هنیه :برای هر جنگی آمادهایم
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رئیس جنبش مقاومت اسالمی فلسطین «حماس» گفت :تاریخ به کشورهای عربی که اسرائیل را به «رسمیت» میشناسند و روابطشان
ی میکنند ،رحم نخواهد کرد ،همان طور که مردم هم این مساله را فراموش نمیکنند .اسماعیل هنیه تأکید کرد حماس آماده
را با آن عاد 
مقابله با هر حمله جدیدی به غزه است و هشدار داد هر جنگی در آینده هزینههای زیادی برای رژیم صهیونیستی خواهد داشت.

بینالملل

از ریاس��تجمهوری گف��ت« :در ص��ورت برد بای��دن ،چپهای
رادیکال کش��ور را اداره خواهند کرد» و آمریکا را به یک «کابوس
سوسیالیستی» بدل میکنند .ترامپ گفت که بایدن «متعلق به
جهانگراهای رادیکال» است که مشاغل آمریکایی را دور انداخته
و باعث ش��دهاند ایاالت متحده در «جنگهای بیپایان» شرکت
داشته باشد .حضور ترامپ در این گردهمایی انتخاباتی در حالی
است که تنها  3هفته تا برگزاری انتخابات ریاستجمهوری نوامبر
باقی است و نظرسنجیها نشان میدهد اختالف وی با بایدن بیشتر
شده است .ترامپ تالش زیادی را آغاز کرده است تا روند تحوالت
انتخاباتی را به نفع خودش رقم بزند.
■■وضعیت قرمز ترامپ در ایالتهای جمهوریخواه

رئیسجمهورآمریکاخواستاربرخوردشدیدتربامعترضانبهنژادپرستیشد

ترامپ :معترضان حیوانند!

گاف بایدن قبل از سفر به اوهایو اما و اگرها درباره سالمت عقلی او را تشدید کرده است
برخیمحافلجمهوریخواهازوضعیتقرمزنظرسنجیهایداخلیاینحزبابرازنگرانیکردهاند
گروه بینالملل :انتخابات آمریکا در حالی 20روز دیگر برگزار میشود
که هر  2کاندیدای نهایی آن بس��ختی مشغول حفظ هواداران از
سویی و تالش برای جذب افراد مردد از سوی دیگر هستند .حضور
 2کاندیدا در بین هواداران خود حاشیههایی دارد که میتواند در 3
هفته آخر تبلیغات کفه ترازو را برای هر یک از ۲کاندیدا سنگین کند.
یکی از جنجالیترین اظهارنظرها دیروز از سوی ترامپ درباره
معترضان آمریکایی به اوضاع نژادپرستی بود .وی مردم معترض به
نژادپرس��تی در پورتلند را به حیوان تشبیه کرد و در توئیتر خود
نوشت« :این حیوانات را اکنون در داخل زندانها بیندازید.»...
ترامپ از آغاز اعتراضات ضدنژادپرستی در این کشور که جرقه
آن با کشتن جورج فلوید  46ساله توسط پلیس آمریکازده شد،
تاکنون تعابیری چون اراذل و اوباش ،آدمکش و رادیکالهای چپ
را برای توصیف معترضان به کار برده بود و حاال در میانه تبلیغات،
آنها را «حیوان» خطاب میکند؛ موضوعی که نمیتواند بیارتباط
به اوضاع وی در نظرسنجیهای روزهای آخر باشد.
■■ترامپدرواکنشبهاعتراضاتپورتلند:اینحیواناترازندانیکنید!

به گزارش «وطن ام��روز» ،رئیسجمهوری آمریکا در واکنش
به اعتراضات اخیر پورتلند ،از افبیآی و مأموران فدرال خواس��ت
معترضان را دس��تگیر کنند .ترامپ عالوه بر اینکه مقامات ش��هر
«پورتلند» را احمق خطاب کرد ،در رشته توئیتی نوشت« :احمقهای
چپ افراطی نمیخواهند به اجرای حقیقی قانون که ما حاضریم
فورا فراهم کنیم ،کمکی کنند .رأی بدهید!» .او در پیامی دیگر در
واکنش به پایین کش��یدن مجسمه  ۲رئیسجمهور اسبق آمریکا
توسط معترضان پورتلند نوشت« :همین حاال این حیوانات را زندانی
یدانند که چگونه از رهبری احمقها
کنید .چپهای افراطی فقط م 
بهرهبرداری کنند .بایدن اینطور است .نظم و قانون [را اجرا کنید]!».
رئیسجمهور آمریکا در پیامی دیگر نوشت« :اینها (معترضان) از
مسؤوالن [ایالتی] احمق سوءاستفاده میکنند .نظم و قانون! پورتلند،

وضعیت  ۲کاندیدا در آخرین نظرسنجیها
جو بایدن در  ۲ایالت کلیدی (ایالتهای چرخشی) ویسکانسین و میشیگان از دونالد ترامپ رئیسجمهور و رقیب جمهوریخواه خود پیشی
نظرسنجی
نیویورکتایمز و گرفته است ،بایدن در ویسکانسین با  10درصد و در میشیگان با  8درصد نسبت به ترامپ جلو افتاده است .ترامپ با اختالف کم در انتخابات
کالجسینا سال  ۲۰۱۶میالدی در هر دوی این ایالتها پیروز شده بود و نخستین نامزد جمهوریخواه در چند دهه گذشته بود که این موفقیت را کسب کرد.
نظرسنجیهای ملی پیشتازی  ۲رقمی بایدن در مقابل ترامپ را نشان میدهد اما تحلیل فایننشالتایمز از دادههای «ریل کلیر پالتیکس»
نشان میدهد بایدن با  ۹درصد اختالف از ترامپ جلوتر است و او همچنین در چندین ایالت کلیدی که نقش مهمی در کسب آرای
فایننشالتایمز
ل دارند ،با اختالف کمی از ترامپ جلو است.
الکترا 
بایدن در  ۱۰ایالت از  ۱۱ایالت محل رقابت یا به اصطالح ایالتهای «سوئینگ» از ترامپ پیش است که البته به طور نسبی میتوان
رقابتشان را در  ۲ایالت جورجیا و اوهایو با در نظر گرفتن حاشیه خطا برابر دانست.

یاهونیوز

تحلیل یواسای تودی که بر پایه میانگینهای نظرسنجیها در «ریئل کلیر پالتیکس» و «فایو ترتی ایت» است ،آرای جو بایدن در سطح
یواسای تودی سراسری را  52/1درصد و آرای ترامپ را  ۴۲درصد برآورد کرده است .در حالی که میانگین این آرا برای هفته گذشته به ترتیب  50/8و
 42/7درصد بود.

مأموران فدرال را احضار کن» .وی در پیامی دیگر نوش��ت« :اینها
طرفداران کودن بایدن هستند ،آنتیفای افراطی .افبیآی آنها را بگیر،
آنها را همین حاال دستگیر کن!» ترامپ افزود« :افبیآی و مأموران
اجرای قانون باید انرژی خود را روی آنتیفا و چپ افراطی متمرکز
کنند که کل تابستان را صرف به آتش کشیدن شهرهایی کردند که
تحت مدیریت ضعیف دموکراتها هستند» .یکشنبهشب معترضان
در شهر پورتلند در جریان اعتراضات ،مجسمههای «آبراهام لینکلن»
و «تئودور روزولت»  ۲رئیسجمهور اسبق آمریکا را واژگون کردند.
اعتراضات در شهر پورتلند بعد از قتل یک سیاهپوست آمریکایی به
توپنجم ماه مه ،از بیش از  ۴ماه گذشته
نام «جورج فلوید» در بیس 
برپا ش��ده و معموال نیز به خشونت کشیده شده است .اعتراضات
یکشنبهشب نیز با سالروز تظاهرات «روزهای خشم» سال ۱۹۶۹
آمریکا مصادف بود .هش��تم تا یازدهم اکتبر سال  ۱۹۶۹گروهی
معترض در مخالفت با جنگ آمریکا در ویتنام به تظاهرات در شهر
شیکاگو واقع در ایالت ایلینوی آمریکا پرداختند.

تهدیدمنتقدانبهپیگردحقوقی

خط و نشان رژیم بحرین برای منتقدان سازش با رژیم صهیونیستی
گروه بینالملل :حاال دیگر حتی اعتراض یا انتقاد به توافق
ننگی��ن حکام برخی کش��ورهای عربی هم برای مردم این
کش��ورها عواقب پیشبینی نش��دهای دارد .اتفاق عجیبی
که دیروز افتاد اعالمیه وزارت کشور بحرین بود که بازتاب
زی��ادی در اخبار داش��ت .وزارت
کش��ور بحرین دی��روز اعالم کرد
فعاالن شبکههای اجتماعی را که
در مخالفت با توافق س��ازش این
کشور با رژیم صهیونیستی فعالیت
میکنند ،تحت پیگرد قرار میدهد
و اقدامات قانونی را علیه آنها اعمال
میکند .بر اس��اس گزارش الخلیج آنالین ،اداره موسوم به
مقابله با فساد و امنیت اقتصادی و الکترونیکی بحرین وابسته
به وزارت کشور بحرین اعالم کرد حسابهای کاربری موجود
در ش��بکههای اجتماعی را که در راس��تای تخریب چهره
بحرین و اهانت به آن فعال هس��تند ،رصد میکند .وزارت
کشور بحرین در ادامه ادعا کرد :این حسابهای کاربری در
زمینههای فتنهانگیزی ،تهدید صلح ملی و بافت اجتماعی
و ب��ر هم زدن امنیت و ثبات فعالیت میکنند و از س��وی
ش��خصیتهای فراری در خارج از بحرین اداره میش��وند.
بحری��ن و امارات در نیمه ماه س��پتامبر توافق س��ازش با
رژیم صهیونیستی امضا کردند که این اقدام با واکنشها و
گروهبینالملل :منطقه قرهباغ همچنان
قرهباغ
درگی��ر جنگ اس��ت و طرفین طبق
روال روزهای گذش��ته یکدیگر را عامل تداوم درگیریها و
نقض آتشبس معرفی میکنن��د .این دور از درگیریها از
ابتدای امر موید شدت کمنظیر آن نسبت به درگیریهای
سالهای اخیر در قرهباغ بود .این بار عالوه بر مشهود شدن
ناکارآمدی گروه مینسک برای حل مناقشه ،حضور نیروهای
فرامنطقهای و چند ملیتی در مناقشه هم سبب شده تا عمال
در میدان نبرد کنترل وضعیت و حصول آتشبس هر چند
مقطعی هم ممکن نباش��د .نگرانی از این وضعیت تا جایی
پیش رفته که وزیر دفاع روسیه هم نسبت به این وضعیت
ابراز نگرانی کرده است.
■■بیانیه وزارت دفاع آذربایجان درباره حمالت ارمنستان

در ادامه تنشها در قرهباغ ،وزارت دفاع جمهوری آذربایجان
دیروز با انتشار بیانیهای از نقض مکرر آتشبس در نقاط مختلف
منطقه مورد مناقشه قرهباغ خبر داد .به گزارش «وطن امروز»،
بر اساس گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان ،نیروهای
ارمنی با نقض توافق آتشبس ،شهرستانهای «گورانبوی»،
«ترت��ر»« ،آغدام» و «اقجابدی» را م��ورد هدف قرار دادند.

مخالفتهای گسترده روبهرو شد.

■■اولین کشتی باری بحرینی در حیفا

ن بگیر و ببندهای مقامات بحرینی ،عدنی سمکین،
در میا 
مدیر عامل شرکت « »MSC Israelبه رادیو اسرائیل گفت
که نخس��تین کشتی باری بحرینی
از مقصد بندر «خلیفه بنس��لمان»
به بندر «حیفا» رس��یده اس��ت .به
نوشته اسپوتنیک ،او همچنین گفت
مسؤوالن بخش بنادر و دریانوردی
بحرین تالش بسیاری برای توسعه
هم��کاری با اس��رائیل دارند .عدنی
س��مکین افزود :بزودی یک خط دریان��وردی جدید برای
صادرات کاالهای اس��رائیلی به بنادر امارات ،از طریق بندر
«پورت سعید» در مصر آغاز به کار خواهد کرد تا کاالها را
به ابوظبی و دوبی انتقال دهد .روز دوش��نبه نیز نخستین
کش��تی باری اماراتی با ن��ام  MSC Praisاز بندر جبل
علی در دوبی ،وارد بندر حیفا ش��د .این در حالی است که
اسماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی حماس ،روز دوشنبه
در مصاحب��های گف��ت تنها هم و غم رژیم اس��رائیل پیدا
ک��ردن جا پ��ای اقتصادی و نظام��ی در مناطق نزدیک به
ایران است و کشورهای سازشگر در نهایت از این توافقات
زیان خواهند دید.

■■رفتار خارج از عرف ترامپ در فلوریدا

رئیسجمهور آمریکا که از دوشنبهشب به رقابتهای انتخاباتی
بازگشته ،در نخستین گردهمایی تبلیغاتی در ایالت فلوریدا پس از
بهبودی از بیماری کرونا بار دیگر از عملکرد خود در مدیریت ویروس
کرونا دفاع کرد .نکته قابل تامل اینکه ترامپ این بار هم حاضر به
استفاده از ماسک نشد و خود را در برابر این بیماری مصون دانست.
وی همچنین از هوادارانش خواست او را در آغوش بگیرند و ببوسند.
این در شرایطی است که طرفداران ترامپ نیز بدون رعایت فاصله
اجتماعی شانه به شانه یکدیگر ایستاده بودند و اکثر آنها ماسک بر
چهره نداشتند .ترامپ بارها به بهبودی خود از بیماری کرونا اشاره
کرد و گفت :پزشکان میگویند که من در برابر این ویروس مصون
شدهام .من احساس قدرت زیادی میکنم.
یکی دیگر از موضوعات قابل توجه در این گردهمایی سخنان
ترامپ درباره نیت دموکراتها از کسب قدرت بود .رئیسجمهور
آمریکا در بخشی از سخنانش در فلوریدا درباره هدف دموکراتها

■■ترامپ :بایدن زوال عقل دارد

به نظر میرسد با وجود پیشروی بایدن در نظرسنجیها اما ترامپ
امید زیادی برای پیروزی دارد و دلیل آن هم حساب ویژهای است
ک��ه روی گافهای گاه و بیگاه و البته قابل توجه بایدن باز کرده
است .رئیسجمهور آمریکا که در جمع هوادارانش در فلوریدا بایدن
را به زوال عقل دچار دانست در صفحه شخصیاش به گاف جدید
رقیب دموکراتش اش��اره کرد و نوش��ت« :جو بایدن خوابآلود ،از
طرفی آدم خوبی نیست ،باید صادق باشم ...او امروز روز بسیار بدی
داشت ... ،او نام «میت رامنی» را فراموش کرد ،به خاطر نمیآورد
که در کدام ایالت است و گفت یک دموکرات مفتخر است که برای
سنای آمریکا نامزد میشود ،این دومینبار است .اگر من هر کدام
از این کارها را انجام میدادم ،بیکفایتی بود .حاال که او انجام داده،
فقط همان جو خوابآلو است .زوال عقل [بایدن] بدیهی و در حال
وخیم شدن است» .بایدن روز دوشنبه هنگام رفتن به اوهایو برای
شرکت در تجمع انتخاباتی ،در پاسخ به سوالی درباره لزوم در نظر
گرفتن اعتقاد قاضی پیشنهادی ترامپ برای پست خالی «دیوان
عالی» این کشور ،در توضیحات برای رد این نظر به مشکل برخورد و
نام سناتور «میت رامنی» (نامزد حزب جمهوریخواه در رقابتهای
س��ال  ۲۰۱۲در مقابل باراک اوباما و فرماندار س��ابق) را به خاطر
نیاورد و همچنین بار دیگر به اشتباه رقابت برای ریاستجمهوری
را رقابت برای سنا خواند .بایدن گفت« :شاید به خاطر بیاورید ،من
وقتی در حال رقابت س��ناتوری با سناتوری که در مورمون بود... ،
به دردسر افتادم» .این نخستینبار نیست بایدن به اشتباه از رقابت
برای سنا میگوید .او ماه فوریه هم در یک رویداد حزب دموکرات
در کارولینای جنوبی به اشتباه به جای رقابت برای ریاستجمهوری
از رقابت برای سنا گفت!

افشاگرییکرسانهلبنانیدربارهفتنهبزرگجنگداخلیدرلبنان

جعجع :با کمک آمریکا و عربستان آماده مقابله با حزبالله هستم
گروه بینالملل :ادامه بیدولتی در لبنان س��بب ش��د دیروز
برخی رسانههای دولتی از طرحی جدید علیه حزباهلل لبنان
خبر بدهند .ماجرای جدید با افشاگریهای روزنامه االخبار از
گفتوگوهای ولید جنبالط و س��میر جعجع آغاز شد .رئیس
حزب الق��وات اللبنانی��ه در جمعی
خصوص��ی بر ادامه مقابله با جنبش
ح��زباهلل تا آخر خط س��خن گفته
و تع��داد نیروه��ای خ��ود را به رخ
کشیده است .ولید جنبالط ،رئیس
ح��زب التقدمی االش��تراکی لبنان
(سوسیالیست ترقیخواه) در بخشی
از گفتوگوی روز دوش��نبه خود با ش��بکه الجدید گفت :هر
شخصی از هر طایفهای در لبنان که به فکر ماجراجویی نظامی
باشد ،دیوانه است .روزنامه االخبار در گزارشی به همین موضوع
پرداخت و نوش��ت ،این اظهارات جنبالط از روی خیالبافی یا
در پاسخ صرف به سواالت شبکه الجدید نبود ،جنبالط در فکر
کلماتی بود که چند روز پیش شنیده و وی را شوکه کرده بود.
چند روز پیش سمیر جعجع ،رئیس حزب القوات اللبنانیه در
جمعی خصوصی به جنبالط پیشنهاد استعفای نمایندگان این
 ۲حزب از پارلمان را داده بود و جنبالط با آن مخالفت کرده
بود .جعجع پس از آن بر ادامه مقابله خود با حزباهلل تا آخر
خط تأکید کرده و گفته بود من  15هزار جنگجو دارم و ما قادر

براینخستینباردر ۲هفتهگذشتهازسویوزارتدفاعروسیهاعالمشد

نگرانی جدی از حضور شبهنظامیان خارجی در قرهباغ
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه دوشنبهشب
و بامداد سهش��نبه اوضاع در مس��یرهای «آقدره -آغدام» و
«فضولی -هادروت» همچنان متش��نج بوده اس��ت ،افزود:
نیروهای ارمنی سعی داشتند با گروههای کوچک به مواضع
نیروهای جمهوری آذربایجان در این نقاط حمله کنند .این
بیانیه میافزاید :در جریان درگیریهای انجام گرفته در نقاط
مختلف جبهه ،نیروهای ارمنی متحمل تلفات جانی شده و نیز
چند ماشین زرهپوش ،توپخانه ۳ ،فروند پهپاد و چند دستگاه
خودروی جنگی آنها نابود شده است .همزمان دادستانی کل
جمهوری آذربایجان نیز طی گزارشی اعالم کرد :در حمالت
ارمنستان به مناطق مسکونی و غیرنظامی این کشور از ۲۷
سپتامبر ( ۶مهرماه) تاکنون  ۴۱شهروند غیرنظامی کشته و
 ۲۰۷نفر نیز مجروح ش��ده و یکهزار و  ۱۸۵خانه مسکونی
و  ۵۷مکان غیرنظامی هم به کلی تخریب ش��ده یا آسیب
جدی دیده است.

با وجود ت�لاش ترامپ برای بهبود وضعیت کمپینش پس از
مناظره اول و ابتال به کرونا ،نتایج نظرسنجیها برای او همچنان
ناخوشایند اس��ت .دادههای داخلی از حزب جمهوریخواه نشان
میده��د او به س��ختی در جا میزند .روزنام��ه نیویورکتایمز از
رس��انههای همس��و با حزب دموک��رات در گزارش��ی از وضعیت
ب جمهوریخواه خبر داد که براساس
نظرسنجیهای محرمانه حز 
آن ترامپ نهتنها در ایالتهایی که پیروزی در آنها حیاتی اس��ت،
عقب اس��ت ،بلکه به حدی مس��تقلها را رویگردان کرده که جو
بایدن در ایالتهای کامال قرمز (طرفدار جمهوریخواهان) از جمله
مونتانا ،کانزاس و میسوری پیشروی داشته است .موقعیت ترامپ
در میان رایدهندگان ،جمهوریخواه��ان را درباره ایالتهای به
اصطالح «کمربند آفتاب» نگران کرده است .این ایالتها از جمله
جورجیا ،تگزاس و آریزونا هس��تند که به لحاظ سیاسی چندین
دهه است در کنترل جمهوریخواهان ماندهاند .بر اساس گزارش
نیویورکتایمز ،تمام این ایالتها بشدت تحت تاثیر پاندمی کرونا
قرار گرفتهاند .این ایالتها که بشدت مقابل سیاستهای بهداشتی
سختگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا مقاومت میکردند اکنون و
در نتیجه موج جدید کرونا در تابستان با وضعیت وخیمی به لحاظ
ابتال روبهرو شدهاند و همین امر تالشها برای احیای فعالیتهای
تجاری را عقب رانده است.

در سوی مقابل مناقشه ،دادستانی کل ارمنستان اعالم
کرده است یک پرونده جنایی را درباره تروریسم بینالمللی
علیه استفاده ادعایی جمهوری آذربایجان از مزدوران خارجی
در درگیریهای منطقه مورد مناقشه قرهباغ کوهستانی آغاز
کرده است .به گزارش «اسپوتنیک» ،در بیانیه مطبوعاتی این
دفتر آمده است :بر مبنای اطالعات درباره استخدام و استفاده
از مزدوران خارجی از سوی آذربایجان از نخستین روزهای
جنگ تهاجمی ،دفتر دادستانی نظامی مرکزی ارمنستان
یک پرونده جنایی را درباره تروریسم بینالمللی آغاز کرده
است .دادستانی کل ارمنستان افزود :آذربایجان مزدوران را
وادار کرده به اقدام نظامی علیه «جمهوری آرتساخ» [قرهباغ
کوهس��تانی] در منطقه هورادی��ز در میانه آتشبس اعالم
شده ،ادامه دهند.
■■نگرانی روسیه از حضور شبهنظامیان خارجی در قرهباغ

افزایش درگیریها سبب شده تا روسیه با نگرانی بیشتری

به مقابله با حزباهلل هستیم ،حزباللهی که در نتیجه وضعیت
لبنان و منطقه بسیار ضعیف شده است .زمانی که جنبالط درباره
خطرناک بودن این اظهارات او هشدار میدهد ،جعجع در ادامه
میگوید که از حمایت آمریکا ،عربستان سعودی ،امارات و دیگر
کشورها برخوردار است و به عقیده وی
از آنجایی که حزباهلل ضعیفتر از هر
زمان دیگری است ،ناچار به امتیازدهی
است .االخبار افزود :جنبالط با حیرت
از این جلسه خصوصی خارج میشود،
اظهاراتی را که شنیده به گوش برخی
دوستانش میرساند و میگوید چه بسا
ی خطرناکی از فتنه جنگ داخلی باشد که برای
اینها نشانهها 
لبنان آماده شده و اوضاع بدتر خواهد شد.

■■حزباهلل لبنان را امتحان نکن

اسعد ابوخلیل ،استاد دانشگاه کالیفرنیا و فعال توئیتری عرب با
انتشاریکپستتوئیتریبهسخنانفتنهانگیزسمیرجعجع،رئیس
حزب القوات اللبنانیه واکنش نشان داد .اسعد ابوخلیل در واکنش
به این سخنان نوشت :من اهمیتی به سمیر جعجع نمیدهم .وی
تبدیل به آلت دست ائتالف س��عودی -اماراتی -اسرائیلی شده
است .وی ادامه داد :با تکبر سخن نگو و حزباهلل را امتحان نکن.
ابوخلیل اضافه کرد :حزباهلل لبنان مانند جنبش فتح فلسطین
نیست .ارتش اسرائیل از حزباهلل میترسد.
این مناقشه را بررسی کند .روز گذشته وزیر دفاع روسیه از برخی
گزارشها مبنی بر انتقال شبهنظامیان گروههای تروریستی از
غرب آس��یا به منطقه مورد مناقشه «قرهباغ کوهستانی» ابراز
نگران��ی کرد .در همین حال وزارت دفاع روس��یه در بیانیهای
اعالم کرد« :ارتش این کشور نقش فعالی را در ثباتبخشیدن
به درگیریها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه
قرهباغ ایفا خواهد کرد» .از سوی دیگر«سرگئی شویگو» وزیر
دفاع روسیه گفتوگوهایی را با همتایان خود در کشورهای دیگر
درباره موضوع قرهباغ کوهستانی انجام داده است .وزارت دفاع
روسیه درباره گفتوگوهای شویگو و مقامهای دفاعی کشورهای
دیگر گفت« :هدف اصلی این اقدام توقف فوری دشمنیها در
منطقه ناگورنو -قرهباغ (قرهباغ کوهستانی) و بازگشت طرفین
درگیر به میز مذاکرات و عادیسازی اوضاع در منطقه است».
این نهاد دفاعی روسیه همچنین درباره برخی گزارشها مبنی
بر انتقال شبهنظامیان گروههای تروریستی از غرب آسیا به قرهباغ
کوهستانی ابراز نگرانی کرد و گفت« :وزارت دفاع روسیه از برخی
اطالعات درباره استقرار گروههای تروریستی از خاورمیانه (غرب
آسیا) در منطقه مورد مناقشه ناگورنو -قرهباغ (قرهباغ کوهستانی)
نگران است».

اخبار

نشست وزرای خارجه عراق ،اردن
و مصر در قاهره

وزرای خارجه  ۳کش��ور عراق ،اردن و مصر دیروز در
کاخ «التحریر» قاهره با یکدیگر دیدار کردند .این نشست
با هدف گفتوگو درباره نتایج نشس��ت س��ران در اردن
در  ۲۵آگوس��ت گذش��ته و بحث درباره «سازوکار اقدام
مشترک» برای توسعه همکاریهای اقتصادی ،تجاری و
سرمایهگذاری میان ۳کشور برگزار میشود .در این نشست
همچنین درباره آخرین تحوالت منطقهای بویژه مسائل
جهان عرب و راههای گسترش هماهنگیها میان  ۳کشور
بحث و بررسی شد ۲۵ .آگوست گذشته نخستوزیر مصر
و عراق با حضور در اردن در نشست مشترکی با «عبداهلل
دوم» پادشاه این کشور شرکت کردند .پس از آن نشست
«مصطفی الکاظمی» در صفحه توئیتر خود نوشت :این
نشس��ت بابی برای ورود به منطقهای توسعهیافته و امن
است.

فعالیت  ۵۰۰شرکت صهیونیستی
در امارات

یک مسؤول صهیونیستی با اعالم اینکه حدود ۲۵۰
ش��رکت اس��رائیلی در امارات در حال حاضر فعالیت
دارن��د ،پیشبینی کرد این تعداد به  ۵۰۰ش��رکت در
پایان سال جاری میالدی برسد« .فلور حسان ناحوم»
معاون شهردار قدس و رئیس کارگروه اسرائیلی -اماراتی
گفت :تعداد ش��رکتهای اس��رائیلی که قرار است در
امارات فعالیت کنند ،به  ۵۰۰ش��رکت تا قبل از پایان
س��ال  ۲۰۲۰خواهد رس��ید .ناحوم افزود :حدود ۲۵۰
ش��رکت تحت تملک اس��رائیلیها در حال حاضر در
امارات فعالیت میکنند .س��رمایهگذاران اسرائیلی نیز
خواهان برقراری ش��راکتهای استراتژیک با همتایان
اماراتی خود در زمینههای اقتصادی متعدد هس��تند.
وی تصریح کرد :از مهمترین بخشهایی که اسرائیلیها
خواهان سرمایهگذاری در آن هستند ،زمینه تکنولوژی
پیشرفته ،ابتکارها ،کشاورزی ،صنایع مدرن ،گردشگری
و امالک است.

یمن :آمریکا مادر تروریسم است

مدیر دفتر ریاس��تجمهوری یمن دیروز در مراس��م
رونمای��ی از یک کمپین رس��می و مردمی تحت عنوان
جنایته��ای آمریکای متجاوز علیه یم��ن ،تأکید کرد
سیاستهای رسانهای آینده بر پایه رسوایی جنایتهای
آمریکا در یمن استوار خواهد بود« .احمد حامد» در این
ارتباط گفت :رسانههای ملی یمن با انجام وظیفه صحیح
خود در محافل امت اسالمی سطح آگاهی مردم را درباره
عمق جنایتهای آمریکا علی��ه مردم یمن باال خواهند
برد .به گزارش فارس ،او در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از
رس��انههای ملی یمن بر لزوم کار جدی در راستای پرده
برداش��تن از دموکراسی جعلی آمریکا تأکید کرد .حامد
همچنین تأکید کرد :آمریکا رأس شرارت ،مادر تروریسم
و سازنده بحرانهایی است که مردم یمن هماکنون از آن
رنج میبرند.

بازداشت یکی از معاونان
ابومصعب زرقاوی

نیروهای اطالعاتی و امنیتی عراق دیروز موفق شدند
یکی از معاونان ابومصعب الزرقاوی ،سرکرده سابق گروه
تروریستی القاعده را در بغداد شناسایی و دستگیر کنند.
نیروهای اطالعاتی پلیس فدرال عراق موفق شدند طی
یک عملیات ویژه ،معاون ابومصعب الزرقاوی را در محله
الرفاق پایتخت دستگیر کنند .بنا بر این گزارش ،عملیات
مذکور پس از تش��کیل یک تیم ویژه و گذاشتن کمین
برای این فرد که از استان دیالی تحت پیگرد و تعقیب
بود ،انجام و وی در بغداد دستگیر شد .این فرد بر اساس
ماده  ۴مبارزه با تروریسم به دلیل همکاری با گروههای
تروریستی داعش تحت تعقیب بود و در بخش جوخههای
ترور در هبهب واقع در استان دیالی فعالیت داشت .این
فرد در بازجوییهای اولیه خود به همکاری با گروههای
تروریس��ت و جنایتکار و مش��ارکت در چندین حمله
تروریستی داعش و القاعده در هبهب پیش از عملیات
آزادسازی استان دیالی اعتراف کرده است .تمام اعترافات
او ثبت و به طرفهای مسؤول تحویل شده است.

سخنگوی طالبان:
هنوز به مرحله آتشبس نرسیدهایم

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با بیان اینکه
آتشبس موضوع مهمی اس��ت ،گفت :هنوز مذاکرات به
مرحلهای نرس��یده که در این باره گفتوگوها آغاز شود.
«محمد نعیم» در گفتوگو با گلفنیوز افزود :آتشبس
موضوع بسیار مهمی اس��ت اما مذاکرات فعلی هنوز به
مرحلهای نرسیده که در این باره هیأتها وارد گفتوگو
شوند .وی افزود :هنوز قدم اول نیز برای حرکت به سمت
گفتوگوهای صلح برداشته نشده است .این در حالی است
که طالبان از چند روز پیش به والیت هلمند حمله کرده
و نبردی س��نگین در این والیت میان نیروهای دولتی و
طالب��ان در جریان اس��ت و زندگی مردم در این منطقه
مختل شده است.
سخنگوی طالبان با تاکید بر اینکه هنوز مذاکرات به
صورت رسمی آغاز نشده است ،تاکید کرد :هیاتها هنوز
به صورت رسمی درباره هیچ موضوعی گفتوگو نکردهاند
ام��ا امیدواریم بتوانیم بر موانع غلب��ه کرده و مذاکرات را
آغاز کنیم.

احتمال وقوع حادثه امنیتی
در لندن

پلیس لندن اعالم کرد در حال بررسی و رسیدگی به
یک هشدار امنیتی در بیمارستان سنتتوماس است .پل
وستمینس��تر لندن در پی اعالم پلیس این شهر درباره
رسیدگی به یک هشدار امنیتی در بیمارستان سنتتوماس
مسدود شد.
پلی��س اعالم کرد در حال انجام تحقیقات اس��ت و
اطالعات بیشتر در این باره را ارائه خواهد کرد .بیمارستان
مذکور هنوز اظهارنظری در این باره نکرده است.

