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یکا و تایلند  رزمایش آمر
 بزرگترین رزمایش مشترک نظامی آمریکا درسال 
جاری میالدی در آبهای حوزه آس��یا -پاسفیک به طور 
مش��ترک میان این کش��ور و تایلند تحت عنوان 'کبرا 
طالیی' با حضور نیروهای نظامی از 30 کش��ور مختلف 

آغاز شده است.
ب��ه گزارش ایرن��ا، 'کب��را طالیی' عن��وان رزمایش 
مش��ترکی است که در آبهای تایلند با حضور یک هزار و 
500 نیروی نظامی کشورهای مختلف که 6 هزار و 800 
نفر از آنها نیروهای نظامی آمریکا هس��تند، شش فروند 
ناو جنگی و 88 فروند جنگنده درآن ش��روع شده است. 
آمریکا، کره جنوبی، چین، تایلند و ژاپن ازجمله 9 کشور 

اصلی هستند که در این رزمایش نظامی حضوردارند.

وسیه  آزمایش موشک جدید ر
وزارت دفاع روس��یه یک فروند موش��ک پیشرفته 
ویژه س��امانه پدافند موش��کی با موفقیت  در قزاقستان 

آزمایش کرد.
به گ��زارش فارس، وزارت دفاع روس��یه یک فروند 
موش��ک پیش��رفته وی��ژه س��امانه پدافند موش��کی با 
موفقیت  در میدان نظامی »س��اری شاگان« قزاقستان 
آزمایش ک��رد. »آندری پریحادحا« معاون رئیس بخش 
دفاع ضدهوایی وزارت دفاع روس��یه گفت: ویژگی های 
تاکتیکی و مختصات فنی این موشک در مقایسه با نوع 

قبلی خود به مراتب باالتر است.

وما فرصت ز
حزب حاکم در آفریقای جنوبی، به رئیس جمهور این 

کشور 48 ساعت فرصت داد استعفا دهد یا برکنار شود.
 تلویزیون آفریق��ای جنوبی به نقل از منابع دولتی 
گ��زارش داد که ب��ه »یاکوب زوم��ا« رئیس جمهور این 
کش��ور 48 ساعت فرصت داده ش��ده تا استعفا دهد. به 
نوشته خبرگزاری »رویترز« حزب کنگره ملی آفریقای 
جنوبی )ANC( پس از جلسه هشت ساعت سران آن، 
ب��ه زوم��ا 2 روز فرصت داد یا اس��تعفا دهد ی��ا با عدم 
رای اعتماد، برکنار ش��ود. منابعی در حزب کنگره ملی 
آفریقا می گویند »سیریل رامافوسا« معاون این حزب به 
دفتر ریاست جمهوری در »پرتوریا« رفته تا این پیام را 

شخصا به زوما ابالغ کند.

درخواست کمک ساکاشویلی 
رئیس جمهوری پیش��ین گرجستان که به لهستان 
دیپورت ش��ده است، از اتحادیه اروپا و صدراعظم آلمان 
خواس��ت که از وی حمایت کرده و جلوی »ویران شدن 

اوکراین« را بگیرند.
به گزارش ایسنا،  میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور 
پیشین گرجستان و چهره اپوزیسیون اوکراین اعالم کرد: 
من توس��ط مردان نقابدار در رستورانی در کی یف مورد 
حمل��ه قرار گرفتم. آنها مرا ربوده، تهدید کرده و با یک 
هواپیمای خصوصی به لهستان فرستادند. این وضعیت 
ی��ک توطئه از جانب پترو پوروش��نکو، رئیس جمهوری 

فاسد اوکراین است.

وی خط سقوط احزاب بزرگ آلمانی ر
نتایج جدیدترین نظرس��نجی از کاهش چش��مگیر 
محبوبی��ت احزاب متحد مس��یحی و حزب سوس��یال 
دموکرات در بین ش��هروندان آلمانی در آستانه تشکیل 

ائتالف بزرگ خبر می دهد.
نتایج این نظرس��نجی نش��ان می ده��د که حدود 
س��ه روز بعد از انصراف "مارتین ش��ولتز"، رئیس حزب 
سوس��یال دموک��رات از عهده داری س��مت وزارت امور 
خارج��ه، سوس��یال دموکرات ها با کس��ب 16.5 درصد 
آرای ش��هروندان رکورد بسیار پایینی را بدست آوردند. 
به این ترتیب سوس��یال دموکرات ها تنها 1.5 درصد از 
حزب افراط��ی جایگزینی برای آلمان ک��ه در این نظر 
سنجی 15 درصد آرای شهروندان را بدست آورده است 

جلوتر هستند.  
اتحادی��ه اح��زاب متحد مس��یحی نیز ب��ا کاهش 
محبوبی��ت در بی��ن ش��هروندان مواجه بودن��د و تنها 
توانستند 29.5 درصد آرای شهروندان را بدست آورند. 
اخیرا تنها در اکتبر س��ال 2016 چنی��ن ارزیابی بدی 

برای حزب مرکل وجود داشته است.
اح��زاب متح��د مس��یحی در انتخاب��ات پارلمانی 
سپتامبر گذش��ته 33 درصد آرای شهروندان را بدست 

آوردند.
رئیس موسس��ه اینس��ا با توجه به نتای��ج این نظر 
سنجی در مصاحبه ای با نشریه بیلد آلمان اظهار داشته 
است که حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات 
باید از برگزاری انتخابات مجدد در کشورشان بهراسند. 
ائتالف بزرگ هرگز تا این اندازه منفور نبوده اس��ت. در 
این نظر سنجی حزب سبز آلمان 13درصد، حزب چپ 
11.5 درص��د و حزب لیبرال دموکرات آلمان هم 10.5 
درصد آرای ش��هروندان را بدس��ت آورد. به این ترتیب 
نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که تشکیل ائتالف 
جامائیکا متش��کل از احزاب متحد مس��یحی، سبزها و 
لیب��رال دموکرات ها از حمایت اکثریت��ی 53 درصدی 
ش��هروندان برخوردار اس��ت.چندی پیش احزاب متحد 
مسیحی و حزب سوسیال دموکرات آلمان باالخره بیش 
از چه��ار ماه بع��د از انتخابات پارلمانی درباره تش��کیل 

مجدد ائتالف بزرگ در این کشور به توافق رسیدند.
بر اس��اس توافقات انجام شده در مذاکرات ائتالفی 
مس��ئولیت وزارتخانه های دارایی، امور خارجه و وزارت 
کار و امور اجتماعی به حزب سوسیال دموکرات می رسد. 
همچنین مسئولیت وزارت خانواده، دادگستری و محیط 

زیست نیز بر عهده سوسیال دموکرات ها خواهد بود.
حزب سوسیال مسیحی آلمان هم در ائتالف بزرگ 
آینده مسئولیت وزارت کشور را عهده دار خواهد شد و به 
نوش��ته نشریه بیلد آلمان هورست زیهوفر، رئیس حزب 
سوس��یال مسیحی عهده دار این مسئولیت خواهد شد. 
ای��ن حزب همچنین مس��ئولیت وزارتخانه های حمل و 
نقل، دیجیتال و کمک های توسعه ای را عهده دار خواهد 
ش��د. حزب دموکرات مس��یحی آلمان هم مس��ئولیت 

وزارت دفاع و وزارت اقتصاد را عهده دار خواهد شد.

وهینگیا  نابودسازی خانه های مسلمانان ر
به تازگی تصاویری منتش��ر ش��ده است که نشان می دهد 
دولت میانمار با بولدوزر روس��تاهای مس��لمانان روهینگیا را با 

خاک یکسان کرده است.
 تصاویر تازه منتش��ر شده از میانمار نشان می دهد، دولت 
این کشور روستا های متعلق به جمعیت مسلمان روهینگیا را در 
غرب این کشور با بولدوزر ویران کرده است. کریستین اشمیت، 

س��فیر اتحادیه اروپا در میانمار، پ��س از بازدید از این مناطق 
تصاویر هوایی از این روس��تا ها را در صفحه توییتر خود منتشر 
کرد. تصاویر نش��ان می دهد مقام��ات میانماری حتی درختان 
این مناطق را هم ریشه کن کرده اند. این روستا ها محل زندگی 

حدود 700 هزار مسلمان روهینگیایی بود که اکنون در کشور 
همسایه خود بنگالدش زندگی می کنند. مقامات میانمار ضمن 
تأیید تخریب این روس��تا ها مدعی ش��ده اند ای��ن کار را برای 

سهولت ساخت خانه های جدید در این مناطق انجام داده اند.

احضار متهم  بدينوسيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى به 
انفاق در  اتهام ترك  با  المكان بنام سعيد سورى فرزند امراله  متهم مجهول 
رابطه با شكايت فائزه سادات ساداتيان فرزند سيدمحمود در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار يا محلى آگهى مى شود كه ظرف مدت يك ماه از انتشار در وقت 
ادارى در اين شعبه جهت دفاع از اتهام انتسابى در پرونده بكالسه بايگانى 
960614 حاضر شوند در صورت عدم حضور بصورت غيابى رسيدگى و 

اظهار عقيده خواهدشد 
تهران   14 ناحيه  دادسراى   4 شعبه  بازپرس  الف     72000/م      
دادنامه  پرونده كالسه 9609982120200121 شعبه 1035 دادگاه كيفرى 2 
: عدم  اتهام  : رضا على رنجبر   تهران دادنامه 9609972191001331  متهم 
رعايت مقررات ايمنى بهداشتى محيط كار  راى دادگاه  در خصوص اتهام رضا 
على رنجبر مبنى بر عدم رعايت مقررات ايمنى و بهداشتى دادگاه با عنايت به 
جميع اوراق و محتويات پرونده و كيفرخواست 20003056 مورخ 96/8/13 نظر 
به گزارش مركز بهداشت محيط كار و صورتمجلس مورخ 95/10/12 كارشناس 
و ساير قرائن موجود و البته اقرار متهم در جلسات بازپرسى و اينكه متهم با 
وصف ابالغ در دفاع با عنايت به نحوه دفاعيات متهم از اتهام و رفع مسئوليت 
كيفرى خود در جلسه دادگاه حاضر نشده مستندا بمواد 91-92-175-176 از 
قانون كار متهم را بپرداخت هفتاد برابر حداقل دستمزد روزانه يك كارگر در 
حق صندوق دولت محكوم و اعالم مى دارد راي صادره غيابي ظرف 20 روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 

در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
 72002/م الف    رييس شعبه 1035 كيفري 2  مجتمع شهيد قدوسى تهران

دادنامه  پرونده كالسه 9409980245700494 شعبه 1170 دادگاه كيفرى 
فرزند  سيف  سميه   : شاكى    9609972181001849 دادنامه  تهران   2
دادگاه   راى  حق   از  ممانعت   : اتهام  رجبى   محمدرضا   : متهم  هوشنگ  
با  دادگاه  استرداد طفل  بر عدم  داير  اتهام محمدرضا رجبى  در خصوص 
عنايت به شكايت شاكيه گزارش مرجع انتظامى و اينكه متهم دفاعى بعمل 
مسلم  و  محرز  ايشان  به  نسبت  را  انتسابى  اتهام  بنابراين  است  نياورده 
بپرداخت  را  وى   75 سال  مصوب  ا  م  ق   632 بماده  استناد  با  و  دانسته 
محكوم  دولت  صندوق  نفع  به  نقدى  جزاى  بعنوان  ريال  ميليون  سه  مبلغ 
مى نمايد و اعالم مى دارد راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ 
در  تجديدنظر  قابل  روز   20 ظرف  سپس  و  مرجع  اين  در  واخواهي  قابل 

محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
تهران قدس  مجتمع    2 كيفري   1170 رييس شعبه  الف     72003/م   

دادنامه  پرونده كالسه 9109980246200221 شعبه 1168 دادگاه كيفرى 2 
تهران دادنامه 9609972180801462  شاكى : محمدرضا فالحت پيشه فرزند 
نصراله  متهمين : 1- نصراله سيارى فرزند عبداله 2- على پور محمد 3- سيد 
در  دادگاه   راى  كالهبردارى    : اتهام  ابراهيمى 4- خدابخش ستوده   عادل 
خصوص اتهام 1- على پور محمد 2- نصراله سيارى 3- سيد عادل ابراهيمى 
4- خدابخش ستوده مبنى بر كالهبردارى موضوع شكايت محمدرضا فالحت 
پيشه فرزند نصراله نظر به محتويات پرونده شكايت شاكى تحقيقات معموله 
مالحظه پرينت حساب بانكى متهمان پاسخ استعالم از بانك هاى مربوطه و 
كيفرخواست صادره از طرف دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 2 تهران و عدم 
حضور متهم در محكمه در جهت دفاع از اتهام منتسبه بزهكارى ايشان محرز 
قانون تشديد  ماده يك  با  است  منطبق  ايشان  و مسلم است عمل مجرمانه  
مجازات مرتكبين اختالس ارتشا و كالهبردارى لذا محكمه بتجويز حاصله از 
ماده 406 ق آدك هريك از متهمان را بتحمل يك سال حبس تعزيرى و پرداخت 
اول  رديف  ذيل  بشرح  در حق شاكى  مال  رد  و  دولت  در حق  نقدى  جزاى 
29/612/962 ريال رديف دوم 19/900/199 ريال رديف سوم 10/000/000 
رديف چهارم 19/900/199 ريال محكوم مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
تهران قدس  مجتمع    2 كيفري   1168 رييس شعبه  الف     72005/م   

 دادنامه  پرونده كالسه 9509987736200171 شعبه 1057 دادگاه كيفرى 
و  طبيعى  منابع  اداره   : شاكى    9609970230900805 دادنامه  تهران   2
عبدى   على  و  غالمى  ادريس  نمايندگى  با  تهران  شهرستان  دارى  آبخيز 
متهمين : 1- التماس امينى فرزند نوراله 2- بهروز واليتى رازليقى فرزند 
عبدالعلى 3-  عين اله ستارى آوانليقى فرزند فرج اله  اتهام : انتقال مالغير  
گردش كار: شاكى شكايتى  به خواسته فوق بطرفيت متهم باال تقديم داشته 
تشريفات  و جرى  فوق  كالسه  به  ثبت  و  اين شعبه  به  ارجاع  از  پس  كه 
قانونى در وقت مقرر دادگاه به تصدى امضاء كننده زير تشكيل است و با 
توجه به محتويات پرونده ختم دادرس و استعانت از درگاه احديت متعال 
بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه  در خصوص اتهام 
بازنشسته   1531518141 ملى  با شماره  نوراله  فرزند  امينى  التماس   -1
اداره منابع طبيعى فاقد سابقه محكوميت كيفرى 2 – بهروز واليتى رازليقى 
انتظامى  نيروى  بازنشسته  ملى 0052205436  با شماره  عبدالعلى  فرزند 
بر  داير  با شماره ملى 1531075371  اله  اله ستارى فرزند فرج  3- عين 
به  ثبتى 6720 مرسوم  ملى پالك  اراضى  مالغير در مورد  انتقال  جملگى 
ناحيه  دادسراى  كيفرخواست 9610437736000578  موضوع  نارمك  ده 
37 تهران بدين توضيح كه التماس امينى مدتي  ملك موصوف را تصرف 
نموده و در سال 1382 ملك را به متهمان رديف دوم و سوم واگذار مى 
از مدتى در سال  نيز پس  كند و متعاقب آن متهمان رديف دوم و سوم 
1386 ملك را در سه قطعه و بشرح قطعه اول 75/25 مترمربع به شعبانعلى 
رمضانى قطعه دوم را بمتراژ 114/4 به احمد شكرى و قطعه سوم به متراژ 
171/7 را به محمدرضا هاشمى جمعا بمبلغ 171 ميليون تومان مى فروشد 
حال دادگاه با توجه بمراتب فوق و با عنايت به جميع اوراق و محتويات 
پرونده و نظر به شكايت اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان تهران 
و مدارك و مستندات ابرازى از جمله كروكى و نقشه زمين مذكور جواب 
استعالم از اداره ثبت شمال شرق تهران گزارش مرجع انتظامى مالحظه 
دفترخانه  در  تنظيمى  هاى  وكالتنامه  و  ابرازى  هاى  نامه  مبايعه  تصوير 
567 تهران و اقرار صريح التماس امينى مبنى بر اينكه پس از انقالب نظر 
به اينكه افراد ديگر مبادرت به تصرف اراضى مى كردند بنده نيز مقدارى 
از اراضى را تصرف نمودم و اقرار  متهم رديف دوم به انجام معامله و 
بر  داللت  كه  مداركى  و  اسناد  ارائه  عدم  اول  رديف  متهم  از  ملك  خريد 
مالكيت و تصرف غير قانونى نامبردگان داشته باشد و مجموع تحقيقات 
صورت گرفته توسط بازپرس و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده 
دادگاه بزهكارى نامبردگان را محرز دانسته مستندا بماده يك قانون راجع 
به مجازات انتقال مالغير و با لحاظ ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين 
ارتشا و اختالس و كالهبردارى حكم به محكوميت هريك از متهمان بتحمل 
يك سال حبس تعزيرى و پرداخت متهم رديف اول 51 ميليون تومان جزاى 
نقدى و متهمان رديف دوم و سوم 476 ميليون تومان جزاى نقدى ( جزاى 
نقدى تعيين شده براساس ارزش مال در زمان معامله و تصرف متهمان 
بوده )  در حق صندوق دولت و اما در خصوص رد مال نظر باينكه حسب 
محتويات پرونده ملك موصوف در اختيار افراد ديگرى قرار دارد كه به 
حكايت محتويات پرونده در خصوص آنان قرار منع تعقيب صادر گرديده 
و با وصف فوق رد مال در شرايط پرونده امكان ندارد متهمان بايستى 
اعالم گرديده  نظر كارشناسى  براساس  قيمت مال مورد كالهبردارى كه 
به شاكى مسترد نمايند راى دادگاه در خصوص متهمان رديف اول و دوم 
استان  تجديدنظر  محاكم  در  تجديدنظر  قابل  روز   20 ظرف  و  حضورى 
تهران مي باشد  و نسبت به متهم رديف سوم غيابي ظرف 20 روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در 

محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
و  عمومى  محاكم  كل  رييس  قضايى  معاون  الف     72004/م   
تهران دولت  كاركنان  مجتمع    2 كيفري   1057 شعبه  دادرس  

آگهى فقدان سندمالكيت
استشهاديه  برگ  دو  تسليم  با   ( (مالكه  جارياني  سارا  خانم  اينكه  به  نظر 
  96/11/14 مورخ    39867 و   39866 شماره  طى  شده  مصدق  محلى 
تقاضا  برگ  و  تهران  ثبتى  حوزه   70 شماره  رسمى  اسناد  دفترخانه  توسط 
سند  فقدان  مدعى   96/11/15 مورخ    25043156 وارده  بشماره 
مساحت  به  دوم  طبقه  در  واقع  آپارتمان  دستگاه  يك  ششدانگ  مالكيت 
دوم  قطعه  است  بالكن  آن  مترمربع   2/20 مقدار  كه  مترمربع   148/98
شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   7022 از  فرعي   32310 پالك  به  تفكيكي 
بانضمام  تهران   2 بخش  در  واقع   مذكور  اصلي  از  فرعي   8867 پالك  از 
شرق  در  واقع  تفكيكي   4 قطعه  مترمربع   10/80 مساحت  به  پاركينگ 
واقع  تفكيكي   5 قطعه  مترمربع   9/56 مساحت  به  انباري  و  همكف  طبقه 
در جنوب زيرزمين در تاريخ 87/5/14 ذيل  ثبت 350917 صفحه 233 
و  ثبت  جارياني   سارا  خانم  بنام    0166366 چاپى  بشماره   2271 دفتر 
صادر و تسليم شده است برابر  سند شماره 119840 مورخ 95/1/22 
اقتصاد  بانك  نزد  تهران  ثبتي   حوزه   70 شماره  رسمى  اسناد  دفترخانه 
نوين شعبه اسفنديار در  قيد رهن مي باشد بعلت جابجايي مفقود گرديده 
است  نموده  را  موصوف  پالك  المثنى  مالكيت  سند  صدور  درخواست  و   
نوبت  يك  در  فقط  ثبت  قانون  نامه  آئين   120 ماده  اجراي  در  مراتب  لذا 
چنانچه  تا  ميشود  آگهى    ( روزنامه  (همين  كثيراالنتشار  روزنامه  يك  در 
سند  اصل  وجود  يا  و  مذكور  ملك  به  نسبت  معامله  انجام  ادعاى  كسى 
مهلت  ظرف  آگهى  اين  انتشار  تاريخ  از  باشد   داشته  را  خود  نزد  مالكيت 
10 روز اعتراض خود را بانضمام اصل سند  مالكيت به اين منطقه ارائه 
نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد  بديهى است اصل سند مالكيت پس از 
رويت و مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد ليكن به اعتراض بدون 
ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نمى شود در صورت عدم وصول 
واخواهى ظرف مهلت مقرر قانونى المثنى سند مالكيت پالك مرقوم صادر 

و به متقاضى تسليم خواهد گرديد .
شهميرزادي   - نارمك  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  كفيل  الف      م   /20501

در حال��ی که جهانیان تجاوز 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
اخیر صهیونیست ها به سوریه 
این رژیم  را شکس��تی برای 
می دانند وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد 
صهیونیس��ت ها در درگیری نظامی روز ش��نبه با 
س��وریه، مصمم اقدام کرده اند و افزود اکنون زمان 

پارس کردن نیست بلکه زمان گاز گرفتن است.
رژی��م  جن��گ  وزی��ر  لیبرم��ن«  »آویگ��دور 
صهیونیس��تی ادعا کرد صهیونیست ها در درگیری 
نظامی روز شنبه با س��وریه، مصمم اقدام کرده اند. 
لیبرم��ن همچنین گفت »هی��چ محدودیتی وجود 
ندارد، م��ا هیچ محدودیتی را قب��ول نمی کنیم. ما 
مصمم اقدام کردیم و به هر تحریکی پاسخ دادیم. به 
دفاع از منافع امنیتی حیاتی خود ادامه می دهیم«.

وزیر جنگ اس��رائیل در ادام��ه با توضیح یک 
ضرب المثل گفت »زمان پارس کردن نیست، زمان 
گاز گرفتن اس��ت. ما به سختی گاز گرفته شدیم، 
امیدوارم مجب��ور به انجام آن نباش��یم«. وی این 
سخنان را در شهری در 5 کیلومتری جنوب لبنان 
بیان داشت. رژیم صهیونیستی مدعی است که روز 
ش��نبه یک پهپاد ایرانی از سوریه وارد بلندی های 
جوالن اشغالی ش��ده و هدف یک بالگرد اسرائیلی 

قرار گرفته است.
در پ��ی این حادثه، جنگنده های اس��رائیلی با 
ورود به حریم هوایی سوریه، مناطقی را هدف قرار 
داده ان��د. در جریان این عملیات یک جنگنده اف-

16 اسرائیل هدف پدافند هوایی ارتش سوریه قرار 
گرفته و ساقط شد.

ی��ک مقام اس��رائیلی تایید کرد ک��ه جنگنده 
این رژیم پس از عملیات در س��وریه، هدف اصابت 
موشک پدافند هوایی سوریه قرار گرفته و سرنگون 
شد. این اولین بار از سال 1982 است که اسرائیل 
تایی��د می کند که یک جنگنده اش هدف س��امانه 
دفاعی س��وریه قرار گرفته اس��ت. رسانه های رژیم 
صهیونیس��تی این حادثه را »ضرب��ه ای به اعتبار و 

ابهت« نیروی هوایی اسرائیل توصیف کرده اند.
در ادام��ه تحرکات صهیونیس��ت ها، س��ازمان 
اطالعات و امنی��ت داخلی رژیم صهیونیس��تی از 
بازداش��ت ی��ک ترکیه ای و یک فلس��طینی که به 
گفته این رژیم جذب حماس ش��ده بوده اند و برای 
این جنبش کار می کرده اند، خبر داد. »ش��اباک یا 
شین بت« )سازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی( اعالم کرد دو فرد مظنون را که -به 
ادعای این س��ازمان- جذب حماس ش��ده بوده اند 
و با ای��ن جنبش همکاری می کرده اند، بازداش��ت 

کرده است.
بر اس��اس گ��زارش خبرگ��زاری فلس��طینی 
»س��ما«، ش��اباک در ادام��ه افزود: نف��ر اول یک 
ش��هروند ترکیه ای به نام »کمیل طقلی« اس��تاد 
دانشگاه در رش��ته قانون است و نفر دوم »ضرغام 
جبارین« از ساکنان »ام الفحم« در اراضی اشغالی 
1948 اس��ت و هر دوی این افراد از طریق یکی از 
اعض��ای حماس به نام »زاه��ر جبارین« در ترکیه 
و تحت نظ��ر »صالح العاروری« )از اعضای ارش��د 
حماس( جذب حماس ش��ده بوده اند؛ جبارین در 
چارچوب توافق »ش��الیت« مربوط به سال 2011 

آزاد ش��د در این توافق »گیلعاد ش��الیت« نظامی 
اسرائیل با 1027 اسیر فلسطینی مبادله شدند.

در این میان شهرک نش��ینان افراطي با حمله 
به روستاي فلسطیني »عورتا« نزدیک شهر نابلس 
در کرانه باختري، به خودروهاي اهالي این روس��تا 
حمله کردند. گروه هاي فلس��طیني در غزه گفتند 
در ه��ر جنگ��ي ک��ه در آین��ده روي ده��د، همه 
جبهه هاي نبرد باز است و نباید رژیم صهیونیستي 
ب��ه تنهایي چنین جنگ��ي را اداره کند. گروه هاي 

فلس��طیني در غزه اعالم کردند راهبرد کنوني آنها 
این اس��ت که نباید به اسرائیل اجازه داده شود به 
تنهای��ي کنترل و اداره هیچ یک از جبهه هاي نبرد 
را در دست داش��ته باشد. این اظهارات پس از آن 
ص��ورت مي گیرد که به دنبال تش��دید درگیري ها 
در جبهه ش��مالي اسرائیل، در نوار غزه آماده باش 

کامل اعالم شد. 
صهیونیس��تها فاش کردند عالوه بر سرنگوني 
جنگنده اف-16 ارتش اس��رائیل در آتشبار پدافند 

هوای��ي ارتش س��وریه، یک فرون��د دیگر جنگنده 
ارتش رژیم صهیونیس��تي ش��نبه گذش��ته بر فراز 
منطقه الجلیل در ش��مال فلسطین اشغالي هدف 
آتش��بار پدافن��د هوایي ارتش س��وریه قرار گرفت 
و نزدیک بود س��رنگون ش��ود. پ��س از آن که دو 
نظامي اس��رائیلي به اش��تباه وارد ش��هر جنین در 
کرانه باختري رود اردن شدند، موجي از مردم این 
شهر به آن ها حمله کردند. ورود نظامیان اسرائیلي 
به جنین در حالي صورت گرفت که این ش��هر در 
منطقه موسوم به »A« قرار دارد که نظارت نظامي 
و غی��ر نظامي آن به عهده تش��کیالت خودگردان 
فلسطین است. غیرنظامیان اسرائیلي حق ورود به 
ای��ن منطقه را ندارند. س��ربازان نیز تنها به هنگام 
عملیات نظامي مي توانند وارد آن شوند. بر اساس 
بیانیه ارتش اسرائیل، فلسطینیان به سوي نظامیان 
اسرائیلي و خودروي آنان سنگ پرتاب کردند. یک 
اسلحه به غنیمت گرفته شد و یکي از آنان زخمي 

و به بیمارستان منتقل شد.
دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی بازداشت عهد 
التمیمی را تمدید کرد و جلس��ه بعدی دادگاه وی 
ماه آتی میالدی برگزار خواهد شد. دادگاه نظامی 
رژیم صهیونیس��تی جلسه محاکمه عهد التمیمی، 
دختر نوجوان فلس��طینی را برگزار و بازداشت وی 
را تمدید کرد. عهد 17 س��اله دس��امبر گذشته در 
پی انتشار یک ویدیو از وی که در حال سیلی زدن 
به دو سرباز اسرائیلی بود، بازداشت شد. قرار است 
جلسات محاکمه وی همچنان به صورت محرمانه 

برگزار شود.

وزير جنگ صهیونیست ها همچنان الف جنگ سر می دهد

ارتقای سطح اسرائیل از پارس کردن به گاز  گرفتن

اليه های جديدی از عملیات نظامی آمريکا در سوريه 
آشکار شد

ویای ویرانگر واشنگتن در شرق فرات  ر
ای��ن روزها تح��رکات نظام��ی آمریکا در 

حالی در س��وریه ادامه دارد که »سرگئی غـرب آسـیا
الوروف« وزیر امور خارجه روس��یه دیروز 
سه ش��نبه گفت که مس��کو س��واالت بس��یاری درباره اقدامات 

آمریکا در سوریه دارد.
الوروف در کنفرانس��ی مطبوعات��ی تأکی��د ک��رد، به نظر 
می رس��د که آمریکا در تالش است تا یک شبه کشور در شرق 
فرات تأس��یس کند. وی ادامه داد، آمری��کا به صورت یکجانبه 
و خطرن��اک در س��وریه فعالی��ت می کند و همین مس��ئله نیز 
تمامیت ارضی س��وریه را به خطر انداخته اس��ت. وزیر خارجه 
روس��یه همچنین به موض��وع فرایند صلح س��وریه پرداخت و 

گفت: »کردهای س��وریه نیز بخشی از مردم این کشور هستند 
و صلح در س��وریه بدون مش��ارکت آنها در ای��ن فرایند محقق 
نخواهد ش��د«.در همین حال وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( در 
نظر دارد در س��ال 2019 حدود 550 میلیون دالر به گروه های 
ُکرد در سوریه از جمله )پ ی د( و )پ ک ک( اختصاص دهد. 
پنتاگون خواس��تار اختصاص 300 میلی��ون دالر برای آموزش 
و تجهیز نیروهای س��وریه دموکراتیک متش��کل از حزب اتحاد 
دموکراتیک )پ ی د( و حزب کارگران کردس��تان )پ ک ک( 
ش��د. قبال نیز پنتاگون خواستار تخصیص بودجه 250 میلیون 
دالری برای تشکیل یک نیروی امنیت مرزی متشکل از همین 
نیروها ش��ده بود. بر اساس بودجه دفاعی که برای سال 2019 
آمریکا پیشنهاد شده قرار است 850 میلیون دالر برای فعالیت 
ه��ای مربوط به آم��وزش و تجهیز نیروها در ع��راق به منظور 

مبارزه با داعش اختصاص داده شود. 
در درخواس��تی ک��ه وزارت دفاع آمریکا ب��رای گرفتن این 

میزان بودجه مطرح کرده چنین آمده اس��ت: »آموزش، تجهیز 
و حمای��ت از عملی��ات نظامی دس��تاوردهای به دس��ت آمده 
دربراب��ر داعش را تقوی��ت خواهد کرد و مان��ع پیدایش دوباره 
این گروه تروریس��تی در منطقه خواهد ش��د.« پنتاگون با این 
بودج��ه جدید خ��ود در نظر دارد یک میلی��ارد و 400 میلیون 
دالر به این امر اختصاص دهد. پنتاگون س��ال گذشته نیز یک 
میلی��ارد و 800 میلیون دالر به ام��ر آموزش، تجهیز و حمایت 
از عملیات نظامی در عراق اختصاص داده بود. »دونالد ترامپ« 
رئیس جمه��ور آمریکا افش��ا ک��رد که ایاالت متح��ده طی 17 
س��ال گذش��ته 7 تریلیون دالر برای تاثیرگذاری در خاورمیانه 
هزینه کرده اس��ت. ترامپ طی پیامی در توئیتر خود نوش��ت: 
»این هفته، برای زیرس��اخت ها هفته بزرگ��ی خواهد بود. بعد 
از هزینه کردن احمقان��ه 7 تریلیون دالر در خاورمیانه، اکنون 

زمان سرمایه گذاری در کشور خودمان است.«
روزنامه »واشنگتن پس��ت« در این باره نوشت: ترامپ این 

ادعا را در زمان های مختلف، بارها مطرح کرده است. بررسی ها 
نش��ان می دهد او حداقل 21 بار این ادعا را تکرار داشته است. 
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران نی��ز می گویند آمری��کا حدود 1.8 
تریلیون دالر بین س��ال های 2001 ت��ا 2017 برای جنگ های 

افغانستان و عراق هزینه کرده است.
در این میان رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد آمریکا از پول 
مالیاتي که آمریکایي ها مي پردازند به عناصر تروریس��تي کمک 
مي کند. رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود در گردهمایی 
اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در آنکارا اعالم کرد تصمیم 
آمری��کا مبن��ی بر ادامه تامی��ن مالی  ی پ. گ ب��ر تصمیمات 
ترکی��ه تاثیر گذار خواهد بود. اردوغان ک��ه این اظهارات را در 
استانه س��فر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به ترکیه 
بیان می کرد، افزود رویکرد واش��نگتن در تداوم کمک مالی به 
نیرو ه��ای ی پ. گ بر روند تصمیم گیری های آنکارا در منطقه 

تاثیر می گذارد. 


