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وسیه و ترکیه  رایزنی ایران، ر
معاون وزیر خارجه روسیه از رایزنی ها میان ایران، روسیه 
و ترکیه درباره برگزاری نشستی در سطح وزرای خارجه درباره 

تحوالت سوریه در پایتخت قزاقستان خبر داد.
ب��ه گزارش فارس، میخائیل بوگدانوف گفت این نشس��ت 
احتم��اال در ماه مارس در آس��تانه پایتخت قزاقس��تان برگزار 

خواهد شد.

بوگدانوف عالوه بر این درباره افزایش تنش ها در خاورمیانه 
پس از حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه نیز هشدار داد.

وی تأکی��د کرد: »ما از همه می خواهیم که خویش��تن دار 
باش��ند ت��ا مانع از ه��ر گونه افزای��ش خطرن��اک تنش ها در 

کشورهای منطقه شوند«. این دیپلمات ارشد روسیه در پاسخ 
به س��والی درباره اینکه آیا مسکو اطالعی درباره پایگاه نظامی 
ای��ران نزدیک پالمیرا دارد« گف��ت: »خیر، من هیچ اطالعاتی 

درباره این موضوع ندارم.

برجام برای اسرائیل فاجعه بار بود
رئیس جمه��ور آمریکا در مصاحبه ای با یک روزنامه 
صهیونیستی توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ را برای 

رژیم اسرائیل، »فاجعه بار« توصیف کرد.
به گ��زارش فارس، دونالد ترام��پ در این مصاحبه 
با »اس��رائیل هیوم« از سیاس��ت رئیس جمهور ماقبلش، 
ب��اراک اوباما انتقاد کرد و در پاس��خ به این س��وال که 
آیا اس��رائیل و آمریکا در دوره او ب��ه یکدیگر نزدیک تر 
ش��ده اند گفت: »فک��ر می کنم بیش از ه��ر زمان دیگر 
نزدیک ش��ده ایم، ولی اگر بتوانیم در زمینه صلح )میان 
اس��رائیل و فلس��طین( هم به توافق برس��یم، احساسم 
خیلی بهتر خواهد بود. منظورم این اس��ت که ش��ما با 
اوبام��ا خیلی نزدیک نبودید. او به ش��ما توافق ایران را 
داد که توافقی اس��ت که می گوید بیایید علیه اسرائیل 

اقدامات مخرب انجام بدهیم.«
رئیس جمه��ور آمریکا در ادام��ه گفت: توافق ایران، 
ب��رای اس��رائیل فاجعه بار اس��ت. چیزی کمت��ر از این 
نیس��ت. به نظرم این توافق از نظ��ر نحوه ای که حاصل 
شد، نحوه ای که اجازه داده شد حاصل بشود، نحوه امضا 
ش��دنش و نحوه توافق بر سر آن برای اسرائیل فاجعه بار 
بود. برای من باور نکردنی است. برجام برای بسیاری از 
طرف ها وحش��تناک است، اما فکر می کنم به ویژه برای 

اسرائیل واقعا بد است.
ترامپ در ج��واب اینکه آیا می ت��وان ایران را مهار 
کرد گف��ت: »مطمئناً. دارید می بینید چه اتفاقاتی دارد 

می افتد. در خیابان هایشان شورش به راه افتاده.«
او همچنی��ن مدعی ش��د در رفتارهای ایران بعد از 
روی کار آمدنش تغییر ایجاد شده اما نمی خواهد درباره 

این تغییرات اظهارنظر کند. 
وی گفت: من ش��اهد تغییرات زیادی در رفتارهای 
آنه��ا )ایرانی ها( بوده ام، ولی درب��اره اینکه چه تغییری 
ایجاد شده اظهارنظر نمی کنم. ولی، قطعاً تغییری اتفاق 

افتاده است.
خبرن��گار اس��رائیل هیوم می گوید ای��ن مصاحبه را 
قبل از حمله اسرائیل به س��وریه با دونالد ترامپ انجام 
داده است. با وجود این، برخی سواالت از رئیس جمهور 

آمریکا به مسائل سوریه مربوط می شوند. 
رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به یک سوال ادعایی 
مبنی ب��ر اینکه آیا می ت��وان جلوی ایج��اد پایگاه های 
نظامی توس��ط ایران در س��وریه و لبنان را گرفت گفته 

است: »خواهید دید. بنشینید و تماشا کنید.
ترام��پ روز ۲۲ دی م��اه طبق تعه��دات آمریکا در 
برجام تحریم های هسته ای علیه ایران را تمدید کرد، اما 
گفت ممکن است آخرین بار باشد که این کار را می کند. 
او متحدان اروپای��ی آمریکا را تهدید کرد چنانچه برای 
»اصالح نقائص فاجعه بار برجام« اقدام نکنند، آمریکا را 
از آن خ��ارج خواهد کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی 
ت��ا کنون پایبندی ایران به تمام��ی تعهداتش در توافق 

هسته ای ایران و گروه ۱+۵ را تأیید کرده است.

آگهي دعوت مجمع عمومي بطور فوق العاده ( نوبت سوم )

رئيس هيئت مديره شرکت تعاوني کاميونداران
 گنبدکاووس   علي اکبر آصفي دارياني 

جلسه مجمع عمومي بطور فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاوني کاميونداران خود راننده 
گنبدکاووس در ساعت ١٠ صبح روز يکشنبه مورخ ٩٦/١٢/٠٦ درمحل سالن اعالم بار شرکت 
تعاوني واقع درگنبدکاووس- جنب اداره دامپزشکي برگزارمي گردد. از کليه اعضاء محترم 

دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوع زيردراين جلسه حضور بهم رسانند:
١-تغيير ماده ٦ اساسنامه شرکت تعاوني

کساني مي توانند در جلسه مجمع شرکت نمايند که عضو شرکت تعاوني باشند و مدارک 
قانوني و معتبر ارائه نمايند.

آگهى مناقصه عمومى  

شهرداري کمال شهر در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا از کليه متقاضيان دعوت مي گردد با 
رعايت موارد و شرايط ذيل ظرف مدت ١٠ روز پس از چاپ نوبت دوم آگهي جهت خريد اسناد مناقصه از ساعت ٩ الي ١٤ به آدرس: کرج، کمال شهر ، بلوار شهرداري ، 

شهرداري کمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمايند. 

١- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به يکي از روشهاي ذيل:
الف) ضمانت نامه بانکي از يکي از بانکهاي استان البرز يا تهران که به مدت ٩٠ روز کاري اعتبار داشته باشد و قابل تمديد باشد.

ب) واريز فيش نقدي به حساب شماره ٠٢١٩٣٢٦٢١١٠٠٨ بانک ملي 
ج) چک تضمين شده بانکي در وجه حساب شماره ٠٢١٩٣٢٦٢١١٠٠٨ بانک ملي به نام شهرداري کمال شهر

٢-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
٣- شهرداري کمال شهر در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار مي باشد.

٤- شرکت کنندگان مي بايست جهت خريد اسناد مناقصه ، نسبت به اخذ فيش از شهرداري کمال شهر و واريز مبلغ ٥٠٠/٠٠٠ ريال اقدام نمايند. الزم به ذکر مي باشد 
مبلغ واريزي جهت خريد اسناد مناقصه به هيچ عنوان مسترد نمي گردد.

٥- در هر شرايطي مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک عقد قرارداد خواهد بود.
٦- در هنگام خريد اسناد مناقصه ارائه معرفي نامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل شرکت و پرينت ثبت نام در سايت ساجات الزامي مي باشد.

٧- توضيح اينکه به غير از سپرده شرکت در مناقصه کليه اسناد و مدارک مربوطه به پيمانکار نزد شهرداري باقي مي ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان 
انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.

٨- مهلت خريد اسناد از مورخ ٩٦/١١/٢٤ لغايت ٩٦/١٢/٣ مي باشد بديهي است پيشنهادات مناقصه گران مي بايست در پاکت الک و مهر شده و ممهور به مهر شرکت 
تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ٩٦/١٢/٥ به دبيرخانه شهرداري کمال شهر تحويل داده شود.

٩-  هزينه چاپ دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
مهرداد ترابيان- شهردار كمال شهر١٠- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي باشد. 

ت دوم
نوب

شهردارى كمالشهر

 
رتبه و صالحيت درخواستيمدت قراردادمبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ريال)مبلغ پروژه (ريال)شرح  عمليات

۱۲ ماه۱۷/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰۸۶۲/۵۰۰/۰۰۰حفظ و نگهداري فضاي سبز سطح شهر
دارا بودن صالحيت از اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعي در زمين 

موضوع مناقصه

مفقودی
س��ند وانت پی��کان س��فید روغن م��دل 1384 
ب��ه ش��ماره پ��اک 68 921ج 56 ش��ماره موت��ور: 
11284076659 ش��ماره شاس��ی: 12158974 
متعل��ق به عباس انگورج مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

جم��ع ش��دن بس��اط گروه 
تروریس��تی داعش از اراضی پرونـــــده

عراق آن هم به واسطه نقش 
اثرگذار جمهوری اس��المی ای��ران در حالی اتفاق 
افتاد که حاال قرار اس��ت برای بازس��ازی زخم های 
خورده این کش��ور از این گروه تروریستی اجالسی 
در کویت برگزار ش��ود و وزیرخارجه کشورمان نیز 
جزء دعوت ش��دگان اصلی این اجالس است؛ چرا 
ک��ه عرصه بین الملل معتقد اس��ت تهران نقش��ی 

اساسی  در روند بازسازی بغداد ایفا خواهد کرد.
عراق و س��وریه در س��ال های اخیر با مشکلی 
ب��ه نام داعش روبه رو بوده ان��د که اگر کمک ایران 
در آنجا نب��ود، قابل پیش بینی نیس��ت که امروزه 
کل منطق��ه در چ��ه وضعیتی قرار داش��ت؛ حاال  
ک��ه با نقش مثبت و اثر گذار کش��ورمان این غده 
س��رطانی از این دو کشور دفع شده است، جبران 
ای��ن ویرانی ها آن هم با کمک جمهوری اس��المی 
ای��ران نیازمند حض��ور پررنگ کش��ورمان در این 

کشوراست. 
روی صحبتم��ان در ح��ال حاض��ر ب��ه دلیل 
برگزاری اجالس بازسازی در کویت، با کشور عراق 
است، پایان گروه تکفیری- وهابی داعش در عراق، 
یک تح��ول ب��زرگ و قابلیت و توانمندی بس��یار 
ب��اال را طلب می ک��رد که زمین��ه آن را جمهوری 
اس��المی ای��ران فراهم کرد و این در حالی اس��ت 
ک��ه پروژه نابودی داعش در س��وریه و عراق که از 
س��وی آمریکایی ها بین ۲۰ تا ۳۰ س��ال برای آن 
برنامه ریزی ش��ده بود، در زمان   ۶س��ال از س��وی 

ایران اجرا شد. 
همه موفقیت های بزرگ��ی که در صحنه نبرد 
عراق به دس��ت آم��ده، عامل اصلی آن سیاس��ت 
مقاومت و نبردی بوده که جمهوری اسالمی ایران 
با بهره گیری از س��ازمان های نظامی خود به ویژه 
نیروی قدس س��پاه پاس��داران به دشمن تحمیل 

کرده است. 
ش��رایط منطق��ه غ��رب آس��یا و در کل، دنیا 
ب��ه گونه  ای اس��ت که ضع��ف نش��ان دادن و تنها 
مذاکره سیاس��ی و دیپلماسی را چاشنی کار نظام 
و حاکمیت قرار دادن، اش��تباه بزرگ اس��تراتژیک 

خواهد بود. 
حاال ق��رار اس��ت وزیرخارجه کش��ورمان در 
اجالس بازس��ازی عراق که کویت میزبان آن است 
ش��رکت کند؛ بهرام قاس��می، با اش��اره به اهمیت 
عراق به عنوان یک کش��ور دوست و همسایه ایران 
گفت: وزی��ر امور خارجه کش��ورمان در کنفرانس 
بین المللی بازسازی عراق به میزبانی کویت شرکت 

خواهد کرد.

قاسمی افزود: ایران از برگزاری این کنفرانس 
اس��تقبال و مش��ارکت جامعۀ بین المللی در روند 
بازس��ازی این کش��ور را امری ضروری و اقدام در 
مس��یری درست می داند و ما بر ضرورت مشارکت 
صادقانه و غیر مش��روط جامعه بین المللی در این 
بازس��ازی تاکید داریم؛ جمهوری اسالمی ایران در 
حمایت از مردم و دولت عراق هیچگونه تردیدی به 
خود راه نداده همانگونه که در مبارزه با تروریس��م 
نی��ز در کنار م��ردم و دولت عراق ب��وده و خواهد 

بود.
س��خنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران در مسیر کمک به 
بازس��ازی و توس��عه اقتصادی عراق، همانند دیگر 

حوزه ه��ای سیاس��ی، امنیت��ی، نق��ش حمایتی و 
س��ازنده خود را در دوران پسا داعش ادامه خواهد 

داد.
قاس��می در پایان افزود: ه��دف این کنفرانس 
تجمیع کمک ه��ای مالی منابع مختلف بین المللی 
ب��رای بازس��ازی به وی��ژه در مناط��ق جن��گ زده، 
زمینه س��ازی ب��رای ارای��ه راه ح��ل ریش��ه ای در 
منازع��ات داخلی، نوس��ازی ظرفیت های محلی و 
ملی ع��راق، تقویت بافت اجتماع��ی، ایجاد توازن 
بین روند بازس��ازی و برنامه آش��تی ملی و جذب 

سرمایه گذاری خارجی است.
س��خنگوی وزارت خارج��ه درب��اره برگزاری 
نشس��ت بازسازی عراق در کویت هم بیان کرد: در 
این اجالس حضور جدی خواهیم داشت و شرکت 
خواهیم کرد.  البته قاس��می پیشتر گفته بود؛ نوع 
همکاری هایم��ان با عراق من��وط به این اجالس ها 
نبوده و سعی می کنیم با تمام توان در این اجالس 

حضور یابیم.
چند روز گذش��ته نیز سفیر جمهوری اسالمی 
ای��ران در عراق نی��ز  تاکید کرد: ته��ران همچون 
مرحل��ه جنگ با تروریس��م، در دوره بازس��ازی و 
توس��عه اقتصادی نیز در کن��ار ملت و دولت عراق 

خواهد بود.
مس��جدی، حمایت از ت��داوم روند سیاس��ی 
و برگ��زاری انتخابات��ی پرش��ور پارلمان��ی در ۲۲ 
اردیبهش��ت و کمک و حمای��ت از همه دولت های 
منتخب مردم در بغداد را از سیاست های همیشگی 
جمهوری اسالمی ایران ذکر کرد. وی گفت: ایران 

مصمم است روابط اقتصادی و تجاری خود با عراق 
را توسعه دهد. 

درخواست رئیس پارلمان عراق از ایران
نقش موثر ایران در تارومار شدن تروریست ها 
درع��راق آن قدر برای ملت و دولت این کش��ور با 
اهمیت اس��ت که  رئیس پارلمان عراق می گوید با 
توجه به اینکه مش��ترکات بین جمهوری اسالمی 
ایران و عراق فراتر از حد ش��مارش است، بنابراین 
چش��م انتظار ارتقای بیشتر س��طح روابط در ابعاد 
مختلف بین دو کشور هستیم و خواستار مشارکت 

ایران در سازندگی و بازسازی عراق شده است.
س��لیم الجب��وری تاکید داش��ت، امی��دوار به 
گسترش همکاری های بیشتر در زمینه های علمی، 
فناوری و مش��ارکت ایران در سازندگی و بازسازی 

عراق هستیم.
وی اضافه کرد که مناس��بات سیاسی بین دو 
کشور پنجره خوبی برای گسترش روابط اقتصادی 
در طول س��نوات گذشته بوده و میانگین تبادالت 
تجاری بین دو کش��ور روز به روز در حال افزایش 

است.
رئی��س پارلمان ع��راق خاطر نش��ان کرد که 
ارتقای این روابط تجاری بین دو کش��ور مایه فخر 

و سربلندی است.
سلیم الجبوری خطاب به جمع حاضر در آیین 
بزرگداشت س��الروز پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
»ش��ما هم با من هم عقیده هستید که کشورهای 
دوس��ت عراق از جمله جمهوری اسالمی ایران که 
نقش مهمی در مقابله با تروریس��م داشتند، مورد 
تقدیر و احترام مردم عراق هس��تند«. وی افزود: با 
توجه به اینکه مش��ترکات بین جمهوری اسالمی 
ایران و عراق فراتر از حد ش��مارش است، بنابراین 
چش��م انتظار ارتقای بیشتر س��طح روابط در ابعاد 

مختلف بین دو کشور هستیم.

میزبانی کویت برای  برگزاری اجالس بازسازی عراق 

نقش موثر ایران برای نوسازی دوباره عراق
 

به عقیده وزیر خارجه روس��یه، 
با دیپلمـــات اقدامات آمری��کا در برخورد 

ای��ران،  ب��ا  تواف��ق هس��ته ای 
تبعیض آمیز، ناعادالنه و غیرمنطقی اس��ت و مسکو و 

پکن با چنین سیاستی موافق نیستند.
به گزارش تس��نیم، روزنامه »کامرسانت«، چاپ 
مسکو نوشت: سرگئی الوروف در مصاحبه اختصاصی 
با ش��بکه تلویزیون »راسیا-۱« در مورد موفقیت ها و 
ناکامی های سیاست خارجی سخن گفته و در جریان 
آن دیدگاه خود در باره بسیاری از مسائل بین المللی 

را نیز تشریح نمود.
الوروف در ای��ن مصاحبه تاکید ک��رد که برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( در باره برنامه هسته ای 
ایران بس��یار موثر در حال اجراس��ت و درخواس��ت 
واشنگتن برای تجدیدنظر در آن،کامال غیرواقع بینانه 
اس��ت. وی یادآور ش��د: آنها )آمریکایی ها( نه تنها از 
اجرای تعهدات خویش بر اس��اس برجام س��رباز زده 
ان��د، بلکه حتی خواس��تار تغییر آن ش��ده اند که به 
خودی خود اص��ال واقع بینانه نیس��ت. دولت آمریکا 
حتی از ش��رکت کنندگان اروپایی در این توافقنامه 
یعنی انگلیس، فرانس��ه و آلمان، نیز خواس��ته تا در 
این خصوص با واش��نگتن همکاری کنند. سه کشور 
اروپای��ی هم موافقت کرده اند تا با آمریکا گروه کاری 

در این مورد تشکیل دهند تا مفادی از این توافقنامه 
که به نظر آنها نادرس��ت است را اصالح کنند. قبل از 
هر چیز س��عی دارند برنامه موش��کی ایران و مسئله 
رعایت حقوق بش��ر و اقدامات ته��ران در منطقه که 
به عقیده آنها تاثیر منفی بر برخی مناقش��ات منطقه 

دارد را نیز در سند جدید بگنجانند.
الوروف با اش��اره به اینکه نه روس��یه و نه چین 
که در این توافقات مش��ارکت داش��تند، در این گروه 
کاری دعوت نش��ده اند، تاکید ک��رد: »البته من فکر 
نمی کنم ک��ه ما با این کار موافق��ت می کردیم، ولی 
چنین دعوتی اصال صورت نگرفت. واقعیت این است 
ک��ه تمامی مفاد توافق هس��ته ای با ایران در س��ال 
۲۰۱۵ در قطعنامه ای از سوی شورای امنیت تقویت 
ش��ده ان��د و بطور کامل نیز از س��وی ای��ران رعایت 
ش��ده و مدیرکل آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی نیز 
بارها در گزارش��ات خود اجرای همه تعهدات تهران 
را تایید کرده اس��ت. آمریکایی ها ضرب المثلی دارند 
که می گویند: اگر چیزی نشکس��ته، نیازی به ترمیم 
ن��دارد. این توافقنامه هم موثر عمل کرده و نیازی به 
اصالح ن��دارد. ولی آنها به تالش خود ادامه می دهند 

و این بسیار بد است.«
وزیر خارجه روسیه گفت: ایران تنها کشوری در 
منطقه نیس��ت که در حال توسعه برنامه موشک های 

بالستیکی است. اگر کسی می خواهد برنامه موشکی 
را بررس��ی کند، بفرماید. کس��انی که برنامه موشکی 
ای��ران را بی ثبات کننده اوض��اع در منطقه می دانند، 

باید دالیل و مدارک ارائه دهند.
به عقیده وی، اصال درست نیست که این مسئله 
ی��ا حقوق بش��ر در ایران ب��ا توافق هس��ته ای با هم 
درآمیخته ش��وند. ایران کشوری با نفوذ است، مانند 
سایر کشورهای منطقه. عربستان سعودی و حتی قطر 
هم، هریک منافع خاص خود را در مس��ائل منطقه و 
امور بین المللی دنبال می کنند. واقعیت این است که 
در پشت این اقدامات آمریکا، رویکردی تبعیض آمیز، 

ناعادالنه و بدون دلیل و منطق وجود دارد.  
وی افزود: ولی متاس��فانه چنی��ن ابتکارعملی به 
خاطر مش��کالتی ک��ه در روابط بین ای��ران و برخی 
کش��ورهای عربی وجود دارد، سالهاس��ت نتوانس��ته 
تحق��ق پیدا کند. ول��ی به عقیده م��ن، طرفین باید 
گفت وگ��و را آغ��از کنند، برای اینکه این مش��کالت 
ب��دون مذاکره در ب��اره آنها از بی��ن نخواهند رفت و 
م��ا همچنان به ل��زوم حرکت در جه��ت تحقق این 
ابتکارعم��ل اص��رار داریم ت��ا همه طرفی��ن آمادگی 

برگزاری چنین کنفرانسی را پیدا کنند.  
گفتنی اس��ت آمریکا به دنب��ال ایجاد برجامهای 

دیگر برای تضعیف ایران در عرصه بین الملل است.

الوروف: 

کسانی که برنامه موشکی ایران را بی ثبات کننده می دانند مدرک ارائه دهند

به اعتقاد کارش��ناس مسائل غرب آسیا، 
ری��اض و ابوظبی دول��ت عبدربه منصور دیــــدگاه

هادی و رهبر شورای انتقالی جنوب را بر 
س��ر میز مذاکره نشاندند؛ اما قطعاً این امر پایان ماجرا نخواهد 
ب��ود و ح��ذف رقبا در آینده به ش��کل دیگری خود را نش��ان 

خواهد داد.
رض��ا میرابی��ان، در گفت وگو با تس��نیم، در خصوص علل 
درگیری ه��ا در ع��دن و پیامده��ای آن بر ائت��الف به رهبری 
عربس��تان، با اش��اره به اینکه امارات به دنب��ال کمرنگ کردن 
حضور عربس��تان در جنوب یمن است، بیان داشت: تنش ها در 

بخش جنوبی پایان نیافته است.

وی با توج��ه به تنش های موج��ود در جنوب یمن گفت: 
بحث نخست در این زمینه به رقابت های داخلی بین گروه های 
مس��لح و گروه های سیاس��ی در یمن جنوبی و مش��خصاً عدن 
مربوط می ش��ود. این گروه ها عمدتاً به جنبش جنوب معروف 

هستند.
کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا با تأکید بر هدف شورای 
جنوب یمن اش��اره داش��ت: گروه های مذکور س��ال گذش��ته 
ش��ورایی را تحت عنوان ش��ورای انتقالی جنوب تشکیل دادند 
که این ش��ورا یک دولت خود خوانده محس��وب می شد. هدف 
نهایی آنها استقالل جنوب از بخش شمال است. گفتنی است، 

عربستان همچنان یمن را مورد تجاوز قرار می دهد.

کارشناس غرب آسیا مطرح کرد:

 امارات به دنبال کمرنگ کردن حضور عربستان در جنوب یمن
س��ناتور آمریکای��ی ب��ا مته��م ک��ردن 

حاشـیه کش��ورمان به دست داشتن در سرنگونی در 
جنگنده های اس��رائیلی، خواهان اتحاد و 

حمایت بیش از پیش آمریکا از اسرائیل شد.
به گزارش تسنیم، نش��ریه صهیونیستی جزورالم پست در 
گزارشی از بیانیه یکی از سناتورهای ارشد آمریکایی ضد ایران 

در خصوص سرنگونی جنگنده های اسرائیلی خبر داد.
س��ناتور تِد کروز در بیانیه خود مدعی ش��ده است که در 
روزهای آخر هفته ایران یک »اقدام خصمانه بی سابقه آشکار را 
ضد دوست و متحد نزدیک ما، اسرائیل، انجام داد«. این سناتور 
آمریکایی در ادامه عنوان کرده اس��ت که ایران با اس��تفاده از 

نیروهای نیابتی خود ش��امل حزب اهلل و حماس و با استفاده از 
منابع )تسلیحات( ایرانی اسرائیل را هدف قرار می دهد.

کروز در بیانیه خود به طور خاص مدعی ش��ده اس��ت که 
»این تشدید اوضاع )س��رنگونی جنگنده های اسرائیلی توسط 
پدافن��د ضدهوایی س��وریه( یک عملیات مس��تقیم از س��وی 

نظامیان ایرانی« علیه »اراضی اسرائیلی«  است.
وی تأکید کرده است که آمریکا در کنار اسرائیل و با عزم 

ثابت در برابر »اقدام جنگ افروزانه ایران« خواهد ایستاد.
کروز در ادامه در سخنانی توهین آمیز، »ایران را بزرگترین 
دولت حامی تروریس��م« توصیف کرد که وعده محو اسرائیل از 

نقشه را داده است.

سناتور آمریکایی:

  واشنگتن  در کنار اسرائیل و علیه ایران می ایستد


