
فرادیـد6 شنبه  17 شهریور 1397  شماره 4833 

روس��تای  س��اکنان  از  تع��دادی  قزاقس�تان: 
»فردوس��ی« ناحیه »ماکتا آرال« اس��تان »ترکستان« 
قزاقستان به دلیل داش��تن حجاب توسط فرزندانشان 
در مدرسه مشمول جریمه شدند. دلیل این اقدام، عدم 
رضایت دانش آموزان دختر مدرسه روستای »فردوسی« 
با کنار گذاشتن روسری برای ورود به مدرسه می باشد. 
در نخستین روز س��ال جدید تحصیلی )اول سپتامبر( 
مس��ئولین مدرسه این روستا با کمک پلیس مانع ورود 

ده ها نفر از دانش آموزان محجبه به مدرسه شدند.

تونس: یکی از رهبران جنبش »النهضه« تونس از 
طرح ابتکاری جدید »راشد الغنوشی« رئیس این جنبش 
به منظ��ور پایان دادن به اختالف��ات و اتحاد گروه های 
سیاسی در این کشور خبر داد. »زبیر الشهودی« تأکید 
کرد که راشد الغنوشی رئیس این جنبش در حال حاضر 
در تالش است تا با ارائه طرح سیاسی جدید، گروه های 

سیاسی مختلف را دور هم گرد آورد.

لبن�ان: به یک گروه 120 نفره از نیروهای نظامی 
قزاقستان تا 2 ماه آینده برای انجام عملیات حفظ صلح 
سازمان ملل عازم لبنان خواهند شد. بنابر اعالم وزارت 
دفاع قزاقس��تان این گروه از نظامیان قزاق در ترکیب 
واحدهای نیروهای مسلح هند ماموریت خود را دنبال 
خواهن��د کرد. در م��اه آوریل )فروردین( س��ال جاری 
»تال��گات مختارف« مع��اون وزیر دفاع قزاقس��تان در 
نشس��تی از تصمیم این کش��ور برای اعزام 120 نفر از 

نیروهای حافظ صلح قزاقی به لبنان خبر داده بود.

افغانس�تان: »مارک ل��وکاک« مع��اون دبیرکل 
سازمان ملل متحد گفت که بیش از ۴0 هزار غیرنظامی 
در جریان ۴ سال گذشته در افغانستان کشته و زخمی 
شده اند. وی افزود: افزایش تلفات غیرنظامیان خطرناک 
اس��ت. ما شاهد هستیم که ش��ماری از افغان ها در ۴0 

سال گذشته در جنگ زاده شده اند.

فرانسه: وزیر دفاع فرانس��ه به منظور به حداقل 
رس��اندن توانایی واشنگتن برای جلوگیری از صادرات 
س��الح این کشور، خواس��تار قطع وابستگی پاریس به 
قطعات آمریکایی در س��امانه های تسلیحاتی کشورش 
شده است. »فلورانس پارلی« بدون اشاره به مثال های 
مش��خص گفت: الزم اس��ت ما به تدریج خودمان را از 

قید اتکا به برخی قطعات معین آمریکایی برهانیم.

بحرین: جمعیت ملی - اسالمی»الوفاق« به عنوان 
بزرگ تری��ن جمعیت معارض بحرین، محاکمه ش��یخ 
»علی س��لمان« دبیرکل این جمعیت را یک محاکمه 
سیاس��ی خواند. الوفاق در بیانیه خ��ود تأکید کرد که 
محاکمه ش��یخ علی سلمان یک محاکمه سیاسی و در 
واقع محاکم��ه طرح دولت فراگیر مبتن��ی بر قانون و 

موسسات و مردم ساالری است.

ذرهبین

دردسر استفاده شخصی از بودجه دولتی
یکی از نمایندگان مجلس س��وئد به علت دریاف��ت مبالغ اضافی از مجلس 
برای هزینه های حمل و نقل و سفرهای شخصی ، ناچار به کناره گیری از انتخابات 

آتی این کشور شد.
روزنامه س��وئدی »آفتونبالدت« اخیراً با دسترس��ی ب��ه فاکتورها و مبالغی 
که »اش��تفان یاکوبسون« نماینده پارلمان س��وئد از حزب دموکرات تحت عنوان 
هزینه های حمل و نقل خود از پارلمان دریافت کرده، افشا کرد که این نماینده مبلغی 

معادل 330 هزار کرون )حدود 33 هزار یورو( به ناحق از پارلمان اخذ کرده است.
 از این مبلغ 130 هزار کرون مبالغی است که وی در طول چهار سال نمایندگی اش 
بعضا به عنوان هزینه تاکسی برای جابه جایی بین منزل خود و پارلمان اخذ کرده و بقیه 
فاکتورهایی هستند که او برای شرکت در برخی مهمانی ها، شرکت در باشگاه های شبانه، 

هتل و تفریح خود و خانواده اش از پارلمان گرفته و به سفرهای شخصی رفته است.

قاره سبز
قوت  گرفتن کودتا در کاخ سفید

اخباری که در روزهای گذش��ته منتش��ر شده از تنش ش��دید درون دولت 
ترامپ و تمرد مقامات از دستورات او حکایت دارد. 

حاال با گذشت دو سال از ریاست  جمهوری ترامپ، این هفته اخباری منتشر 
شد که نش��ان می دهد آن پیش بینی ها دست کم تا حدی رنگ واقعیت به خود 

گرفته و شورشی ضدترامپ در درون کاخ سفید در جریان است.
هرچند پیش از این هم زمزمه هایی از اختالف نظرهای گس��ترده در کاخ سفید 
مطرح بود و اس��تعفاها و اخراج های پیاپی هم موید وجود این اختالفات بود، اما مطالب 
طرح شده در کتاب »باب وودوارد« روزنامه نگار کهنه کار آمریکایی و پس از آن یادداشت 
یک مقام ارش��د دولت ترامپ درباره به راه افتادن جریان »مقاومت« علیه ترامپ درون 
کاخ سفید، آنقدر بی سابقه و منحصر به فرد است که گمانه زنی درباره احتمال فروپاشی 

داخلی دولت ترامپ را بیش از هر زمان دیگر تقویت کرده است.

چالش
جیمز متیس در کابل 

جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا در ادامه س��فر دوره ای خود به جنوب آسیا، 
دیروز وارد کابل شد. 

وزیر خارجه امریکا و وزیر دفاع این کش��ور در سفر دوره ای خود به جنوب 
آسیا، پنجشنبه وارد دهلی نو پایتخت هند شدند و با وزیران خارجه و دفاع هند 
دیدار کردند. دو مقام آمریکایی در این سفر دوره ای، قبل از هند به پاکستان سفر 

کردند و با مقامات پاکستانی دیدار و گفت وگو کردند. 
در همین حال هیأت مذاکره کننده پاکستان در دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا اعالم 
کرد اسالم آباد نمی تواند به تمام خواسته های واشنگتن پاسخ مثبت بدهد. قریشی تأکید کرد: 
پاکستان مانند آمریکا در راستای مبارزه با تروریسم گام برمی دارد بنابراین واشنگتن دست از 
اتهام زنی به اسالم آباد بردارد. عمران خان نخست وزیر پاکستان در پاسخ به سوال نمایندگان 

آمریکا درباره امید وی به ادامه همکاری با آمریکا گفت: یک بازیکن همیشه امیدوار است.

شبه قاره

وزگار ناخوش لیبی  ر
علی تتماج

لیبی سرزمینی است که با مجموعه ای از بحران های امنیتی 
مواجه است بگونه ای که حتی برخی ناظران از چند پاره شدن این 
کش��ور در جنگ های داخلی سخن می گویند. طرابلس پایتخت 
لیبی از یکش��نبه هفته پیش شاهد درگیری مسلحانه بین گروه 
موسوم به »اللواء الس��ابع« معروف به »الکاینات« و گردان »ثوار 
طرابلس« به فرماندهی هیثم التاجوری با پشتیبانی گردان موسوم 
به »کتیبة النواصی« وابسته به وزارت کشور است. با وجود اینکه 

گفته می شود گردان اللواء السابع وابسته به دولت وفاق ملی است 
اما »فائز السراج« رئیس دولت وفاق ملی اخیرا اعالم کرد که این 

گروه مدت هاست منحل شده و مشروعیت ندارد.
 حال این س��وال مطرح می ش��ود که ریشه این بحران ها 
چیس��ت و چرا لیبی به ثبات الزم دس��ت نمی یابد؟ بررس��ی 
تحوالت لیبی نشان می دهد ریشه بحران های این کشور از سال 
2011 است یعنی زمانی که کشورهای غربی با ادعای حمایت 
از م��ردم در برابر حکومت قذافی اقدام به اجرای گزینه نظامی 
کردند. جنگی که ناتو به پا کرد و در کنار سرنگون سازی نظام 
قذافی اقدام به کشتار بیش از 30 هزار لیبیایی در بمباران های 
هوایی نم��ود. هر چند که بخش عمده ای از امور در دس��تان 
دولت وفاق ملی اس��ت و بخش��ی از کارها را نیز خلیفه حفتر 
ژنرال نظامی که از زمان گش��ته شدن قذافی به لیبی آمده بر 

عهده دارد اما همچنان انس��جام سیاسی در لیبی وجود ندارد 
و جریان ها و گروه های مختلف به کسب قدرت می پردازند که 

نتیجه آن نیز ادامه بحران در این کشور است. 
بس��یاری از ناظران سیاسی بر این عقیده اند که سرنگونی 
نظ��ام قذافی در حالی که س��اختار نخبگان��ی در لیبی وجود 
نداش��ته یکی از مولفه های هرج و مرج در این کش��ور اس��ت 
که س��اختار قبیله ای حاکم بر لیبی نیز به آن دامن زده و آن 
را تش��دید کرده است با این وجود برخی مسائل در این روند 

تاثیرگذار است که نمی توان آنها را نادیده گرفت. 
کشورهای غربی در حالی با ادعای بشردوستی به اشغال 
لیبی پرداختند که از یک س��و رقابتی شدید میان این کشور 
برای غارت منابع نفتی لیبی در جریان بوده و از س��وی دیگر 
لیب��ی را س��کویی برای اجرای اه��داف خ��ود در آفریقا قرار 

داده اند این مس��ئله موجب ش��ده تا عمال غرب اقدامی برای 
بهبود ش��رایط لیبی صورت نداده و این وضعیت نابس��امان را 

مولفه ای برای رسیدن به اهداف خود قرار داده اند. 
نکته قابل توجه آنکه گروه های تروریستی نیز که در سوریه 
و عراق با شکست مواجه شده اند لیبی را منطقه امن می دانند که 
حضورشان در این منطقه بر بحران های این کشور افزوده است. 
حضوری که بس��یاری آن را برگرفته از طرح آمریکا برای ایجاد 
مرکزی امن برای تروریست ها برای اهداف آینده اش می دانند. به 
هر تقدیر می توان گفت بحران های سال های اخیر لیبی بیش از 
آنکه ریشه در درون داشته باشد برگرفته از دخالت های خارجی 
و طرح هایی است که بیگانگان در قبال این کشور و آفریقا پیاده 
کرده ان��د که نتیجه آن بحران ها و ناامنی سراس��ری اس��ت که 

میلیون ها نفر را قربانی و آواره ساخته است. 
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 سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان در نظر دارد يك قطعه زمين واقع در حاشيه بلوار
 خليج فارس جهت احداث گلخانه ، به صورت اجاره به متقاضيان واجد شرايط بر اساس اسناد و 
مدارك مزايده و شرح خدمات قرارداد واگذار نمايد.جهت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/6/24 به 
سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى مراجعه نماييد. ضمنا مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 

97/6/26 و بازگشايى پاكات در مورخ 97/6/27 مى باشد.
كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز
55450503

آگهى تجديد مزايده عمومى شماره 97/4 (مرحله دوم)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان

« آگهي مزايده »
شهردارى اصفهان 

سازمان ميادين ميوه و تره بار
و ساماندهى مشاغل شهرى

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاى كشاورزى شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از سالن حركات اصالحى مجتمع بهتوانى ورزشى غدير با امكانات 
موجود واقع در كنارگذر شرقى بزرگراه شهيد صياد شيرازي، شمال باغ غدير، مجموعه فرهنگي تفريحي باغ غدير با مبلغ پايه ماهيانه 6,000,000 ريال (براى سال اول) را 
به صورت اجاره با شرايط ذيل از طريق مزايده به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ 1397/06/17 تا پايان وقت اداري مورخ 1397/07/01 به 
دبيرخانه سازمان واقع در اصفهان، كنارگذر غربى بزرگراه شهيد صياد شيرازى، حدفاصل خيابان هاى هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پالك 5، طبقه اول 
مراجعه نموده و پس از كسب اطالعات الزم نسبت به واريز مبلغ 700,000 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مزايده در وجه حساب هاى شماره 0202025877009 يا 0202731208009 

نزد بانك ملى شعبه اصفهان اقدام نموده و اسناد مزايده را از دبيرخانه دريافت نمايند. 
تلفن تماس 32663602

1- متقاضيان بايستي:
- داراي عدم سوء پيشينه كيفري و مالي باشند.

- داراي حسن سابقه، توان مالي و اجرايي مناسب باشند.
- داراي كليه مجوزات الزم در زمينه كاربرى مورد تقاضا باشند. (براى كاربرى حركات اصالحى دارا بودن حداقل مدرك كارشناسى ارشد رشته هاى آسيب و حركات اصالحى 

از دانشگاه هاى كشور و همچنين دريافت تاييديه از هيات پزشكى ورزشى استان اصفهان الزامى است.)
2- ارائه سپرده شركت در مزايده طي فيش بانكي (5,250,000 ريال الزامي است.

3- مدت قرارداد براى سالن حركات اصالحى حداكثر به مدت دو سال شمسى مى باشد.
4- مهلت ارسال پيشنهادات پايان وقت ادارى مورخ 1397/07/02 مي باشد.

5- كليه پيشنهادها توسط كميسيون عالى معامالت سازمان در تاريخ 1397/07/02 بازگشائى مى گردد. 
6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

7- هزينه انتشار آگهي به نسبت بر عهده برندگان مزايده است.

 سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاى كشاورزى شهرداري اصفهان
 

موضوع:اخطار به صاحبان كاال
با توجه به اتمام مهلت توقف كاالى مشروحه ذيل ، موجود در اماكن بندرى (ترمينال شماره 2 شركت خدمات بندرى ودريايى انديشه نهاد آريا اروند) 

چنانچه ظرف مدت 30روزازتاريخ اخطاريا انتشار آگهى ،ذينفع نهايى در جهت ترخيص و خروج كاالهاى كانتينرى(پر و خالى) يا غير كانتينرى خود ازبندر 

اقدام و يا تعيين تكليف نهايى ننمايد، مديريت منطقه حسب تشخيص، راسا» از طريق مرجع قضايى اقدام و يا كاالهاى مزبور را به ساير مناطق آزاد و ويژه 

اقتصادى كشور يا گمركات داخلى،ترانزيت و يا جهت اعمال مقررات متروكه، در مناطق ويژه اقتصادى بندرى به گمرك و در مناطق آزاد بندرى به سازمان 

مسئول منطقه آزاد تجارى – صنعتى اعالم مينمايد.

تاريخ چاپ :  1397/6/17                  

رسيده شماره سفر شماره قبض انبار وزن به كيلوگرم نوع كاال صاحب كاال متصدى حمل رديف

97/03/06 01/97 BIKGCBI-197757 466992 لوله آهنى N.I.S.O.C تبسم امواج ساحل 1

97/03/06 01/97 BIKGCBI-197758 343266 آهنى لوله N.I.S.O.C تبسم امواج ساحل 2

ویژه گروه فرادید   در آستانه آغاز عملیات ارتش گ�زارش 
سوریه و نیز نشست س��ه جانبه تهران، دولت های 
هش��ت کش��ور اروپای��ی در بیانیه ای مش��ترک با 
موضوع »اوضاع ادلب« آنچه به ادعای آنها تشدید 
اقدامات نظامی توس��ط دولت سوریه و روسیه در 

شمال غرب سوریه است ابراز نگرانی کرده اند. 
در اقدام��ی که برای حمایت از تروریس��ت ها 
و نیز در حاش��یه راندن و اهمیت زدایی از نشست 
س��ه جانبه ایران، ترکیه و روس��یه در تهران بوده، 
آنها در این بیانیه مدعی شده اند که عملیات دولت 
س��وریه و روس��یه در ادلب، »پیامدهای انس��انی 
فاجعه باری« برای شهروندان در بر خواهد داشت. 
این بیانی��ه را بلژیک، فرانس��ه، آلمان، ایتالیا، 
هلند، لهستان، سوئد و انگلیس صادر کرده اند. آنها 
همانند آمریکا ادعای احتمال اس��تفاده از »سالح 
شیمیایی« توسط دولت سوریه را مطرح کرده اند. 
این در حالی است که روسیه و سوریه از تحرکاتی 
خب��ر داده اند که ب��ه موجب آن دول��ت آمریکا و 

متحدانش در تالش هس��تند ب��ا راه اندازی حمله 
ش��یمیایی جعلی در سوریه، دمشق را به انجام آن 

متهم کنند. 
۸ کشور اروپایی با اشاره به نشست نمایندگان 
ای��ران، روس��یه و ترکیه در تهران از این کش��ورها 
خواس��ته اند آتش بس و توافق��ات کاهش تنش که 
پیش��بر بر س��ر آنها موافقت حاصل شده را حفظ 
کنند. الزم به ذکر است ارتش سوریه مقرها، مواضع، 
انبارهای مهمات و مراکز آموزشی تروریست ها را در 

شمال حماه و جنوب ادلب بمباران کردند.
نیروهای سوری انبار سالح و مهمات و مقرهای 
وابس��ته به تروریس��ت های جبهه النصره و س��ایر 

گروه های تروریس��تی را در جنوب ادلب و ش��مال 
حماه هدف حمالت خود قرار دادند. توپخانه ارتش 
س��وریه مقره��ای تروریس��ت ها را در جنوب ادلب 
هدف قرار داد که س��بب ش��د دو مق��ر فرماندهی 
متعلق به آنان در شهرک »التمانعه« واقع در هشت 
کیلومتری شرق ش��هر »خان شیخون« و روستای 

»التح« در شمال این شهر منهدم شود. 
در ای��ن میان وزارت خزانه داری آمریکا ۴ فرد 
و ۵ شرکت که ادعا می کند با دولت سوریه مرتبط 
هس��تند و از آن حمای��ت کرده اند را به فهرس��ت 

تحریم های خود علیه این کشور اضافه کرد. 
از سوی دیگر ریچارد بلک سناتور ایالتی آمریکا 

با اش��اره به آغاز فعالیت سرویس جاسوسی انگلیس 
برای انجام حمله ش��یمیایی در ادل��ب، تأکید کرد 
که لندن ب��ا این کار در تالش اس��ت که گروه های 
تروریستی را نجات دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا دوشنبه هفته جاری در صفحه شخصی خود 
در توییت��ر ادعا کرده بود که دولت س��وریه نباید به 
اس��تان ادلب به طور بی پ��روا و بی باکانه حمله کند. 
رئیس ستاد مش��ترک ارتش فرانسه گفته است، در 
صورت اس��تفاده از تسلیحات ش��یمیایی در استان 
»ادلب«، ارتش فرانسه به سوریه حمله خواهد کرد.

 »فرانسوا لو کوآنتر« رئیس ستاد مشترک ارتش 
فرانس��ه گفت، این کشور آمادگی دارد تا در صورت 

اس��تفاده از تسلیحات شیمیایی در استان »ادلب«، 
به سوریه حمله کند. در همین حال وزیران خارجه 
ترکیه و آلمان با حضور در نشست خبری مشترک 
در آنکارا، درباره مس��ائل مختلفی از جمله عملیات 
آتی ادلب، نشست سه جانبه تهران در موضوع سوریه 

و بهبود روابط دوجانبه صحبت کردند. 
این در حالی است که گروه دیدبان حقوق بشر 
سوریه اعالم کرد که نیروهای ائتالف آمریکا در حال 
ایجاد یک پایگاه نظامی در س��ه کیلومتری منطقه 
السوسه در اس��تان دیرالزور هستند. از سوی دیگر 
نماینده روسیه در سازمان ملل: گروه های تروریستی 
تنها طرفی هس��تند که از تس��لیحات شیمیایی در 
سوریه استفاده کرده اند تا زمینه را برای دخالت های 
خارجی فراهم کنند. بش��ار الجعفری نماینده دائم 
س��وریه در س��ازمان ملل گفت صحبت از س��الح 
ش��یمیایی که از س��وی برخی افراد مطرح ش��ده، 
بی اساس گمراه کننده و غیرمسئوالنه است؛ پس از 
تخریب انبار س��الح شیمیایی در سوریه، این کشور 

دیگر هیچ نوع سالح شیمیایی ندارد.

در آستانه عملیات ارتش سوریه غرب بار دیگر فضاسازی رسانه ای را تشدید کرد

تقال برای نجات تروریست های ادلب

افشاگری نصرالله در جلسه عاشورایی
دبیرکل حزب اهلل در سخنان ساالنه در  آس��تانه ماه محرم با تش��ریح وضعیت مق���اوم�ت
کنوني منطقه اعالم کرد طرح آمریکا،  اس��رائیل و س��عودی 
از بین بردن و نسل کش��ي ش��یعیان و به راه انداختن جنگ 

شیعه - سني بود که شکست خورد.
سیدحسن نصراهلل با تشریح طرحی که آمریکا با همراهی 
اس��رائیل و عربس��تان در منطقه اجرا کرده، تصریح کرد که 
بعد از شکس��ت این محور در جنگ 33 روزه س��ال 2006 و 
شکست طرح در سوریه، اکنون قصد دارند جنگ را به داخل 
ایران منتق��ل و مردم را به تظاه��رات وادارند. نصراهلل،  طرح 
آمریکا و اسرائیل را نسل کشی شیعه دانست و به انفجارهای 

روزانه در عراق از س��ال 2003 اشاره اما تصریح کرد که این 
طرح و طرح جنگ شیعه سنی نیز شکست خورده است. 

نصراهلل با اشاره به برخی از چالش ها گفت: از سال 1979 
]سال پیروزی انقالب اسالمی 13۵7[ به اسالم هجمه کردند،  
تحریف کردند و وجهه اس��الم را تخریب کردند و نس��خه ای 
مخدوش ش��ده از آن در سطح نظری ارائه کردند که وهابیت 
بود. و نسخه عملی آن هم القاعده و داعش بود. همه اینها کار 
آمریکا و انگلیس و عربستان از سال 1979 ]13۵7 شمسی[ 
بود. ]کار ادامه یافته[ تا امس��ال که آنچه در سوریه و عراق و 
استقامتی که در یمن هست،  پشت سر گذاشتیم و آنچه رخ 
داد خیلی بزرگ و مهم اس��ت... آنکه این گروه های تکفیری 
را علیه شیعه درست کرده، وضعیت هولناک بی سابقه ای در 

طول تاریخ، ایجاد کرد... .

از مطالبات بصره تا چالش های سیاسی
اعتراض��ات بصره، ش��هر را ب��ه صحنه  آس�یا درگیری ها و آتش کشیدن ساختمان های غ�رب 
دولت��ی و حزبی کش��اند در حالی که بخش��ی از این وضعیت 

برگرفته از چالش های سیاسی که بغداد را فراگرفته است. 
 دور جدی��د تظاه��رات م��ردم بص��ره پر آش��وب ترین 
صحنه های خود را ش��اهد بود. وزارت بهداش��ت این کشور 
حاصل ناآرامی های شب گذشته را یک کشته و 3۵ زخمی 
اعالم کرده اس��ت که 11 تن آن ها از میان نیروهای امنیتی 
بودند. در سه روز گذشته مجموعا شش تن کشته و 7۵ تن 
دیگر زخمی ش��ده اند. تظاهرکنندگان، مشکالت معیشتی، 
ناکارآم��دی نه��اد دولت و بح��ران آب و بی��کاری را بهانه 

اعتراضات خود قرار داده اند.
معترضین در میدان التحریر بصره تجمع کردند و ش��هر 
تا عصر به صورت پراکنده شاهد شعار دادن ها و درگیری های 
جسته و گریخته بود؛ اما شب هنگام و با غروب آفتاب، ناآرامی ها 
و درگیری های شدید نیز آغاز شد. به گفته  منابع خبری، بیش 
از ده مقر دولتی و حزبی در این اس��تان به آتش کشیده شد. 
س��اختمان س��ازمان بدر، مجلس اعالی اسالمی عراق، حزب 
الدعوه، جنبش النجباء، حزب الفضیله، عصائب اهل الحق، رادیو 
النخیل، شبکه العراقیه و یکی از ساختمان های استانداری در 
آتش سوخت. از سوی دیگر نیروهای امنیتی در تمامی بصره، 
قوانین منع آمد و شد اجرا کردند. گروه های حشدالشعبی نیز 
بیانیه داده  و از حیدر العبادی که دوره نخست وزیری او به پایان 

رسیده، خواسته اند که فورا استعفا دهد.


