نما
مالکی نخستوزیر احتمالی آینده است

استفاده القاعده از پوشش اطالعاتی
اشغالگران در عراق

سعداهلل زارعی

*

لوفصل
با اتحاد شیعیان و ح 
مس��ائل عم��دهای ک��ه بین
گروههای شیعه وجود داشت
و ب��ا اع�لام نهای��ی نتیج��ه
انتخابات در ش��هر بغداد که
به تنهایی دارای  68کرس��ی
پارلمان بود ،عمال راه برای انتخاب دولت ،رئیسجمهور
و مجلس جدید فراهم شد اما در عین حال با توجه به
اینکه هنوز مهلت اعتراض به نتیجه اعالم شده وجود
دارد و کمیس��یون ملی انتخابات هم اعالم کرده که
پذیرای ش��کایات راجع به نتایج اعالم شده انتخابات
بغداد اس��ت ،به نظر میرس��د چن��د روز دیگر طول
میکش��د تا نتیجه نهایی انتخابات عراق رسماً اعالم
شود و پرونده این انتخابات در عراق بسته شود .نکته
مهمی که در این میان وجود دارد اینکه فرآیند کنونی
در ع��راق ،یک فرآیند تقریباً طبیعی اس��ت؛ یعنی با
توجه به سیکل انتخابات و مراحل مختلفی که در این
انتخابات پیشبینی شده است ،تاخیراتی که تاکنون
در تشکیل مجلس به وجود آمده ،طبیعی است و خبر
از یک بحران یا مش��کل پیچیده در عراق نمیدهد .با
این حال نگرانیهایی مبنی بر این وجود داشت که آیا
گروههای مختلف ش��یعه باالخره روی یک فرد برای
تصدی پست نخس��توزیری به توافق خواهند رسید
یا خیر؟ این موضوع به دلیل اینکه هر گروه عمدهای
تالش میکرد که نخستوزیر از درون فراکسیون آنها
انتخاب شود ،مقداری زمانبر شد .در عین حال آخرین
خبرها و مواضع بیانکننده این اس��ت که این مسائل
ه��م تا ح��دود زیادی بین گروههای مختلف ش��یعه
لوفصل شده و زمان برای معرفی فرد خاصی برای
ح
نخستوزیری عراق فرا رسیده است .در عین حال از
آنجایی که موضوع معرفی نخستوزیر بعد از تشکیل
مجلس و تعیین رئیس و هیات رئیسه مجلس و پس
از انتخاب رئیسجمهور صورت میگیرد ،شیعهها زمان
کافی در اختیار دارند تا در موعد مقرر کاندیدای خود
را برای تصدی پست نخستوزیری معرفی کنند که
به نظر میرسد این روند به صورت منطقی و اخالقی
بین گروههای مختلف ش��یعه در جریان اس��ت .یک
نکته قابل پیشبینی این اس��ت که با توجه به سهم
لیس��ت دولت قانون در کرسیهای شیعه در مجلس
که عدد آنها به  89کرس��ی میرسد ،به نظر میرسد
که در نهایت نخس��توزیر از فراکسیون دولت قانون
انتخاب شود و ش��یعیان روی فردی در لیست دولت
قانون توافق کنند اما اینک��ه آیا آن فرد نوری مالکی
خواهد بود یا ف��رد دیگری باید منتظر ماند ،در عین
اینکه لیس��ت دولت قانون روی نخستوزیری نوری
مالکی تاکید و اصرار دارد که کاندیدای لیست دولت
قانون شخص نوری مالکی باشد .درباره وضع امنیتی
عراق هم باید گف��ت کامال قابل پیشبینی بود که با
توافق شیعیان ،گروههای تروریستی و نیروهای مرتبط
با اشغالگران و همچنین کشورهای مرتجع عربی بویژه
عربستان ،از جمله بعثیهای عراق واکنش نشان داده و
تالش کنند تا هزینه توافق بین گروههای شیعه را باال
ببرند .بر همين اساس  2روز پس از اینکه خبر ائتالف
شیعیان اعالم شد ،دنیا شاهد وقوع یک روز خونین در
عراق بود که این خط خون از بصره تا موصل در شمال
عراق امتداد پیدا کرد و به کشته شدن حدود  200نفر
و زخمیشدن نزدیک به  700تن از مردم بیگناه عراق
منجر شد .این حوادث در واقع نشان دهنده عصبانیت
فوقالعاده مخالفان نظم در عراق و حامیان تروریسم در
این کش��ور بود .در عین حال این مساله بیان میکرد
که مردم عراق کماکان مخاطراتی را در پیشرو دارند و
لذا باید به تقویت دستگاه امنیتی و پلیسی این کشور
اهتمام داشته باشند و از طریق گسترش تور عملیاتی
و اطالعاتی دستگاههای امنیتی و پلیس بتوانند جریان
ترور را در عراق ریشهکن کنند و به حمالت وحشیانه
و تروریس��تی آنه��ا خاتمه دهند .در عی��ن حال باید
این نکته را مدنظر داش��ت که تروریسم و اشغالگری
در عراق  2روی یک س��که هستند ،یعنی همانگونه
که اش��غالگران تاکنون در صحنههای مختلف تعداد
کثیری از مردم عراق را به خاک و خون کش��یدهاند،
همانطور تروریسم هم در عراق بیمحابا به کشتار مردم
میپردازد و جالب اینکه خبرهای پلیس عراق بیانگر
این امر اس��ت که تروریس��تها از پوشش اطالعاتی
اش��غالگران اس��تفاده میکنند تا بهتر به برنامهریزی
طرحهای تروریس��تی خود بپردازند .در همین راستا
پیش��رفتهایی در حمالت و عملیاته��ای هر روزه
تروریستی حاصل شده است .عملیاتها در هر مرحله
پیچیدهتر و پیش��رفتهتر از دفعات قبل شدهاند و این
امر نشان دهنده و بیانگر ارتباط معنادار بین نیروهای
اشغالگر و تروریستهای عراق است.

خبر

* کارشناس مسائل خاورمیانه

دفاع مشترک روسی -اوکراینی

گروهبینالملل:دیمیتریمدودف،رئیسجمهورروسیه
که س��فر خود به اوکراین را بتازگی به پایان رس��انده
در مجموع��ه مالقاتهایش با طرفهای اوکراینی در
کییف آنها را دعوت کرد تا به نظام امنیتی مشترک
در فضای پساشوروی بپیوندند .بلوک پیشنهادی مسکو
متشکل از کش��ورهای عضو شوروی است که اکنون
عضو ناتو نبوده و برای امنیت خود متکی به روس��یه
هستند.رئیسجمهورسابقاوکراین،ویکتوریوشچنکو
عالقه فراوانی داشت تا عضو کشورهای ناتو شود اما این
خواسته از برنام ه کاری دولت جدید کییف خارج شده
و اوکراین امروز به دنبال نظامهای ش��رقیتری مانند
بلوک امنیتی روسیه است .مدودف در دیدار از اوکراین
به یاناکوویچ گفت :حضور شما در «سیتو» منجر به
خوشحالی ما خواهد شد .سیتو ،پیمانی مشابه ورشو
نیس��ت و ما نیازی به ایجاد بلوکی برای مقابله با ناتو
نداریم .سیتو ش��امل ارمنستان ،بالروس ،قزاقستان،
قرقیزستان ،تاجیکستان و ازبکستان است که در سال
 1992ایجاد شد و وظیفه اصلی آن تامین امنیت در
منطقه خارج نزدیک روسیه به شمار میرود.

بينالملل

پنجشنبه 30ارديبهشت1389

کیمجونگايلحضورشراپررنگترميكند

گ�روه بینالملل :کی��م جونگایل رهبر کرهش��مالی از
کارخانه فوالدس��ازی شهر هیسان بازدید کرد .کارگران
این کارخانه که بیشتر از طردشدگان جامعه کرهشمالی
هستند از کیم استقبال کردند .کیم در ادامه بازدید خود
از اس��تان ریانگانگ ضمن تقدیر از مهندسان کارخانه
فوالدسازی گفت :در شرایط کنونی کشور شما با تکیه
بر دانش بومی سعی در ارتقای سطح کیفیت محصوالت
دارید و این قابل تقدیر است .کیم جونگایل همچنین
در تپ��ه کوکانگجونگ حاضر ش��د و از تندیس یادبود
قهرمان این منطقه پوجونبو بازدید و به آن ادای احترام
کرد .این درحالی است که فشارها بر پیونگیانگ در پی
آزمایشات موشکی ناموفق این کشور افزایش یافته است.
کرهش��مالی تالش میکند خود را از محاصره اقتصادی
خارج کند ولی چین به مقامات این کشور صریحا گفته
است پیونگیانگ باید مواضع خود را در قبال فعالیتهای
موشکی و اتمیاش تغییر دهد تا بتواند در جامعه جهانی
جذب شود .بازگشت به مذاکرات ششجانبه خلعسالح
از جمله مواردی است که کرهشمالی باید آن را با جدیت
دنبال کند .پکن نزدیکترین حامی پیونگیانگ به شمار
میرود و ش��ریک تجاری اصلی کرهش��مالی در جهان
چین است.

ماکسیم باقیاف کجاست؟

گروه بینالملل :ماکس��یم باقیاف پسر رئیسجمهور قرقیزستان که در لتونی زندگی میکند
اکنون به یکی از مباحث مطبوعات قرقیزستان تبدیل شده و بیشکک از ریگا خواسته است تا
همه اطالعات مالی باقیاف کوچک را در اختیار دولت موقت قرار دهد .قرقیزستان که صحنه
ناآرامیهای خیابانی بود اکنون تحت کنترل دولت موقت اداره میشود و خود را برای برگزاری
انتخابات زودهنگام آماده میکند .ماکسیم نزدیک به  35تا  300میلیون دالر از وامهای روسیه به قرقیزستان را از این
کشور خارج کرده و به نظر میرسد در لتونی مخفی شده است .لتونی و دولت موقت قرقیزستان توافقنامه همکاریهای
پلیسی را با یکدیگر امضا کردهاند که دستگیری ماکسیم باقیاف در آن عنوان شده است .این قراردادها به اندازه کافی
واضح و قابل استناد نیست اما بیشکک از ریگا خواسته با وجود ماکسی م باقیاف در فهرست افرادی که باید دستگیر شوند
در برخورد قانونی با او همکاری الزم را به عمل بیاورد.

دستگیری  60شبه نظامي در پاکستان

گروه بینالملل :اوراکزای طی روزهای گذشته صحنه درگیری میان نیروهای دولتی و شبهنظامیان
وابسته به طالبان بوده است .دولت زرداری بهرغم فعالیتهای گسترده و صرف هزینههای گزاف
هنوز مشکالتی در منطقه دارد که به نظر میرسد از حل آنها عاجز است .در آخرین درگیریهای
اوراکزای نیروهای دولتی  60تن از جمله چندین فرمانده طالبان را دستگیر کردند .خبرگزاریها
اعالم کردند در اوراکزای سفلی  18تن کشته شدند که در میان آنها چندین شبهنظامی طالبان نیز حضور داشتند .این
شبهنظامیان ساکن در شمال پاکستان از خأل امنیتی در منطقه سوءاستفاده میکنند و با گذر از مرز میان افغانستان و
پاکستان در مقابل نیروهای ائتالف در افغانستان میجنگند .در این درگیریها  10نیروی امنیتی پاکستان زخمی شدند
که حال  2تن از آنها وخیم گزارش میشود .درگیریها در اوراکزای وارد ماه دوم خود شده است که در این مدت نزدیک
به  86تن در درگیریهای میان نیروهای دولتی و شبهنظامیان کشته شدهاند.
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سفر دورهای کلینتون به خاور دور

گروه بینالملل :سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد،
هیالری کلینتون از  20ماه مهس��فر دورهای خود به ژاپن،
ی را که تا  26این ماه ب��ه طول خواهد
چی��ن و کرهجنوب�� 
انجامید ،آغاز میکند .فیلیپ کرولی ،س��خنگوی رسمی
وزارت خارج��ه آمریکا ،اظهار داش��ت ،هی�لاری کلینتون،
وزیر خارجه آمریکا در اواخر ماه مه ،در س��فری دورهای به
ی خواهد رفت .کرولی در این رابطه
چین ،ژاپن و کرهجنوب 
اظهار داش��ت :کلینتون  20ماه مه عازم ژاپن ،چین و کره
میش��ود .وی  21مهبه توکیو 21 ،تا  23مهبه ش��انگهای،
 23تا  26مهبه پکن و  26مهبه س��ئول سفر خواهد کرد.
بر اساس اظهارات وی ،وزیر خارجه آمریکا در توکیو درباره
اوضاع در منطقه و همچنین مش��کالت همهجانبه جهانی
مذاکره خواهد کرد .کلینتون در ش��انگهای از نمایش��گاه
«اکسپو »2010 -دیدن کرده و در مراسم شامی که از سوی
هیات آمریکایی حاضر در نمایش��گاه ترتیب داده میشود،
شرکت خواهد کرد .کرولی در ادامه گفت :وزیر خارجه در
پکن به تیموتی هایتنر ،وزیر دارایی آمریکا و بیش از  12تن
از اعضای دولت در ترکیب هیات آمریکایی میپیوندد و در
دور دوم گفتوگوهای اقتصادی و استراتژیک آمریکا -چین
شرکت میکند .س��فر دورهای آسیایی کلینتون  26مهدر
سئول پایان مییابد.

پایان اعتراضات خیابانی سرخپوشان در بانکوک

رهبران شورشیان تایلند تسلیم شدند

ماهها اعتراضات معارض��ان دولت در تایلند بیآنکه
کمترین دستاوردی برای آنها داشته باشد ،پایان یافت.
رهبران مخالفان تایلند موسوم به «سرخپوشان» دیروز
چهارشنبه پس از آنکه بهطور رسمی پایان اعتراضهای
خیابانی خود را اعالم کردند ،تس��لیم پلیس این کشور
شدند.
 7تن از رهبران سرخپوش��ان تایلندی چهارش��نبه
برای اعالم رس��می تصمیم خود مبن��ی بر پایان دادن
ب��ه اعتراضهای خیابانی به مرک��ز بانکوک ،منطقهای
که تحت تدابیر ش��دید نظامی اس��ت ،رفتند تا خود را
تس��لیم کنند .از ساعات اولیه بامداد روز گذشته ارتش
تایلند به س��وی محل برپای��ی چادرهای معترضان در
مرکز بانکوک آتش گشود .همچنین در درگیری ارتش
تایلند با معترضان که دیروز و پیش از پایان اعتراضها
در بانکوک روی داد ،دس��ت کم  5نفر کش��ته ش��دند.
خبرگزاری «ش��ینهوا» گزارش داد که به نظر میرسد
اقدام نظام��ی دولت تایلند در روز چهارش��نبه ،تالش
نهایی نیروهای امنیتی برای س��رکوب تظاهرکنندگان
ب��ه دنبال درگیریهای مرگبار یک هفته اخیر اس��ت.
همچنین «کوربساک سابهاواسو» معاون نخست وزیر
تایلن��د دی��روز در گفتوگو با رس��انههای محلی از رد
درخواست مخالفان برای انجام گفتوگوهای صلح خبر
داد .وی همچنین به شبکه تلویزیونی «پیبیاس» گفت:
دولت تایلند خواهان پایان یافتن س��ریع درگیریهای
خونین میان نیروهای دولتی و معترضان اس��ت .پیش
از این آژانس خبری تایلند از کشته شدن ژنرال «خاتیا
ساواسدیپول» رهبر سرخپوشان معترض در روز دوشنبه
به علت جراحت وارده به سرش خبر داده بود .همچنین
خبرگزاری آلمان پیش از پایان اعتراضها از کشته شدن
 5نفر و زخمی شدن  16نفر در نتیجه حمله نیروهای
تایلن��دی به پایگاهه��ای مخالفان خب��ر داد .دیروز در
جریان تظاهرات ضد دولتی در مرکز شهر بانکوک یکی
از معترضان س��رخپوش کشته شد .دولت تایلند پیش
از ای��ن اعالم کرده ب��ود تا هنگامی که تظاهرکنندگان

مخال��ف دولت ،مرکز بانک��وک را تخلیه نكنند ،با آنان
مذاکره نخواهد کرد .پیشت��ر ،رهبران مخالفان گفته
بودند حاضرند میانجیگری گروهی از سناتورهای تایلند
را بپذیرند .س��ازمان ملل متح��د در واکنش به بحران
تایلند توصیه کرده که این کش��ور از لبه پرتگاه فاصله
بگیرد و خواس��تار شروع گفتوگو برای پایان درگیری
میان تظاهرکنندگان و نیروهای دولتی شده بود.
بانکیم��ون ،دبی��ر کل س��ازمان مل��ل از دوطرف
درخواس��ت کرده بود که خویش��تندار باش��ند .وی از
آمادگی سازمان ملل برای میانجیگری خبر داده بود اما
تاکی��د کرده بود که فقط در صورت درخواس��ت دولت
اس��ت که میتواند در این زمینه فعال شود .این توصیه
ی��ک روز پس از آن بود که تظاهرکنندگان خواس��تار
گفتوگوهایی با پش��تیبانی س��ازمان ملل برای پایان
دادن به بحران ش��ده بودند .دولت تایلند این پیشنهاد
را رد کرده است .دولت تایلند ضرباالجلی برای خروج

تداوم شوربختيهاي اشغالگران

7نظامی آمریکایی در حمله به بگرام کشته شدند
نیروهای طالبان صبح دیروز مهمترین پایگاه نظامیان
آمریکایی در افغانستان (بگرام) را مورد حمله قرار دادند
که در نتیجه آن دس��تکم  7نظامی آمریکایی کش��ته
ش��دند .این حمله در فاصله کمتر از ی��ک روز از حمله
انتح��اری به اتوب��وس حامل نیروهای نات��و در کابل که
منجر به کشته شدن  18نفر از آنها شد ،صورت میگیرد.
طالبان مسؤولیت این حمله را برعهده گرفته و ذبیحاهلل
مجاهد ،سخنگوی طالبان اظهار داشت20 :عامل انتحاری
این حمل��ه را انجام دادند .پایگاه بگرام در 50کیلومتری
ش��مال کابل واقع شده اس��ت .کاپیتان کریس سوکاچ،
س��خنگوی ارتش آمریکا در پایگاه بگ��رام در حالی که
میکوش��ید این حمله را کم اهمی��ت جلوه دهد ،اظهار
داش��ت :در این حمله ساختمانهای کم اهمیت آسیب
دیدند .علی بتنکورت ،یک سخنگوی دیگر ارتش آمریکا
نیز اظهار داش��ت :تا چندین ساعت پس از وقوع حمله
ص��دای انفجارهای پراکنده در اط��راف پایگاه به گوش

میرسید .ژنرال عبدالرحمان سید خیل ،یک مقام پلیس
استانی خاطرنش��ان کرد :پس از اینکه محافظان پایگاه
متوجه حضور مش��کوک چندتن در یک خودرو مقابل
پایگاه شدند تیراندازیها آغاز شد که در این هنگام یک
عامل انتحاری موفق ش��د خود را منفجر کند .بر اساس
این گزارش ،حمالت پشت سرهم جزو استراتژی جدید
طالبان در افغانستان در ماههای اخیر قرار گرفته ،بهطوری
که نیروهای نات��و در هفتههای اخیر با افزایش حمالت
طالبان مواجه بودهاند .در حمله دیروز عالوه بر نیروهای
ناتو  8نفر نیز از نیروهای طالبان کش��ته ش��دند .پایگاه
بگ��رام به دلیل آنکه اغلب نیروهای هوابرد آمریکا در آن
مستقر هستند مهمترین پایگاه نظامی ایاالت متحده در
افغانستان محسوب میشود .در فوریه 2007نیز در نتیجه
حمله یک عامل انتحاری به ورودی پایگاه بگرام بیش از
 20تن کش��ته شدند .دیک چنی ،معاون رئیسجمهور
سابق آمریکا در پایگاه حضور داشت.
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معترضان از محل تظاهرات تعیین کرده بود .معترضان
خواس��تار کنارهگیری نخس��ت وزیر کنونی از قدرت،
انحالل پارلم��ان و برگزاری انتخابات زودهنگام در این
کشور هستند.

اپوزیسیون قرمزپوش تایلند که اعتراضات خود را از
ماه آوریل آغاز کرده ،مدعی است که دولت کنونی این
کشور از راه غیر دموکراتیک به قدرت رسیده است.
این درگیریها س��بب شده اس��ت که روابط دولت
تایلند و ای��االت متحده نیز به س��ردی بگراید و رکود
بیسابقهای را تجربه کند .ایاالت متحده از طرق مختلف
از گروهه��ای مخالف��ت دولت حمایت کرده اس��ت که
همین امر اعتراض دولت وجاجیوا را به دنبال داش��ته
است .دولت تایلند حتی اعالم کرده است که مخالفان
ح گرم مجهز
توس��ط سفارت آمریکا در بانکوک به سال 
ش��دهاند .به دلی��ل دخالتهای آمری��کا چندی پیش
وزارت خارجه تایلند سفیر ایاالت متحده در بانکوک را
فراخواند و بش��دت به وی تذکر داد .دولت تایلند سفیر
ایاالت متحده را تهدی��د کرد که اگر از دخالت در امور
داخلی این کشور دست برندارد ،از بانکوک اخراج خواهد
ش��د .اين در حالي اس��ت كه مردم بانكوك طي بيش
از يك ماه درگيريهاي خياباني در اين ش��هر متحمل
بيش��ترين خسارات در سرتاس��ر تايلند شدند و دولت
را موظ��ف ميدانن��د تا اين زيان مال��ي را جبران كند.
نخس��توزير تايلند ضمن ابراز تأسف از جنگ خياباني
هفتههاي گذشته به متضرران قول داد تا خسارت آنها را
جبران كند.

چهارگوشه
روس�یه :یک مقام روس��ی اعالم ک��رد در کابین
خلبان هواپیمای حامل رئیسجمهور لهس��تان که
ماه گذشته در روسیه سقوط کرد و همه سرنشینان
آن کش��ته ش��دند به غیر از خلبان و کمک خلبان،
افراد دیگری نیز حضور داشتند .تاتیانا انودینا رئیس
ش��ورای مامور تحقیق درباره حوادث هواپیمایی در
روس��یه گفت :مشخص شده است در کابین خلبان
هواپیمایی که س��قوط کرد افرادی به غیر از خدمه
هواپیما حضور داشتند .صدای یکی از آنها شناسایی
شده است اما صدای یک نفر دیگر یا چند نفر دیگر
باید توس��ط لهستانیها شناسایی ش��ود .این مقام
روسی هویت شخصی که صدایش شناسایی شده و
محتوای گفتوگویش با خلبان را فاش نکرد.
اراض�ی اش�غالی :رئیس تش��کیالت خودگردان
فلس��طین در رام اهلل با فرس��تاده وی��ژه آمریکا به
خاورمیانه دیدار و گفتوگو کرد .محمود عباس در
دیدار با جورج میچل روند مذاکرات غیرمستقیم را
بررسی کردند .میچل روز گذشته به منظور تکمیل
این مذاکرات میان دو طرف فلس��طینی و اسرائیلی
وارد منطقه شد .براس��اس اظهارات صائب عریقات
مسؤول مذاکرات در سازمان آزادیبخش فلسطین ،در
این دیدار مسائل مربوط به وضع نهایی با اسرائیل با
محوریت و تمرکز بر موضوعاتی چون مرزها و امنیت
به منظور ترس��یم و تشکیل  2کش��ور در مرزهای
 1967مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
انگلستان :دیوید کامرون ،نخستوزیر جدید انگلیس
در نخستین سفر خارجی خود با هدف بهبود روابط با
رهبران ارشد اروپایی در هفته جاری به پاریس و برلین
س��فر کرده و با آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان و نیکال
سارکوزی ،رئیسجمهوری فرانسه دیدار میکند .دفتر
نخستوزیری انگلیس سهشنبه اعالم کرد که دیوید
کامرون پنجشنبه این هفته پیش از سفر به آلمان با
سارکوزی در پاریس دیدار میکند .کامرون قرار است
جمعه نیز در برلین با آنگال مرکل گفتوگو کند.
آلم�ان :آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان روز گذشته
در سخنانی در پارلمان آلمان با دفاع از بسته نجات
 ۷۵۰میلی��ارد یورویی اتحادی��ه اروپا برای مقابله با
س��قوط یورو گفت :رفع بح��ران از یورو برای آلمان
و اروپا حیاتی اس��ت .این یک آزمایش حیاتی برای
آلمان و اروپاس��ت که باید از آن موفق بیرون بیاییم
و اگر در این راه موفقیت کسب کنیم و مانع سقوط
یورو ش��ویم ،اروپا از قبل قویتر خواهد شد .انتظار
میرود پارلمان آلمان جمعه آینده درباره بسته نجات
۷۵۰میلیارد یورویی اروپا که حدود ۱۴۸میلیارد یورو
آن را آلمان ضمانت کرده ،تصمیم بگیرد.
كرهجنوبي :بازرس��انی که در حال تحقیق درباره
ی هستند،
چگونگی غرق ش��دن کش��تی کرهجنوب 
تکه پارههایی از یک اژدر را پیدا کردهاند که روی آن
ی حک شده است.
شماره سریالی به سبک کرهشمال 
در صورت تایید ،این گزارش تازهترین و مستدلترین
ی به کشتی
مدرک موجود مبنی بر حمله کرهشمال 
ی محسوب میشود.
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