
تکرار برده داری انگلیسی ها 
توسط سعودی 

میراث استعمار انگلیس و جنایاتش علیه آفریقایی ها 
این روزها توسط مهره منطقه ای آن یعنی سعودی اجرا 
می شود چنانکه منابع خبری وضعیت اسفناک مهاجران 

آفریقایی در اردوگاه عربستان را فاش کرده اند.
در حالی انگلیس س��ابقه ای طوالنی در برده داری 
در سراس��ر جه��ان دارد و اکن��ون نیز ب��رده داری 
نوین با میلیون ها قربانی در این کش��ور ادامه دارد، 
روزنامه انگلیس��ی س��اندی تلگ��راف در مطلبی به 
افش��ای وضعیت مهاجران آفریقایی در اردوگاه های 

عربستان سعودی پرداخت.
این روزنام��ه در مطلب خود فاش ک��رد که هزاران 
مهاجر آفریقایی در عربستان در اردوگاه هایی شبیه 
به آنچه در لیبی »اردوگاه های بردگان« اس��ت و در 
وضعیت��ی »فاجعه آمیز« به س��ر می برند و با مرگ 
دست و پنجه نرم می کنند.عکس های افراد بازداشت 
ش��ده در این اردوگاه ها که ام��روز در این روزنامه به 
چاپ رسیده اس��ت ده ها مرد الغر و نحیف را نشان 
می دهد که برهنه بر زمین خوابیده اند و گفته شده که 
برخی از آنان بر اثر شدت گرما فلج و ناتوان شده اند.

افراد بازداشت ش��ده که بدون پیراهن و در صفوفی 
به هم فش��رده در اتاق های کوچک با پنجره هایی با 
حفاظ های آهنین نگهداری می شوند، بر روی زمین 
دراز کشیده اند. در یکی از عکس ها جنازه ای پوشیده 
ش��ده دیده می شود که بازداشت شدگان گفته اند او 
مهاجری اس��ت که »بر اثر تابش شدید نور خورشید 
ج��ان داده اس��ت.«همچنین مهاج��ران آفریقای��ی 
گفته ان��د که برای زنده ماندن به س��ختی آب و غذا 
یافت می ش��ود.تصویر دیگری یک جوان آفریقایی را 
نشان می دهد که به گفته دوستانش پس از بازداشت 
ش��دن در ماه آوریل )فروردین( و ناامید شدن دست 

به خودکشی زده است.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

سرانجام پس از هفته ها بالتکلیفی سیاسی مصطفی ادیب 
در رایزنی ه��ای پارلمانی لبن��ان دیروز 90 رأی از 120 به 
دست آورد و از سوی رئیس جمهور لبنان مأمور به تشکیل 
کابینه جدید این کش��ور شد. این انتخاب در حالی صورت 
گرفته اس��ت که لبنان در شرایط حساسی به سر می برد 

چرا که از یک س��و پیامدهای انفج��ار بندر بیروت عرصه 
اقتص��ادی و اجتماع��ی و امنیتی لبن��ان را می لرزاند و از 
س��وی دیگر کمک های خارجی مشروط به تشکیل دولتی 
با ثبات ش��ده اس��ت. با توجه به این شرایط می توان گفت 
ک��ه اجماع گروه ه��ای لبنانی برای انتخ��اب وی به عنوان 
کاندیدای نخس��ت وزیری را می ت��وان رویکردی مثبت از 
س��وی همه جریان ها برای رسیدن کشور به ثبات سیاسی 
تش��کیل می دخد چرا که چنانکه سید حسن نصراهلل دبیر 
کل حزب اهلل تاکید کرده، بحران کنونی لبنان صرفا مشکل 
یک جریان نمی باشد بلکه مش��کلی برای کل لبنان است 
و همه گروه های سیاس��ی برای رف��ع آن باید وارد میدان 

ش��وند. در کنار اهمیت معرفی نخس��ت وزی��ر جدید، این 
س��وال مطرح اس��ت که اولویت دولت جدی��د چه خواهد 
ب��ود؟ با توج��ه به انفجار بی��روت و پیامده��ای اقتصادی 
آن مهمتری��ن بخ��ش از تحرکات دولت جدی��د را تامین 
مناب��ع مالی وهماهنگی داخلی و خارجی برای بازس��ازی 
بن��در بی��روت تش��کیل می دهد. ای��ن مهم در ش��رایطی 
محقق خواهد ش��د ک��ه بیش از منابع اقتصادی، مس��ائل 
سیاس��ی در آن دخیل هس��تند. ایجاد وفاق داخلی میان 
جریان های داخلی و مقابله با برخی جریان ها که به دنبال 
تحقق منافع فرا لبنانی بر اس��اس منافع عربستان، آمریکا 
و فرانس��ه هس��تند اصلی مهم در این عرصه است چنانکه 

دولت حس��ان دیاب نیز به خاط��ر ناتوانی در مقابله با این 
جریان ها در نهایت مجبور به استعفا شد. نکته مهم دیگر 
آن اس��ت که ش��ورهای خارجی همچون فرانسه و آمریکا 
ب��ه دنبال بهره گیری از بحران لبنان جهت اس��تعمار این 
کشور هستند که طرح اخیر مکرون رئیس جمهور فرانسه 
در این چارچوب بوده است. تکیه بر عرصه داخلی به جای 
نس��خه های خارج��ی از راهکارهای لبنان ب��رای خروج از 
بحران اس��ت در حالی که حلق��ه تکمیلی آن را نیز مقابله 
با تجاوزات رژیم صهیونیس��تی تشکیل می دهد که نقشی 
مهم در امنیت و پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی لبنان 

خواهد داشت.

یادداشت

گزارش
در گامی مثبت از س��وی جریان های سیاسی 
لبنان برای رسیدن به دولتی با ثبات، مصطفی 
ادی��ب  در رایزنی های پارلمانی دیروز 90 رأی 
به دس��ت آورد و از سوی رئیس جمهور لبنان 
مأمور به تشکیل کابینه جدید این کشور شد.

در  ک��رد،  اع��الم  »الجمهوری��ه«  روزنام��ه   
»مصطف��ی  دی��روز  پارلمان��ی  رایزنی ه��ای 
ادی��ب« 90 رأی ب��ه دس��ت آورد و بدی��ن 
ترتی��ب وی مأمور به تش��کیل کابینه جدید 
ش��د.پس از پایان رایزنی های  »میشل عون« 
رئیس جمهور لبنان رس��ما ادی��ب را مأمور به 
تشکیل کابینه کرد. در پی مأمور شدن ادیب، 
نشس��تی میان وی ، میش��ل عون و نبیه بری 
برگزار شد.فراکس��یون حزب اهلل و فراکسیون 
»المس��تقبل« از جمل��ه طرف های��ی بودن��د 
ک��ه در رایزنی های ام��روز، مصطفی ادیب را 
به عنوان نام��زد خود معرفی کردند. ش��بکه 
»المن��ار« نتیجه رایزنی های پارلمانی امروز را 
به این ش��رح اعالم ک��رد: مصطفی ادیب 90 
رأی، »نواف سالم« 1۶ رأی، »ریا الحسن« 1 

رأی و »فضل ش��لق« 1 رأی. البته این را باید 
اضافه کرد که برخی طرف ها، هیچ شخصی را 
برای نخست وزیری دولت آینده نامزد نکردند.

ادیب که دکترای حقوق و علوم سیاسی دارد، 
از س��ال 201۳ س��فیر لبنان در آلمان است.

روزنام��ه »النه��ار« درباره وی نوش��ت، ادیب 
نزدیک به »نجیب میقاتی« نخست وزیر اسبق 
لبنان اس��ت اما وابستگی سیاس��ی به حزب 
خاصی ندارد اگرچه از جریان ُس��نی در لبنان 
و نخس��ت وزیران سابق این کشور دور نیست.

ای��ن روزنامه در ادامه مصطفی ادیب را فردی 
شایس��ته و متخصص خواند که تعامل با وی 
آسان است و تقریبا همه طرف ها می تواند این 

تعامل را با او داشته باشند.
 بیس��ت روز از اس��تعفای »حس��ان دی��اب« 
نخس��ت وزیر پیش��ین لبن��ان در پ��ی انفجار 
بیروت در چهارم آگوست می گذرد و در حالی 
که قرار است »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور 
فرانس��ه ام��روز وارد لبن��ان ش��ود، رایزنی ها 
پارلمانی برگزار ش��د. مصطفی ادیب در اولین 

س��خنان خود پس از مأمور شدن به تشکیل 
کابینه اعالم کرد، امیدوار اس��ت دولت جدید 
در س��ریعترین زمان ممکن تشکیل شد. وی 
همچنین گفت، امیدوار است که وزرای دولت 
جدید از افراد متخصص و شایس��ته باش��ند.

گروهی از نخس��ت وزیران پیش��ین لبنان، از 
جمله س��عد حریری، رهبر "جریان مستقبل" 
که حزبی با اکثریت مس��لمانان س��نی است، 
پس از بررس��ی چند نامزد روز یکشنبه اعالم 

کردند از مصطفی ادیب پشتیبانی می کنند.
محمد رع��د، رئیس فراکس��یون وابس��ته به 
حزب اهلل در پارلمان لبنان، به دنبال نشس��ت 
با میش��ل عون، رئی��س جمه��ور، اعالم کرد 
ح��زب اهلل، ادیب را به عنوان نخس��ت وزیری 
جدی��د کش��ور معرف��ی ک��رده اس��ت.منابع 
لبنان��ی اعالم کردن��د، جریان المس��تقبل به 
رهبری »س��عد الحریری« نخست وزیر سابق 
لبنان بر س��ر معرفی نامزد خود برای تصدی 
نخس��ت وزیری به اجماع رسیده و نامزد مورد 

نظر آنها مصطفی ادیب است.

اولویت های آقای نخست وزیر
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امارات دی��روز در خوش خدمت��ی دیگر برای 
کمپین انتخاباتی ترامپ پرواز مستقیم تل آویو 
به ابوظبی را آغاز کرد که رسانه های اماراتی از 
وقوع انفجار در رس��توانی در ابوظبی، پایتخت 
امارات خب��ر دادند در حالی ک��ه برخی ان را 
برگرفته از اعتراض مردمی به س��ازش کاری با 
صهیونیس��ت ها دانس��ته اما پلیس آن را ناشی 
از نش��ت گاز عنوان کرده اس��ت.  منابع خبری 
اعالم کردند در پی انفجار گاز در رستورانی واقع 
در پایتخت امارات شماری زخمی شدند.به گفته 
منابع محلی، نشت گاز علت وقوع انفجار در یکی 
از شعبه های »KFC« در ابوظبی شد و شماری 
در این انفجار زخمی شده اند.این انفجار در حالی 
به وقوع پیوست که هواپیمای رژیم صهیونیستی 
در چارچوب عادی سازی روابط میان این رزیم و 
امارات، برای انجام نخس��تین پرواز رسمی از تل 

آویو به ابوظبی آماده می شد.پلیس امارات متحده 
عرب��ی مدعی ش��د که که انفجار رس��تورانی در 
ابوظبی ناشی از نشت گاز بوده و تعدادی در این 
انفجار زخمی ش��ده اند.دومین انفجار در یک روز 
امارات را لرزان��د، انفجار اول در ابوظبی و حادثه 
دوم در دبی رخ داده اس��ت.انفجار دبی ناش��ی از 
منفجر شدن کپس��ول گاز عنوان شده و در پی 
آن یک نفر کشته شده است. مشکوک بودن این 
انفجارها زمانی بیشتر آشکار می شود که امارات و 
رژیم صهیونیستی در ادامه همکاری های دوجانبه 
از همکاری در زمین��ه امنیت آبی و غذایی خبر 
دادند. در این میان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
در مخالف��ت تلویحی دوباره ب��ا فروش احتمالی 
جنگنده های آمریکایی »اف-۳۵« به امارات عربی 
متحده، از واشنگتن خواست تا برای حفظ برتری 

نظامی تل آویو در منطقه کمک بیشتری کند.

در این میان نخس��ت وزیر تشکیالت خودگردان 
فلسطین گفت که »بسیار برای ما دردناک است 
که امروز می بینیم یک هواپیمای اس��رائیلی در 
امارات فرود می آید«.»محمد اش��تیه« نخس��ت 
وزیر تش��کیالت خودگردان فلسطین تأکید کرد 
که باید مواضع مخالف عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی را تقویت کرد. وی این اقدام امارات 
را »نقض فاح��ش و واضح موضع عربی در قبال 
درگیری عربی-اس��رائیلی« دانست و تأکید کرد: 
»به همی��ن دلیل، مواضع عرب��ی مخالف عادی 
سازی مجانی روابط با اسرائیل را احیا می کنیم«.

رسانه های صهیونیستی می گویند قرقاش وزیر 
مش��اور ام��ارات در امور خارجه قرار اس��ت از 
هیأت صهیونیس��تی که با اولین پرواز مستقیم 
از تل آویو به ابوظبی می روند، استقبال کند.در 
این میان وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی با 
ق��رار دادن نام امارات عربی متحده به لیس��ت 
کش��ورهای عاری از ویروس کرونا، اعالم کرد 
مس��افران ورودی از ای��ن مب��دأ به فلس��طین 

اشغالی نیازی به قرنطینه شدن ندارند.

چک تاوان سنگینی خواهد پرداخت 
وزی��ر خارجه چین در واکنش به س��فر »میلوش ویس��ترچیل« رئیس 
مجلس س��نای جمهوری چک به تایوان اعالم کرد که میلوش بابت این 
س��فر که موجب نقض اصل »چین واحد« شده است »هزینه سنگینی« 
پرداخت خواهد کرد. »وانگ یی« در ادامه سفر هفت روزه خود به اروپا 
در واکنش به س��فر این مقام اهل جمهوری چک به تایوان افزود: تایوان 
بخش جدایی ناپذیر چین اس��ت مس��اله تایوان یک امر داخلی است و اصل 
»یک چین« پایه اجماع بین المللی اس��ت و هر کس��ی که تالش کند این پیوند 
را بش��کند، خود را به دش��من 1.۴ میلیارد چینی تبدیل کرده اس��ت. بر اساس 
اصل »یک چین« یا »چین واحد« هر کش��وری که دارای روابط رس��می با پکن 
اس��ت حق ندارد با تایوان یا هنگ کنگ که جزئی از چین هستند روابط رسمی 

داشته باشد.

کاهش شدید محبوبیت حزب جانسون
نتایج نظرس��نجی نش��ان می دهد که ح��زب محافظه کار ت��ا حد زیادی 
پش��تیبانی مردم را از دس��ت داده اس��ت. اکنون دو حزب اصلی کشور، 
محافظه کار و کارگر، هر یک از ۴0 درصد آرای مردم برخوردار هس��تند.
نظرسنجی بنیاد آپینیوم نشان می دهد که حزب بوریس جانسون، نخست 
وزی��ر بریتانیا، تا حد زیادی از اقبال عمومی محروم ش��ده اس��ت.  حزب 
حاکم محافظه کار و حزب اپوزیس��یون کارگ��ر موقعیتی برابر دارند و هر یک 
۴0 درصد آرا را کسب می کنند. حزب محافظه کار تنها حدود شش ماه پیش و در 
آغاز گسترش کرونا حدود 2۶ درصد از حزب کارگر جلوتر بود.در ماه های مارس و 
آوریل، یعنی در زمان بحران درونی حزب کارگر و آستانه گسترش بیماری کووید-
19 در بریتانیا، حزب حاکم کش��ور در موضعی آشکارا برتر قرار داشت؛ اما آخرین 

نظرسنجی نشان می دهد که از آن محبوبیت اثری باقی نمانده است.

اردوغان تهدید به جنگ کرد
رئیس جمهور ترکیه س��ران فرانس��ه و یونان را ناالی��ق و ناتوان توصیف 
کرد و خطاب به مردم این دو کش��ور گفت آیا از بهایی که قرار اس��ت 
در تقاب��ل با منافع ترکیه بپردازید آگاه هس��تید؟ رجب طیب اردوغان 
خطاب به یونان و فرانسه هشدار داد و گفت آنکارا مصمم است تا به هر 
قیمتی از منافع ملی خود دفاع کند.وی افزود: سوال واقعی این است که 
آی��ا آنها که با ما در مدیترانه تقابل جویی می کنند هم حاضر به انجام چنین 
فداکاری هس��تند؟ آیا مردم یونان حاضرند ب��ه خاطر حاکمان ناالیق و جاه طلب 
خود، پذیرای آنچه که ممکن اس��ت با آن مواجه ش��وند؛ باشند؟ آیا مردم فرانسه 
از بهایی که قرار اس��ت به خاطر رهبران ناالیق ش��ان بپردازند؛ آگاه هس��تند. به 
ادع��ای اردوغان تهدید علیه منافع ترکیه در مدیترانه، ازجمله دغدغه های اصلی 

این کشور است.

آقای سفیر مامور تشکیل کابینه لبنان شد

اجماع بعبدا بر سر ادیب 

X  Y U.T.M

در نظرداردبه استناد ردیف بودجه مصوب سال 1399پروژه هاى ذیل را از طریق برگزارى مناقصه عمومى واگذار نماید. 
بدینوسیله از پیمانکاران  واجد شرایط دعوت مى گردد جهت شرکت  در مناقصه عمومى و دریافت اسناد همراه با معرفى نامه ومهرشرکت به 
اداره قراردادهاى شهردارى اسالمشهر مراجعه نمایند. ضمنا مهلت  دریافت وارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از  چاپ آگهى نوبت دوم 

خواهد بود. هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه عمومى مى باشد.
1-مشخصات موضوع مورد مناقصه:  

ردیف موضوع مناقصه عمومىردیف
بودجه

مدت 
اجراء

صالحیت/
رتبه

مبلغ سپرده شرکت در مبلغ اعتبار (ریال)
مناقصه عمومى (ریال)

پروژه اجرایى چمن 1
مصنوعى 

اساسنامه 3ماه35019/20
مرتبط

7/800/000/000390/000/000

2
پروژه احداث پارك جنگلى 
میان آباد(شهید سلیمانى) 
و سکونتگاه هاى اضطرارى

2ماه35019/28
اساسنامه 
20/000/000/0001/000/000/000مرتبط

2- به پیشنهادات مشروط، مخدوش، فاقدسپرده و پیشنهاداتى که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
3 -شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است .

4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه  حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان  به ترتیب به نفع شهردارى  ضبط خواهد شد.
5- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

6-چاپ اول:99/6/4
7-چاپ دوم:6/11/ 99

8-مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/6/11 الى 99/6/22
9-مهلت تحویل اسناد مناقصه  اسناد 99/6/23    

10 جلسه کمیسیون عالى معامالت: ساعت 15 مورخ 99/6/25    

  همزمان با اولین پرواز تل آویو به امارات صورت گرفت 

انفجارهای مشکوک از ابوظبی تا دبی


