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ادامه مطلب

 .4به روز کردن فعالیت های IAU

ب .گزارش درمورد نیروی وظیفه مربوط به تأمین مالی

غالم محمدبای توجه خود را به این واقعیت که عضویت در  IAUتوسط
برخی از مؤسسات جدیدا ً تأسیس شده و به کار گرفته شده به عنوان اعتبار
دادن به کیفیت می باش��د معطوف کرد در حالیکه مؤسس��ات تأسیس شده
جا افتاده به عنوان نتیجه این روند کناره گیری کرده اند .یکبار دیگرتوس��ط
لوس ِوب ِر و دیپاک ن َ ِّیر تأکیدگردیدکه انجمن با نمایندگی تمامی مؤسسات
آموزش عالی زنده می ماند واکنون یک عضویت مبتنی بر گس��ترش داریم.
س��رانجام ،موافقت گردیدکه یک تالش خاص برای حفظ و جذب مؤسسات
اصلی به خصوص مؤسسات بنیان گذار برای الحاق مجدد آنها ،با استفاده از
اوتریخت به عنوان یک رویداد مهم برای جذب آنها صورت گیرد .یک پوستر
تمبر یادبود با امضاهای قدیمی از اعضای بنیان گذاران،به اضافه یک فعالیت
خاص برای احترام به مؤسس��ات بنیان گذار ،شاید همچنین یک همکاری با
برخی از س��ازماندهی های جشنواره توسط دولت هلند میتواند مورد انتظار
باش��د .یک مسابقه اصلی نیز ممکن است توس��ط دبیرخانه  ، IAUهر چه
زودتر تعهد شود تا مطمئن شوند آنها حضورپیدا میکنند.
پیشنهاد نیروی وظیفه ( )TFکه تمام اقدامات  IAUبایک دیدگاه برای
توسعه پروژه ها مورد آزمایشگاه واقع شود مورد موافقت قرارگرفت .همچنین
این موضوع موافقت گردیدک��ه فعالیت های موضوعی IAUنیازمند ادامه
تعادل با نیازهای موضعی و نوآوری استِ .مدِلین گرین ( Madeleine
 )Greenپرسش ارزش برای برخی از اعضا درمورد خدمات تقدیمی با توجه
به ابزارهای اطالعاتی را به عنوان یک مثال موردتش��ویق قرارداد .او فکر کرد
که شاید موضوع مقاالت و /یا بیانیه های سیاستگزاری ممکن است بارارزش
ترباش��د .دیپاک نیر اضافه کرد که مدل کسب وکار ناگزیر بایدمورد تجدید
نظ��ر قرار گی��رد .با دعوت از  IAUبرای بررس��ی راه ها برخی از فعالیت ها
می تواند خارج از دبیرخانه با بکار بردن مشاورین ،به عنوان مثال فکر کردن
در مورد مباحث نو آوری صورت گیرد.
ِگرن پوالک پیشنهاد
راهبرد پروژه بیشتر موردبحث قرار گرفته بود و ا ِوا ا ُ
ک��رد به عنوان مثال در س��طح دسترس��ی  IAUدر تماس ب��ا بنیاد لومینا
( ،) lumina Foundationدر ای��االت متحده آمریکا به عنوان اسپانس��ر
باشد که پروژه های خاص مربوط به این موضوع است .دیپاک ن َ ِّیر میگوید که
 IAUنباید برای تأمین مالی به خاطر پژوهش تسلیم خیریه شود.
درحالیک��ه بح��ث اولویت های موضوع��ی جدی��د وجودداردکه میدان
دی��د  IAUرا افزای��ش میدهد ،چند ایده جدید به فهرس��ت مقاالت زمینه
اضافه ش��ده اس��ت .درمیان اینها لوس ِوب ِر تأثیر فن��آوری های جدید روی
تدریس ویادگیری را پیش��نهاد کرد؛ جوان را ُمن دی ال فوئنت نوع شناس��ی
ِگ��رن پوالک فرایندها
و رتب��ه بندی مؤسس��اتی را ب��ه آن اضافه کرد؛ ا ِوا ا ُ
را ی��ادآوری کرد درحالیکه مدلین گرین احس��اس کرد که آموزش فرامرزی
و  GATSبایس��تی با اهمیت باقی بماند پیش��نهاد ( PISAبرنامه برای
ارزیابی بین المللی دانش��جو) ب��رای پروژه هم یادآوری ش��ده بود .به جای
اینک��ه دبیرخانه  IAUهدایت این مباحث را به عهده بگیرد ،توس��ط جوان
رام��ن دی ال فوئن��ت ( )Juan Ramon de la Fuenteو مدلی��ن گرین
( )Mad leine Greenپیشنهاد شده که آنها میتوانندتوسط یک گروهی
از  2ت��ا 3دانش��گاه های عضوتح��ت تابلوی  IAUای��ن کار را اعالم نمایند.
دیپاک ن َ ِّیر با موافقت این راهبرد پیشنهاد کرد که انجمن می تواند روی کار
مفهومی که بتواند برای یک تعداد زیادی از مباحث بیش��تر خاص در زمینه
های مختلف بکارگرفته شود متمرکز گردد.
 .1بنیاد لومینا (  )Lumina Foundationیک بنیاد مس��تقل و خصوصی درش��هر
ایندیاناپلی��س ( )Indina Polisاس��ت ک��ه متعهد ش��ده اس��ت فرص��ت هایی ر ا
ب��رای یادگی��ری فراتر از م��دارس عالی موج��ود برای هم��ه به وج��ود آورد .این
بنیاد بزرگترین بنیاد خصوصی اس��ت که روی افزای��ش موفقیت آمریکایی ها در
آموزش عالی متمرکز شده است( .این شهر نزدیک مرکز ایالت ایندیانا با جمعیتی
حدود 830هزار نفر است.
GATS: The General Agreement for Trade in Services .1
PISA: Program for International Student Assessment .2

خبــــر
سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد:

اعتراض ایران به دولت سومالی در پی شلیک به
کشتی ماهیگیری ایران

ی ماهیگیری
س��خنگوی وزارت خارجه در مورد پیگیری وضعیت کشت 
ایران��ی در س��ومالی و اتفاقاتی که ب��رای آنها رخ داده اس��ت ،تصریح کرد:
پیگی��ری وضعیت ماهیگی��ران به صورت جدی از س��وی وزارت خارجه در
حال بررسی است.
بهرام قاس��می در گفتوگو با ایسنا ،با محکوم کردن اقدام گارد ساحلی
سومالی در ش��لیک کردن به کشتی ماهیگیری ایرانی که بنابر اخبار منجر
به کش��ته شدن کاپیتان این کشتی شده است ،گفت :از کانالهای موجود
ایران اعتراض خود را به س��ومالی در این ارتباط اعالم کرده اس��ت و پیگیر
وضعیت دیگر ماهیگیران این کشتی هستیم.
مقامات منطقه پونت لند س��ومالی مدعی شدند که یک کاپیتان کشتی
ایرانی به فرمان گارد ساحلی این کشور بیتوجهی کرده است و در اثر ضرب
گلوله کشته شده است

برجام آزمون بزرگی برای همه دولتهای
جهان است

س جمهور با اش��اره ب��ه اینکه
ریی�� 
مل��ت ایران در مقاطع حس��اس همواره
حامی��ان اصل��ی انقالب اس�لامی ،نظام
جمهوری اسالمی ایران ،استقرار امنیت
و دس��تیابی ب��ه مناف��ع ملی ب��وده اند،
تاکید کرد :دش��منان و بدخواهان ملت
ایران باید بدانند که این ملت در مس��یر
حرکت خود به سمت پیشرفت و تعالی،
هرگ��ز اهداف بلند خود را از یاد نبرده و
ذره ای از اعتماد آنها نس��بت به نظام و
ایستادگی شان در برابر دشمنان کاسته
نخواهد شد.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی
دولت ،حجتاالس�لام والمسلمین دکتر
حس��ن روحانی در جلسه هیات دولت
با بیان اینکه ه��ر گاه بدخواهان بدنبال
تحمیل فش��ار به کش��ور بوده اند ،مردم
ب��ا حضور ،هوش��یاری و تالش بیش��تر،
قاطعان��ه به آنها پاس��خ دادند ،گفت :آن
زمان��ی که رییس جمه��ور آمریکا برای
ایجاد نمایش قدرت در عربس��تان علیه
ایران ب��ه منطقه آمده ب��ود ،ملت ایران
ب��ه زیبایی و با حضور پر ش��ور خود در
انتخابات  ۲۹اردیبهش��ت ،پاسخ قاطعی
به آمریکا و حامیانش دادند.
برجام یک آزمون بزرگ است
رییس جمهور ب��ا بیان اینکه برجام
یک آزم��ون بس��یار بزرگ ب��رای همه
دولتهای ش��رکتکننده در مذاکرات و
سایر دولتهای جهان است ،خاطرنشان
ک��رد :تعه��د و وف��ای به عهد ،اس��اس
اطمینان جهان به یک دولت اس��ت؛ ما
به عنوان جمهوری اسالمی ایران ،دقت
کردی��م و حواسمان جمع بوده اس��ت،
وقت��ی تعه��د دادی��م ،تا آخ��ر پای آن
ایس��تادگی کردیم و این افتخاری برای
ماست.
دکت��ر روحانی با اش��اره ب��ه اینکه
اگر طرف دیگر مذاک��ره ،بدخواه ،رقیب
یا دش��من ما از تعهد خارج ش��ود ،این
برای ما شکس��ت نیس��ت بلکه شکست
برای طرف مقابل اس��ت ،گف��ت :ما در
زمان و مقطع الزم را ه درست را انتخاب
کردیم و به خوبی وارد مذاکره ش��دیم
و در مذاکره ب��ا همه توان و دقت پیش
بهترین
رفتیم و آنچه به دس��ت آوردیم،
ِ
ممکن بود.

ریی��س جمه��ور تاکید ک��رد :اگر
همه طرف ه��ای مذاکره پای این توافق
بایستند به معنای این است که حیثیت
خودش��ان را حفظ کردند و اگر کس��ی
پای توافق نایس��تد در حقیقت حیثیت
خودش را خدشهدار کرده است.
دکت��ر روحان��ی ادام��ه داد :ام��روز
نس��بت به سیاس��ت های آمریکا شاهد
دو صفبندی داخلی و جهانی هس��تیم؛
ببینی��د در داخل آمری��کا صاحبنظران،
اندیشمندان و سیاستمدارها ،نسبت به
اقدامات اخی��ری که دولت آمریکا انجام
میدهد چگونه موضع میگیرند و حرف
میزنند.
رییس جمهور با طرح این سوال که
آیا اقدامات رییس جمهور جدید آمریکا
به وح��دت داخل��ی این کش��ور کمک
میکند یا موجب تفرقه و شکاف بیشتر
می شود؟ گفت :اتفاقاً با این اقدامات این
شکاف بیشتر میشود ،چراکه اگر روزی
آمریکا بخواهد از برجام خارج ش��ود ،آن
وقت برای مردم روش��نتر میش��ود که
آمریکا چه ضرر بزرگی کرده است.
دکتر روحانی با اش��اره به اینکه در
صفبندی جهانی نس��بت ب��ه اقدامات
آمریکا ،تنها چند کش��ور و رژیم انگشت
ش��مار هس��تند ک��ه از ای��ن اقدام��ات
طرفداری می کنند ،اظهار داشت :امروز
مس��یری ک��ه جمهوری اس�لامی ایران
انتخاب کرده .مورد حمایت جهان است
و حتی در میان متحدین آمریکا در اروپا
هم کسی نیست که از بر هم زدن توافق
حمایت کند چراک��ه این توافق ،توافقی
دوجانبه نیس��ت بلکه یک توافق جهانی
است.

پنتاگون:عملآمریکادرسوریهبراساس
اصولمبارزهباتروریسم

ش�بکه الحرة :سخنگوی
وزارت دف��اع آمریکا اعالم کرد
ک��ه اتهام روس��یه علیه آمریکا
درب��اره تظاه��ر به مب��ارزه با
داعش صحت ندارد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از
شبکه آمریکایی الحرة ،ایریک
باهون ،س��خنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در
ام��ور فرمانده��ی مرکزی اعالم کرد :روس��یه با این
اظه��ارات ،کمپینی تبلیغاتی را با هدف خدش��هدار
ک��ردن چه��ره آمری��کا و کاه��ش ارزش و اهمیت
موفقیتهای ائتالف در جنگ علیه داعش در سوریه
به راه انداخته است.
در بیانیه پنتاگون آمده اس��ت :نزاع دیپلماتیک
بین ترکیه و آمریکا بر عملیات نظامی یا افراد خارج
از ترکیه تأثیری نگذاشت.
ای��ن ژن��رال آمریکای��ی مدعی ش��د":نیروهای
آمریکایی در خاک س��وریه براس��اس اصول مبارزه
با تروریس��م فعالیت میکنن��د و تا زمانی که داعش
یک تهدید محسوب میشود به حمایت از نیروهای
همپیمان ادامه خواهند داد".

ب�رای دول�ت آمریکا ش�رم آور
است که با هر کاری که دولت قانونی
قبل انجام داده مخالفت کنند.
ریی��س جمهور با بیان اینکه رییس
جمه��ور آمریکا با این اس��تدالل که هر
اقدامی ریی��س جمهور قبلی انجام داده
ب��ا آن مخالفت می کند ،دس��ت به
این اقدامات زده و این بیمنطقی آشکار
اس��ت ،گفت :واقعاً ب��رای دولت آمریکا
شرم آور اس��ت که استداللش این باشد
که با ه��ر کاری که دول��ت قانونی قبل
انجام داده مخالفت کنند.
دکتر روحانی اظهار داش��ت :امروز
ایران به عنوان کش��وری که به تعهدات
خ��ودش پایبند اس��ت ،مورد تحس��ین
افکار عمومی و دولتهای جهان اس��ت
و آمری��کا به عنوان کش��وری که اعتبار،
حیثیت و آب��روی خ��ودش را به حراج
گذاش��ته مط��رح اس��ت که البت��ه عده
زی��ادی در داخ��ل آمری��کا از مقام��ات
لشکری و کشوری گذشته و فعلیشان و
حتی مقاماتی که در دولت فعلی آمریکا
هس��تند ،با این س��بک و س��یاق دولت
آمریکا مخالف هستند.
ام�روز تم�ام جه�ان از برج�ام
حمایت می کنند
ریی��س جمهور اف��زود :ملت بزرگ
ایران ،کار بسیار بزرگی را انجام داد و ما
س��ندی را امضاء کردیم که امروز جهان
از آن حمای��ت کرده و در برابر اقداماتی
که دش��من ما میخواهد انجام دهد ،با
زبان ،بیان و استداللشان ایستادهاند.
دکت��ر روحانی با بی��ان اینکه ملت
ایران همواره متحد و همراه با نظام بوده
و در ای��ن مواقع همیش��ه وحدت خود

المعلم :به کردها اجازه نقض حاکمیت
سوریه را نمیدهیم

اسکای نیوز :وزیر خارجه
س��وریه تاکید کرد که دمش��ق
هرگز به کردها اجازه نمیدهد
حاکمی��ت این کش��ور را نقض
کنند .وزیر خارجه روس��یه نیز
بر ادامه تالشهای مسکو برای
مقابله با سیاسیس��ازی مساله
س��ازش در س��وریه تاکید کرد.به گزارش ایس��نا به
نقل از ش��بکه خبری اسکای نیوز عربی ،ولید معلم،
وزی��ر خارجه س��وریه در دیدار با س��رگئی الوروف،
وزیر خارجه روس��یه در شهر س��وچی اظهار داشت:
گروههای کرد س��وری ه با نیروهای ارتش سوریه بر
سر کنترل بر منابع نفتی در این کشور رقابت دارند.
الوروف نی��ز در این دیدار با اش��اره ب��ه اینکه در پی
موفقیته��ای نیروهای دولت س��وریه امکان فراهم
شدن بستر الزم برای سازش سیاسی در سوریه رو به
فزونی اس��ت ،تاکید کرد :مسکو با جدیت در مجمع
عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر وابسته به
س��ازمان ملل به مقابله با تالشهایی که برای متهم
کردن بدون مدرک و یک طرفه دمشق به استفاده از
سالحهای شیمیایی انجام میشود ،ادامه خواهد داد.

بازداشت رئیس و اعضای کمیسیون ناظر بر
همهپرسی استقالل کردستان عراق

ش��ورای عالی قضایی عراق دستور بازداشت رئیس و اعضای کمیسیون نظارت
بر همهپرسی استقالل کردستان را صادر کرد.
به گزارش ایس��نا ،به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز ،سخنگوی شورای عالی
قضایی عراق از صدور حکم جلب رئیس و اعضای کمیس��یون ناظر بر همهپرس��ی
استقالل کردستان خبر داد.
عبدالس��تار بیرقدار ،سخنگوی این شورا گفت :این حکم طبق ماده  ۳۲۹قانون
مجازات در حق متهمان صادر شده است.
این س��خنگو تصریح کرد :دادگاه تحقیقات الرصافه حکم جلب رئیس و اعضای
کمیسیون را صادر کرده و این حکم جلب بنا بر شکایت ارائه شده از سوی شورای
امنیت ملی عراق درباره برگزاری همهپرس��ی اس��تقالل کردستان که در نقض رای
دادگاه عالی فدرال بوده ،صادر شده است.

را بیش��تر به نمایش می گذارند ،گفت:
ممکن است عدهای ،به برجام هم انتقاد
داشتند و شاید اگر رأی بگیرند ،بگویند
ما به برج��ام رأی نمیدهیم و این برای
یک کش��ور دمکراتیک طبیعی است ،اما
برج��ام م��ورد اجماع همه مس��ئولین و
مقامات اصلی کشور بوده است؛ شورای
امنی��ت مل��ی آن را تصوی��ب و مجلس
ش��ورای اسالمی و ش��ورای نگهبان و از
همه مهمتر مقام معظم رهبری راجع به
آن نظر دادهاند.
امروز موافق و مخالف برجام در
کنار هم هستند
رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز
رییس جمه��ور فعلی آمریکا ش��رایطی
را ایج��اد ک��رده ک��ه ایران ،از همیش��ه
یکپارچهتر ،یک صداتر و متحدتر است،
خاطرنش��ان کرد :امروز موافق و مخالف
برجام در کنار هم هستند و همه صدای
واح��د دارند؛ ما نقض عهد را نادرس��ت،
غلط و نسبت به مصالح کشور ،منطقه و
جهان خائنانه میبینیم.
دکت��ر روحانی اظهار داش��ت :ملت
ایران هیچگاه به آمریکا اعتماد نداش��ته
و میداند ک��ه آمریکا چه اقداماتی علیه
منافع ملی ما انجام داده و می دهد ،ولی
امروز واضحتر و آش��کارتر همه در کنار
هم قرار گرفتند.
دکتر روحانی تصریح کرد :سپاه نه
تنه��ا محبوب ملت ای��ران بلکه محبوب
مردم عراق هم است چون بغداد را نجات
داده؛ محبوب کردهای عراق هم اس��ت
چون اربیل را نجات داده؛ محبوب مردم
دمشق و س��وریه هم است چون دمشق
را نج��ات داده؛ محبوب مردم لبنان هم
اس��ت چون طرفدار حیثیت و استقالل
لبنان بوده اس��ت؛ س��پاه همیشه کمک
مظلوم��ان بوده و در برابر تروریس��تها
ایستاده است.
ریی��س جمه��ور اظه��ار داش��ت:
آمریکایی ها به دلیل آنکه میخواستند
داعش را  ۲۰س��ال در ای��ن منطقه نگه
دارند و از این ابزار اس��تفاده کنند ،حق
دارند از س��پاه عصبانی باش��ند ،چراکه
س��پاه با برنامهری��زی و حمایت خودش
از ملت عراق ،س��وریه و لبنان ،داعش را
ذلیل کرده است.

کلینتون :ترامپ خطرناکترین
رئیسجمهور آمریکاست

ایبیس�ی :هی�لاری
کلینتون گفت کل جهان باید
نگ��ران رهبری دونال��د ترامپ
باش��د و تاکی��د ک��رد ک��ه او
خطرناکترین رئیسجمهوری
تاریخ آمریکاست.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،این
اظهارات هیالری کلینتون ،رقیب سابق دونالد ترامپ
حین مصاحبه در برنامه اس��ترالیایی "چهار فصل"
ایبیسی مطرح شد .او حین کمپینهای انتخاباتی
ه��م هش��دار داده بود ک��ه ترام��پ خطرناکترین
نامزد برای ورود به کاخ س��فید اس��ت.او در پاس��خ
به اینکه آیا ترام��پ خطرناکترین رئیسجمهوری
اس��ت که آمریکا به خود دیده اس��ت ،گفت :گمان
میکنم همینطور باشد زیرا او تحریککننده است،
خود کنترلی ندارد ،عمدت��ا به این فکر میکند که
چگونه به او نگاه میش��ود و مردم چگونه درباره او
فکر میکنند .او کینهجو اس��ت.وزیر خارجه س��ابق
آمریکا درباره اینکه آیا اس��ترالیا بای��د نگران ورود
یک جمهوریخواه به کاخ سفید باشد ،گفت :گمان
میکنم همه جهان باید نگران باشند.

نشست ترامپ با وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش
برای بررسی گزینه نظامی علیه کرهشمالی

کاخ س��فید اع�لام کرد که دونالد ترامپ ،رئیسجمه��ور آمریکا با وزیر دفاع و
رئیس س��تاد ارتش این کش��ور گزینههای در دسترس آمریکا ،برای مواجهه با کره
شمالی را بررسی کرده است.
به گزارش ایس��نا ،به نقل از شبکه اس��کای نیوز ،کاخ سفید در بیانیهای اعالم
ک��رد :بررس��ی و گفتوگوی دونالد ترامپ ب��ا جیمز ماتیس ،وزی��ر دفاع و جوزف
دانف��ورد ،رئیس س��تاد ارتش آمریکا ب��ر گزینههای ایاالت متحده برای پاس��خ به
هرگونه دشمنی از جانب کره شمالی بوده است و اینکه اگر الزم باشد این گزینهها
برای توقف تهدیدهای هس��تهای کره شمالی علیه ایاالت متحده و همپیمانانش در
دس��تور کار قرار گیرد.در بیانیه کاخ س��فید اشارهای نشده که آیا نشست ترامپ با
فرماندهان ارش��د کشورش ،به این معناس��ت که بحران کره شمالی بغرنجتر شده
یا خیر.

وزارت دفاع روس��یه با اش��اره به توافق مناطق کاهش تنش اعالم کرد :طرف آمریکایی را مسؤول نابودی روند مسالمتآمیز

اعتراض مسکوبه
حمایت های آمریکا
از داعش

در سوریه میدانیم.
به گزارش ایس��نا ،به نقل از روس��یا الیوم ،وزارت دفاع روسیه تاکید کرد :ما تصاویری در اختیار داریم که استقرار تجهیزات
نظامی افراد مسلح داعش در نزدیکی پایگاه التنف آمریکا در سوریه را تایید میکند .در مقابل چشمان واشنگتن  ۶۰۰فرد مسلح
از منطقه التنف به منطقه کاهش تنش در جنوب سوریه رفتند.

يكنكتهازهزاران
حال و روز کش��اورزی و كشاورزان در كشورمان اصال خوب نيست.
مشكالت مختلف در مراحل توليد محصول و عدم ساماندهي بازار در هنگام
عرضه محصول ،باعث شده تا بسياري ازآنها دچار درد معيشت شوند و دست
از اين شغل مقدس بكشند .اخيرا ً در اردبیل يكي از باغداران ميوه در اعتراض
ید قیمت و عدم فروش محصول س��یب خود ،در اقدامی
به پایین بودن ش��د 
بیس��ابقه تمام درختان باغش را قطع کرد! .كمي به بطن عمل اين كشاورز
توجه كنيد! او تمام دس��ترنج خود را نابود كرد! نكته اينجاست كه مسئوالن
م��دام بر توليد داخلي اقالم خوراكي همچون ميوه تاكيد مي كنند ،اما انواع
ميوههاي وارداتي بازار ميوه و تر ه بار ما را رونق دادهاند!
نه از كش��اورز و توليد كننده حمايت ميكنيم ،نه توان س��اماندهي بازار
داخلي را داريم ،نه برنامهاي براي صادرات محصوالت به كشورهاي همسايه
وجود دارد و نه قادريم براس��اس نياز به كش��ت وزرع بپردازيم .پس معناي
مديريت اجرايي و اقتصاد مقاومتي چيست؟!

میز خبر
انگلیس :سالحهای فروخته شده به عربستان را
زیرنظر داریم

در پی موج شدید انتقادها از انگلیس به خاطر فروش سالح به عربستان،
نماینده این کشور در شورای امنیت مدعی شد لندن به دقت نحوه استفاده
از سالحهای فروخته شده به عربستان را پیگیری میکند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،به نقل از پایگاه اینترنتی ش��بکه خب��ری الجزیره،
متی��و ریکرافت ،نماین��ده انگلیس در ش��ورای امنیت در س��خنانی در پی
انتش��ار گزارش اخیر س��ازمان ملل درباره کشتار کودکان یمنی در حمالت
جنگندههای ائتالف س��عودی مدعی ش��د که کش��ورش با دقت استفاده از
سالحهای فروخته شده به عربستان که در یمن مورد استفاده قرار میگیرد
را زیر نظر دارد.
وی در پاس��خ به س��والهای خبرنگاران اف��زود :انگلیس قوانین قاطعی
برای تضمین نهایی اس��تفاده مناس��ب از هرگونه تس��لیحات فروخته شده
دارد .لذا ما نحوه اس��تفاده از س�لاحهای فروخته ش��ده به عربستان را هم
زیر نظر داریم.

ارتش عراق رسما آزادی حویجه را اعالم کرد

فرمانده عملیات آزادی حویجه از پایان مراحل عملیات و بازپس گیری
کامل این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز ،عبداالمیر رشید
یاراهلل ،فرمان��ده عملیات حویجه در بیانیهای اعالم ک��رد :یگانهای ارتش،
پلیس فدرال ،واکنش س��ریع و نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم و حشد
ش��عبی با پش��تیبانی نیروی هوای��ی ارتش عراق مأموریته��ای خود را در
عملیات آزادی حویجه به پایان رساندند.

احتمال کاهش دیپلماتهای آمریکا در روسیه

وزارت خارجه روسیه ممکن است از آمریکا بخواهد تعداد دیپلماتهایش
را در روسیه به  ۳۰۰نفر یا کمتر کاهش دهد.
به گزارش ایس��نا ،گئورگی بوریس��نکو ،رئیس امور آمریکای شمالی در
وزارت خارجه روس��یه در گفتوگو با خبرگزاری اس��پوتنیک کاهش تعداد
کارمن��دان دیپلماتی��ک آمریکا در روس��یه به  ۳۰۰نفر ی��ا کمتر را منتفی
ندانست.
در ماه ژوئیه مسکو دس��تور داد که آمریکا تعداد کارمندان دیپلماتیک
خود را در روسیه به  ۴۵۵تن کاهش دهد.
وی اعالم کرد :واش��نگتن با استفاده از بهانهای تهدید موشکهای کره
شمالی با استقرار سیستم ضدموشکی تاد به دنبال نزدیک شدن به مرزهای
روسیه با چین است.

عربستان هم در پی ساخت نیروگاه هستهای

یک مس��ئول بلندپایه عربستانی اعالم کرد که ریاض اواخر سال ۲۰۱۸
میالدی قرارداد ساخت یک نیروگاه هستهای را امضا خواهد کرد.
به گزارش ایس��نا ،به نقل از الیوم الس��ابع ،این مسئول عربستانی اعالم
کرد که ریاض برای انعقاد قرارداد تأس��یس یک نیروگاه هس��تهای در اواخر
سال آینده میالدی برنامه ریزی میکند.
ماهر العودان ،رئیس اجرایی بخش انرژی اتمی و انرژیهای تجدیدشونده
در ش��هرک ملک عبداهلل در غرب ش��هر ریاض ،طی کنفرانس��ی مطبوعاتی
خاطرنش��ان کرد :این قرارداد با نظارت مسئوالن عالی رتبه عربستانی اواخر
سال  ۲۰۱۸میالدی امضا خواهد شد.
کره جنوبی ،فرانس��ه ،چین و روس��یه از طرفه��ای اصلی مناقصه این
قرارداد هستند.

آغاز مانور گسترده نیروهای موشکی روسیه در
جنوب سیبری

روابط عمومی وزارت دفاع روسیه از آغاز مانور گسترده نیروهای موشکی
استراتژیک روسیه در منطقه آلتای واقع در جنوب سیبری خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،به نق��ل از خبرگزاری تاس ،بی��ش از  4000نیروی
ارت��ش روس��یه و  400قطعه و تجهیزات نظامی از جمله موش��کاندازهای
حامل موشک قارهپیمای توپل در این مانورها شرکت دارند.
در ای��ن مانوره��ا از هواپیم��ای شناس��ایی مافوق صوت نیز اس��تفاده
میشود.

دستیار ترامپ :حزباهلل لبنان تهدیدی برای
آمریکاست

آمریکا برای اطالعاتی که به دستگیری دو تن از اعضای ارشد حزباهلل
لبنان منجر شود ،جایزه چند میلیون دالری تعیین کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،وزارت امور خارجه آمریکا
در راس��تای افزایش اعمال فشارهای این کش��ور علیه حزباهلل لبنان اعالم
ک��رد ،برای اطالعاتی که به دس��تگیری این دو عضو ارش��د حزباهلل منجر
شود ،جایزه چند میلیون دالری در نظر گرفته است.
دس��تگاه دیپلماس��ی آمریکا اعالم ک��رده که دولت واش��نگتن به ازای
اطالعاتی که منجر به دستگیری طالل حمیر ،مسئول عملیات حزباهلل در
خارج از مرزهای لبنان شود ،هفت میلیون دالر جایزه گذاشته است.
واش��نگتن همچنین از تعیین جایزه پنج میلیون دالری برای اطالعاتی
که منجر به دس��تگیری فواد شوکر ،مس��ئول عملیات حزب اهلل در جنوب
لبنان شود ،خبر داده است.

