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منابع امنيتي صهيونيستي:

تلآويو ازقدرتمقاومت،هراساناست

جدال اعضاي البي سعودي در آمريکا

گروه بينالملل
استمرار شکست نظامي و سياسي عربستان در يمن و عصبانيت
دنبالهدار برخيسناتورهاونمايندگانآمريکااز قتلخاشقچيبهدستور
بن سلمان ،منجر به بروز اختالفات عديده اي ميان اعضاي البي سعودي
در اياالت متحده شده است.
اختالفات ميان اعضاي البي سعوديها در کنگره آمريکا زماني به نقطه
اوج خود رسيد که سناي آمريکا طرح پايان دادن به حمايت نظامي
آمريکا از ائتالف سعودي در جنگ يمن را تصويب کرد.اين طرح با
 ۵۴رأي موافق و  ۴۶رأي مخالف به تصويب رسيد.جرد کوشنر داماد
ترامپ و رابط اصلي ميان کاخ سفيد و البي سعوديهاي آمريکا ،از
اعضاي ارشد اين البي خواسته بود تا در همان مرحله رأي گيري سنا و
مجلس نمايندگان ،مانع از تصويب اين قطعنامه شوند تا ترامپ ناچار
به استفاده از رأي وتوي خود در قبال کنگره ( و هزينه هاي تبعي آن
) نشود .همراهي عده اي از سناتورهاي جمهوري خواه با دموکراتها
در تصويب اين قطعنامه نشان داد که قدرت البي سعودي در کنگره به
شدت کاهش يافته است .سناتور جمهوري خواه مايک لي ،از حاميان
اين قطعنامه گفته است که ما در حال کمک به يک قدرت خارجي
هستيم که دشمنانش را در آنچه مسلما و بدون شک يک جنگ است،
بمباران ميکند.افرادي ديگر مانند ليندسي گراهام نيز از مخالفان
استمرار حمايت ترامپ از کاخ سفيد محسوب مي شوند .به طوركل،
برخي جمهوري خواهان سنتي معتقدند که هزينه حمايت هاي اياالت
متحده از جنگ يمن به شدت افزايش يافته و همين مسئله ،منجر به
تشديد بحران در حوزه سياست خارجي آمريکا خواهد شد.
پس از اين ناکامي ،عده اي از اعضاي البي سعودي در آمريکا درنامه اي
محرمانه خطاب به ملک سلمان پادشاه عربستان و دونالد ترامپ
رئيس جمهور اياالت متحده ،در خصوص بحران ناشي از اقدامات و
تصميمات بن سلمان هشدار دادند .حتي در اين نامه که به امضاي عده
اي از افراد صاحب نفوذ سعودي در نهادهاي سياسي آمريکا رسيده ،
آمده است که قدرت البي سعودي نسبت به دوران حضور اوباما در قدرت
نيز کاهش يافته است.
ارسال اين نامه هشدار آميز ،با خشم عده اي ديگر از اعضاي البي سعودي
( افراد وابسته به بن سلمان ) مواجه شده است .انعکاس منازعات اعضاي
البي سعودي با يکديگر را اخيرا در تعطيلي انديشکده «بنياد عربي»در
آمريکامشاهدهکرديم.بنيادعربي()ArabiaFoundationدرسال
 ۲۰۱۷با هدف پوشش مسائل سياسي ،اجتماعي و اقتصادي خاورميانه و
خصوصاکشورهايشورايهمکاريخليجفارستأسيسشد.عليشهابي،
بنيانگذار و رئيس اين انديشکده از سرسختترين حاميان سياستهاي
عربستان است .با اين حال علي شهابي در يک فرار رو به جلوي آشکار،
دليل تعطيلي انديشکده متبوع خود را مشکالت و اختالفات مالي ميان
اعضا( اعضاي البي سعودي در آمريکا) دانست! بدون شک در آينده اي
نزديک ،شاهد بروز اختالفات آشکارتري ميان اعضاي البي سعودي
در آمريکا ( کاخ سفيد و کنگره) خواهيم بود .اين موضوع نه تنها جرد
کوشنر  ،بلکه ترامپ و جان بولتون را نيز به شدت نگران ساخته است.
شهابي از افرادي است که به سبب دفاع از وليعهد سعودي پس از قتل
جمال خاشقچي ،روزنامه نگار منتقدي که در کنسولگري عربستان در
استانبول کشته شد ،مورد انتقاد قرار گرفت .اين نويسنده سعودي ماه
گذشته دونالد ترامپ را دوست محمد بن سلمان خواند.

خبر

منابع امنيتي در فلسطين اشغالي ميگويند:
افزايشهمهجانبهقدرتگروههايفلسطيني
از جمله عوامل چشم پوشي رژيم صهيونيستي از
حرکت به سوي هر جنگ احتمالي است.به گزارش
خبرگزاريفارس،شبکهتلويزيونينيمهدولتي«کان»
رژيم صهيونيستي به نقل از محافل امنيتي و نظامي
اين رژيم گفت :اسرائيل علي رغم حوادث امنيتي اخير
در غزه به دنبال تشديد تنش با فلسطينيها نيست.
بنابراين تالش ميکند تا هر زمان ممکن رويارويي را
بهتعويقاندازد«.روئيشارون»تحليلگرمسائلنظامي
اينشبکهبااستنادبهمنابعمذکورحوادثاخيردرمرز
غزه با سرزمينهاي اشغالي را وخيمترين و جديترين
حادثهامنيتياززمانآخرينتجاوزرژيمصهيونيستي
به نوار غزه در سال  2014توصيف کرد و گفت :معلوم
نيستحماسعمداازاينحوادثچشمپوشيميکند
ياطرفمحليدرغزهجداازحماسدراينحوادثنقش
دارد.به گزارش روزنامه فرامنطقهاي راي اليوم ،اين در
ناشغالي
حالياستکهشهرکنشينانجنوبسرزمي 
در مجاورت مرز با غزه ،از طريق شبکههاي اجتماعي
ميگويند که اسرائيل يک سيستم گنبد آهنين در مرز
با غزه براي جلوگيري از تشديد تنشها مستقر کرده
است.در همين زمينه روزنامه جروزالم پست به نقل
از منابع امنيتي رژيم صيهونيستي تأکيد کرد ،تلفات
جنگ آتي چه از نظاميان و چه غيرنظاميان بسيار باال

تخمين زده ميشود ،زيرا جنگ آتي بين اسرائيل و
نوار غزه خيلي دور نيست.اين روزنامه به آمادگي کامل
ارتش رژيم اشغالگر صهيونيستي براي جنگ اشاره
کرده و گفت :نيروهاي ارتش سطح آموزش خود را
باال بردهاند و همچنين مقاديري سالح و مهمات به اين
منظور ذخيره شده است که چهار برابر ذخيره قبل از
جنگ اخير عليه غزه است .سرويس اطالعات نظامي
اين رژيم هم صدها هدف را آماده کرده است.جروزالم
پست نوشت :مقاماتي از ارتش اسرائيل بر لزوم پيروزي
قاطع اسرائيل در هر جنگ آتي با دشمنانش تأکيد
کردند و فرقي نميکند حماس در نوار غزه يا حزب اهلل

پس از چهار سال بازداشت و شکنجه؛

شيخ زکزاکي وارد هند شد

هواپيماي حامل شيخ زکزاکي ،دبيرکل جنبش
اسالمينيجريهدرفرودگاه«ايندرياگاندي»دهلينو
برزميننشست.بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان
بهنقلازخبرگزارييونيوز،هواپيمايحاملعالمه
شيخ ابراهيم زکزاکي ،دبيرکل جنبش اسالمي
نيجريه در فرودگاه «ايندريا گاندي» دهلينو به
زمين نشست و وي به بيمارستان آپلو در جنوب
دهلينومنتقلشد.مقاماتنيجريه،دبيرکلجنبش
اسالمي اين کشور را پس از چهار سال بازداشت،
آزادوبههندمنتقلکردند.شيخابراهيمزکزاکيبه
همراه همسرش حدود چهار سال است از آسيبها
و بيماريهاي جسمي رنج ميبرند.وخامت حال

مدركفارغالتحصيلياينجانبسيدمحمدطباطباييفرزندسيدمجتبيبهشماره
شناسنامه3637وشمارهملي0386486727صادرهازقمدرمقطعكارشناسي
رشتهمهندسيعمرانصادرهازواحددانشگاهيسمنانباشماره138812800398
مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.ازيابندهتقاضاميشوداصلمدرك
رابهدانشگاهآزاداسالميواحدسمنانبهنشانيسمنان،كيلومتر 5جادهسمنان
دامغان ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ارسال نمايد.
گواهينامه موقت پايان تحصيالت دوره كارداني پيوسته رشته مكانيك خودرو
اينجانب اسماعيل حاتمي فرزند سبزمراد به شماره ملي  1960375962متولد
1372صادرهازمسجدسليماندرمقطعكاردانيپيوستهرشتهمكانيكخودرو
بامعدل 13/84درتاريخ 1397/4/3صادره ازواحددانشگاهيمسجدسليمان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل
مدرك را به نشاني مسجدسليمان ،دانشگاه آزاد مسجدسليمان واحد امور
فارغالتحصيالن ارسال نمايد.
مدرك فار غالتحصيلي اينجانب مريم نامور فرزند محمدرضا به شماره
شناسنامه  5705صادره از گنبدكاووس در مقطع كارشناسي رشته شيمي
كاربردي صادره از واحد دانشگاهي آزاد گرگان با شماره 89/01/22-6228
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان به نشاني گرگان  -دانشگاه
آزاد اسالمي واحد گرگان ارسال نمايد.
برگ سبز و سند ماشين كمپرسي ولوو تيپ  12اناچ به شماره موتور 366258
و شماره شاسي  Y73B4DAD23T688288و شماره پالك ايران -48
415ع 16مدل  1382به رنگ سفيد به نام محمود ترخان متولد 1350/11/26
شش  16822و كد ملي  3520166542فرزند عوض صادره از برازجان مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ها چبك پژو تيپ  206TU5مدل  1396به شماره شاسي
 NAAP13FE8HJ253081و شماره موتور  174B0030472و شماره پالك
ايران 468-10م 17به رنگ سفيد روغني به نام اميرسام دشتي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مالكيت پرايد  111مدل  89رنگ سفيد شش ايران 372-65ق 29و شم
 3416173و ش شاسي  5430089006342مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت كاميون هوو مدل  2006به رنگ سفيد و شش ايران -45
941ع 19و شم  6154706020700837و ش شاسي  06A703868مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو  MVMبه شماره پالك 328-72ط 78و شماره شاسي
NATFBAMD0H1047551وشمارهموتور MVM477FJAH058631
به نام علي فكري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوزحملسالح8تيرنيمهاتوماتيكساختآمريكابهشمارهسالح5492950
به نام اينجانب صيدحسين كناري الياسي فرزند مرادعلي به شماره شناسنامه
 384مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب عباس خامسي كد ملي/شناسه ملي  1219589888دارنده پروانه
واحد پرورش مرغ تخمگذار به ظرفيت  120000قطعه به شماره 04/1/3/213
مورخ  1394/5/4ضمن اعالم مفقود شدن آن بدينوسيله ساقط شدن اعتبار
پروانه مذكور را اعالم مينمايم.
سند اصلي خودروي وانت پيكان تيپ  1600OHVمدل  1393به رنگ
سفيد شيري روغني و شماره موتور  118P0079366و شماره شاسي
 NAAA36AA3EG678583و شماره پالك ايران 193-75ب 96به نام
جاويد اماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند اينجانب محمد مرادي به شماره كارت  3014614مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل كليه مدارك (سند كمپاني ،تسلسل اسناد ،شناسنامه مالكيت (برگ
سبز) خودرو سواري پژو آردي مدل  1385به رنگ سفيد صدفي و شماره
موتور  11785001428و شماره شاسي  13495636و داراي شماره پالك
ايران 378-43ج 95به نام بهرام شهباز گهروكي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري پرايد تيپ صبا رنگ نوكمدادي
متاليكبهشمارهانتظامي 218-22ي19وشمارهشاسي S1412287481975
و شماره موتور  2438279به مالكيت حسينعلي سليمانيفر فرزند علي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

شيخ زکزاکي باعث شد مقامات قضائي نيجريه
دستور آزادي وي را صادر کنند و به وي اجازه
دهند براي درمان عازم خارج از کشور يعني
هند شود ۱۴۸ .پزشک با تخصصهاي مختلف از
ايران ،سوريه ،عراق ،لبنان ،افغانستان ،پاکستان
و هند با فرستادن پيامي براي مقامات نيجريه
درباره وخامت حال شيخ زکزاکي هشدار دادند و
بر ضرورت انتقال وي به بيمارستان تخصصي براي
درمان تأکيد کردند.به گفته وکالي شيخ زکزاکي،
او چشم راست خود را از دست داده است و احتمال
دارد چشم ديگرش را نيز از دست بدهد .همچنين
آنها اعالم کردند هنوز چند ترکش و گلوله ناشي از
حمله سال  ۲۰۱۵ارتش نيجريه به منطقه زاريا در
بدنويوجوددارد.اياالتمتحدهآمريکا،انگليس
و عربستان سعودي به همراه رژيم اشغالگر قدس
طي سالهاي اخير از هيچ گونه اقدامي در راستاي
اعمالفشاربرشيخزکزاکيوشيعياننيجريهدريغ
نکردندامابامقاومتبينظيررهبرشيعياننيجريه
وشيعيانوحتيديگرمسلمانانوانسانهايآزاده
در اين کشور مواجه شدند.

برگ سبز ،برگ كمپاني سواري كار تويوتا پرادو  VXL4000مدل  2012به
رنگ مشكي روغني و شماره پالك ايران 277-38ن 13و شماره موتور
 1GRA493866و شماره شاسي  JTEJU9FJ8C5032985به نام بتي
كهياري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني وانت كاپرا دوكابين مدل  1390به رنگ نقر هاي و شماره
پالك ايران 794-38ب 55و شماره موتور  SJF9222و شماره شاسي
 NAGPUPF23B2804799به نام طاهره قديريپور مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند سواري پژو  206مدل  1389به رنگ خاكستري و شماره
پالك ايران 164-38د 35و شماره موتور  14189041962و شماره شاسي
 NAAP03ED1AJA145808به نام محمدرضا ابهري مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) كشاورزي تراكتور سيستم ايتيام
تيپ  399به رنگ قرمز روغني مدل  1391و شماره موتور YAEW0095A
و شماره شاسي  N3HKA5DH3TAM18662و شماره پالك انتظامي
ايران 946-14ك 14و به نام مالك سعيد شكاري مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سيستم سايپا تيپ  131TLبه
رنگ سفيد روغني مدل  1393و شماره موتور  5157018و شماره شاسي
 NAS412100E1049204و شماره پالك انتظامي ايران 481 -34ص 67و به نام
مالك رضا سمبو سياهپوش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سيستم رنو تيپ پارس تندر
به رنگ سفيد روغني مدل  1395و شماره موتور  K4MA690R138062و
شماره شاسي  NAPLSRALDG1261779و شماره پالك انتظامي ايران
759-24د 46و به نام مالك عليرضا آينهبند مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
پروانه تردد و شناسنامه مالكيت خودروي سواري تويوتاتيپ آوالون مدل
 2015به رنگ سفيد و شماره شاسي  4T1BK1EB2FU136971و شماره
موتور  2GR7566679پالك  38885مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه خودرو و پروانه خودرو سواري سيستم نيسان تيپ ماكسيما
مدل  2016به رنگ نوكمدادي و شماره موتور  VQ35068632Xو شماره
شاسي  IN4AA6AP7GC428274متعلق به عليرضا حكيم فرزند جمال
به شماره ملي  1810346551به شماره پالك  - 74958اروند مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري جك  J5اتوماتيك مدل  1393به رنگ مشكي متاليك و
شماره پالك ايران 474-10س 22و شماره موتور  4G93DDAE012444و
شماره شاسي  NAKNG7244EB110606به نام نازنين سادات سيدباقر
ناظري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيوبرگسبزپرايدسواريمدل1386بهشمارهانتظامي688-13ق55
و شماره موتور  1963033و شماره شاسي  S1412286333377به نام اينجانب
محمدجواد رمضاني ورزنه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري  405جيا لايكس به رنگ
نقرهاي مدل  1387و شماره انتظامي 459ج -31ايران  98و شماره موتور
12487228303وشمارهشاسي NAAM01CAX9E392849بهنامفرهاد
پويان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگسبزسواريپژوپارسمدل96بهرنگسفيدوشمارهموتور124K1069374
و شماره شاسي  833803و شماره پالك 841-24و 74به نام فريده چناني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز وانت پيكان  1600مدل  91به رنگ سفيد شيري روغني و شماره موتور
 11490075876و شماره شاسي  310878و شماره پالك 447-24و 48به نام
عبدالحسين داودي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد مدل  87به رنگ سفيد و شش ايران
342-65ب 85و شم  2423087و ش شاسي  1412287471631مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني ماشين سواري سمند دوگانهسوز تيپ  LXبه رنگ
سفيد روغني مدل  1391و شماره پالك انتظامي ايران 589-14ق 54و شماره
موتور124K0034578وشمارهشاسيNAACA1CB6CF403976مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
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انگليس ،نفتکش توقي فشده اي راني را
آزاد م يکند

متوقفکردنهرگونهحملهتوسطغواصهايحماس
است.جروزالمپستنوشت:ارتشاسرائيلميداندجنگ
آتيشاملحملهزمينيفراگيرهمخواهدشد،زيراجنگ
هوايي به تنهايي حماس را وادار به تسليم نخواهد کرد.
در اين حالت اسرائيل هزاران سرباز را با تانک و نفربر
و تحت پشتيباني هوايي بزرگ و آتش بار قايقها به
غزه ميفرستد .منابع امنيتي تلآويو گفتند :در عين
حال گروههاي فلسطيني در غزه طي پنج سالي که از
جنگ اخير عليه غزه ميگذرد دست بسته ننشستند
بلکه علم و قدرت خود را در زمينههاي متعدد مثل
پهپادها ،سالحهاي نقطه زن  ،موشکهاي ضد تانک،
جمعآورياطالعاتمحرمانهوزيرساختهايدفاعي
وتهاجميزيرزميني،سامانههايپدافندهواييوغيره
افزايش دادند .عالوه بر اينکه اين گروهها زرادخانه
موشکي خود را هم از لحاظ کمي و کيفي ارتقاء دادند
و کاهش قاچاق سالح از طريق سينا به غزه ،گروههاي
فلسطيني را به توليد موشکهاي بومي ساز سوق
داده است.جروزالم پست در پايان گزارش خود آورده
است :رژيم صهيونيستي انتظار دارد در جنگ آتي
جبهه داخلي در معرض حمله بي وقفه موشکها و
خمپارهها باشد .از همين رو اسرائيل قدرت خود را
در زمينه پدافند هوايي بيشتر کرده و برنامههايي را
براي تخليه شهرکهاي صهيونيست نشين در مرز با
غزه آماده کرده است.

مقامات دولت محلي جبلالطارق ميگويند در پي کاهش تنش با ايران هستند و
مهلت قانوني توقيف نفتکش غولپيکر ايراني چند روز ديگر بيشتر اعتبار ندارد.
به گزارش گروه بينالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رويترز ،سخنگوي
دولت محلي جبلالطارق اعالم کرد :مهلت قانوني فرمان توقيف نفتکش
گريس ۱-شنبهشب آينده به پايان ميرسد.همزمان برخي از رسانهها مدعي
آزادي قريبالوقوع اين نفتکش ايراني در روز سه شنبه( ديروز) شدند .با اين
حال رويترز به نقل از يک منبع دولتي جبلالطارق خبر آزادي نفتكش ايراني را
تکذيب کرد .پيش از اين مقامات جبلالطارق با تأکيد بر تالش براي کاهش تنش
با ايران اعالم کردند در پي حل مشکالت حقوقي نفتکش توقيفشده حامل نفت
ايران در اين منطقه هستند.وبسايت «تَنکِر ت َِرکِرز» در پيامي توئيتري گزارش
داد نفتكش غولپيکر گريس  ۱ -که حامل دو ميليون بشکه نفت ايران است
پس از پنج هفته توقيف در جبلالطارق ،براي اولين بار با ارسال پيامي ،مراکش
را به عنوان مقصد بعدي خود اعالم کرد ۱۳.تيرماه مقامات منطقه جبلالطارق
که تحت حاکميت انگليس قرار دارند ،در اقدامي که از سوي مقامات کشورمان
«راهزني دريايي» خوانده شد ،نفتکش گريس ۱ -را که حامل محموله نفتي
ايران بود ،به بهانه واهي و غير قانوني نقض تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه سوريه
در نزديکي آبهاي اين منطقه توقيف کردند.ايران بارها ادعاهاي مطرح شده
از سوي مقامات انگليس و جبلالطارق را رد و اعالم کرد اين نفتکش از نظر
فني امکان پهلو گرفتن در بندري که انگليس به آن اشاره ميکند ،نداشته
است.همچنين نفتکش «استنا ايمپرو» انگليس  ۲۸تيرماه پس از نقض قوانين
بينالمللي دريايي و ورود به آبهاي کشورمان با اقدام مقتدرانه نيروهاي
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در تنگه هرمز متوقف و با  ۲۳خدمه به سواحل
بندرعباسمنتقلشد.مالکاينکشتييکشرکتسوئدياستودرروزتوقيف
تحت پرچم انگليس حرکت ميکرد .اين کشتي متخلف انگليسي همچنان در
سواحل بندرعباس تحت توقيف قرار دارد.

زندانيان بحرين ب هخاطر «حرف حق» زنداني شدهاند

خيز ارتش سوريه ب راي آزادسازي «خان شيخون»
ومحاصرههمهجانبهتروريس تها

درشمالباشد.اينروزنامهگفت:آويکوخاوي،رئيس
ستاد ارتش اسرائيل اولويت را به جبهه جنوبي داده
است ،زيرا احتمال بيشتري درباره انفجار اوضاع در
آنجا وجود دارد و از همين رو اخيرا يک واحد اداري را
براي تشکيل فهرستي از اهداف احتمالي در نوار غزه
براي زمان جنگ تأسيس کرده است .عالوه بر اين ،
اسرائيلبيشازيکسدزيرزمينيرابرايدفعحمالت
حماس و جهاد اسالمي از طريق تونلها در امتداد مرز
 65کيلومتري بنا کرده است .با توجه به منابع ارشد تل
آويوکهجروزالمپستبهآنهااستنادکردهاست،تلآويو
بخشدرياييديواررابهپايانرساندهاستکههدفآن

آيت اهلل شيخ عيسي قاسم:

آيت اهلل شيخ عيسي قاسم با انتشار نامهاي
به زندانيان بحرين خواستار حفظ حقوق
آنها شده است.به گزارش خبرگزاري مهر،
«آيت اهلل شيخ عيسي قاسم» ،رهبر شيعيان
بحرين با انتشار نامهاي به زندانيان اين کشور
خواستار حفظ حقوق آنها شد.
رهبر شيعيان بحرين در اين نامه زندانيان
بحريني را با شرافت ترين افراد توصيف
کرده که به خاطر سخن و موضع گيري
به حق خود ،زنداني شدهاند.در قسمتي از
نامه آيت اهلل شيخ عيسي قاسم به زندانيان
بحرين آمده است:
زندانيان آزاده عزيز در بحرين ،اي زندانيان
(راه)ايمان،آزادي،عزتوکرامت.ايصدايي
که نداي آزادي سرداده و هرگز خاموش
نمي شود ،اي کلمه حقي که زنده مي کند
و نمي ميرد ،اي نوري که ظلمت را در هم
مي شکند و شکست نمي خورد و اي آگاهي
که نمي شود در برابرش مقاومت کرد.
شمازندانيانيهستيدکهنورتانازميانديوار

عبور و دلها را روشن مي کند ،ناراحتي ها را
از بين مي برد و ما را با اراده به پيش مي برد،
صبر شما مدرسه است ،آگاهي شما براي ما
دليل است و صبرتان راهنما ،سکوت شما
سخنراني رسا است.
آزار ديدن شما ،زخمي خونين بر قلب ها
است ،تالوت شما ،يا خدا کردنتان ،دعاي
شما و حمد و ثناي خداوند متعال گفتن
در تاريکي زندان ها تبديل به نورهايي
مي شود که بر تمام عرصه هاي کشور مي
تابد و شعاع آن به تمام قلب هاي پذيرنده
هدايت و نور مي رسد.

برگ سبز خودرو سواري پرايد تيپ  111EXمدل  1392به رنگ نوكمدادي
متاليك و شماره انتظامي ايران 634-53س 71و شماره موتور  4942179و
شماره شاسي  NAS431100D5751114به مالكيت هدي اسحاقيان درچه
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) و سند كمپاني خودرو سواري پرايد جيتيايكسآي
مدل  1386به رنگ مشكي متاليك و شماره انتظامي ايران 351-67ب 23و
شماره موتور  2201691و شماره شاسي  S1412286643954به مالكيت علي
سنقرزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكارخانه(مالكيت)وبرگسبزسمندLXمدل90بهشمارهموتور14790020570
وشمارهشاسي 293229وشماره انتظامي739س -34ايران 69بهنام اينجانب
زينب فندرسكي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل  90رنگ سفيد شش ايران 148-65ي 55و
شم  4334674و ش شاسي  341290351106مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) پژو  405جيالايكس مدل  1390به شماره انتظامي
476ب -71ايران 28و شماره موتور 12490090909وشماره شاسي 089975به
نام هرمز قياسوند فرزند مراد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب علي مطواعي مالك خودروي وانت سيستم مزدا تيپ  1600مدل
 1376به رنگ نوكمدادي متاليك و شماره بدنه  7616003800و شماره موتور
 230257و شماره پالك 285-96ب 61به علت فقدان برگ فاكتور فروش
سند كمپاني از كارخانه تقاضاي رونوشت المثني سند خودرو مذكور را نموده
است .لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص فوق دارد ظرف مدت  10روز به
دفتر منطقهاي ايرانخودرو ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب
شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني (برگ گمركي) ،سند مالكيت (برگ سبز) خودرو هيونداي سوناتا
مدل2010بهرنگمشكيروغنيوشمارهانتظاميايران395-13ص93وشماره
موتورG4KEAA398702وشمارهشاسيKMHEU41DBAA784728
به مالكيت ابراهيم نوروز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلسندوبرگسبزخودروسواريپيكانمدل82بهشمارهموتور11158229990
و شماره شاسي  82418366به نام علي كرم پوالئي موزيرجي به شماره پالك
ايران 581-82م 37مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيوبرگسبزسواريپژو405جيالايكسآيبهرنگنقرهايمتاليك
مدل1385وشمارهانتظامي411و-81ايران43وشمارهموتور12485159978
و شماره شاسي  13247359به نام محمدكاظم انصاري تقديسي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد تيپ صبا ( )GTXIمدل  1386به شماره شاسي
 S1412286650201و شماره موتور  2210542به نام سعيده تاج مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك شامل (سند مالكيت كمپاني و برگ سبز و غيره مدارك فروش)
خودرو سواري سيستم پژو تيپ  206TU3مدل  1388نوع هاچبك به رنگ
خاكستريمتاليكوشمارهنيرويانتظاميايران455-72ن95ووشمارهموتور
 14188049803و شماره شاسي  NAAP03ED0AJ084760به مالكيت خانم
روجا ميردار منصورپناهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح شكاري ساچمهزني تكلول كاليبر  12به شماره سالح
 P30183ساخت كشور روسيه به نام حامد ريگينژاد زابلي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت راهور پژو  206به شماره شاسي  KJ319367و شماره انتظامي
477س -97ايران  33به نام سيدمحمد حسيني مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
مدركفارغالتحصيلياينجانباحمدنورزادهفرزندنورمحمدبهشمارهشناسنامه
 17552صادره از كرج مقطع كارشناسي (ليسانس) رشته حسابداري صادره از
واحد دانشگاهي كرج با شماره  1/74705مفقود گرديده و فاقد اعتبار ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج نشاني
كرج ،رجائيشهر ،بلوار موذن ارسال نمايد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره  2711136و شماره انتظامي 281ع -32ايران
 79مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند اينجانب داود گروسي به شماره كارت  1179346مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

ارتش سوريه قصد دارد شهر مهم خان شيخون در ادلب را آزاد کند؛ در
صورت موفقيت اين عمليات ،ريف شمالي حماه از ادلب جدا شده و مناطق
«اللطامنة ،کفرزيتا ،لطمين و مورک» از چهار جهت محاصره ميشود.
پس از نقض آتشبس توسط گروههاي تروريستي ،عمليات ارتش سوريه
مجددا در ريف حماه آغاز شد و دامنه آن به جنوب استان ادلب رسيد.
تحوالت شمال سوريه نشانگر پيشروي مهمي است که ارتش سوريه در
جنوب ادلب به دست آوردوشهرک«الهبيط»راآزادکرد؛ تحوليکهمعلول
تغيير تاکتيکهاي ارتش سوريه در عملياتهاي خود عليه تروريستها
بود.پايگاه خبري «رأي اليوم» گزارش داد که مسير پيشروي ارتش
سوريه نشان ميدهد که نيروهاي سوري در پي ايجاد پنج جبهه عملياتي
هستند.در واقع ارتش سوريه قصد دارد دو محور روبهروي هم را ايجاد
کند؛ جبهه نخست از «سکيک» در شرق است و محور دوم در طرف مقابل
از «الهبيط» آغاز ميشود .در واقع الهبيط ،مهمترين خط دفاعي غرب
خان شيخون به شمار ميرود.به گزارش رأي اليوم ،ظاهرا ارتش سوريه
در تالش است که خود را به شهر «خان شيخون» برساند .خان شيخون
بزرگترين شهر ريف جنوبي ادلب است.بنا بر اين گزارش ،ارتش سوريه
در صورتي که بتواند خود را به خان شيخون برساند ،ريف شمالي حماه را
از ادلب جدا ميکند و همه مناطق «اللطامنة ،کفرزيتا ،لطمين و مورک»
از چهار جهت محاصره ميشود.

ن در چهارمين
حضور پس تبانکاي را 
نمايشگاه توانمندي روستائيان و عشاير

پستبانکايران درراستاي حمايت از توسعه اشتغال روستايي و ثروتآفريني در روستاها بهعنوان
گستردهترين بانک در روستاها و مناطق دوردست با برپايي غرفه درچهارمين نمايشگاه توانمندي
روستائيان و عشاير که طي روزهاي بيست و چهارم لغايت بيست و هفتم مردادماه سال جاري
درمحل دائمي نمايشگاه هاي بينالمللي تهران برگزار ميشود شرکت مينمايد.به گزارش روابط
عمومي پست بانک ايران :خدمات اين بانک در نمايشگاه مذکور در قالب؛ استقرار هشت دستگاه
خودپرداز سيار و ثابت در غرفه و سالنهاي متعدد نمايشگاه ( ،)ATMاستقرار يک دستگاه
خودپرداز غيرنقدي( ،)Cash Lessيک دستگاه خوددريافت ( )CRSبا قابليت انجام تمام امور
بانکي و همچنين ارائه ساير خدمات بانکي ازقبيل ايجاد شعبه و باجه بانکي مجازي جهت افتتاح
انواع حساب ،صدورکارت ،راهاندازي و فعالسازي اينترنت بانک ،اپليکيشن سکه همراه و خدمات
پيامک بهصورت آني براي متقاضيان و بازديدکنندگان درسالن  27ويژه استارتاپها ميباشد.
بنابراين گزارش :پست بانکايران در اين نمايشگاه با شعار ـتوسعه اشتغال روستائي با حمايت
پستبانکايران» به عنوان بانک توسعهاي و تخصصي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات ،حامي
فعاالن حوزههاي  ITو ،ICTاستارتاپها و دانش بنيانها و بزرگترين ارائهکننده خدمات
بانکداري خردو با برپايي غرفه براي بيش از 100فعال اقتصادي ،کارآفرين و توليدکننده روستائي
بهمنظور معرفي و فروش محصوالت درحوزههاي مشاغل خرد روستايي و استارتاپها از سراسر
کشور با همکاري معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري حضوري فعال دارد.
همچنين مديران و کارشناسان حوزههاي مختلف پستبانکايران با استقرار در غرفه ،پاسخگوي
بازديدکنندگان بوده و نشستهاي صميمي نيز با آنان برگزار و آخرين دستاوردها ،فعاليتها،
برنامههاواقداماتبانکرادرقالببروشورها،بنرهاوپوسترهايتبليغاتيبهبازديدکنندگانمعرفي
مينمايند.گفتني است :هدف از برگزاري چهارمين نمايشگاه توانمندي روستائيان و عشاير معرفي
جاذبههاي فرهنگي و ميراث ناملموس مناطق از جمله آداب و رسوم بازيهاي بومي ،پوششهاي
محلي ،غذا ،جاذبه هاي طبيعي و گردشگري ،معرفي مشاهير و استعدادهاي نخبه و جوان روستايي
و عشايري ،معرفي کارآفرينان ،استارتاپها ،تقويت روحيه خودباوري و توانمندي و برقراري ارتباط
تجاري بين توليدکنندگان و مصرفکنندگان با ايجاد تقاضاهاي جديد ،شناسايي بازارهاي مصرف
براي خريد محصوالت و توليدات اين مناطق درراستاي تکميل زنجيره ارزش توليدات روستايي
است.شايان ذکر است :نمايشگاه مذکور و غرفه پستبانکايران طي روزهاي اعالمشده از ساعت
 10لغايت  21آماده بازديد عالقهمندان ميباشد.

فردا آغاز ب هکار دهمين نمايشگاه بين المللي
مادر ،نوزاد و کودک

دهمين نمايشگاه بين المللي مادر ،نوزاد و کودک از فردا تا  27مرداد ماه در محل دائمي
نمايشگاه هاي بين المللي تهران آغاز بهکار مي کند ،نمايشگاهي متنوع براي مادران،
نوزادان و کودکان است که در آن هر چه را که مادران بايد از قبل از تولد فرزندشان بدانند تا
انواع خدمات مختلف آموزشي و بهداشتي تا انواع کاالها و صنايع مختلف نوزادان و کودکان
در معرض ديد عالقهمندان قرار مي گيرد.به گزارش روابط عمومي و اطالع رساني دهمين
نمايشگاه بين المللي مادر ،نوزاد و کودک؛مراسم گشايش اين نمايشگاه صبح فردا با حضور
خانم ابتکار معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري و خانم جلودارزاده نماينده مردم
تهران در مجلس شوراي اسالمي و جمعي از مقامات و رؤساي اتحاديه هاي مرتبط برگزار
مي شود .در اين نمايشگاه بيش از يکصد شرکت و واحد توليدي و خدماتي جديد ترين
و نوين ترين کاالها ،توليدات و دستاوردهاي اين حوزه مادران ،نوزادان و کودکان را طي
چهار روز ارائه و در معرض ديد عالقهمندان قرار مي دهند .توجه ويژه به مسائل مختلف
رفاهي ،درماني و بهداشتي مادران ،نوزادان و کودکان ،رقابت بين توليد کنندگان و عرضه
کنندگان کاالها و خدمات در اين حوزه ،بازاريابي و بازارسازي ،توجه به توليدات داخلي و
تبادل تجربيات بين توليدکنندگان و عرضه کنندگان خدمات داخلي و خارجي اين حوزه ،
مهمترين اهداف برگزاري« دهمين نمايشگاه بين المللي مادر ،نوزاد و کودک» است.در اين
نمايشگاه همچنين گروه هاي مردم نهاد( (NGOو سازمانهاي غيردولتي حامي مادر و
کودک ،مهدکودک ها و مراکز آموزشي مربوط به کودکان ،شرکتهاي خدماتي مربوط به
نگهداري و پرستاري از کودک و نوزاد و نشريات ،کتاب ها و کليه خدمات اطالعاتي مادران
و کودکان نيز حضور دارند.برپايي غرفه هاي ويژه براي معاينه رايگان کودکان و نوزادان ،
معاينه جسمي  ،بينائي سنجي و چشم پزشکي ،تست هوش و ديگر مسائل مربوط به سالمتي
کودکان و نوزادان از ديگر برنامه هاي دهمين نمايشگاه بين المللي مادر ،نوزاد و کودک خواهد
بود.در اين نمايشگاه کاالها و وسايل کامل سيسموني ،مبلمان اتاق خواب نوزاد و کودک و
وسايل خواب بچه ،خدمات مختلف مراکز پزشکي درماني مادر ،نوزاد و کودک و تجهيزات
مربوطه ،لوازم بهداشتي و درماني و شوينده ها ،مراکز مربوط به آموزش دوران بارداري،
زايمان و تنظيم خانواده ،مکملهاي غذايي و کليه وسايل مرتبط به حمل و حفظ ايمني نوزاد ،
نشريات ،شرکتهاي خدماتي مربوط به نگهداري و پرستاري از کودک و نوزاد ،مهدکودک ها
و مراکز آموزشي مربوط به کودکان ،لوازم خانگي مربوط به نوزاد و کودک ،وسايل فانتزي و
انواع اسباب بازي ها ارائه و در معرض ديد عالقهمندان قرار مي گيرد.در دهمين نمايشگاه
بين المللي مادر ،نوزاد و کودک بسياري از بيمارستان ها و مراکز مختلف درماني حوزه
ناباروري و زايمان و همچنين اتحاديه زنان کارگر نيز حضور دارند.

