
انصراف مغرب و اردن
از مشارکت در نشست صهیونیستی منامه

دولت های مغرب و اردن علی رغم درخواست آمریکا 
برای شرکت در نشست پایتخت بحرین، رسما اعالم کرده اند 

که در آن شرکت نمی کنند.
»سعد الدین العثمانی« نخست وزیر مغرب، دیروز به اظهارات 
مقامات آمریکایی درخصوص حضور این کشور در نشست موسوم 
به »کنفرانس اقتصادی بحرین«، واکنش نشان داد و گفت که از 

مشارکت کشورش در کنفرانس مزبور اطالعی ندارد.
همزمان با آن، یک منبع رسمی در اردن اعالم کرد که دولت 

امان هنوز به دعوت واشنگتن پاسخ نداده است. این اظهارات نشان 
می دهد که کشورهای عربی از مشارکت در نشست منامه واهمه 
دارند. قرار است که نشست اقتصادی بحرین روزهای چهارم وپنجم 
تیر برگزار شود و ریاست آن را نیز» کوشنر« مشاور رئیس جمهور 
آمریکا برعهده خواهد داشت. این نشست زمینه ساز پذیرش طرح 
آمریکاییـ  صهیونیستی »معامله قرن« از سوی کشورهای منطقه 
اســت. جنبش حماس نشست کشورهای عربی در این نشست را 

محکوم کرد.
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سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان: تمام مردم افغانستان
مخالف حضور ما در کشورشان هستند

سخنگوی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان 
اعتراف کرد »قطعا تمام مردم افغانســتان خواستار 

خروج نیروهای خارجی از کشورشان هستند.« 
ســرهنگ »کول دیو بتلــر« گفته، قطعــا تمام مردم 
افغانســتان خواســتار خــروج نیروهــای خارجــی از این 
کشورهستند اما آنها قصد خروج از افغانستان را ندارند! چرا 
که به گفته او »این خواسته مردم بدان معنا است که ما باید 

نخست در این کشور، به صلح دست بیابیم.«)!(
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این سرهنگ آمریکایی در 
ادامه گستاخی خود علیه مردم افغانستان مدعی می شود که: 
»ما به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان متعهد هستیم 
و تا زمان دســتیابی  به یک راه حل سیاسی، در این کشور 
حضور خواهیم داشت.« وی در باره مدت زمان حضور نیروهای 

آمریکایی و ناتو در افغانستان، چیزی نگفت.

سرویس خارجی-
با  ارتش یمن در جدیدتریــن حمله خود 
»ابها« در  از موشک »کروز« فرودگاه  استفاده 
جنوب عربستان را هدف قرار داد. این دومین بار 
است که انصارهلل علیه دشمن سعودی-اماراتی 

از موشک کروز استفاده می کند.
راهبــرد » فرودگاه در برابر فرودگاه« انصارهلل روز 
به روز فرودگاه های بیشــتری از عربستان می گیرد. 
انصاراهلل یمن اعالم کرده تا زمانی که محاصره فرودگاه 
صنعا برداشته نشود به فرودگاه های متجاوزان حمله 
خواهیم کرد. در این راستا بارها به فرودگاه های نجران 
و جیزان حمله شــده و در آخرین مورد، روز دوشنبه 
گذشته فرودگاه »ملک خالد« در شهر خمیس مشیط 
توســط پهپادهای یمنی هدف قرار گرفت. حاال خبر 
رسیده که موشک های کروز یمنی نیز فرودگاه ابها را 

هدف قرار داده است. 

یگان موشــکی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
دیروز چهارشــنبه یک فروند موشک بالدار کروز به 
فرودگاه بین المللی ابها در جنوب عربســتان شلیک 
کرد. به گزارش تســنیم، یک منبع در یگان موشکی 
این کشور گفته این موشک به دقت به هدف اصابت 
کرده و پرواز هواپیماها در پی این حمله متوقف شده 
است. این دومین بار است که یگان موشکی ارتش و 
کمیته های مردمی برای مقابله با عربســتان و امارات 
موشکی از نوع کروز استفاده می کند، بار اول نیروگاه 
اتمی البراکه در ابوظبی در سال 2017 با این موشک 

هدف قرار گرفته بود.
واکنش ائتالف سعودی

ائتالف ســعودی، دیروز به اصابت یک موشــک 
ارتــش یمن به فرودگاه »أبهــا« اذعان کرد. فرودگاه 
منطقه ای أبها که گفته می شــود از ســال 2016 به 
فرودگاه بین المللی تبدیل شده، در منطقه »عسیر« 

در جنوب غرب عربستان واقع شده است. به گزارش 
شــبکه العربیه، »ترکی المالکی« سخنگوی ائتالف 
ســعودی اقدام ارتــش یمن را »اقدام تروریســتی« 
توصیف و اعالم کرد که گلوله حوثی به سالن ورودی 
فرودگاه بین المللی أبها اصابت کرده است. او توضیح 
داد کــه مســئوالن ذی ربط در حال تشــخیص نوع 
»گلوله« هستند که در این حمله استفاده شده است. 
تروریستی نامیدن حمله انصاراهلل یمن در حالی است 
که طبق گزارش نهادهای حقوق بشری تاکنون بیش 
از 50 هزار یمنی در حمالت عربستان به غیرنظامی ها 
در یمن کشته شده اند. ائتالف همچنین اذعان کرده 
که بر اثر اصابت این موشک، برج مراقبت نیز از مدار 

کار خارج و تعطیل شده است.
واکنش انصاراهلل

همزمان ســخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم 
کرد که موشــک کروز به بــرج مراقبت اصابت کرده 

و ایــن اصابت منجــر به تخریب و انهدام آن شــده 
است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرده که 
اصابت این موشک به معنای این است که جدیدترین 
سامانه های راداری آمریکا برای مقابله با موشک های 

کروز نتوانسته با این موشک مقابله کند.
»علی القحوم« عضو جنبش انصاراهلل نیز تصریح 
کــرده اگر فرودگاه های یمن همچنــان در محاصره 
باشند فرودگاه های متجاوزان هم بسته خواهند شد: 
»فرودگاه های دشمن متجاوز را هم تعطیل خواهیم 
کرد و این فــرودگاه در تیررس اهداف خواهد بود.« 
از سوی دیگر بر اســاس گزارش شبکه المسیره، در 
عملیات تک تیراندازان در جنوب حیران و شرق مثلث 
عاهم در اســتان حجه، 29 مزدور دشمن کشته و یا 
زخمی شدند. از استان البیضاء هم خبر می رسد که دو 
فروند موشک زلزال 1 به تجمعات مزدوران در الهضبه 
شلیک شد که در نتیجه آن شماری از آنها کشته شدند.

انقالبیون یمن به وعده خود عمل کردند

انصاراهلل با موشک کروز بالدار
برج فرودگاه بین المللی عربستان را منهدم کرد

»من محمد بن ســلمان ولیعهد عربستان 
هســتم. روزنامه نگاران را به قتل می رسانم. 
بیمارستان ها را بمباران می کنم و ناراضیان را به 
صلیب کشیده و تکه تکه می کنم و...« این بخشی 
از متن طرح جالب هفته نامه انگلیسی»ویک« 
درباره بن سلمان است »با حمایت های آمریکا و 

ترامپ انجام گرفته اند.«
»محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی به دلیل قتل 
وحشــیانه »جمال خاشقجی« و کشتار مردم یمن از 
سوی برخی محافل رســانه ای غربی به شدت تحت 
فشار قرار گرفته اســت. در این راستا کاریکاتورهای 
زیادی هم علیه او منتشــر شــده است. مجله ویک 
چــاپ انگلیس در مطلبی جالب کنایه های زیادی به 
محمد بن ســلمان زده است:»من محمد بن سلمان 
ولیعهد عربســتان هســتم. من روزنامه نگاران را به 
قتل می رسانم. بیمارســتان ها را بمباران می کنم. و 
ناراضیــان را به صلیب کشــیده و تکه تکه می کنم. 
 به همین دلیل اســت که دوســتان خوب من آقایان 
دونالــد ترامپ و جارد کوشــنر]داماد ترامپ[ به من 
اسلحه می فروشند، تجهیزات هسته ای می فروشند، و 
به من اجازه می دهند قطعات پیشرفته بمب را برای 

آمریکا در عربستان بسازم. دوستان به درد همین کارها  
می خورند. مگر نه؟« 

حمالت قطر به عربستان
از ســوی دیگر روزنامه گاردیــن چاپ انگلیس 
نیز نوشــته محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، معاون 

نخســت وزیر و وزیر در اقدامی نــادر حمالت لفظی 
شدیدی علیه آل ســعود کرده و گفته: »عربستان به 
عنــوان قدرتی که در خاورمیانه آشــوب و تنش به 
پا می کند، شــناخته می شود و این کشور غالباً برای 
اعمال حاکمیت اســتبدادی خود به شیوه اخاذی و 

فشــار اقتصادی پناه می برد.« به گزارش ایسنا، این 
مقــام قطری در ادامه به بحــران خلیج فارس گریزی 
زده و تصریح کرده:» به نظر می رســد بحران منطقه 
خلیج فــارس موجب تشــدید درگیری های دیگر در 
منطقه شــده اســت و همین امر حل درگیری ها در 
لیبی و ســومالی را دشــوارتر کرده است...عربستان 
تالش می کند حاکمیت ها و دولت هایی همسو با خود 
ایجاد کند، در واقع ریاض و ابوظبی هر کشــوری که 
در آنها مستبدان حاکمیت نداشته باشند را کشوری 

»تروریستی« می خوانند.« 
وزیر خارجه قطر سپس با اعالم اینکه »دوحه هدف 
تالش های متعدد عربســتان و امارات برای تحریف و 
خرابکاری مواجــه بوده« اضافه کــرده که: »برخی 
کشورهایی که به حمایت عربستان و امارات نیاز دارند، 
برای دنبال کردن سیاست ضد قطر اخاذی می کنند و 
این مسئله موجب ایجاد تنش های بسیاری در منطقه 
شــاخ آفریقا و جنوب صحرا شده است.« عربستان به 
همراه امارات، بحرین و مصر، قطر را از سال 96 تحت 
محاصره شدید قرارداده اند. اظهارات اخیر وزیر خارجه 
قطر علیه عربســتان یکی از شــدیدترین و نادرترین 

حمالت دوحه علیه ریاض به شمار می رود.

طرح جالب هفته نامه »ویک« درباره نوع رابطه بن سلمان و ترامپ

سرویس خارجی-
ریختگی  به هم  وجــود  بولتون«  »جان 
در کاخ ســفید و اختالف نظر میان ترامپ و 
دستیاران ارشدش را »کم اهمیت« دانسته 
و مدعی شــده: »این روسیه، چین، ایران و 
کشورهای دیگر هستند که تالش می کنند 
درباره امــور داخلی دولت آمریکا اطالعات 

دروغ  اشاعه دهند«.
طی هفته هــای اخیر گزارش های متعددی از 
وجــود اختالف بین ترامپ بولتــون و پومپئو در 
رسانه های بین المللی منتشر شده است. »الجزیره« 
همین هفته گذشته در این باره طی گزارشی مدعی 
شد: »دونالد ترامپ، با ارسال نامه ای به ایران اعالم 
کرده آماده است جان بولتون را که به دشمنی با 
ایران شهره اســت، از مقام خود به عنوان مشاور 
امنیت ملی آمریکا برکنار کنــد.«. جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی دولت آمریکا اما در مصاحبه ای 
در یک گردهمایی برگزار شــده از جانب روزنامه 
»وال استریت ژورنال« به کلی وجود شکاف در کاخ 
سفید و این اختالفات را منکر و مدعی شد همه جا 
اختالف هست و این دشمنان آمریکا هستند که 

این اطالعات دروغ را منتشر می کنند.
»بولتون« در این گردهمایی از پاسخ به پرسش 

درباره وجود نشانه های بی ثباتی در دولت آمریکا 
و ارســال پیام وجود این بی ثباتی به هم پیمانان و 
مخالفــان آمریکا هم خودداری کرد و به جای آن 
منبع این گزارش ها را زیر ســؤال برد: »ما دالیل 
محکمی داریم برای آنکه باور کنیم کره شــمالی، 
ایران، ونزوئال، روسیه و چین تصمیم گرفته اند که 
به اشاعه اطالعات دروغ درباره دولت آمریکا بپردازند 

و شما می توانید به صورت علنی آن را ببینید و آنها 
می خواهند بگویند که رئیس جمهور و مشاورانش 
با یکدیگر اختالف دارند و مسائلی از این قبیل را 

منتقل کنند.«
 به گزارش ایسنا بولتون سند و مدرکی برای 
حرف هایش ارائه نکرد، اما رسانه های آمریکایی را 
متهم به این کرد که »تبدیل به ماشین تایپ این 

حکومت ها برای انتشار داستان ها درباره اختالف در 
دولت آمریکا« شده اند. بولتون در ادامه ادعاهایش 
گفت: »ابداً اوضاع به هــم ریخته ای وجود ندارد 
و وجود اختالف نظر نــزد اکثر دولت های جهان 
رایج اســت«. بولتون همچنین در صحبت هایش 
در ایــن گردهمایی کره شــمالی را متهم کرد به 
اینکه به شــرایط مربوط به توافقی که در جریان 
اولین نشست دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در 
سنگاپور در سال گذشته میالدی برقرار شد، پایبند 
نبوده است: »آنها گفتند که قصد ندارند به آزمایش 
موشک های بالستیک و قاره پیما و یا آزمایش های 
هســته ای دســت بزنند. اما این آزمایش ها ادامه 
یافته اســت. آنها دارند خیلی کارهای دیگر انجام 
می دهند. کارهایی که همچنان نشــان می دهند 
آنها هنوز تصمیم راهبردی برای آنکه دســت از 
پیگیری  موشک های حامل بردارند نگرفته اند و به 
همین دلیل ما همچنان کمپین فشار حداکثری 

علیه کره شمالی را ادامه می دهیم.«
این اظهارات بولتون در حالی مطرح می شود 
که ترامپ ماه گذشته میالدی در جریان سفر به 
ژاپن خالف مواضــع بولتون صحبت کرد و گفت 
که آزمایش موشکی اخیر کره شمالی او را آزرده 

نکرده است.

نظر »بولتون« درباره به هم ریختگی کاخ سفید 
شایعه سازی ایران، روسیه و چین است

با  ارتباط  در  آمریــکا  رئیس جمهــور 
این  مرکزی  اطالعات  ســازمان  جاسوسی 
کشور)سیا( از رهبر کره شمالی، اعالم کرد 

که از این اقدام سیا مطلع نبوده است.
»دونالد ترامپ« در کاخ ســفید به خبرنگاران 
 گفت که در مورد جاسوســی ســازمان ســیا از 

»کیم جونگ اون« اطالع نداشته است.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
رئیس جمهــور آمریــکا این اقدام ســیا را مورد 
انتقــاد قرار داد. به اعتقاد کارشناســان، ترامپ با 
این انتقادات می خواهد دل رهبر کره شــمالی را 
به دســت آورد و زمینه را برای ادامه گفت و گو با 

وی فراهم کند. 
این در حالی اســت که پیونــگ یانگ اخیرا 
اعالم کرده بود که ممکن اســت توافقات ســال 
 گذشته ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور، به 

کاغذ پاره تبدیل شود.
ایــن اظهارات ترامپ در حالی بیان شــد که 
دوشنبه گذشــته روزنامه »وال استریت ژورنال« 
گزارش داده بود »کیــم جونگ نام« برادر ناتنی 
رهبر کره شمالی، از منابع اطالعاتی سازمان سیا 

بوده است. کیم جون نام سال 2017 در فرودگاه 
»کواالالمپور« پایتخت مالزی کشته شده است.

ترامپ در این باره افزود: من اطالعاتی درباره 
 )وجــود ارتباط میان( ســازمان ســیا و برادر او 

)رهبر کره شمالی( یا در واقع برادر ناتنی اش دیدم، 
اما باید بگویم که مطمئنا این مسئله زیر نظر من 
اتفاق نیفتاده اســت. من اجازه نخواهم داد تحت 
نظر مــن این اتفاق بیفتد. این تازه ترین اظهارات 

رئیس جمهور آمریکا علیــه جامعه اطالعاتی این 
کشور است.

شایان ذکر است که نشست دوم سران آمریکا 
و کره شمالی، بهمن گذشته در »هانوی« پایتخت 
ویتنام، بدون نتیجه خاصی به پایان رسیده است. 
اخیرا رئیس جمهــور آمریکا اعالم کرده که آماده 

برگزاری نشست سوم با کیم جونگ اون است.
در یافت نامه جدید

اتمــی،  مذاکــرات  بن بســت  بحبوحــه  در 
رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد که نامه »زیبایی« 
را از جانب رهبر کره شمالی دریافت کرده است.

به گزارش ایســنا، ترامپ این نامه را »بسیار 
گرم« و »بســیار زیبا« توصیــف و تاکید کرد که 
مطمئن است دو طرف نهایتا می توانند به توافقی 

دست یابند.
ترامپ دیروز همزمان با خروج از کاخ ســفید 
برای ســفر به ایالت »آیووا«، به خبرنگاران گفت: 
ما روابط بســیار خوبی با یکدیگر داریم. نشست 
دیگری ممکن است برگزار شود. رهبر کره شمالی 
سر حرف های خود ایستاده و این مسئله برای من 

بسیار حائز اهمیت است.

اظهار بی اطالعی ترامپ درباره جاسوسی دولتش 
از کیم جونگ اون!

منابع خبری می   گویند برادر ناتنی رهبر کره شمالی که کشته شد، جاسوس آمریکا بود.

رهبر جریان »صدر« عراق از مقامات عربستان خواسته، با 
هدف کاهش اختالفات مذهبی و قومی در منطقه، قبرستان 

بقیع را بازسازی کنند.
»مقتدی صدر« در توییتی نوشته: »هشتم شوال سالروز تخریب 
قبرستان بقیع در عربستان توسط یک گروه تندرو، منحرف و مدعی 
اسالم است. ده ها سال از این اتفاق می گذرد و عربستان تحت فشار 

افراد تندرو، نسبت به این مسئله )هنوز هم( بی توجه است.«
»مقتدی صدر« در ادامه، از »محمد بن سلمان« ولیعهد این کشور، 
خواست که برای رضای خداوند و پایان بخشیدن به اختالفات فرقه ای 
در منطقه، زمینه بازسازی قبور ائمه معصومین )ع( در قبرستان بقیع 

را فراهم کنند.
وهابی ها دو بار در سال های 1220 و 1۳۴۴ قمری و طبق فتاوای 
15 مفتی  مدینه،  مبنی بر ممنوعیت ســاخت بنا روی قبور و لزوم 

تخریب آنها، اماکن بقیع را ویران کردند.

زمزمه پایان عمر سیاسی نتانیاهو

با  کارشناسان مســائل رژیم صهیونیستی معتقدند 
توجه به ناکامی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم 
در تشــکیل کابینه جدید و همین طور پرونده های فساد 

ایشان، احتماال پایان دوران سیاسی وی نزدیک است.
موقعیت »نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی بسیار 
متزلزل گزارش می شود. شکست های پی در پی وی از گروه های 
مقاومت فلسطین در جنگ های دو روزه از یک طرف و پرونده های 
فســاد از طرف دیگر باعث فشــار  بی سابقه ای بر او شده است. 
اخیرا وی به دلیل شکســت در جنگ دو روزه موفق به تشکیل 
ائتالف نشــد و در نهایت پارلمان این رژیم متالشــی شــد تا 
سرنوشــت نتانیاهو بار دیگر به یک انتخابات پارلمانی دیگر گره 
بخورد. اما کارشناسان معتقدند که نتانیاهو باید کم کم به دنبال 
 مواجه شــدن با این واقعیت باشد که عمر سیاسی وی به پایان 

رسیده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی 
العالم، شــواهد و قرائن حاکی از آن است که نتانیاهو، به پایان 
دوران سیاســی خود نزدیک شده و سرنوشت، وی را به گوشه 
زندان خواهد انداخت. کارشناسان نیز تاکید می کنند، پرونده های 
فسادی که علیه نتانیاهو تشکیل شده در نهایت باعث به زندان 

افتادن وی می شود.
خبرنگار العالم در این باره می گوید: »به نظر می رســد پایان 
دوران سیاســی نتانیاهو نزدیک اســت و این در حالی است که 

اتهامات فساد گلوی وی و اطرافیانش را می فشارد.«
 »فضل طهبوب« کارشــناس مسائل رژیم صهیونیستی این 
را هــم اضافه می کند که »پس از ناکامی نتانیاهو در تشــکیل 
کابینه به نظر می رســد شمارش معکوس برای نابودی وی آغاز 
شــده است. پرونده وی سرشار از فساد است. مخالفت »اویخای 
مندلبلیت« مشــاور حقوقی اسرائیل با درخواست نتانیاهو برای 
بــه تعویق انداختن بازجویی از وی در ارتباط با پرونده فســاد، 
اوضاع را وخیم تر کرد. وی بر اســاس این پرونده به خیانت در 

امانت و دریافت رشوه متهم است.«
پرونده های تشــکیل شده علیه نتانیاهو در موضوع فساد به 
پرونده هــای چهار هزار، دو هزار و هزار معروف شــده اند و مثل 
کابوسی نتانیاهو را تعقیب می کنند و ممکن است باعث به زندان 
افتادن وی شــوند و به حماقت و قلدرمآبی سیاســی وی پایان 
دهنــد. نتانیاهو هر قدر هم برای فرار از سرنوشــت خود تالش 

کند در نهایت در دادگاه فساد گرفتار خواهد شد.

رهگیری و انهدام موشک های ارتش صهیونیستی
در آسمان جنوب سوریه

سامانه های دفاع هوایی ارتش سوریه حمله موشکی 
اســتراتژیک  منطقه  به  رژیم صهیونیســتی   ارتش 
»تل الحاره« در جنوب سوریه را رهگیری و تعدادی از 

موشک ها را در هوا منهدم کردند.
ســامانه های دفاع هوایی سوریه حوالی ســاعت دو بامداد 
 دیروز موشک  پراکنی رژیم صهیونیستی علیه منطقه استراتژیک 
تل الحاره واقع در حومه شمال غربی استان درعا را رهگیری و 

تعدادی از موشک ها را منهدم کردند.
به گزارش ایسنا، این حمالت تنها خسارات مادی به دنبال 
داشــته و هیچ تلفات جانی نداشته است. البته صهیونیست ها 
بعد از این حمله هوایی نا کام، اقدام به جنگ الکترونیک و ایجاد 

اخالل در سیستم راداری کردند.
ساکنان حومه جنوب غربی دمشق نیز به خبرگزاری آلمان 
گفتند، ســاعات اولیه بامداد دیــروز صدای دو انفجار مهیب را 

شنیده اند.
 این ســاکنان همچنین، از وقوع آتش ســوزی در تل الحاره 

در پی این حمالت خبر دادند.
منطقه اســتراتژیک تــل الحاره از زمــان بازپس گیری اش 
توســط ارتش سوریه، هدف حمالت هوایی رژیم صهیونیستی 

قرار می گیرد. 
این منطقه که تپه های استراتژیک را در خود جای داده، در 
استان درعا واقع شده و مشرف بر بلندی های جوالن  اشغالی است. 

درخواست مقتدی صدر از آل سعود 
برای بازسازی قبرستان بقیع

آمریکا
نشــریه هیل: روزنامــه »نیویورک تایمز« اعــالم کرد که دیگر 
کاریکاتورهای سیاسی در نسخه بین الملل خود چاپ نمی کند. علت 
این اقدام، دردســری اســت که برای نیویورک تایمز در پی انتشار 
کاریکاتور ضد صهیونیستی ایجاد شده است. چاپ این کاریکاتور باعث 
شده که اشرافیت سیاسی آمریکا علیه نیویورک تایمز موضع بگیرند.

»جیمز بنت« سردبیر نیویورک تایمز در بیانیه ای اعالم کرد: این 
روزنامه رسما انتشار کاریکاتورهای سیاسی را از اول ژوئیه)11 تیر( 

متوقف می کند. 
عربستان

تسنیم: صفحه توئیتری»زندانیان آزادی بیان« در فضای مجازی، 
اعالم کرد که برخی از فلسطینیان مقیم عربستان در معرض اجحافات 
متعددی قرار دارند. این حســاب توییتری افزود که نیروهای امنتی 
عربستان ضمن دستگیری افراد دارای تابعیت فلسطینی، آنها را مورد 
آزار و اذیت قرار می دهند. آنها شبانه به خانه  فلسطینی ها هجوم برده 

و زنان و کودکان را به وحشت می اندازند.
سودان

فارس: »کمیته مرکزی پزشکان« سودان با صدور بیانیه ای درباره 
حوادث » دارفور«، اعالم کرد که در این حوادث، 11 نفر کشــته و 
20 تن دیگر مجروح شدند.این کمیته شبه نظامیان »الجنجوید« را 
مسئول حوادث دارفور دانست و اعالم کرد که آنها به دستور شورای 
نظامی سودان، به سمت شهروندان تیراندازی کرده اند.طی روزهای 
گذشته در »خارطوم« پایتخت سودان، نیز نظامیان به سمت مردم 
تیــر اندازی کرده و به گفته یک شــاهد عینی، بیش از 500 نفر از 
آنها را کشــته اند.خبر دیگر اینکه، منابع سودانی از کودتای نافرجام 
علیه شــورای نظامی از سوی برخی افسران اسالم گرا و دستگیری 

68 افسر خبر دادند.
افغانستان

مهر: »مارکوس پوتســل« نماینده ویژه آلمان در افغانســتان و 
پاکســتان، دیروز گفت و گوهای متوالی »زلمای خلیل زاد« نماینده 
آمریکا در امور افغانستان با طالبان را ناموفق خواند.» ادریس زمان« 
معاون وزارت خارجه افغانستان نیز مثل مقام آلمانی، مذاکرات آمریکا 

با طالبان را بی نتیجه دانست.

کوتاه از سراسر جهان

حمالت لفظی مقامات آمریکایی به یکدیگر ادامه دارد

ترامپ: اوباما »بایدن« را 
از سطل آشغال درآورد!

ترامپ در جدیدترین حمالت خود علیه جوبایدن کاندیدای 
پیشــتاز دموکرات ها در انتخابات 20 20 وی را »آشــغال 
مفلوک«ی خطاب کرد که اوبامــا او را از بین زباله ها بیرون 

کشیده و معاون خود کرده است.
هر چه زمان به انتخابات ریاست جمهوری 2020 نزدیک می شود 
حمالت لفظی نامزدهای انتخابات این کشور علیه یکدیگر شدیدتر 
و تندتر می شــود. ترامپ طی هفته های گذشــته بارها در توئیتر و 
ســخنرانی های مختلف خود »جو بایدن« را »خواب آلوی خزنده« و 
برنی سندرز را هم »پیرمرد احمق« خطاب کرده است. در این میان 
جو بایدن هم ساکت ننشسته و چندین باری ترامپ را با القابی مثل 
»دلقــک« مورد خطاب قرار داده اســت. وی حتی گفته اگر دوران 

مدرسه همکالسی ترامپ بود حتما او را کتک می زد. 
حــاال »ترامــپ« در دور جدید حمالت خود بــه »بایدن« او را 
شــخصیتی خوانده که »به لحاظ روانی ضعیف است.« ترامپ گفته: 
»فکر کنم بیش از دیگران علیه بایدن وارد رقابت شــوم. من دوست 
دارم علیه افرادی رقابت کنم که به لحاظ روانی ضعیف هستند چون 
سایرین انرژی بسیار بیشتری دارند. او شکست خورده و کندتر از قبل 
شده است... حاال باید به شما بگویم که او شخص متفاوتی است. چهره 
او نسبت به سابق تغییر کرده است. متفاوت تر از قبل عمل می کند. 

حتی او کندتر از سابق هم شده است. نمی دانم.«
 به گزارش ایسنا به نظر می رسد هدف از سخنان رئیس جمهوری 
آمریکا ایجاد تردیدهایی درباره ســالمت جسمانی جو بایدن باشد. 
براساس یک نظرسنجی جدید، جو بایدن نسبت به ترامپ 1۳ درصد 
در سراسر آمریکا جلوتر است. طبق نتایج این نظرسنجی، بایدن 5۳ 

درصد و ترامپ ۴0 درصد رای به دست می آورد.
ترامپ همچنین بایدن را بابت شکست های انتخاباتی در 1988 و 
2008 مسخره و یک »بازنده « توصیف کرد و گفت: »بایدن همیشه 
یک درصدی بود. وی دو سه بار برای ریاست جمهوری نامزد شد اما 
هرگــز باالتر از 1 درصد رأی نیاورد و بعد اوباما جلو رفت و وی را از 
ســطل زباله بیرون آورد و معاون رئیس جمهور کرد. من او را »جوی 
یک درصــدی« می نامم چون تا زمانی که اوباما وارد کار شــود، او 

عملکرد خوبی نداشت.«
 ترامپ همچنین به برخی از نظرســنجی ها  اشاره کرد که نشان 
می دهند رقبای دموکرات بایدن در حال قدرت گرفتن هستند. ترامپ 
گفت: »اکنون به نظر می رسد که او مفلوک می شود. به نظر می رسد 
که دوستان چپش به زودی از او سبقت می گیرند. وقتی مردی در یک 
سخنرانی 76 بار به نام من  اشاره کند یعنی به دردسر افتاده است.«


