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سياست 2

 احمدی بیغش اظهارات خود را درباره 
 واگذاری جزیره به چینی ها تکذیب کرد؛

 جنجال ضدامنيتی 
یک نماینده
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 موج جدید اعتراض  مردم افغانستان 
 در آستانه مذاکرات طالبان با دولت 

 # به_ طالبان_ باج_ ندهيد؛
 چرا؟! 
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 الکاظمی پس از تهران به ریاض 
و واشنگتن می رود؛

شانس دوباره 
ی میانجی گر

سياست 2

اواخر اردیبهشــت ســال جاری، زمانی که مصطفی الکاظمی به 
تازگی به جای عبدالمهدی نشسته و مامور تشــکیل کابینه در عراق 
شــده بود، پایگاه خبری میدل ایســت آی به نقل از منابع آگاه مدعی 
شد که محمدبن سلمان، ولیعهد ســعودی از نخست وزیر تازه عراق، 
خواسته اســت که میان ریاض و ایران میانجی گری کند.  این منابع به 
میدل ایست آی گفته بودند اولین تماس تلفنی که مصطفی الکاظمی 
نخست وزیر جدید عراق پس از انتخاب شدندش دریافت کرد از محمد 
بن سلمان و با این درخواســت بوده است.  حاال حدود دو ماه پس از آن 
درخواست، الکاظمی در راه ایران است. هفته گذشته رسانه های خبری 
خارجی به نقل از یک منبع دولتی عراق خبر دادند که نخست وزیر عراق 
قرار است به واشنگتن، تهران و ریاض با هدف میانجی گری میان آنها 
سفر کند. این منبع به شبکه آر تی روسیه گفته بود: »مصطفی الکاظمی 
قرار است در خالل سفرهایش به آمریکا، ایران و عربستان، سبب نزدیک 
شدن نظرات واشنگتن و تهران شده و تنش ها میان تهران و ریاض را نیز 
کاهش دهد؛ همچنانکه قرار است با مقامات این کشور ها درخصوص 

لزوم دور نگه داشتن عراق از درگیری ها بحث و گفتگو کند.«
دیدار با رهبر ایران

روز گذشته خبرگزاری ملی عراق )نینا( به نقل از یک منبع سیاسی 
در این کشور، زمان دقیق سفر الکاظمی به ایران را اعالم کرد. به گفته 
این منبع الکاظمی قرار است روز دوشنبه، یعنی فردا 30 تیرماه در رأس 

هیأتی متشکل از وزرای نفت، برق، برنامه ریزی و...

روحانی از احتمال دو برابر شدن تعداد بستری ها خبر داد؛ 

۳۵ میلیون ایرانی در معرض ابتالبه کرونا هستند
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شهرنوشت 6

  دیروز سه نفر بر اثر انفجار مین در مهران جان باختند 

 اینجا جنگ 
تمام نشده است


