عربستان به زودی کنسولگری خود در بصره را
پس از  28سال بازگشایی میکند

معاون اســتاندار بصره در امــور اداری میگوید
کنســولگری عربستان در این اســتان ،حداکثر تا ۲
هفته دیگر بازگشــایی خواهد شد 28 .سال پیش این
کنسولگری تعطیل شده بود.
به گزارش فارس ،دولت محلی اســتان بصره عراق زمان
بازگشایی کنســولگری عربستان در این استان را پس از 28
سال بسته شدن آن ،اعالم کرد« .معین صالح الحسن» ،معاون
استاندار بصره به روزنامه عراقی «بغداد پست» گفته بازگشایی
چهارشنبه  ۲۵بهمن ۱۳۹6

داعش :به مراکز رایگیری مصر
حمله میکنیم

کنسولگری عربستان در بصره حداکثر تا  2هفته دیگر صورت
خواهد گرفت.به گفته «صالح الحسن» ،مسئوالن سعودی تاکید
کردهاند که مکان کنسولگری موقتی باشد و سپس کادر ویژه از
عربستان به بصره اعزام شود و استاندار بصره نیز آمادگی کامل
خود برای بازگشایی را اعالم کرده است.روابط عربستان و عراق
از سال گذشته میالدی ،پس از سفر «عادل الجبیر» وزیر امور
خارجه عربستان به بغداد و دیدار «حیدر العبادی» نخستوزیر
عراق از عربستان ،وارد مرحله جدیدی شد.

 ۲۷جمادیاالول 143۹

 ۱۴فوریه 201۸

داعش  11روستا را در افغانستان تصرف کرد
ژنرال افغان :تکفیریها از حمایت غرب برخوردارند
همزمان با افزایش فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان
و تسلط این گروه بر  11روستا ،یک ژنرال بازنشسته افغانستانی
گفت ،غرب از داعش در این کشور ،حمایت میکند.
گروه تروریستی «داعش» در افغانستان دیروز با صدور بیانیهای ،اعالم
کرد که عناصر این گروه بر  11روستا در منطقه «علینکار» استان «لغمان»
واقع در شرق افغانستان مسلط شدند.
به گزارش فارس ،فعالیت تروریستی داعش در افغانستان طی هفتههای
اخیر شدت پیدا کرده است ،به گونهای که روسیه نیز نسبت به آن ،ابراز
نگرانی میکند .طی روزهای گذشته هم «کابلوف» نماینده رئیسجمهور
روسیه در افغانستان و هم «واسیلی نبتزیا» نماینده مسکو در سازمان ملل
اعالم کردهاند که کشورهای غربی در حال حمایت از داعش در افغانستان
هســتند« .نبتزیا» گفت :ما از ادامه فعالیت داعش در منطقه ،به ویژه در
افغانستان نگران هستیم.

اظهارات ژنرال بازنشسته افغانستانی

«جاوید کوهســتانی» ژنرال بازنشســته و کارشناس مسائل سیاسی
 نظامی افغانســتان در گفتوگو با تسنیم ،تصریح کرد که موسسات ونهادهای غربی طی  16سال گذشته ،جنگ را در افغانستان شعلهور نگه
داشتهاند و در تشویق و حمایت از مخالفان مسلح و برافراشته شدن پرچم
داعش ،نقش داشــتهاند و در این رابطه ،گاهگاهی رسانهها گزارشهایی
را منتشر میکنند.
پیش از این ،رســانهها به نقل از نماینده روســیه در افغانستان اعالم
کرده بودند که آمریکا صدها عضو داعش را ازطریق بالگرد ،به افغانستان
منتقل کرده است.

رونمایی ترامپ از بودجه 2019
و کسری یک تریلیون دالری آمریکا

گروه تروریستی داعش تهدید کرده تجمعات بزرگ
و مراکز رایگیری را در انتخابات ریاستجمهوری مصر
هدف قرار خواهد داد.
«روســیا الیوم» با انتشار گزارشــی اعالم کرده گروه
تروریســتی «والیت سینا» وابســته به داعش ویدیویی را
ت نظامی ارتش مصر در شبه جزیره سینا
همزمان با عملیا 
منتشــر کرده و در آن ضمن «شــرک» خواندن انتخابات
ریاســتجمهوری مصر ،به مصریها نسبت به شرکت در

شماره ۲۱۸۴۴

صفحه آخر

اذان ظهر ،12/18 :اذان مغرب ،18/03 :نیمه شب شرعی ،23/36 :اذان صبح(فردا) ،5/27 :طلوع آفتاب(فردا)6/52 :

هاآرتص:

سرنگونی جنگنده اف 16
به افسانه برتری هوایی اسرائیل در منطقه پایان داد

یک روزنامه صهیونیســتی اعتراف کرد ،هدف
قرار گرفتن جنگنده «اف »16-اسرائیل توسط ارتش
سوریه ،عمال به چند دهه ادعای برتری هوایی اسرائیل
در منطقه پایان داد.
«هاآرتص» با اشاره به سقوط جنگنده «اف »16-نیروی
هوایی اسرائیل در پنجشنبه گذشته ،اعالم کرد که این اتفاق
به دههها ادعای برتری هوایی اسرائیل در منطقه پایان داده
است .ارتش سوریه جنگنده مذکور را با موشک «سام»5 -
هــدف قرار داد و این جنگنده در منطقه «جوالن اشــغالی
سقوط کرد .در پی این واقعه ،ابتدا سران رژیم اسرائیل تالش
کردند با اقدامات دیگر خود ،این ماجرا را تحتالشعاع قرار
دهند ،ولی طولی نکشــید که سقوط جنگنده به تیتر یک
رسانههای مختلف جهان تبدیل شد.
به اعتقاد کارشناســان ،این اتفاق ،افسانه «دست برتر
اســرائیل» در آســمان منطقه را زیرسؤال برد و یک ضربه
حیثیتــی کاری دیگر را متوجه این رژیــم کرد .البته این
پیامد را فقط کشورهای مخالف اسرائیل و یا بیطرف مطرح
نمیکنند ،بلکه خود صهیونیستها هم به آن معترف هستند.
با توجه بــه این وضعیت ،هماکنون محافل سیاســی
صهیونیستی به دو گروه تقسیم شدهاند؛ گروهی که واقعیت
را پذیرفتهاند و از برباد رفتن حس برتری اسرائيل در منطقه
حرف میزنند و گروه دیگر که سعی می کنند با تهدیدات و
بلوفزنیهای خود علیه سوریه و ایران ،این جو را بشکنند.
بــه گزارش فارس« ،یووال اشــتاینیتز» وزیــر انرژی رژیم
صهیونیســتی برای اینکه جو مذکور را بشکند ،مدعی شد:
«اگر ایران خطوط مرزی را که اسرائيل تعیین کرده ،نقض
کند ،ما نیز علیه «بشاراســد» اقدام نظامی میکنیم».رژیم
صهیونیستی مدعی است ،یک فروند پهپاد ایرانی وارد فضای
بلندیهای جوالن شد و هدف شلیک یک بالگرد اسرائیلی

قرار گرفت .در همین حال سر
و کله موشک سوری فرا رسید
و جنگنده صهیونیســتی را
سرنگون کرد .به گفته مقامات
صهیونیست این پهپاد احتماال
یک «طعمه» بوده است!

ادامه واکنشها به
سقوط جنگنده

در حالی کــه چند روز
از سرنگونی جنگنده اف 16
صهیونیســتها میگــذرد،
واکنشهــای منطقهای و جهانی نســبت به آن ،همچنان
ادامــه دارد؛ دولت انگلیس نیز مثل آمریــکا ،از تجاوز این
رژیم به خاک ســوریه حمایت کرد و آن را تحت نام «دفاع
از خود» توجیه کرد! وزارت خارجه دولت فرانسه هم بدون
توجه به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه،
اعالم کرد« :فرانسه به امنیت اسرائیل توجه دارد و با نگرانی
شــاهد تحوالت اخیر در وضعیت نظامی سوریه است ».به
عبارت شفافتر ،دولت فرانسه نسبت به تقویت دفاع هوایی

ارتش سوریه ،نگران است .فرانسه در ماجرای اعزام تروریس 
ت
به سوریه با هدف سرنگون کردن دولت قانونی «بشار اسد»
طی ســالهای گذشته ،نقش بســیار پررنگی داشته است.
همچنین ،همزمان با حضور «رکس تیلرسون» وزیر خارجه
آمریکا ،در منطقه غرب آسیا« ،باب مندز» عضو ارشد سنای
آمریکا ،از وی خواست برای نشان دادن حمایت آمریکا از رژیم
صهیونیستی به «تلآویو» سفر کند .اما در سوریه ،سه حزب
مخالف دولت دمشــق ،اقدام ارتش این کشور در سرنگونی

جنگنده اسرائیلی را مورد تمجید قرار داده و اعالم کردهاند که
این سرنگونی« ،جلوی قلدریهای بیشتر اسرائیل را گرفت».
«فیصل مقداد» معاون وزیر خارجه سوریه هم گفت سامانه
دفاع هوایی ارتش این کشــور آماده ناکام گذاشتن هرگونه
حملهای است.سخنگوی «گردانهای عزالدین قسام» شاخه
نظامی جنبش حماس نیز سرنگونی جنگنده صهیونیستی
را «ضربهای مهم و قوی به نیروی هوایی اسرائیل» دانست.
سایر رویدادها:
* وزیر خارجه آمریکا گفت ،کشورش نگرانیهای امنیتی
ترکیه در سوریه را درک میکند.
* دیدهبان وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد ،این کشــور
همچنان به دنبال تأســیس «نیروهای مرزی» (متشکل از
شبهنظامیان کرد) در شمال سوریه است.
* فرمانده «یگانهای مدافع خلق کرد» اظهار داشــت
مخالفتی با مداخل ه ارتش سوریه برای دفاع از شهر «عفرین»
ندارد.
* به گزارش ایســنا ،پنتاگون  300میلیون دالر برای
آموزش و تجهیز «نیروهای دموکراتیک سوریه» (شبهنظامیان
کرد سوریه) اختصاص داده است.

ترامپ از برنامه بودجه  ۴/۴تریلیون دالری برای سال آینده رونمایی
کردهاما برخالف برنامهای که ســال گذشته ارائه کرده بود این بودجه،
شامل یک کسری یک تریلیون دالری است.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا از بودجه خود برای ســال آینده میالدی
رونمایی کرد ،بودجهای که اگر عملیاتی شود به گفته کارشناسان کسری بودجه
این کشور را به بیش از یک تریلیون دالر خواهد رساند .بودجه پیشنهادی ترامپ
باید در کنگره این کشور تصویب شود که کنترل کل اعتبارات فدرال را در دست
دارد و به ندرت بودجههای ریاست جمهوری را اجرا میکند.
بر اســاس این گزارش ترامپ از برنامه بودجه  4/4تريليون دالري خود براي
سال آينده رونمايي کرده که بر خالف برنامهاي که سال گذشته ارائه کرد ،شامل
کسري  1تريليون دالري خواهد شد .افزايش کسري بودجه ،بازتاب تاثير اصالحات
اساســي مالياتي سال گذشته است که براي کاهش درآمد ساليانه مالياتي فدرال
برنامهريزي شــده بود .در بودجه پيشنهادي ترامپ برنامهريزي شده که تا درآمد
ساالنه مالياتي بين سالهاي  2018تا  2027به ميزان  3/7تريليون دالر کاهش
يابد .در برنامه بودجه ترامپ ،رشد سه درصدي ،تداوم تورم پايين و نرخ سود کم
در قبوض وزارت خزانهداري گنجانده شده است.
مدیر دفتر بودجه آمریکا اما با هشــدار به افزایش این کســری بودجه گفته:
«آمریکا امسال با کسری بودجه بزرگتری مواجه خواهد شد و درصورت افزایش
نرخ بهره ،این کســری میتواند بســیار بیشتر شــود ».میک ملوانی که با شبکه
توگو میکرد همچنین اعالم کرده که« :افزایش کسری بودجه،
«سیبیاس» گف 
ایدهای بسیار خطرناک است اما این یک واقعیت در جهانی است که در آن زندگی
میکنیم ».به گفته ملوانی ،مخارج اضافی میتواند کسری بودجه آمریکا را تا سال
 ۲۰۱۹به  1/2تریلیون دالر افزایش دهد و در نتیجه این ریســک وجود دارد که
نرخ بهره به صورت جهشی افزایش یابد.
«دونالد ترامپ» ،روز دوشنبه پیش از رونمایی از بودجه سال آینده میالدی
خود در توئیتر خود نوشته بود« :هفته بزرگی برای زیرساختها خواهد بود .بعد
از ایــن همه حماقت برای هزینه کردن  7تریلیون دالر در خاورمیانه ،حاال وقت
این است که در کشور خودمان سرمایهگذاری کنیم».
رئیسجمهور آمریکا علیرغم این ،در این بودجه خواستار اختصاص 24میلیارد
دالر برای نوســازی بخشهای سه گانه برنامه هستهای این کشور شده است .بر
اســاس گزارشها در بودجه پیشــنهادی ترامپ مبلغ پيشــنهادي بودجه سال
 2019برای پنتاگون  686ميليارد دالر اســت که هشتاد و نه ميليارد دالر آن به
پشتيباني مالي از جنگها اختصاص داده شده است .پنتاگون هم اعالم کرده که
شــش و نيم ميليارد دالر از بودجه ســال  2019را تنها براي مقابله با روسيه در
اروپا اختصاص داده است.

لیبرمن :وقت پارس کردن نیست ،باید گاز بگیریم!

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در واکنش به
ســرنگونی جنگنده این رژیم توسط ارتش سوریه،
گفــت ،اآلن وقت پارس کردن نیســت! وقت گاز
گرفتن است!
«اویگــدور لیبرمن» دیروز گفــت اکنون وقت پارس
کردن علیه ســوریه نیست و (اسرائیل) در دفاع مرزهایش

هفتمین سالگرد انقالب فوریه امروز هم به خیابانها بیایند
و به آل خلیفه نشــان دهند کــه در اراده آنان برای انجام
اصالحات و سقوط حکومت فاسد ودیکتاتور رژیم آلخلیفه،
کوچکترین خللی وارد نشده است.
این ائتالف بااشاره به اقدامات هر ساله رژیم آل خلیفه
برای ســرکوب هرگونه فعالیت انقالبی جهت بزرگداشــت
سالگرد انقالب  14فوریه ،تاکید کرد این اقدامات هرگز مانع
تداوم تحرکات واعتراضهای مردمی نخواهد شد و آزادگان
بحرینی را از ادامه مسیر باز نخواهد داشت.
انقالب بحرین در  14فوریه  2011با تظاهرات و تحرکات
مســالمتآمیز مردمی آغاز شــد .مردم بحرین میگویند
خواستار تغییرات دموکراتیک و اصالحات سیاسی از جمله
تدوین قانون اساسی جدید هستند تا بر اساس آن دولت از
سوی مردم انتخاب شود و مردم حاکم بر سرنوشت سیاسی
خود باشــند اما رژیم زورگو و دیکتاتور آل خلیفه به جای
تحقق خواستههای مردمی از نظامیان سرکوبگر کشورهای
عربستان ،امارات ،پاکستان استفاده کرد و به کمک آنان مردم

رئیسجمهور چین تاکید کرد
رئیسجمهــور چین در جریــان دیدار با
مقامهای ارشد نظامی این کشور و در آستانه
ســال جدید بر لزوم مدرنیزه کردن ارتش و
دستیابی به پیشرفتهای فنی تاکیدکرد.
بسیاری از کارشناســان معتقدند چین که طی
دهههای گذشته توانسته خود را با هزینه آمریکا باال
بکشد و در نوک قله اقتصاد جهانی بایستد در دهههای
آینده تبدیل به بزرگترین چالش امنیتی آمریکا هم
خواهد شــد .آنچه که سوء ظن آمریکا را برانگیخته
افزایش سرمایهگذاری چین در بخش نظامی است .در
همین رابطه رئیسجمهور چین در جریان دیدار خود
با مقامات ارشــد نظامی این کشور برای چندمینبار
بر مدرن سازی توان نظامی چین تاکید کرده است

در برابر ســوریه ،باید سخت گاز بگیرد.لیبرمن که در حال
بازدید از یک منطقه صهیونیستنشین در شمال فلسطین
اشغالی بود ،مدعی شد که اسرائیل به پاسخ دادن خود علیه
هرگونه اقدام «تحریککننده» در جبهههای شمالی ،ادامه
خواهد داد .وی که از حادثه سرنگونی جنگنده «اف»16-
صهیونیستی توسط ارتش سوریه ،عصبانی به نظر میرسید،

افزود :وقت پارس کردن نیســت ،باید گاز گرفت و ما گاز
سختی خواهیم گرفت! کارشناسان این تهدیدات را توخالی و
ناشی از عصبانیت میدانند .در حالی که پنج روز از سرنگونی
جنگنده «اف »16-اسرائیلی توسط سامانه دفاع موشکی
سوریه میگذرد ،مقامات صهیونیست در فلسطین اشغالی
تنها تهدید به حمله کردهاند و عمال کاری انجام ندادهاند.

سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نظر دارد پروژهای با مشخصات ذیل را طبق مفاد اسناد این مناقصه به پیمانکار واجد
شرایط و دارای صالحیت و رتبه معتبر مطابق معیارها ،ضرائب و جداول مربوطه ،واگذار نماید( .مبالغ به ریال)
ردیف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد
پایه (ریال)

احداث کانال بتنی مستطیلی به طول 2600
آبیاری و زهکشی
1
3/977/036/498
متر در شهرستان قرچک -روستای داوودآباد
سال 1396
تامین اعتبار پروژه از محل اعتبارات اســناد خزانه اسالمی در دو
مرحله میباشــد :سررسید اول به تاریخ  97/8/5مبلغ 2280000
هزار ریال بوده و سررسید الباقی اعتبار در حال حاضر ابالغ نشده
است.
محل و مهلت توزیع اسناد مناقصه به پیمانکاران :شرح
در پیوست اسناد ارائه شده در سامانه تدارک الکترونیک دولت
محل و مهلت دریافت پاکتهای پیشــنهاد قیمت از
پیمانکاران :شرح در پیوست اسناد ارائه شده در سامانه تدارک
الکترونیک دولت
محل و تاریخ گشایش پاکتها :شرح در پیوست اسناد ارائه
شده در سامانه تدارک الکترونیک دولت
پیشنهاد قیمتها میبایست برای مدت سه ماه معتبر باشند.
مالف 3920

مدت مبلغ تضمین رتبه و رشته
پیمانکار
(ریال)
اجرا
 5ماه 200/000/000

 5آب

دارا بودن شناسه ملی و درج آن بر روی پاکت ارائه پیشنهاد برای
شرکت در مناقصه الزامی اســت .ثبتنام مناقصهگران در پایگاه
ملی اطالعرســانی مناقصات به آدرس ذیل و دریافت کد کاربری
الزامی است.
انــواع تضامین معتبر بــرای شــرکت در مناقصه:
 -1ضمانتنامه بانکی  -2انواع اوراق مشارکت  -3واریز وجه به
حساب اعالم شده در اسناد مناقصه
ضمنا ایــن آگهــی و خالصه اســناد مناقصه ،در پایــگاه ملی
اطالعرسانی مناقصات به آدرس  www.setadiran.irقابل
رویت و دریافت میباشد.
هزینــه چاپ آگهی فوق در دو نشــریه ،برعهــده برنده مناقصه
میباشد .تلفن دبیرخانه کمیسیون مناقصات81122626:

دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

مظلوم و بیدفاع خود را به خاک و خون کشید یا زندانی کرد.

پیام شیخ علی سلمان

شیخ علی ســلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین که
مدتی اســت در زندان به سر میبرد ،در پیامی به مناسبت
هفتمین سالروز انقالب  ۱۴فوریه بحرین تأکید کرد ،مردم
بحرین علیرغم همه فشارها ،بازداشتها و سرکوبها ،گامهای
بزرگی برای رسیدن به خواستههای عادالنه خود برداشتهاند.
«علیاء رضی» ،همسر شــیخ علی سلمان به نقل از همسر
خود تصریح کرد ،ملت بحرین هرگز از خواســتههای خود
عقبنشــینی نمیکند و این مســئله را با پایداری خود در
طول هفت ســال گذشته ثابت کرد ه است .وی خاطرنشان
کرد همسرش تنها برای انتقام و طوالنیترشدن مدت زندان
وی و دورنگه داشــتن او از میدان سیاست ،در معرض اتهام
قرار گرفته است.

آلخلیفه سرنگون میشود

حجتاالســام سید «مرتضی سندی» دبیرکل جریان
الوفــاء االســامی بحرین اما روز گذشــته اعالم کرد رژیم

آل خلیفه با وجود حمایتهای انگلســتان و عربستان قابل
ســرنگونی اســت و مردم همچنان بر ضرورت ســرنگونی
آلخلیفه و در راس آنها «حمد عیسی» تاکید دارند.
وی در ســخنانی تلویزیونی بر آمادگــی بحرین برای
بزرگداشت ســالروز انقالب بحرین با شــعار ایستادگی تا
سرنگونی آل خلیفه تاکید کرد و افزود ،جنبش و قیام مردم
کشــور همچنان ادامه دارد و مردم سالروز شهادت شهدای
انقــاب خود را گرامی میدارند و از ســوی دیگر برگزاری
تظاهراتها و اعتراضهای مردمی در سالروز انقالب بحرین
که از چند روز پیش آغاز شده قابل قدردانی است ،زیرا مردم
بر ضرورت سرنگونی آل خلیفه و در راس آنها حمد عیسی
حاکم بحرین تاکید دارند .عضو جریان الوفاء بحرین در ادامه
ســخنان خود تاکید کرد ملت همچنان بــه راه خود برای
سرنگونی رژیم ادامه میدهند و سالروز انقالب خود را پرشور
برگزار میکنند و این بزرگداشت پیامی است برای انگلستان
و آمریکا که بداننــد انقالب مردم بحرین و اعتراض آنها به
محاصره نظامی آیتاهلل عیسی قاسم همچنان ادامه دارد.

خیز پکن برای ارتش مدرن

«شــی جین پینــگ» در
بازدیــد از یک ســایت پرتاب
ماهواره در اســتان ســیچوان،
خطاب به افسران ارشد نظامی
«تاکچین» گفتــه« :آنها باید
با تعهد بیشــتر و سرعت باالتر
برای تقویت قدرت چین در فضا
تالش کنند ».وی در این دیدار
بر ارتقای جنگ افزارهای ارتش
کشورش و سرمایهگذاری برای
فناوریهای نوین چون جنگندههای رادارگریز ،ناوهای
هواپیمابر و انواع موشکها هم تاکید کرد« .پینگ»
همچنین بر آموزش نظامی براساس شرایط ضربتی به

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
شماره 96-1
فهرست بهاء
پایه

کاخسفید :نتانیاهو دروغگوست

کاخ سفید اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره اینکه مذاکراتی با واشنگتن
درباره الحاق زمینهایی در کرانه باختری به اسرائیل در جریان است ،رد
و تاکید کرد ،آنچه نتانیاهو گفته کذب محض است.
«جاش رافائل» ،سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اظهارات نتانیاهو که گفته
بود آمریکا موافقت کرده شــهرکهای کرانه باختری به رژیم صهیونیستی ملحق
شــود گفت این اظهارات دروغ است و اسرائیل و آمریکا هرگز چنین پیشنهادی
را بررسی نکردهاند .دروغگو خواندن نتانیاهو از سوی کاخسفید به تنهایی گویای
وضعیت این رژیم است!
از سوی دیگر خبر رسیده «نبیل ابوردینه» ،سخنگوی تشکیالت خودگردان
فلسطین در واکنش به این اظهارات کذب نتانیاهو گفته «هر گامی که منجر به
اعمال سیطرهاشغالگری رژیم صهیونیستی بر شهرکها در کرانه باختری شود منجر
به افزایش تنش خواهد شد.چرا که شهرکسازیها اساسا غیرقانونی هستند».
«باراک راپید» ،تحلیلگر شبکه  ۱۰تلویزیون اسرائیل نیز فاش کرد که دولت
آمریکا از دروغگویی نتانیاهو درباره الحاق اراضی کرانه باختری «شوکه» و «خیلی
عصبانی» شــده است .این تحلیلگر همچنین فاش کرده که کاخ سفید در پیام
جدی خود به دفتر نتانیاهو از او خواست بیانیهای در توضیح این موضوع صادر کند.

در دور تازه جنایات

ارتش میانمار خانه مسلمانان را ویران کرد
درختانشان را هم از ریشه کند!

در واکنش به سرنگونی جنگنده اسرائیلی

انقالب بحرین  7ساله شد
سرویس خارجی-
مردم بحرین به مناسب هفت ساله شدن «انقالب
 ۱۴فوریه» و در گرامیداشت یاد شهدا تظاهرات و تاکید
کردند ،هرگز تسلیم نخواهند شد.
انقالب بحرین شاید ،تنها انقالب کشورهای عربی باشد
که به رغم گذشت  7سال از آن و حمایتهای همهجانبه غرب
و ارتجاع عرب از رژیم آل خلیفه ،هنوز زنده مانده و منحرف
هم نشده اســت .دیروز مردم بحرین به مناسب فرارسيدن
هفتمين سالگرد انقالبشــان در مناطق مختلف این کشور
تظاهرات کردند و ياد شهدای انقالبشان را گرامی داشتند.
تظاهرات کنندگان با حمل پوسترهايي از تصاوير شهداي
بحرين و دست نوشتههايي با مضامين «اراده ما قويتر است»
و «هنوز در صحنهايم» شــعارهايي علیه رژيم آلخليفه و
پادشــاه بحرين ســر داده و حمایت خود از «شیخ عيسي
قاسم» رهبر شیعیان این کشور را اعالم کردند.
«ائتالف جوانان  14فوریه» روز گذشته از مردم خواست
برای برگزاری هرچه با شــکوهتر راهپیمایی بزرگذاشــت

این انتخابات هشدار داده است .داعش در این پیام ویدئویی
تهدید کــرده تجمعات انتخاباتی را هــدف قرار میدهد.
انتخابات ریاســتجمهوری مصر قرار است اوایل فروردین
ماه ( 6تا  8فروردین ماه) برگزار شــود .ارتش مصر از صبح
روز جمعه عملیات گستردهای را علیه تروریستها در شبه
جزیره سینا با هدف اعالمی کنترل بر گذرگاههای خارجی
و مقابله همهجانبه با تروریســم و عملیاتهای خرابکارانه
آغاز کرده است.

منظور تبدیل ارتش چین به نخستین نیروی نظامی
جهان و پیشرفت نیروهای نظامی در بخش هوافضا،
تاکید کرد .پکن ســرمایهگذاریهای زیادی را برای

اعالمیه اصالحیه آگهی
شهرداری تهران
مناقصه
سازمان بهشتزهرا(س)

مناقصهگزار :سازمان بهشتزهرا(س)
موضوع مناقصه :خرید جــدول بتنی به تعداد  40000عدد -دال ترافیکی به تعداد  1000عدد
و نیوجرسی به تعداد  100عدد
بدینوســیله پیرو آگهی مناقصه عمومی شماره  96/30منتشره در روزنامههای همشهری و کیهان
مورخ  96/11/17به اطالع میرساند بند د مناقصه فوقالذکر به شرح زیر اصالح گردید:
د) ســپرده شرکت در مناقصه :متقاضیان میبایست مبلغ  300/000/000ریال را به عنوان
سپرده شــرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشتزهرا(س) با اعتبار
حداقل سه ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حساب  1003بانک شهر شعبه بهشتزهرا(س)
به نام ســازمان بهشتزهرا(س) به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصهگزار ارائه
نماید .ســایر مفاد آگهی مذکور کماکان به قوت خود باقی اســت و هزینههای این آگهی و آگهی
اولیه در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه میباشد.

توسعه فناوریهای جدید از جمله تولید جنگندههای
رادارگریز ،ناو هواپیمابر و موشکهای پیشرفته انجام
داده است.
چین همچنین قصد دارد موشکهای ضد ماهواره
و زیر دریاییهای پیشرفته را نیز در اولویت برنامههای
نظامــی خود قرار دهد.رئیسجمهــور چین بر لزوم
آموزش نظامی تحت شــرایط جنگی نیز تاکید کرده
تا ارتش این کشــور تبدیل به یک ارتش در کالس و
سطح جهانی شود.نیروی هوایی چین اخیرا اعالم کرده
بود نسل جدید جنگندههای رادارگریز موسوم به «جی
 »20را به مرحله عملیات جنگی رسانده است .چین
امیدوار است تا با بهرهبرداری از این جنگنده ،شکاف
نظامی خود را هم با آمریکا کاهش دهد.

راهپیمایی مردم نیجریه

در اعتراض به قتل یک عالم شیعه

مناقصهگزار :سازمان بهشتزهرا(س)
موضوع مناقصه:اجرای عملیات قبرچینی سهطبقه به تعداد  10000عدد در سطح سازمان برابر
فهرست بها ابنیه سال 96
بدینوســیله پیرو آگهی مناقصه عمومی شماره  96/29منتشره در روزنامههای همشهری و کیهان
مورخ  96/11/17به اطالع میرساند بند ج مناقصه فوقالذکر به شرح زیر اصالح گردید:
ج) ســپرده شــرکت در مناقصه :متقاضیان میبایســت مبلغ  1/600/000/000ریال را به عنوان
سپرده شــرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشتزهرا(س) با اعتبار
حداقل سه ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حساب  1003بانک شهر شعبه بهشتزهرا(س)
به نام ســازمان بهشتزهرا(س) به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصهگزار ارائه
نماید .ســایر مفاد آگهی مذکور کماکان به قوت خود باقی اســت و هزینههای این آگهی و آگهی
اولیه در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه میباشد.

روابط عمومی سازمان بهشتزهرا (سالما ...علیها)
WWW.beheshtezahra.ir

کوتاه از سراسر جهان
کره جنوبی

آسوشیتدپرس :یکی از اعضای سابق کمیته سیاستگذاری حزب کمونیست
چین که زمانی از ستارههای نوظهور در سیاست چین بود ،به دریافت رشوه متهم
شده است ،اقدامی که سبب شده وی به عالیرتبهترین مقام کنونی چین که گرفتار
کمپین مبارزه با فساد رئیسجمهور این کشور شده ،تبدیل شود .دادستان عالی
خلق چین با انتشــار اطالعیهای اعالم کرده «سان» به صورت غیرقانونی میزان
هنگفتــی پول و کاال از جانب دیگران در ازای ارائه کردن یک ســری مزایا برای
آنها دریافت کرده است.

تایلند

آســیا وان :بزرگترین رزمایش مشترک نظامی آمریکا درسال جاری میالدی
در آبهای حوزه آســیا پاسفیک به طور مشترک میان این کشور و تایلند تحت
عنوان «کبرا طالیی» با حضور نیروهای نظامی از  30کشــور مختلف آغاز شــده
اســت .این رزمایش از عصر روز دوشــنبه در آبهای تایلند و با حضور یک هزار
و  500نیروی نظامی کشــورهای مختلف که  6هزار و  800نفر از آنها نیروهای
نظامی آمریکا هســتند  ،شش فروند ناو جنگی و  88فروند جنگنده شروع شده
است.آمریکا ،کره جنوبی ،چین ،تایلند و ژاپن ازجمله  9کشور اصلی هستند که
در این رزمایش حضور دارند.

عراق

صدا وسیما :يک مسئول دولتي عراق گفته دادگاهي در اين کشور «عبدالفالح
الســوداني» وزير پيشــين تجارت عراق را به  21سال حبس محکوم کرده است.
وی در سه پرونده محکوم شده که در دو پرونده به اتهام اهمال کاري به  14سال
حبس و در پرونده سوم به اتهام سوءاستفاده از جايگاه شغلي به هفت سال حبس
محکوم شده است.السوداني سپتامبر 2017در بيروت به اتهام فساد مالي توسط
اينترپل بازداشت و به مسئوالن عراقي تحويل داده شد .دو تن از برادران السوداني
نيز به اتهام دســت داشتن در برخي پروندههاي فساد او بازداشت شدهاند .حیدر
عبادی پس از پایان داعش بر مبارزه با فساد تأکید کرده بود.

اوکراین

خبرگزاری آلمان :دولت اوکراین «میخائیل ساکاشویلی» را که در زمان اوج
بحران این کشور از همپیمانان «پترو پروشنکو» رئیسجمهور اوکراین محسوب
میشد اخراج و به لهستان بازگرداند .ساکاشویلی اکنون از مخالفان سرسخت دولت
اوکراین است .در همین رابطه اداره مرزبانی اوکراین اعالم کرد که ساکاشویلی به
صورت غیرقانونی از لهستان وارد اوکراین شده است و به همین دلیل باید به این
کشور بازگردانده شــود .اوکراین ساکاشویلی را متهم به تالش برای کودتا کرده
اســت .ساکاشویلی  ۵۰ساله در گرجســتان به اتهام سوءاستفاده از قدرت تحت
پیگرد قضایی قرار دارد.

روابط عمومی سازمان بهشتزهرا (سالما ...علیها)
WWW.beheshtezahra.ir

اعالمیه اصالحیه آگهی
شهرداری تهران
مناقصه
سازمان بهشتزهرا(س)

تصاویر تازهای از جنایات هولناک دولت و ارتش میانمار منتشر شده که
نشان میدهد پروژه نسلکشی مسلمانان روهینگیا ،همچنان ادامه دارد.
حمالت چند ماهه ارتش و بوداییان افراطی میانمار به مســلمانان روهینگیا
باعث خلق یکی از تراژدیشده است .مردم روهینگیا تنها به جرم مسلمان بودن
مورد حمله و تجاوز قرار میگیرند و از خانه و کاشانه خود آواره میشوند .در این
میان بودائیان و ارتش این کشور حتی به خانههای برجای مانده از مسلمانان نیز
رحم نمیکنند و به صورت مداوم به تخریب و آتش زدن خانهها مشغولند .تمام
این جنایات در حالی رخ میدهند که ،رهبران این کشــور یا از اســاس وقوع این
جنایات را رد میکنند یا مدعی میشوند ،جلوی این جنایات را گرفتهاند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تیوی،
تصاویر تازه منتشر شده از میانمار نشان میدهد ،دولت این کشور روستاهای متعلق
به جمعیت مسلمان روهینگیا را در غرب این کشور با بولدوزر ویران کرده است.
«کریستیناشمیت» ،سفیر اتحادیه اروپا در میانمار ،پس از بازدید از این مناطق
تصاویر هوایی از این روستاها را در صفحه توییتر خود منتشر کرده است .این تصاویر
نشان میدهد مقامات میانماری حتی درختان این مناطق را هم ریشهکن کردهاند.
این روســتاها محل زندگی حدود  700هزار مسلمان روهینگیایی بوده که
اکنون در کشور همسایه خود بنگالدش زندگی میکنند .در همین حال ،مقامات
میانماری ضمن تأیید تخریب این روستاها مدعی شدهاند این کار را برای سهولت
ساخت خانههای جدید در این مناطق انجام دادهاند!
اخیرا بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس نیز پس از بازدید از استان راخین
میانمار اظهار داشت در جریان این بازدید شاهد «نابودی محض» در این منطقه
بوده و اینکه در طول عمر خود چنین جنایاتی را هرگز شاهد نبوده است.

شیعیان نیجریه با برپایی تظاهراتی ضمن محکومیت قتل
شیخ« قاسم سوکوتو» از ســوی ارتش این کشور خواستار
آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسالمی نیجریه و
همسرش شدند.
این تظاهرات دیروز و در ابوجا پایتخت نیجریه برگزار شد و مردم
در حالی که تصاویر شــیخ زکزاکی و همســرش و شیخ« قاسم عمر
ســوکوتو» را با خود حمل میکردند خواستار آزادی شیخ زکزاکی و
همسرش شدند.
شیخ «قاسم عمر سوکوتو» از علمای شیعه نیجریه بود که اخیرا در
حمله نیروهای پلیس نیجریه مجروح شده و به دلیل شدت مجروحیت
به شهادت رسید .این عالم شیعه در جریان راهپیمایی مسالمتآمیز
شیعیان نیجریه که به مناسبت دومین سالگرد بازداشت شیخ زکزاکی
برگزار شد مورد اصابت گلوله ارتش قرار گرفت.
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