یکشنبه  7آذر 1400

رشادت ناوچه پیکان و روز نیروی دریایی

7آذر سالروز شهادت اسطورهای پرسنل ناوچه پیكان
و روز نیروی دریایی است .نیروی دریایی روز 6آذر
1359در حملهای بهسکوهای «البكر» و «االمیه» بیش
از دو سوم این پایانه ها را منهدم كردند .اما در هفتم آذر
دشمن بعثی با حمایت و پشتیبانی خارجیها درصدد
انتقام از نیروی دریایی برآمد و در نتیجه عملیات
انتقامجویانه آنها ناوچه پیکان غرق شد تا پرسنل آن
برای همیشه در آغوش خلیج فارس جای گیرند.

دبیر کل حزباهلل
لبنان در سخنرانی
شامگاه جمعه
خود تأکید کرد تا
زمانی که لبنان در
دایره تهدید رژیم
صهیونیستی باشد،
حزباهلل در قلب
معرکه استقالل باقی
خواهد ماند.
سید حسن نصراهلل
افزود« :ما همچنان
در قلب نبرد استقالل،
حق حاکمیت و
آزادی هستیم .در
مراحل متعددی
پیروز شده ایم و
اطمینان داریم در
برابر ما پیروزیهای
بیشتری قرار دارد».
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پایین آوردن قیمت آن به خرج دادهاند
ولــی بــا موفقیت هـمـراه نـبــوده اســت.
امــا همین که خبر سویه جدید کرونا
موسوم به «اُمـیـکــرون» منتشر شد،
به یک باره قیمت نفت کاهش یافت.
حال برخی ناظران در ماهیت رویکرد
دولتهای غربی به خصوص آمریکا
درباره هشدار جهش جدید کووید 19
تشکیکمیکنند.
دو هفتهای است که بایدن در حال
را یــزنــی با واردکنندگان عمده نفت
برای استفاده از ذخایر راهبردی نفت
آ نهــا ســت .او در ا یــن مسیر البته
تالش کرد چین ،ژاپــن ،کره جنوبی و
انگلیس را با خود همراه کند .همین
چند روز پیش بود که باالخره ژاپن،
انگلیس و کــره جنوبی ا عــام کردند
ذخــایــر راه ـبــردی نفت خــود را مــورد

استفاده قرار خواهند داد .انتشار این
خبر نخست سبب شد قیمت نفت
در بازار جهانی یکی دو روزی کاهشی
شود ،اما پس از انتشار جزئیات این
توافق ،بازار نفت دوباره روند افزایشی
را در پیش گرفت .این شانتاژ خبری
به این خاطر نتوانست بــازار نفت را
کاهشی کند که قرار شد از یک طرف
آمریکا  50میلیون بشکه نفت وارد
بازار کند و انگلیس ،ژاپن ،کره جنوبی
و هند هــم بــه احتمال ز یــاد معادل
مجموع همین مـیــزان را وارد بــازار
خواهند کــرد 100 .میلیون بشکهای
که این پنج کشور میخواهند به بازار
عرضه کنند شامل مصرف فقط یک
روز بــازار جهانی است و  50میلیون
بـشـکـهای کــه آمــریـکــا مـیخــواهــد با
استفاده از آن قیمت نفت در بــازار
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سردبیر:
امیر سعادتی

فشار هستند .کار به جایی رسیده که
فقط در  12ماه گذشته قیمت بنزین
در آمریکا  61درصــد رشد کــرده و به
باالترین میزان در  13ســال گذشته
برسد .قیمت هر گالن بنزین در برخی
نقاط آمریکا به مرز  4.5دالر رسیده
که حاکی از فــروش بنزین با قیمت
لیتری باالی  33هزار تومان است.

موضوع
فروش تعداد  18قطعه زمین با کاربری مسکونی

تضمین معتبر معادل  5درصد قیمت پایه

مشخصات مندرج در اسناد مزایده

◾

◾ 61درصد ،افزایش قیمت بنزین
افزایش قیمت نفت در بازار جهانی
موجب شده نه تنها هزینه واردات
بــرای کشورهای مصرفکننده نفت
بــاال ب ــرود ،بلکه متعاقب بــاال رفتن
قیمت نفت در بازار جهانی ،قیمت
حــام ـلهــای ان ـ ــرژی در داخـ ــل ایــن
کشورها افزایش یافته و دولتهای
آ نهــا به خصوص آمریکا به شدت
به خاطر افزایش قیمت بنزین تحت

کار ما در افغانستان را انجام دهید!

نوع تضمین و مبلغ (ریال)

واقع در خیابان غفاری 2بیرجند طبق لیست و

جهانی را منفی کند ،کفاف فقط دو
روز و نیم مصرف نفت این کشور را
میدهد .به همین خاطر بازار خیلی
سریع این خبر را در خود هضم کرد
و تیر واردکنندگان نفتی برای پایین
آوردن قـیـمــت آن ع ـمــا ً بــه سنگ
خورد.

◾استفاده از نقشه مجرب!
از زمانی که ویروس کرونا در کشورهای
جهان شروع به گسترش و مبتال کردن
مردم کرد ،همواره چند خبر به صورت
تضمینی قیمت نفت را پایین آورده
اســت .هر بار که خبر جهش کرونا و
شیوع یک سویه دیگر در بازار جهانی
مـطــرح م ـیشــود ،قیمت نفت رونــد
کاهشی در پیش میگیرد .این اتفاق
در واقــع در ماههای گذشته بارها رخ
دادهبــه گــون ـهای کــه پــس از انتشار
اخ ـبــار ک ــرون ــای انـگـلـیـســی ،هـنــدی،
آفــریـقــایــی ،دلـتــا و دلـتــا پ ــاس ،بــازار
نفت به صورت مشابه به همه آنها با
کاهش قیمت واکنش نشان داد .البته
بسته به شدت سرایت این ویروسها
درگیر شدن بازار نفت کم و زیاد بود.
یــک احتمال ایــن اســت ایــن بــار هم
کشورهای واردکننده نفت از جمله
انگلیس و آمریکا پس از آنکه تیرشان
در استفاده از ذخایر راهـبــردی برای
پایین آوردن قیمت به سنگ خورد،
به سمت تکنیکی رفتند که در طول
این سالها همواره جواب داده است.
منتشر کردن خبر به وجود آمدن یک
سویه جدید ویروس کرونا و سوار شدن
روی موج اخبار آن و اغراق درباره شدت
واگیر و درگیر کردن بیماران به احتمال
ز یــاد با هدف کاهش قیمت نفت در
بازار جهانی در حال گسترش است.

توصیه آمریکا برای فرار هرچه زودتر سعودی از باتالق یمن

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

کارشناسی هر ملک مطابق نمونه های
مندرج در اسناد مزایده

1408248ف

.1کلیه فرایند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی  www.setadiran.irبرگزار میگردد.
.2مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :پیشنهاد دهندگان می¬توانند اسناد مزایده را ازتاریخ  1400/09/06تا ساعت  14:00مورخ  1400/09/09از طریق سامانه ستاد
به نشانی  www.setadiran.irدریافت نمایند.
.3مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :تا ساعت  14:00مورخ 1400/09/20
.4زمان گشایش و قرائت پیشنهادها :ساعت  14:00مورخ  1400/09/21می باشد.
.5تاریخ بازدید :از  1400/09/06لغایت  1400/09/09ساعت  9:00تا  14:00با هماهنگی اداره امالک شهرداری می باشد.
.6نشانی مزایده گذار :خراسان جنوبی  -بیرجند – میدان ابوذر -شهرداری مرکزی –تلفن 05631830102
.7مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت ش��رکت درمزایده را محقق س��ازند .ضمن ًا جهت راهنمایی و
ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند خیابان شهید مطهری سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره تلفن  05632221220تماس حاصل نمایند.

شهردار بیرجند – مهدی بهترین

شرکت سهامی برق منطقه ای استان گیالن

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 140011006

1408237

شرکت برق منطقه ای گیالن در نظر دارد مناقصه تعمیر و
نگهداری ساختمانها و تاسیسات شرکت را از طریق سامانه تدارک
الکترونیکی دولت به شماره ثبت ستاد 2000001097000015
و از طریق مناقصه عمومی برگزار نماید .کلیه مراحل فرآیند
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه ،ارائه پیشنهاد مناقصه گران
و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ،ثبت نام
در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت
در مناقصه محقق سازند به پیشنهاد های واصله خارج از سامانه
تدارک الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از
انقضاء مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .سایر
اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می شود.
 -1نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار  :شرکت برق منطقه ای
استان گیالن به نشانی رشت – خیابان امام خمینی – چهارراه
قدس – امور تدارکات و قراردادها .تلفن 01333325001-6
 -2موضوع مناقصه  :تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
شرکت
-3زمان ،مهلت ،مبلغ و محل دریافت اسناد :متقاضیان
می توانند از تاریخ درج آگهی تا ساعت  16روز چهارشنبه مورخ
 1400/09/10به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.irمراجعه و با پرداخت مبلغ  500000ریال از
طریق درگاه پرداخت اینترنتی در وجه حساب نسیم بانک مرکزی
به شماره  4001106106025220به نام برق منطقه ای گیالن،
برای خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
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مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی

گزارش

شهرداریبیرجند

شناسه آگهی 1230492

وابسته به آستان قدس رضوی

)051( 37610086
ارتباطات مردمی:
)051( 37618044-5
امور مشترکین:
)051( 37662587
روابط عمومی:
)051( 37684004 - 37610087
تلفنخانه:
)051( 37088 - 37628205
سازمان آگهیها:
فاکس)051( 37610085 :
)051( 37676596
سفارشات چاپی:
مجتمع چاپ و نشر قدس
چاپ مشهد:
چاپخانه جوان
چاپ همزمان تهران:

◾

◾

(نوبت اول)

اوقات شرعی به افق تهران

«ا ُمیکرون» کرونای نفتی!

◾موجسواری سیاسی آمریکا
در همین حال ،مدتهاست کشورهای
واردکنندهنفتخامتالشبسیاریبرای

مزایده عمومی

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس

آیا آمریکا از سویه های مختلف کووید 19برای کنترل بازار انرژی جهان استفاده میکند؟

علوی ا فــزا یــش
شـ ـ ــدیـ ـ ــد ش ـ ـمـ ــار
مـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــای ـ ــان ب ــه
کـ ـ ــوو یـ ـ ــد  19در
ای ـ ـ ــاالت م ـت ـحــده
م ــوج ــب ن ـگــرانــی
بـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـی ـ ـ ــاری از
مقامات و شـهــرونــدان شــده اســت.
فــرمــانــدار ایــالــت نیویورک بــه همین
دلیل کــه منجر بــه ا فــزا یــش بستری
در بـیـمــارسـتــانهــا ش ــده ،وضعیت
فاجعه اعالم کرد .به گــزارش فارس،
«کثی هاچول» در بیانیهای که روی
و بسایت فرمانداری نیویورک قرار
گرفته ،نوشته با توجه به آنکه میزان
سرایت کووید ۱۹در نیویورک به سطح
بیسابقهای از آوریل  ۲۰۲۰رسیده و
مــوارد بستری در بیمارستان از ماه
گذشته به  ۳۰۰نفر در روز رسیده او
از اختیاراتش در قانون استفاده کرده
و اعــام میکند «در ایالت نیویورک
فــاجـعــه بــه وق ــوع پیوسته اس ــت».
ا یــن ا تـفــاق در شرایطی رخ داده که
دانشمندان در آفریقای جنوبی روز
پنجشنبه اعالم کردند گونه جدیدی
از کــرونــا را شـنــاســایــی ک ــردهان ــد که
شهــای زی ــادی حــاصــل ک ــرده و
جـهـ 
میتواند به ایجاد موج جدیدی از ابتال
در دنیا منجر شــود .شیوع کرونای
وحشتناک بوتسوانایی  Nuنگرانی
جــوامــع ب ـشــری و س ــازم ــان جهانی
بـهــداشــت را در پــی داش ـتــه اســت؛
ایــن نــوع کــرونــا  ۳۲جهش در خود
داشته و به عنوان کرونایی بدتر از
نوع هندی(دلتا) مطرح شده است.

در قلب معرکه
میمانیم

اوقات شرعی به افق مشهد

 22ربیعالثانی 1443

 28نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

 -4شرایط پیمانکار :دارای گواهینامه صالحیت از وزارت کار و
امور اجتماعی در رسته تعمیر و نگهداری.
 -5مدت انجام کار 12 :ماه هجری شمسی .
 -6نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :
مبلغ ( 1561000000یک میلیارد و پانصدو شصت و یک
میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز
وجه به حساب بانک مرکزی به شماره 4001106107376580
( تمرکز وجوه سپرده – بودجه شرکتهای دولتی ) شماره شناسه
شبا  IR 580100004001106107376580می باشد.
 -7مهلت ارسال پیشنها د ها  :تا ساعت  8/30صبح روز دوشنبه
مورخ  1400/09/22می باشد .
 -8تاریخ گشایش پیشنهادها  :ساعت  9/30روز دوشنبه مورخ
 1400/09/22در سالن کنفرانس شرکت می باشد.
تذکر مهم  :پیشنهاد دهندگان میبایستی ضمن بارگذاری کلیه
مدارک پاکتهای ( الف،ب،ج ) در سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت در مهلت مقرر ،نسبت به ارسال اصل پاکت الف مطابق
شرایط درج شده در اسناد مناقصه ،در پاکت الک و مهر شده تا
ساعت  8/30صبح روز دوشنبه مورخ  1400/09/22به دبیرخانه
برق منطقه ای گیالن اقدام نمایند.
 -9سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
 -10اطالعات شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل
عضویت در سامانه :تلفن مرکز راهبردی و پشتیبانی 1456
شناسه آگهی 32129266:

دفتر روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن

قدس در سایه تحوالت اخیر در جبهههای مختلف یمن و
بـ ـهوی ــژه پ ــی ــروزیه ــای م ـ ــداوم ان ــص ــارهللا در م ـ ــأرب ،ح ــال،
عربستان سعودی برای برونرفت از این باتالق خودساخته به
تکاپو افتاده است .روزنامه البناء لبنان در یادداشتی ضمن اشاره
به این نکته ،به بررسی توصیه آمریکا به سعودیها درباره یمن پرداخته است.
این رسانه آورده :مواضع اخیر ایاالت متحده نشان میدهد واشنگتن به ریاض
توصیه میکند همان سیاستی که آنها در قبال افغانستان در پیش گرفتند و
در نهایت ناگزیر به خروج (فرارگونه) از آن شدند را اتخاذ کند و هرچه سریعتر
از یمن عقبنشینی کنند.
ناصر قندیل سردبیر البناء در ا یــن بــاره نوشت :فحوای توصیه آمریکا به
سعودیها این است« :کاری را که ما در افغانستان انجام دادیم انجام دهید،
شما نه از ما قویتر هستید نه آنها از طالبان ضعیفتر» .این روزنامه آورده :در
جلسهای که  14ژوئن  2021میان «جویی هود» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور
خاور نزدیک با برخی دیپلماتهای کشورهای حوزه خلیجفارس در واشنگتن
برگزار شد ،مقام آمریکایی اعــام کرد در زمــان حاضر هیچ چیزی بر موضع
«حوثیها» تأثیر نمیگذارد و حتی پس از حذف نام آنها از لیست تروریسم
آمریکا ،آنها موضع خود را تغییر نمیدهند .وی افزود :بنابراین ما معتقدیم
توقف عملیاتهای عربستان سعودی و خروج این کشور از یمن به پایان جنگ
کمک خواهد کرد و با وجود اینکه پذیرش این پیشنهاد دشوار است اما از نظر
ما اقدام درستی است.
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◾جنگ پوچ
این یادداشت میافزاید« :اغلب تحلیلگران و پژوهشگران آمریکایی ،وضعیت
یمنراباوضعیتافغانستاندرآستانهخروجآمریکامقایسهمیکنند.وضعیت
نیروهای عبدربه منصور هادی بهتر از اشرف غنی و عزم ،سرسختی و قدرت
انصارهللا کمتر از آنچه طالبان نشان داد ،نیست .همانطور که میزان محاصره
تحمیل شده بر افغانستان کمتر از حد محاصره در یمن نبود .آمریکاییها با
وجود اینکه درباره شرایط عقبنشینی اختالف نظر دارند ،میگویند قبول دارند
این گزینه تلخ بود اما گریزناپذیر بود .با توجه به وضعیت ناامیدکننده موجود،
ی ماندن برای  20سال دیگر صحنه را تغییر نمیداد ،جز اینکه موجب هزینه
باق 
بیشتر و گرفتن جان انسانهای بیشتر میشد» .بنا بر این گزارش ،برخی از این
پژوهشگران نیز میگویند شاید «جرج قرداحی» وزیر اطالعرسانی لبنان ،آخرین
کسی باشد که از عبارت جنگ پوچ استفاده کرد تا جنگی را که در آن پیروزی یا
شکستی وجود ندارد ،توصیف کند زیرا این جنگ ،دیگر امروز به جنگی با ضرر
تضمین شده ،تبدیل شده است و سعودیها دیگر فرصتی برای گرفتن تصمیم
به عقبنشینی ندارند و موضوع فراتر از حد صحبت در مــورد یک فاجعه
انسانی است.
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یادداشت
چین و آغاز عصر جدید

مهدی کیانی
کارشناس مسائل شرق آسیا
از دی ــد ح ــزب کمونیست چین،
مجمع عــمــومــی شــشــم ای ــن کــشــور ســرآغــاز
تاریخی جدید در راه «هــدف  100ساله دوم»
(تبدیل چین به جامعهای سوسیالیستی کامال ً
مدرن در صدمین سالگرد تأسیس جمهوری
خلق چین در ســال  )2049اس ــت .در واقــع،
مجمع ششم را مـیتــوان حلقهای از زنجیره
طوالنی رویــدادهــای سیاسی به هم پیوسته
دانست که توسط حزب و شی جین پینگ به
خوبی هدایت و دنبال و در نهایت به تصویب و
اعالم رسمی «دوران جدید» چین منتهی شده
است .در این خصوص باید گفت تنها رهبرانی
که از اقتداری قاطع و خدشهناپذیر برخوردار
بودهاند ،توانستهاند تاریخ حزب را بازنویسی و
نقطه عطفی در آن ایجاد کنند.
تــاکــنــون تنها دو قطعنامه در تــاریــخ حــزب
کــمــونــیــســت چــیــن دیـ ــده مــیش ــود .یــکــی در
ســال  1945که به کنترل پــایــدار مائو زدونــگ
به عنوان رهبر مطلق و بیچون و چرای حزب
منجر شد و دیگری در  1981که به هماهنگی و
یکپارچه شدن حمایتها از دنگ شیائوپینگ
و اصـ ــاحـ ــات و س ــی ــاس ــت دره ـ ـ ــای ب ـ ــاز او
دامن زد.
از دیدگاه حزب ،هر دو این قطعنامهها موجب
ایــجــاد اتــحــاد در تفکر و نــگــرش و همچنین
افزایش توان برای به انجام رسانیدن وظایف
تاریخی نوین شدهاند و این دقیقا ًهمان چیزی
است که حزب با به تصویب رساندن قطعنامه
جدید در نشست مجمع ششم به دنبال آن
بود .البته هر دو این قطعنامهها شامل مسائل
و اختالفاتی نیز بــودهانــد .بــرای مائو ،غلبه بر
رقابت و سیاستهای شدید درونحزبی برای
دستیابی به رهبری مطلق و بــرای دنــگ ،حل
مسائل اختالفافکن درو نحــزبــی حاصل از
انقالب فرهنگی بروز کرد.
امـ ــا ه ــر دو ب ــه ات ــح ــاد حــــزب ،فــرونــشــانــدن
دی ـ ــدگ ـ ــاهه ـ ــای اخ ــت ــافاف ــک ــن ــان ــه و آغـ ــاز
«دورانـ ــی جــدیــد» کمک نــمــودنــد .در دوران
مــائــو «چــیــن ب ــرخ ــاس ــت»؛ در دوران دنــگ
«چــیــن ثــروتــمــنــد ش ــد» و اکــنــون بــا تصویب
ســومــیــن قطعنامه در تــاریــخ حـ ــزب ،همان
شباهتها بــه چشم م ـیخــورد :حــزب تحت
رهبری شی جین پینگ ،برای آغاز دوران جدید
سوم ،قدرتمند میشود.
در همین راستا ،نگاهی به زنجیره رویدادهای
سیاسی که با هجدهمین کنگره حزب در اواخر
 2012و انتخاب شی به عنوان رهبر ارشد آغاز و
تا نشست مجمع عمومی ششم ادامه داشته
ضروری است.
نخستین حــلــقــه ای ــن زنــجــیــره را ابــتــکــارات
نــوآورانــه ســیــاســی ،راهــبــردی و ایدئولوژیک
ش ــی در س ــاله ــای ابــتــدایــی ره ــب ــریاش از
 2012ت ــا  2015تــشــکــیــل مـ ـیده ــد .رؤیـ ــای
نـــوســـازی م ــج ــدد جــامــعــه چــیــنــی ،اهـ ــداف
چهارگانه جامع (ایجاد جامعه نسبتا ً مرفه،
اصــاحــات ،حکومت بر اســاس قــانــون ،اداره
سختگیرانه ح ــزب) ،مقابله سرسختانه با
فساد ،مقابله هدفمند برای از بین بردن فقر،
اصالح و تقویت نیروهای نظامی ،بهروزرسانی
سیستم حکمرانی مــلــی ،ابــتــکــار کمربند و
ج ــاده و چــیــنـیســازی مارکسیسم از جمله
آنهاست.
حلقه دیگر در اوایل سال  2018میالدی ،حذف
محدودیت دورهای ریاست جمهوری چین
بود که این ظرفیت را برای شی ایجاد میکرد
که بتواند برای بار سوم رئیس جمهور اژدهای
زرد شود .اکنون در سال  ،2021آخرین حلقه
ایــجــاد شــد ،یعنی بــرگــزاری ششمین مجمع
عمومی و تأیید و تصویب آغاز دورهای جدید
با رهبری قاطع شی در رأس حزب و به عنوان
س ــک ــاندار کــشــور و ســومــیــن رهــبــر در تــاریــخ
چین پس از مائو و دنگ که دوران جدیدی را
آغاز میکند.
این مرحله در واقع شرایط را برای ایجاد حلقه
نهایی مهیا میکند که احتماال ًدر اواخر سال
 2022و با برگزاری بیستمین کنگره ملی حزب
و معرفی چشمانداز کالن و بیان اهداف معین
برای سالهای  2035و  2049بهمنظور نیل به
هــدف نــوســازی ب ــزرگ جامعه چینی صــورت
میپذیرد.
این دوره همراه است با رهبری تقریبا ًقطعی
شــی ب ــرای دوره س ــوم کــه مــشــخــصــا ًقــاطــع و
صریح بــرای آیــنــد های پیشبینیشده پیش
خــواهــد رف ــت .در مــجــمــوع بــه نــظــر مـیرســد
رئ ــی ــس ج ــم ــه ــور ک ــن ــون ــی چ ــی ــن پ ــایـ ـهگ ــذار
کــشــوری بــاشــد کــه بعدها دربـــاره تقابلهای
احتماال ً حتمی آن بــا ای ــاالت متحده بسیار
خواهیم شنید.

