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صفحه 2

تبندرعباس
پوس
زیر
ِ
ِ
پرونده ویژه صبح ساحل از چرایی برخی آسیبهای اجتماعی در بزرگترین بندرتجاری کشور

مساله اولویت دار برای این بچه ها کارشان است ا گر چه بر اساس قانون افراد زیر  18سال در ایران نباید
کار کنند اما در حقیقت کار این کودکان برای امرار معاش خود و خانواده هایشان بسیار ضروری است و
عمال نمی توان در کوتاه مدت این کار را از آنها گرفت چرا که آسیب های ناشی از آن بسیار بیشتر است

رئیس اداره بهزیستی بندرعباس:بهزیستی از نظر قانونی مسوولیتی در زمینه جمع آوری
کودکان کار ندارد و این مساله مربوط به شهرداری ها می شود بهزیستی تنها وظیفه
پذیرش و ساماندهی به این کودکان را انجام می دهد.

صفحه 4

نماینده مردم شرق هرمزگان:وزیر نیرو به میناب سفر می کند

جشن شکرگزاری
مینابیها
باطعم انبه و
عطر یاسمین

عزم جزم قایقران
معلول هرمزگانی برای قهرمانی آسیا
رقابتهای جهانی چک تدارکات خوبی است تا در
مسابقات قهرمانی آسیا که اوایل آذرماه در تایلند

برگزار میشود ،مدال بگیرم و به بهترین نتایج
ممکن دست پیدا کنم //.ادامه در صفحه 6

دبیر سازمان لیگ فوتسال در وا کنش به بازی نکردن نماینده هرمزگان

آذرخش بندرعباس
کمکار و بیمدیریت است

بازی افتتاحیه لیگ در مشهد متاسفانه به دلیل کم کاری
آذرخش بندرعباس و بیمدیریتی آنها برگزار نشد که به شدت
ش ها روز قبل از بازی
پیگیر قضیه هستیم.وی افزود :آذرخ 

هم به ما پیامک زده و گفته بودند مقابل فرش آرا در زمین
حاضر نمیشویم .واقعا برای مردم بندرعباس متاسفم که این
هزینهها را انجام میدهند اما نتیجه نمیدهد//.صفحه6

هواشناسی  :افزایش  4درجه ای دما از امروز اتفاق می افتد

گرمای هوا در هرمزگان قربانی گرفت
کودک قشمی به دلیل گرمازدگی در نخلستان ها جان داد

صفحه5

اعزام  1610مسافر به سرزمین وحی از فرودگاه بندرعباس

مراسم کارناوال شادی با حضور کودکان با هدف آموزش
و رساندن پیام کودکان به بزرگترها به منظور احترام و حفظ
طبیعت و شکرگزاری انبه و یاسمین گل برگزار شد.

جزییات پرواز حجاج هرمزگانی به مدینه

مدیر اجرایی جشنواره:طبق برنامه ریزی های انجام شده این
جشنواره در فصل زمستان هم نیز بر گزار خواهد شد و با رایزنی های
صورت گرفته به دنبال به ثبت ملی رساندن جشنواره نیز هستیم.

ً

موکدا توصیه میشود زائران حج تمتع ،لپ تاپ،
تبلت و سایر لوازم الکترونیکی شخصی و اینگونه
وسایل که ضروری نیست را ب ه همراه نداشته باشید
تا در بازرسیهای فرودگاه مقصد دچار معطلی و مشکل
نشوید.
با توجه به حساسیتهای موجود ،درباره ادعیه
صرفا کتب ادعیهای که نشر مشعر در اختیار حجاج
هم ً
میگذارد میتوانید همراه ببرید//صفحه 2

ذوالقدر :فروچاله های دشت میناب ،زندگی مردم بیش از
 ۳۰روستای این شهرستان را به صورت جدی تهدید می کند و در
این راستا همه تالش خود را به کار گرفته ام تا بتوان این مسئله
را با ایجاد راهکار مناسب برای همیشه پایان دهم.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی :در صدد
هستیم با توجه به عالقه مردم در پاسداشت آئینها و همچنین
برگزاری آنها ب ه طور سنتی بتوانیم پرونده جشنواره انبه و گل
یاسمین میناب در فهرست آثار ملی به ثبت برسانیم.
پیشخوان //کامبیز حقیقت پور/گروه بین الملل

مطبوعات خلیج فارس دیروز چه نوشتند؟

از پایان حکومت داعش در موصل تا مقدمات حضور در مراسم ازدواج لیونل مسی!

عمان دیلی آبزرور/عمان
مهم ترین عنوان این روزنامه با چاپ عکسی بزرگ از سوره های
فاتحه و بقره قرآن مجید اختصاص یافته به« :پیشرفتی عظیم در
خوشنویسی» و در ادامه آمده ،عمان که با همکاری متخصصان
آلمانی ،لهستانی ،لبنانی و هلندی اقدام به تهیه نسخ الکترونیکی
از قرآن کرده ،توانسته در این زمینه پیشرفت های عظیمی داشته
باشد و در خبری می خوانیم ،مجلس آلمان روز جمعه طرحی را به
تصویب رسانده که طی آن در صورتی که شبکه های اجتماعی در
این کشور حاوی مطالب نفرت پرا کنانه باشند تا  57میلیون دالر
جریمه خواهند شد .این روزنامه عمانی نوشته ،سازمان منع کاربرد
سالح های شیمیایی اعالم کرده ،گازی که در ماه آوریل در سوریه
از آن استفاده شد عامل اعصاب سارین بوده است و در گزارشی
عنوان شده ،روز جمعه جشنواره گردشگری سالله عمان زیر بارش
باران خفیف آغاز شده و به مدت  63روز تا  31ماه آ گوست ادامه
خواهد یافت .عمان دیلی خبر داده ،نارندرا مودی رئیس جمهور
هندوستان به منظور تقویت روابط نظامی و کشاورزی کشورش با
اسرائیل ،به سرزمین های اشغالی سفر کرده است و در خبری آمده،
بر پایه نتایج تحقیقات  20ساله دانشمندان که در مجله «تغییرات
آب و هوایی طبیعی» منتشر شده ،تنها نیم درجه سانتی گراد برای
بروز تغییرات آب و هوایی ،موج های گرمایی و بارش های شدید در
بسیاری از مناطق جهان کافی است.

اسالم جاهدی:تمام تالشم این است که فینالیست شوم

عرب نیوز/عربستان
در عنوان اول این روزنامه عربستانی آمده« :ترامپ و اردوغان به دنبال
یافتن راهی برای پایان دادن به تنش های دیپلماتیک قطر و کشورهای
حوزه خلیج فارس» و در خبری عنوان شده ،محمد جواد ظریف وزیر
امور خارجه کشورمان طی نطقی ضمن «نمایش دشمنی کور کامال
بی شرمانه» خواندن طرح ممنوعیت سفر جنجالی دونالد ترامپ گفته
است ،این ممنوعیت باعث می شود مادربزرگ های ایرانی نتوانند برای
دیدن نوه های خود به آمریکا سفر کنند و در مطلبی گفته شده ،داعش
در شهر رقه سوریه ضدحمله های شدیدی علیه مواضع شورشیان
تحت حمایت آمریکا انجام داده است .عرب نیوز نوشته ،دکتر «هنری
بلو» مردی آمریکایی که به دلیل تعرضات جنسی متعدد به بیماران
از بیمارستان «برانکس لبانون» اخراج شده بود ،با حمل اسلحه به
بیمارستان مذکور یک زن را کشته و شش نفر دیگر را مجروح کرده و در
نهایت خودکشی کرده است و در خبری آمده ،شبکه اجتماعی فیسبوک
به تازگی پویشی را آغاز کرده که طی آن هر هفته  66هزار مطلب نفرت
پرا کنانه را از حساب های کاربری کاربرانش حذف می کند .این روزنامه
عربستانی خبر داده ،دولت عراق پس از تصرف مسجد نوری جایی
که ابوبکر البغدادی در آن خالفت خودخوانده خود را اعالم کرده بود،
برچیده شدن خالفت اسالمی را در عراق اعالم کرده است و در خبری
آمده ،با باال گرفتن تنش ها بین قطر و کشورهای عرب همسایه اش،
بانک های بریتانیا روز جمعه اعالم کرده اند از انجام معامالت با ریال
قطر خودداری می کنند.

طرح و عکس روز //گروه بین الملل صبح ساحل

پنینسیوال/قطر
این روزنامه تیتر زده« :المری تاثیر تحریم ها را به مقامات آلمانی توضیح
داد» و در ادامه آمده ،علی بن صمیخ المری رئیس کمیسیون حقوق
بشر قطر طی دیدارهای خود با مقامات سازمان های حقوق بشری زیر
نظر وزارت امور خارجه آلمان ،تاثیرات منفی حقوق بشری تحریم ها
علیه قطر را توضیح داده است و در مطلبی می خوانیم ،رئیس حقوق
بشر سازمان ملل اعالم کرده ،درخواست برای تعطیلی شبکه الجزیره
حمله به آزادی بیان بوده و غیرقابل قبول است و در خبری به نقل از
«اوی بارل» از اعضای هیات تحریریه روزنامه اسرائیلی هاآرتس گفته
شده ،اسرائیل ،مصر و امارات متحده عربی قصد دارند محمد دحالن
 55ساله از مقامات سابق جنبش فتح را به جای محمود عباس به
رهبری غزه برگزینند .پنینسیوال نوشته ،مودی نخست وزیر هندوستان
در بزرگ ترین اقدام اصالحی مالی در این کشور با هم حزبی ها و
روسای شرکت های بزرگ هند در مجلس این کشور گرد هم آمده اند
تا در رابطه با بزرگ ترین نظام اصالحی مالیاتی این کشور از  70سال
پیش تا کنون بحث و تبادل نظر کنند و در خبری آمده ،دونالد ترامپ
روز گذشته ضمن تبریک به مون جا-این رهبر جدید کره جنوبی گفته
است ،صبر آمریکا در قبال برنامه هسته کره شمالی به سر آمده است.
این روزنامه قطری خبر داده ،مردی آمریکایی که در یک استراحتگاه
بین راهی توقف کرده و با تنظیم باد اتومبیل خود یک بلیط بخت آزمایی
خریده بود برنده یک میلیون دالر شده است! و در مطلبی عنوان شده،
چندین نفر از بازیکنان مشهور فوتبال در آرژانتین گرد هم آمده اند تا
در مراسم ازدواج لیونل مسی بازیکن پرآوازه تیم بارسلونا شرکت کنند.

سوژه روز رسانه های دنیا چیست؟

ت کشورهای سزار لوپز نوازنده کلمبیایی در حال نواختن گیتاری است که از بازسازی اسلحهای واقعی ساخته
این کاریکاتور نمایانگر وضع اسفبار مهاجران و عدمپذیرش آنان توسط مردم و دول 
مهاجرپذیر است .در طرح میبینیم ،شهروندانی که در ساحل کشورهای مهاجرپذیر به استراحت شده و وی آن را «گیتار تفنگی» نامیده است .لوپز این اقدام را به صورت نمادین برای تسریع
عملیات خلعسالح نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا انجام داده است.
میپرداختند ،سابقا از «کوسه» میترسیدند ،اما ا کنون با دیدن «پناهجویان» میگریزند!
س
منبع :آسوشیتدپر 
منبع :کالین زیتونگ -اتریش.

