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بحري�ن: پارلمان بحرین قانون��ی را تصویب کرد 
که براس��اس آن اعضای گروه های مخالف منحل شده 
نمی توانند برای ش��رکت در انتخابات نامزد شوند. این 
جدیدترین اقدام رژی��م آل خلیفه علیه مخالفان پیش 
از انتخابات پارلمانی بحرین به ش��مار می رود که قرار 
اس��ت امس��ال برگزار ش��ود. دادگاه های بحرین سال 
گذشته جمعیت الوفاق و اقدام ملی دموکراتیک )وعد( 
را منحل و این دو حزب را به کمک به ایجاد خشونت 

و تروریسم متهم کرده بودند.
 

س�ودان: »عمر حس��ن البش��یر« رئیس جمهور 
سودان فرمان تعدیل هش��ت وزیر، پنج  وزیر مشاور و 
۱۰ حاک��م والیت های مختلف س��ودان را صادر کرده 
اس��ت. »فیصل حس��ن ابراهیم« معاون رئیس جمهور 
سودان در این باره گفت که تعدیل وزرا امروز دوشنبه 
به طور رسمی اعالم خواهد شد. فیصل حسن ابراهیم 
ک��ه معاون رئیس حزب المؤتمر الوطنی )کنگره ملی( 
است در این باره افزود که »بکری حسن صالح« معاون 
اول رئیس جمه��ور در یک کنفران��س خبری به طور 

رسمی تعدیل وزرا را اعالم می کند.

لیبی: »علی محمود« عضو اداره تحقیقات جنایی 
در مصرات��ه گفت که تا س��اعتی دیگر هواپیمای حامل 
اجساد ۲۰ قبطی مصری عازم قاهره می شود. محمود در 
مصاحبه با وبگاه »الیوم السابع« افزود که مسئوالن وزارت 
خارجه لیبی در طرابلس و دفتر دادستانی کل و تعدادی 
دیگر از مس��ئوالن امنیتی مصراته در بدرقه اجساد این 
مسیحیان قبطی که توسط داعش در ساحل شهر سرت 

سر بریده شده بودند، حضور خواهند داشت.

پاکستان: »ناصرخان  جنجوعه« مشاور امنیت ملی 
پاکستان گفت: پیروزی در جنگ افغانستان محال است 
باید به فکر مذاکرات جامع و صلح در این کشور باشیم. 
وی افزود: افغانستان زخم کهنه در منطقه است که باید 
به فکر مرهم گذاش��تن روی این درد باشیم. جنجوعه 
تأکید کرد: همه برای پیروزی در جنگ افغانس��تان هر 
ن��وع س��رمایه گذاری انجام می دهند اما کس��ی به فکر 

سرمایه گذاری جهت صلح در این کشور نیست.

افغانس�تان: حمله انتحاری مهاجمان مسلح به 
اداره دارای��ی اس��تان »ننگرهار« در ش��هر جالل آباد 
افغانس��تان در نهایت با کشته شدن همه مهاجمان و 
استعفای استاندار به پایان رسید. »عطااهلل خوگیانی« 
سخنگوی استاندار ننگرهار افغانستان گفت که حمله 
با کش��ته شدن 6 مهاجم وارد شده به ساختمان اداره 
دارایی پایان یافت. در حمله دیروز 8 مهاجم ش��رکت 
داش��تند که دو تن از آنها با اقدام انتحاری مسیر ورود 
دیگ��ر مهاجمان را باز کردند و 6 مهاجم باقی مانده با 
نفوذ به س��اختمان با نیروهای پلیس و امنیتی درگیر 

شدند.

ذرهبین

کنایه مفتی سوریه به عربستان
مفتی اعظم س��وریه ضمن انتقاد از اقدامات رژیم صهیونیس��تی علیه مردم 
فلس��طین اعالم کرد که به زودی خواهیم دید که وطن جایگزین فلس��طینیان 

نیز معرفی خواهد شد.
»احمد بدرالدین حس��ون« تأکید کرد که سوریه و جمهوری اسالمی ایران 
مقاومت را برگزیده اند، هر چند در قبال این مسئله هزینه های سنگینی پرداخت 
کنند. حسون با تأکید بر اینکه امروز در برابر نقطه عطف مهمی قرار داریم، در کنایه 
به حمایت عربس��تان از اقدامات رژیم صهیونیس��تی اظهار داش��ت: »هرکس ]مسجد[

االقصی را رها کند، مکه را رها خواهد کرد«. 
وی ب��ا بی��ان این مطلب افزود: »اگ��ر تاریخ را به دقت مطالع��ه نکنیم، صفحه های 
تاریکی در آینده برایمان خواهد نوش��ت«. مفتی اعظم سوریه تأکید کرد که قرآن کریم 

تبیین کرده است که بنی اسرائیل هیچ وطنی ندارند و از بادیه آمده اند.

غرب آسیا
هشدار کلینتون در مورد نفوذ روسیه و چین 

هیالری کلینتون وزیر خارجه پیش��ین آمریکا گفت به استرالیا و کشورهای 
دارای دموکراسی، در مورد نفوذ روزافزون چین و روسیه درسیاست داخلی آنها 

هشدار داده است.
کلینتون رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا درسال 
۲۰۱6 ب��ود. انتخاباتی که کلینتون و دیگر دموکرات های آمریکا روس��یه را متهم 
به دخالت در آن کردند و می گویند مس��کو با دخالت در این انتخابات زمینه پیروزی 
ترامپ را فراهم کرد. هیالری کلینتون که بتازگی دیداری از استرالیا داشته در گفت وگو با 

شبکه ای بی سی استرالیا گفت: به نظر من استرالیا باید برای استرالیایی ها باقی بماند. 
وی اف��زود: آمریکا باید به دخالت روس��یه در دوران رقابت های انتخاباتی ریاس��ت 
جمه��وری آمریکا برای تخریب من که با س��ه هزار و 5۰۰ تبلیغات انجام ش��د، تا آرای 

الکترال مخدوش شود ، باید نه بگوید.

چالش
ترامپ فاقد استراتژی در افغانستان 

وزیر دفاع پیش��ین آمریکا گفت که س��ری نگه داش��تن اطالعات جنگ در 
افغانس��تان می تواند به معنای نداشتن اس��تراتژی از سوی دولت ترامپ در این 

کشور باشد.
»لئون پانتا« به روزنامه »بوس��تون گلوب« گفت که آنها ]ترامپ و نظامیان 
آمریکایی[ از طریق س��ری نگه داش��تن اطالعات تالش می کنن��د تا حقیقتی را 

پنهان کنند و آن اینکه آنها استراتژی ندارند.
اظه��ارات پانتا در رابطه با گزارش اخیر س��یگار )نهاد بازرس��ی وی��ژه آمریکا برای 
بازس��ازی افغانستان( اس��ت که در آن از کاهش بیش از ۱۰ درصدی – حدود ۳6 هزار 
نظامی - قوای امنیتی افغانستان در جریان یک سال خبر داده شده است. درپی انتشار 
گزارش س��یگار شماری از قانونگذاران آمریکایی نیز از سری نگهداشتن اطالعات مرتبط 

با جنگ افغانستان انتقاد کرده اند. 

 شبه قاره 

پیام نکبت

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

فلسطین دیروز روزی سرنوشت ساز را سپری کرد. روزی 
که 7۰ س��ال است به نام روز نکبت شناخته می شود. این روز 
برگرفته از تاریخی اس��ت که رژیم جعلی صهیونیستی اعالم 
موجودیت کرده و ملت فلس��طین حقوق خویش را از دس��ت 

داده و همچنان این روند ادامه دارد. اما روز نکبت امس��ال با 
س��الهای گذش��ته دارای تفاوتی مهم ب��ود و آن اجرای طرح 
آمریکا بوده است. طبق وعده ترامپ سفارت آمریکا از تل آویو 

به قدس منتقل شده که فاز جدیدی از اشغالگری است. 
آمری��کا با این اق��دام در حالی صل��ح خاورمیانه را کامال 
باطل س��اخته که تمام حقوق ملت فلسطین و حتی مصوبات 
سازمان ملل متحد را زیر پا گذاشته است. در کنار این مسائل 
آنچ��ه در قبال روز نکبت در فلس��طین و عرصه جهانی روی 

داده چند نکته قابل توجه است
نخس��ت آنکه حضور گسترده فلس��طینی ها در برگزاری 
تظاه��رات ضد صهیونیس��ت ها ک��ه دهها ش��هید و بیش از 
هزار ش��هید بر جای گذاشت نشان داد که ملت فلسطین در 
آستانه انتفاضه ای جدید قرار دارد که محور آن را یکپارچگی 
سراس��ری برای نجات فلسطین تش��کیل می دهد. رویکردی 

که در هفته های اخیر در قالب تظاهرات حق بازگش��ت کلید 
خورده بود. 

دوم نوع واکنش برخی از کش��ورهای عربی منطقه است 
آنها که ادعای حمایت از امت عربی را س��ر می دهند و با این 
عنوان حتی علیه جبهه مقاومت و جمهوری اس��المی ایران از 
هیچ اقدامی فروگذار نیبستند. کشورهای مذکور یا راه سکوت 
درپیش گرفته و یا به یک بیانیه ظاهری بسنده کردند و حتی 
برخ��ی از آنها به حمایت از صهیونیس��ت ها برخواس��ته اند که 
نمونه اقدام بحرین در محکوم س��ازی پاسخ موشکی سوریه به 

تجاوزات رژیم صهیونیستی می توان اشاره کرد. 
س��وم نوع واکنش جهانی به روز نکبت و اقدام آمریکا در 
انتقال س��فارت از تل آویو به قدس است. از یک سو ملت های 
جه��ان این روز را در حمایت از فلس��طین و مقابله با آمریکا 
گرامی داش��تند چنانکه در کشورهای متعددی تظاهرات ضد 

صهیونیس��تی برگزار شد. از س��وی دیگر دولت های غربی که 
ادعای حمایت از حقوق بشر و صلح خاورمیانه را سر می دهند 
اقدامی صورت ندادند و حتی بیانیه آنها در باب انتقال سفارت 
آمریکا به قدس نیز صادر نشد که خود سندی بر واهی بودن 
ادعاهای بشردوس��تانه آنهاس��ت. این رفتار آنها این سوال را 
مط��رح می کن��د آنهایی که حتی توان ص��دور بیان بیانیه در 
قبال فلس��طین را ندارند چگونه ادعای اقدام مثبت در حفظ 

برجام پس از خروج آمریکا را سر می دهند. 
این رفتار اروپا نش��ان داد که آنها هرگز کش��ورهای قابل 
اعتمادی نبوده و نمی توان به عنوان بازیگری مس��تقل به آنها 
نگریس��ت. به هر تقدیر روز نکبت نشان داد که تنها راه تحقق 
احقاق حقوق ملت فلس��طین ادامه انتفاضه اس��ت که در سایه 
مقاومت می تواند زمینه س��از آزادی ملت فلس��طین تا تشکیل 
کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف خواهد بود.

یادداشت

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى با ارزيابى كيفى به شماره 97/488
با موضوع پروژه ايمن سازى مسير سايت TCF تنگ بيجار به گنجوان

نوبت اول
كد فراخوان:3160873
شماره مجوز:1397/646

روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت وگاز غرب

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت مناطق مركزى ايران

شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب (سهامى خاص) 

1- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب به آدرس: كرمانشاه، ميدان نفت بلوار زن ، پالك 42 ، كدپستى 6714677745 ، دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلى2522)
2- نوع و كيفيت و كميت خدمات پروژه شامل عملياتى از قبيل: خاكبردارى در زمين هاى سنگى به حجم حدود 22 هزار مترمكعب ، تهيه ، ساخت و نصب تور سنگ (گابيون) به حجم حدود 180 مترمكعب، 
بنايى با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان 1:4 در پى حدود 1000 متر مكعب ، بنايى با سنگ الشه در ديوار حدود 600 مترمكعب ، تهيه مصالح ، ساخت و نصب حفاظ جانبى راه (گاردريل) حدود 27000 
كيلوگرم ، تهيه مصالح فلزى پايه تابلوها و عاليم راه حدود 750 كيلوگرم ، تهيه و اجراى بتن با شن و ماسه شسته طبيعى يا شكسته در حدود 150 مترمكعب ، تهيه مصالح و خط كشى منقطع و متناوب 

در طولى حدود 4000 متر و تهيه مصالح خط كشى متصل و مداوم در طولى حدود 26000متر 
3- محل و مدت اجراى خدمات: محل انجام خدمات (مناطق عملياتى شركت نفت وگاز غرب شامل: مدت اجرا 6 ماه شمسى

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه بانكى يا اصل فيش واريز وجه نقد به مبلغ 563/174/525 ريال 
5- آخرين مهلت ارسال مدارك و رزومه كارى: تا يك هفته پس از چاپ آگهى نوبت دوم

1- مبلغ برآورد اوليه مناقصه: برآورد تقريبى پروژه 11/263/490/508 ريال مى باشد.
2- محل تامين اعتبار: منابع داخلى

3- پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادى پيمانكار برنده در مقابل اخذ ضمانتنامه بانكى
شرايط متقاضى:

1- نامه اعالم آمادگى رسمى كه پست الكترونيك (ايميل) متقاضى ، تلفن همراه مدير عامل و تلفكس شركت در آن ذكر شده باشد.
2- داشتن حداقل پايه 5 راه از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور يا معاونت امور عمرانى استاندارى ها

3- ارائه اساسنامه و آگهى تاسيس و آگهى آخرين تغييرات هيئت مديره 
4- داشتن تجربه كافى و مرتبط با موضوع مناقصه

5- دارا بودن امكانات ، ماشين آالت ، نيروى متخصص 
6- ارائه گواهى صالحيت ايمنى پيمانكاران / نامه تائيد صالحيت ايمنى موقت 

7- ارسال فرم تكميل شده استعالم ارزيابى كيفى به همراه لوح فشرده (CD) مدارك
تذكر: 

1- مناقصه گر بايد فرم تكميل شده استعالم ارزيابى كيفى تا مهلت ذكر شده در همان فرم به همراه لوح فشرده (CD) مدارك به دبيرخانه كميسيون تحويل دهد.
2- به مداركى كه بعد از مهلت مقرر و يا بصورت ناقص ارسال ميگردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره: در صورت  عدم ارائه گواهى صالحيت ايمنى يا نامه تائيد صالحيت ايمنى موقت از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعى و صورت هاى مالى حسابرسى شده معتبر ، كليه مناقصه گرانى كه حائز امتياز 
الزم گرديده اند فرصت دارند تا مدت 2 روز قبل از بازگشايى پاكات نسبت به تحويل مدارك مذكور به دبيرخانه كميسيون مناقصات اقدام نمايند.

3- ارائه برابر با اصل شده مدارك فوق الذكر در يكى از دفاتر ثبت اسناد رسمى ، توسط برنده مناقصه جهت انعقاد قرارداد الزاميست.
مناقصه گران بايد: نامه اعالم آمادگى خود را در سربرگ رسمى شركت كه در آن پست الكترونيك (ايميل) متقاضى (جهت ارسال فرم استعالم ارزيابى كيفى توسط مناقصه گزار) ، تلفن همراه مديرعامل 

و تلفكس شركت درج شده باشد ، تا مهلت ذكر شده در بند 5 به آدرس پست الكترونيك امور قراردادها ارسال نمايند.
با مركز تلفن تماس گرفته و از طريق داخلى 2218 تاييديه اعالم آمادگى خود را از امور قراردادها دريافت نمايند. 

نوبت اول :1397/02/25 – نوبت دوم: 1397/02/29

38374180-083تلفكس امور حقوقى و قراردادها
38370072-083مركز تلفن شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب

West.oilcompany@chmail.irپست الكترونيك امور قراردادها
WWW.WOGPC.IR سايت شركت بهره بردارى نفت وگاز غرب

گروه فراديد  ويژه در آس��تانه برگزاری مراس��م گ�زارش 
انتقال س��فارت  آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی، 
گروه ه��ای مختل��ف فلس��طینی از جمله جنبش 
حم��اس و جهاد اس��المی، مردم فلس��طین را به 
حضور گس��ترده و پرش��ور در راهپیمایی میلیونی 
دع��وت کردن��د در حالی ک��ه در س��رکوب گری 
صهیونیس��ت ها دهها شهید و بیش از هزار زخمی 

برجای گذاشت. 
همزمان با مراس��م انتقال س��فارت آمریکا از 
تل آویو به قدس اشغالی، این شهر حالتی به شدت 
امنیتی پیدا کرده، هزاران پلیس و نیروی واکنش 
س��ریع در این شهر مستقر شدند و صهیونیست ها 
مش��غول برگزاری مراس��م های تحریک آمیز خود 

بودند.
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در نیمه 
آذرماه گذشته )۱۳96( قدس را به عنوان پایتخت 
فلسطین اش��غالی معرفی کرد و وعده داد سفارت 
ای��ن کش��ور را از تل آویو به ق��دس منتقل خواهد 
ک��رد. این وعده ترامپ دیروز و همزمان با اش��غال 

فلسطین عملی شد. 
رژیم صهیونیس��تی نظامیان بس��یار زیادی در 
این شهر مستقر کرده و قدس شبیه پادگان نظامی 
ش��ده است. همچنین بیش از ۱6۰۰ شهرک نشین 
تح��ت تدابیر ش��دید امنیتی وارد مس��جداالقصی 
شدند ؛ همچنین درگیری هایی میان نظامیان رژیم 
صهیونیستی و تعدادی از فلسطینی های معترض به 
این یورش رخ داد و یکی از نگهبانان مسجداالقصی 
بازداشت ش��د. »میکی روزنولد« سخنگوی پلیس 
صهیونیس��تی در صفح��ه توئیتر خ��ود اعالم کرد 
آمادگی ه��ای امنیت��ی گس��ترده ای برای مراس��م 
انتقال س��فارت انجام شده و هزاران نیروی امنیتی 
اس��رائیلی از جمله پلیس مرزی، نیروهای واکنش 
س��ریع و نیروهای مبارزه با تروریسم در این تأمین 

امنیت شرکت خواهند داشت.

ایوانکا ترامپ دختر رئی��س جمهوری آمریکا 
به همراه جارد کوش��نر همسر وی برای شرکت در 
این مراسم وارد فرودگاه بن گوریون تل آویو شدند. 
یک تحلیلگر صهیونیست گفته است: غزه همچون 
بمبی است که در مقابل ما )صهیونیست ها( منفجر 

خواهد شد.
»تس��یون نانوس« تأکید کرده اس��ت غزه به 
بمبی تبدیل خواهد ش��د که در برابر اش��غالگران 

منفجر خواهد شد.
وی گفته اس��ت: این جشن ها )جشن سالگرد 
اش��غال سرزمین فلسطین و تش��کیل رژیم جعلی 
صهیونیس��تی( و پدیده های ش��ادی که ما در آن 
به س��ر می بریم، هرگز به ما سودی نخواهد رساند، 
ت��ا زمانی که با غزه به این ش��کل رفتار می کنیم،  
ای��ن منطقه به بمبی در برابر م��ا تبدیل و منفجر 

خواهد شد.
ش��ورای مل��ی راهپیمایی بازگش��ت و درهم 
شکس��تن محاصره روز ش��نبه اعالم کرده بود که 
امروز دوش��نبه روز خیزش ملی خواهد بود و همه 
ملت  فلسطین از جمله در نوار غزه، کرانه باختری، 
آوارگان داخ��ل و خارج و مناطق اش��غالی ۱948 
مخالفت خود را با انتقال س��فارت آمریکا به قدس 

اشغالی و معامله قرن اعالم خواهند کرد.
شبکه ماهواره ای فلس��طین الیوم هم گزارش 
داد شهرک نش��ینان شعارهای نژادپرس��تانه علیه 
فلسطینی ها به روی دیوارها و خودروها در شهرک 
صهیونیست نشین شعفاط در شمال قدس اشغالی 

نوشته اند.
۲۱س��اله  ج��وان  قدی��ج  حم��دان  ان��س 

فلس��طینی در ش��رق خان یونس به ض��رب گلوله 
نظامیان صهیونیس��ت به شهادت رسید. تظاهرات 
گس��ترده در خیاب��ان القدس در ش��هر البیره در 
چارچ��وب فعالیت ه��ای مرب��وط ب��ه راهپیمایی 
میلیون��ی بازگش��ت و مخالفت با انتقال س��فارت 
آمری��کا به قدس اش��غالی از دیگر تحوالت مربوط 

به فلسطین است.
رئیس باش��گاه اسرای فلس��طینی از بازداشت 
ک��ه  لحظ��ه ای  از  فلس��طینی  ش��هروند   ۳۳۰۰
رئیس جمه��ور آمریکا تصمیم خود مبنی بر انتقال 
س��فارت کشورش به قدس اش��غالی را اعالم کرد، 

تاکنون خبر داد.
یکی از رهبران ارش��د جنبش حماس با اشاره 
ب��ه خروش مل��ت فلس��طین علیه توطئ��ه انتقال 

سفارت آمریکا به ش��هر اشغالی قدس تأکید کرد: 
ام��روز روز نفرین آمریکا خواهد بود و زمین را زیر 

پای اشغالگران به لرزه درخواهیم آورد.
رسانه های فلسطینی از موفقیت شهروندان در 
عبور از دیوار حائل و حرکت به سمت سرزمین های 
اش��غالی و راهپیمای��ی گس��ترده م��ردم در کرانه 

باختری اشغالی همزمان با مردم غزه خبر دادند.
رئیس اتحادی��ه جهانی علمای مقاومت ضمن 
انتقاد از انتقال س��فارت آمریکا به قدس، نماینده 
ملت فلس��طین را جوانانی دانست که در نوار غزه 
ج��ان خود را فدا می کنند. انتقال س��فارت آمریکا 
به دست ترامپ در روز اشغال فلسطین، دهن کجی 
او ب��ه مس��لمانان اس��ت تا ه��م نکب��ت ۱948 را 
یادآوری کند هم اینکه به فلس��طینیان می خواهد 

بگوید برای همیشه با صهیونیست ها همراه است.
منابع فلس��طینی از زخمی شدن یک کشاورز 
به ض��رب گلوله نظامیان صهیونیس��ت در ش��رق 

اردوگاه البریج در نوار غزه خبر دادند.
54 س��فیر خارجی مقیم تل آویو مراسم ویژه 
رژیم اس��رائیل پیش از انتقال س��فارت آمریکا به 
شهر اشغالی قدس را تحریم کردند. رئیس جمهور 
ترکیه در واکنش به انتقال سفارت آمریکا به قدس 
گفت: آمریکا با انتقال سفارت خود به قدس، طرف 
فلس��طینی را که بارها مطالبه خ��ود برای صلح را 

ثابت کرده، مجازات می کند.
رئیس س��ابق دفتر سیاسی جنبش حماس از 
کشورهای عربی و اس��المی خواست اجازه انتقال 
سفارت آمریکا به قدس اشغالی را ندهند. در آستانه 
انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی، رئیس دفتر 
سیاسی جنبش حماس، سفری چندساعته به مصر 
ترتی��ب داد و در جری��ان آن، با وزیر اطالعات این 
کش��ور، پیامدهای »راهپیمایی بازگشت« را مورد 

ارزیابی قرار داد.
سفیر فلسطین در مصر اعالم کرد که از اتحادیه 
عرب برگزاری نشس��تی فوری به منظور مواجهه با 
تصمیم آمریکا درباره یهودی س��ازی قدس اشغالی 
را درخواس��ت کرده است. صهیونیست ها 7۰ سال 
با طرح های رنگارنگ اشغال، فلسطین را تبدیل به 
زندان فلسطینیان کرده اند. اما امروز زبان مقاومت 
دمار آنها را درآورده اس��ت و دیر نیست زمانی که 
طومارشان را مقاومت به هم بپیچد. جنبش حماس 
ب��ا ص��دور بیانیه ای حضور گس��ترده ش��هروندان 
فلس��طینی در تظاهرات سالروز اشغال فلسطین را 

خواستار شد.
اتحادی��ه جهان��ی علم��ای مقاوم��ت دیروز و 
همزم��ان با انتقال س��فارت آمری��کا از تل آویو به 
قدس و نیز س��الروز اشغال فلس��طین، کنفرانسی 
با حضور ش��خصیت های مختلف لبنانی، س��وری، 

فلسطینی، عراقی و غیره برگزار کرد.

انتقال سفارت آمريکا به قدس فاز جديد مقاومت فلسطین را رقم زد

ده ها شهید و صدها زخمی در روز نکبت


