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تدابیر شدید امنیتی در بغداد
منابع خبری از ادامه برقراری تدابیر شدید امنیتی در بغداد به رغم آرامش 
نسبی حاکم بر این شهر پس از تظاهرات عصر دوشنبه خبر دادند. به گزارش 
ایســنا، روزنامه العربی الجدید دیروز )سه شنبه( اعالم کرد که علی رغم پایان 
تظاهرات حامیان چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در بغداد اما تدابیر شدید 

امنیتی همچنان در این شهر برقرار است.
طبق این گزارش، پس از تظاهرات همزمان عصر دوشنبه حامیان چارچوب 
هماهنگی و حامیان جریان صدر، درحال حاضر آرامش نسبی در بغداد حاکم 

شده است و هیچگونه اتفاق خشونت آمیز و درگیری گزارش نشده است.
العربی الجدید همچنین نوشــت که علی رغم این آرامش اما منطقه ســبز 
بغداد همچنان شاهد حضور حامیان صدر است و تعداد آنها نیز درحال افزایش 
است. هزاران تن از طرفداران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق عصر دوشنبه 
تحت عنوان »حمایت از مشــروعیت« در بغداد تظاهــرات کردند. در مقابل، 
حامیان جریان صدر در چند استان عراق به خیابان ها آمدند. پس از تظاهرات 
عصر دوشنبه، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق دوشنبه شب در سخنانی 
اعالم کرد که نیروهای امنیتی باید از اموال و دارایی های خصوصی و عمومی و 

نهادهای رسمی دفاع و مانع هرگونه آسیب رساندن به آنها شوند.

ویژه

سوگند جنجالی سناتور استرالیایی علیه ملکه
نماینده بومیان اســترالیا روز سه شنبه هنگام سوگند یاد کردن در مجلس 
ســنای این کشــور، ملکه بریتانیا را که رئیس کشور اســترالیا نیز محسوب 
می شــود، یک »اســتعمارگر« توصیف کرد. به گزارش پایــگاه خبری پیپل 
استرالیا، در این مراســم »لیدیا تورپ«  مشت هایی گره کرده خود را هنگام 
ســوگند یاد کردن در مجلس ســنای این کشــور به باال آورد و ملکه الیزابت 

بریتانیا را یک استعمارگر خطاب کرد.
او در مجلس ســنای استرالیا در هنگام ادای ســوگند گفت: صادقانه و با 
خلوص نیت ســوگند یــاد می کنم که با ملکه اســتعمارگر، الیزابت دوم عهد 

ببندم و به وی وفادار باشم.
پس از این اظهارات تورپ، رئیس ســنای استرالیا به وی گفت که سوگند 
وی قابل قبول نیســت و وی باید یک مرتبه دیگر و به شــکل صحیح سوگند 
یاد کند. بر اســاس قانون اساسی فعلی اســترالیا، تمامی سناتورها و اعضای 
مجلــس نمایندگان این کشــور باید بــرای آغاز به کار در پارلمان، ســوگند 
وفاداری به ملکه بریتانیا یاد کنند. بر پایه قانون اساســی استرالیا اتخاذ چنین 
رویکری تنها با برگزاری یک همه پرســی امکان پذیر است. تورپ ماه گذشته 
میالدی، استرالیا را یک »پروژه استعماری« توصیف کرد و گفت که پرچم این 
کشــور نماینده او نیست. بر اساس قانون، الیزابت دوم، ملکه بریتانیا است که 

همچنین رئیس کشور استرالیا نیز به شمار می رود.

اجازه خروج ۱۲ خدمه ایرانی و ونزوئالیی
از آرژانتین

رسانه های آرژانتین گزارش دادند، قاضی دادگاهی در این کشور اجازه داده 
۱۲ نفر از خدمه ایرانی و ونزوئالیی که از ماه گذشــته میالدی در این کشــور 
ممنوع  الخروج بودند، کشــور را ترک کنند. به گزارش یورونیوز، رســانه های 
آرژانتیــن گزارش داده اند که یک قاضی در این کشــور اجازه داده ۱۲ نفر از 
خدمــه ایرانی و ونزوئالیی که از ماه گذشــته میالدی در این کشــور ممنوع  
الخروج بودند، کشور را ترک کنند  اما چهار نفر از کارکنان ایرانی این هواپیما 

همچنان ممنوع الخروج باقی مانده اند.
بنا بر این گــزارش، ماجرا مربوط به هواپیمای باربری متعلق به شــرکت 
امتراســور )Emtrasur( است که یک ســال پیش شرکت هواپیمایی ماهان 
آن را به این شــرکت ونزوئالیی که زیر مجموعه شرکت کونویاسا ونزوئال است 
فروخت. کونویاســا تحت تحریم های آمریکا قرار دارد.  این هواپیمای باربری 
روز ۵ ژوئــن بــا ۱۴ تبعه ونزوئالیی و ۵ ایرانی از مکزیک وارد آرژانتین شــد 
و دو روز بعــد در حالی که تالش داشــت به اروگوئه پــرواز کند، پس از عدم 
صدور اجازه ورود مجبور شــد به آرژانیتن بازگردد و پس از آن در این کشور 

زمین گیر شده است.
بر اســاس حکمی که فدریکو ویلنا، قاضی فدرال آرژانتین صادر کرده است 
۷ نفــر از ۱۹ نفر از جمله چهار ایرانی و ســه ونزوئالیی همچنان در آرژانتین 
باقی می مانند اما ۱۲ نفر دیگر می توانند این کشــور را ترک کنند. بر اســاس 
گزارش رسانه های محلی، قاضی معتقد است که هنوز پرسش ها و تردیدهایی 
در خصوص غالمرضا قاسمی، خلبان ایرانی این هواپیما و همچنین سه ایرانی 
و ســه ونزوئالیی دیگر وجود دارد و همین مسئله مانع از صدور اجازه خروج 

این افراد شده است.
ایــن هواپیما قــرار بود روز ۸ ژوئن وارد اروگوئه شــود اما به گفته لوئیس 
آلبرتو هبر، وزیر کشــور اروگوئه پس از دریافت اخطار رسمی از سوی سازمان 
اطالعات پاراگوئه از صدور اجازه ورود به این هواپیما خودداری کرده اســت. 
پس از آن هواپیما مجبور شد به آرژانتین بازگردد و از آن زمان تاکنون در این 
کشــور است.  ۱0 روز پیش، حســین امیر عبداللهیان، از نماینده دیپلماتیک 
آرژانتین در تهران خواســت تا فــورا ممنوعیت خروج پنــج خدمه ایرانی از 
این کشــور لغو شــود. اتفاقی که تاکنون رخ نداده اســت. ماموران گمرک و 
ســازمان های امنیتی آرژانتین تاکنون چندین بار این هواپیما را مورد بازرسی 

قرار داده اند اما هیچ چیز مشکوکی در آن پیدا نکرده اند.

رویداد

رویداد

گروهبینالملل-هدیهگلمحمدی: صبح 
دیروز، رویترز به نقل از یک مقام ارشــد آمریکا 
اعالم کرد که ســازمان اطالعات مرکزی »سیا« 
CIA یک هدف مهم القاعده را در افغانستان با 
پهپاد مورد حمله قرار داده است. ساعاتی بعد ، 
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد این هدف 
مهم القاعده، »ایمــن الظواهری« رهبر القاعده 
بوده است که آمریکا از سال ها پیش در تعقیبش 
بوده اســت. واشنگتن پســت نوشته الظواهری 
در محلــه دیپلماتیک کابل هدف عملیات واقع 
شــد. نیویورک تایمز نیز عنــوان کرده که این 
خانه به ســراج الدین حقانی، وزیر کشور طالبان 
تعلق داشته است. »ابومحمد، ابوفاطمه، محمد 
ابراهیــم، ابوعبداهلل، ابوالمعز، طبیب، معلم، نور، 
اســتاد، ابومحمد نورالدین و عبدالمعز« یک نام 

خوف انگیز برای آمریکا بود.
قتل الظواهری توسط پهپاد سیا ، بعد از چهار 
ماه از حضورش در یک فایل تصویری در آوریل 
صورت می گیــرد. الظواهری آن زمان شــایعه 
قتلش را تکذیب کرده بود. الظواهری که سابق 
بر این چشم پزشــک و از خانواده متوسطی از 
پزشــکان و روحانیان دینی بود، رهبری القاعده 
را بعد از کشــته شدن اسامه بن الدن به دست 
نیروهای آمریکایی در مه ۲0۱۱ برعهده گرفت. 
پیش از آن الظواهری دســت راست بن الدن و 

صاحب نظر در القاعده بود.
برنامه »پاداش به خاطر عدالت« وابســته به 
وزارت خارجه آمریکا نیز پاداشــی شــامل ۲۵ 
میلیــون دالر را در ازای دادن اطالعاتــی برای 

بازداشت الظواهری تعیین کرده بود.
»ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان پیش 
از ظهر دیروز حمله آمریکا به منطقه شیرپور در 
کابل، پایتخت افغانستان و کشته شدن ۱0 تن 
در منطقه مورد هدف، را بدون اعالم هویت آنها 

تایید و آن را به شدت محکوم کرد.
رهبرالقاعدهدرخانهامنحقانی

ظرف یکسال گذشته ، گزارش های متعددی 
در رســانه های آمریکایی در رابطه با ارتباطات 
القاعده و طالبان منتشر شده است. مشخصا گفته 
می شود که شبکه حقانی رفاقت های قدیمی با 
القاعده را به رغــم توافق دوحه با آمریکا حفظ 
کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که 
اعضای شبکه تروریستی حقانی تالش داشتند تا 
محــل زندگی امن  ایمن الظواهری  را مخفی و 

دسترسی به این مکان را محدود کنند.
براســاس گــزارش نیویــورک تایمز، محل 
زندگــی الظواهری متعلق به دســتیار ارشــد 
ســراج الدین حقانی، وزیر کشــور طالبان بوده 
است. در گذشته، شایعه شده بود که الظواهری 

در پاکستان زندگی می کرده است.
این گــزارش به نقــل از یکــی از مقامات 
آمریکایی نوشت: »کشته شــدن او در کابل نه 
تنها وجود مرزهای نفوذپذیر بین دو کشــور را 
ثابت، بلکه به اســتفاده طوالنی مدت القاعده از 
تجهیزات، خانه ها، ساختمان های هر دو کشور 

اشاره می کند.«
این گزارش افزود: »برخالف شــهر به ظاهر 
ســاکت ایبت آباد پاکستان، جایی که اسامه بن 
الدن، رهبر پیشین القاعده در سال ۲0۱۱ کشته 
شد، جانشــین او ظاهرا هفته های آخر زندگی 
خود را دقیقا در پایتخت افغانستان سپری کرد.«

این حمله در نهایت ســاعت ۹:۴۸ شب به 
وقت محلی در تاریــخ ۳0 ژوئیه با یک پهپاد و 
موشک های هلفایر در منطقه شیرپور کابل انجام 

شد.
بنا به گفتــه یک مقام اطالعاتــی آمریکا ، 
فرآیند شناسایی رهبر القاعده از یکسال پیش و 
همزمان با ورود وی به افغانستان آغاز شده است. 

این مقام می گوید : » یکبار که الظواهری به این 
خانه امن در کابل وارد شــد، مقامــات او را در 
بالکن منزلش شناسایی کردند – جایی که او در 
نهایت مورد هدف قرار گرفت. مقامات، تحقیق و 
تفحصی را درخصوص این خانه امن انجام دادند 
و اطمینان حاصل کردند که می توانند عملیاتی 

برای کشتن الظواهری ترتیب دهند.«
نطقذوقبایدن

ظهر دیــروز ، »جو بایدن« رئیس جمهوری 
آمریکا کــه به دلیل ابتالی دوبــاره به بیماری 
کووید -۱۹ در قرنطینه به ســر می برد، ضمن 
تایید قتل الظواهری در ســخنانی از کاخ سفید 
گفت: » رهبر گروه القاعده را که موجب کشته 
شدن بسیاری از آمریکایی ها در حمالت مختلف 

شده بود، در افغانستان کشتیم.«
رئیس جمهــوری آمریــکا با بیــان اینکه 
الظواهری  در برنامه ریزی حمله ۱۱ ســپتامبر 
۲00۱ نقش داشت، گفت: برای چندین دهه او 

مغز متفکر حمالت به آمریکایی ها بود.
رئیس جمهوری آمریکا مدعی شــد: اکنون 
عدالــت برقرار شــده اســت و این ســرکرده 

تروریست ها دیگر وجود ندارد.
وی تالش کرد با لحن جدی ، بگوید: »مهم 
نیست کجا پنهان می شوید، اگر تهدیدی برای 
مردم ما باشید شما را پیدا کرده و ازبین خواهیم 

برد.«
رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد که جامعه 
اطالعاتی آمریکا الظواهری را که به مرکز شــهر 
کابل در افغانستان منتقل شــده بود، در اوایل 

سال جاری شناسایی کرد.
بایدن با بیان این که اجازه حمله دقیق برای 
حذف الظواهری را داده است، مدعی شد به هیچ 
یک از اعضای خانواده الظواهری و غیرنظامیان 
آسیبی وارد نشده است. رئیس جمهوری آمریکا 

که کشــورش دو دهه موجب اشغال و خشونت 
و خونریزی در افغانســتان به بهانــه مبارزه با 
گروههای تروریســتی شــده  و سرانجام بسیار 
آشــفته و  پر هرج و مرج از این کشــور خارج 
شــد، ادعا کرد: دیگر هرگز اجازه نخواهیم داد 

افغانستان به پناهگاه تروریست ها تبدیل شود.
بایدن با بیان اینکه الظواهری کشــته شده 
اســت، ادعا کرد: ما مطمئن می شــویم اتفاق 
دیگری نمی افتد و افغانســتان ســکوی پرتاب 

تروریسم نیست.
رئیــس جمهــوری آمریــکا ادامــه داد که 
واشــنگتن به دنبال این جنگ نبود و تروریسم 

سراغ این کشور آمده است.
وی با اشــاره حادثه ۱۱ ســپتامبر خطاب 
به کســانی که به گفته او در سراســر جهان به 
آسیب رساندن به آمریکا ادامه می دهند، گفت: 
ما همچنان هوشیار خواهیم بود و هرگز تسلیم 

نخواهیم شد.
تالشبرایبازسازیپرستیژ

تصمیم بایدن در مورد افغانستان، محبوبیت 
او در آمریکا و جهان را تا ۴0 درصد کاهش داد. 
تنهــا ۲۵ درصد مردم آمریکا اقدام دولت بایدن 
در خروج از افغانســتان در شرایط کنونی مورد 
تایید قــرار دادند. خروج غیرمســئوالنه بعد از 
۲0 ســال ضربه زدن به ثبات و امنیت، آرامش 
و اقتصاد این کشــور در بدترین زمان و شرایط 
ممکن انجام شد و دردی از مردم افغانستان دوا 

نکرد.  
همچنین شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا 
متعلق جمهوریخواهان این کشور در مورد این 
حمله ســواالتی مطرح کرد و نوشت: زمان این 
حمله، به طور عجیبی مصادف است با یک سال 
پس از خروج فاجعه بار بایدن از افغانستان و سه 

ماه قبل از انتخابات میان دوره ای نوامبر.

عــالوه بر ایــن، با توجه به تمایــل بایدن و 
مقامات ارشــد دولــت او برای توجیه مســائل 
مربوط به امنیت ملی که ثابت شــده غیرقابل 
قبول یا نادرســت هستند و احتماال بعداً نیاز به 
عقب نشــینی دارد، کنگره باید این حمله را به 

طور کامل بررسی کند.
مثاًل اینکه چرا این حمله اکنون اتفاق افتاد؟ 
بدون هیچ رســانه غربی در افغانســتان، مردم 
آمریکا چگونه می توانند مطمئن باشند که دقیقا 
چه اتفاقی افتاده است؟ آیا می توانیم تأیید کنیم 
که ایاالت متحده واقعــاً ظواهری را به هالکت 

رسانده و اینکه تلفات غیرنظامی نداشته است؟
»ســوال مهمتر این اســت کــه آیا تصمیم 
پرزیدنت بایدن برای کشــتن الظواهریی به این 
معنی است که دولت او سرانجام تروریست های 
افراطی را بــه عنوان یک موضوع امنیت ملی با 

اولویت باال به رسمیت می شناسد؟«
بایدن باید پاســخگو باشــد که چرا پس از 
اینکه رهبری پرزیدنت ترامپ باعث شد داعش 
در عراق و سوریه متحمل شکست های گسترده 
شــود و خالفت خود را در زمین از دست بدهد، 
این ســازمان تروریســتی در حال بازگشت به 
خاورمیانه اســت و حضــور گســترده ای در 

افغانستان و آفریقا ایجاد کرده است.
فاکس نیوز ابراز امیدواری کرد، تصمیم بایدن 
برای کشتن ایمن الظواهری نشانه این باشد که 
او و مقامات ارشدش متوجه این موضوع هستند 
و حمله هواپیمای بدون سرنشین که او را به قتل 
رساند، اساســاً برای کسب امتیاز سیاسی انجام 

نشده است.
معرفیوارثالظواهریدرالقاعده

گفته می شود که وارث احتمالی بعدی رهبری 
القاعده ، یک نیروی زیــرک، آموزش دیده و با 
تجربه در کشتن سربازان آمریکایی و بریتانیایی 
است که خود را »شمشیر عدالت« نامیده است. 
به نوشــته روزنامه دیلی میل ، »سیف العدل« 
مصری یک افسر سابق ارتش است که از اعضای 
موسس القاعده به شــمار می رود و اواخر دهه 
۸0 میالدی به گروه تروریســتی به نام »مکتب 

الخدمت« ملحق شد.
بعد از مدتی او با اسامه بن الدن و الظواهری 
آشــنا شــد و به زودی به گروه مجزایی به نام 
»جهاد اسالمی مصر« پیوست. مساله دیگری که 
از او می دانیم این اســت که سیف العدل حدود 
۶0 ساله یکی از جوانترین رهبران القاعده است و 
وقتی ۳0 سال داشت شاهد عملیات »سرنگونی 
بلک هاوک« در موگادیشــو، سومالی بود که در 
جریان آن عملیات، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته 
شده و اجسادشان در خیابان ها به نمایش درآمد.

از زمان کشــته شــدن اســامه بن الدن در 
۲0۱۱، العدل به یکی از استراتژیست های مهم 
در داخل القاعده تبدیل شــد. نام واقعی العدل 

»محمد صالح الدین زیدان« است.
»حمزه« پسر اســامه بن الدن که قرار بود 
جانشــین پدر شود در سال ۲0۱۹ کشته شد و 
»ابو محمد المصری« هم که استراتژیست ارشد 

این گروه بود در سال ۲0۲0 ترور شد.
اطالعات ایــاالت متحده می گویــد: العدل 
در ارتبــاط بــا بمب گــذاری ۷ اوت ۱۹۹۸ در 
ســفارتخانه های ایاالت متحده در دارالســالم، 
تانزانیا، و نایروبی، کنیا، تحت تعقیب اســت. در 
جریان این انفجارها در شــرق آفریقا ۲۲۴ تن 
کشته شده که شــامل ۱۲ آمریکایی می شوند. 
همچنین بیش از ۴۵00 تن هم زخمی شدند. 
جایزه ۱0 میلیون دالری نیز برای ســر العدل 

تعیین شده است.

رهبر القاعده جلوی چشم طالبان کشته شد 

قتل الظواهری با شلیک پهپاد سیا 

بنابر تازه ترین نظرســنجی های به عمل آمده، بیشتر 
آمریکایی ها خواهان مجرم شــناخته شدن دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا درباره حادثه تروریستی 
۶ژانویه هستند؛ اقدامی که از سوی کمیته تحقیق کنگره 
از آن بعنوان نقطه اوج تالش برای کودتا از سوی ترامپ و 

هواداران وی خوانده می شود.
بــه گــزارش تارنمای خبــری هیل، در نظرســنجی 
اختصاصی صورت گرفته برای این رسانه آمریکایی، بیش 
از نیمی از رای دهندگان آمریکایی موافق آن هســتند تا 
دونالد ترامپ با کیفرخواست جنایی بر سر حادثه ۶ ژانویه 
روبرو شــود. این درحالی است که  جمعی رای دهندگان 
آمریکایی نیز بر این باور هســتند که باید به ترامپ اجازه 

دادتا دوباره برای ریاست جمهوری نامزد شود.

 از دیگر نتایج این نظرســنجی که از ســوی »هاروارد 
کپــس - هریس« بطور اختصاصی بــرای تارنمای خبری 
هیل انجام شــده و  ۱0 مرداد ماه منتشــر  شــده، آمده 
است که واقعه تروریستی ۶ژانویه  حمله به عمارت کنگره 
آمریکا  که آخرین مرحله از انتخابات ریاســت جمهوری 
۲0۲0 آمریکا در آن جریان داشــت و بــا تحریک دونالد 
ترامپ برای تغییر نتیجه آرا رخ داد؛ یک نقطه تفرقه آمیز 

در آمریکا است.
»مارک پن« ، مدیر نظرســنجی هاروارد درمورد نتایج  
حاصل از  این نظرســنجی به هیل گفت: این نظرسنجی 
نشان داد که مســاله اعالم جرم علیه ترامپ درباره واقعه 
۶ژانویــه می تواند یک موضع به شــدت تفرقه انگیزانه در 

آمریکا باشد.

»آنــدرو اســتین«، سیاســتمدار دموکــرات و رئیس 
ســابق شــورای شــهر نیویورک در تحلیلی برای روزنامه 
نیویورک پســت نوشــت: »با قریب الوقوع بودن پیروزی 
آمریکا،  میــان دوره ای  انتخابــات  در  جمهوری خواهــان 
بایدن با مشــکالت متعددی رو به رو اســت. از جمله این 
مشکالت می توان به محبوبیت پایین این رئیس جمهوری، 
نگرانی هایــی درخصوص وضعیت ســالمت جســمی او، 
دستورکار داخلی شکست خورده که هیچ راه رو به جلویی 
ندارد و اشــتباهات او در حوزه سیاست خارجه اشاره کرد. 
اگــر جمهوری خواهان، کنگره را به دســت بگیرند، بایدن 
همچنین با ســواالتی مواجه خواهد شــد کــه نمی تواند 
مداخله خودش را در تجارت خارجه پرسود پسرش هانتر 
بایدن توجیه کند. همزمان با اینکه به میانه راه جو بایدن، 

رئیس جمهوری آمریکا نزدیک می شــویم، واضح است که 
برای او زمان آن فرا رســیده که جایگاهش را در تاریخ به 
عنوان رئیس جمهوری انتقالی بپذیرد و آبرومندانه استعفا 
کند. به عنوان کســی که به دموکرات ها وفادار است، قصد 
ندارم کلیات شــخصیت جو بایــدن را نقد کنم و به نظرم 
ریاست او موفقیت های کمی داشته است. دولت او به دلیل 
توزیع سریع واکســن های کووید-۱۹ که باعث شد کشور 
را از روزهای ســخت کرونایی خارج کند، مستحق ارزش 

و اعتبار است. 
بایدن همچنین دو الیجه دوحزبی را امضا و به تصویب 
رساند: یک سرمایه گذاری چشمگیر در زیرساخت آمریکا 
و الیجه بی سابقه امنیت سالح. اما بایدن کارهایی که او به 

خاطرش رئیس جمهور شد را انجام نداده است

پیشنهاد استعفای بایدن پیش از انتخابات میان دوره ایاقناع افکار عمومی آمریکا علیه ترامپ

گروهبینالملل: روزنامه فایننشــال تایمز 
نوشــت: جو بایدن رئیس جمهــوری آمریکا از 
مقامات ارشــد دولتش از جمله جیک سالیوان 
مشاور امنیت ملی خواسته است نانسی پلوسی 
رئیــس مجلس نمایندگان را از خطر ســفر به 
تایوان آگاه کنند اما به گفته افراد آگاه پلوســی 
تصمیم خود را برای ادامه این سفر گرفته است. 
همزمان با این سفر احتمالی، تصاویری از اعزام 
گسترده نیروهای نظامی ارتش چین به سمت 
جنوب مخابره شده است. همزمان، جنگنده های 
چینی به تنــاوب در مرزهای تایــوان به پرواز 

درآمده اند. 

در ویدئویی که دیروز در مراسم بزرگداشت 
نود و پنجمین سال تاسیس ارتش آزادی خلق 
چین در شبکه های اجتماعی منتشر شد پیامی 
بدین ترتیب نوشــته شده اســت: »ما به شکل 
کامل برای هرگونه اتفاقی آمادگی داریم. گوش 
به فرمان می جنگیم و به هر عملیاتی تا پیروزی 

ملحق می شویم.« 
براساس اطالعات شبکه تلویزیونی »نکست 
تی وی« تایوان قرار است نانسی پلوسی  در تاپیه 
و در هتل »گراند هی یات« در منطقه شــینئی 
بماند اما هنوز زمان رسیدن او به تایوان مشخص 
نشده است. عالوه براین شبکه خبری سی ان ان 

نیز از قول مقام های رسمی ارشد آمریکا و تایوان 
اطالعات مشابهی را منتشر کرده است. 

»ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت امورخارجه 
چیــن در کنفرانــس خبری اعالم کــرد: »اگر 
با آتش بازی کنید، خاکســتر می شــوید. من 
معتقدم آمریکا به خوبــی از پیاِم واضح و قاطع 
چین آگاه است. اگر پلوسی به تایوان برود، ارتش 
چین بیکار نخواهد نشست تا از تمامیت ارضی و 

یکپارچگی کشورمان دفاع کند.«
سماجتبدونبازگشت

از طرف دیگر ، یک مقام نیروی دریایی ایاالت 
متحده از استقرار ۴ کشتی جنگی آمریکایی از 

جمله یک ناوهواپیمابر در آب های شرقی تایوان 
خبــر داد. بنا به گزارش رویتــرز، ناو هواپیمابر 
رونالــد ریگان از آب هــای جنوبی دریای چین 
عبور کرده و درحال حاضر در آب های فیلیپین 

در شرق تایوان و جنوب ژاپن مستقر است.

سه نفر از افراد آگاه از برنامه های سفر رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا گفته اند که پلوســی 
به عنوان بخشی از سفر گسترده تر به آسیا که 
از روز یکشنبه در سنگاپور آغاز شد، در تایپه با 

رئیس جمهوری تایوان دیدار خواهد کرد.

جنگنده های چینی در مرز تایوان به پرواز درآمدند

بازی پلوسی با اعصاب پکن
4 ناو آمریکایی در دریای چین در وضعیت آماده باش جنگی قرار گرفتند

برخی منابع فرانسوی تایید کردند که شام کاری اخیر 
رئیس جمهوری فرانســه با ولیعهد ســعودی در لحظات 

پایانی با تنش هایی همراه بود.
خبرنگار ارشد روزنامه فرانسوی »لو فیگارو« در توئیتی 
چند روز پس از برگزاری این دیدار افشا کرد که شام کاری 
امانوئــل مکرون با محمد بن ســلمان آنقدرها هم خوب 
پیش نرفت. ژرژ مالبرونو کارشــناس مسائل خاورمیانه در 
این روزنامه همچنین به نقل از دو منبع فرانسوی نوشت: 
ولیعهد سعودی با نیم ساعت تاخیر در ضیافت حاضر شد 
و لحظات آخر شــام کاری نیز پرتنش بود. وی نوشت: بن 
ســلمان ساعاتی پس از شــام و در همان شب، فرانسه را 
ترک کرد. همچنین ســفر او به الجزایــر که قرار بود در 
ادامه همین سفر باشد، به زمان دیگری موکول شده است. 
برنامه شــام کاری پنجشنبه شب رئیس جمهوری فرانسه 

با ولیعهد سعودی در الیزه خشم فعاالن و مدافعان حقوق 
بشــر را در فرانســه برانگیخت و واکنش هایی را در طبقه 
سیاســی این کشور در پی داشت. رســانه ها از این دیدار 
به عنوان نشــانه ای از بازگشت این شــاهزاده سعودی به 
عرصه بین المللی دو هفته پس از ســفر جو بایدن رئیس 
جمهوری آمریکا به منطقه عنوان کردند، آن هم در زمانی 
که جنگ اوکراین به افزایــش قابل توجه بهای انرژی در 
جهان منجر شــده است. بن ســلمان پس از قتل جمال 
خاشــقچی روزنامه نگار سعودی نشــریه واشنگتن پست 
در عرصه بین المللی طرد شــد. این روزنامه نگار ۵۹ ساله 
به عنوان منتقد هیأت حاکمه ســعودی، دوم اکتبر ۲0۱۸ 
)۱0 مهر ۹۸( یک هفته پس از آنکه از مقام های سعودی 
بــه خاطر ســکوت در برابر اهانت هــای رئیس جمهوری 

آمریکا انتقاد کرده بود.

تارنمــای آمریکایــی »دیفنــس نیوز« گــزارش داد: 
کارشناســان معتفدنــد ماه ها جنگ اوکرایــن درس های 
جدیدی در حوزه های زمینــی، دریایی و هوایی ارائه داده 
و می توانــد راهبردهای آینده ارتش آمریکا را دســتخوش 
تغییراتی کند. هفته گذشته وزارت دفاع آمریکا بسته امنیتی 
دیگری بــه ارزش ۲۷0 میلیون دالر را برای اوکراین اعالم 
کرد که شامل سامانه های موشکی توپخانه ای با تحرک باال 
و سامانه های هواپیماهای بدون سرنشین »فونیکس گوست 
Phoenix Ghost« می شد. بر اساس گزارش وزارت دفاع 
آمریکا، این کمک های نظامی مجموعه سامانه های موشکی 
هیمارس اوکراین را به ۱۶ ســامانه افزایش می دهد و ۵۸0 
سامانه »فونیکس گوست« دیگر را به خط مقدم درگیری ها 
در اوکراین ارســال می کند.  »دیوید جانسون«، سرهنگ 
بازنشسته ارتش  آمریکا، طی سخنانی در اندیشکده بنیاد 

هریتیج، جنگ زمینی را یک جنگ فرسایشی توصیف کرد 
و گفت، جنگ فرسایشــی روسیه برخالف میل غرب برای 
کمک به اوکراین اســت. جانســون گفت: تصور پوتین آن 
اســت که با این جنگ بر اراده غرب پیشی خواهد گرفت 
و اراده غــرب در کمک به اوکراین را به ویژه با توجه به در 
راه بودن زمستان خواهد شکست. این سرهنگ بازنشسته 
ارتش آمریکا گفت: این نوع جنگ چیزی اســت که ارتش 
مــدرن آمریکا آن را تجربه نکرده اســت. آمریکا باید برای 
این نوع »شوک سیســتمی« آماده شود زیرا با تهدیدهای 
فزاینده ای مواجه است. این رسانه ادعا کرده است به رغم 
کاهش نیروهای دریایی، اوکراین موفق شــده از آســیب 
پذیــری  روســیه، از جمله ضعف کشــتی هایش در برابر 
موشــک های دقیق و بیرون راندن مســکو از دریای سیاه، 

استفاده کند.

نکته های جنگ اوکراین برای ارتش آمریکاافشای تنش در شام کاری اخیر مکرون و بن سلمان در الیزه

تاسیس شرکت با مســئولیت محدود پردازش حساب هوشمند 
قزوین درتاریخ ۱۴0۱/0۵/۱0 به شــماره ثبت ۱۷۶۷۶ به شناســه ملی 
۱۴0۱۱۳۸۵0۹۷ ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه انواع 
خدمات در زمینه حسابداری اشــخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قزوین، شهرستان قزوین، بخش مرکزی، 
شهر قزوین، بنیاد شهید، خیابان شهیدعباس پور، خیابان فلسطین غربی، 
پالک ۲۱، طبقه همکف کدپســتی ۳۴۱۳۹۱۶۱۸۱ ســرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت اســت از مبلــغ ۲0,000,000 ریال نقدی میزان ســهم 
الشــرکه هر یک از شرکا آقای علی لطفی به شماره ملی 00۷۸۱۵۷۲۳۴ 
دارنده ۱0000000 ریال ســهم الشرکه آقای مهدی یزدی به شماره ملی 
۴۳۲۴۵۳۲۱۲۵ دارنده ۱0000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیات مدیره 
آقای علی لطفی به شــماره ملی 00۷۸۱۵۷۲۳۴ به ســمت رئیس هیات 
مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی یزدی به شماره ملی ۴۳۲۴۵۳۲۱۲۵ 
به سمت عضو اصلی هیات مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اســالمی با امضاء 
مدیرعامل و رییس هیات مدیره بصورت مشــترک همراه با مهر شــرکت 
و همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار مردم ســاالری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانقزوینادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریقزوین)1359617(

تورم جهانی مواد غذایی
گــزارش تازه بانک جهانی نشــان می دهد که از زمان درگیری روســیه و 
اوکراین، تورم مواد غذایی در بســیاری از کشورهای در حال توسعه به شدت 
افزایش یافته و حتی چندین کشــور ثروتمند نیز در چرخه افزایش قیمت ها 
گرفتار شــده اند، به همین خاطر بســیاری از کشورها دچار بحران تمام عیار 

پرداخت بدهی ها خواهند شد.
روزنامه گاردین به نقل از یافته های بانک جهانی نوشت که به دلیل جنگ 
روســیه علیه اوکراین، بسیاری از کشــورها به میزان ۱ درصد تولید ناخالص 
داخلــی با افزایش هزینه های مواد غذایی و برخی دیگر نیز ناتوان از مهار این 

گرانی، دچار بحران تمام عیار پرداخت بدهی ها خواهند شد.

اکونومیک


