
ترامپ پیروز انتخابات جمهوریخواهان
بر اســاس یک نظرســنجی، رئیس جمهور سابق 
آمریکا، با اختالف زیاد نســبت به هم حزبی هایش، 
بیشــترین شــانس را برای پیــروزی در انتخابات 

مقدماتی سال ۲۰۲۴ خواهد داشت.
به نوشــته روزنامــه »ایندیپندنت«، نظرســنجی 
نشــریه »پالتیکو« و موسسه »مورنینگ کنسالت« 
نشــان داد، ۵۹ درصد از جمهوری خواهان آمریکا 
خواســتار تداوم نقش کلیدی ترامپ در این حزب 
هستند.عالوه بر این، ۵۴ درصد از شرکت کنندگان 
جمهوری خــواه ایــن نظرســنجی می گوینــد در 
انتخابــات مقدماتی این حزب بــرای تعیین نامزد 
اصلی ریاســت جمهوری در سال ۲۰۲۴ به ترامپ 
رأی خواهنــد داد.این در حالی اســت که پس از 
ترامپ، »مایک پنس« معاون او در دوره ریاســت 
جمهوری، با اختالف بســیار زیاد در رتبه دوم قرار 
داشــته و از حمایت ۱۲ درصدی جمهوری خواهان 

برخوردار است.
در این میــان بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیدار 
عمومی با مــردم گفت، از صحبت کــردن درباره 
رئیس جمهور ســابق این کشور خسته شده است.

از ســوی دیگر یک قانون گــذار آمریکایی در کنار 
یک انجمن حامی رنگین پوستان این کشور، اولین 
پرونده شکایت فدرال را علیه رئیس جمهور سابق 
و با اتهام پشتیبانی از گروه های نژادپرست، تشکیل 
دادنــد. در همین حال لیندســی گراهام ســناتور 
ارشــد جمهوری خواه ضمن انتقاد از اظهارات رهبر 
جمهوری خواهان ســنا علیه رئیس جمهور ســابق 
آمریکا گفت، حــزب جمهوری خواه بدون حمایت 
دونالد ترامپ نمی تواند اکثریت ســنا را به دســت 
گیرد.لیندســی گراهام در این مصاحبه خطاب به 
میــچ مک کانل و دیگر جمهوری خواهان هشــدار 
داد، بــدون ترامپ امکان بازپــس گیری اکثریت 

کرسی های سنا وجود ندارد.

نیمچه گزارش

گزارش

بایدن به رغم شــعارهای بســیار همچنان به سیاست های 
دوران ترامپ باقی مانده اســت که نمود آن را در تهدیدات 
نظامی و سیاسی آمریکا علیه چین می توان مشاهده کرد. 

نیروی دریایی آمریکا از حرکت یکی از ناوشــکن های خود 
در نزدیکــی جزایر چین در دریــای جنوبی، بعد از عبور از 
تنگه تایوان خبر داد.ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا در 
بیانیه ای ادعا کرد ناوشکن »یو.اس.اس راسل« با حرکت در 
دریای جنوبی چین و نزدیک شــدن به جزایر تحت کنترل 
پکــن، »حقوق و آزادی دریانوردی« را اعمال کرده اســت.
این کشتی جنگی آمریکایی در نزدیکی »جزایر اسپراتلی« 
در منطقه مورد مناقشه با فیلیپین، تایوان و ویتنام حرکت 
کــرد که این چندمیــن بار در دوران دولــت »جو بایدن« 
رئیس جمهــور جدید ایاالت متحده اســت کــه این اتفاق 

می افتد.
بر اســاس این گزارش، حرکت ناوشــکن راسل در نزدیکی 
ایــن جزایر، بعد از تحرکات ســه کشــتی جنگی دیگر در 
دریای جنوبی چین و همچنین نزدیکی جزایر پاراسل انجام 
شده اســت.وزارت امور خارجه چین با محکوم کردن عبور 
ناوشــکن های آمریکایی از تنگه تایوان و حرکت در دریای 
جنوبــی، می گوید پکن از اوضاع منطقه کامال مطلع بوده و 

آمادگی دارد هر زمان به هر تهدید و تحریک پاسخ دهد.
این اقدام تحریک آمیز ایاالت متحده در شــرایطی صورت 
گرفته  اســت پکن، تایوان را بخشــی از سرزمین متعلق به 
چین می داند و تحرکات آمریکا و فروش ســالح به تایوان 
را نقــض حاکمیت خود و مغایر با سیاســت »چین واحد« 
ارزیابی می کند. از ســوی دیگر رئیس جمهور جدید آمریکا 
با دنباله روی از سیاســت خارجی دولت پیشین این کشور، 

چیــن را به »عواقب جــدی« به بهانه های حقوق بشــری 
تهدید کرد. اظهارات اخیر تعدادی از مقام های دولت جدید 
آمریکا به ریاســت بایدن درخصوص چین و روســیه نشان 
داد آنها نیز همان سیاســت های سرکوبگرانه دولت پیشین 
به ریاســت »دونالد ترامپ« را دنبال می کنند. »جو بایدن« 
رئیس جمهــور آمریکا در مصاحبه با شــبکه »ســی ان ان« 
مدعی شــد چین باید به بهانه های حقوق بشری، با عواقب 
جدی مواجه شود.به نوشته خبرگزاری »رویترز« به نقل از 
این مصاحبه، بایدن در پاسخ به سوالی درباره اقدامات »شی 

جین پینگ« رئیس جمهــور چین، گفت: »عواقب جدی در 
انتظار چیــن خواهد بود و او نیز این مســئله را می داند«.

وی بــا ادعای اینکه آمریکا نقــش جهانی خود در حمایت 
از حقــوق بشــر را احیا می کند، مدعی شــد دولت وی در 
همکاری بــا متحدان و جامعه جهانــی، چین را به رعایت 
حقوق بشــر ملزم خواهد کرد.رئیس جمهور آمریکا در ادامه 
این ادعاهایش افزود: »چین به ســختی تالش می کند تا به 
یک رهبر جهانی تبدیل شود و برای این که بدان لقب برسد 
باید ]حقوق بشر را[ رعایت کرده و اعتماد دیگر کشورها را 

به دست بیاورد«. بایدن همچنین با تهدید پکن، گفت: »تا 
زمانی که آنها فعالیت هایی متناقض با حقوق بشــر را ادامه 
می دهند، اوضاع باید برای آنها دشــوار شود«. در این میان 
چین در کنار هشــدار به آمریکا در حال کاهش تنشــهای 
منطقه ای اســت تا مقابله ای همه جانبه با آمریکا داشــته 
باشــد. در این چارچوب تصاویر ماهواره ای از مناطق مرزی 
مورد مناقشــه بین چین و هند نشان می دهد که پکن در 
حال تخلیه پایگاه های نظامی و عقب کشــیدن تجهیزات و 
نیروهای خود اســت.در پی توافق کشــورهای چین و هند 
بــرای کاهش تنش ها در مناطق مرزی مورد مناقشــه، دو 
طرف اردوگاه های نظامی در مرز را تخلیه کرده و نیروهای 

خود را عقب کشیدند.
تصاویر ماهواره ای که از مناطق مرزی هیمالیا بین دو کشور 
منتشر شد، نشان می دهد که چین ده ها فقره از پایگاه های 
نظامی خود در مرز هند را برچیده و در حال تخلیه نظامیان 

خود از این مناطق است.
هفتــه قبل بود که دولت های چیــن و هند اعالم کردند به 
برنامه ای برای عقب کشیدن تانک ها، تجهیزات و نیروهای 
نظامــی از کرانه های »دریاچه پانگونــگ« در منطقه لداخ 

رسیده اند.
تصاویر منتشر شده توســط کمپانی »َمکسار تکنولوجیز«، 
برچیده شدن پایگاه های نظامی چینی در نزدیکی دریاچه 
پانگونــگ و مناطق مرزی هیمیالیا با هند را تایید می کند. 
این پایگاه ها در تصاویر مشــابه در ماه ژانویه قابل مشاهده 
بودند.از ســوی دیگر، یک مقام هندی - که خواست نامش 
فاش نشــود - امروز به رویترز گفت: »اقدام مشابهی نیز از 

سمت ما در حال انجام شدن است«.

افشاگری الحشد الشعبی 
درباره فرودگاه اربیل

علی الحســینی ســخنگوی سازمان الحشــد الشعبی در 
محور شــمال عراق در پاسخ به اتهامات حزب دموکراتیک 
کردســتان تأکید کرد، موشــکهایی که فرودگاه اربیل را 
هدف قرار داد، از مناطق تحت ســیطره پیشمرگه شلیک 
شده است. الحسینی به پایگاه خبری »بغداد الیوم« گفت: 
»اتهامات حزب دموکراتیک کردستان علیه الحشد الشعبی، 
باطل اســت؛ بویژه اینکه همه از کینــه بارزانی و حزب او 
علیه الحشد اطالع دارند«.وی ادامه داد: »همه می دانند که 
الحشد، گروهی بود که طرحهای بارزانی برای تجزیه عراق 
را ناکام گذاشــت«.این فرمانده الحشــد خاطر نشان کرد: 
»موشکهایی که فرودگاه بین المللی اربیل را هدف قرار داد، 

از مناطق تحت ســیطره و نفوذ نیروهای پیشمرگه شلیک 
شده است«.الحسینی تصریح کرد: »الحشد الشعبی یا هیچ 
گروه رسمی دیگری، در این مناطق حضور ندارد. به همین 
دلیل، اتهامات حزب بارزانی باطل و تالش برای ســرپوش 
گذاشتن بر شکست امنیتی اســت«.»محمد البصری« از 
کارشناسان مســائل نظامی عراق هم گفت که »اظهارات 
حزب دموکراتیک کردســتان، اتهامات باطلی اســت؛ زیرا 
تحقیقات تا کنون تکمیل نشــده و هیچ نتیجه ای از عامل 
]این حمالت[ وجود ندارد«.خبر دیگر آنکه جبار المعموری 
رئیس اتحادیه علمای مسلمان در دیالی عراق گفت که به 
تازگی محموله های جدید ســالح تک تیراندازی پیشرفته 
آمریکا به دســت داعش رسیده اســت. همچنین نماینده 
ائتالف الفتح عراق گفت که باید نیروهای ســازمان الحشد 
الشعبی در منطقه »سهل نینوی« و »سنجار« باقی بمانند 
تا توطئه های تجزیه را ناکام بگذارند. »محمد الشــبکی« 
نماینده ائتــالف الفتح عراق بر لزوم ابقای حضور نیروهای 
سازمان الحشد الشعبی در دشــت نینوی و سنجار تأکید 
کرد.الشــبکی به پایگاه خبــری المعلومه گفت که حضور 
نیروهای الحشــد در ایــن مناطق، ضامن دفــع هر گونه 
مداخله خارجی از جمله مداخله ترکیه است.در این میان 
عبد العزیز المحمداوی رئیس ستاد سازمان الحشد الشعبی 
و برهم صالــح رئیس جمهور عراق بــر رد هر گونه اقدام 
تخریبگرانــه و لزوم تالش بــرای جلوگیری از نفوذ عناصر 

تروریستی داعش به داخل این کشور تأکید کردند.

تصویب قانون ضد اسالمی 
در پارلمان فرانسه 

در ادامه سیاســت های ضد اســالمی ، مجمع ملی فرانسه 
با ۳۵۴ رای، ابزارســازی از دین برای اهداف سیاســی را 
جرم انگاری کــرد. هرگونه تهدید و تهاجــم با انگیزه های 
اســالم گرایانه تا سه ســال حبس و ۷۵ هزار یورو جریمه 
خواهد داشت. کارکنان دولت باید بی طرفی مذهبی داشته 
باشــند. الیحه ارزش های جمهوری کــه از اوایل فوریه در 
مجمع ملی فرانســه در دســت بررســی بود، با ۳۵۴ رای 
موافق در برابر ۱۵۱ رای مخالف، تصویب شد. مصوبه برای 
اجرایی شدن باید در پایان ماه مارس از رای سنا نیز بگذرد. 
این قانون که بــه ابتکار و فراخوان امانوئل ماکرون، رئیس 

جمهوری فرانسه تهیه و تدوین شده، مبنا و راهبرد تطابق 
جامعه مســلمانان با ارزش های بنیادین جامعه فرانســه 
خواهد بود. محمد موســوی، رئیس شــورای مســلمانان 
فرانســه، یک ماه قبل منشور ارزش های جمهوری را امضا 

کرده بود.
فرانســه با حدود ۶ میلیون مســلمان، بیشترین جمعیت 
مســلمانان در بین کشــورهای اروپای غربــی را دارد. در 
اکتبر ۲۰۲۰ و پس از آنکه ســاموئل پتی، یک معلم تاریخ 
ســر بریده شد، فشارها علیه اســالم سیاسی و پیامدهای 
آن در فرانســه باال گرفت.طبق قانون منع اسالم سیاسی، 
کلیه کودکان فرانســوی باید از سه سالگی به بعد در یک 
مدرسه عمومی و به رسمیت شناخته شده، درس بخوانند. 
آموزش کودکان در خانه، صرفا در موارد اســتثنایی میسر 
خواهد بود. بر اساس مصوبه، کارکنان دولت باید بی طرفی 
مذهبی داشته باشــند و هر گونه تهدید یا تهاجم مبتنی 
بر انگیزه های اســالم گرایانه نیز می تواند به بهای تا ســه 
ســال زندان و تا ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی تمام شود. هر 
خارجی که مفاد قانون را زیر پا بگذارد، از فرانســه اخراج 
خواهد شــد. بر اســاس این قانون، انجمن ها و تشکل های 
فرهنگی، اجتماعی و مذهبــی، تحت نظارت دقیق تر قرار 
خواهند گرفت.  در مقابل، نیروهای چپ و برخی جماعات 
اســالمی فرانسه، این قانون را اسالم هراسی خوانده و آن را 
موجب تقویت پیشداوری و انگ زدن به مسلمان ها ارزیابی 

کردند

کدام آتش بس؟

بحران کرونا در حالی همچنان اولین تهدید جهان است 
که در اقدامی قابــل تامل انگلیس خواهان آتش بس در 
مناطق درگیر مناقشــه در سراســر جهان شد تا مردم 
این مناطق نیز بتوانند در مقابل ویروس کرونا واکســینه 
شوند. چنانکه انگلیس ادعا کرده است که قطعنامه ای را 
به شــورای امنیت ارائه خواهــد داد تا در مناطق درگیر 
مناقشه در سراســر جهان آتش بس برقرار شود تا مردم 
این مناطق نیز بتوانند در مقابل ویروس کرونا واکســینه 
شــوند. این رفتار از سوی انگلیس با ادعای بشر دوستانه 
در حالی صورت می گیرد که چند ســوال اساسی مطرح 
است. نخســت آنکه مجریان جنگ و کشتار چه کسانی 
هستند؟ نگاهی به عامل کشتارها در جهان نشان می دهد 
که بخشــی از آنها برگرفته از تروریسم دولتی و جنایت 
علیه بشریت است که از سوی رژیم هایی همچون رژیم 
صهیونیستی و سعودی صورت می گیرد. رژیم هایی که 
روابط نزدیکی با غرب از جملــه انگلیس دارند که البته 
برخی دولتها در افریقا را نیز باید به آنها افزود. از ســوی 
دیگر گروه های تروریســتی بعد دیگــر جنایات کاران 
هســتند که تمام اســناد و مدارک بیانگر نقش غرب در 
ایجاد و حمایت از  آنهاســت چنانکــه القاعده و داعش و 
صدها گروه تروریستی دیگر توسط دستگاه های امنیتی 
و اطالعاتی غربی از جمله انگلیس ایجاد شــده اند. دوم 

آنکه کشورهای غربی از جمله انگلیس یا با حضور نظامی 
مســتقیم به کشــتار و جنایت می پردازند که نمود آن 
را در عراق و افغانســتان ، ســوریه و لیبی و بسیاری از 
کشــورهای آفریقایی می توان مشــاهده کرد و یا اینکه 
با فروش تســلیحات به جنگ افــروزی و بحران ها دامن 
می زنند. منفعت طلبی اقتصادی غرب و تقالی آنها برای 
اجرای اشکال جدیدی از استعمار نو از ریشه های بحران 

امنیتی در جهان شده است. 
چنانکــه به رغم مخالفت های شــدید جهانی و مردمی، 
انگلیــس همچنان بر فروش تســلیحات به ســعودی و 
امارات برای کشــتار مردم یمن اصــرار دارد و از تامین 
کنندگان اصلی سالح برای رژیم صهیونیستی است. سوم 
آنکه بعدی از بحران جهانی برگرفته از تحریم هایی است 
که علیه ســایر کشورها وضع می شود. انگلیس در حالی 
اقدام برای واکســینه کردن جهان در برابر کرونا را ســر 
می دهد که انگلیس در کنار ســایر کشــورهای غربی با 
اعمال تحریم علیه سایر کشورها در روند مبارزه کشورها 
با کرونا اخالل ایجاد می کند. با توجه به آنچه ذکر شــد 
می توان گفت که انگلیس خــود متهم ردیف اول ایجاد 
بحران هــای جهانی و اخالل گر در مبارزه کشــورها در 
مبارزه با کروناست. بر این اساس انگلیس به جای مدعی 
بودن در مقام متهم باید مورد بازخواســت قرار گیرد چرا 
که از کانون های اصلی نسل کشی ها و جنایات در جهان 
بوده و با ژســت های بشر دوستانه نمی تواند این کارنامه 

سیاه را پنهان سازد. 

اجماع یمنی ها برای 
آزادسازی مارب

مقامــات نظامی یمــن در نشســتی فوق العــاده ضمن 
درخواســت از بزرگان قبایل برای ارشــاد مزدوران ائتالف 
سعودی به منظور بازگشتشان به آغوش دولت نجات ملی 

یمن گفتند که اراده آزادسازی مأرب قاطع است.
رســانه های یمنی از برگزاری یک نشست نظامی-قبیله ای 
فوق العاده در صنعاء به منظور بررســی ساز و کار یکسره 
کردن نبرد در جبهه مأرب و گســترش کانال های ارتباط 
برای بازگشــت مزدوران فریب خورده ائتالف سعودی به 

آغوش دولت نجات ملی یمن خبر دادند.
در این نشست که به ریاست »علی الموشکی« نائب رئیس 
ســتاد کل ارتش یمن و با حضور »عبداهلل الحاکم« رئیس 
ستاد اطالعات نظامی  و شماری از چهره ها و شخصیت های 
قبیله ای یمنی برگزار شــد، ســرتیپ الموشکی خطاب به 
بزرگان قبیله ای یمن گفت: »مســئولیت ملی و دینی شما 
ایجاب می کند که با فریــب خوردگان ارتباط بگیرید تا با 

خروج از مأرب و بازگشــت به آغوش دولت، خودشان را از 
نابودی نجات دهند«. الموشــکی گفت: »فرزندان مأرب و 
ارتش و کمیته های مردمی هدفشــان آزادسازی مأرب از 
چنگ اشغالگران و نه سقوط این شهر است  و تا آزادسازی 

آخرین وجب از خاک وطن آرام نمی نشینند«.
رئیس ســتاد اطالعات نظامی یمن نیــز از اهمیت جدی 
عملیات نظامی برای آزادسازی مأرب گفت و تاکید کرد:» 
بزرگان قبایل هم مکمل نقش ارتش و کمیته های مردمی 
هستند و می توانند فریب خوردگان یمنی را برای بازگشت 

به آغوش خانواده و وطنشان ارشاد کنند«.
خبر دیگر آنکه رییس هیــات مذاکره کننده دولت نجات 
ملی یمن و ســخنگوی جنبش انصار اهلل خواســتار روند 
سیاســی سازنده و موفقیت آمیز برای برون رفت از بحران 
موجود شد.محمد عبدالسالم در توئیتی نوشت: ما خواهان 
روند سیاســی ســازنده و موفقیت آمیز پس از توقف همه 

جانبه تجاوز و رفع کامل محاصره هستیم.
خبر دیگــر آنکه محمد علی الحوثی، عضو شــورای عالی 
سیاسی یمن و از رهبران برجسته جنبش انصاراهلل با انتشار 
پیامی در توییتر نســبت به وضعیت حقوق بشر در آمریکا 

ابراز نگرانی کرد.

یادداشت

فرامرز اصغری

تحریم کشورهای اروپایی علیه وزیر خارجه سوریه 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از پیوستن اوکراین، گرجستان و 
مولداوی به تحریم های اتحادیه اروپا علیه وزیر خارجه سوریه خبر داد.

 جوزپ بورل، در بیانیه ای گفت که تعدادی از کشور ها از جمله اوکراین 
و گرجســتان به تحریم های اتحادیه اروپا علیه فیصل مقداد، وزیر امور 
خارجه ســوریه پیوسته اند.در ۱۵ ژانویه، شــورای اتحادیه اروپا تصمیم 
گرفت که مقداد را به لیســت افــرادی که تحت اقدامــات محدود کننده 
اتحادیه اروپا در مورد ســوریه قرار دارند، اضافه کند.بورل گفت: کشــور های جمهوری 
 )EFTA( مقدونیه شمالی، مونته نگرو، آلبانی و کشور های عضو انجمن تجارت آزاد اروپا
شــامل ایسلند، لیختن اشتاین و نروژ، اعضای منطقه اقتصادی اروپا و همچنین اوکراین، 
جمهوری مولداوی و گرجستان خود را با این تصمیم هماهنگ می کنند.در اقدامی خارج 

از عرف دیپلماتیک، اتحادیه اروپا اقدام به تحریم فیصل المقداد کرد. 

دستور السیسی برای حذف قرآن و احادیث از متون درسی
علما و سیاستمداران مصر از اقدام رئیس جمهور این کشور برای حذف 
قرآن و احادیث نبوی از متون درســی انتقاد کردند.دســتور عبدالفتاح 
السیســی، رئیس جمهــور مصر برای حذف قــرآن و احادیث نبوی از 
متون درسی و آموزشی به بهانه جلوگیری از اندیشه های افراطی انتقاد 
گســترده علما، سیاســتمداران و فعاالن این کشــور را به همراه داشته 
اســت. رضا حجازی، معاون وزیر آموزش و پرورش مصر گفت: السیســی به 
بهانه گســترش ایده های افراطی به این وزارتخانه دســتور داده که آیات قرآن و 
احادیــث نبوی را از دروس عربی و تاریخ حــذف و آن ها را فقط به درس دینی 
محــدود کنند. محمود عطیه از اعضای ســابق کمیته آموزش و پرورش مجلس 
مصر می گوید هدفی که در اینجا دنبال می شود این است که برنامه درسی عاری 

از مطالب دینی، قرآنی و نبوی شود.

جهان چند قطبی جایگزین دیکتاتوری آمریکا
معــاون وزیر خارجه روســیه می گوید، اگر واشــنگتن به سیاســتهای 
خصمانه خود ادامه دهد رویکرد مهار همه جانبه آمریکا در دســتور کار 
خواهد بود. »ســرگئی ریابکوف« تاکید کرد، اگر آمریکا از سیاستهای 
خصمانه خود علیه مسکو دست نکشــد، روسیه به سیاست مهار فعال 
روی خواهــد آورد. وی در ادامه افزود: صــرف نظر از تحریمهای آمریکا 
علیه روسیه، مسکو برنامه سازنده خود در روابط با واشنگتن را کنار نخواهد 
گذاشــت، اما ما نمی توانیم به تنهایی این دســتور کار را اجرا کنیم، اگر رویکرد 
آمریکا و اعمال فشار این کشور به عنوان یک عنصر اصلی بماند، روسیه سیاست 
مهار همه جانبه آمریکا در همه زمینه ها را دنبال خواهد کرد. وی اضافه کرد، این 
سیاست شامل مقابله با تحریمها و مقابله با تالشهای آمریکا برای تاثیرگذاری بر 

روند سیاستهای ما در داخل خواهد بود. 

نیجریه : مقام های نیجریه خبر دادند که افراد مسلح 
با حمله به منطقه »کاگارا« در ایالت نیجر این کشور، 
صدها پســر دانش آموز را ربودند.با گذشت دو ماه از 
اقدام تروریســت های »بوکوحرام« در ربایش بیش 
از ۳۰۰ دانش آموز نیجریه ای، خبرها حاکی اســت 
که افراد مسلح در یکی دیگر ازایالت های این کشور 

صدها پسر دانش آموز را ربودند.
مصر: وزارت خارجه آمریکا موافقت خود را با فروش 
۱۹۷ میلیون دالر موشک های تاکتیکی به مصر اعالم 
کرد.وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( نیز چهار ماه پیش 
خبر داده بود که وزارت خارجه این کشور با قرارداد 
فروش تسلیحات به مصر موافقت کرده و ارزش این 

قرارداد ۴۱۷ میلیون دالر اعالم شده است. 
مجارســتان: مجارســتان اعالم کرد که نمی تواند 
منتظر روند آهســته توزیع واکســن کرونا توســط 
اتحادیه اروپا بماند و ۵۵۰ هزار دوز واکســن چینی 
کرونــا وارد کرد.»آگنس گالگوکزی« مدیر دپارتمان 
اپیدمیولوژی مرکز خدمات بهداشتی مجارستان اعالم 
کرد که ۲۷۵ هزار نفر از مردم این کشور می توانند دو 
دوز از این واکسن را دریافت کنند.گالگوکزی اضافه 
کرد: »با این واکســن در حال حاضر ۵ نوع واکسن 
مختلف در مجارستان وجود داشته تا بدین وسیله در 

اسرع وقت بیشترین تعداد واکسینه شوند.«
مغرب: حزب »عدالت و توســعه« مغرب تأکید کرد 
که توافق تبادل دانش آموز با تل آویو، تهدیدی برای 
هویت و ارزش های مغرب است.این حزب تأکید کرد 
که توافق »ســعید امزازی« وزیر آموزش و پرورش 
و آموزش عالی مغرب با همتای صهیونیســتی خود، 

»تهدیدی برای هویت و ارزش های مغرب« است.
عربستان: انتشــار تصویری از یــک مانور امنیتی در 
عربستان، موجب تمســخر نیروهای امنیتی از سوی 
معارضان شده است.انتشار تصویری از مانور نیروهای 
امنیتی سعودی در صفحه رســمی »سازمان امنیت 
کشور سعودی« در توئیتر، موجب تمسخر آن ها از سوی 
معارضان شده است، چرا که عقیده دارند، تصویر منتشر 

شده، دستکاری شده و به اصطالح فتوشاپ است.
نیوزیلند: »جاســتین آردن« نخست وزیر نیوزیلند 
اعالم کرد که تمام پرســنل نظامی این کشور در ماه 
می ســال جاری میالدی از افغانستان خارج خواهد 
شد. نخســت وزیر نیوزیلند با بیان اینکه روند صلح 
افغانستان نشان دهنده بهترین چشم انداز برای راه 
حل سیاسی در این کشور است،  افزود: بنابراین دیگر 
نیازی به وجود نظامیان خارجی در این کشور وجود 

ندارد. 

آمریکا بار دیگر چین را تهدید نظامی و سیاسی کرد 

ماندگاری بایدن در جاده ترامپ 
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