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بین الملل

ابوبکر البغدادی» هنوز زنده است
بخشاطالعاتوزارتکشورعراقمرگخلیفهخودخواندهداعشراردواعالمکردکهویدرجاییخارج
ازشهر«رقة»درسوریه،مخفیشدهاست.بهگزارشفارس،البصریافزود:براساسرصدهاواطالعات
دقیقبهدستآمدهازتحرکاتالبغدادیدرسرویسهایاطالعاتیبینالمللیوعربی،بخشاطالعات
وزارت شورعراق،خبرمرگسرکردهداعشراردمیکند .ویتاکیدکرد:پسازآزادسازیموصل،این
واقعیتکشفشدکهتوانمندیهایتروریستهایداعشصرفاعراقوکشورهایمنطقهراتهدیدنمیکند
بلکهطرحهاوآموزشهایآنباهدفسیطرهبربسیاریازمناطقدرجهانادامهداشت.

عربستان

خبرتلگرامی
 Dآخرین شماره چاپی روزنامه انگلیسی
زبان  The Moccow Timesمنتشــر
شد.به گزارش ایسنا از تاس ،این روزنامه
پس از این فقط به صورت اینترنتی منتشر
خواهد شد و هزینههای خود را از طریق
دریافت آگهیهای اینترنتی تامین خواهد
کرد.
 Dرئیس ائتالف ملی عراق با اعالم اینکه
اصرار کردها برای برگزاری همه پرســی
اســتقالل باعث میشود که منطقه آماج
"سونامی تقسیم" قرار بگیرد ،تاکید کرد:
جدا شــدن کردها بر اساس اصول قانون
اساسینیست.
 Dپادشــاه عربســتان روز جمعه در
مســجد الحرام به همراه شمار زیادی از
شاهزادههای خاندان سلطنتی بر جنازه
بردار بزرگش نماز میت خواند اما محمد بن
نایفازبرجستهترینغائبیناینمراسمبود.
 Dژان کلود یونکر ،رئیس کمیسیون اروپا
ضمن تاکید بر این که دست این اتحادیه
همچنان به سمت ترکیه دراز است هشدار
داد ،آنکارا در صورتی که مجازات اعدام را
احیاکندنخواهدتوانستعضواتحادیهاروپا
شود.این در حالیست که رئیسجمهوری
ترکیه در جمع هواداران خود در پاسخ به
درخواستهایمردمیبرایاحیایمجازات
اعدام علیه عامالن کودتا گفت ،اگر پارلمان
الیحه آن را تصویب کند در تایید آن تردید
نخواهدکرد.اردوغانگفت:معتقدمپارلمان
بایدچنینالیحهایراتصویبکند.
 Dدونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
براساسگزارشیکرسانهانگلیسیبهترزا
می ،نخست وزیر انگلیس تصریح کرده تا
زمانی که از یک "استقبال گرم" در جریان
سفرش به انگلیس اطمینان حاصل نکند
این سفر را انجام نخواهد داد.
 Dپیونگ یانــگ هشــدار داد ادامه
تالشهای آمریکا برای افزایش فشارهای
جامعهبینالمللیعلیهکرهشمالیهرگونه
احتمال مذاکره درباره برنامه هستهای این
کشورراموردتهدیدقرارمیدهد.
 Dاکثرانگلیسیهاخواهانآنندکهفروش
تسلیحاتبهعربستانسعودیکهبهکشتار
گستردهغیرنظامیاندرجنگداخلییمن
متهم اســت ،پایان یابد.به گزارش ایسنا،
نظرســنجی صورت گرفته برای روزنامه
ایندیپندنت نشــان داد ،اکثریت قاطع از
مردم انگلیس معتقدند که اقدام لندن برای
تامین سالح به ارزش چندین میلیارد پوند
برایعربستانسعودیکاراشتباهیاست.
 Dوزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی
مدعی شــد که در جنــگ احتمالی با
لبنان این کشــور تماما نابود خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،موشه یعالون ،وزیر جنگ
پیشین رژیم صهیونیستی در مصاحبهای
که با پایگاه خبری ایالف داشــت ،درباره
کارخانههای اسلحه سازی در لبنان گفت:
بسیار متاسفم که باید پیش از نابودی این
کارخانههادربارهآنهاسخنبگویم.

وزیر جنگ اســرائیل از مذاکرات کارشناسان روسیه،
آمریکا و اســرائیل در وین درباره ایجاد منطقه امن در
جنوب غرب سوریه خبر داد اما زمان دقیقی برای این
مذاکرات مشخص نکرد.
به گزارش ایسنا ،آویگدور لیبرمن ،وزیر جنگ اسرائیل
در مصاحبه با روزنامه کامرســانت چاپ روسیه گفت :کارشناسان
روسیه ،آمریکا و اسرائیل ضمن دیدار در وین ،اوضاع پیرامون منطقه
امن در جنوب غرب سوریه را بررسی خواهند کرد.

عادل الجبیر:

 پرونده کاملی درباره
حمایت قطر از "تروریسم"
برایفرانسهمیفرستیم

وزیر خارجه فرانســه با بیــان اینکه ریاض و
پاریــس روابط عمیقی دارنــد ،اعالم کرد :ما
نســبت به بحرانی که میان کشورهای عربی
حوزه خلیج فارس شکل گرفته است ،نگران
هستیم.
به گزارش ایســنا ،به نقل از سایت اینترنتی
النشره ،ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه فرانسه
در کنفرانس خبری مشترک با عادل الجبیر،
وزیر خارجه عربستان سعودی در جده اعالم
کرد :پیام ما دعوت به حفظ آرامش و رایزنی
جهت حل بحران با قطر است .باید به توقف
حمایت مالی از تروریسم پایبند بود.
وی با اســتقبال از "نقش عربستان در مبارزه
با تروریسم و اندیشــههای رادیکالی" ،گفت:
عربســتان تواناییهای رهبری خود را برای
مبارزه با تروریسم به کار گرفته است!
وزیر خارجه فرانسه افزود :ما مجددا ً بر حمایت
خود از میانجیگری کویت تاکید میکنیم و
خواهان ایفای نقش یک حامی هستیم.
لودریان خاطرنشان کرد :پاریس با طرفهای
ذی ربــط در بحران میان کشــورهای عرب
حوزه خلیج فارس در ارتباط است .حل بحران
قطر باید بین کشــورهای عرب حوزه خلیج
فارس صورت بگیرد .مــا برای کاهش تنش
تالش میکنیم تا محیط مناســب گفتوگو
میان چهار کشــور با قطر ایجاد شــود و ما
امیدواریم که اقدامات علیه قطر بر غیرنظامیان
تاثیری نداشته باشــد .وی خاطرنشان کرد:
من مذاکراتی با محمد بن ســلمان ،ولیعهد
عربستان در مورد راههای همکاری مشترک
داشــتم .گفتوگوهای ما با طرف عربستانی
پیرامــون صلح در خاورمیانــه و وضعیت در
منطقه است .در همین حال ،عادل الجبیر در
این کنفرانس خبری تصریح کرد :ما امیدوار
هستیم که بحران در داخل کشورهای عربی
حوزه خلیج فارس حل شود .ما پرونده کاملی
درباره تخلفهای قطر در حمایت از تروریسم
برای فرانســه خواهیم فرســتاد .وی تصریح
کرد :من بر موضع عربستان که خواهان عدم
حمایت از تروریسم و رادیکالیسم یا میزبانی
از افراد تحت تعقیب متهم به تروریسم است،
تاکید کردم.

پنج پروفسور سرشناس
آمریکایی در نامهای
به کنگره تاکید کردند
براساس آنچه آنها
"انزوای ذهنی" ترامپ
میدانند،رئیسجمهوری
کنونی آمریکا
برای حکومتداری
"مناسب" نیست
نتایج نظرسنجی جدیدی نشان میدهد ،محبوبیت
مردمــی ترامپ میان آمریکاییهــا به دلیل افول
نقش رهبری واشــنگتن در جهان ،توقف دستور
کار ریاســت جمهوری در داخل و الیحه بهداشت
و درمان نامحبوب جمهوریخواهان کاهش یافته
است.
نظرسنجی جدید واشنگتن پست«ایبیسی نیوز»
درباره عملکــرد دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری
آمریــکا از بهار نشــان میدهد کــه محبوبیت او
روبهوخامتاست.باگذشتششماهازرویکارآمدن،
محبوبیــت ترامــپ از  ۴۲درصد مــاه آوریل به
 ۳۶درصد رسیده است .میزان نارضایتی از او هم
با پنج درصد افزایش به  ۵۸درصد رســیده است.
در مجمــوع ۴۸ ،درصد از عملکــرد ترامپ "قویا
ناراضی" هســتند .این سطح از نارضایتی پیشتر
هرگز برای بیل کلینتون و باراک اوباما دیده نشده
بــود و تنها در دور دوم ریاســت جمهوری جورج
بوش چنین موردی رخ داد.
تقریبا نیمی از آمریکاییها ( ۴۸درصد) معتقدند
رهبری کشورشان در جهان از زمان تحلیف ترامپ
ضعیفتر شده است .در مقابل ۲۷ ،درصد گفتهاند
که رهبری آمریکا قویتر شــده است .بهرغم آنکه
ترامپ حین کمپینهای انتخاباتی وانمود میکرد
برای رســیدن به توافقهایی در راســتای منافع
کشورش مهارت دارد ،اکثریت میگویند به او در
مذاکره با رهبران خارجی خصوصا والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری روسیه اعتماد ندارند.
ک ســوم تمام آمریکاییها
تنها اندکی بیش از ی 
میگوینــد در مســئله مذاکــرات خارجــی به
رئیسجمهوری کشورشــان "زیاد" و یا "نسبتا"
اعتماد دارند .حدودا دو تن از سه فردی که از آنها
خصوصا درباره مذاکرات پوتین – ترامپ ســوال
شــد ،گفتند چندان به رئیسجمهــوری آمریکا
اعتمــاد ندارند .از میان آنها ۴۸ ،درصد گفتند که
"اصال" به ترامپ اعتماد ندارند.

انتقاد وزیر خارجه استرالیا از سخنان ترامپ
وزیر خارجه استرالیا در یک گفتگوی تلویزیونی
از اظهار نظر ترامپ درباره ظاهر همسر رئیس
جمهوری فرانسه انتقاد کرد .به گزارش تسنیم
به نقل از رویترز ،جولی بیشــاپ ،وزیر خارجه
اســترالیا از اظهار نظر دونالــد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا درباره ظاهر بریژیت ماکرون،
همســر رئیس جمهوری فرانســه انتقاد کرد.
ترامــپ ،روز پنجشــنبه هفته گذشــته و در
ضیافت شامی که به افتخار وی برگزار شده بود،
با اشاره به ظاهر بانوی اول فرانسه دو مرتبه در
خطاب به او و ماکرون گفت :خانم بریژیت خوب
به نظر میرسد.
بیشاپ ،وزیر خارجه استرالیا ،در واکنش به این
سخنان گفت :برای من این سوال مطرح است
که آیا وی (بریژیت ماکرون) هم میتوانســت
چنین ســخنی درباره ترامــپ بگوید؟وزیر
خارجه استرالیا که با شبکه تلویزیونی این کشور
سخن میگفت ،تصریح کرد :من شگفتزده و
گیج شدم .فکر میکنم خیلی جالب است کسی
چنین اظهاراتی را بیان کند .این انتقادها پس از

آن مطرح می شوند که در ژانویه گذشته ترامپ
در میانه گفتگوی تلفنی بــا مالکولم ترنبال،
نخستوزیر استرالیا ،بر خالف برنامهریزیهای
صورت گرفته برای یک مکالمه یک ساعته ،پس
از  25دقیقه مکالمه تلفنی را قطع کرد .در ماه
ژوئن نیز نوار صوتی افشا شد که بر اساس آن،
نخستوزیر استرالیا در یک جلسه غیررسمی به
تمسخر ترامپ دست زده است.

آگهی مزایده
با توجه به صدور حکم ورشکستگی کارخانه نوشابه تگرگ عقدا به شــماره  973/86صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی اردکان
بدینوسیله به اطالع کلیه متقاضیان میرســاند که این کارخانه واقع در عقدا با مساحت  20000متر مربع عرصه سنددار تحت پالکات
شماره  11باقیمانده  6526بخش  26یزد و باقیمانده  6526بخش  26یزد با کلیه تجهیزات ،تاسیسات ،سالن اداری ،سولهها ،ماشینآالت
و غیره طبق نظریه کارشناسی به شرح ذیل در مورخه یکشنبه  1395/02/10ساعت  10صبح در محل دفتر امور تصفیه شرکت واقع در
ساختمان قدیم دادگستری (شورای حل اختالف فعلی اردکان) طبقه اول به صورت مزایده به فروش میرسد .از کلیه خریداران دعوت
به عمل میآید تا در صورت تمایل به خرید در جلسه مزایده که در محل ذکر شده برگزار میگردد ،حاضر شوند %10 .مبلغ کارشناسی نقدا از
برنده مزایده اخذ و مابقی به صورت وعده طبق مقررات قانونی دریافت خواهد شد .متقاضیان میتوانند  5روز قبل از مزایده جهت مالحظه
ریز نظریه کارشناسی به محل اجرای احکام مدنی دادگستری اردکان به ناظر شرکت آقای مصطفی فتاحی مراجعه و اطالعات کامل اخذ
نمایند .توضیح اینکه عالوه بر عرصه مذکور ،متراژ  40000متر زمین به تصرف خریدار داده خواهد شد که سند آن در دست اقدام میباشد.
 30/000/000/000ریال
 -1کل عرصه به متراژ  60000متر و هر متر  500/000ریال جمعا			
 38/926/500/000ریال
		
 -2اعیانی حصار ساختمان اداری ،کارگاه ،محوطهسازی ،سالنها ،سوله و غیره
 50/476/082/000ریال
 -3دستگاهها و تجهیزات و ماشینآالت و غیره 				
 119/402/582/000ریال
		
جمع کل:
						

ساعدیغمایی
مدیر تصفیه شرکت تعاونی چند منظوره نوشابه تگرگ یزد

بسمه تعالی

جنابآقایمهندسشکرالهشیرخانیانتصابشایستهوبیشائبه
حضرتعالی را به سمت مدیر کل کار و امور اجتماعی استان ایالم

در دولت تدبیر و امید تبریک و تهنیت گفته و برایتان آرزوی
توفیق روزافزون خواهان و خواستاریم.

یوسف رستمی -طاهر جمشیدزاده -کامل جمشیدزاده

مذاکرات قریبالوقوع اسرائیل و آمریکا درباره مناطق امن در سوریه

او مدعی شــد :اســرائیل از هر تالشی به هدف آرام
کردن اوضاع در کل خاک سوریه از جمله در منطقه
جنوب غربی حمایت میکند.
لیبرمن ادامه داد :فعال امکان ارزیابی کامل تحوالت
وجــود ندارد زیرا در حال حاضر ما از اطالعات دقیق
و جزئیات مهم با خبر نیســتیم ،مســائلی وجود دارد که برای ما
مناسبتر هستند و ما از این ابتکارها بیشتر استقبال خواهیم کرد.
این مقام اســرائیلی مشخص نکرد که این دیدار چه زمانی برگزار

خواهد شــد .لیبرمن در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت:
اســرائیل قصد ندارد در امور ســوریه دخالت کند .ما فقط زمانی
دخالت میکنیم که حاکمیت اسرائیل نقض شود .ما به هیچ عنوان
اجازه تقویت ایران در جنوب سوریه را نخواهیم داد.
او گفت :ایران به تدریج سوریه را به پایگاه و سکویی جهت حمله
علیه اسرائیل تبدیل میکند و به همین دلیل ما تالش میکنیم تا
ایرانیها اصال در ســوریه نباشند و این یکی از شرایط اصلی ما در
مذاکرات است.

یکنظرسنجیجدیدنشانداد؛

حمایت
مردمی
از ترامپ
در سراشیبی
سقوط

از ســوی دیگر یافتههای نظرســنجی واشنگتن
پست«ایبیســی» نشــان میدهــد ۶۰ ،درصد
آمریکاییها معتقدند روســیه برای نفوذ در نتایج
انتخابــات تالش کرد .این میــزان پیشتر در ماه
آوریل  ۵۶درصد بوده اســت .حــدود  ۴۴درصد
نسبت به مداخله روسیه تردید دارند و معتقدند که
ترامپ از اقدامات آنها سود برده است.
شرکتکنندگان همچنین درباره افشای دیدار پسر
ارشــد ترامپ با یک وکیل روس اظهارنظر کردند.
بیش از شــش تن از  ۱۰پرسششونده آمریکایی
گفتند دیدار مذکور "نامناسب" بوده و تنها حدود
یکچهارم آن را "مناســب" ارزیابی کردند .با این
وجود ،نیمــی از تمام جمهوریخواهانی که مورد
سوال قرار گرفتند این دیدار را مناسب دانستهاند.
در همین حال  ۵۲درصد گمان میکنند ترامپ در
روند تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسها در
انتخابات نوامبر گذشته دخالت میکند .این میزان
نسبت به آمار قبلی که  ۵۶درصد بود کاهش نشان
میدهد.
از طــرف دیگر نیمــی از آمریکاییها میگویند،
عملکرد ترامپ در ایجاد اشــتغال بدتر از رهبران
ک چهارم باور دارند که او
سابق آمریکاست و تنها ی 
خوب عمل کرده است ۵۵ .درصد هم میگویند،
ترامپ پیشــرفت خوبی در رســیدن به اهدافش
نداشته است.
درخواست عزل

در همیــن حال چندین تن از روانشناســان برتر
دانشــگاههای مهم آمریکا در نامهای سرگشاد ه به

کنگره خواســتار عزل "قانونی" رئیسجمهوری
آمریکا شدند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،
پنج پروفسور سرشــناس آمریکایی در نامهای به
کنگره تاکید کردند براســاس آنچه آنها "انزوای
ذهنی" ترامــپ میدانند ،رئیسجمهوری کنونی
آمریکا برای حکومتداری "مناسب" نیست.
نامهآنهاکهبهشدتبیپردهاست،درهافینگتونپست
به چاپ رسید.
در این نامه آمده اســت :قدرت ریاست جمهوری
ناکامیهای آقای ترامپ را با اثرات مخربی برجسته
میکند" .انزوای روانشــناختی" رئیسجمهوری
آمریکا از جمله درک بسیار ضعیف وی با واقعیت،

منجر به انزوای خطرناک ایاالت متحده آمریکا از
مابقی جهان شده است .قانون اساسی ما بندهایی
دربــاره عزل هر رئیسجمهوری که قادر نیســت
وظایفش را در این سمت انجام دهد ،دارد.
این روانشناسان تاکید کردند :به خاطر کشورمان
و جهان به نمایندگان منتخبمان تاکید میکنیم
تا شــجاعت به خرج دهنــد و گامهای قانونی که
میشود برای پایان ریاست جمهوری ترامپ انجام
داد ،بردارند .براساس گزارش واشنگتن تایمز ،این
نامه به امضای جودیت ل .هرمان از هاروارد ،رابرت
جی لیفتون از دانشــگاه کلمبیا ،بندی اکس .لی
از دانشــگاه ییل و دی ماسبچر و نانت گارتل از
دانشگاه کالیفرنیا رسیده است.

