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کشمیر: با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات 
در کشمیر، هند تعداد نیروهای نظامی مستقر در این 
منطقه را افزایش داده اس��ت. نیروهای امنیتی کشمیر 
ش��بکه ها مجازی و خبرگزاری ها را مح��دود کرده اند 
ت��ا اخبار واقعی از خش��ونت های صورت گرفته در این 
س��رزمین منتشر نشود. قرار است در انتخابات کشمیر 
نمایندگان این منطقه در مجلس ملی هند مش��خص 
ش��وند. همزمان با نزدیک شدن به انتخابات دوره ای و 
محلی کشمیر که قرار است 13،10،8و 16 اکتبر برگزار 

شود رهبران جدایی طلب حبس خانگی شده اند.

عراق: »حیدر العبادی« نخست وزیر دولت پیشبرد 
امور عراق، با اتخاذ تصمیمی جدید، »قاسم االعرجی« 
وزیر کش��ور دولتش را با حفظ سمت به عنوان رئیس 
س��رویس امنیت ملی کش��ور معرفی کرد. العبادی در 
اواخر ماه آگوس��ت گذش��ته با صدور فرمان��ی، »فالح 
الفی��اض« مش��اور امنیت ملی عراق، رئیس س��رویس 
امنیت ملی و رئیس سازمان الحشدالشعبی را از هر سه 

منصب برکنار کرده بود.

مصر: ارتش مصر از کش��ته ش��دن 10 تروریست 
دیگ��ر در عملیات نیروهای امنیتی در منطقه العریش 
خب��ر داد. بخ��ش امنیت مل��ی مصر اع��ام کرد که 
اطاعاتی بدس��ت آورده بود که نش��ان می داد 10 نفر 
از تروریس��ت ها در یکی از مزارع دور افتاده در منطقه 
العریش مخفی شده و قصد اجرای عملیات تروریستی 
را دارن��د که نیروهای امنیتی نیز به این تروریس��ت ها 

حمله کرده و آنها را هدف قرار دادند. 

چی�ن: یک روزنامه چینی در گزارش��ی از فروش 
بزرگترین محموله پهپادهای پیش��رفته س��اخت این 

کشور به پاکستان خبر داد. 

ذرهبین

پیام نَُجباء خطاب به نخست وزیر عراق 
دبیرک��ل مقاومت اس��امی نَُجباء با ارس��ال نامه تبری��ک متفاوتی به عادل 
عبدالمهدی، به وی خاطرنش��ان ساخت که فساد به  مثابه "تروریسم اجتماعی" 
بوده و مانند وبا پراکنده شده است و برای مبارزه با آن، باید شمشیر پاکدستی 

را از نیام بیرون کشید.
ش��یخ اکرم الکعبی با ارسال نامه تبریک متفاوتی به نخست وزیر جدید عراق، 
نکات��ی مهم را در قالب نصیحت، گوش��زد نمود. وی با ی��ادآوری اینکه از انتخابات و 
مناص��ب دولتی دوری جسته اس��ت و بنابراین توصیه های خود را بدون ش��ائبه مطرح 
می کند، از »عادل عبدالمهدی« خواس��ت که اخ��اص، عدالت، رفع محرومیت و مبارزه 
با فساد را س��رلوحه قرار دهد. وی خطاب نوشت: بدانید که روز قیامت درباره شکم های 
گرس��نه، ناامنی و خون ناحق، بیماران بی دارو، افکار منحرف صهیونیستی که جوانان ما 

را هدف گرفته، معضات نظام آموزشی و... از شما سؤال خواهد شد. 

مقاومت
عفو عمومی اسد برای نظامیان فراری 

رئیس جمهوری سوریه در حکمی جرایم و تخلفات همه نظامیان فراری که 
در سوریه و خارج از این کشور حضور دارند، را بخشیده شده اعام کرد. 

بش��ار اس��د با صدور این فرمان، بر عفو سراس��ری مجازات تمامی کسانی 
تأکید کرد که از خدمت سربازی در این کشور فرار کرد ه اند. خبرگزاری رسمی 
سوریه گزارش داد که این فرمان مبتنی بر فرمان حکومتی شماره 61 صادره در 

سال 1۹۵0 است.
براساس این قانون، سوری ها که به خدمت سربازی نرفته اند و در این کشور حضور دارند 
چهار ماه و کسانی که در خارج از این کشور هستند، شش ماه فرصت دهند که خود را به 
یگان های مربوطه معرفی کنند. این طرح شامل عفو مجازات همه کسانی است که جرمشان 
در قانون خدمت س��ربازی شماره 30 صادره در سال ۲00۷ آمده است. اسد تأکید کرد که 

این مشمول کسانی است که پیش از ۲01۵/۷/۲۵ به خدمت سربازی نرفته بودند.

غرب آسیا 
تاسیس شورای امنیت اتحادیه اروپا

وزیر خارجه آلمان اعام کرد تاس��یس شورای امنیت اتحادیه اروپا می تواند 
باعث پاسخ بهتر و به موقع به بحران های بین المللی شود. 

هایکو ماس اعام کرد در این چارچوب گروه کوچکی از اعضا به نمایندگی 
از تمام اتحادیه اروپا می توانند در پاس��خ به بحران های کنونی سریع تر و موثرتر 
اقدام کنند. ۲۷ اعضای اتحادیه اروپا باید به دنبال جدایی از اصل اتفاق آرا و سوق 

یافتن به سمت رای اکثریت در مسایل سیاست خارجی باشند.
وی گف��ت: بدون جدای��ی از اصل همدل��ی و اتفاق آرا چنین س��اختاری نمی تواند 
راه حلی هایی به همراه داش��ته باش��د. در ماه ژوئن فرانسه و آلمان خواستار تاسیس یک 
فرم��ت جدید برای اقدام مش��ترک جهت حل مسایل امنیتی و خارجی ش��دند. چندی 
قبل ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا هم خواس��تار تسهیل روند تصمیم گیری در 

سیاست های امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا شده بود.

چالش

پاسخ با مشت آهنین

 

فرامرز اصغری

بن س��لمان که از او در رس��انه های غربی به عنوان مصلح 
عربستان یاد می شد، در حال حاضر با بحران سرکوب مخالفان 
مواجه اس��ت. بحرانی که با انتشار خبر به قتل رسیدن جمال 
خاشقچی نویس��نده و منتقد عربس��تانی در کنسولگری این 
کش��ور در ترکیه موجی از انتقادها را برای مقامات س��عودی 
به همراه داش��ت. »جمال خاش��قچی« فعال معارض سعودی 
چند سالی است که خارج از عربستان زندگی می کند و زمانی 
که برای ثبت ازدواج خود به سفارت کنسولگری عربستان در 
ترکیه مراجع��ه کرده بود، به گفته نامزدش دیگر از س��فارت 
خارج نش��ده است. نام جمال خاش��قجی پیش تر در فهرست 

افراد بازداشتی تحت تعقیب توسط بن سلمان ولیعهد سعودی 
قرار گرفته بود، لذا برخی از فعاالن نوش��تند که خاشقچی به 
دستور بن سلمان ربوده شده و در نهایت به قتل رسیده است. 
برخورد عربس��تان در برابر این خبرن��گار منتقد رفتاری 
خش��ونت آمیزی بود که در گذش��ته نیز چندین نوبت توسط 
مقامات س��عودی با روش های مختلف تکرار ش��ده است. نمر 
باقر النمر روحانی ش��یعه عربستانی بود که برای حقوق مردم 
فعالیت می کرد. مقامات سعودی دی ماه 13۹4 تاش کردند 
با اعدام ش��یخ نمر در کنار اعضای داعش و القاعده، اعدام او 
را تحت لوای مبارزه با تروریسم نشان دهند. یک سال بعد از 
شهادت شیخ نمر فریادهای جابر حبیب حسن العقیلی، فعال 
حقوق بش��ر عربس��تانی نیز در مرکز پلیس تاروت در ش��رق 

عربستان خاموش شد.
اندک��ی بع��د خبر درگذش��ت دومین فعال سیاس��ی در 
زندان های آل سعود منتشر شد. محمد رضی الحساوی یکی از 
ش��هروندان منطقه العوامیه در قطیف واقع در شرق عربستان 

ک��ه در زندان الدمام به مدت 4 س��ال در حب��س بود، بر اثر 
ش��کنجه نظامیان سعودی به ش��هادت رسید. سومین قربانی 
نی��ز مکی العریض بود. جوان اهل ش��هر عوامیه که از س��وی 
نیروهای امنیتی عربس��تان در منطقه صفوی ربوده شده بود، 

بر اثر شکنجه نیروهای امنیتی سعودی کشته شده است. 
کمتر از دو س��ال از شهادت شیخ نمر گذشته بود که دو 
جوان از خانواده او در نتیجه شلیک گلوله نظامیان آل سعود 
در العوامیه در اس��تان القطیف در شرق عربستان به شهادت 
رسیدند. بار دیگر سناریوی قتل منتقدان در زندان تکرار شد 
و این بار س��لیمان الدویش مبلغ سعودی که به دلیل انتقاد از 
محمد بن سلمان به زندان افتاده بود، در زندان کشته شد. در 
ادامه رفتار سرکوب گرایانه آل سعود باید به برخورد با کارگران 
آرامکو بپردازیم که نیروهای امنیتی به سوی کارگران شرکت 
ازمی��ل در پ��روژه اجیال آرامکو در ش��هر ظهران عربس��تان 

تیراندازی کردند.
کمتر از یک روز بعد از انتش��ار خبر قتل خاشقجی احمد 

بن راشد بن س��عید، نویسنده و شخصیت آکادمیک عربستانی 
تهدید به ربوده ش��دن و مرگ ش��ده اس��ت. این ش��خصیت 
آکادمیک عربس��تانی مقی��م ترکیه اعام کرد ک��ه هم زمان 
با آنچه برای جمال خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد س��عودی 
پی��ش آمده، وی نیز در معرض آنچه آن را حمله تروریس��تی 
علیه عربستانی ها توصیف کرده، قرار گرفته است. صفحاتی با 
اسامی خیالی و بعضاً واقعی او را تهدید به ربوده شدن و قتل 

می کنند و اهانت هایی را  به او وارد می کنند. 
بن سعید، بارها از سوی مسئوالن عربستانی به اتهام ارتباط با 
تروریسم بازداشت شده است. گزارش ها نشان می دهد پس از روی 
کار آمدن بن س��لمان 60 عالم و مبلغ دینی، ۵0 استاد دانشگاه، 
10 وکیل، ۲0 فعال حقوقی، ۲۵ خبرنگار و فعال رس��انه ای، 60 
دارنده مدرک دکترا و 40 نویس��نده به زندان افتاده اند. با وجود 
س��کوت کر کننده حقوق بشر غربی و در شرایطی که عربستان 
هیچ ابایی از کشتار در داخل و خارج از محدوده مرزی اش ندارد، 

تکرار اخبار این فجایع دور از ذهن نیست.

یادداشت

ت اول
نوب فراخوان مناقصه عمومى (ارزيابى كيفى)

شماره مجوز: 1397/3264شماره ثبت در پايگاه ملى مناقصات: 3/176/540

روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سليمان

شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سليمان در نظر دارد خدمات ذيل الذكر را طبق شرايط كلى آگهى حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه از طريق برگزارى مناقصه عمومى 
يك مرحله اى به مناقصه گران واجد شرايط واگذار نمايد:

از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مى شود حداكثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم ، آمادگى خود را بصورت كتبى به يكى از آدرس هاى ذيل الذكر اعالم و همزمان نسبت به دريافت 
فرم هاى ارزيابى كيفى اقدام نمايند.

فرمهاى ارزيابى كيفى مى بايستى ظرف مدت 14 روز تكميل و به آدرس هاى ذيل در مقابل رسيد تحويل گردند. كه پس از بررسى هاى الزم اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط تحويل داده 
خواهد شد.

  «زمان گشايش پيشنهادها روز دوشنبه مورخ 1397/10/08 مى باشد»
نشانى محل اعالم آمادگى و دريافت اسناد: مسجد سليمان ، شركت بهره بردارى نفت و گاز ، امور حقوقى و قراردادها ، اتاق ب 13

همزمان ارائه گواهى صالحيت / رتبه بندى خدمات مورد نظر به منظور تطبيق با تصوير آن الزامى و ارائه معرفى نامه و كارت ملى براى متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان شركتها در همه 
مراحل الزم و ضرورى مى باشد. ضمنا كليه شركتهاى متقاضى ملزم به ارائه صورتهاى مالى حسابرسى شده مربوط به سال قبل مى باشند.

تذكر 1: حسب مورد ارائه يك نسخه از اساسنامه ، شركت نامه و آگهى  تاسيس و آخرين تغييرات ثبتى الزامى است.
تذكر2: مناقصه گر ضمن اعالم آمادگى تائيد مى نمايد هيچ يك از اعضاى هيات مديره و سهامداران آن شركت / پيمانكارى شاغل دولتى نبوده و مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتى 

مصوب ديماه 1337نمى باشند. ارائه گواهى صالحيت ايمنى پيمانكار برنده مناقصه براى انعقاد قرارداد الزامى مى باشد.
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شركت ملى نفت ايران 
شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سليمان 

شماره مناقصه:
97/0037

موضوع مناقصه: 
تعمير و بهسازى سه قطعه زمين چمن مصنوعى جهت مناطق عملياتى شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سليمان

مدت زمان اجرا: 5 ماهمحل اجراى كار: مسجد سليمان

نوع گواهينامه صالحيت پيمانكارى (پايه / رتبه و رشته): 
پايه پنج رشته ساختمان و ابنيه

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: 746/000/000 ريال

برآورد كارفرما: 14/907/959/817 ريال

شرح مختصر پروژه: شامل عمليات بتن ريزى ، كف سازى ، عمليات خاكى ، كارهاى فوالدى با ميلگرد ، قالب بندى ،  عمليات بنايى با سنگ ، رنگ آميزى ، آجر كارى ، اجراى عايق رطوبتى 
و ساير امور طبق شرح كار

ویژه گروه فرادید  در ادامه جنایات ضد بش��ری گ�زارش 
متح��دان آمریکا، جنگنده های رژیم س��عودی در 
حمله ای وحش��یانه ضمن نادی��ده گرفتن قوانین 
حقوق بشر، یک مرکز درمانی در استان حجه یمن 

را بمباران کردند.
طبق اعام رسانه های یمنی، این مرکز درمانی 
که توس��ط س��عودیها هدف قرار گرفت در منطقه 

»مستبا« واقع شده است. 
از س��وی دیگر، جنگنده های رژیم س��عودی از 
شب گذشته تاکنون طی چند نوبت مناطق مختلف 
اس��تان الحدیده را نیز بمباران کرده اند. در واکنش 
به جنایات س��عودی، نیروه��ای مقاومت یمن طی 
یک عملیات بی سابقه کنترل تعدادی از روستاهای 
جنوب عربس��تان را به دست گرفته و 3 هواپیمایی 

جاسوسی این کشور را ساقط کردند. نیروهای مسلح 
یمن ب��ا صدور بیانیه ای اع��ام کردند که نیروهای 
ارتش و کمیته های مردمی این کشور موفق شدند 
طی یک عملیات منحصر به فرد کنترل تعدادی از 
روستاها و مواضع عربستان را در منطقه جیزان واقع 

در جنوب این کشور به دست بگیرند.
در این بیانیه آمده است: پیروزی بزرگ نیروهای 
یمنی در جنوب عربستان و به دست گرفتن کنترل 
چند روس��تا و برج های مراقب��ت در جیزان نتیجه 
یک عملی��ات نظامی گس��ترده ب��ود. در ادامه این 
بیانیه تاکید شده است: نیروهای یمنی موفق شدند 
کنترل برج های ام بی سی و الرقعه و روستای قنبوره 

و القیمه واقع در خاک عربس��تان را به دست گرفته 
و تعدادی از تجهیزات نظامی نظامیان س��عودی را 
منهدم کنند. نیروهای یمنی همچنین موفق شدند 
کنترل روس��تاهای الضبیره و العمدان را به دس��ت 
گرفته و در ادامه عملی��ات خود 3 فروند هواپیمای 

جاسوسی عربستان را در جیزان ساقط کنند.
این عملیات بی س��ابقه و گس��ترده همزمان با 
س��الگرد جنایت حمله ائتاف متجاوز سعودی به 
یک س��الن بزرگ در یمن و کش��ته ش��دن صدها 
یمن��ی صورت گرفت. محمد عل��ی الحوثی رئیس 
کمیته عالی انقابی یمن گفت: کشورهای متجاوز 
مانع حل مش��کل س��قوط ارزش ریال )پول ملی 

یمن( از طریق راه حل ارائه شده، هستند.
 الحوثی افزود: راه حل ارائه شده شامل درخواست 
س��ازمان های بین المللی درخص��وص انتقال مبالغ 
اختصاص داده ش��ده به یمن به بان��ک مرکزی این 
کش��ور به ج��ای دیگر بانک هاس��ت. وی تاکید کرد 
که مانع تراش��ی دش��من این اس��ت که مانع ارسال 
درآمدهای مالی یمن به بانک مرکزی در صنعا شده و 

خواستار واریز پول به شعبه آن در عدن هستند.
الحوث��ی تصریح ک��رد که کش��ورهای متجاوز 
)عربس��تان و امارات( جنگ اقتصادی علیه یمن را 
آغاز کرده اند و آتش بس اقتصادی را که ولد الش��یخ 
)نماینده سابق سازمان ملل در یمن( پیشنهاد داده 

بود، نپذیرفتند و با درخواس��ت انتقال پول به عدن 
مانع حل مش��کل سقوط ریال شدند. وی ادامه داد: 
کش��ورهای متجاوز مدعی کم��ک 11.18 میلیارد 
دالری به یمن هستند، این پول کجاست، در کدام 
بانک، چه کس��ی آن را به س��رقت برده، چرا مانند 
دوران قبل از انتق��ال بانک مرکزی به عدن ، ثبات 
ارزش ری��ال یمن را حف��ظ نمی کنند. کمیته عالی 
اقتصادی یمن در نشس��ت فوق العاده دیروز خود به 
ریاس��ت مهدی المشاط رئیس شورای سیاسی این 
کشور، آخرین تحوالت اقتصادی و جنگ اقتصادی 

دشمن علیه یمن را بررسی کرد.
المشاط، اقدام مزدوران عربستانی طرفدار دولت 
مستعفی و فراری یمن به چاپ غیرقانونی پول را که 
منجر به تشدید بحران انسانی و افزایش قیمت ها و 

سقوط ارزش ریال یمن شده، محکوم کرد. 

جنایت سعودی در مرکز درمانی حجه

وسیه در زمین لیبی تقابل غرب و ر
در ادامه تنش ها میان روس��یه و غرب، رس��انه های  محل��ی گ��زارش داده اند ک��ه نهاده��ای اطاعاتی ق�اره ثروتمند
انگلیس به نخس��ت وزیر این کشور گفته اند، روسیه می خواهد "لیبی را به 
س��وریه ای جدید تبدیل کند" تا بر هجوم مهاجران به اروپا تسلط یابد و 

به این ترتیب نفوذش بر غرب را افزایش دهد.
دیکتاتور سابق لیبی در سال ۲011 سرنگون شد، این کشور درگیر 
جنگ داخلی شد و کنترل آن اکنون در دست دو جناح رقیب قرار دارد. 
دولت طرابلس که س��ازمان ملل آن را به رس��میت می شناسد، کنترل 
بخش غربی لیبی را در دس��ت دارد و بخش شرقی لیبی نیز در کنترل 

پارلمان منتخب تحت حمایت ارتش موسوم به ارتش ملی لیبی است.
روزنامه "س��ان" به نق��ل از یک منبع عالی رتب��ه در دولت انگلیس 
نوش��ته اس��ت که مس��کو از خلیفه حفتر که رهبری ارتش ملی لیبی را 
برعهده دارد، پشتیبانی کرده و "سربازان و تجهیزات سنگین آن را تامین 
می کند." ده ها تن از مقامات سرویس اطاعاتی ارتش روسیه و نیروهای 
ویژه آن هم اکنون در شرق لیبی مستقر شده اند و با نیروهای ارتش ملی 

لیبی همکاری داشته و به آن ها آموزش می دهند. 
این روزنامه مدعی شده است که دو پایگاه نظامی روسیه هم اکنون در 
بنغازی و طبرق در حال عملیات هستند که تحت پوشش شرکت نظامی 
خصوص "واگنر" روسیه فعالیت می کنند. این گزارش بدون اشاره به منبع 
یا مدرکی می افزاید: تصور می ش��ود که موشک های ضد کشتی کالیبر و 
س��امانه دفاع موش��کی S-300 نیز به لیبی ارسال شده باشند. در مقابل 
میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روس��یه تاکید کرد، سیاس��ت های 

کوته نظرانه غرب، لیبی را به پایگاهی برای تروریسم تبدیل کرده  است.

شکنجه اسرای فلسطینی در زندان های صهیونیستی 
کمیته امور اس��رای فلس��طینی اع��ام کرد که ۹۵  بش�ر درص��د از اس��راء در بن��د رژیم صهیونیس��تی، در حق�وق 

زندان های این رژیم تحت شکنجه قرار می گیرند.
این کمیته به ش��هادت  تعدادی از اسرای کودک دربند زندان نظامی 
عوفر اشاره کرده که در زمان بازداشت، توسط نظامیان صهیونیستی مورد 
ضرب و شتم شدید قرار گرفته بودند. این کودکان در شهادت  خود اعام 
کرده اند که »نظامیان صهیونیس��ت با دس��ت و پاهایشان و نیز با قنداق 
تفنگ هایشان ما را می زدند و این حمات حتی در زمان انتقال ما از یک 
شهرک به شهرک کریات اربع هم ادامه داشت و بدن همه ما کوفته شده 
بود«. یکی از این افراد خاطرنشان کرده است که بازپرسان صهیونیست در 

طول مدت بازجویی به شکل دیوانه واری بر سر ما داد می زدند. 
در همین حال به گفته فعاالن فلسطینی،  نیروهای رژیم صهیونیستی 
از آغاز امس��ال ۹0 زن فلس��طینی را بازداش��ت و از کودکانش��ان جدا 
کرده اند. موسسه حمایت از زندانیان و حقوق بشری "الضمیر" اخیرا در 
گزارش��ی فاش کرد، مقام های رژیم صهیونیستی ۵1 زن از جمله ۹ زن 

زخمی و دو کودک خردسال را بازداشت کرده اند.
به گفته این گروه مردم نهاد، اسرائیل از سال ۲01۵ تعداد ۵16 زن 
را به اس��ارت درآورده است که از آن میان ۹0 تن از زنان از آغاز امسال 
بازداش��ت شده اند. ماه گذشته لمی خاطر، روزنامه نگار زن فلسطینی در 
جریان یورش نیروهای صهیونیس��تی به منزلش واقع در ش��هر الخلیل 
کرانه باختری بازداش��ت شد. همس��ر لمی خاطر به خبرگزاری آناتولی 
گفت: ده ها سرباز اسرائیلی خانه  ما را محاصره و اقدام به حمله کردند و 

او را مقابل فرزندانمان بازداشت کردند. 


