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مسووالن هرمزگان توجیه
نکنند،حقایق را بیان کنند
صفحه 2

تعطیلی معدن و کارخانه پودر خاک سرخ هرمز با حکم دادستان؛

عضو کمیسیون انرژی مجلس به تقدیر از وزارت نفت بابت قرارداد
با توتال پرداخت و اضافه کرد :از وزارت نفت بهواسطه عقد این
قرارداد تقدیر میکنم و امیدوارم با نظارت دقیق شاهد اجرای

درست آن باشیم.احمد مرادی افزود :قرارداد منعقدشده با شرکت
توتال یکی از بهترین قراردادهای خارجی در کشور است که در آن
صفحه 3
پتروپارس بهعنوان شریک ایرانی هم حضور دارد.

رئیس دفتر شورای نگهبان در هرمزگان اعالم کرد:

عکس :عبدالحسین رضوانی -صبح ساحل

مطبوعات خلیج فارس دیروز چه نوشتند؟

عرب نیوز/عربستان
این روزنامه تیتر زده« :کشته شدن  3فلسطینی و  2پلیس اسرائیلی بر اثر
خشونت ها در مسجداالقصی» و در خبری آمده ،دونالد ترامپ و ملک
سلمان روز جمعه در ریاض اقدامات الزم برای رفع تحریم ها علیه قطر
را بررسی کردند و در مطلبی عنوان شده ،بر اثر آن چه حمله تروریستی
در ناحیه قطیف عربستان خوانده شده ،یک نیروی امنیتی عربستان
کشته شده است .این روزنامه عربستانی خبر داده ،یک پمپ بنزین در
جده عربستان به دلیل افزودن پودر رنگی قرمز به بنزین سبز تعطیل
شده است و در خبری آمده ،احتمال دارد تحریم های کشورهای عرب
همسایه قطر علیه این کشور روند ساخت ورزشگاه ها را در این کشور
تحت تاثیر قرار داده و این ورزشگاه ها تا سال  2022میالدی آماده بهره
برداری نشوند .عرب نیوز نوشته ،بر اثر حمله تروریستی روز جمعه
به یک هتل در قاهره دو گردشگر زن آلمانی و  5نیروی پلیس کشته
شده اند و در خبری آمده ،بحرین و مصر اقدام رژیم صهیونیستی را
در راه ندادن نمازگزاران جمعه به مسجداالقصی محکوم کرده اند و در
گزارشی آمده ،سازندگان خودرو الکتریکی در جهان از چین خواسته اند
قوانین دست و پا گیر فروش خودروهای الکتریکی در این کشور را لغو
کند و در مطلبی عنوان شده ،با افشای خبر سوءاستفاده جنسی 13
کارمند سابق مدرسه سنت پل آمریکا از دانش آموزان این مدرسه در
دهه های پیشین ،دادگاه نیو همپشایر در این رابطه تحقیقات کیفری
سوءاستفاده جنسی را آغاز کرده است.

رافائلیلو گاوباز اسپانیایی در حال گاوبازی در «جشنواره سان فرمین» که
در شهر پامپلونا واقع در شمال اسپانیا در حال برگزاری است -روز جمعه.
س
منبع :آسوشیتدپر 

ی از بهترین
قرارداد با توتال یک 
قراردادهای خارجی در کشور است
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ازبرگزاری اولین سالگرد کودتای نافرجام در ترکیه تا شکست کامل گروه تروریستی داعش در موصل

طرح و عکس روز //گروه بین الملل صبح ساحل

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

سفراعضای کمیسیون عمران
مجلس به هرمزگان
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گالف تایمز/قطر
مهم ترین عنوان این روزنامه اختصاص یافته به« :اسراییلی ها از
ورود نمازگزاران جمعه به مسجداالقصی جلوگیری کردند» و در خبری
آمده ،رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با شیخ محمد بن
عبدالرحمان الثانی وزیر امور خارجه قطر در آنکارا دیدار کرده است.
در مطلبی عنوان شده است که :ناو انگلیسی «مدلسون» برای شرکت
در رزمایشی مشترک با قطر وارد دوحه شده است .
در خبری دیگر نیز می خوانیم ،ترکیه اولین سالگرد کودتای نافرجام
این کشور را برگزار کرده است .گالف تایمز نوشته ،سازمان بهداشت
جهانی هشدار داده ،شیوع وبا در یمن که تا کنون  332هزار نفر را
مبتال کرده ممکن است در ایام حج در عربستان همه گیر شود و در
گزارشی آمده ،در پدیده ای نادر برای اولین بار در حیات وحش یک
ماده شیر در منطقه حفاظت شده نگورونگورو تانزانیا سرپرستی یک
بچه پلنگ را به عهده گرفته است .این روزنامه قطری خبر داده،
اندونزی در اقدامی که حا کی از مقاومت در برابر آمال چین در مناطق
مورد مناقشه دریای چین جنوبی با اندونزی است ،سواحل شمالی
منطقه ویژه اقتصادی خود را در دریای چین با نام جدید «دریای
ناتورای شمالی» نام گزاری کرده است و در خبری عنوان شده ،تایلند
به تازگی قصد دارد به منظور جلوگیری از سوء استفاده راهبان بودایی
از قدرت خود در قاچاق مواد مخدر و جرایم جنسی ،برای آنان کارت
شناسایی هوشمند صادر کند.

در پایان هفته نخست رقابتهای لیگ آبهای آرام
بانوان باشگاه تایدواترهرمزگان در صدر جدول ایستاد
پنجمین دوره رقابتهای لیگ آبهای آرام بانوان با حضور

باشگاه های مقاومت بسیج ،هیات تهران ،ستارگان
قوا ،تایدواتر ،قوا تهران ،سنگ درویشی و جوانان قوا در
 9ماده برگزار می شود.
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حسین هاشمی تختی خبر داد:

خزعلی:
با تعطیل شدن
این معدن و کارخانه
کارگران بیکار شدهاند

پیشخوان //کامبیز حقیقت پور/گروه بین الملل

تایدواترهرمزگان
درصدرجدولایستاد

عمان دیلی آبزرور/عمان
در عنوان اول این روزنامه آمده« :سازمان ملل خوشبین به انجام
گفت و گوهای مستقیم صلح سوریه» و در خبری آمده ،با شکست
کامل گروه تروریستی داعش در موصل و بیرون رانده شدن تروریست
ها از این شهر ،مردم موصل بازسازی این شهر را آغاز کرده اند و در
مطلبی عنوان شده ،طوفان شن در منطقه «جامع» عمان باعث
تصادف زنجیره ای چندین خودرو و جراحت چند شهروند این کشور
شده است.
عمان دیلی نوشته ،مسقط در تاریخ  11الی  12دسامبر سال جاری
میالدی میزبان همایش جهانی گردشگری و امور فرهنگی یونسکو
خواهد بود و در مطلبی می خوانیم ،مقامات دانشگاه میادوگوری
در نیجریه با حفر گودالی در اطراف این دانشگاه برای جلوگیری از
نفوذ گروه تروریستی بوکوحرام به این دانشگاه سنگر گرفته اند .عمان
دیلی خبر داده ،کشور هائیتی که بیش از دو دهه از داشتن ارتش
محروم بوده به تازگی به منظور مبارزه با قاچاقچیان و برقراری نظم در
این کشور ارتش جدید تشکیل داده است و در گزارشی می خوانیم،
محققان استرالیایی دریافته اند مواد شیمیایی بالقوه ای که در مواد
پالستیکی مورد استفاده روزمره یافت می شوند ،عامل اصلی بیماری
های مزمن در مردان است و در خبری آمده ،به دلیل استفاده افراطی
بانوان از مواد آرایشی اطراف چشم« ،سندرم خشکی چشم» در زنان
در جهان در حال افزایش است.

سوژه روز رسانه های دنیا چیست؟

این کاریکاتور که با نام «سیاره پاره شده» منتشر شده ،اشارهای به تغییرات آب و هوایی
کره زمین است که به تبع آن به تازگی کوه یخی عظیم با ابعاد  ۶هزار کیلومتر مربع در قطب
شمال در حال جدا شدن از این منطقه است .در طرح ،کره زمین را به شکل کوه یخی عظیم
میبینیم که بخشی از آن در حال جداشدن است .منبع :آرکادیا اسکوئیول -کاستاریکا.

هزینههای انتخاباتی میلیاردی
در هرمزگان آفت انتخابات است
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فر ماندار بندرعباس:

تخصیص  900میلیون تومان اعتبار جهت
توسعه منطقه سیاهو و دقفینو
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