سرنخهایی تازه درباره ترور سردار شهید سلیمانی
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نخستوزیر اسبق عراق در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «آفاق» ،اطالعاتی درباره ترور سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس ارائه کرد .به
ی المالکی ،در این بررسیها به سرنخهایی دست یافتهاند که تاثیر مستقیمیدر عملیات ترور داشته است .رئیس ائتالف دولت قانون در پارلمان عراق گفت
گفته نور 
برخی افراد مرتبط با موضوع که باید از آنها تحقیق شود ،متواری شدهاند و شماری نیز هنوز در کشور هستند .المالکی شمار این افراد را  ۳۶نفر اعالم کرد.

بینالملل

رئیسجمهور آمریکا در آستانه روز استقالل این کشور با حضور در پارک ملی «مونت راش مور» در داکوتای جنوبی مخالفانش را به باد انتقاد گرفت

ترامپ :هدف معترضان پایان دادن به آمریکاست
بومیان معترض به سیاستهای نژادپرستی در آمریکا :مشکل موجود در کشور فراتر از رئیسجمهور فعلی است اما ترامپ به عنوان کاتالیزور عمل کرده است

ویروس کرونا بود .خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی با اشاره
به این مسأله نوشت« :سخنرانی و آتشبازی در کوه راش مور در
حالی انجام شد که همهگیری (کرونا) بیش از  ۱۳۵۰۰۰آمریکایی
را کشته است .رئیسجمهور برای جلب جمعیت انبوهی از هواداران
به سراسر کشور رفته است؛ هوادارانی که اغلب آنها ماسک نمیزنند
و به دستورالعملهای بهداشتی برای حاضر نشدن در تجمعات بزرگ
توجهی نمیکنند» .همزمان با این سفر انتخاباتی ترامپ ،کارزار او
ابتالی «کیمبرل��ی گایلفویل» یکی از اعضای کمیته جمعآوری
حمایت مالی از کارزار ترامپ و از نزدیکان دونالد ترامپ جونیور (پسر
ارشد ترامپ) به ویروس کرونا را تایید کرد .به گفته رئیس کمیته
تأمین مالی کارزار ترامپ ،گایلفویل و پسر ارشد ترامپ خود را در
قرنطینه قرار داده و حضور در تجمعات و برنامهها را لغو کردهاند.
از دیگر موضوعات مورد توجه در مراسم سخنرانی ترامپ حضور
کمطرفداران وی در سخنرانی بود .گزارشهای محلی تصاویری را
به نمایش درآوردهاند که نشان میدهد صندلیهای سالنی که قرار
بود دونالد ترامپ در آن سخنرانی کند پر نشده بود و طبقه باالیی
سالن تقریبا خالی ماند .این اتفاق در گردهمایی ترامپ در اوکالهما
و تساال هم رخ داد و جمعیت اندکی برای حضور در سخنرانی وی
خود را به سالن رسانده بودند.
■■درگیری پلیس آمریکا با معترضان بومی

گروه بینالملل :سخنان رئیسجمهوری آمریکا این روزها بیش از
همیشه رنگ و بوی ناامیدی دارد .او در سخنرانی آخر خود صراحتا
از عبارت «پایان آمریکا» استفاده کرد ،اگر چه آن را هدف غایی
معترضان نامید اما خود او بهتر از هرکسی نشانههای این پایان را
دیده است و پیش از او نیز تئوریسینهای بسیاری در خود آمریکا
از این موضوع سخن گفتهاند .سخن از زوال یا پایان آمریکا جزو
«کلمات ممنوعه» در ساختار قدرت آمریکا بود که حتی سخن از
آن در نهادهای دانشگاهی و علمی آمریکا هم با واکنش و مقاومت
مواجه میش��د .کرونا و مدیریت آمریکایی آن که در خود آمریکا
۱۳۵هزار کشته داد و این کشور را به مضحکه مدیریتی دنیا تبدیل
کرد ،انگار این «ممنوعیت» را از بین برد و حاال عبارت پایان آمریکا
حتی در ادبیات رئیسجمهوری آمریکا هم وارد شده است .کافی
است عبارت «زوال آمریکا» را به هر زبانی جستوجو کنید تا با
انبوهی از اظهارنظرات اندیش��مندان و تئوریسینهای آمریکایی
و غیرآمریکایی مواجه ش��وید .بهانههای زوال این روزها بیش از
بهانههای ادامه وضعیت فعلی در آمریکاست .ناامیدی بیش از 70
درصدی مردم آمریکا از اینکه در کشورشان اتفاق مثبتی بیفتد،
بیپایه و اساس نیست و رد آن را باید در اوضاع پاشیدهشده این
کشور دید.
حمله شدید ترامپ در «مونت راش مور» بار دیگر به معترضان
علیه نژادپرس��تی نظاممند در این کشور ثابت کرد رئیسجمهور
آمریکا س��بد رأی خود را براس��اس تفرقهافکنی و ایجاد دوقطبی
بین سیاهپوستان و سفیدپوستان تنظیم کرده است .در حالی که
بومیان منطقه داکوتای جنوبی با حضور در نزدیکی محل سخنرانی
ترامپ به سیاستهای نژادپرستانه او اعتراض کردند اما ترامپ با
حمله به معترضان هدف نهایی آنها را پایان دادن به آمریکا بیان
کرد .به گزارش «وطن امروز» ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
در آستانه روز استقالل این کشور با حضور در پارک ملی «مونت
راش مور» در ایالت داکوتای جنوبی ضمن س��خنرانی در تجمع
کمتعداد حامیانش ،مخالفانش را به باد انتقاد گرفت .ترامپ در این
سخنرانی در اظهاراتیکمسابقه ضمن انتقاد شدید از معترضانی که
قصد تخریب مجسمههای کنفدراسیون را دارند ،آنها را به تالش
برای س��رنگونی «انقالب آمریکایی و ایجاد تغییرات ساختاری در
این کش��ور» متهم کرد .ترامپ در جم��ع طرفدارانش افزود :این
یک فاشیسم جدید چپگرای افراطی است .اگر با زبان آنها صحبت
نکنید ،خواستههای آنها را عملی نکنید و برخالف میل آنها اقدام
کنید ،سانسور خواهید شد ،در فهرست سیاه قرار میگیرید ،تحت
تعقیب قرار گرفته و مجازات میشوید .وی در ادامه گفت :اشتباه
نکنید ،این انقالب فرهنگی چپگرا با هدف سرنگونی انقالب آمریکا
طراحی و برنامهریزی شده است .هدف نهایی معترضان پایان دادن
به آمریکاست.
تحلیلگران معتقدند س��خنان ترام��پ در دامنه کوه راش مور

قاسماالعرجی ،مشاور جدید امنیت ملی عراق

4ماه مانده به روز انتخابات با هدف تاثیر مستقیم بر رأیدهندگان
سفیدپوست صورت گرفته است .رئیسجمهور آمریکا بشدت به
معترضان تبعیضنژادی در این کشور تاخت.
اعتراضهای سراسری علیه نقض حقوق بشر و تبعیضنژادی
سیستماتیک در آمریکا پس از قتل شهروند سیاهپوست آمریکایی
که در ششم خردادماه رخ داد ،همچنان در سراسر آمریکا جریان دارد
که به زیر کشیدن نمادهای تبعیضنژادی و مجسمههای مقامات

آمریکایی مروج بردهداری ،یکی از اقدامات آنها بوده است .در مقابل اما
ترامپ بشدت با این اقدام مخالف است و تاکید کرده اقدامکنندگان
علیه مجسمهها و اماکن تاریخی تا  ۱۰سال زندان محکوم شوند.

■■بیتوجهی ادامهدار ترامپ به کرونا

اما یکی از نکات قابل توجه در مراسم سخنرانی ترامپ ،بیتوجهی
وی و کمپین انتخاباتیاش به توصیههای مقامهای ارشد بهداشتی
آمریکا درباره خطرات برگزاری تجمعات انتخاباتی به دلیل همهگیری

توهین به منتقدان ،همواره از شگردهای رئیسجمهور آمریکا بوده است .دونالد ترامپ غیر از حمالت لفظی به منتقدان داخلیاش ،به
رهبران کشورهای جهان نیز توهین کرده است .در ادامه برخی اظهارات توهینآمیز ترامپ به مردم آمریکا و مقامات کشورها آمده است.
توهینهای ترامپ به مردم آمریکا
ترامپ در جمع طرفدارانش در راش مور :اقدام معترضان یک فاشیسم جدید چپگرای افراطی است.
در آستانه انتشار کتاب جدید «اوماروسا مانیگو نیومن» مشاور پیشین کاخ سفید در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که از او پرسیده بود نظرش درباره اظهارات
اوماروسا چیست ،گفت :او یک انسان حقیر است.
توهین به معترضان نژادپرستی :این اراذل و اوباش ،به یاد و خاطره جرج فلوید بیاحترامیمیکنند و من اجازه نمیدهم این اتفاق رخ دهد.
توهین به معترضان در جریان اعتراضات :خشونتهای اخیر اعتراضات مسالمتآمیز نبوده ،بلکه تروریسم داخلی به شمار میآید.
در کنفرانس خبری خطاب به یک خبرنگار :تو باید از خودت برای این سواالت خجالت بکشی.
توئیت توهینآمیز به جمهوریخواهان :میزان رضایت از رئیسجمهور ترامپ در حزب جمهوریخواه  ۹۵درصد است .تصور میکنم  ۵درصد باقی ،یا آنهایی
هستند که اسمشان را جمهوریخواه گذاشتهاند یا احمقهایی هستند که خیلی چیزهای دیگر برایشان مهم نیست.
جو و مایکا  ۲مجری معروف شبکه اماسسیانبیسی هستند که به دلیل انتقاد از ترامپ لقبهای «جوی روانی» و «مایکای دیوانه» را
از رئیسجمهور آمریکا گرفتند.
توهین به شخصیتهای سیاسی آمریکا
پس از انتشار کتاب جنجالی «آتش و خشم :داخل کاخ سفید ترامپ» و فاش شدن مصاحبه استیو بنن ،مشاور ارشد سابق ترامپ علیه رئیسجمهور آمریکا؛ او
لقب «استیو الابالی» را به مشاور سابق خود داد.
ترامپ در یکی از حملههای توئیتری خود به رسانهها ،روزنامه نیویورکتایمز را «نیویورکتایمز شکست خورده» لقب داد.
باب کورکر ،سناتور جمهوریخواه در انتقاد از ترامپ اعالم کرد او آمریکا را به سوی جنگ سوم جهانی سوق میدهد .ترامپ با انتشار توئیتی ضمن مسخره کردن
کورکر ،لقب «باب کورکر کوچولو» به او داد.
الیزابت وارن ،سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست ضمن انتقاد از سیاستهای مهاجرتی ترامپ ،خواستار توجه کاخ سفید به بومیان آمریکا شد .ترامپ در یکی
از توئیتهای خود لقب «پوکوهانتس» (اسطوره سرخپوستان آمریکا) را به او داد.
ترامپ در همه توئیتهای خود علیه هیالری کلینتون ،او را«هیالری شیاد» لقب میدهد.
ترامپ برای خطاب کردن «برنی سندرز» او را «برنی دیوانه» خواند.
توهین به مردم و مقامات سیاسی سایر کشورها
کانادا :جاستین ترودو شخصیتی فریبکار و ضعیف است.
فرانسه :میزان محبوبیت مکرون نزد مردم فرانسه بسیار پایین است .پیش از آنکه آمریکا [برای نجات فرانسه و تسخیر ساحل نورماندی] وارد عمل شود ،آنان
(مردم فرانسه) روند یادگیری زبان آلمانی را در پاریس آغاز کرده بودند.
انگلستان :ترزا میبرگزیت را خراب کرد .بوریس جانسون (وزیر خارجه وقت انگلیس) نخستوزیری عالی برای انگلیس خواهد بود.
آلمان :مردم آلمان در حال مخالفت با رهبری خود هستند.

عبدالغنی االسدی ،رئیس جدید سرویس امنیتی

حضور قاسماالعرجی ،در جنگ  ۸ساله با صدام

قاسماالعرجیمشاور امنیتملیشد

تغییرات در سرویس امنیتی عراق

عبدالمهدی و مالکی از رسانههای سعودی بابت اهانت به مرجعیت شیعه انتقاد کردند
رسانههای عراق دیروز از خانهتکانی در
عراق
سیس��تم امنیتی این کشور خبر دادند.
این تغییرات  8روز بعد از حمله نیروهای امنیتی تحت کنترل
مصطف��ی الکاظمی و نیروه��ای آمریکایی به یکی از مقرهای
حشدالش��عبی رخ داده و از همین رو اهمیت دوچندانی پیدا
میکند .در مهمترین تغییر امنیتی منابع رسانهای اعالم کردند
قاس��ماالعرجی ،وزیر کش��ور پیش��ین عراق به عنوان مشاور
امنیت ملی این کشور به جای فالحالفیاض معرفی شد .قاسم
االعرجی ،وزیر کشور پیشین و از فرماندهان سازمان بدر است
که به لحاظ س��ابقه خدمتی و توان مدیریتی فرد خوش��نامی
محسوب میشود .بنا بر این گزارش ،عبدالغنی االسدی نیز به
عنوان رئیس سرویس امنیت ملی عراق انتخاب شد .بنا بر این
گزارش ،فیاض همچنین از پست پیشبرد امور سرویس امنیت

ملی کشور برکنار و عبدالغنی عجیل طاهر االسدی به عنوان
رئیس سرویس امنیت ملی معرفی شد .به گفته یک منبع آگاه،
جاسم محمد فرج الالمی نیز از عضویت شورای کمیساریا برکنار
و عبدالوهاب معد عبدالوهاب الصفار جایگزین او شد.
عبدالغنی االسدی فرمانده کل نیروهای یگان ویژه مبارزه با
تروریسم موسوم به جهاز مکافحه االرهاب بود که در آزادسازی
عراق از اش��غال داعش نقش بسیار پررنگی ایفا کرد .مهمترین
عملیاتهای��ی که او به عنوان فرمانده کل ی��ا فرمانده یکی از
اصلیترین یگانهای حاضر در عملیات حضور داشت ،آزادسازی
شهرهای آمرلی ،بیجی ،تکریت ،الرمادی ،فلوجه و موصل بوده
است .سابقه موفق او در زمینه مبارزه با داعش محبوبیت بسیاری
را برای او در طیفهای مختلف ملت عراق ایجاد کرده است.
در عراق دستگاه امنیت ملی و مشاور عالی امنیت ملی 2پست

جداگانه هستند که فالح الفیاض افزون بر ریاست بسیج مردمی،
مسؤولیت این دو ارگان را هم عهدهدار بود.

■■انتقاد عبدالمهدی و مالکی از رسانههای سعودی

در پی انتش��ار یک کاریکاتور توهینآمیز در روزنامه سعودی
الشرقاالوسط ،واکنش چهرههای سیاسی عراق همچنان ادامه
دارد .در همین ارتباط دیروز عادل عبدالمهدی گفت :رسانههای
سعودی دست از فتنهانگیزی و نفرتپراکنی بردارند .نخستوزیر
پیشین عراق در واکنش به اهانت این روزنامه سعودی به آیتاهلل
سیدعلی سیستانی که در کاریکاتوری موهن ،ایشان را عامل تفرقه
و ضدحاکمیت ملی در عراق معرفی کرده اس��ت ،گفت :روزنامه
سعودی و هر آن کس که در پشت این روزنامه هست ،به جای
فتنهانگیزی و نفرتپراکنی ،بهتر است از تالشهای عراق برای
مبارزه با داعش و س��ازندگی در کشور حمایت کند .وی با بیان

در آستانه حضور دونالد ترامپ در داکوتای جنوبی برای بازدید
از «یادبود ملی کوه راش مور» ،همچنین سرخپوستان آمریکایی
در اعتراض به غصب س��رزمین اجدادیشان تجمع کردند اما این
تجمع با دخالت نیروهای پلیس و دستگیری معترضان مواجه شد.
معترضان بومیبا حضور در جاده منتهی به محل سخنرانی برای
تقریبا  3تا  4ساعت آن را مسدود کرده بودند و پلیس برای بازکردن
مسیر از گاز فلفل علیه معترضان استفاده کرد .قبل از عبور ترامپ
از این بزرگراه تعدادی از معترضان دس��تگیر شدند .معترضان و
سرخپوستان آمریکایی پالکاردها و بنرهایی در دست داشتند که
روی آنها نوشته شده بود« :شما در یک زمین سرقت شده حضور
دارید» و «برتریطلبی سفیدپوستان را برچینید» .پارک ملی مونت
راش مور ،یک یادبود ملی در ایالت «داکوتای جنوبی» است و روی
کوهی در آن چهره  4رئیسجمهور اسبق آمریکا حک شده است.
این یادبود که در سال  ۱۹۲۵میالدی رونمایی شد ،در زمینهای
سرخپوستان قبیله «الکوتا» قرار دارد .روزنامه یواسای تودی در
مصاحبه با یکی از معترضان بومیدر این باره نوش��ت :معترضان
میگویند این منطقه با عنوان «بلک هیلز» برای بومیهای آمریکا
مقدس است ،در حالی که سیاستهای دولت ترامپ علیه منافع
بومیها و س��ایر گروههای اقلیت است« .فردی النگورث» یکی از
اعضای قبیله «الکوتا» در این باره گفت :مشکل موجود در آمریکا
فراتر از رئیسجمهور فعلی این کش��ور است اما ترامپ به عنوان
کاتالیزور عمل کرده است .او افزود« :یا به حق موجودیت ما احترام
بگذارید یا با مقاومت ما روبهرو شوید .ما مثل آدمهای یتیمیهستیم
که در شب گریه میکنیم و تا زمانی که صدایمان را بشنوند به سر
و صدا کردن ادامه خواهیم داد» .به گزارش این روزنامه ،منظور این
معترض از به کار بردن عبارت «یتیم» ،همه مردمان بومیآمریکا
هستند که چندین نسل آنها تحت تأثیر معاهدات نقضشده توسط
ایاالت متحده قرار گرفتهاند.
■■ادامه قهر نظرسنجیها با ترامپ

هفتهنامه نیوزویک در گزارشی با اشاره به ادامه کمپین ترامپ
با استراتژی نفرتپراکنی نوشت :در حالی که تنها  4ماه تا انتخابات
ی مانده است ،رایدهندگان
ریاس��ت جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا باق 
آمریکایی شرکتکننده در نظرسنجیها ،دونالد ترامپ را بدترین
رئیسجمهوری آمریکا در ۳دهه اخیر دانس��تند .ضعف عملکرد
ترامپ در سیاست خارجی ،عملکرد غیرقابل دفاع او در مهار شیوع
ی و ...از
کرونا ،شیوه خشونتآمیز او در برخورد با اعتراضات مردم 
جمله دالیلی اس��ت که باعث شده مردم آمریکا در نظرسنجی او
را بدترین رئیسجمهوری کشورش��ان در  3دهه اخیر بدانند .در
نظرسنجیهای منتشر شده توسط ریلکلیرپالیتیکس ،بایدن با
اختالف  9/3درصد ،از رقیب خود جلوتر اس��ت .هر چند در این
میان برخی دیگر از نظرسنجیها از جمله یواسای تودی /سافولک
پیشگامیبایدن از ترامپ را با اختالف  ۱۲درصد نشان میدهند.
به این ترتیب که بایدن با کس��ب  ۵۳درصد آرا در برابر ترامپ با
۴۱درصد رای قرار دارد.
اینکه نخس��تینبار نیست این روزنامه و رسانههای مشابه آن به
عراق ،مقدسات و رهبران آن اهانت میکنند ،ادامه داد :بشدت با
کاریکاتور موهن به مقام مرجعیت عالی دینی و ملت عراق مخالفیم
و نشان میدهد این نشریه همچنان خط مشی تفرقهانگیزی را
دنبال میکند .نخستوزیر پیشین عراق تاکید کرد پیروزی بر گروه
تروریس��تی داعش به برکت فتوای جهاد کفایی بود که آیتاهلل
س��یدعلی سیستانی ،مرجع عالی دینی عراق صادر کرد و همه
ملت عراق از آن تبعیت کرد و با وحدت ملی ،پیروزی بزرگی برای
عراق ،منطقه و همه جهان رقم زده شد .وی از این رسانه سعودی
و دیگر رسانههای مشابه خواست به جای اهتمام به تحریکهای
فرقهای ،به امور مهمتری مانند جلوگیری از دخالتهای مختلف
منطقهای و بینالمللی در امور داخلی کشورهای منطقه و حضور
نظامی بیگانه تحمیل شده بر این کشورها اهتمام ورزند.
در همین حال دبیر کل حزب الدعوه عراق هم به اهانت روزنامه
سعودی به آیتاهلل سیستانی واکنش نشان داد و خواستار واکنش
بغداد به این اقدام موهن شد.
نوری المالکی از مرجعیت دینی عراق به عنوان دژ و قلعهای
یاد کرد که حامیحقوق همه عراقیهاس��ت و در سختترین
ش��رایط حامیمردم عراق بوده است .المالکی گفت :مرجعیت
عامل قدرت ملت عراق و وحدت آن و مایه مباهات آن است و
اهانت به ایش��ان به مثابه نقض ارزشهایی است که ملت ما به
آن ایمان دارد و در واقع به مثابه هدف قرار دادن عامل وحدت
ملت عراق و تحریککننده احساسات میلیونها مسلمان بویژه
عراقیهاست .دبیر کل حزب الدعوه عراق بیان کرد :بیدار کردن
فتنه خاموش و شعلهور کردن آتش آن در این شرایط حساس
که کشور ما به علت کرونا و دیگر بحرانها با آن دست و پنجه
نرم میکند ،اقدامیخصمانه است و این در شرایطی است که ما
از همسایگانمان انتظار داریم با ما برای عبور از این مرحله سخت
همکاری کنند ،نه اینکه به این اهانتها و اقدامات تحریکآمیز
روی آورند ،بویژه که این اقدامات و تحرکات موجبات خش��م و
ناخرسندی را فراهم میکند.

دور دنیا

داستان یک تجاوز در ارتش آمریکا

دادستانهای ایالت تگزاس آمریکا بتازگی اعالم کردند
«ونس��ا گیلن» نظامی آمریکایی که از  ۲۲آوریل ناپدید
شده ،به دست یک سرباز دیگر به قتل رسیده است« .آرون
رابینسون» که قتل گیلن به دست او رقم خورده است ،اخیرا
اقدام به خودکشی کرد .در شکایت دادگاه فدرال آمده است:
سرباز متهم به قتل اوایل ماه ژوئیه شناسایی شد اما پیش
از آنکه پلیس به او دست یابد اقدام به خودکشی میکند.
با این حال نامزد او «سیس��یلی آگویالر» از سوی پلیس
ایالتی تگزاس دستگیر میشود .رابینسون پیش از مرگش
به نامزد خود درباره نحوه قتل این سرباز زن توضیح داده
بود .بنا به گفته آگویالر ،رابینسون با زدن ضربات متعدد
چکش به سر این زن او را به قتل رسانده و سپس جسد
او را در یک جعبه بزرگ پنهان میکند .این زوج س��پس
تالش میکنند برای از بین بردن ش��واهد جنایت ،جسد
این نظامی زن را تکهتکه کرده و بسوزانند .نیویورکتایمز
به نقل از نزدیکان گیلن مینویس��د او پیش از قتل بارها
از آزار جنس��ی علیه خود شکایت کرده بود .موارد آزار و
اذیت جنس��ی در میان نظامیان آمریکایی در سالهای
اخیر افزایش قابل توجهی داشته است .وزارت دفاع آمریکا
(پنتاگون) اخیرا در گزارشی اعالم کرد میزان آزار و اذیت
جنسی در آکادمیهای نظامی آمریکا (دانشگاههای افسری)
سال گذشته میالدی با افزایش  ۳۲درصدی همراه بوده
است .گزارش ساالنه وزارت دفاع آمریکا نشان میدهد سال
تحصیلی  ۲۰18-۲۰19میالدی 122 ،مورد آزار جنسی
که در آن یک دانشجو قربانی شده ،ثبت شده است .این
در حالی است که سال تحصیلی  ۲۰17-۲۰18میالدی،
 92مورد آزار جنسی گزارش شده بود.

طعنه سنگین پوتین
به دیپلماتهای آمریکایی

والدیمیر پوتین در گفتوگو با اعضای گروه کاری اصالح
قانون اساس��ی روسیه که به صورت مجازی برگزاری شد،
در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون سیاستگذاری
ش��ورای فدراس��یون که به نصب نماد همجنسگرایی بر
نمای ساختمان سفارت آمریکا در مسکو اشاره کرد ،گفت:
دیپلماتهای آمریکایی با این کار نشان دادند چه کسانی
در این س��اختمان کار میکنند .الکسی پوشکوف ،رئیس
کمیسیونسیاستگذاریشورایفدراسیون(مجلسسنای
روسیه) گفت روز  24ژوئن همزمان با همهپرسی در روسیه،
نماد همجنسگرایی بر سردر ساختمان سفارت آمریکا در
مسکو نصب شد .پوتین پرسید :چه کسانی در این ساختمان
کار میکنند؟ پوشکوف گفت :آمریکاییها و دیپلماتهای
این کش��ور .پوتین گفت :بسیار خب! بهتر؛ آنها با این کار
خود نشان دادند چه کسانی در این ساختمان کار میکنند؛
مسأله چندان وحشتناک نیست .وی ادامه داد :ما بارها در
این باره صحبت کردیم .موضع ما معلوم است و بارها اعالم
کردیم و خاطرنشان میکنم در روسیه محدودیت حقوق
بر اساس نشانههای نژادی و جنسی و ملی و مذهبی وجود
ندارد .گفتنی است سفارت آمریکا چند روز پیش در  2نوبت
نماد همجنسگرایی را بر نمای ساختمان خود نصب کرد
و انگلیس نیز به نشانه پیروی از آمریکا این نماد را بر فراز
سفارت خود در مسکو برافراشت؛ موضوعی که سخنگوی
رئیس جمهوری روسیه به آن انتقاد کرد .اقدام آمریکاییها
و انگلیسیها همزمان با برگزاری همهپرسی در روسیه انجام
شد؛ همهپرسیای که در آن ازدواج امری میان زن و مرد
لحاظ شده است نه میان  2همجنس.

وزیرخارجه پاکستان
به کرونا مبتال شد

شاه محمود قریشی ،وزیر خارجه پاکستان در حساب
کاربری خود در توئیتر از ابتال به ویروس کرونا خبر داد.
قریشی در این ارتباط نوشت :بعدازظهر احساس تب خفیف
داشتم و فورا خود را در منزل قرنطینه کردم .حاال آزمایش
«کووید »۱۹ -من مثبت شده است .وزیر خارجه پاکستان
در ادامه گفت :به لطف خدا احساس قوی و پرانرژی بودن
میکنم و از منزل به وظایف کاریام میپردازم.

مصر دست به دامان پسر قذافی شد

برخی منابع مصری گزارش دادند در پی پیروزیهای
اخیر دولت وفاق ملی در طرابلس و شکست ژنرال «خلیفه
حفتر» فرمانده نیروهای شرق لیبی ،مسؤوالن دستگاه
اطالعاتی مصر تماسهایی با «سیفاالس�لام قذافی»
برقرار کردهاند .بر اساس این گزارش ،مسؤوالن مصری در
تماس با سیفاالسالم امکان ایفای نقش او در شهر سرت
و ایفای نقش سیاسی در آینده لیبی را بررسی کردهاند.

انفجار انتحاری در پایتخت سومالی

خبرگ��زاری رویترز دی��روز از وقوع انفج��ار انتحاری
نزدیک بندری واقع در موگادیشو ،پایتخت سومالی خبر
داد .ش��اهدان عینی اعالم کردند انفجار با یک خودروی
بمبگذاری شده در ایست بازرسی خارج از بندر مذکور
صورت گرفت که توس��ط یک عامل انتح��اری هدایت
میشد .یکی از کارگران در این بندر گفت :قطعات فلزی
متالشی شده خودرو از اطراف ما به داخل بندر فرود آمد
و ما صدای شلیک شنیدیم .نیروهای امنیتی این منطقه
را احاطه کردند .برخی منابع پزشکی گفتند دستکم ۵
مجروح به بیمارستان منتقل شدهاند .بنا بر این گزارش،
گاهی برخی تندروهای جنبش «الشباب» حمالتی را علیه
نیروهای امنیتی انجام میدهند که موجب کشته شدن
بسیاری از آنها میشود.

کشف سالحهای جدید خارجی
در مخفیگاههای داعش

یک��ی از فرمانده��ان حشدالش��عبی ع��راق از وجود
س�لاحهایی جدید در دس��ت عناصر داعش در مناطق
مختلف استان دیالی عراق خبر داد .الحسینی به پایگاه
خب��ری بغداد الیوم گفت :عملیات نظامی که در مناطق
مختلف استان دیالی طی ماه ژوئن گذشته کلید خورد ،بار
دیگر نشان داد حمایت مالی از داعش از سوی کشورهای
معاند عراق تمام نشده است و حاال سالحهایی جدید در
مخفیگاههای داعش کشف و ضبط میشود.

