اتحادیه اروپایی برگزیت را امضا کرد
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رئیس شورای اروپا در حساب توئیتری خود از امضای توافق برگزیت بعد از تصویب این توافق در پارلمان انگلیس خبر داد« .چارلز میچل»
رئیس شورای اروپا افزود :به همراه «اورسوال فن در لین» رئیس کمیسیون اروپا ،توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی را امضا کردیم.
امور به طور اجتنابناپذیری تغییر میکند اما دوستی ما باقی میماند .ما فصل جدیدی را با شرکا و متحدانمان آغاز میکنیم.

بینالملل

دور دنیا

انتقاد جوبایدن از پنهانکاری ترامپ
درباره عیناالسد

جو بایدن ،معاون باراک اوباما ،رئیسجمهور پیشین
آمریکا در واکنش به ناچیزخواندن تلفات عیناالسد توسط
ترامپ در توئیتر خود نوش��ت :سربازان آمریکایی که در
حمله موشکی ایران آسیب دیدهاند ،جراحات مغزی دارند.
حال ترامپ این جراحات را سردرد خطاب میکند! ما به
رئیسجمهوری نیاز داریم که به سربازان وظیفهمان و به
وظیفه مقدسمان برای رسیدگی به جنگجویان زخمی
احترام بگذارد.

شعار مرگ بر آلسعود در شهر قطیف

دهها هزار نفر از شهروندان سعودی ساکن شهر قطیف
در شرق عربستان در مراسم تشییع شهدایی که به دست
نظامیان رژیم سعودی شهید شدند شرکت کردند و شعار
مرگ بر آلسعود سر دادند .گفتنی است شیعیان منطقه
قطیف در س��الهای گذش��ته همواره از سوی آلسعود
سرکوب شدهاند.

یورش نیروهای اسرائیلی
به مسجداالقصی

میلیونهاعراقیدیروزبابرپاییراهپیماییبیسابقهدربغدادبهآمریکاهشداردادند
در صورت عدم خروج نظامی از خاک عراق به عنوان اشغالگر با آنها برخورد خواهند کرد

باید بروی آمریکا!

گروه بینالمل�ل :پایتخت عراق دیروز صحنه تظاهرات علیه
حضور نظامیان آمریکا در این کش��ور بود و میلیونها عراقی
فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.
آمریکاییها بدون معطلی آماده رفتن شوند
همام حمودی ،رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق
این اولینبار طی چند سال گذشته بود که گروههای مختلف
پیام مردم عراق این است که نیروهای خارجی در عراق جایی ندارند
قیس الخزعلی ،دبیر کل عصائب اهل الحق
عراقی بدون در نظر گرفتن وابستگیهای حزبی و ذیل پرچم
اگر نیروهای اشغالگر آمریکایی عراق را ترک نکنند ،گامهای دیگری برای اخراج آنها برمیداریم
صفا التمیمی ،سخنگوی گردانهای سرایا السالم
عراق به اشغالگری آمریکا اعتراض کردند.
بوقهای رسانهای آمریکا امروز نمیتواند اراده ملت عراق را برای اخراج اشغالگران از کشورشان در هم شکند
محمد کریم ،عضو ائتالف الفتح پارلمان عراق
به گزارش خبرگزاریها ،این تظاهرات به دعوت گروههای
سیاسی عراق برگزار شد .از طلوع آفتاب دیروز بغداد گروههای
هدف اصلی اخراج اشغالگران بیگانه از خاک عراق است و همه گزینهها مطرح است
نعیم العبودی ،عضو ائتالف الفتح پارلمان عراق
مختلف مردم عراق از بخشهای مختلف این کشور وارد این
اگر دولت آمریکا حاضر به خروج از عراق نشود ،با آن به مثابه یک کشور اشغالگر و دشمن برخورد خواهد شد
مقتدا صدر ،رهبر جریان صدر
استقالل حاکمیت عراق است.
شهر ش��ده و همزمان با برافراشتن پرچمهای عراق ،تصاویر
مردم عراق راه مسالمتآمیز و قانونی برای اخراج نظامیان آمریکایی را انتخاب کردند اما تمام گزینهها روی میز
ریان الکلدانی ،دبیرکل جنبش مسیحی بابلیون
خبرنگار این ش��بکه گزارش داده سفارت آمریکا در بغداد
سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس را در
است .در تظاهرات دیروز تمام فرقههای عراقی و کسانی که زیر پرچم عراق قرار دارند ،مشارکت قدرتمندی داشتند
اعالمیهای روی درهایش نصب کرده و درباره تعرض به سفارت
ضدآمریکایی
دست گرفته بودند .در یکی از مکانهای تظاهرات
ن صورت با مقاومت عراقیها مواجه خواهند شد و محکوم
ترامپ باید به صدای مردم عراق گوش دهد .در غیر ای 
نصر الشمری ،معاون دبیرکل جنبش النجبای عراق
این کشور هشدار داده بود .در گزارش خبرگزاری رویترز هم
به مرگ خواهند بود
بغداد هم بنر بزرگی از تصویر س��ردار حاج قاس��م سلیمانی،
آمده هدف از فراخوان این اعتراض اعمال فش��ار بر واشنگتن
فرمانده شهید نیروی قدس سپاه و ابومهدی المهندس ،معاون
تظاهرات میلیونی پیامی به رئیسجمهور آمریکاست مبنی بر اینکه در امور داخلی ما دخالت نکن
عالء الربیعی ،نماینده پارلمان عراق از ائتالف سائرون
جهت خروج نیروهای آمریکایی از عراق بوده است .این رسانه
شهید حشدالشعبی عراق به چشم میخورد.
همچنین نوشته بسیاری از معترضان به دولت بیم آن را دارند
همچنی��ن در این مراس��م پالکارده��ای ضدآمریکایی و
آمریکاییها و همه نیروهای خارجی از کشورش��ان شدهاند.
این مصوبه میتوان دید.
که راهپیمایی دیروز ،تظاهراتهای جداگانه و چندماهه آنها را
آدمکهای بهدار آویختهش��ده دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
این را برخی کشورهای اروپایی فهمیدهاند و دنبال اجرای آن
نکته دیگر اینک��ه تظاهرات دی��روز و اعتراض میلیونها
تحتالشعاع قرار دهد.
ایاالت متحده در دس��ت تظاهراتکنندگان عراقی به چشم
هستند اما برخی دیگر ترجیح میدهند دنبالهرو آمریکاییها
عراقی به حضور نظامیان آمریکایی در خاک کشورشان تنها
■■اسپوتنیک :آمریکاییها باید خاورمیانه را فراموش کنند
میخورد .تظاهراتکنندگان عراقی همچنین بنرهایی خطاب
در این باتالق باشند.
 24ساعت پس از دیدار خفتبار برهم صالح ،رئیسجمهوری
خبرگزاری روس��ی «اس��پوتنیک» هم در تحلیلی درباره
به نظامیان اشغالگر آمریکایی با خود حمل میکردند که روی
■■واکنش رسانههای دنیا
عراق با دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری ایاالت متحده بود .این
تظاهرات ضدآمریکایی دیروز نوش��ت« :هر روز که میگذرد
آن نوشته شده بود :خارج شوید تا زنده بمانید!
همچنین رس��انههای دنیا تظاهرات میلیونی دیروز مردم
دیدار آنقدر برای مقامات عراقی گران آمد که مشاور سیاسی
بیشتر ثابت میشود تصور رئیسجمهوری
این تظاه��رات اولین حضور مردمی
عراق برای ابراز مخالفت با اشغالگری آمریکا
برهم صالح بالفاصله پس از این دیدار استعفا
را پوشش داده و به شعارهای مردم در این جری�ان مقاوم�ت در ع�راق امروز ایاالتمتحده مبنی بر اینکه با ترور ژنرال
در چنین وس��عتی برای محکوم کردن تظاهراتدیروزواعتراضمیلیونها کرد .واقعیت عرصه سیاسی عراق این است
راهپیمایی عظیم اشاره کردند .خبرگزاری قویت�ر از دی�روز ش�ده اس�ت و سلیمانی مقاومت علیه اشغالگری آمریکا
حض��ور نظامیان خارج��ی در عراق بود .عراقی به حضور نظامیان آمریکایی که آمریکاییها در چندماه گذش��ته تالش
فرانس��ه راهپیمایی دیروز م��ردم عراق را درخواس�ت اخ�راج آمری�کا از در منطق��ه به پایان میرس��د یک تصور
جعفر البط��اط ،فرمانده پلی��س فدرال در خاک کشورشان تنها  24ساعت فراوانی به خرج دادهاند تا میان مقامات ارشد
اتفاقی دانس��ته که ب��ر تجمعات خیابانی عراق حتی با وج�ود رویکرد غلط اشتباه بیش نبوده و روح ژنرال سلیمانی
عراق تع��داد تظاهراتکنندگان را بیش پس از دیدار خفتبار برهم صالح ،دولت عراق و بهطور ویژه میان نخستوزیر و
گذشته در این کش��ور لرزه افکنده است .سیاس�تمداران منطقه کردستان حاال حاالها دنبال آمریکاییها خواهد بود».
از ی��ک میلیون نفر تخمی��ن زد .برخی رئیسجمه�وری ع�راق ب�ا دونالد رئیسجمهوری اختالف ایجاد کنند.
عراق ،به موجی فراگیر تبدیل شده
ترام�پ ،رئیسجمه�وری ای�االت
ای��ن رس��انه روس نوش��ت« :در
رسانههای عراق گزارش دادهاند بیش از
این پایگاه نوش��ت :راهپیمای��ی دیروز ،بر
بخشی از این پروژه با زمینهچینیهای
جنبش جداگانه و چندماههای که پایتخت اس�ت .آمریکاییها این رویکرد را حال��ی که سالهاس��ت بس��یاری تالش
 2/5میلیون نفر در تظاهرات ضدآمریکایی متحده ب�ود .این دیدار آنقدر برای فراوان برای اس��تعفای عادل عبدالمهدی
عراق را از ماه اکتبر درگیر کرده و خواستار متوجه شدهاند و از همین رو است داش��تند در پارلمان ع��راق قانون اخراج
دیروز حضور داشتند.
مقامات عراقی گران آمد که مشاور پی��ش رف��ت و تاخی��ر ف��راوان در اعالم
ایجاد تغییرات اساسی در دولت ،برگزاری که تالش میکنند در چارچوب ناتو نیروهای آمریکای��ی را تصویب کنند اما
عراقیها ب��ا به اهتزاز درآوردن پرچم سیاسی برهم صالح بالفاصله پس از نخس��توزیر جدید نیز بخشی دیگر از این
این دیدار استعفا کرد
انتخاب��ات زودهنگام و مس��ؤولیتپذیری به حضور خود در عراق ادامه دهند ب��ه دالی��ل مختلف وح��دت رای در این
کشورش��ان در میدان التحریر ،با حضور
پ��روژه بود که برهم صال��ح اجرای آن را بر
پارلمان به وجود نمیآمد ولی مش��اهده
آمریکاییها در این کشور مخالفت کردند.
بیشتر شده بود ،لرزه افکند.
عهده گرفت .اشتباه استراتژیک آمریکاییها
کردی��م که پس از ترور ژنرال س��لیمانی و فرمانده ابومهدی
تظاهراتکنندگان با در دست داشتن پالکاردهایی با نوشته
خبرگزاری فرانسه همچنین با اشاره به حضور اقشار مختلف
در این میان ترور ناجوانمردانه س��ردار س��لیمانی و ابومهدی
المهن��دس و همراه��ان آنها ب��ه یکباره صفحه برگش��ت و
«آمریکا از عراق بیرون برو» ،از گروههای مقاومت در این کشور
مردم اعم از مردان ،زنان و کودکان در این راهپیمایی نوشته
المهندس بود که درنهایت برخالف تصور آمریکاییها ،ورق را
پارلم��ان ع��راق رأی به خ��روج آمریکاییها از این کش��ور
حمایت کردند .معترضان عراقی با محکوم کردن اشغالگری
است تظاهراتکنندگان شعار میدادند« :اشغالگر ،اشغالگر برو
برگرداند و نهتنها سبب کاهش موج آمریکاستیزی عراقیها
داد».
نظامی آمریکا در این کشور ،شعار «از کشور ما خارج شوید،
بیرون» یا «آری به حاکمیت مستقل».
نشد ،بلکه برعکس باعث شد موج جدیدی از نفرت از آمریکا
اسپوتنیک نوش��ت« :ش��اید اگر ترور ناجوانمردانه ژنرال
قبل از اینکه اخراجتان کنیم» سر دادند.
روزنام��ه «دیلیصب��اح» ترکی��ه هم به حضور گس��ترده
در میان مردم عراق بازتولید شود.
س��لیمانی و یاران��ش نبود م��ردم عراق به فک��ر نمیافتادند
خبرنگار المیادین از میدان التحریر گزارش داد پیام تظاهرات
مردم عراق در این تظاهرات اش��اره کرده اس��ت .خبرگزاری
آمریکا از زمان اشغال عراق تا قبل از ترور سردار سلیمانی
جوکره��ای آمریکایی را از خیابانها بی��رون کنند و یکصدا
میلیون��ی ضدآمریکایی مردم عراق این اس��ت که گروههای
آسوشیتدپرس آمریکا تالش کرده حضور میلیونی مردم در این
تالش فراوانی کرده بود تا بتواند خود را حامی دموکراس��ی و
به دنبال اخراج اشغالگران باشند .خون سلیمانی و ابومهدی
مقاوم��ت از پایگاه مردمی برخوردار بوده و فراکس��یونهای
تظاهرات را کوچکنمایی کند و نوشته صدها نفر در تظاهراتی
دولتسازی در عراق جلوه دهد .با این حال حتی اخبار دخالت
المهندس با هم آمیخته ش��د تا ایرانیها و عراقیها همه در
پارلمانی به تالش برای اجرای تصمیم اخراج آمریکاییها ادامه
که خواس��تار خروج نیروهای آمریکایی از عراق است ،تجمع
مستقیم یا نیابتی آنها در جریان اعتراضات چندماه اخیر عراق
راس��تای یک هدف یعنی اخراج آمریکاییها دست در دست
خواهند داد .جعفر الحسینی ،سخنگوی نظامی گروه کتائب
کردهاند .رقم صدها نفر که آسوشیتدپرس به آن اشاره کرده
هم نتوانست تاثیر چندانی در آن تصویرسازی آمریکا از خود
هم قدم بردارند».
حزباهلل عراق با حضور در این تظاهرات ،در گفتوگو با شبکه
ب��ه قدری دور از واقعیت بود که دیگر رس��انههای آمریکایی
در عراق بگذارد ،چه؛ رسانههای حامی آمریکا یا سیاستمداران
این رس��انه روس افزود« :اگر آمریکاییها تصور میکنند
المیادی��ن تاکید کرد عراقیها امروزیکصدا مخالفت با حضور
از جمل��ه روزنامه واشنگتنپس��ت که این خب��ر را به نقل از
حامی غرب در عراق تالش چندانی برای بیان واقعیات عراق
از ای��ن پس با قلدری میتوانند در عراق یا دیگر کش��ورهای
اشغالگران آمریکایی در کشورشان را فریاد زدند.
آسوشیتدپرس نقل کرده بودند ،تیتر خبر را به هزاران نفر تغییر
نمیکردند .تنها تصویری که س��بب شکس��ته شدن چهره
منطقه حضور داش��ته باشند بسیار اش��تباه میکنند ،چون
■■روایت خروش یک ملت
دادند.
ریاکارانه کاخ س��فید و سیاست مزورانه ترامپ شد ،شهادت
از ای��ن پس دیگر حتی با محافظ ه��م جرأت نخواهند کرد
تظاهرات دیروز مردم عراق و خیزش میلیونها عراقی اتفاقی
آسوش��یتدپرس نوش��ت از س��اعات آغازین صبح جمعه
مظلومانه س��رداران ایران و عراق در کنار هم بود که همانند
در خیابانه��ای منطق��ه ق��دم بزنند و باید حض��ور خود در
است که نمیتوان بسادگی از کنار آن گذشت .در واقع اینگونه
بلندگوه��ا در میدان��ی در مرکز بغداد فری��اد میزدند :نه به
تلنگری به افکار عمومی عراق بود.
منطق��ه را فرام��وش کنند .ب��ا اینکه مقام��ات ایرانی اظهار
میتوان تحلیل کرد که واقعه ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید
آمریکا .این رسانه همچنین در گزارش خود آورده است :مردم
جریان مقاومت در عراق امروز قویتر از دیروز شده است
داش��تهاند انتقام خون ژنرال س��لیمانی با اخ��راج نیروهای
قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس به واسطه نقض
پوسترهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود :مرگ
و درخواس��ت اخ��راج آمریکا از عراق حتی ب��ا وجود رویکرد
آمریکای��ی در منطقه گرفته خواهد ش��د اما ش��خص آقای
صریح حاکمیت عراق و زیر پا گذاشتن قوانین بینالمللی ،با
بر آمریکا ،مرگ بر اسرائیل.
غلط سیاستمداران منطقه کردستان عراق ،به موجی فراگیر
ترامپ و مش��اورانش باید توجه داش��ته باشند که روح ژنرال
عصبانیت شدید مردم عراق مواجه شد که نمود این عصبانیت
پای��گاه خبری «روداو» ،متعلق به اقلیم کردس��تان عراق
تبدیل شده است .آمریکاییها این رویکرد را متوجه شدهاند
سلیمانی و یارانش در این دنیا و آن دنیا ول کن آنها نخواهد
را در واکنش صریح پارلمان عراق درباره تصویب اخراج نظامیان
ه��م با تیتر «آغاز تظاهراتهای ضدآمریکایی در بغداد» این
و از همین رو اس��ت که تالش میکنند در چارچوب ناتو به
بود».
آمریکایی از عراق و بعد یکدست شدن حاکمیت عراق در اجرای
تظاهراتها را پوشش داد و نوشت عنوان این تظاهرات ،جمعه
حضور خود در عراق ادامه دهند .عراقیها امروز خواهان اخراج
واکنش مقامات عراق به تظاهرات میلیونی ضدآمریکایی

هادی العامری ،رئیس ائتالف الفتح

خیزش  دوباره علیه اشغالگری
سیدرضا صدرالحسینی

کارشناس ارشد مسائل عراق

باید به ملت ،مرجعیت ،جریانهای سیاسی و دولت عراق
تبریک گفت که در وحدتی فراگیر پشتوانه محکمی برای رای
پارلم��ان عراق ب ه وجود آوردند .این تظاهرات در عراق یادآور
مبارزات ضداستعماری و ضداشغالگری مردم عراق در دقیقا
 100س��ال قبل بود .تظاهراتی که به ثورهالعش��رین مشهور
اس��ت و طی آن عراقیها در سال  1920با تظاهرات خود به
اشغالگری انگلیسیها پایان دادند .این تظاهرات مقدمهای است
بر اخراج آمریکاییها .خون شهدای ترور ،شهیدان سپهبد قاسم
سلیمانی و ابومهدی المهندس سبب شد وحدت بین مردم ایران
و عراق هم دوچندان شود .اینکه پرچم عراق در تشییع شهید

ابومهدی المهندس در شهرهای مختلف ایران برافراشته شد
و پرچم ایران نیز در شهرهای مختلف عراق به اهتزاز درآمد،
آنهم در ش��رایطی که آمریکاییها در تالش بودند ایران را
عامل ناکامی عراق معرفی کنند ،س��بب شد آمریکاییها از
همان زمان مقدمات اخراج خود از عراق را ببینند .پس از این
تظاهرات ،خروج آمریکا از عراق قطعی است و آنها دیگر تاب
مقاومت در عراق و منطقه را نخواهند داشت .وحدت ملی در
عراق بینهایت ارزشمند است.
این تظاهرات منحصر به فرد ثمره خون شهدایی است که
جامعه عراق را نسبت به اشغالگری و تحقیر هویت ملیشان
بیدار کردند .کاری که شاید در عرصه نظامی و دیپلماتیک به
سختی و باید طی سالها انجام میشد بر اثر حقانیت خون شهدا
با هزینه کمتر و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

آمریکا باید به خواسته مردم عراق احترام بگذارد

این تظاهرات سوخت موشکهای عراق است
محمدباقر خرمشاد

دبیر شورای راهبردی روابط خارجی

همانطور که در زمان ترور ش��هید س��لیمانی و ابومهدی
المهندس عنوان شد ،ابهامات زیادی نسبت به اهداف آمریکا
از ای��ن اقدام ناجوانمردانه و تروریس��تی وجود داش��ت اما با
گذش��ت زمان ثابت شد دادههای اطالعاتی براساس واقعیات
عینی تحلیل نشده و آمریکاییها با به شهادت رساندن سپهبد
قاس��م سلیمانی و ابومهدی المهندس ،میخ آخر را بر تابوت
خود زدند .تظاهرات دیروز مردم عراق نش��ان داد این خطای
راهبردی ،اگرچه منجر به از دست دادن مهمترین فرماندهان
نظامی ایران و عراق شد اما در نهایت امر اهداف متعالی این
دو سردار غیور جبهه مقاومت را به واقعیت نزدیکتر کرد و آن

تسریع در خروج آمریکا از عراق و چهبسا منطقه غرب آسیاست.
تظاهرات مردمی عراق در شکل حداقلی آن تاکیدی بر حمایت
ملت از رای پارلمان برای خروج آمریکا و پیامی محکم برای آن
دسته از افرادی است که قصد داشتند با گذشت زمان ،مسأله
ترور را مخدوش کنند و با اقدامات رسانهای و بازی با مهرههای
سیاسی ،موضوع اخراج آمریکا از عراق را به حاشیه برده و در
نهای��ت منتفی کنند .در نگاه حداکثری نیز این تظاهرات به
منزله سوخت موشک و راکتهایی است که نیروهای نظامی
عراق احتماالً در صورت کارشکنی آمریکا در فرآیند خروج از
عراق علیه پایگاهها و نیروهای آمریکایی استفاده خواهند کرد.
ب��ه هر روی این تظاهرات گام محکمی برای اخراج آمریکا از
عراق بود که با وحدت ملی و همکاری همه جریانهای سیاسی
این کشور رقم خورد.

نیروهای اسرائیلی بامداد جمعه برای دومینبار پی در
پی به مسجداالقصی یورش برده و با گلولههای پالستیکی
و ض��رب و جرح ،به نمازگزاران حمل��ه کرده و آنها را به
تخلیه محوطههای مسجداالقصی وادار کردند .رسانههای
فلس��طینی گزارش دادند که دهها س��رباز مسلح صدها
نمازگزار را در پشت بام مسجد قبهالصخره محاصره کرده و
مانع از حرکت و حضور نمازگزاران در این مکان شدند و به
نمازگزاران نیز حمله کردند .از سوی دیگر ،شهرکنشینها
نیز یک مسجد را در بیت صفافا شرفات در قدس بامداد
دیروز آتش زده و بر دیوار شعارهای نژادپرستانهای علیه
عربها نوشتند .نیروهای رژیم صهیونیستی شب گذشته
نیز افراد بسیاری را در قدس بازداشت کردند.

2020؛ سال اقتصاد دیجیتالی در ازبکستان

شوکت میرضیایف ،رئیسجمهور ازبکستان در پیام ساالنه
خود به پارلمان ،سال  2020میالدی در این کشور را به عنوان
س��ال «علم ،معرفت و اقتصاد دیجیتال��ی» نامگذاری کرد.
رئیسجمهور ازبکستان در سخنرانی خود تاکید کرد در سال
جدید طرحها و برنامههای آغاز شده در سال  2019میالدی
همچنان ادامه پیدا خواهد کرد .میرضیایف خاطرنشان کرد:
هماکنون توسعه نوآوری و فناوریهای دیجیتالی از اهمیت
ویژهای برخوردار اس��ت .امروز هدف ما قرار گرفتن در صف
کشورهای پیشرفته است که تنها از طریق انجام اصالحات
گسترده و توسعه دانش میتوانیم در این فهرست قرار گیریم.

بازاستقرار نیروهای نظامی آمریکا
در جهان

«مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا از آمادگی خود برای
شروع بازاستقرار نظامیان آمریکایی در سراسر جهان طی
سال جاری میالدی خبر داد؛ اقدامی که در راستای تمرکز
آمریکا بر مقابله با چالشهای چین و روسیه است .وزیر
دف��اع آمریکا گفت که نمیتواند یک جدول زمانی برای
تکمیل آنچه «بازنگری گس��ترده دفاعی» ارتش ایاالت
متحده خوانده است تعیین کند .وی افزود« :اگر بخواهم
یک تاریخ برای پایان بازنگری قرار دهم میخواهم بگویم
که در ابتدای سال مالی آینده از هر نظر در شرایط بهتری
قرار داریم .پس ما میخواهیم سریعا اقدام کنیم» .سال
مالی آمریکا اول اکتبر هر سال آغاز میشود.

مذاکرات تلفنی ولیعهد ابوظبی
و شاه اردن

«عبداهلل دوم» ش��اه اردن با «محمد بنزاید» ولیعهد
ابوظبی و جانش��ین فرمانده کل نیروهای مسلح امارات
تلفنی گفتوگو کرد .بنزاید و عبداهلل دوم در این تماس
تلفن��ی ،روابط برادرانه و تاریخی  2کش��ور و راهکارهای
تقویت همکاری دوجانبه در تمام زمینهها را بررسی کردند.
طبق گزارش وبگاه اردنی«عمون» 2،طرف تحوالت کنونی
منطقه و ضرورت استمرار هماهنگی به منظور برقراری
ثبات در منطقه را بررسی کردند.

آمریکا اقدامات چین
در سازمان ملل را بررسی میکند

وزارت خارج��ه آمریکا ف��ردی را مأمور مقابله با آنچه
«تأثیر مخرب چین» در سازمان ملل خوانده است ،کرد.
به نوشته خبرگزاری «رویترز» ،سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا گفت« :مارک لمبرت ،از مأموران وزارت خارجه،
بهعنوان عضوی از تیم متخصصان دیپلماتیک دفتر امور
سازمانهای جهانی منصوب شد تا از یکپارچگی مؤسسات
بینالمللی اطمینان حاصل کند» .وی افزود« :این [وظایف]
شامل مقابله با تأثیرات مخرب جمهوری خلق چین و دیگر
کشورها روی نظام سازمان ملل متحد است».

حضور وزیر سابق سعودی
در همایش هولوکاست

«محمد بنعبدالکریم العیسی» وزیر سابق دادگستری
عربستان سعودی و دبیرکل فعلی «انجمن جهان اسالمی»
در این کشور با حضور در اردوگاه آشویتس لهستان ،به آنچه
«قربانیان هولوکاست» نامیده میشود ،ادای احترام کرد.
محمد عیسی از شیوخ وهابی و مبلغان عربستان سعودی
اس��ت و به نظر میرسد سفر او به لهستان برای شرکت
در نشست هولوکاست ادعایی ،با موافقت ریاض و سران
سعودی انجام شده است.

