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بحرین: »خلیفه بن سلمان آل خلیفه« نخست وزیر 
بحرین دیش��ب با »تمیم بن حم��د آل ثانی« امیر قطر 
تلفنی گفت  وگو کرد. نخست وزیر بحرین در این تماس، 
حلول ماه مبارک رمض��ان را به وی تبریک گفت. این 
نخس��تین تماس تلفنی بین مقامات دو کشور از زمان 

قطع روابط دیپلماتیک بین دوحه و منامه است.

سریالنکا: پلیس سریالنکا اعالم کرد که یک پایگاه 
متعلق به جماعت »توحید« را در این کش��ور شناسایی 
کرده اس��ت. در این پایگاه به تروریس��ت ها آموزش داده 
می ش��د. این پایگاه دارای ۲ طبقه و در ش��هر »نوارا الیا« 
واقع است و تاکنون ۳۸ نفر در آن آموزش های تروریستی 
دیده اند. از جمله افرادی که در این پایگاه آموزش دیده اند، 

مسئوالن سلسله انفجارهای اخیر در کلمبو هستند.

ازبکستان: »س��رگئی الوروف« وزیر امور خارجه 
روسیه در حاشیه سفر خود به ازبکستان اظهار داشت: 
محل ساخت نخستین نیروگاه هسته ای در ازبکستان و 
به طور کلی در آسیای مرکزی انتخاب شده است. طبق 
برنامه اولیه، برنامه ریزی شده بود تصمیم نهایی در این 

زمینه فقط در سال ۲0۲0 میالدی اتخاذ شود.

چک: مردم جمهوری چک با تظاهرات در پایتخت و 
شماری از شهرهای این کشور، استعفای وزیر دادگستری 
را به دلیل حمایت از فس��اد نخست وزیر خواستار شدند. 
بسیاری نگرانند که وزیر دادگستری جدید به نفع »آندری 

بابیس« نخست وزیر اقداماتی را صورت دهد. 

دانم�ارک: طبق اطالعاتی ک��ه یکی از انجمن های 
نظامی دانمارک به دست آورده، در دو سال گذشته بیش 
از 100 مورد آزار جنسی در ارتش دانمارک رخ داده است. 
این موارد هم در مورد نظامیانی که در دانمارک قرار دارند 
و هم آنهایی که اعزام شده اند، گزارش شده است. گفتنی 

است هنوز این موارد به صورت رسمی گزارش نشده اند.

قب�رس: پس از هش��دار اتحادیه اروپ��ا و آمریکا 
درباره حفاری ترکیه در نزدیکی قبرس، نیکوزیا دستور 
دس��تگیری خدمه کشتی حفاری ترکیه را صادر کرد. 
مقامات قب��رس اعالم کردند: فعالی��ت حفاری ترکیه 
برای کش��ف گاز در ۶0 کیلومتری غرب جزیره، بدون 

مجوز جمهوری قبرس انجام گرفته است.

ذرهبین

برگزاری انتخابات مجدد در استانبول
رئیس جمهور ترکیه با دفاع از تصمیم برگزاری انتخابات مجدد در استانبول، 

این اقدام را گامی مهم برای تقویت دموکراسی در این کشور عنوان کرد.
 رجب طیب اردوغان، در سخنانی با دفاع از تصمیم برگزاری مجدد انتخابات 
ش��هرداری در اس��تانبول گفت: تصمیم کمیسیون عالی انتخابات برای برگزاری 
مجدد انتخابات محلی در ش��هر استانبول، گامی مهم برای تقویت دموکراسی در 
کشور به حساب می آید. وی تصریح کرد: به شکلی جدی به دستکاری سیستماتیک 
و نبود مش��روعیت و وجود نقص هایی در انتخابات محلی اس��تانبول اطمینان داریم. ما 

نمی توانیم بی نظمی های آشکاری را که در انتخابات استانبول رخ داد، نادیده بگیریم.
شبکه اسکای نیوز اعالم کرد نامزد مخالفان که پیروز میدان رقابت در انتخابات استانبول بوده 
است، اعالم کرد: برگزاری مجدد انتخابات، ضربه ای سنگین به دموکراسی در ترکیه به حساب 

می آید. این حزب اعالم کرد انتخابات مجدد شهرداری در استانبول را تحریم نخواهد کرد.

سرخط
به قهقرا رفتن توافق آمريکا و چين

وزیر خزانه داری آمریکا گفت حرف هایی میان آمریکا و چین رد و بدل شد 
که توافق میان دو کشور را تا حد زیادی به قهقرا برد.

استیون منوچین گفت تمام اعضای تیم اقتصادی آمریکا هم عقیده هستند 
در ص��ورت عدم حص��ول توافق با چین ت��ا روز جمعه به ترام��پ توصیه کنند 

تعرفه ها را اجرایی کند.
 در خب��ري دیگر رابرت الیتزیر نماینده تجاری آمریکا گفت به گفت وگو با چین 
ادام��ه می دهیم. وي گفت انتظار داریم معاون نخس��ت وزیر چین در گفت وگوهای روز 
پنج ش��نبه یا جمعه حضور داشته باشد. همچنین وزیر اقتصاد و داریی فرانسه از آمریکا 
و چین خواست از تشدید تنش ها در مذاکرات تجاری پرهیز کنند. از سوی دیگر الگارد 
مدیر کل صندوق بین المللی پول در اظهاراتی اعالم کرد تنش های تجاری میان چین و 

آمریکا اقتصاد جهان را تهدید می کند.

بحران
ماموريت تيپ آزادسازی جوالن

دبی��ر کل جنب��ش نجباء عراق ضمن حمله به رژیم صهیونیس��تی و آمریکا 
این دو رژیم را منبع ش��رارت توصیف و تأکید کرد که دست از مبارزه با آنها بر 

نخواهد داشت. 
اکرم الکعبی با اش��اره به اینکه »ما در ]جنب��ش[ مقاومت، نظام تک قطبی 
به رهبری آمریکا را به رس��میت نمی شناسیم« خطاب به دشمنان تأکید کرد که 
کاخ سفید بداند تحریم و محاصره اقتصادی کارآیی خود را از دست داده است و این 
اقدامات، پیروان امام حسین علیه السالم را وادار به تسلیم و پذیرش ذلت نخواهد کرد.

 این فرمانده ارش��د در س��ازمان »الحشد الشعبی« س��پس با اشاره به تأسیس تیپ 
آزادس��ازی »جوالن« توسط مقاومت اسالمی نَُجباء، گفت: »ما از فعالیت این یگان خبر 
دادیم تا رژیم صهیونیس��تی بداند که اجازه نخواهیم داد دست پروردگان تکفیری اش به 
نیابت از اسرائیل مسلمان کشی به راه بیندازند و این رژیم در امنیت کامل به سر ببرد«.

مقاومت

ومند یا سپر شکسته؟ سپر نیر
علی تتماج 

برگ��زاری رزمایش و مانورهای نظامی به صورت انفرادی و 
گروهی یکی از مولفه های نظامی در جهان اس��ت و کشورها با 
برگزاری مانورهای نظامی برآنند تا در کنار باالبردن توان نظامی، 
به قدرت نمایی جهانی بپردازند. در ادامه برگزاری رزمایش های 
نظامی نیروی دریایی آمریکا اعالم کرد، آمریکا و هش��ت متحد 
ناتو طی مانوری 1۲ روزه که از دیروز، آغاز شده، پرتاب موشک 
از ناو را در ساحل اسکاتلند تمرین می کنند. ناوگان ششم آمریکا 

رهبری این مانور موسوم به سپر نیرومند 1۹ را بر عهده دارد که 
در مح��دوده "هبرید" وزارت دفاع انگلیس واقع در جزایر غربی 
اس��کاتلند برگزار می ش��ود. در این مانور نظامی ۹ کشور شامل 
کانادا، دانمارک، فرانس��ه، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، انگلیس و 
آمری��کا حضور دارند. بلژیک و آلمان نیز با یگان رزمی س��امانه 
دفاع هوایی و موشکی IAMD از این مانور پشتیبانی می کنند. 
آنچه در ب��اب اهداف این رزمایش مطرح ش��ده تقویت توان و 
همگرایی میان اعضا ناتو اس��ت حال آنکه مش��ارکت ۹ کشور 
از ۲۸ عض��و نات��و در این رزمایش خود س��ندی بر عدم واقعی 
بودن این ادعاست چنانکه بسیاری از اعضا از حضور در رزمایش 
خ��ودداری کرده اند. با توجه به این ش��رایط این س��وال مطرح 

می شود که هدف اصلی این مانور چیست؟ 
بررسی وضعیت ناتو نشان می دهد که این پیمان نظامی 

عمال نتوانس��ته کارکرد مناس��بی در امنیت بین الملل داشته 
باش��د که نمود کارنامه آن را در افغانس��تان و لیبی می توان 
مش��اهده کرد. در همین حال جهانیان اذعان دارند که اکنون 
روس��یه قدرت برتر نظامی در جهان است بویژه اینکه روسیه 
توانسته کارنامه ای موفق تر در مبارزه با تروریسم ایفا کند. بر 
این اساس از اهداف این مانور را می توان قدرت نمایی ناتو در 
برابر قدرت روسیه دانس��ت تا شاید به احیای جایگاه جهانی 
خود دس��ت یابد. با تمام این تفاسیر بررس��ی رفتار موشکی 

آمریکا نکات قابل تاملی را نشان می دهد. 
کارک��رد ناوه��ای امریکایی ن��ه ایجاد امنیت که کش��تار 
انسان های بی گناه است چنانکه ناو وینست با هدف قرار دادن 
هواپیمای مس��افربری ایران جنایتی بزرگ را علیه بشریت رقم 
زد. توان دریایی و موش��کی آمریکا در حمایت از تروریس��ت ها 

به کار می رود چنانکه آمری��کا چندین بار از روی ناوهایش در 
مدیترانه سوریه را به نفع تروریست ها هدف قرار داده است. 

آمارها نش��ان می دهد ک��ه رزم ناو های آمری��کا و ناتو در 
جن��گ لیبی به بهانه مقابله با قذافی هزاران غیر نظامی را به 
خاک و خون کش��یدند . با توجه به این شرایط می توان گفت 
که مانور نات��و بیش از آنکه اقدامی عملی برای تحقق صلح و 
امنیت جهانی باشد مانوری تشریفاتی است که در کنار اهداف 
نظامی آمریکا برای فروش تسلیحات، برای ایجاد فضای روانی 
با محوریت توان غرب برای مقابله با روس��یه صورت می گیرد. 
ناتو عمال از درون دچار بحران ها و اختالفات گس��ترده است 
و ب��ا ای��ن رفتارهای ظاهری نم��ی تواند آن را پنهان س��ازد 
چنانکه همچنان موضوع بودجه موضوعی حل ناش��دنی است 

و می تواند به تشدید اختالفات درونی منجر شود. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه پس از شکست کودتای آمریکا گ�زارش 
علی��ه مادورو، یک مقام پیش��ین س��ازمان ملل با 
تاکید بر تالش واشنگتن جهت ترور رئیس جمهور 
ونزوئال اعالم کرد، احتم��ال ترور »خوان گوایدو« 
رئیس جمهور خودخوانده توس��ط س��یا به منظور 

توجیه حمله نظامی آمریکا هم وجود دارد.
»آلف��رد موریس د زای��اس« وکیل و حقوقدان 
آمریکای��ی و مقام ارش��د پیش��ین س��ازمان ملل، 
از ت��الش آمری��کا برای ت��رور »نیکالس م��ادورو« 
رئیس جمهور قانونی ونزوئ��ال و احتمال ترور خوان 
گوایدو رئیس جمهور خودخوان��ده خبر داد و البته 
تاکی��د کرد که تالش آمریکا برای کودتا در ونزوئال، 
»خ��وب پیش نمی رود«. او ک��ه از ۲01۲ تا ۲01۸ 
توس��ط شورای حقوق بشر س��ازمان ملل به عنوان 
کارشناس مستقل سازمان ملل در زمینه ارتقاء یک 
نظم بین المللی دموکراتیک و عادالنه مشغول به کار 

بود، در یک مصاحب��ه تاکید کرد که کودتای مورد 
حمایت آمریکا در ونزوئال »خوب پیش نمی رود«.

زایاس به خبرگزاری »اسپوتنیک« گفت: »من 
از طری��ق منابع موثق اط��الع دارم که آمریکا طی 
چند ماه اخیر در حال ارائه پیشنهاد مبالغ کالن و 
دیگر وعده ها به هر شخص نظامی در ونزوئال برای 

جدا شدن )از دولت نیکالس مادورو( است«.
این مقام اس��بق س��ازمان ملل اف��زود: »من 
تردی��دی ندارم که آنه��ا )آمریکایی ها( از تک تک 
تالش ها برای کودتا از جمله تالش های ناکام برای 
ترور مادورو حمایت کرده اند. آمریکا به این مس��یر 

ادامه خواهد داد و شاید آنها در قتل مادورو توفیق 
یابن��د«. به گفت��ه این حقوق��دان، در صورت ترور 
مادورو، »به دلیل بند ۲۳۳ قانون اساس��ی ونزوئال 
»دلس��ی رودریگز« معاون کنون��ی رئیس جمهور، 
رئیس جمه��ور موق��ت خواه��د ش��د ن��ه )خوان( 
گوایدو چرا که او طبق قانون اساس��ی ونزوئال هیچ 
مش��روعیتی ندارد«. زایاس معتقد اس��ت که یک 
س��ناریوی دیگر هم وج��ود دارد و آن قتل خوان 
گوایدو توس��ط س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
)س��یا( است تا به بهانه کشته شدن او آمریکایی ها 

به اقدام نظامی علیه دولت مادورو دست بزنند.

از نظر زایاس، تح��والت ونزوئال تا حد زیادی به 
میزان وفاداری ارتش بستگی دارد و حتی در صورت 
توفیق آمریکا در توافق با نظامیان ارشد ونزوئالیی علیه 
مادورو، ممکن است که جنگ داخلی شود چرا که »۹ 
میلیون هوادار »هوگو چاوز« و سربازان متعهد بسیاری 

هستند و آنها از صحنه خارج نخواهند شد«.
در ای��ن میان خبرگ��زاری رویت��رز در خبری 
اختصاصی ب��ه نقل از منابع آگاه گ��زارش کرد که 
معاون ترامپ قصد دارد با پیش��نهادات اغواکننده، 
ارت��ش ونزوئال را علیه »نی��کالس مادورو« تحریک 
کند. یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا به خبرگزاری 

رویترز اعالم کرد که »مایک پنس« معاون »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا، ب��ه منظور تحریک 
ارتش ونزوئال علیه »نیکالس م��ادورو«، قصد دارد 
یکس��ری بسته های تشویقی جدید به آنها پیشنهاد 
ده��د. بنا به گفته این مقام آمریکایی که خواس��ت 
نامش فاش نشود، پنس در سخنرانی ساعت 15:۲5 
)1۹:۲5 گرینوی��چ( خود برای »جامعه کش��ورهای 
آمریکای��ی« در وزارت خارجه آمریکا همچنین در 
صدد اس��ت هشدار دهد که واشنگتن به زودی ۲5 
قاضی دیگر از دیوان  عالی ونزوئال را تحریم می کند. 
خزانه داری آمریکا، در سال ۲017، »مایکل مورنو« 
رئی��س دادگاه ونزوئال به همراه هفت عضو اصلی از 
دیوان عالی این کشور را تحریم کرد. این مقام آگاه 
آمریکایی توضیح داد: »ما معتقدیم که اینجا )دیوان 
عالی ونزوئال( جایی است که باید به آن اعمال فشار 
ک��رد. تباهی ی��ا بقای این ۳۲ قاضی به خودش��ان 

بستگی دارد«.

پس از شکست کودتای نظامی آمریکا علیه مادورو قوت گرفت 

کشته سازی، سناریوی جدید سیا در ونزوئال 

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى انجام امور خدمات و پشتیبانى 

عمومى  مناقصه  دارد  نظر  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  اسالمى  تبلیغات  کل  اداره 
انجام امور خدمات و پشتیبانى ساختمان هاى زیر مجموعه را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد. به جز پاکت الف که به صورت 
فیزیکى تحویل اداره گردد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه در 1398/2/18 تاریخ مى باشد
تاریخ  چهارشنبه  روز  صبح   8 ساعت  از  سایت:  طریق  از  اسناد  دریافت  زمانى  مهلت 

1398/02/18 تا تاریخ 1398/02/23
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: از روز دوشنبه 1398/02/23 تا روز شنبه1398/03/04

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 8 صبح روز یکشنبه تاریخ 1398/03/05
اسناد  در خصوص  بیشتر  اطالعات  دریافت  گزار جهت  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 

مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
آدرس:  کهگیلویه و بویراحمد ، یاسوج ،بلوار امام خمینى (ره) بعد از اورژانس قدیم اداره 
کل تبلیغات اسالمى استان کهگیلویه و بویراحمد ، امور ادارى تلفن تماس: 074-33224618
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

ونده جنایات امارات در لیبی بازگشایی پر
همزمان با آش��کارتر ش��دن نقش امارات  در بح��ران لیبی، یک گ��زارش محرمانه ق�اره ثروتمند
سازمان ملل نش��ان می دهد که کارشناس��ان این سازمان در 
ح��ال انج��ام تحقیقاتی درب��اره دخال��ت نظامی ام��ارات در 
درگیری های لیبی هستند به خصوص اینکه در آوریل گذشته 

موش��ک هایی از چند فروند پهپاد س��اخت چین شلیک شده 
است که نمونه این پهپادها را ارتش امارات در اختیار دارد.

موشک هایی که از این پهپادها در ضاحیه جنوبی طرابلس 
طی روزهای 1۹ و ۲0 آوریل ش��لیک شده است، موشک های 
هوا به سطح نوع »بلو آرو« بوده و ترکش های به جای مانده از 
آن، این موضوع را ثابت می کند و تنها سه کشور اعم از چین، 
قزاقس��تان و امارات عربی متحده این موش��ک ها را در اختیار 

دارند و این نوع موش��ک ها تنها از پهپادهای س��اخت شرکت 
»وینگ لونگ« چین شلیک می شوند. 

گروهی از کارشناسان سازمان ملل درباره استفاده احتمالی 
نیروهای »حفتر« یا طرف س��وم حامی این نیروها از پهپادهای 
مذکور تحقیقاتی را انجام داده اند. این مسئله تقریبا قطعیت دارد 
که »لیبی به طور مس��تقیم این نوع پهپادها و موش��ک ها را از 
شرکت سازنده یا چین تحویل نگرفته است«. حمالت نظامیان 

حفت��ر برای تصرف پایتخت لیبی اکنون وارد دومین ماه ش��ده 
است و آنها از چهارم آوریل گذشته با حمایت عربستان سعودی، 
امارات و مصر حمالت خود برای تصرف طرابلس را آغاز کرده و 
توانستند به چهار شهر اصلی واقع در اطراف طرابلس )صبراته، 
صرمان، غریان و ترهونه( و نیز جنوب این ش��هر نفوذ کنند اما 
با شکس��ت هایی مواجه ش��ده و در بیشتر محورها عقب نشینی 

کردند و نتوانستند از حصار امنیتی این شهر عبور کنند.
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