زراعی آنان آس���یب وارد 
می کند.خبر دیگراینکه،دید بان حقوق 
بشر س���وریه از حمله موشکی به 
پایگاه نظامی ترکیه در شمال ادلب از 
سوی افراد ناشناس خبر داد .دید بان 
حقوق بشر سوریه اعالم کرد، یک 
سرباز ترکیه ای پس از هدف قرار 

دادن پایگاه نظامی توسط اشخاص 
مسلح ناشناس، زخمی شد. دید بان 
حقوق بشر سوریه همچنین اعالم 
کرد، پایگاه نظامی ترکیه در شهرک 
»رام حمدان« واقع در شمال استان 
ادلب هدف قرار گرفته ش���د و در 
نتیج���ه آن به ای���ن پایگاه نظامی 
ترکی خس���ارت های مالی وارد 
ش���د.از طرفی،یک کاروان نظامی 
آمریکایی شامل ۳۰ کامیون حامل 
مواد لجستیک و تجهیزات نظامی و 
همچنین چندین تانکر سوخت از 
کردستان عراق وارد سوریه شد. 

تجمع ساکنان »مجدل شمس« در جوالن اشغالی سوریه علیه پروژه صهیونیست ها

خارطوم: ارتش سودان  بدون اطالع دولت 
انتقالی به دنبال توسعه روابط با اسرائیل است

سرویس خارجی:وزیر اطالع رسانی دولت انتقالی سودان  اعالم کرد: 
ارتش این کشور بدون اطالع دولت انتقالی  به دنبال توسعه روابط با اسرائیل 
است. »فیصل محمد صالح« وزیر اطالع رسانی سودان از ارتش این کشور 
به دلیل توسعه روابط خود با  اسرائیل بدون اطالع دیگر مقامات این کشور 
انتقاد کرد.وی در گفتگو با تلویزیون سودان گفت:سفر ماه گذشته یک هیأت  
اس���رائیلی به  خارطوم و مالقات آن با نهاد صنایع نظامی کشورش، بدون 
اطالع هیات دولت سودان انجام شده بود.وزیر اطالع رسانی سودان گفت: 
امور مربوط به روابط خارجی باید دراختیار هیات دولت باشد؛ اما در حالی 
که می بینیم مسائل مربوط به عادی سازی روابط با اسرائیل عمال به شکلی 
یکجانبه در اختیار ارتش است.در رویدادی دیگر،خبر گزاری دویچه وله در 
گزارشی نوشت:روسیه در نظر دارد تا یک پایگاه دریایی در »دریای سرخ« 

در سودان ایجاد کند.
* مصر

رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با»عبدالفتاح السیسی«  همتای مصری 
خود ضمن گفتگو درباره مس���ائل لیبی، بر تقویت همکاری های امنیتی و 
نظامی بین دو کشور تأکید کرد.»امانوئل مکرون« در کنفرانس خبری مشترک 
با السیسی گفت:   تبدیل لیبی به زمینی برای مداخله و اثرگذاری های خارجی 
را محکوم می کنیم. وی افزود: روی مصر برای ایفای نقش درخصوص یافتن 
راه حل حساب می کنیم.مکرون  همچنین با اشاره به منازعات اخیر میان ترکیه 
و کشورهای اروپایی بر سر اکتشاف نفت و گاز در دریای مدیترانه گفت: 
قصد داریم از حق حاکمیت کشورهای حوزه شرق مدیترانه دفاع کنیم. ما 

زیرپا گذاشتن این حق حاکمیت را محکوم می کنیم.

 تالش دولت مستعفی یمن برای درج 
نام انصاراهلل در فهرست تروریستی آمریکا

سرویس خارجی:معاون رئیس جمهوری مستعفی یمن در دیدار با هیأتی 
آمریکایی در ریاض بار دیگر اعالم کرد: نام جنبش انصاراهلل باید در  فهرست 
گروه های تروریستی آمریکا قرار بگیرد.»علی محسن صالح« معاون »عبد ربه 
منصور هادی« رئیس جمهوری مستعفی یمن دیداری با یک هیأت آمریکایی 
ش���امل »دیوید شنکر« معاون وزیر خارجه آمریکا، »کریستوفر هنزل« سفیر 
آمریکا در یمن و »تیموتی لیندرکینگ« معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در 
ریاض داشت که در این دیدار درباره آخرین تحوالت از جمله تروریستی 
نامیدن جنبش انصاراهلل یمن بحث و تبادل نظر شد. علی محسن صالح ضمن 
اتهام زنی به انصاراهلل خواستار اعمال فشار بر این جنبش و قرار دادن آن در  
فهرست گروه های تروریستی شد.علی محسن صالح با این که دولت نجات 
ملی  یمن مصادیق نقض توافق استکهلم به دست دولت مستعفی را بارها 

ارائه کرده است، انصاراهلل را به عدم تعهد به این توافق متهم کرد. 

اردوغان: مقابل باجگیری ها درباره شرق 
مدیترانه تسلیم نمی شویم

سرویس خارجی:رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به بررسی زمینه های 
تحریم این کشور در جلسه اتحادیه اروپا، اعالم کرد: آنکارا نه تنها تسلیم 
باجگیری ها نمی شود بلکه مقابل توسعه طلبی امپریالیستی در شرق مدیترانه 
می ایس���تد.»رجب طیب اردوغان« به احتمال اعمال تحریم هایی از س���وی 
اتحادیه اروپا  علیه  کشورش به دلیل عملیات  حفاری و اکتشاف نفت و 
گاز در شرق دریای مدیترانه واکنش نشان داد و افزود: به عنوان کشوری که 
طوالنی ترین خط ساحلی را در دریای مدیترانه داریم، نمی توانیم بایستیم و 
شاهد تحوالت آن باشیم. صراحتا گفته ایم، کشور ما هیچ طرح و نقشه ای را 
که ما را به سواحل خود در آنتالیا محدود کند، نمی پذیرد. اردوغان با بیان 
این که ترکیه خواستار صلح، همکاری و عدالت در شرق مدیترانه است نه 
تنش و درگیری، تاکید کرد: باور داریم که نمی توان مشکالت در مدیترانه 
را از طریق حذف کردن یکدیگر حل کنیم، بلکه باید همه بازیگران منطقه 

دور یک میز کنار هم جمع شوند.

هشدارسازمان های امدادرسان درباره  
وقوع بحران انسانی در  اتیوپی

 س���رویس خارجی:س���ازمان های امدادرسان هشدار دادند که به دلیل 
ناآرامی ها در منطقه تیگرای در ش���مال اتیوپی، وصول کمک ها به صدها 
هزار غیرنظامی نیازمند، دشوار شده  و یک بحران انسانی و شیوع هر چه 
بیشتر ویروس کرونا در آستانه وقوع است.نیروهای سازمان های امدادرسان 
از کمبود غذا، دارو و کیس���ه های ویژه نگهداری اجساد در منطقه تیگرای 
شکایت دارند؛ منطقه ای که حتی قبل از وقوع درگیری میان دولت مرکزی 
اتیوپی و نظامیان جبهه آزادسازی تیگرای ۶۰۰ هزار تن از ساکنانش نیازمند 

کمک های غذایی بودند.  

خارجی:نظامیان  س���رویس 
صهیونیست با یورش به دو اردوگاه 
فلسطینیان در کرانه باختری، هشت 
جوان فلسطینی را زخمی و ۱۱نفر را 
بازداشت کردند.نظامیان صهیونیست 
با یورش به اردوگاه الدهیش���ه در 
جنوب بیت لح���م، با تیراندازی و 
شلیک گاز اشک آور و بمب صوتی، 
چهار جوان را زخمی کردند.نظامیان 
صهیونیست همچنین با یورش به 
منازل فلسطینیان در اردوگاه الدهیشه 
پنج نفر را بازداش���ت کردند.طبق 
گزارش خبرگزاری فلسطینی »سما«، 
همچنین درگیری هایی در اردوگاه 
قلندی���ا واقع در ش���مال رام اهلل به 
وقوع پیوست و در نتیجه آن چهار 
جوان فلسطینی هدف اصابت گلوله 
قرار گرفته و زخمی شدند.نیروهای 
اشغالگر قدس همچنین سه جوان 
را در این اردوگاه و شهرک یطا در 

جنوب الخلیل بازداشت کردند.
در قلقیلیه نیز س���ه فلسطینی 
توسط نظامیان صهیونیست بازداشت 
شدند.از س���وی دیگر رسانه های 
صهیونیس���تی گزارش دادند که در 
درگیری در اردوگاه قلندیا، ش���ش 

نظامی صهیونیست زخمی شدند.
د راین حال،کمیته برنامه ریزی 
و س���اخت و س���از کابینه رژیم 
صهیونیستی، ساخت ۹۰۰۰واحد 
مس���کونی در شمال قدس اشغالی 

را تصویب کرد.کمیته برنامه ریزی 
و س���اخت و س���از کابینه رژیم 
صهیونیس���تی با طرح س���اخت 
۹هزار واحد مس���کونی در مناطق 
اشغالی موافقت کرد.این واحدهای 
مسکونی جدید قرار است در منطقه 
»عطاروت« در شمال قدس اشغالی 
س���اخته شود. اقدامی که از لحاظ 
حقوق بین الملل و س���ازمان ملل 
غیر قانونی و اشغالگری محسوب 

می شود. 
رادیو رژیم صهیونیس���تی در 
این خصوص نوش���ت که جنبش 
»صلح اکنون« که یک جنبش حقوقی 

چپ گرای اسرائیلی است تصویب 
این ط���رح را یک اقدام خطرناک 
از جانب راستگراهای تندرو تحت 
حمایت »دونالد ترامپ« دانسته و آن 
را غیر قانونی توصیف کرده است.

 این در حالی است که،وزارت 
دادگس���تری رژیم صهیونیستی دو 
پلیسی که چشم های کودکی فلسطینی 
را با شلیک گلوله پالستیکی کور 
کرده بودن���د، تبرئه کرد. خانواده 
مالک عیسی، این کودک فلسطینی 
که یکی از چش���م هایش تخلیه 
ش���د، اعالم کردند که فرزندشان 
ماه فوری���ه زمانی که برای خرید 

س���اندویچ رفته بود، با یک گلوله 
پالستیکی  مورد اصابت قرار گرفت.
این اقدام در شهرک العیسویه واقع 
در شرق شهر قدس اشغالی رخ داد.
در چنین شرایطی،جنبش مقاومت 
اسالمی حماس از رهبران تشکیالت 
خودگردان فلس���طین خواست در 
احیای روابط و همکاری امنیتی با 
رژیم صهیونیستی بازنگری کنند.
حازم قاسم، سخنگوی حماس در 
توییتی خواستار همسویی رهبران 
تش���کیالت خودگردان با دیگر 
گروه ها و جریان های ملی و اسالمی 
فلسطین و مقابله با خطرات روزافزون 

پیش روی مساله فلسطین شد. قاسم 
تاکید کرد که تشکیالت خودگردان 
باید از توهم استرداد حقوق سلب 
ش���ده از رهگذر برقراری روابط با 
رژیم اشغالگر و دل بستن به رئیس 
جمهور جدید آمریکا دست بکشد. 
وی گفت که دونالد ترامپ سه سال 
پیش در جنایتی بزرگ قدس را به 
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
به رسمیت شناخت که این سیلی 
محکمی به جریان سازش���کار و 
رهبران تشکیالت خودگردان بود 
ک���ه آن زمان در انتظار رونمایی از 

طرح صلح ترامپ بودند.
از طرفی،نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در مراسمی خصوصی 
با سفیر آمریکا به مناسبت سومین 
سالگرد اقدام ترامپ در به رسمیت 
ش���ناختن قدس اشغالی به عنوان 
"پایتخت اس���رائیل" گفت:  مردم 
یهود ای���ن را فراموش نمی کنند. 
بنیامین نتانیاهو، نخس���ت وزیر 
رژیم صهیونیستی در این مراسم با 
حضور دیوید فریدمن سفیر آمریکا 
در اراضی اشغالی از دونالد ترامپ، 
رئیس جمه���ور آمریکا به خاطر 
خوش خدمتی هایش برای این رژیم 
تقدیر کرد.وی به اقدامات ترامپ 
در طول ریاست جمهوری از جمله 
به رسمیت شناختن قدس اشغالی 
به عنوان »پایتخت ابدی اسرائیل« 

و همچنین به رس���میت شناختن 
صهیونیس���تی  رژیم  "حاکمیت" 
بر بلندی ه���ای جوالن و طرح به 
اصطالح صلح وی موسوم به »معامله 
قرن« که نتانیاهو آن را »طرح صلحی 
واقع بینانه« توصیف می کند اشاره 
کرد. خبر دیگر اینکه،یکی از اعضای 
حزب وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
در ائتالف کابینه تل آویو می گوید 
که این حزب خواس���تار برگزاری 
هرچه سریعتر انتخابات سراسری 

در فلسطین اشغالی است.
در این حال،یک مرکز پژوهشی 
صهیونیستی اعالم کرد تالش های 
عربستان س���عودی برای تکذیب 
دیدار محمد بن سلمان ولیعهد این 
کشور با نخست وزیر اسرائیل نشان 
می دهد که همچنان چند دستگی 
در خانواده سلطنتی حکمفرما بوده 
و ریاض همچنان نگران برقراری 
علنی این روابط است. در یادداشتی 
که در مرکز پژوهش های سیاس���ی 
بگین - س���ادات منتشر شده آمده 
است: بسیاری از تردید عربستانی ها 
برای سوار شدن به قطار سازش با 
اسرائیل حیرت زده شده اند.  ریاض 
ک���ه خود به امارات متحده عربی، 
بحرین و سودان برای برقراری علنی 
روابط با اس���رائیل چراغ سبز نشان 
داده اس���ت خود در انجام این کار 

دچار تردید شده است. 

حمله نظامیان صهیونیست به 2 اردوگاه فلسطینیان در کرانه باختری

نوبت ���

آگهي مناقصه عمومي 
با  اخذ سپرده 

RHP-7302511115-T34  :��خو�ست شما��
موضو� �گهي:

خريـد : ورق استيـل
 بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر به سـايت اين شـركت

 www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.
روابط عمومي و بين الملل

آگهي مناقصه عمومي خريد بانك خازني و تابلو برق
 شماره 41ـ  1ـ  7111ـ  99 نوبت دوم 

شركت كشت � صنعت نيشكر �هخد� �� نظر ���� خريد بانك خا�ني � تابلو بر� به شر� 
جد�� �يل خو� �� �� طريق مناقصه عمومي به فر�شند� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد متقاضيا� 
مي تو�نند با ���يز مبلغ 200/000 �يا� به حس���ا� مهرگستر شما�� 30165570 بانك كشا���� به نا� شركت 
كش���ت � صنعت �هخد� � يا پر��خت نقد� به �مو� مالي ش���ركت جهت ��يافت �سنا� مناقصه حد�كثر تا مو�� 
99/09/22 به نشاني: �هو�� �  كيلومتر 23 جا�� �غاغله شركت كشت � صنعت نيشكر �هخد� � ����� �مو� قر�����ها 
� فر��� مديريت با��گاني (با ش���ما�� تما� 8 � 06133136094) مر�جع���ه نمايند. ضمنا� كليه هزينه ها� 

كا�شناسي � چا� �گهي �� ���نامه به عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو�. 
واحد تعداد شرح رديف 

1425KVAR عدد 2بانك خازني
عدد 2تابلو MCC ايستگاه پمپاژ2
عدد 1تابلو MV ايستگاه پمپاژ3

تا�يخ چا�: 99/09/18
شناسه �گهي: 1054327

شركت كشت � صنعت نيشكر �هخد� 

(آگهي مناقصه عمومي)
شماره 1ـ99/106

شركت ايران ترانسفو
�� نظر ���� �� مو�� �صال� ساختا� غبا�گير �ستگا� شن پا� �� �� 

طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد.
متقاضيا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش����تر با شما�� تلفن 
33790602�024 �� س����اعت 17�9 تم����ا� حاصل نمو�� � 
حد�كثر ظ����ر� مد� 7 ��� �� تا�يخ �نتش����ا� �گهي نس����بت به 
 ��يافت �س����نا� � مش����خصا� كامل �� طريق مر�جعه به سايت

www.iran-transfo.com � يا �عز�� نمايند� خو� به همر�� 
معرفي نامه جهت �خذ مد��� � ���ئه پاسخ �قد�� نمايند.

شركت �ير�� تر�نسفو �� �� يا قبو� پيشنها�ها� ���ئه شد� مختا� 
�ست.

هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.
����: �نجا� � كيلومتر 5 جا�� تهر�� � 
شركت �ير�� تر�نسفو (خريد ��خلي)

(آگهي مناقصه عمومي)
شماره 1ـ99/109

شركت ايران ترانسفو
�� نظر ���� چها�(4) �س����تگا� جو� MIG/MAG �� خنك 

500 �مپر �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد.
متقاضيا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش����تر با شما�� تلفن 
33790602�024 �� س����اعت 17�9 تم����ا� حاصل نمو�� � 
حد�كثر ظ����ر� مد� 7 ��� �� تا�يخ �نتش����ا� �گهي نس����بت به 
 ��يافت �س����نا� � مش����خصا� كامل �� طريق مر�جعه به سايت
www.iran-transfo.com � يا �عز�� نمايند� خو� به همر�� 

معرفي نامه جهت �خذ مد��� � ���ئه پاسخ �قد�� نمايند.
شركت �ير�� تر�نسفو �� �� يا قبو� پيشنها�ها� ���ئه شد� مختا� 

�ست.
هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

����: �نجا� � كيلومتر 5 جا�� تهر�� � شركت �ير�� 
تر�نسفو (خريد ��خلي)


