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نقطههدفاعتراضاتدرعراق
انتخابات پارلمانی عراق روز  10اکتبر برگزار
شد و نتایج اعالم شده حاکی از پیروزی جریان
صــدر و ائتالف دولــت قانون به رهبری «نــوری
المالکی» در میان گــروههــای شیعی ،ائتالف
التقدم به رهبری «محمد الحلبوسی» در میان
گروههای اهل سنت و حزب دموکرات کردستان
در میان گروههای کردی است .با این حال ،این
نتایجهمچنانبااعتراضهایگستردهایمواجه
است؛ این اعتراضها به دو شکل ابراز میشود:
شکل نخست ،شکایت گــروههــای سیاسی به
کمیسیونانتخاباتعراقاست.درهمینراستا،
کمیسیونانتخاباتعراقدربیانیهایمطبوعاتی
اعالمکرد":تعدادشکایتهاعلیهنتایجانتخابات
پارلمانیعراقبه 379موردرسیدکه 361مورد
آن علیه نتایج رأی گیری عمومی و 27مورد علیه
رأیگیریگروههایویژهو 9مورددربارهشمارش
دستیآرابود".عالوهبرشکایتاحزابوگروههای
سیاسی ،مردم نیز با حضور در خیابانها به نتایج
انتخاباتاعتراضدارند.استانهایالمثنی،ذی
قار ،بصره و بغداد و همچنین شهرهایی در مرکز و
جنوبعراقشاهداعتراضهایمردمیهستند.
معترضان با برپایی چادرهای تحصن ،خواستار
بازشماری آرای صندوقها هستند .در بغداد
معترضاندراطرافپلمعلقونزدیکمنطقهسبز
بغدادچادرهایتحصنخودرابرپاوتاکیدکردند
کهتازمانتحققخواستههایشانبهاعتراضات
خودادامهمیدهند.نقطههدفاعتراضها،بیش
ازهمهکمیساریایبرگزاریانتخاباتاست.مردم
و احزاب عراقی معتقد هستند که کمیساریای
عالیانتخاباتازیکسومرتکبخطایبزرگیدر
شمارشآراودرفرایندشمارشمرتکبتقلبشده
و از سوی دیگر با خودداری از بازشماری دستی
آرا نیز مرتکب خطای بدتری میشود.همچنین
خبرهاییدربارهگمشدندومیلیونراییاتسلیم
نکردن نزدیک به یک میلیون و  600هزار کارت
شرکت در انتخابات و اختالفات آرای نوارهای
صادر شده از صندوقها (پرینت رای) با نتایج
اعالمیازکمیسیونوطرحشائبهدخالتخارجی
در دستکاری آرا وجود دارد که کمیساریای عالی
انتخابات هنوز پاسخی قانع کننده نداده و این
خبرهارانیزردکردهاست.برخیسیاستمداران
عراقی با تایید نفوذ امارات ،انگلیس و آمریکا در
انتخابات اخیر این کشور ،فرضیه دستکاری و
دخالتاینطرفهایخارجیدرنتایجانتخابات
پارلمانیاخیرراتاییدمیکنند.

انتقامجدیازیانکیهادر«التنف»
اردنهدفحمالتپهپادیقرارگرفت.سنتکام:حقمقابلهبهمثلداریم!

کامیار -سازمان تروریستی سنتکام با بیان این
که پایگاه التنف در سوریه هدف حمله عمدی و
هماهنگهواپیماهایبدونسرنشینقرارگرفته
است،بدون اشاره به تلفات آمریکایی ها ،تهدید
کرد که حق دفاع از خود و مقابله بهمثل برای آن
ها محفوظ است.چهارشنبه شب دست کم 5
فروندپهپاد،مواضع نیروهایآمریکاییدرمنطقه
مرزی التنف را هدف قرار داد؛  ۳فروند از داخل
خاک عراق و  ۲فروند هم از داخل خاک سوریه
مواضع اشغالگران آمریکایی و تروریستهای
تکفیری متحد واشنگتن را هــدف حمله قرار
دادند.رسانههایصهیونیستی نیزضمنواکنش
به حمله به پایگاه آمریکایی التنف اعالم کردند
که این حمله با زیرکی وکامال خالقانه صورت
گرفته و حاوی پیغامهای مستقیم به اسرائیل
است.همزمان هر چند هنوز گروهی مسئولیت
این حمالت را بر عهده نگرفته اما «مارکو روبیو»
نماینده تندروی جمهوریخواه ایالت فلوریدا؛

پایان«منطقهممنوعه»
محمد ایمانی -حمله شامگاه چهارشنبه
به پایگاه اشغالگران در منطقه «التنف» (مرز
عراق ،سوریه و اردن) ،دومین شکستن خط
قرمز های آمریکا ،پس از موشک باران پایگاه
عین االسد است.این تهاجم به تالفی حمله
هفتهقبلبهپایگاهنیروهایمقاومتدر«تدمر»
صورتگرفت".اتاقعملیاتمشترکمتحدان
سوریه" پس از وقوع حمله مذکور ،مهاجمان را
"جنگندههای رژیم صهیونیستی و آمریکایی"
توصیف و تاکید کرده بود" :بر اساس اطالعات
و پس از حمله با استفاده از آسمان اردن و
منطقهالتنف–کهدراشغالآمریکاییهاست–

تصمیم گرفته ایم پاسخ این تجاوز را بدهیم و
انتقامخونشهدارابگیریم".باتشدیدپیشروی
های نیروهای مقاومت و نزدیک شدن داعش
به آخر خط ،نیروهای آمریکایی سال ۲۰۱۶
در ایــن منطقه پایگاه تاسیس و شعاع ۵۰
کیلومتری را منطقه ممنوعه اعالم کردند.
حمله چهارشنبه شب از چند جهت دارای
اهمیت راهبردی است :اوال این که درماندگی
سیستم راداری و پدافندی فوق مدرن آمریکا
در برابر توانمندی پهپادی و موشکی نیروهای
مقاومت را نشان می دهد؛ چنان که مشابه
آن در قدرت نمایی مقاومت یمن و مقاومت
فلسطین دیده شد.ثانیا ،گذاشتن نقطه پایان

نفتالی بنت در شهر سوچی با «والدیمیر پوتین» دیدار کرد .این نخستین سفر بنت به عنوان نخست
وزیر اسرائیل به روسیه است .در یک دهه گذشته نتانیاهو ،به عنوان نخست وزیر پیشین اسرائیل
حدود  20بار به روسیه سفر کرده و پوتین نیز سه بار به سرزمینهای اشغالی سفر داشته است

آیندهتجارتآمریکاباچین

نمای روز

هــــزاران نفر از کــارگــران در کــره جنوبی با
لباسهایی که از سریال پرطرفدار «بازی مرکب»
الهام گرفته شــده بــود در اعتراض به شرایط
استخدامی خود تظاهرات کردند.

،۱۳۹۸ایندومینحملهمقاومتبهپایگاههای
ارتش تروریستی آمریکا در منطقه است.موضوع
مهمآنکهپایگاهغیرقانونیارتشاشغالگرآمریکا
در منطقه التنف سوریه مجهز به سامانههای
پدافندی برای مقابله با حمله پهپادی ،راکتی
و موشکی بوده است .با این حال گزارشهای
منتشر شده تا این لحظه نشان نمیدهد که این
سامانهها موفق به مقابله با پهپاد ها و راکت ها
شدهباشند.

قرارگرفت.برخیمنابعنیزمدعیهستندنقاط
منهدم شده در پایگاه غیرقانونی تروریستهای
آمریکایی در منطقه اشغالی التنف در سوریه،
عالوه بر انهدام کلی این پایگاه با راکت ،پهپادها
وظیفهحملهدقیقبهمراکزحضورجاسوسهای
سازمانسیا،موسادوامای ۶راداشتهاند،هرچند
آمریکاییهامدعیهستندکهتلفاتنداشتند!اما
فارغازاینکهاینحملهتلفاتانسانیداشتهیانه،
باید گفت که پس از حمله به عین االسد در سال

اختصاصتیتر روزنامه
فرانسویالدیچبهخبر
پرداخت یارانه سوخت
 ۱۰۰یــورویــی به ۳۸
میلیون فرانسوی.ژان
کاستکس،نخستوزیر
فرانسه در گفت وگو با
شبکهتلویزیونی TF1ازاقدامدولتاینکشوربرای
بازگرداندن قدرت خرید به فرانسوی ها دربرابر
افزایشقیمتسوختدرپمپبنزینهاخبرداد.
به گفته ژان کاستکس ،به تمامی فرانسوی هایی
که حقوق ماهانه آنان کمتر از  ۲۰۰۰یورو باشد
(و نه فقط رانندگان) یارانه ۱۰۰یورویی پرداخت
خواهدشد.

توئیت روز

فراخبر

اندیشکده روز

ماههاست که جامعه تجاری ایــاالت متحده و
کسانیکهدرسیاستخارجیکارمیکنندمنتظر
بررسی دولت جو بایدن درباره سیاست تجاری
در قبال چین بودند که هفته گذشته از سوی کاخ
سفید اعالم شد .اندیشکده آمریکایی شورای
روابــط خارجی،در این خصوص به سه پرسش
پاسخ داده است که در ادامه میآید -1:تداوم
سیاست ترامپ:سیاست بایدن تداوم سیاست
ترامپ است .تعرفهها بر دو سوم صادرات چین
همچنان برقرار است .دولت بایدن همچنین از
«فاز یک» توافق تجاری ایاالت متحده و چین که
توسط دولت ترامپ مذاکره شده بود ،به عنوان
نقطه شروع گفت وگوهای آینده دولت استفاده
میکند -2.ابــزارهــای آمریکا علیه چین:این
دولت نیز مانند دولت ترامپ ،سازمان تجارت
جهانی را ابزاری ناکافی میداند .به همین دلیل
بهجایچنینابزاریبررویکردچندجانبهگرایانه
با متحدانی چون اروپا و ژاپن تأکید دارد .تالش
برایایجادشورایتجارتباهمراهیاروپا،نمونه
مهمی از این رویکرد است-3.آینده چه خواهد
شد؟نشانهکمیوجودداردکهدولتبایدنبهطور
فعاالنهبهدنبالتوسعهروابطاقتصادینزدیکتر
با متحدان و شرکای خود در هند و اقیانوس آرام
یا اروپا باشد .تردید دولت در ترسیم دقیق مسیر
آینده ،میتواند برخی متحدان را به سوی بهبود
روابطتجاریشانباپکنسوقدهد.

پیشخوان بین الملل

درپیحملههواییبهتدمرسوریه،پایگاهاستراتژیکآمریکاییهادرمثلثسوریه،عراقو

مدعی شده ایران در حمله به پایگاه «التنف» در
سوریه نقش داشته است.به نوشته کانال اخبار
سوریه،نقطهارتباطیعراقوسوریهدرالتنفقرار
داردوآمریکاییهابااشغالبزرگراهبغدادودمشق
در واقع راه را برای ارتباط زمینی ایران به سوریه
بستندوحتیمانعازتجارتکشورعراقوسوریه
شدند.منابع مطلع در محور مقاومت نیز می
گویندکهدرحملههفتهگذشتهجنگندههایرژیم
صهیونیستیبهمواضعایننیروهادراطرافشهر
تدمر عالوه بر هدف قرار گرفتن خوابگاه نیروها،
آشپزخانه نیز در کنار ایستگاه خودرویی هدف
قرار گرفته بود که اگر هشدار راداری و گسترش
نیروها اجرایی نشده بود میزان تلفات به شکل
قابل توجهی افزایش می یافت .به همین دلیل
هم در عملیات تالفی جویانه عالوه بر خوابگاه
نظامیان تروریست آمریکایی و شبه نظامیان
تکفیری متحد آنها در التنف ،آشپزخانه ،انبار
مواد غذایی و دو نقطه مهم دیگر هم هدف حمله
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پوتین :به رسمیت شناختن
طالبان ،نزدیک است
یکروزپسازنشستمسکو،رئیسجمهوریروسیهاز
درخواستطالباندربارهآزادسازیداراییهایافغانستاندر
خارجازکشورحمایتکردوهمچنینوعدهدادطالبانرابهزودی
ازفهرستگروههایتروریستیخارجکند
گــروه بین الملل -یــک روز پــس از
نشستمسکوکه باحضورنمایندگان
طالبانونمایندگان ۱۰کشورازجمله
روسیه ،چین ،ایران ،هند و پاکستان
برگزار شد،کرملین به طالبان چراغ
سبز نشان داد .به گــزارش آناتولی،
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری
روسیه در نشستی در سوچی ،طالبان
را بــابــت تــاشهــایــش در مقابله با

تروریستهای داعش در افغانستان
ستودوبهایننکتهاشارهکردکهطالبان
در مواجهه و مقابله با داعش تلفات نیز
داده اســت .رئیس جمهوری روسیه
در ادامــه گفت وگوهایش با شرکت
کنندگان در نشست سوچی دربــاره
بــه رسمیت شناخته شــدن طالبان
افغانستان افزود :به نظر من به انجام
این کار نزدیک میشویم .جو بایدن

سازمان های اطالعاتی آمریکا در یک ارزیابی
اخطار داده اند که تغییر اقلیم به تنش های
فزاینده بین المللی منجر خواهد شد.گزارش
"بــرآورد دستگاه های اطالعاتی دربــاره تغییر
اقلیم" کــه اولــیــن گ ــزارش از ایــن نــوع اســت،
تاثیر شرایط اقلیمی بر امنیت ملی تا سال
 ۲۰۴۰را بررسی می کند.به نوشته بی بی
سی،براساس این گــزارش تغییر اقلیم باعث
جــدال میان کشورها درخــصــوص چگونگی
واکنش نشان دادن به این تغییرات خواهد شد
و می گوید که کشورهای کم درآمدتر بیش از
دیگران تاثیر آن را احساس خواهند کرد.این
گزارش همچنین درباره خطرات به کارگیری
فناوری های مهندسی زمین در آینده به طور
یکجانبه از سوی برخی کشورها هشدار می
دهد .این ارزیابی ۲۷صفحه ای دیدگاه جمعی
کلیه  ۱۸سازمان اطالعاتی آمریکاست و اولین
بار است که این سازمان ها تاثیر تغییر اقلیم بر
امنیت ملی را بررسی می کنند.

بر گزاره "جداسازی حساب شیطنت های گاه
به گاه اسرائیل و آمریکا" است .چند سال بود
در اقدامی هماهنگ ،جنایاتی به نام اسرائیل
انجاممیشدکهباهماهنگیوهمکاریآمریکا
صورتمیگرفت؛اماآمریکاازقبولمسئولیت
و پرداخت هزینه طفره می رفت.این در حالی
است که این جنایت ها با هماهنگی آمریکا
و توسط سگ زنجیری اش انجام می شد و
صفر تا صد مسئولیت آن بر عهده دولت آمریکا
بــود .ضربه چهارشنبه شب به تالفی حمله
به پایگاه های مقاومت در سوریه  -و عراق به
دفعات انجام شده -تاکید بر پایان روند جدا
کردن حساب اسرائیل از آمریکا و لوث شدن

زمانیکهنیروهایخودراازافغانستان
خارج کرد ،کار درستی انجام داد ،اما
اکنون ایــاالت متحده و اروپــا نباید از
پذیرفتن مسئولیت تحوالت فعلی و
آیندهدراینکشوراجتنابکنند.پوتین
همچنین از درخواست اصلی طالبان
دربــاره آزادســازی داراییهای آن در
خارج از کشور حمایت و به کشورهای
غربی تاکید کرد تا داراییهای مالی
افغانستان را از حالت مسدودی در
بیاورند.اوهمچنینوعدهدادکهروسیه
قراراستدرآیندهنزدیکگروهطالبان
را از فهرست "گروههای تروریستی"
خودخارجکند.
▪ضعفمدیریتدرسومین
نشست مسکو

بااینحال،سیدرسولموسویدستیار
وزیر امور خارجه و مدیر کل غرب آسیا
در توئیتر نــوشــت :سومین نشست
مسکو به رغــم بحثهای جــدی و پر
محتوا درباره همکاریهای منطقهای
بــرای برقراری صلح ،ثبات و امنیت
در افغانستان بدون نتیجه ای که باید
در بیانیه مشترک نشست منتشر
میشد ،پایان یافت .موسوی افزود:
از نظر من ضعف مدیریت نشست و
تالش نکردن برای رسیدن به اجماع
دلیل صــادر نشدن بیانیه مشترک
است .اعتمادآنالین نیز نوشت":ایران
تاکنون مواضع خود در قبال تحوالت
افغانستان را بــا اصـــرار بــر ضــرورت
تشکیل دولــت فراگیر اعــام کــرده و
با شناسایی طالبان به عنوان "دولت
موقت" مخالف است و این در حالی
است که در بند یک بیانیه برای اشاره
به هیئت طالبان از لفظ «نمایندگان

دولت موقت افغانستان»نام بردهشده
اســـت".الوروف نیز در این نشست از
اصــطــاح «هیئت برجسته»! بــرای
نمایندگانطالباناستفادهکردهبود.
به نظر می رســد ،بــرگــزاری نشست
افغانستان در مسکو در راستای تالش
هــای کلی روســیــه بــه منظور تثبیت
اوضــاع در افغانستان وجلوگیری از
گسترش هرج و مرج و تقویت امنیت
مرزیخودصورتگرفتهاست.
▪اهدافسفر«نفتالیبنت»به
روسیه

همزمان،نفتالی بنت دیروز در شهر
سوچی با «والدیمیر پوتین» دیــدار
کرد .این نخستین سفر نفتالی بنت
به عنوان نخست وزیــر اسرائیل به
روسیه است .پیش از این« ،بنیامین
نتانیاهو»بارهابهمسکوسفروبارئیس
جمهوری روسیه دیــدار کــرده بود.
این دیدار در شرایطی انجام شد که
ناآرامیها در سرزمینهای اشغالی
افزایش یافته است .روسیه از جمله
کــشــورهــایــی اســـت کــه گــروههــای
مقاومت در فلسطین و لبنان را به
رسمیت می شناسد و روابط سیاسی
با این گروهها دارد .در همین راستا،
والدیمیر پوتین به تازگی درباره حزب
ا ...گفت" :نظرها درباره حزبا ...از
یککشوربهکشوردیگرفرقمیکند،
اما ما آن را یک جریان سیاسی مهم در
لبنان میدانیم ".برهمین اساس،
به نظر میرسد بنت در سفر به مسکو
تــاش میکند از رابــطــه روســیــه و
گروههای مقاومت بــرای کاستن از
ناآرامیها در سرزمینهای اشغالی
بهره گیرد .عالوه بر این ،بنت زمانی

سازمانهایجاسوسیآمریکا:تغییراقلیم
باعثتنشجهانیخواهدشد
▪کشورهایفقیرتر

سازمانهایاطالعاتامنیتیآمریکا ۱۱کشورو
2منطقهرابهعنواننقاطیکهبهخصوصانرژی،
غذا،آبوسالمتیدرآنهادرمعرضخطراست،
فهرستمیکنند.اینهاعمدتاکشورهایفقیرتر
هستندکهتواناییکمتریبرایانطباقباشرایط
تازه را دارند ،که خطر بی ثباتی و مناقشه داخلی
رادرآنهابیشترمیکند.موجگرماوخشکسالی
هاباعثفشاربیشتربرخدماتیمثلبرقرسانی
خواهد شد.پنج نمونه از این کشورها در جنوب
و شرق آسیا قرار دارنــد ؛ افغانستان ،میانمار،
هند ،پاکستان و کره شمالی و چهار کشور در
آمریکای مرکزی و کارائیب هستند ؛ گواتماال،
هائیتی ،هندوراس و نیکاراگوئه .کلمبیا و عراق
دیگر کشورهای این فهرست هستند .آفریقای

مسئولیتجنایتاست.ثالثااولینپاسخعملی
به یاوه گویی های سران رژیم صهیونیستی در
تهدید اعضای جبهه مقاومت است .در حالی
که اسرائیل دنبال ارعاب ،از طریق فضاسازی
حمله به ایــران و دیگر کشورها و گــروه های
مقاومت بود ،اولین ضرب شست به نمایش
گذاشته شده حاکی از این است که این جبهه
کامال ورزیده و آماده گرفتن انتقام جنایت های
قبلی است.آمریکای گرفتار در انواع مشکالت
اقتصادی ،امنیتی و سیاسی ،ناچار است سگ
زنجیری اش را مواخذه و توبیخ کند .چرا که هر
صاحب سگی ،تا یک حدی حاضر است برای
سگش هزینه بپردازد.

مرکزی و کشورهای کوچک در اقیانوسیه هم
مناطقدرمعرضخطرند.براساساینگزارش،
خطر سرریز شدن بی ثباتی به خصوص به شکل
سیلپناهجویانیکهمیتواندمرزجنوبیآمریکا
راتحتفشاربگذارد،وجوددارد.
▪ نقاطبالقوهتنشزا

قطب شــمــال احتماال یکی از نــقــاط بالقوه
تنش زاســت ،چون با کاهش یخ ها دسترسی
به آن آســان تر می شــود .با ذوب یخ ها امکان
ایجاد مسیرهای جدید کشتیرانی و دسترسی
به منابع ماهی در آن جا وجود دارد اما همین
می تواند خطر سوءمحاسبه و درگیری نظامی را
افزایش دهد.این گزارش می گوید ،دسترسی
به آب هم مشکل زا خواهد بود .در خاورمیانه و

به مسکو سفر کرد که احتمال گفت
وگوهای هستهای میان ایران و 1+4
قوت گرفته است .از این رو ،نخست
وزیر اسرائیل ،گفت وگو درباره برنامه
هستهای ایران را از اولویتهای دیدار
خود با پوتین اعالم کرد و گفت" :در
دیدار با والدیمیر پوتین درباره توقف
فعالیتهای هستهای ایــران بحث
خواهیمکرد".محوردیگرگفتوگوی
احتمالیبنتباپوتین،مسائلداخلی
در سرزمینهای اشغالی از جمله
حمالت منتقدان راس ـت گــرا نظیر
بنیامین نتانیاهوست .نفتالی بنت
سعی دارد برای حفظ انسجام کابینه
و همچنین خنثی کــردن حمالت
این منتقدان ،حمایتهای مسکو را
به دست آورد .عالوه بر این ،تقویت
روابــط دوجانبه از دیگر محورهای
گفت وگو میان بنت و پوتین خواهد
بــود .پوتین نیز به این مسئله اشاره
کــرد .وی پیش از بــرگــزاری نشست
با بنت ،گفت" :تجارت بین روسیه و
اسرائیل با وجود همهگیری کرونا در
هفت ماه امسال  ۵۰درصد افزایش
یافته اســـت ".در سطح مناسبات
دوجانبه رژیم صهیونیستی و روسیه
در چند ســال اخیر گفت وگوهای
استراتژیکمنظمیدرباالترینسطح
انجام شده است .در یک دهه گذشته
بنیامین نتانیاهو ،به عنوان نخست
وزیر پیشین اسرائیل ،حدود  20بار
به روسیه سفر کرده و پوتین نیز سه بار
به سرزمینهای اشغالی سفر داشته
اســت .با این حــال ،طرفین از سطح
روابط دوجانبه خود رضایت ندارند و
همچنان برای افزایش میزان روابط
دوجانبه تالش میکنند.

آفریقای شمالی ،حدود  ۶۰درصد سطح منابع
آبی فرامرزی است .پاکستان و هند از دیرباز
بر سر منابع آب اختالف داشته اند .در همین
حال حوضه آبریز مکونگ می تواند باعث ایجاد
اختالف میان چین ،کامبوج و ویتنام شود.خطر
بالقوهدیگرایناحتمالاستکهبرخیکشورها
راســا تصمیم به استفاده از مهندسی زمین
برای مقابله با تغییر اقلیم بگیرند.این شامل
استفاده از فناوری های آینده مثل پراکندن
ذرات انعکاسی در الیه های باالیی جو یا پخش
ذرات برای خنک کردن اقیانوس در یک ناحیه
خاصمیشودکهمیتواندتاثیریخنککننده
داشته باشد.اما اگر یک کشور تصمیم بگیرد
تنها عمل کند می تواند باعث ایجاد مشکل در
مناطق دیگر شود .محققان در چندین کشور
از جمله استرالیا ،چین ،هند ،روسیه ،بریتانیا و
آمریکا و همچنین اعضای اتحادیه اروپا مشغول
بررسی این فناوری ها هستند اما هنوز نظم و
مقرراتی برای استفاده از آن ها وجود ندارد.

یحیی ابوزکریا مجری الجزایری و اهل سنت
شبکه تلویزیونی المیادین در توئیتش نوشت:
سید حسن نــصــرا ...گفته صد هــزار مجاهد
ربانی دارد ،مرا نیز به این حول و قوه الهی اضافه
کنید تا صد هزار و یک نفر بشوید و ان شاءا...
که خداوند مقاومت ما را قبول کند و روزی
ما شهادت باشد.یکی از اعضای انــصــارا...
منشن گذاشته :ما هم۲۵میلیون یمنی با اشاره
انگشت حضرتش حرکت میکنیم .پس االن
بیست و پنج میلیون و صدهزار و یک نفر دارید.

قاب بین الملل

خاک بــرداری از آوار شعبه بانک مرکزی عراق
در شهر موصل؛ جایی که پیشتر به دلیل اشغال
داعش بمباران شده بود ،پرده از راز چند ساله
مبالغگمشدهبرداشت.بانکمرکزیعراقاعالم
کرد که بعد از آغاز بازسازی شعبه بانک در موصل
قرارشدبرایاطمینانازنبودتهدیدهایامنیتی
درزیرسازیساختمانویرانشده،خاکبرداری
ادامه یابد که در کانال های آب زیر ساختمان،
نیروهای امنیتی به کیسه های اسکناس عراقی
(دینار) برخوردند.بنا به گفته «حسین الزم»
مدیر شعبه بانک مرکزی در استان نینوا ،نزدیک
به  ۲۰۰کیسه اسکناس عراقی در این عملیات
آواربرداری از آب بیرون کشیده شد.برخی منابع
می گویند که این اسکناس ها ،عمدتا کوچک و
به ارزش یک هزار یا  ۲۵۰دینار است اما در یک
غرفه آب گرفته دیگر واقع در زیر بانک دست کم
سه کیسه با اسکناس های درشت تر پیدا شده
است و همچنان جست وجوی بیشتر ادامه دارد.
اینشعبهبانکسال ۲۰۱۴بعدازاشغالموصل
به دست تروریست های داعش افتاده و سپس در
سال ۲۰۱۷و طی بازپس گیری شهر ،بمباران و
تخریبشدهبود.

اظهارنظر روز

بایدن:درصورتحملهنظامیچین
ازتایواندفاعمیکنیم
رئیس جمهور آمریکا که بر اساس نظر سنجی
گالوپ،میزان محبوبیت اش به پایینترین سطح
خود در هشت ماه گذشته رسیده است ،میگوید
اگر چین به تایوان حمله کند ،آمریکا از تایوان
دفاع خواهد کرد.او در جلسه پرسش و پاسخی
گفت "بله ،ما چنین تعهدی داریــم".بــه نوشته
بی بی سی،این موضع بایدن متفاوت از سیاست
رسمی آمریکا درباره روابط چین و تایوان به نظر
میرسد .هر چند یک سخنگوی کاخ سفید به
خبرنگاران گفت ،سیاست آمریکا در قبال تایوان
تغییرینکردهاست.

