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الجزای�ر: م��ردم الجزایر انص��راف رئیس جمهور 
این کشور از ش��رکت در انتخابات آینده را پیروزی بر 
»طرفداران پنجمین دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه« 
دانستند. عبدالعزیز بوتفلیقه در اولین اظهارات خود پس 
از بازگشت از سفر درمانی به سوئیس، از نامزدی برای 
تصدی پس��ت ریاست جمهوری الجزایر برای پنجمین 
دوره متوالی انصراف داد و انتخابات ریاس��ت جمهوری 
این کش��ور را که قرار بود هجدهم آوریل برگزار شود، 
به تعویق انداخت. وی همچنین دیدار هایی با مسئوالن 
الجزایری داش��ت و در آن ها تاکید کرد علت اتخاذ این 

تصمیم، احترام به خواسته تظاهرکنندگان بود. 

ُعم�ان: برخ��ی ش��بکه های اجتماع��ی و فعاالن 
رسانه ای از محاکمه محرمانه یک باند جاسوسی امارات 
متش��کل از افسران امنیتی اماراتی و شهروندان ُعمانی 
در مسقط خبر دادند. »المختار الهنائی« جلسه محاکمه 
باند جاسوسی امارات در ُعمان به صورت محرمانه برگزار 
ش��د. »دادگاه جنایی مسقط امروز تشکیل جلسه داد و 
ب��ه یک قضیه امنیتی که متهم��ان آن پنج نفر از اتباع 
امارات��ی از جمله چند افس��ر،و دو ُعمانی )غیرنظامی( 

هستند، رسیدگی کرد«.

انگلیس: دولت انگلیس اعالم کرد لندن و بروکسل 
در م��ورد برگزیت به توافق تازه ای دس��ت یافته اند که 
می تواند نگرانی های پارلم��ان انگلیس را برطرف کند. 
دول��ت بریتانی��ا در حال��ی که تنها س��اعاتی ت��ا زمان 
رأی گیری پارلمان این کش��ور در م��ورد توافق لندن و 
بروکسل در مورد »برگزیت« )خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا( زمان باقی بود، اعالم کرد با اتحادیه اروپا به »یک 
توافق دارای الزام حقوقی« دست یافته که خواسته های 

نمایندگان مخالف توافق اولیه را تأمین می کند.

ذرهبین

وعده عمران خان 
نخس��ت وزیر پاکس��تان گفت: با رهبران تمام احزاب سیاس��ی که با حزب 

تحریک انصاف متحد شده و ائتالف کرده اند، دیدار می کند. 
عمران خان قرار اس��ت در نخس��تین مرحله از دیدارهای خود با »چودهری 
شجاعت حسین« رهبر حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم دیدار کند. قرار است 
یک وزارت دیگر به حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم سپرده شود که به احتمال 
زیاد »مونس الهی« از مقامات عالی رتبه این حزب عهده دار آن خواهد بود. در ادامه 

قرار است خان با رهبران حزب متحده قومی نیز دیدار کند. 
وی اعالم کرد به هیچ وجه اجازه نمی دهد احزاب متحد از ائتالف با حزب تحریک انصاف 
ناراضی شوند و به شکایات آن ها رسیدگی خواهد شد. این خبر در حالی منتشر می شود که 
چندی پیش »بالول بوتو« سرپرست حزب مردم در زندان با »نواز شریف« نخست وزیر و رهبر 
سابق حزب مسلم لیگ دیدار کرد که نشان دهنده تالش اپوزیسیون برای متحد شدن است.

شبهقاره
انتقاد چنی از ترامپ

معاون رئیس جمهور آمریکا در دولت »جورج بوش«، در یک نشست محرمانه 
که با حضور چهره های ارشد جمهوری خواه، ضمن انتقاد از مواضع دولت ترامپ به 

ویژه در زمینه سیاست خارجی با »مایک پنس« به جدال لفظی پرداخت. 
رسانه  آمریکایی از حمالت لفظی شدید »دیک چنی« نفر دوم دولت جورج 
بوش پس��ر به »مایک پنس« نفر دوم دولت کنونی این کش��ور در جریان نشست 
حامی��ان مالی، قانونگذاران و تاجران ارش��د حزب جمهوری خ��واه که در یک جزیره 

شخصی در ایالت »جورجیا« برگزار شد، خبر داده است.
 دیک چنی در جلسه ای که پشت درهای بسته و با حضور حدود ۲۰۰ حامی مالی حزب 
جمهوری خواه به همراه تعدادی از قانونگذاران و برخی تاجران ارشد در جزیره »سی آیلند« 
در ایالت جورجیا برگزار ش��د، به شدت با معاون رئیس جمهور آمریکا درباره مسیر و مواضع 

سیاست خارجی دولت »دونالد ترامپ« به بحث و جدل و حمالت لفظی پرداخته است.

چالش
تغییر راهبرد رهبر کره شمالی 

 رهبر کره شمالی درپی شکست مذاکراتش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا در ویتنام گفت: از این پس همه نهادهای کشور و مردم باید برای توسعه 
اقتصادی همگام یکدیگر باشند و تحقق این هدف نیازمند بسیج عمومی است.

کی��م جونگ اون در دیدار اعضای حزب حاکم کار این کش��ور افزود: وقت 
آن اس��ت که مردم در هر قلمرویی برای رش��د اقتصادی کشورشان تالش کنند. 
این نخس��تین بار پس از شکست مذاکرات وی و ترامپ در هانوی است که رهبر کره 
شمالی پیام عمومی صادر می کند پیش از این نیز مقام های این کشور تاکید کرده بودند 

از این پس ممکن است راهبرد پیونگ یانگ در برابر واشنگتن تغییر کند.
گفتنی اس��ت، رهبر کره ش��مالی از س��ال ۲۰18 میالدی تاکنون نزدیک به 1۰۰ 
بار در مالقات ها و نشس��ت های مختلف حضور یافته اس��ت که 41 درصد آنها مربوط به 

موضوعات اقتصادی بوده است. 

شرقآسیا

یسم  ور یه به کام تر به نام سور
فرامرز اصغری

سوریه همچنان به عنوان کانون اصلی تحوالت غرب آسیا 
شناخته می ش��ود به ویژه اینکه کش��ورهای غربی همه توان 
خود را برای حفظ بحران در این کش��ور به کار گرفته اند. در 
همین چارچوب سومین کنفرانس بین المللی حمایت از آینده 
س��وریه و منطقه دیروز غاز ش��د که به مدت سه روز به طول 
می انجامد. اتحادیه اروپا و سازمان ملل امیدوار هستند که در 
این کنفرانس میلیاردها دالر برای کمک به سوریه جمع آوری 
ش��ده و تالش های دیپلماتیک با ه��دف پایان دادن به جنگ 

هشت ساله در این کش��ور دوچندان شود. این ادعاهای بشر 
دوستانه در حالی مطرح می شود که در باب رفتار غرب نکاتی 

چند قابل توجه است. 
نخست آنکه آنها در حالی از کمک به سوریه می گویند که 
در این نشس��ت، نماینده دولت مرکزی س��وریه حضور ندارد و 
حتی غرب به تحریم دولت قانونی اسد پرداخته است. این سوال 
مطرح می ش��ود چگونه نشس��تی برای کمک به سوریه برگزار 

می شود در حالی که نماینده ای از سوریه در آن حضور ندارد. 
 دوم آنکه بانیان نشس��ت ادع��ا دارند که به دنبال کمک 
به آوارگان س��وری هس��تند. در همین راس��تا، آینده حدود 
۵.۶ میلی��ون س��وری که در خارج به س��ر می برند، همچنان 
در هاله ای از ابهام اس��ت و تعداد پناه جویان س��وریه افزایش 
یافته و تعداد س��وری هایی که به کمک های امنیتی، غذایی، 
س��المتی و آموزش��ی نیاز دارند به بیش از 11.۷ میلیون تن 

رسیده است.
این مسئله در حالی مطرح است که کشورهای اروپایی از 
پذیرش پناه جویان خودداری و آنها در بدترین ش��رایط آواره 
پش��ت دروازه های اروپا به س��ر می برند. در همین حال غرب 
هیچ کمک انسانی به سوریه نداشته و حتی با اعمال سیاست 

تحریم بر شدت مشکالت مردم سوریه افزوده است. 
نکته قابل توجه آنکه در کنفرانس حمایت از س��وریه که 
سال گذشته میالدی برگزار شد، 4.3 میلیارد دالر جمع آوری 
کرد به رغم اینکه تعهدات شش میلیارد دالر بود. این بودجه 
هرگز به س��وریه نرس��ید و عمال وعده ها در حد شعار و حرف 
باقی ماند. س��وم آنکه نشست مذکور در حالی برگزار می شود 
که غرب همچنان به کش��تار در سوریه ادامه می دهد چنانکه 
آمریکا از بمب های فسفری علیه مردم استفاده و اردوگاه های 
آوارگان را نی��ز به محاصره درآورده و مانع رس��یدن کمک به 

آنها می ش��ود. ای��ن رفتار غربی ها عمال دام��ن زدن به بحران 
سوریه و زمینه سازی برای قتل عام بیشتر مردم است. 

با توجه به این ش��رایط می توان گفت که نشست ادعایی 
درباره سوریه نه برای کمک به حل بحران های این کشور بلکه 
نوعی ژست رسانه ای برای پنهان سازی نقش غرب در ایجاد و 
استمرار بحران در سوریه است که برای مخفی سازی رسوایی 
حقوق بشری آنها صورت می گیرد. در همین حال غرب با این 
نشس��ت ها بودجه حمایت از تروریس��م و ادامه عملیات علیه 
امنیت سوریه را توجیه می کند در حالی با ادعای بشردوستی 

به توجیه تحرکات نظامی علیه سوریه می پردازد. 
بر این اساس نشست مذکور را باید فریبکاری غرب علیه 
افکار عمومی جهان دانست که جز تشدید بحران و ناامنی در 
سوریه هیچ نتیجه ای به همراه ندارد و در اصل این نشست به 

نام سوریه و به کام تروریست ها است.
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آگهي مناقصه عمومى 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  استان چهارمحال و بختيارى

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهركرد در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاى زير از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اى 

اقدام نمايد. بدين وسيله از پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  97/12/22 ساعت 7 صبح،  لغايت  97/12/26  

ساعت 15 به صورت الكترونيكى به سايت www.setadiran.ir مراجعه نماييد.

1-احداث سازه دانشكده بهداشت رحمتيه، واقع در شهرستان شهركرد، با برآورد هزينه 22/739/930/744 ريال به مساحت 3160 مترمربع به صورت 

مترمربع زيربنايى برابر نقشه ها و مشخصات، مدت اجراى پروژه 24 ماه. مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه برابر 1/137/000/000 ريال مى باشد. مناقصه 

به صورت دو مرحله اى مى باشد.

2-احداث سازه دانشكده پيراپزشكى رحمتيه، واقع در شهرستان شهركرد، با برآورد هزينه 27/784/716/025 ريال به مساحت 3924 مترمربع به 

صورت مترمربع زيربنايى برابر نقشه ها و مشخصات، مدت اجراى پروژه 24 ماه. مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه برابر 1/390/000/000 ريال مى باشد. 

مناقصه به صورت دو مرحله اى مى باشد.

3-فاز اول تكميل كلينيك بيماران خاص بيمارستان هاجر شهركرد، واقع در شهرستان شهركرد، با برآورد هزينه 42/125/061/772 ريال به صورت 

فهرست بهايى برابر نقشه ها و مشخصات، مدت اجراى پروژه 18 ماه. مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه برابر 2/107/000/000 ريال مى باشد. مناقصه به 

صورت دو مرحله اى مى باشد.

4-احداث سازه توسعه بيمارستان اردل، واقع در شهرستان اردل، با برآورد هزينه 10/916/242/711 ريال به مساحت 1330 مترمربع به صورت مترمربع 

زيربنايى برابر نقشه ها و مشخصات، مدت اجراى پروژه 24 ماه. مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه برابر 545/900/000 ريال مى باشد. مناقصه به صورت 

دو مرحله اى مى باشد.

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: مبلغ 200000 ريال، از طريق درگاه بانكى موجود در سايت.

آخرين مهلت تحويل اسناد: 98/1/24 ساعت 14 در سايت www.setadiran.ir  از طريق پنل كاربرى آن شركت به صورت الكترونيكى و همچنين 

برخى اسناد به صورت دستى مطابق راهنما در شرايط مناقصه.

زمان گشايش پاكات پروژه رديف 1 و 2 : راس ساعت 8 صبح مورخ  98/1/25

زمان گشايش پاكات پروژه رديف 2 و 3 : راس ساعت 8 صبح مورخ  98/1/27

ضمانت نامه شركت در مناقصه به دو صورت:

الف – ضمانتنامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي كه داراي حداقل بيست روز(به استثناى ايام تعطيل) اعتبار باشد. 

ب- چك تضمين شده بانكي در وجه دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشايي حداكثر 20 روز به استثناي ايام تعطيل خواهد بود.

هزينه چاپ دو نوبت آگهى روزنامه به عهده برندگان مناقصه مى باشد.

هزينه سايت www.setadiran.ir  به عهده برندگان مناقصه مى باشد.

شناسه آگهى 413812

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
  استان چهارمحال و بختيارى

ویژه گروه فرادید  کش��ورهای اروپایی و آمریکا گ�زارش 
که دستش��ان به خون مردم سوریه و یمن آغشته 
اس��ت با ادعای حمایت از س��وریه کنفرانس��ی را 
برگ��زار کردند که هدف نهای��ی تامین هزینه های 

کشتار بیشتر مردم سوریه است. 
سومین کنفرانس بین المللی "حمایت از آینده 
س��وریه و منطقه" دیروز آغاز ش��د که سه روز به 
ط��ول می انجامد. اتحادی��ه اروپا و س��ازمان ملل 
امیدوار هستند که در این کنفرانس میلیاردها دالر 
برای کمک به سوریه جمع آوری شده و تالش های 
دیپلماتی��ک با هدف پایان دادن به جنگ هش��ت 

ساله در این کشور دوچندان شود.
نمایندگان 8۵ کشور و سازمان از جمله روسیه، 
آمریکا و عربستان در سومین کنفرانس بین المللی 
"حمایت از سوریه" که به ریاست مشترک اتحادیه 
اروپا و سازمان ملل از 1۲ تا 14 مارس در بروکسل 

برگزار می شود، شرکت می کنند.
نظام س��وریه ط��ی س��ال گذش��ته میالدی 
دس��تاوردهای زیادی را علیه شورشیان و اعضای 
گروه تروریستی داعش محقق کرده و مساحت های 
گسترده ای از اراضی جنوب، مرکز و شمال سوریه 
را در کن��ار مناط��ق نزدیک به دمش��ق آزاد کرده 
اس��ت. در همین راس��تا، آینده حدود ۵.۶ میلیون 
س��وری که در خارج به س��ر می برند، همچنان در 
هاله ای از ابهام اس��ت و تعداد پناه جویان س��وریه 
افزایش یافته و تعداد سوری هایی که به کمک های 
امنیتی، غذایی، س��المتی و آموزشی نیاز دارند به 

بیش از 11.۷ میلیون تن رسیده است. 
کنفرانس حمایت از س��وریه که س��ال گذشته 
میالدی برگزار ش��د، 4.3 میلی��ارد دالر جمع آوری 
کرد به رغم اینکه تعهدات ش��ش میلیارد دالر بود. 
همزمان با این نشست مدیر اجرایی صندوق کودکان 
ملل متحد »یونیس��ف« گفت که در س��ال گذشته 
میالدی، 11۰۶ کودک س��وری به دلیل درگیری ها 
در این کش��ور جان خود را از دس��ت داده اند. خبر 
دیگر از س��وریه آنکه اهالی شهر القنیطره سوریه به 
منظور محکوم کردن نقشه های رژیم صهیونیستی 
برای مصادره زمین های س��اکنان منطقه اش��غالی 

جوالن تجمع اعتراض آمیزی برگزار کردند.
غرب در حالی با ادعای حمایت از مردم سوریه 
نشس��ت برگزار می کند که خود محور اصلی ایجاد 
چنین بحران هایی است چنانکه معاون اول ریاست 
بانک جهانی اعالم کرد هزینه جنگ در کشور های 
عربی از سال ۲۰1۰ تا ۲۰18 بالغ بر ۹۰۰ میلیارد 

دالر بوده است. 
در ای��ن میان س��ازمان ملل در حال��ی ادعای 
بشر دوس��تی در سوریه را س��ر می دهد که همین 
س��ازمان در یمن در حال مشارکت در کشتار مردم 
بی گناه است چنانکه وزارت حقوق بشر یمن حمله 

جنگنده های متجاوز س��عودی به منطقه طالن در 
اس��تان حجه را که به شهادت و مجروح شدن ده ها 
تن انجامید، محکوم کرد و س��ازمان ملل را مسئول 
آن دانس��ت. 3۰ حمله هوایی جنگنده های متجاوز 
س��عودی به منطقه کشر در اس��تان حجه، بیش از 
41 ش��هید و زخمی برجای گذاش��ت، علی تیسیر 
سرپرس��ت وزارت حقوق بش��ر یمن گفت: »جامعه 
جهان��ی، یکی از عناصر اصلی این تجاوز اس��ت. در 
گذش��ته بر این باور بودی��م تدابیر قانونی زیادی در 
ارتب��اط با قان��ون ببین المللی حقوق بش��ر و قانون 
ببین المللی جنائی اتخاذ خواهد کرد. اما آن را بسیار 

هماهنگ و همراه با ائتالف متجاوزان یافتیم«.
 الزم به ذکر اس��ت حزب اهلل لبن��ان با صدور 
بیانیه ای، »جنایت وحش��یانه« ائتالف سعودی در 
اس��تان حجه یمن را که به کش��ته شدن ده ها نفر 
از ش��هروندان یمنی از جمله تعدادی زن و کودک 

منجر شد، محکوم کرد.

اروپا مدعی برگزاری کنفرانس حمایت از سوریه شد

گدایی غرب برای تامین هزینه های کشتار مردم


