تغییرات در کوبا

پیشخوان

موج تغییرات در کوبا آغاز ش�ده و هر روز خبرهای تازهای در مورد گس�ترش برقراری روابط آمریکا
و کوبا منتشر میشود.
روزنامه «میامی هرالد» با اش�اره به س�فر هیاتی از دموکراتهای کنگره به کوبا از افزایش رایزنیها
نسبت به برقراری روابط میان دو کشور خبر داده است.
گفتوگوهای تاریخی آمریکا و کوبا قرار است این هفته آغاز شود و به نوشته این روزنامه ،همانقدر
که از برقراری روابط دو کش�ور پس از  60س�ال استقبال ش�ده ،گروهها و افرادی هم هستند که از
روابط سرد میان دو کشور سود میبرن د و اکنون ساز مخالفت مینوازند.

خـــــبـــــر

دو طرف رویکردی واقعبینانه
و انعطافپذیر اتخاذ کنند

خبرگزاری رویترز با یادآوری نشس��ت جامع دیروز میان ایران و گروه 5+1
گ��زارش داد« :ایران و  5+1با ه��دف ارزیابی اختالفاتش��ان با یکدیگر در
جریان مذاکرات هستهای در ژنو دیدار کردند».
به گزارش ایس��نا ،یک دیپلمات نزدیک به مذاکرات هستهای در گفتوگو با
خبرگزاری رویترز گفت« :نشست یکشنبه برای ارزیابی اوضاع و اینکه ببینیم
این دیدارها ما را به کجا خواهد برد و چگونه میتوانیم مذاکرات را به شکل
جامع پیش ببریم بود».
همچنی��ن وانگ چون ،نماین��ده چین در مذاکرات هس��تهای گفت« :زمان به
س��رعت در حال سپری شدن اس��ت و پکن امیدوار است که تمام طرفهای
مذاکرهکننده از این فرصت تاریخی برای مقابله با زمان استفاده کنن د و دو کار
را انجام دهند :اول اینکه رویکردی واقعبینانه و انعطافپذیر اتخاذ کنند و دوم
با تصمیمگیریهای قاطع از خو د اراده سیاسی الزم و حداکثری ،نشان دهند».

سفر های ضد تروریستی اشرف غنی

بهرام امیر احمدیان ،کارشناس مسائل خاورمیانه گفت« :سفرهای رئیسجمهور
جدید افغانستان با هدف خشکاندن ریشه تروریسم صورت میگیرد».
اس��تاد دانش��کده مطالعات جهان دانش��گاه ته��ران در گفتوگو با ایس��نا ،با
اش��اره به امضای موافقتنامه میان افغانس��تان و امارات یادآور ش��د« :با توجه
ب��ه حمایتهایی که برخی از گروهها در کش��ورهای عرب��ی از گرایشهای
سلفیگری و گروههای تندرو انجام میدهند ،میتوان گفت سفر اشرف غنی
و هیات همراه او به امارات و سایر کشورهای منطقه بهمنظور ریشه کن کردن
تروریسم صورت میگیرد».
وی تاکید کرد« :جریان تروریس��م باید از ریشه خشکانده شود ،عالوهبر این
نبای��د فراموش کرد که تروریس��می که در افغانس��تان وج��ود دار د از خارج
پشتیبانی مالی میشود.
از س��وی دیگر بحث مبارزه با کش��ت مواد مخدر هم در داخل این کش��ور
مطرح اس��ت زیرا از طریق همین کش��ت مواد مخدر ه��م از طالبان حمایت
میشود.
عالوهب��رآن اتهامهایی هم در مورد حمایتهای خارجی که از بیرون مرزهای
افغانس��تان و از سوی کشورهایی مانند عربستان ،امارات متحده عربی یا سایر
کش��ورهای نفتی ثروتمن د دیگر مطرح اس��ت و گفته میش��ود جریان پول و
اعتبار از سوی آنها به سمت گروههای تندرو در افغانستان سرازیر میشود».

والیتی :اهانت به مقدسات مسلمانان
ناشی از عجز است

علیاکب��ر والیتی ،رئیس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع گفت« :حمله به
نشریه فرانسوی مانند هر اقدام تروریستی دیگری محکوم است و در صورتی
که این امر نیز بهانهای برای تکرار اهانتها به اسالم باشد از سوی مسلمانان
محکوم است».

انتشار پیشنویس قانون اساسی یمن

دیروز نس��خهای از پیشنویس قانون اساسی جدی د یمن منتشر ش د که براساس
آن پیشنها د شده است این کشور به شش اقلیم تقسیم شود .کمیته تدوین قانون
اساسی یمن  10ماه قبل و با حضور  17نفر از نمایندگان شخصیتهای حقوقی
و اقشار سیاسی تشکیل شد.
حال هیات ملی که مامور نظارت بر اجرای نتایج کنگره ملی است ،پیشنویس
قانون اساس��ی را تحویل گرفته اس��ت که این پیشنویس شامل  446ماده در 10
بخش و  13فصل است.
این نس��خه رس��می با عنوان «پیشنویس قانون اساسی جدی د یمن» منتشر شده
است ،که بخش نخست آن شامل اصول سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
در  14ماده اس��ت و مربوط به س��اختار کشور ،توس��عه ،قانونگذاری و حقوق
شهروندی است .براساس ماده نخست ،یمن تبدیل به جمهوری فدرال شده است.
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در دو هفته گذشته  75حمله به مساجد فرانسه گزارش شده است

ارش جــــــهان

گز

گسترشجوامنیتیدرسراسراروپا
فرهیختگان| اعتراضها در کش��ورهای اسالمی
نسبت به انتشار کاریکاتور توهینآمیز ضداسالمی
به خش��ونت کشیده ش��د و تعدادی کشته برجا
گذاش��ت .در نیجر با وجود ممنوعیت برگزاری
تجم��ع در اعت��راض به انتش��ار کاریکاتورهای
ضداسالمی در فرانس��ه ،معترضان با پلیس این
کشور درگیر ش��دند و براساس اعالم مقامهای
رسمی ،حداقل  10نفر در این درگیریها کشته
ش��دند و تعدادی کلیسا نیز به آتش کشیده شد.
از آنسو نیز در داخل فرانسه موج اسالمستیزی
گس��ترش یافته و براس��اس آماری رسمی75 ،
حمل��ه به مس��اجد مختلف این کش��ور پس از
ماجرای حمله تروریستی به نشریه شارلی ابدو
ثبت شده است.
در همی��ن ح��ال م��وج امنیتی در کش��ورهای

احمدینیا | مذاکرات هس��تهای

محمدرض��ا
ایران و  5+1در وین هش��تم ،روزهای
ت درهای بسته
نخس��ت ،در حالی پش�� 
میگذش��ت که بیش��ترین گمانهزنیها
س��مت و س��وی ی��ک تواف��ق جامع
هس��تهای و اع�لام آن در ضرباالجل
 24نوامبر (3آذر) را داش��ت اما در روز
موع��و د ،ابت دا ج��انک��ری ،وزیر امور
خارجه آمریکا و پس از او محم دجواد
ظری��ف ،وزیر ام��ور خارج��ه ایران و
کاترین اشتون ،نماین ده اتحا دیه اروپا در
مذاکرات هستهای ،پشت تریبون سالن
مطبوعات ق��رار گرفتن د و اعالم کر دند
که برای رس��ی دن به یک توافق سیاسی
بای د ت��ا ماه مارس (اس��فن د  )93منتظر
بمانیم.
دیروز ک��ه دور دوم مذاک��رات با 5+1
در ژنو در س��طح معاونان و کارشناسان
برگزار ش د ،چکی ده اظهارات دیپلماتها
خبر از یک طرح کلی برای توافق کلی
ی ده د که بهنوعی پایینترآم دن سطح
م
تواف��ق در مقابل باالتر رفت��ن احتمال
دس��تیابی ب��ه آن محس��وب میش��و د.
در حال��ی ک��ه دیپلماتهای ارش�� د و
مقامه��ای عالیرتب��ه ای��ران و آمریکا
علنا و به صراحت احتمال دس��تیابی به
توافق را بیش از پیش مطرح میکنن د و
مقامات ارش�� د دیگر کشورهای حاضر
در این گفتوگوها نیز بر همین موضع
تاکی�� د دارن د ،اصل موضوع مور د توافق
تغییراتی کر ده است که کمتر توجهی به
آن ش ده است ،این پیشرفت و عقبگرد
همزمان را میتوان در موضعگیریهای
اخیر مقامات دو طرف مشاه ده کر د.
براساس گزارشی که خبرگزاری فرانسه
دیروز به نقل از ص داوسیمای جمهوری
اس�لامی منتش��ر ک��ر د ،ظری��ف در
مصاحبهای گفته است« :اگر کشورهای
غربی قص د دارن�� د با ایران مذاکره کنند
بای د تصمیم سیاس��یای که شای د برای
برخی سخت باش د ،اتخاذ کنن د و دست
از فش��ار بر دارن د؛ زیرا سیاس��ت فشار

ا

خــــــبار کوتاه

گر دهماییائتالفض د داعش

اروپایی گسترش یافته و عملیات ضدتروریستی
به یونان نیز کش��یده ش��ده اس��ت .پلیس یونان
اعالم ک��رد در پ��ی تحقیقات درم��ورد انهدام
بان��دی افراط��ی در بلژیک که اخیرا شناس��ایی
ش��د ،دستکم چهار نفر در ارتباط با آن در آتن
بازداشت شدند.
پلیس ضدتروریس��م یون��ان در حال بازجویی
از متهم��ان ازجمل��ه عبدالحمی��د  27س��اله
اس��ت که طبق گزارش رس��انهها ،مغ��ز متفکر
بان��د افراطی بلژیک اس��ت و از خ��اک یونان
حم�لات را هدای��ت میکرد .این بازداش��تها
در منطق��ه پانگرات��ی در پایتخت یون��ان انجام
ش��د و چندین تلف��ن همراه متهم��ان نیز ضبط
ش��ده است .بسیاری از کش��ورهای اروپایی در
پ��ی حمالت مقابله ب��ا ت��رور در بلژیک ،دهها

ند که در جریان
مظنون افراطی را بازداشت کرد 
آن دو مظنون کش��ته ش��دند .طبق اعالم دولت
بلژیک ،باند افراطی مذکور تالش کرده است تا
افسران پلیس را هدف بگیرد .عملیاتی که ناکام
مانده،طرح عبدالحمید  27س��اله یک بلژیکی با
اصلیتی مراکش��ی است و مدتی در سوریه بوده
اس��ت .اتهام مشارکت وی در باندی افراطی در
ش��رایطی مطرح میش��ود که تنشه��ا در اروپا
درباره تهدید جوانان اروپایی بازگشته از مناطق
درگیر خاورمیانه به کشورشان باال گرفته است.
نتای��ج مرکز نظرس��نجی ایفوپ نش��ان میدهد
که  81درصد از فرانس��ویها از س��لب تابعیت
دوگانه فرانسوی از افرادی که مرتکب اقدامات
تروریس��تی در خاک فرانسه میشوند ،حمایت
کردهاند.

توافق کلی دو جانبه محورگمانه زنیها

تعامل با قانونگذاران و پیشرفت سریع
و مناس��ب مذاک��رات هس��تهای چنین
اظهارنظر کر ده است.
نکت��ه دیگری که طی هفته گذش��ته در
توآم دهای دیپلماتیک اروپا اهمیت
رف 
ویژهای داش��ت ،ازس��رگیری پیش��برد
پروژه توافق به ص��ورت دوجانبه میان
ته��ران و واش��نگتن در حال��ی بو د که
بهنظر میرس د اروپا پس از بازنشستگی
زو دتر از موع د اشتون ،دیگر بهصورت
اتحا دیه حض��ور چش��مگیری در این
مذاکرات ن دار د .س��فر ظریف به آلمان
و فرانس��ه و مذاکره دوجانبه با همتایان
خو د در این کش��ورها در کنار مالقات
دوجانب��ه با ف دریکا موگرینی ،مس��ئول
ت��ازه سیاس��ت خارج��ی اروپ��ا (این
مذاکرات به جای ژنو که محل برگزاری
این دور از گفتوگوهای هستهای است
در بروکسل ،پاریس و برلین انجام ش د)،
همزم��ان با ا دامه س��فر اروپایی کری و
مذاکرات مشابه وی در این قاره ،نشان
ی ده د که س��رعت پیشرفت مذاکرات
م
بهگونهای است که وزیران امور خارجه
ای��ران و آمری��کا حتی منتظ��ر تصمیم
همتای��ان خو د در  5+1ب��رای آم دن به
محل مذاکرات نیستن د و برای گفتوگو
ب��ا آنها خ��و د به ص��ورت حضوری یا
تلفنی اق دام میکنن د.
دی��روز در حال��ی که کاترین اش��تون،
مسئول سابق سیاس��ت خارجی اروپا،
غای��ب ب��زرگ ای��ن دوره از مذاکرات
ب��و د ،برخ��ی رس��انههای خارج��ی
گمانهزنیهای��ی درباره اینک��ه ایران و
آمری��کا پیشنوی��س اص��ول کلی یک
تواف��ق کلی درب��اره پرون ده هس��تهای
ای��ران را آما ده و به نشس��ت  5+1ارائه
کر دهان د ،منتش��ر کر دن�� د .این در حالی
اس��ت که پیش از این اعالم ش�� ده بود
اش��تون تا پایان این مذاکرات بهعنوان
نماین ده اروپا در آن شرکت خواه د کرد
و مذاکرات نیز به دنبال دستیابی به یک
توافق جامع هستهای بو د.

5+1=1+1

عکس روز

و مذاک��ره قاب��ل جمع
از دوسوم آرا که نیازی
نیس��ت ».این اظهارات
به تایی د رئیسجمهوری
وزیر امور خارجه ایران
این کشور ن داشته باش د،
اروپا پس از بازنشستگی
در کنار اظهارنظر قبلی
موضعگیری علنی اوباما
موعد اشتون ،دیگر

زودتر از
س��ی دعباس عراقچ��ی،
پس از جلس��ه مشترک
بهصورت اتحادیه حضور
چشمگیری در این مذاکرات
مذاکرهکنن�� ده ارش��د
غیرعلنی ب��ا نماین دگان
ارد
ند 
ای��ران ،که گفته بو د اگر
دموک��رات کنگ��ره،
ارا ده سیاسی در مقامات
میتوان د ب��ه این معنی
غربی وجو د داشته باشد
باش�� د که او توانس��ته
توافق هستهای با ایران امکانپذیر است،
اس��ت با قانعکر دن نماین دگان همحزبی
نشا ن دهن ده این واقعیت است که از دید
خو د ،احتمال چنین تصویبی را به صفر
مقامات ایران ،یک توافق هستهای بیش
برس��ان د و پ��س از آن چنی��ن موضعی
از هر زمان دیگری در دسترس است .از
اتخاذ کر ده است.
سوی دیگر اظهارات روزهای پنجشنبه
از زاوی��ه دیگ��ر ،یک��ی از اهرمه��ای
و جمعه ب��اراک اوباما ،رئیسجمهوری
مه��م چانهزن��ی ب��رای ه��ر دو طرف،
آمری��کا ،خطاب به کنگره این کش��ور
مخالفتهای داخلی ب��ا هرگونه توافق
مبنیبر قطعی��ت وتوی هرگونه طرحی
است؛ بنابراین موضعگیری ش دی د یک
ک��ه ح��اوی تحریمهای ج دی د باش�� د،
مق��ام عالیرتبه ض د این اه��رم ،آن هم
نی��ز خو د حائز دو اهمیت ویژه اس��ت:
در حالی که دیپلماسی جاری همچنان
نخست آنکه با توجه به ته دی د و تالش
نیازمن�� د اس��تفا ده از آن باش�� د ،ام��ری
رهبران اکثریت مجلسهای آمریکا برای
غیرمنطقی اس��ت؛ از ای��نرو ،میتوان
از تصویب گذران دن یک قانون با بیش
نتیجه گرفت که اوباما به پش��تگرمی
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| عکس| Zuma :

وبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان
ن
سازمان مرکزی دانشگاه آزا د اسالمی

آگهی مجمع عمومی فوقالعاده
بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم ش��رکت تعاون��ی مصرف کارکنان س��ازمان مرکزی دعوت
مینمای د تا در مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت دوم) این ش��رکت که راس س��اعت  16روز شنبه
مورخ  93/11/11در محل نمازخانه س��ازمان مرکزی واقع در بلوک  2س��اختمان اداری تش��کیل
میگر دد حضور به هم رسانند .شایان ذکر است در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی
امکانپذیر نمیباش��د میتواند حق حضور و اعمال رأی از س��وی خود را به نماینده تاماالختیار
معرفیش��ده واگذار نمایند .در غیر این صورت هیچ فردی نمیتواند نمایندگی بیش از س��ه نفر را
عهدهدار شود .قابل ذکر است اعضای محترمی که تمایل دارند رأی خو د را به عضو دیگری واگذار
نمایند میبایست شخصا در شرکت تعاونی حضور به هم رسانیده و برگه نمایندگی خود را اعالم و
امضا نمایند .همچنین برگههای نمایندگی تا یک روز قبل از جلسه مجمع عمومی صادر میگر دد
و امکان تجدی د آن مقدور نمیباش��د .ضمنا برگه مذکور با امضاء مدیرعامل و بازرس ش��رکت با
مهر ش��رکت تعاونی مصرف معتبر خواهد بود .لذا این مجمع عمومی فوقالعاده با حضور حداقل
نص��ف بهعالوه یک اعضاء یا نمایندگان تاماالختیار آنان رس��میت پیدا میکند .مصوبات مجمع
عمومی مزبور در صورت رس��میتیافتن و عدم مغایرت با ضواب��ط و مقررات قانونی برای کلیه
اعضاء محترم اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود .دس��تور جلس��ه -1:طرح و تصویب
اساسنامه جدید طبق قانون اصالحی وزارت تعاون -2 .تغییر آدرس شرکت تعاونی مصرف.
هیاتمدیره شرکت تعاونی مصرف  -کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی

فرهیختگان| ناکامی رژیم صهیونیس��تی در
طرح شکایت فلس��طین در دادگاه جنایی
بینالمللی ،اکنون رهبران تلآویو را به تکاپو
انداخت��ه تا مانع از تامین مالی تحقیقات در
مورد وقوع جنایت جنگی در سرزمینهای

اشغالی ش��وند .روز جمعه ،دادستان دادگاه
ک��رد که این نهاد
جنای��ی بینالمللی اعالم 
بهطور جدی و مستقل احتمال بروز جنایت
جنگی در سرزمینهای اش��غالی از ابتدای
مورد بررسی قرار خواهد
تابستان گذشته را 
داد .به این ترتیب قضات و بازرسان دادگاه
جنای��ی بینالمللی این اختی��ار را خواهند
داشت تا نسبت به جنگ اسرائیل و حماس

آگهی مناقصه

صهیونیس تها دست به دامن دوستانشان شدند

البی تلآویو با حامیان مالی دادگاه جنایی
که بیش از دو هزار کش��ته برجا گذاش��ت
خود را انجام دهن��د .این نکته،
تحقیق��ات 
رهبران اسرائیل را که همراه با آمریکا عضو
نیستند نگران کرده و بر

نهاد بینالمللی
این 
همین اساس ،البیهای این رژیم مذاکرات
خ��ود را با برخی اعضای ای��ن دادگاه آغاز

اند تا مانع از تامین مالی این تحقیقات
کرده 

ش��وند .بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم
صهیونیستی در گفتوگوی تلفنی با جان

این واحد دانشگاهی در نظر دارد اجرای عملیات تکمیل مجموعه
ورزشی شهدا دانشجو خود را به متراژ حدود  4800مترمربع پس
از اجرای فاز اول (فونداس��یون ،اسکلت و سقف) به شرکتهای
دارای صالحیت احرازی از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
(حداق��ل رتبه  4ابنیه و  5تاسیس��ات) واگ��ذار نماید .لذا از کلیه
متقاضیان محترمی که در این زمینه فعالیت دارند دعوت میش��ود
جهت خرید اسناد و تهیه نقشه و بازدید حضوری و ارائه پیشنهاد
قیمت حداکثر به مدت  10روز کاری پس از درج آگهی به آدرس
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین -حوزه معاونت اداری و مالی-
واح��د پش��تیبانی و تجهیزات مراجعه و جهت کس��ب اطالعات
بیش��تر به س��ایت  www.iaukhomein.ac.irمراجعه و یا با
شماره تلفن  086-46339920و  086-46337817تماس حاصل
فرمایند.
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

کری ،وزیر امور خارجه آمریکا از واشنگتن
خواست تا برای لغو تصمیم دادگاه کیفری
بینالملل��ی جهت آغاز تحقیق��ات درباره
وارد عمل شود.
جنایت جنگی در فلسطین 
نتانیاهو همچنین در بیانیهای تصمیم دادگاه
کیفری بینالمللی را «نشاندهنده رسوایی این
دادگاه و حماقت آن دانست» و گفت« :پس
خود را برای آغاز
از اینک��ه این دادگاه اقدام 
تحقیقات درباره جنایت جنگی در فلسطین

کرد علیه
اع�لام کرد .حم��اس نیز اع�لام 
اسرائیل شکایت میکند .من هیچگاه تعجب
نمیکنم که گروههایی مثل حزباهلل ،داعش
و القاعده نیز دست به چنین اقدامی بزنند».
آویگدور لیبرمن ،وزیر خارجه این رژیم هم
میگوی د« :از دوستانمان در آلمان ،استرالیا
و کانادا خواستهایم تا کمکهای مالی خود
به دادگاه جنایی بینالمللی را قطع کنند ».به
گفته وزیر خارجه رژیم صهیونیستی ،دادگاه
جنایی بینالمللی که  122کشور جهان عضو
ارد و نهادی کامال
هستند «هیچ ارزشی ند 

آن
سیاسی است و قضاوتهایش هم اعتباری
نخواهد داشت».


آگهی تجدید مناقصه
دانش��گاه آزاد اس�لامی ش��یراز در نظر دارد تهیه و اجرای عملیات
تکمیل چهار دستگاه س��وله کارگاهی واقع در پردیس دانشگاه را از
طریق مناقصه واگذار نماید .لذا از کلیه ش��رکتهای ذیصالح دارای
حداقل رتبه چه��ار ابنیه دعوت به عمل می��آورد ظرف مدت پانزده
( )15روز از تاری��خ درج آگه��ی جهت دریاف��ت اوراق مناقصه به
آدرس اینترنت��ی  www.iaushiraz.ac.irو جهت تحویل اوراق
ب��ه آدرس ش��یراز ،کیلومتر پنج جاده صدرا  -پردیس دانش��گاه آزاد
اسالمی شیراز -ساختمان علوم -طبقه سوم  -حوزه ریاست مراجعه
و جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفنهای  36191264و 36191601
تماس حاصل نمایند.
درضمن دانش��گاه در ر د یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه
درج آگه��ی مناقصه (در روزنامههای اس��تانی و کش��وری) به عهده
برنده مناقصه میباشد.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی شیراز

وزرای خارج��ه ائت�لاف موس��وم به
گرد هم میآیند.
ضدداعش در لن��دن 
ای��ن گردهمایی روز پنجش��نبه هفته
بود و جان کری و فیلیپ
خواهد 

جاری
هاموند وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا

میزبانی این نشست یکروزه را برعهده
خواهند داش��ت .در این نشست که با

حضور وزرای خارجه  20کشور عضو
خواهد شد ،درباره نحوه

ائتالف برگزار
مقابله با گروه تروریستی داعش بحث
خواهد شد .وزیر خارجه

و گفتوگو
بریتانیا در مصاحبهای گفته است« :این
فرصت بسیار مناس��بی برای ارزیابی
دس��تاوردهایمان در تالش مش��ترک
ب��رای مقابله ب��ا ایدئولوژی مس��موم
داعش است ».او افزود« :از اصلیترین
دس��تور کارهای این نشست ،بررسی
راههای بیش��تر برای مقابله با داعش،
کاهش مناب��ع درآمدی ای��ن گروه و
افزایش کمکهای بشردوستانه به افراد
محاصرهشده است».

رهبرمخالفانبحرین:مشکل
اصلی نبو د دولت انتخابی است
شیخ علی سلمان رهبر بازداشتی حزب
الوف��اق بهعنوان اصلیترین تش��کل
سیاس��ی مخالف حکومت بحرین که
در بازداشت به سر میبرد ،اعالم کرد
که اصلیترین مش��کل در بحرین که
منجر به گسترش اعتراضات سراسری
عدموجود
در این کشور ش��ده است ،
دولت منتخب در این کش��ور اس��ت.
شیخ علی سلمان گفت« :من از اقدام و
فعالیتهایی که انجام میدهم مطمئن
هس��تم و این اقداماتی اس��ت که باید
صورت گی��رد .همچنین نمیخواهم
در برابر اش��تباهات س��کوت کرده و
واقعیتهای غلطی که درباره تبعیض
ارد را به حال خود
وجود د 

در کش��ور
رها کنم ».این رهبر مخالفان در بحرین
خواستارتداوماعتراضاتمسالمتآمیز
مخالفان شد .پیام شیخ علی سلمان به
خانوادهاش

صورت تماس تلفنی ب��ا
ارائه شد.

درگیرینظامی درشرقاوکراین
وجود برقراری آتشبس شکننده بین
با 
نیروهای جداییطلب و ارتش اوکراین
در مناطق ش��رقی این کش��ور دیروز
ارت��ش اوکراین در منطقه دونتس��ک
مورد حمله
نیروه��ای جداییطلب را 
قرار داد .ارتش اوکراین از ش��ب شنبه
اد یکش��نبه اقدام به گلولهباران
و بامد 
مواضع جداییطلبان مس��تقر در شهر
کرد و روز یکش��نبه نیز به
دونتس��ک 
خود ادامه داد .ارتش اوکراین
حمالت 
گفته است این حمالت بهمنظور دفع
حمالت جداییطلب��ان برای تصرف
فرودگاه دونتسک صورت گرفته است.
حمالت دیروز شهر دونتسک را تعطیل
کرد و بسیاری از فروشگاهها و مناطق

تجاری و اداری ش��هر تعطیل شدند.
سخنگوی ارتش اوکراین از کشتهشدن
س��ه س��رباز اوکراینی و زخمیشدن
 18نف��ر دیگر در ای��ن حمالت خبر
داده اس��ت .ارت��ش اوکراین میگوید
که از روز ش��نبه با موجی از حمالت
شبهنظامیان طرفدار روسیه در مناطق
اطراف فرودگاه دونتسک مواجه است.
ارتش اوکراین سربازان جدیدی را به
جبهه ش��رقی این کش��ور اعزام کرده
رود درگیریها در
اس��ت و بیم آن می 
روزها و هفتههای آتی در این بخش از
کشور افزایش یابد.

آگهی مزایده

دانش��گاه آزا د اس�لامی واحد شبس��تر در نظر دار د
براس��اس مج��وز قانونی صادره از س��ازمان مرکزی
نسبت به فروش 7دستگاه خودرو از مجموع وسایل
نقلیه خ��ود از طریق مزایده اقدام نماید .لذا از عموم
مطلعين تقاض��ا دارد در صورت نیاز جهت کس��ب
اطالعات بیشتر از ش��رایط و ...با امور ترابری واحد
به ش��ماره  041-42425311داخلی  254تماس و یا
به آدرس اینترنتی واحد ()http://iaushab.ac.ir
مراجعه نمایند.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر
http://ravabet.iaushab.ac.ir

