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امارات: کشور امارات، اقدامات برای ساخت نخستین 
معبد رس��می یهودیان در این کشور را در سال آینده 
میالدی آغاز می کند گزارش های رسانه ای محلی )در 
امارات( حاکی از آن اس��ت که اقدامات برای س��اخت 
نخس��تین معبد رسمی یهودیان در امارات سال آینده 
می��الدی آغاز و طب��ق پیش بینی ها این بنا تا س��ال 

۲۰۲۲ تکمیل می شود.

اسپانیا: هزاران نفر در اعتراض به خشونت های خانگی 
علیه زنان، در مادرید، پایتخت و بزرگترین شهر اسپانیا 
تظاه��رات کردند. ه��زاران معترض به خش��ونت های 
خانگی علیه زنان روز جمعه در مرکز مادرید، پایتخت 
اس��پانیا تظاهرات برگزار کردند. این اعتراضات پس از 
آن برگزار شده که بر اساس گزارش های رسمی منتشر 
شده در سه ماه تابستان ۱۹ زن بوسیله همسر کنونی 

یا همسر سابق خود به قتل رسیده اند.

اردن: اعتصاب معلمان اردنی در حالی وارد س��ومین 
هفت��ه متوالی ش��د که دولت این کش��ور همچنان بر 
مخالفت با خواس��ته  معلمان اص��رار دارد. »نورالدین 
ندیم« س��خنگوی سندیکای معلمان در پایان نشست 
ش��ورای این س��ندیکا گفت که »اعتص��اب تا تحقق 
خواس��ته معلمان ادامه دارد و از خواس��ته معلمان و 
شورای س��ندیکا که ش��امل بیش از ۱۰۰ هزار معلم 

است، کوتاه نخواهیم آمد.«

هن�د: هزاران تن از افرادی که در نتیجه درگیری های 
کشمیر تحت کنترل هندوستان بازداشت شده بودند، 
ب��ه زندان هایی خ��ارج از این ایالت منتقل ش��ده اند. 
بر اس��اس گ��زارش منابع محلی، ۲۹۲ ت��ن از جامو و 
کش��میر در زندان های مختل��ف در ایالت اوتارپرداش 

زندانی شده اند.

ذرهبین

حمایت میلیونی از مادورو
بی��ش از ۱3 میلیون نفر از مردم ونزوئال با امضای طوماری از دولت و حاکمیت 
ملی این کشور در برابر تحریم های اقتصادی و سیاست های امپریالیستی آمریکا 

حمایت کردند.
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال از امضای یک طومار از سوی مردم این 
کشور برای حمایت از حاکمیت ملی این کشور علیه تحریم های اقتصادی آمریکا 
خبر داد.  این دادخواس��ت تا کنون بی��ش از ۱3 میلیون ۲۰۰ هزار امضا جمع کرده 
اس��ت.  رئیس جمهور ونزوئال در حس��اب توئیتری خود نوش��ت: »من به این مردم ضد 
امپریالیسم تبریک می گویم که با حضور ملیونی خود در خیابان ها، صحنه های زیبایی از 
عش��ق به ونزوئال و میهن پرس��تی خلق کردند تا طوماری با ۱3 میلیون امضا برای صلح 
و حاکمیت ملی ونزوئال جمع آوری کنند. این طومار از ۱۹ مرداد و بعد از اعمال بس��ته 

تحریمی آمریکا علیه دولت و مردم ونزوئال برای جمع کردن امضا تهیه و تدوین شد. 

برگزیت اجتناب  ناپذیر است
رئیس کمیس��یون اروپا می  گوید وقوع برگزیت حتمی است اما اتحادیه از موضع 

خود مبنی بر حفظ بازار یکپارچه اروپایی عقب نشینی نمی کند.
ژان کلود یونکر می  گوید متقاعد ش��ده که برگزیت اتفاق می افتد. اما چنانچه در 
ضرب االج��ل 3۱ اکتبر، انگلیس بدون حص��ول توافق با اتحادیه اروپا از آن خارج 
شود؛ آن وقت مرز جدیدی میان جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی -به عنوان بخشی 
از انگلیس- تعریف خواهد ش��د. گفتنی اس��ت این هفته در حاش��یه نشست عمومی 
سازمان ملل، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس رایزنی فشرده  ای با رهبران اروپا خواهد 
داشت تا شاید بتواند از وقوع برگزیت سخت که تبعات اقتصادی سنگینی برای این کشور 
به همراه خواهد داش��ت اجتناب کند. اتحادیه اروپا عالقه ای به لغو پش��توانه مرزی ایرلند 
)بک اس��تاپ( ندارد حال آنکه جانس��ون می گوید به هیچ وجه حاضر به ایجاد پست های 

بازرسی در مرز جمهوری ایرلند و منطقه ای به همین نام در انگلیس نخواهد شد.

آمریکا به تروریست ها رایگان سالح می دهد
رئیس جمه��ور ترکیه ضمن تأکید بر آمادگی آن��کارا برای اقدام نظامی احتمالی 
در س��وریه گفت که گرچه خواهان تقابل نظامی با آمریکا در سوریه نیست، اما 

نمی تواند حمایت این کشور از تروریست ها در سوریه را تاب بیاورد.
 »رج��ب طی��ب اردوغان« گفت که آن��کارا آمادگی های الزم ب��رای اقدام نظامی 
احتمالی در س��وریه را تکمیل کرده اس��ت. اردوغان که برای ش��رکت در هفتاد و 
چهارمین جلسه از مجمع عمومی سازمان ملل، به نیویورک  سفر کرده است، گفت: »ما 
آمادگی ه��ا )برای عملیات احتمالی( در امتداد مرز را تکمیل کرده ایم. ما خواهان تقابل با 
آمریکا )در سوریه( نیستیم، اما نمی توانیم حمایت آنها از سازمان های تروریستی را نادیده 
بگیریم«. وی افزود: من به  ترامپ گفتم که واش��نگتن هزاران کامیون با بار تسلیحات به 
سوریه ارسال کرده است. ما با پول هم نمی توانیم آن تسلیحات را خریداری کنیم اما شما 

به صورت رایگان این سالح ها را در اختیار گروه های تروریستی قرار می دهید«.

علی تتماج 

عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق برای سفری هفت روزه 
راهی چین ش��ده است تا زمینه س��از آغاز دوران جدیدی از 
روابط میان پکن و بغداد باشد. حال این سوال مطرح می شود 
که دو کشور از توسعه مناسبات چه اهدافی را دنبال می کند و 

چه تاثیراتی بر آینده معادالت منطقه خواهد داشت.؟ 
بخشی از اهداف این سفر را در چارچوب منافع و دیدگاه های 

عراق می توان جستجو کرد. عراق که سالها جنگ و ویرانی را 
تجربه کرده به دنبال خروج از بحران های اقتصادی و رسیدن 
به پیش��رفت پایدار اس��ت و در این چارچوب نگاه ویژه ای به 
چین خواهد داشت چنانکه المهدی در سفر به شهر شانگهای 
چین گفت که است چین در صدر کشورهایی است که رشد و 
پیشرفت را در شرق رهبری می کند و عراق به دنبال همکاری 
و ش��راکت ب��ا آن و همچنین ایجاد روابط عمی��ق و ادامه دار 
است. عبدالمهدی تصریح کرده است که دلیل حضور اعضای 
قوه مجریه در این سفر اهمیت دادن دولت بغداد به این سفر 
است. نکته مهم آن است که چین به دنبال احیای طرح جاده 
ابریشم است که مولفه ای اقتصادی و تاثیرگذار بر جایگاه آسیا 

در معادالت جهانی خواهد داشت. 

ع��راق که از ظرفیت های نفتی برخوردار اس��ت تالش دارد تا 
از ظرفیت ه��ای موجود برای حض��ور در این طرح بهره گیرد 
چنانکه عبدالمهدی تاکید کرده اس��ت که عراق به آسیا تعلق 
دارد و ما می خواهیم بخش��ی از رش��د، پیشرفت و آگاهی آن 
باش��یم. در این میان عراق از س��وی کش��ورهای غربی بویژه 
آمریکا و انگلیس تحت فش��ار است حال آنکه بغداد به دنبال 
تنوع روابطی در صحنه جهانی اس��ت. گس��ترش مناسبات با 
چین را می توان از ابعاد این رفتارها دانس��ت که برای کاهش 
فشارهای آمریکا و انگلیس صورت می دهد در حالی که عراق 
دیپلماس��ی مستقل خود را نیز به نمایش گذاشته و از میزان 
فش��ارهای داخلی بر دولت می کاهد. اما در باب اهداف چین 
مانند بس��یاری از روابط پکن با کش��ورهای غرب آسیا، منابع 

نفتی عراق نقش��ی مهم ایفا می کند بویژه اینکه کش��ورهایی 
مانند عربس��تان و امارات نشان داده اند که شرکای نفتی قابل 
اعتمادی نیستند. چین همچنین نگاه ویژه ای بر اصل بازسازی 
عراق داش��ته و تالش می کند تا از سایر کشورها عقب نمانده 
و جایگاهی در این عرصه کس��ب نماید. این مس��ئله می تواند 
مولفه ای برای ارتق��ا جایگاه چین در معادالت اقتصادی و در 

آینده معادالت سیاسی و امنیتی غرب آسیا باشد. 
ب��ه هر تقدیر س��فر المه��دی را می توان گام��ی دو جانبه از 
س��وی عراق و چین برای توسعه مناس��بات دانست هر چند 
که اس��تمرار بحران امنیتی در عراق و کارشکنی های آمریکا 
و انگلی��س ابهاماتی را در تحق��ق این اهداف به همراه خواهد 

داشت. 

یادداشت

مهسا شاه محمدی 

روابط میان جمهوری اس��المی ایران و عربستان همواره با فراز و نشیب های 
بسیاری همراه بوده و این روند همچنان ادامه دارد. عربستان ادعا دارد که ایران 
همواره حامی ش��یعیان حوثی اس��ت لذا در ورای حمله به مراکز استراتژیک 
سعودی، ایران قرار دارد. سعودی همچنین ایران را همچنان به تشکیل هالل 
ش��یعی و تقسیم منطقه به شیعه و سنی و دخالت در امور داخلی کشورهای 
عربی از جمله عراق و سوریه و لبنان متهم می سازد. سعودی ایران را حامی 

تروریسم و خود را محور امنیت منطقه معرفی می کند.
 تحوالت اخیر جنگ عربستان و یمن ابعاد جدیدی از تنشها میان  تهران و 
ریاض را نش��ان می دهد. پس از عملیات پهپادی یمن علیه تاسیسات نفتی 
آرامکو، س��عودی مجموعه ای از اتهامات را متوجه جمهوری اس��المی کرد. 
نکته مهم آنکه س��عودی بر پاسخگویی به اقدامات اینچنینی ایران را مطرح 
کرده و مدعی ش��ده که در صورت اثبات موضوع س��کوت نخواهد کرد. حال 
این س��وال مطرح است که پاسخ س��عودی چه خواهد بود و دامنه تنشها به 

کجا خواهد رسید؟
واقعیت آن است که عربستان در حوزه داخلی دیگر از انسجام الزم برخوردار 
نیس��ت و جنگ قدرت به ش��دت در حال افزایش است چنانکه سلمان شاه 
س��عودی با گماردن فردن دیگرش به س��مت وزارت نفت رسما یک جانبه 
گرایی خاندان سلمان را تشدید کرده است. در عرصه منطقه ای نیز سعودی 

در اجرای اهدافش در عراق و س��وریه و لبنان ناتوان بوده و حتی حمایتش 
از تروریس��ت ها نیز دیگ��ر نتیجه چندانی ندارد. در ح��وزه یمن نیز به رغم 
برخورداری از سنگین ترین تسلیحات چنان ناتوان است که حتی توان حفظ 
مراکز حس��اس و استراتژیک را نیز ندارد و عمال مغلوب مقاومت یمن است 
در حالی که ائتالف این کشور نیز در حال فروپاشی است و حتی امارات نیز 

حاضر به ماندن در کنار سعودی نمی باشد. 
نکته دیگر آنکه جمهوری اس��المی با س��رنگونی پهپ��اد آمریکایی و توقیف 
کش��تی انگلیسی، نش��ان داد که در پاس��خگویی به تهدیدات هیچ تردیدی 
نخواهد داش��ت. با توجه به این مولفه ه��ا گزینه  بهره گیری از ظرفیت های 
آمریکا برای س��عودی مطرح اس��ت. رفتارهای آمریکا نیز نشان می دهد که 
این کشور رسما به دنبال تقابل نظامی با ایران نیست چنانکه ترامپ نیز بعد 
از مواضع گس��ترده ضد ایرانی اعالم کرد که باید تحقیقات بیشتری صورت 
گیرد. در همین حال س��عودی می داند بازنده نهایی جنگ احتمالی ایران و 
آمریکا، قطعا عربس��تان خواهد بود و لذا به رغم هیاهوی بس��یاری به دنبال 

چنین گزینه ای نخواهد بود. 
با توجه به این مولفه ها می توان گفت که س��عودی به دنبال تقابل مستقیم 
با ایران نخواهد بود و با رفتارهایی همچون تشدید حمالت به یمن، استقرار 
نیروهای آمریکایی در عربستان و خرید سامانه های جدید موشکی، جوسازی 
رس��انه ای علیه ایران و تحرکات سیاسی در سازمان ملل برای قدرت نمایی 
ظاهری در برابر ایران، به دنبال پنهان س��ازی ناتوانی در برابر ایران و جبهه 
مقاومت منطقه اس��ت تا شاید با این حربه هم به بحران داخلی خود سامان 
دهد و هم از تش��دید شکسته ش��دن جایگاهش در میان کشورهای منطقه 
در حد یک ظاهر س��ازی هم که ش��ده حفظ نماید و بیش از این به حاشیه 

رانده نشود.

دیدگاه

 سرزمین فراعنه 
در گرداب روزهای ناآرام

همزمان ب��ا اع��الم فراخوان برخ��ی جریان های 
سیاسی برای ادامه اعترا ض های ضد دولتی، منابع 
مصری از ادامه ناآرامی ها و تظاهرات گسترده در 
مصر و بازداش��ت صدها نفر طی روزهای اخیر و 

تعویق جلس��ات محاکمه ها تا اطالع ثانوی خبر 
دادن��د. فعاالن مصری از بازداش��ت بیش از ۲۰۰ 
تظاه��رات کننده در مص��ر خبر دادن��د و اعالم 
کردند که تظاهرات ضد عبدالفتاح السیس��ی در 
تمام��ی مناطق این کش��ور ادام��ه دارد. این در 
حالی اس��ت که مقامات مصری تصمیم به تعویق 
جلس��ات محاکمه زندانیان سیاس��ی ظرف هفته 
ج��اری گرفته ان��د. منابع حقوق بش��ری مصری 

از بازداش��ت ۲۲۰ تظاهرات کنن��ده که در میان 
آنه��ا 3۴ زن وج��ود دارد ب��ه دنبال ش��رکت در 
تظاه��رات ض��د عبدالفتاح السیس��ی خبر دادند. 
این منابع بی��ان کردند که ب��ه تنهایی در قاهره 
۱۶۰ تظاهرات کننده بازداش��ت شده است و در 
اس��کندریه و اس��تان الغربیه مصر هم دست کم 
یازده نفر بازداشت شده اند. در مناطق دیگر مصر 

نیز شماری بازداشت شده اند.

دستاوردهای یک سفر 

پاسخ عربستان چه خواهد بود؟

ائتالف آمریکایی- عربستانی برای پنهان سازی رسوایی آرامکو تقال می کنند

سعودی دست به دامان ابهام افکنی انگلیسی 
گزارش

سعودی که نتوانسته با سیاست های دولتمردان آمریکا رسوایی 
شکس��ت آرامکو را پنهان ساز دست به دامان سیاست بازی و 
ابهام افکنی انگلیس��ی شده است چنانکه »دومینیک راب« در 
گفت وگویی مدعی شد حمله هفته گذشته به تاسیسات نفتی 

عربستان سعودی امکان ندارد کار نیرو های یمنی باشد.
دومینی��ک راب، وزیر ام��ور خارجه انگلی��س، در گفت وگو با 
ش��بکه بی بی سی و در ادامه تبعیت از سیاست های ابهام افکنی 
آمریکا مدعی ش��د که امکان ندارد حمله به تاسیسات آرامکو 
کار نیرو های یمنی باش��د. راب گفت: »ب��ا توجه به اطالعاتی 
که به دس��تم رسیده اس��ت، به این نتیجه رس��یدم که کامال 

غیرممکن و فاقد اعتبار اس��ت ک��ه بگوییم آن حمالت )حمله 
به آرامکو( از س��وی نیرو های یمنی بوده است«. این در حالی 
اس��ت که او در ادامه گفت وگویش مشخص نکرد لندن عامل 
اصل��ی این حمالت را چه کس��ی می داند و اف��زود: »پیش از 
آنکه مسئولیت آن را به کسی نسبت دهیم باید موضوع کامال 
روش��ن ش��ود تا اقدامی که در پیش می گیریم محکم باشد و 
حمایت دیگ��ران را جذب کند«.این اظهارات مقام انگلیس��ی 
درحالی بیان می ش��ود که انص��اراهلل یمن حمله پهپادی هفته 
گذش��ته به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان را بر عهده گرفته 
اس��ت. به دنبال این حادثه، واش��نگتن با سیاست ابهام افکنی 

آش��کارا و بدون حتی ارائه ی��ک مدرک و دلیل تهران را عامل 
اصلی این حمله دانست. ریاض و انگلیس نیز به تبعیت از این 
سیاست های آمریکا تلویحا و گاه به روشنی ایران را پشت این 

حمالت اعالم کردند.
خبر دیگر در باب یمن آنکه پلوس��ی رئیس  مجلس نمایندگان 
آمریکا در واکنش به مداخالت اخیر واش��نگتن در غرب آسیا 
در پ��ی حمله ب��ه آرامکو، تأکی��د کرد که اق��دام ترامپ برای 
تس��ریع فروش تس��لیحات به عربس��تان و اعزام نی��رو به این 
کش��ور، شرم آور اس��ت. در این میان الجبیر وزیر مشاور دولت 
سعودی در امور خارجه، اعالم کرد که کشورش برای پاسخ به 

حمله ای که تأسیسات نفتی آرامکو را هدف گرفت، گزینه های 
متع��دد دیپلماتی��ک، حقوقی و امنیت��ی دارد. مقامات آرامکو 
ضم��ن اذعان به دقت باالی حمالت پهپ��ادی نیرو های یمنی 
اعالم کردند در مجموع ۲۲ نقطه از دو پاالیشگاه در تاسیسات 
نفتی این ش��رکت مورد هدف قرار گرفته اس��ت. جنگنده های 
متجاوز س��عودی-آمریکایی با حم��الت هوایی خود، چند برج  
مخابرات��ی در یم��ن را هدف قرار دادن��د. در همین حال ده ها 
ه��زار تن در میدان »باب الیمن« صنع��اء ضمن راهپیمایی با 
شعار آزادی و اس��تقالل پنجمین سالروز انقالب ۲۱ سپتامبر 

صنعاء را گرامی داشتند.

آگهى تجدید مناقصه عمومى شماره 98/2
(مرحله دوم)

مدیر شهردارى منطقه سه کاشان، سید محمد متشکره

دوم
ت 
نوب

شهردارى منطقه سه کاشان 

موضوع مناقصه: عملیات زیرسازى معابر منطقه سه مطابق شرح خدمات 
مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم.

به  ریال)  میلیون  200/000/000 (دویست  مناقصه  مبلغ سپرده شرکت در 
با سپرده نقدى در  اعتبار حداقل چهار ماهه  با  بانکى  صورت ضمانتنامه 

وجه شهردارى منطقه سه کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/7/10 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/7/12 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/7/14 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
-هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.
-کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و شهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55241329- 031

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/4

مدیر شهردارى منطقه سه کاشان، سید محمد متشکره

ول
ت ا
نوب

شهردارى منطقه سه کاشان 

موضوع مناقصه: عملیات روکش و لکه گیرى آسفالت معابر و کوچه هاى 
منطقه سه به صورت دستى و مکانیزه (شامل دستمزد و مصالح) مطابق 
شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 200/000/000 (دویست میلیون ریال) به 
در  نقدى  یا سپرده  اعتبار حداقل چهارماهه  با  بانکى  صورت ضمانتنامه 

وجه شهردارى منطقه سه کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/7/15 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/7/17 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/7/20 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت  - هرگاه 
خواهد  ترتیب ضبط  به  ایشان  مناقصه  در  ، سپرده شرکت  نشوند  مقرر 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  کلیه   -

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55241329- 031 


