» خبر

س يانان :

 ۷۵روز بعد از توفان ،جزاير ويرجين
آمريکا هنوز برق ندارند

با اينکه بيش از دو ماه از وقوع توفان شديد ماريا در جزاير ويرجين آمريکا
ميگذرد ،هنوز هم شرايط به حالت عادي برنگشته است.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان به نقل از سيانان ،با اينکه  75روز از توفان ماريا گذشته
است هنوز هم شرايط در جزيره «سنت کرويکس» در جزاير ويرجين آمريکا
به حالت عادي برنگشته و مردم با دشواريهاي زيادي روبهرو هستند.
هنوز بخشهاي زيادي از اين جزيره برق ندارند و مردم از موتور برقهاي
ديزلي استفاده ميکنند که شبها صداي آنها اجازه نميدهد بخوابند.
هنوز هم ردپاي توفان ماريا -که جزاير ويرجين را در هم کوبيد -در
اين منطقه ديده ميشود .حدود  60درصد اين منطقه برق ندارد .در
سنت کرويکس فقط يک چهارم شهروندان برق دارند .برخي از خانه ها
هنوز هم سقف ندارند.مردي که در پي توفان ماريا قصد دارد در خانه
اش را تعويض کند گفت  :در اين منطقه روند زندگي مردم تغيير کرده
است چون امکانات زيادي را از دست داهاند.

»

يک وبگاه تحليلي آمريکايي هشدار داد که ايران و چين قادرند ناوهاي آمريکايي را غرق
کنند .به گزارش فارس وبگاه «امريکن کانسروتيو» در اين باره نوشت :آمريکا در نبرد
محتمل با قدرتهاي بزرگ يا متوسطي چون ايران دستکم يکي از ناوهاي هواپيمابر
خود را از دست خواهد داد.بر پايه همين گزارش ،اين وبگاه آمريکائي ،در تحليلي به قلم
«هنري جي کازيانيس» مدير مطالعات دفاعي «مرکز نشنال اينترست» در زمينه افت
توان نظامي آمريکا به ويژه نيروي دريايي اين کشور نوشته است که عصر اتکا به ناوهاي
هواپيمابر در ارتش آمريکا گذشته است.کازيانيس نوشته است« :نيروي دريايي اياالت
متحده يا صادقانهتر بگويم ،کل ارتش نميخواهد واقعيت را بپذيرد .در جنگ بزرگ بعدي
با قدرتهاي جهان يا شايد قدرت متوسطي چون ايران دستکم يکي از ناوهاي هواپيمابر
آمريکا غرق شده و به قعر دريا خواهد رفت .اين امر به معناي کشته شدن هزاران نفر

نيويورک تايمز خبر داد:

ناکارآمدي موشک هاي پاتريوت
آمريکايي در عربستان

روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز روز دوشنبه در يک تحليل ،سيستم دفاع
موشکي پاتريوت آمريکا در عربستان سعودي را ناکارآمد توصيف و آنرا
در نيل به اهداف نظامي در خاورميانه ناموفق ارزيابي کرد.در اين تحليل به
قلم َمکس فيشر ،اريک اشميت ،آودريکارلسن و ماالک براون ،کارشناسان
موسسه مطالعات بين المللي ميدلبري آمريکا آمده است':اگرچه منابع
رسمي عربستان از ساقط شدن موشک بالستيک نيروهاي انصار اهلل يمن
شليک شده به سوي فرودگاه رياض توسط سيستم دفاع موشکي پاتريوت
آمريکايي خبر مي دهند ،اما تجزيه و تحليل عکس ها و فيلم هاي بدست
آمده از آن حادثه نشان مي دهد که پاتريوت آمريکايي در ماموريت خود
در عربستان موفق نبوده است.رسانه هاي تحت کنترل عربستان و حتي
بسياري از رسانه هاي آمريکايي با ظاهر سازي و دستکاري در گزارشات
خود سعي کرده بودند با موفقيت آميز جلوه دادن عمليات دفاعي سيستم
پاتريوت آنرا يک پيروزي بزرگ هم براي آمريکا و هم عربستان تلقي و
معرفي کنند ،درحالي که شواهد خالف اين ادعاي سعودي ها و آمريکايي
را نشان داده است.

قاسمي :فرانسويها بدانند برنامههاي موشکي ايران
قابل مذاکره نيست

سخنگوي وزارت خارجه کشومان تاکيد کردفرانسويها
بدانند برنامههاي موشکي ايران قابل مذاکره نيست.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ،بهرام قاسمي
اين مطلب را در حاشيه مراسم معارفه مديرعامل
خبرگزاري فارس در پاسخ به پرسشي درباره اظهارات
اخير ماکرون مبني بر لزوم مذاکره با کشورمان
درخصوص کاهش توان دفاعي ايران اعالم کرد.
بر پايه همين گزارش ،وي گفت :قطعاً ايران در

حوزه هاي مشخص مانند برنامه هاي دفاعي و
موشکي ايستادگي الزم را دارد و حق خود مي داند
که سياست هايش را پيگيري کند و اينگونه مسائل
به هيچ عنوان قابل مذاکره نيست.به گفته قاسمي:
دولتمردان فرانسه و ديگر دولتمرداني که درخصوص
مسائل ايران صحبت مي کنند الزم است با توجه به
تحوالت عميقي که در دهه هاي گذشته در منطقه
روي داده است و تفاوت هاي زيادي که در شرايط
کنوني و گذشته وجود دارد دقت کنند.وي افزود:
آنان بايد در بيان و کالم خودشان مسائل را با دقت
و ظرفيت بيشتري تحليل کنند زيرا قطعاً جمهوري
اسالمي ايران در مسائل دفاعي و موشکي مذاکره
نمي کند.سخنگوي دستگاه ديپلماسي همچنين
خطاب به دولتمردان فرانسه تاکيد کرد :درباره
ديگر مسائل منطقه نيز قطعاً الزم است دوستان
فرانسوي دقت بيشتري کنند.

ايران و چين قادرند
ناوهاي آمريکايي را
غرق کنند

بين الملل
داماد ترامپ :پيشرفتهاي مهمي در متحد کردن
منطقه عليه ايران داشتهايم

دامادومشاوررئيسجمهورآمريکادرنشستصهيونيستي
«سابان» گفت که ترامپ پيشرفتهاي مهمي در متحد
کردن منطقه عليه ايران داشته است.به گزارش خبرگزاري
تسنيم« ،جرد کوشنر» ،داماد و مشاور «دونالد ترامپ»،
رئيسجمهورآمريکادريکسخنرانيدراجالسصهيونيستي
«سابان» به تکرار ادعاهاي بيپايه و اثباتنشده عليه
ايران پرداخت .وي گفت« :در منطقه مسائل مختلفي
وجود دارند که براي مردم ،بسيار نگرانکنندهاند ،مث ًال
ايران و بلندپروازيهاي هستهاي آنها و رفتارهاي پرهزينه
آنها در منطقه ».کوشنر مدعي شد که ترامپ در تالش
است در منطقه ثبات ايجاد کند .کوشنر در بخش
ديگري از اين نشست در پاسخ به سوالي درباره دليل
اينکه ترامپ اولين سفر خارجياش را عربستان سعودي
قرار داده گفت قصد رئيسجمهور آمريکا اين بوده که
مشکالت مربوط به دنيا را با همراهي کشورهاي ديگر
حل کند .او گفت« :مسئله ما اين است که همه را در

شکستکودتاي سعودي در صنعا

ادامه از صفحه اول
همزمان ،ائتالف نظامي ضديمني عربستان ،با انتشار اطالعيه
فوري از شهروندان ساکن صنعا خواسته از پايگاههاي انصاراهلل
تا  ۵۰۰متر فاصله بگيرند.در اين شرايط ،مشاور رسانهاي
شوراي عالي سياسي يمن ،تاکيد کرده که مسئوليت کشتن
علي عبداهلل صالح بر عهده کشورهاي عضو ائتالف ضديمني
عربستان است.
روايت رسانه هاي منطقه از آخرين روزهاي فعاليت صالح
عليه نيروهاي مردمي يمن،در نوع خود قابل تامل است.
پايگاه خبري روزنامه العربي الجديد نوشت :کودتاي
«علي عبداهلل صالح» رئيس جمهوري سابق يمن که
رسانه هاي طرفدار سعودي از آن به عنوان 'انتفاضه عربي
صنعا عليه حوثي ها' نام بردند ،چند ساعت بيشتر دوام
نياورد ،شکست خورد و دچار مرگي زود هنگام شد.
به گزارش ايرنا ،روزنامه الجديد چاپ لندن روز دوشنبه
در مطلبي افزود :بعد از آن که به نظر مي رسيد راه حل
نظامي سريع از سوي علي عبداهلل صالح رئيس جمهوري
برکنار شده يمن به خصوص در صنعا پايتخت و استانهاي

ديگر که تحت تسلط نيروهاي انصاراهلل و افراد مسلح وابسته
به صالح بود ،آغاز شده است.
بعد از آن که انتفاضه صالح و حزب وفادار وي عليه
حوثي ها ،مراکز رسانه اي انصاراهلل را اشغال کردند ،هيچ
صدايي از رسانه هاي سعودي و اماراتي در باره رويدادهاي
يمن شنيده نشد .اما حوثي ها بار ديگر زمام امور را به
دست گرفته و صالح از سخنان تحريک آميز خود عليه
نيروهاي انصاراهلل عقب نشيني و انصاراهلل نيز ميانجي گري
عمان بين آنان و صالح را تکذيب کرد.يکشنبه روز انصاراهلل
بود زماني که درگيري هاي مسلحانه در برخي از مناطق
صنعا با وفاداران علي عبداهلل صالح رخ داد اما ضد حمله
و پيشرفت انصاراهلل رسانه هاي صالح را از کار انداخت و
حداقل مسير جنگ رسانه اي را به کنترل در آورد و در
کنار آن قدرت خود را با آوردن نيرو از استان هاي ديگر
به صنعا تقويت کرد.
از سوي ديگر«،محمد عبدالسالم» سخنگوي جنبش أنصاراهلل
يمن اعالم کرد که صدها شبه نظامي خيانتکار خود را در
صنعا تسليم کردند.بر اساس اين گزارش ،وي در اين خصوص

شهرداري فيروزكوه در نظر دارد نسبت به (واگذاري بازيافت زبالهها در محل دپو زباله
شهرداري) با مشخصات مدنظر اقدام نمايد .لذا از اشخاص حقيقي و حقوقي واجدالشرايط
جهت بازديد از محل و شركت در مزايده دعوت ميگردد حداكثر به مدت  10روز از
تاريخ انتشار اين آگهي جهت اخذ اسناد مزايده و تكميل اسناد و مدارك و همچنين
اعالم قيمت پيشنهادي خود به امور قراردادهاي شهرداري اقدام نماييد.
ضمنا:
 هزينه درج آگهي و ساير كسورات متعلقه به عهده برنده مزايده خواهد بود. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد. چنانچه نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد پيشنهادي نباشند سپردهشركت در مزايده آنان به نفع شهرداري خواهد شد.
 شماره تماس021-76442114 :آدرس سايت شهرداري فيروزكوهwww.Firouzkouh.org :

جعفر پرج  -شهردار فيروزكوه

تاريخ انتشار96/9/14 :
خ ش96/9/14 :

آگهي شركت در مزايده عمومي (نوبت اول)

واگذاري (اجاره) پارك شهروند و مغازه و سرويس بهداشتي و نمازخانه جنب آن

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  4/564مورخ  96/7/16شوراي اسالمي شهر نسبت به واگذاري زمين شهربازي پارك شهروند و مغازه و سرويس بهداشتي و نمازخانه جنب آن را با شرح ذيل جهت
آمادهسازي (كفسازي ،نورپردازي و نردهكشي) و راهاندازي  12دستگاه وسيله بازي از طريق مزايده كتبي به اشخاص حقوقي يا حقيقي با شرايط تعيين شده مشروحه ذيل اقدام نمايد.
مشخصات موضوع مزايده:

رديف

موضوع مزايده

1

محوطه پارك شهروند جهت آمادهسازي و راهاندازي دستگاههاي وسيله بازي كه
داراي تاييديه از اداره استاندارد باشد .شامل -1 :سرسره بادي  -2ترامبولين -3
قايق پدالي (به تعداد مورد نياز)  -4استخر توپ  -5كشتي سبا  -6سانتو  -7انواع
تاب زنجيري و گردان (به تعداد مورد نياز)  -8انواع چرخ و فلك  -9قطار (ترن)
بازي  -10ماشين برقي  -11تاب كودك  -12فوتبالدستي
ساختمان فروشگاه همراه با سرويس بهداشتي و نمازخانه

شرايط مزايده:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  7روز كاري پس از درج آگهي در روزنامه جهت
خريد اسناد مزايده با در دست داشتن اصل مدارك به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه و
اسناد مزايده را خريداري نمايند.
 -2داشتن سوابق و مجوز دفاتر اتوبوسراني و مينيبوسراني براي شركت در مزايده الزامي است.
 -3شركتكنندگان در مزايده ،اسناد مزايده و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه ،الك و مهرشده
شامل تضمين شركت در مزايده و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه و رزومه كاري (اشخاص حقوقي) و
مدارك كامل شناسايي (اشخاص حقيقي) و قراردادهاي مربوطه مرتبط با موضوع مزايده در صورت وجود ،را
در "پاكت الف" و پيشنهاد قيمت در "پاكت ب" قرار دهند و هر دو پاكت را در يك پاكت قرار داده و در وقت
قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.
 -4متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مزايده را به يكي از صورتهاي زير:
 )1واريز به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب  0106721682008نزد بانك ملي
 )2چك تضمينشده بانكي
 )3ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائهشده نمايند.
 -5مهلت نهايي قبول پيشنهادات  1روز پس از پايان مدت فراخوان ميباشد.
 -6به پيشنهاد مخدوش ،مبهم ،داراي شرايط ،ناقص ،پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و يا
سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7شركتكنندگان ميتوانند در يك يا هر دو موضوع مزايده شركت و پيشنهادات خود را در پاكات جداگانهاي
كه از امور قراردادها دريافت مينمايند مندرج و تحويل نمايند.
 -8شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -9كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار/مستاجر ميباشد.
 -10هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -11برنده مزايده بابت تضمين انجام تعهدات ميبايست  -1ده درصد از مبلغ قيمت پيشنهادي خود و  -2معادل
 3برابر اجاره پيشنهادي را به عنوان تضمين انجام تعهدات به صورت واريز نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين
شده بانكي طبق شرايط اعالمي در شرايط خصوصي و اين آگهي قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري

مبلغ پايه اجاره  -ماهيانه (به صورت فصلي) و
جمع ساليانه  -ريال
بهار56/000/000 :
تابستان124/000/000 :
پاييز23/000/000 :
زمستان5/000/000 :
جمع اجاره ساليانه208/000/000:
بهار14/000/000 :
تابستان16/000/000 :
پاييز12/000/000 :
زمستان10/000/000 :
جمع ساليانه52/000/000 :

ميزان سپرده تضمين شركت
در مزايده (ريال)

مبلغ خريد اسناد
(ريال)

13/000/000

500/000

واريز نمايد .عالوه بر آن در صورت نياز تضمينات ديگري نيز اخذ خواهد گرديد.
 -12مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  15790096/01شهرداري نزد بانك ملت واريز گردد و پس
از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد مزايده از شهرداري
اقدام نمايند.
 -13برنده مزايده ميبايست تعداد حداقل  8مورد از انواع وسايل بازي اعالمي را در محل مورد اجاره نصب
و مستقر نمايد و در صورتي كه بخواهد بيش از  12مورد را نصب و مستقر نمايد بايد با اخذ مجوز از شهرداري
به اين مهم اقدام نمايد.
 -14برنده مزايده ميبايست ظرف مدت يك هفته پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد
مراجعه نمايد .در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد .در
صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد .همين شرايط براي نفر سوم
نيز قابل اعمال ميباشد.
 -15شركت در مزايده و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول تمامي شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -16ساير شرايط طبق قرارداد منعقده و شرايط خصوصي ميباشد.
 -17پرداخت كليه هزينهها اعم از عوارضات شهرداري و غيره به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -18ساير شرايط خصوصي پس از خريد اسناد در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.
 -19ضمنا متقاضيان ميتوانند تا قبل از اتمام مهلتهاي مقرر در آگهي از موقعيت مورد اجاره بازديد نمايند.
 -20ارائه تاييديه دستگاههاي بازي از اداره استاندارد در زمان عقد قرارداد الزامي است.
 -21ارائه تاييديه و صالحيت كاري از اداره اماكن عمومي جهت كليه شركتكنندگان الزامي ميباشد.
 -22بديهي است كليه سازههاي عمليات آمادهسازي در پايان قرارداد در مالكيت شهرداري قرار خواهد
گرفت.
 -23اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس  www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي
ميباشد.
 -24كليه متقاضيان شركت در مزايده ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  7روز كاري جهت دريافت اسناد  1روز
كاري جهت تحويل پيشنهادات به نشاني استان لرستان  -شهرستان اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار96/9/14 :
خ ش 96/9/14 :روابط عمومي شهرداري اليگودرز
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نماينده ويژه سازمان ملل :

 ۲۵۰ميليارد دالر هزينه بازسازي سوريه است

برابر تجاوزگريهاي ايران متحد کنيم».کوشنر در پاسخ
به اين سوال که دولت ترامپ تا چه اندازه در هدف
متحد کردن کشورها عليه ايران موفق بوده گفت« :به
نظرم پيشرفتهاي مهمي در اين حوزه کرديم .اگر يک
سال قبل از روي کار آمدن ما را در نظر بگيريد ،بسياري
از اين کشورها احساس ميکردند ايران جسور شده و
رفتارهايش کنترل نميشود ،اما آن کشورها اکنون از
رهبري آمريکا استقبال ميکنند».

نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه ميگويد که بازسازي اين کشور
به حداقل  ۲۵۰ميليارد دالر نياز خواهد داشت.به گزارش خبرگزاري
فارس ،در حالي که مبارزه دولت سوريه و حاميانش با تروريستها با
موفقيتهاي چشمگيري مواجه شده است ،مقامات و نمايندگان غربي
اظهاراتي درباره هزينههاي سنگين بازسازي سوريه پس از حدود
 6سال بحران و جنگ مطرح کردهاند.روزنامه نيويورک تايمز در گزارشي
مفصل به موضوع هزينههاي سنگين بازسازي سوريه به دنبال حدود
 6سال از درگيري و بحران در اين کشور پرداخته است.بنا بر اين گزارش،
از نظر «استفان دي ميستورا» نماينده ويژه سازمان ملل در سوريه،
بازسازي سوريه حداقل  250ميليارد دالر هزينه خواهد داشت.فدريکا
موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا هم درباره بازسازي
سوريه اظهارنظر کرده است.او در بيانيهاي خواستار تعيين پيش شرط
براي حضور کشورهاي غربي در بازسازي سوريه شد.

سناتور آمريکايي :واشنگتن به درگيري
نظامي با پيونگيانگ نزديک ميشود

علي عبداهلل صالح کشته شد

آگهي مزايده عمومي
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دبير کل ناتو :در شرايط کنوني اقدام
نظامي عليه کرهشمالي ضرورتي ندارد

دبيرکل سازمان پيمان آتالنتيک شمالي ناتو ضمن حمايت از تحريمهاي
اقتصادي شديد عليه کره شمالي در عين حال گفت که در شرايط کنوني
اقدام نظامي عليه اين کشور ضروري نيست.به گزارش خبرگزاري فارس،
«ينتس استولتنبرگ» دبيرکل سازمان پيمان آتالنتيک شمالي (ناتو) در
سخناني اعالم کرد که کره شمالي به وسيله موشکهاي قارهپيما ميتواند
اروپا و آمريکاي شمالي را هدف قرار دهد .آزمايش موشکي هفتههاي
گذشته نشان داد که تمامي کشورهاي عضو ناتو در تيررس قرار دارند.بنابر
گزارش روزنامه اتريشي کورير ،استولتنبرگ گفت« :به همين دليل بايد
نهايت فشار و تحريمهاي اقتصادي را به کار گرفت تا کرهشمالي را به انجام
مسئوليتهاي خود در زمينه تسليحات هستهاي وادار کرد.دبيرکل ناتو در
عين حال با اعالم اينکه ناتو چندين دهه بدون اقدام نظامي عمل کرده
است گفت که در شرايط کنوني اقدام نظامي عليه کره شمالي ضرورتي
ندارد و امکان دفع هر حملهاي وجود دارد.بحران کرهشمالي روز سهشنبه
دمحور مسائلي خواهد بود که وزراي خارجه کشورهاي عضور سازمان ناتو
در نشست بروکسل به آن خواهند پرداخت.

خواهد بود و البته براي ممانعت از آن نيز کار چنداني از دست ما برنميآيد».اين وبگاه
ادامه داد :بايد با اين واقعيت کنار بياييم که عمر ناوهاي هواپيمابر آمريکا ،نماد اعمال
قدرت کشور ،به سر آمده است .شايد قادر باشيم واقعيات درحال وقوع را انکار کنيم،
اما نوآوريها در ساخت موشکهاي ضدکشتي در چندين دهه اخير از يکسو و از سوي
ديگر برد کوتاه جنگندههاي مستقر در ناوها و سامانههاي دفاع موشکياي که به سادگي
مغلوب ميشوند ،شرايط را براي نابودي يکي از قدرتمندترين جنگ افزارهايي که تاکنون
ساخته شده است ،فراهم کرده است.اين وبگاه با اشاره به توان موشکي برخي کشورها از
جمله چين و موشک «دانفنگ  »21-اين کشور که به قول بسياري از کارشناسان قاتل
ناوهاي هواپيمابر آمريکا است ،نوشت :چين و ديگر کشورها فضاي کافي را براي به چالش
کشيدن ناوهاي هواپيمابر قدرتمند آمريکا در دهههاي آينده خواهند داشت.

گفت :اين اتفاق پس از آن افتاد که اين افراد دريافتند
نبرد کنوني ،نبرد خيانتکارانه اي است.عبدالسالم ادامه
داد :جنگنده هاي ائتالف سعودي زيرساخت هاي يمن و
همچنين مناطق مسکوني را هدف قرار مي دهند.وي با بيان
اينکه سعودي ها به شبه نظاميان خائن کمک مي کنند،
گفت :چند پايگاه نظامي در صنعاء توسط دستگاه هاي
امنيتي پاکسازي شده است.
همچنين به گزارش شبکه خبري العربيه عربستان ،ائتالف
عربي با صدور بيانيه اي با تهديد ساکنان صنعا به بمباران،
از آنها خواست خانه ها و اماکن نزديک به مواضع انصاراهلل
را تخليه کنند.جنگنده هاي عربستان و ائتالف عربي به
سرکردگي اين کشور در سه سال گذشته به بهانه حمله
به مراکز نظامي  ،مناطق مسکوني و زير ساخت هاي يمن
را هدف حمالت خود قرار داده و هزاران غير نظامي اعم از
زنان و کودکان يمني را به قتل رسانده اند.در همين ارتباط
عبدربه منصور هادي رئيس جمهوري مستعفي و فراري يمن
امروز فرمان آغاز حمله نظامي به صنعا پايتخت اين کشور را
به بهانه آزاد سازي اين شهر از انصاراهلل صادر کرد.

سناتور ارشد کميته نيروهاي مسلح سناي آمريکا با هشدار درباره نزديک
شدن درگيري نظامي ميان واشنگتن و پيونگيانگ از پنتاگون خواست تا
خانواده نظاميان آمريکايي مستقر در کره جنوبي را از اين منطقه خارج
کند.به گزارش خبرگزاري فارس« ،ليندسي گراهام» سناتور جمهورخواه
کنگره آمريکا اعالم کرد از آنجايي که واشنگتن به درگيري نظامي با
پيونگيانگ نزديک ميشود ،پنتاگون بايد خروج خانوادههاي نظاميان
آمريکايي مستقر در کره جنوبي را هر چه سريعتر آغاز کند.بنا بر گزارش
شبکه «راشاتودي» ،اين عضو کميته نيروهاي مسلح سناي آمريکا در برنامه
«فيس دنيشن» شبکه «سي بي اس» اعالم کرد« :نابخردانه است که همسران
و فرزندان نظاميان خود را به کره جنوبي بفرستيم آن هم در شرايط اقدامات
تحريک آميز کره شمالي .بنابراين ،از پنتاگون ميخواهم تا اعزام اين افراد را
متوقف کند و حتي تصور ميکنم زمان آن فرا رسيده که خروج وابستگان
نظاميان آمريکايي در کره جنوبي را نيز آغاز کنيم».گراهام ادامه داد« :ما به
درگيري نظامي با کره شمالي نزديک ميشويم چرا که اين کشور به سمت
پيوند دادن فناوري موشکي بالستيک با تسليحات هستهاي حرکت ميکند؛
موشکي که نه تنها قابليت رسيدن به آمريکا را دارد بلکه ميتواند سالح
هستهاي نيز حمل کند .زمان ما در حال اتمام است».بر اساس اين گزارش،
اين سناتور آمريکايي چند روز پيش نيز اعالم کرده بود که اگر اوضاع تغيير
نکند ،آمريکا سرانجام با کره شمالي وارد جنگ خواهد شد اگرچه در صورت
وقوع چنين امري تعدداد زيادي از مردم کشته و زخمي ميشوند.

