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نظرسنجی ناامیدکننده
برای ترامپ

تالش برای بمبگذاری
در آلمان

واکنش تند اروپا
به درخواست پارلمان بریتانیا

انتقاد دبیرکل سازمان ملل
از بحرین

نظرسنجیهای جدید نشان میدهد که اکثریت مردم آمریکا به «دونالد

بعد از درخواست پارلمان انگلیس برای تغییر توافق برگزیت مقامات اروپایی

پلیس آلمان ســـه تبعه عراقـــی را با ادعای اتهام تـــاش این افراد برای

دبیرکل سازمان ملل از تایید حکم حبس ابد شیخ علی سلمان ،دبیرکل

«فارس»،بهنوشتهروزنامه«ایندیپندنت»درجدیدتریننظرسنجیمشترک

دادهاند .به گزارش «تسنیم» ،نمایندگان بریتانیایی روز سهشنبه به ترزا می،

«دویچهوله» ،دو جوان  ۲۳ساله و یک جوان  ۳۶ساله دیروز چهارشنبه در

نســـبت به تایید حکم حبس ابد شیخ علی سلمان و دو تن از همراهانش

ترامپ» برای انتخابات آتی ریاستجمهوری رای نخواهند داد .به گزارش

«واشنگتن پست» و شبکه خبری «ایبیسی» 56،درصد پرسششوندگان
گفتهانـــد که اگر ترامپ نامزد قطعی حـــزب جمهوریخواه در انتخابات

ریاستجمهوری باشد ،قطعا به او رای نخواهند داد .این در حالی است
که تنها  28درصد گفتهاند قطعا به ترامپ رای میدهند .در میان بانوان

شرکتکننده در این نظرسنجی 64 ،درصد گفتهاند که موافق حمایت از
ترامپ نیستند .این درحالی است که  48درصد مردان نیز نظر مشابهی

داشـــتهاند .بر پایه ایـــن گزارش 31 ،درصد (یکســـوم) رایدهندگان
جمهوریخواه نیز گفتهاند که خواهان کاندیدا شدن شخص دیگری از

این حزب برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری هستند.

در موضعگیریهای مختلف واکنش تندی را به این درخواســـت نشـــان

نخستوزیر این کشور دستور دادند مذاکرات مجددی را با رهبران اروپایی با
هدف تغییر توافق فعلی برگزیت آغاز کند تا جایگزین توافق فعلی جنجالی
درخصوص مرز ایرلند شـــود .حاال نگاهها در جریانات برگزیت با نگرانی به

بروکسل دوخته شده است .البته اولین واکنشها به این درخواست پارلمان

لندنحکایتاز«نه»قاطعاتحادیهاروپادارد«.دونالدتاسک»،رئیسشورای
اروپایی بعد از رایگیری روز گذشته پارلمان لندن سریعا مذاکرات مجدد

درباره توافق برگزیت را رد کرد« .امانوئل مکرون» ،رئیسجمهور فرانسه هم

درواکنشبهایندرخواستپارلمانلندناظهارداشتکهتوافقانجامشده

درباره برگزیت بهترین توافق ممکن است و مجددا قابل مذاکره نیست.

طرحریزی حمله تروریســـتی دســـتگیر کرد .بنابر گزارش شبکه خبری
پی بازرسی و تفتیش در ایالت اشلسویگ هولشتاین بازداشت شدهاند.

پلیس مدعی شده است که این افراد بمبگذاری و یک حمله تروریستی
را طرحریزی کرده بودند .دادســـتانی فدرال در بیانیهای اعالم کرد طبق
اطالعات به دســـت آمده ،افراد مظنون تاکنون یک هدف را برای انجام

برنامـــه خود در نظر نگرفته بودند .دو نفر از این افراد متهم شـــدهاند که
تالش کردهاند بمب بســـازند و به این منظور از باروت و دیگر مواد مشابه

استفاده و چگونگی ساخت بمب را از اینترنت دانلود کردهاند .تحقیقات
بیشـــتر مبنیبر اینکه آیا این افراد با سازمان تروریستی ارتباط داشتهاند

یا خیر ،ادامه دارد.

در آستانه انقالب اسالمی ایران ،مصر با امضای قرارداد کمپدیوید با رژیم صهیونیستی به دنبال حذف چالش امنیتی
برای رفع مشکالت اقتصادی رفت؛ تحلیلگران عرب درباره وضعیت امروز دو کشور چه میگویند؟

ایران  -مصر؛ ۴۰سال بعد

فرهیختگان مقامهـــای عربی ترجیح میدهند هیچوقت
درباره پیشـــرفتهای ایران سخن نگویند یا اگر هم ناچار

و ایرانیها از فرصتها اســـتفاده میکنند و آن کشوری

قدرت و نفوذ ایران در منطقه گفت و برای جبران به شـــرح

که حکومت در آن سقوط کرده مثل طبق طالیی تسلیم

توانایی مصـــر برای توقف این نفـــوذ پرداخت .به گزارش

ایران میشود؟» او معتقد است« :ایران طرح و استراتژی

«شفقنا» به نقل از «روسیاالیوم» ،وی مدعی شد که «کاهش

خودش را دارد .زمانی که ایران به فکر ساخت طرح خود

نقـــش مصر منجر به قدرت گرفتن ایران و ترکیه و نفوذ آنها

بود به ســـمت ایجاد توانایی نظامـــی قدرتمند و توانایی

در منطقه شده است ».عمر موسی مدعی شد« :مصر قادر

هســـتهای که همه دنیا به آن احترام بگذارند نیز بود .در

است نفوذ ایران و ترکیه در منطقه را متوقف کند ».وی ادامه

زمینه نظامی هم ایران به هیچوجه بر ســـاحهای غربی

داد« :اعراب به خاطر نبود نقش مصر در مقایســـه با حضور

یا شرقی حساب نکرد ،بلکه تصمیم گرفت خود بر اساس

ترکیه و ایران ،احساس ناراحتی میکردند .مصر با قدرت و

تواناییهـــا و خبرگـــی نیروهای ایرانی ســـامانه نظامی

هیبت خود که باید حفظ شود ،مشکل کاهش نقش عربی

خود را بســـازد .و این به هیچوجـــه جای نکوهش ندارد

را حل خواهد کرد ».دبیرکل ســـابق اتحادیه عرب در ادامه
به آنچه مصر باید به آن برســـد ،اشاره کرد و گفت« :قاهره
باید در میز مذاکرات جای ثابتی داشـــته باشد .هیچکس
تاب و تحمل این را ندارد که برای مصر مشـــکلی رخ دهد

و همه از بازگشـــت نقش مصر به نقطه ثقل خود در منطقه
استقبال میکنند».

بلکه بر عکس بســـیار هم احترامبرانگیز است ،حتی اگر

ســـال از توافق کمپ دیوید و انقالب ایران گذشته است و

کـــه اعراب بر حمایـــت در حال کاهش آمریـــکا اعتماد

زبان کارشناســـان و مقامهای سیاسی ایرانی که از زبان

در منطقه ،جزیره امن و ثبات اســـت ولی ما بهرغم حمایت

جامعه و نیروی نظامی اعتماد میکنند ،مســـالهای که

حاال راحت میتوان به بررسی وضعیت ایران و مصر ،نه از

چهرههای سرشناس جهان عرب پرداخت تا مشخص شود

اشاره عمر موسی به ایران از آن جهت دارای اهمیت است

یک سطح و با ویژگیهای همسان بودند اما ایران در این

روزنامهنگاران عربی ،گزارشـــی باشد که «فهوی حسین»،

 40ســـال توانسته در منطقه عربی نفوذ چشمگیری پیدا

کند ولی مصر فاقد هر گونه نفوذ در منطقه است 40 .سال
پیش درست در آخرین ماههای منتهی به انقالب اسالمی،
در  17ســـپتامبر  26( 1978شـــهریور  )57انورسادات

رئیسجمهـــور مصـــر و مناخیم بگین نخســـتوزیر رژیم

صهیونیســـتی بعد از حدود  ۱۲روز مذاکره به توافق صلح
«کمپ دیوید» رســـیدند .انورسادات که کشورش غرق در

مشکالت اقتصادی بود ،به این نتیجه رسید که توان ادامه
این تقابل با تلآویو را ندارد .او گمان میکرد با توافق صلح

با رژیم صهیونیســـتی و حـــل اصلیترین چالش امنیتی
کشورش ،میتواند چر خهای اقتصاد را به حرکت درآورد.

ســـادات تصور میکرد خیلی زود در فرودگاه مصر شاهد
ترافیک کشورهای بزرگ برای سرمایهگذاری در پروژههای

این کشور خواهند بود .هر چند در آن زمان در ایران انقالب

شـــاید بهترین گزارش درباره تفاوت ایـــران و مصر در بین
روزنامهنگار مصری در روزنامه «الشرقاالوســـط» نوشـــته

است .به گزارش «افکارنیوز» این نویسنده عرب در بخشی
از گزارش خود با اشـــاره به همسطحی دو کشور در فضای
بینالمللی نوشت« :ایرانیها راه مبارزه و مقاومت در برابر

ابرقدرتهـــا ،بهخصوص آمریکا را انتخـــاب کردهاند و ما

مســـیر سازش را برگزیدهایم؛ ما هر سال مزد خیانتمان به
اعـــراب را از طرف آمریکا در قالب چهار میلیارد دالر کمک
بالعوض گرفتهایم اما ایرانیها از همان اول فشار سیاسی،

اقتصـــادی و تحریم و جنگ داخلی و جنگ نابرابر را تجربه
کردهانـــد ».وی افزود« :امروز ایران از یک قدرت منطقهای
به یک قدرت جهانی تبدیل شده که هیچمشکلی در سطح

منطقه و جهان بدون جلب نظر این کشور قابل حل نیست

و کاندیداهای ریاســـتجمهوری آمریکا هر کدام  ۶۴بار
عبارت ایـــران را در مناظره تلویزیونی خود به کار میبرند.

به پیروزی نرسیده بود و حکومت وقت از این پیمان حمایت

گویی حریفی جز ایران در سطح جهان ندارند؛ دیگر اینکه

رژیم صهیونیســـتی و به تبع آن آمریکا تبدیل شـــد40 .

نانو ،شبیهســـازی ،پزشکی و ...جزء  10کشور برتر جهان

کرد اما پس از پیروزی انقالب ،ایران به اصلیترین دشمن

بعضی از سیاســـتمداران با آن مخالف باشند .در حالی

هســـتند .در صنایع موشکی چهارمین قدرت دنیا و از نظر

کدام الگو توانسته در منطقه موفق عمل کند.

که این دو کشـــور  40سال پیش ،در عرصه بینالملل در

اعراب حسرت ایران را میخورند

دالر برای ســـرنگونی این یا آن حکومت عربی میپردازند

با برنامه «الحکایه» شـــبکه ماهوارهای «امبیسی مصر» از

ایرانیها در تمام علوم راهبردی ،از هســـتهای تا فضایی،

آگهی مناقصه

 -1مناقصهگذار :دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم به آدرس

دقت و سرعت موشکهایش شاید اولین کشور دنیاست و

آمریکا و اخذ کمکهای ســـاالنه ،دغدغه تهیه یک وعده
قرص نان برای اکثر مردممان داریم و »!...

گزارشهای روایت عربی از پیشرفت علمی

رویترز ،ایران در ابتدای سال  2013با  2925مقاله علمی،

هفدهمین کشـــور تولید علم شـــد و با این رشد باالترین
میانگین رشـــد علمی را از آن خود کرد و تاکنون نیز هر سه

ســـال این رشد افزایش داشته است .ایران از سال 1996
تـــا  2008تولیدات علمی خـــود را  18برابر کرد؛ مقاالت

علمی قبل از انقالب حدود چهار هزار مقاله بود که در حال
حاضر به  20هزار مقاله رسیده است .تعداد دانشجویان از

 167هزار به چهار میلیون دانشـــجو نزدیک شده و درصد
باســـوادان قبل از انقالب [کمتر از]  50درصد بوده و حال
به  86درصد رسیده است .ایران تاکنون دو ماهواره به فضا

پرتاب کرده و همچنین یک میمون را به فضا فرستاده و سالم
و زنده برگردانده است ».این نویسنده عربی ادامه میدهد
تمامی اینها در حالی اتفاق افتاده که ایران ســـالها تحت

محاصره [شدید غرب] بوده است.

آگهی مزایده

روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم

حساب  0105604110008بانک ملی به نام دانشگاه آزاد
اسالمی واحد قشم

 -6محل دریافت و تسلیم پاکات :استان هرمزگان – جزیره قشم-

کیلومتر 18جاده قشم – درگهان -دانشگاه آزاد اسالمی واحد
قشم -امور اداری

 -7هزینه درج آگهی به عهده برنده میباشد.

 -8مناقصهگذار در رد یا قبول پیشنهادات اختیار کامل دارد.
 -9سایر شرایط مطابق اسناد مناقصه میباشد.

 -10در صورت هر گونه سوال با شماره  09173688259تماس
گرفته شود.

افتخار وزیر قطری به قدرت ایران

در روزنامه «دنیاالوطن» در این باره نوشـــت« :طبق گزارش

روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم

واحد قشم

 -4قیمت فروش :مبلغ  200.000ریال از طریق واریز به شماره

یک وابسته تعامل کند».

یکدیگر نشـــوند .به محض رویارویی عربی-عربی ،طرفی

 -5مهلت فروش و عودت اسناد :ده روز کاری از تاریخ انتشار آگهی

 -2موضوع مناقصه :نگهداری و خدمات فضای سبز

 -3دستگاه نظارت :معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمی

باعث شـــده اســـت تا دنیا با آنها به چشم یک رقیب ،نه

سیاست عدم اشاره به قدرت ایران در بین سران کشورهای

 -1مزایدهگذار :دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم به آدرس کیلومتر
 18جاده قشم -درگهان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم
 -2موضوع مزایده :اجاره ساختمان انتشارات
 -3دستگاه نظارت :معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد قشم
 -4قیمت فروش :مبلغ  200.000ریال از طریق واریز به شماره
حساب  0105604110008بانک ملی به نام دانشگاه آزاد
اسالمی واحد قشم
 -5مهلت فروش و عودت اسناد 10 :روز کاری از تاریخ انتشار
آگهی
 -6محل دریافت و تسلیم پاکات :استان هرمزگان – جزیره قشم-
کیلومتر 18جاده قشم – درگهان -دانشگاه آزاد اسالمی واحد
قشم -امور اداری
 -7هزینه درج آگهی به عهده برنده میباشد.
 -8مزایدهگذار در رد یا قبول پیشنهادات اختیار کامل دارد.
 -9سایر شرایط مطابق اسناد مزایده میباشد.
 -10در صورت هر گونه سوال با شماره تماس 09173688259
تماس گرفته شود.

کیلومتر  18جاده قشم -درگهان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم

کردهاند ،ایرانیها به نیروی خودکفای خود در ســـاخت

کارشناســـان و تحلیلگران عربی در موضوع پیشرفتهای

علمی ایران راحتتر ســـخن میگویند« .ســـامی کلیب»،

افزود« :تعلقات حزبی و گروهی باید در بحرین مورد احترام واقع شـــود».
دادگاه تجدیدنظر بحرین عصر دوشنبه حکم حبس ابد شیخ علی سلمان

و دو تن از همراهانش را به اتهام ســـاختگی «جاسوسی برای دولت قطر»

صـــادر کرد .دادگاه بحرینی در ژوئن گذشـــته رهبر جمعیت الوفاق و دو
تن از معاونانش را به همین اتهام تبرئه کرد اما دادستانی کل درخواست

تجدیدنظر کرد.

چهره گفت

نیروهایش از افغانســـتان بســـیار جدی

نباید به این نکته توجـــه کنیم که همه اعراب میلیاردها

توگو
چهرههای سرشناس عربی است .او روز گذشته در گف 

همراهانش به خاطر مخالفت آنها با دولت بحرین است .گوترش در ادامه

چهارشنبه گفت« :آمریکا در خارج کردن

کشـــورهای عربی اشاره کرده اســـت .او مینویسد« :آیا

«عمر موســـی» ،دبیرکل سابق اتحادیه عرب یکی از همین

ملل اعالم کرد که اتهامات وارده در حق شـــیخ علی ســـلمان و دو تن از

مذاکرهکننـــده ارشـــد طالبـــان دیروز

الجزیره نیز در یادداشتی به قدرت ایران در برابر خواست

از غلظت برتری ایران در برابر کشـــورهای عربی کم کنند.

ابراز تاسف کرد .بنابر گزارش شبکه تلویزیونی المیادین ،دبیرکل سازمان

شـــیر محمد عبـــا س ا ســـتنکز ی

«فیصل قاسم» ،روزنامهنگار مخالف سوری و مجری شبکه

به اعتراف آن شـــدند ،کمی خود را باال بکشـــند تا حداقل

جمعیت الوفاق بحرین انتقاد کرد .به گزارش «ایسنا» ،دبیرکل سازمان ملل

عربی تا زمانـــی کاربرد دارد که آنها دچـــار درگیریها با
که نزدیک به ایران اســـت ،کمـــی واقعیات درباره ایران را

تشریح میکند .فروردین سال جاری «محمد بن عبدالله
الرمیحی» ،وزیر شهرداری و محیطزیست قطر خاطرنشان

اســـت و ما فکر میکنیم آنها بهزودی از

افغانستان خارج خواهند شد ».استنکزی

افزود« :دور بعدی مذاکرات صلح در ۲۵
فوریه آتی برگزار خواهد شد».

نیکالس مادورو رئیسجمهور ونزوئال روز

چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری روسی

«اسپوتنیک» اظهار داشت« :هیچ شکی
نیست که ترامپ دســـتور قتل مرا صادر

کرده و به دولت کلمبیا و مافیای این کشور

گفته اســـت که من را بکشند .اگر روزی

اتفاقی برای من رخ دهد ،دونالد ترامپ

و ایوان دوکه رئیسجمهور کلمبیا مسئول آن خواهند بود».

محمـــد علی الحکیم وزیـــر امور خارجه

عـــراق در دیدار با همتای روســـی خود
گفت« :به روســـیه اطمینان خاطر دادیم

که وارد هیچمحوری علیه ایران نخواهیم

شد .همکاری نظامی و امنیتی با روسیه

متضمن شکست داعش در سوریه و عراق
است .وحدت ســـوریه عامل اصلی برای

ثبات در این کشور محسوب میشود».

صبـــاح االحمد الصبـــاح امیر کویت در

جریان دیدار با «محمـــد الصقر» رئیس

شورای روابط عربی و بینالمللی گفت:
«اختالفات کشورهای عربی نباید ادامه

پیدا کند و ما در تالشیم کشورهای عربی
را متحد کنیم ».وی در ادامه تاکید کرد:
«مساله فلسطین مساله نخست کویت و

اعراب است و ما تالش میکنیم برای حل آن به یک راهکار دست یابیم».

کرد که ایران به خاطر مواضعش نســـبت به محاصره قطر
تحت فشـــار قرار گرفت ،ولی «ملت ایـــران قدرت خود را

ثابت کرده اســـت ،اما برخی کشـــورهای عربی منطقه از
فهم اهمیت این موضوع ناتوان هســـتند ».شبکه خبری

«العالم» به نقل از این مسئول قطری گزارش داد که ایران

یک قدرت منطقهای اســـت .این وزیر قطری با بیان اینکه

برای ایجاد موازنه منطقهای نیازمند ایران هستند ،تاکید
کرد که «بیشـــتر کشـــورهای عربی منطقه نیازمند تجربه

سیاسی هســـتند و با وجود اینکه بیش از  40یا  50سال
پیش به استقالل رسیده اند ،همچنان از مقابله با دیگران

خبر
کرهشمالی سالحهای اتمی را
کنار نمیگذارد

عاجزند .ما به ایران و قدرتش افتخار میکنیم».

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی
یک مرحلهای شماره ( 97/021نوبت دوم)
در ردیف  1جدول موضوع مناقصه مبلغ تضمین 235/113/025

و در ردیف  13محل تامین اعتبار اسناد خزانه اسالمی با سر رسید

 98/06/27میباشد.

شرکت آب و فاضالب روستایی استان البرز

آگهی مزایده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر در نظر دارد بخشی
از امالک مازاد بر نیاز خود شامل« :بوفه دانشجویی»،
«خوابگاه دانشجویی به متراژ 350مترمربع» و «زمین به
متراژ1250مترمربع» را به صورت اجاره واگذار نماید ،از
متقاضیان دعوت میشود جهت بازدید ،دریافت اسناد
مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی خود حداکثر تا یکشنبه
21بهمن به روابطعمومی دانشگاه مراجعه کنند .دانشگاه
در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی
برعهده برنده مزایده خواهد بود03433523301 .
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر

ش ســـاالنه خود اطالعاتی مغایر با
مدیر اطالعات ملی آمریکا در گزار 
اظهارات دونالد ترامپ و موافقت کرهشمالی با کنار گذاشتن سالحهای
اتمیاش ارائه کرد .دن کوتس ،مدیر اطالعات ملی آمریکا در گزارشی

در برابر کمیته اطالعاتی مجلس سنای این کشور گفت« :سازمانهای
اطالعاتی آمریکا معتقدند احتمال نمیرود پیونگیانگ موافق نابودی

تمام ســـاحهای اتمیاش باشـــد .ترامپ مدعی شده بود کیم بعد از

نشســـت اول آنها در سنگاپور در  ۱۲ژوئن با این موضوع موافقت کرده
است .رئیسجمهور آمریکا تالش میکند این قول را در نشست آتی خود

با رهبر کره شـــمالی در ازای لغو تحریمها و عادیسازی روابط میان دو
کشـــور از کیم بگیرد .کوتس در گزارش خود یادآور شـــده است« :ما به

ارزیابیهای خود ادامه میدهیم و احتمال نمیرود کره شمالی علیرغم

تالشش جهت مذاکره برای خلع سالح اتمی بهطور جزئی بخواهد بهطور
کامل تمام تسلیحات اتمی و توانمندیهای تولید سالحهای اتمی را

کنار بگذارد ».وی افزود« :رهبران کره شمالی معتقدند در اختیار داشتن
توانمندیهای اتمی امری مهم برای ادامه نظام این کشور است ».هفته
گذشـــته نیز روزنامه آمریکایی «والاســـتریتژورنال» با استناد به نظر
کارشناسان سیاســـی تاکید کرده بود« :آمریکا باید با این واقعیت تلخ

که کرهشمالی زرادخانه هستهای خود را نابود نمیکند ،کنار بیاید».

