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تحلیل روز

درنگیبردفاترسیادرغربآسیا
دکتر سعیدغفاری -نیویورکتایمز گــزارش
کرده میزهای ایران و کره شمالی در سیا به فعالیت
شان خاتمه داده اند و مسائل این دو کشور بار دیگر
در دفاتر منطقهای مربوط به خاورمیانه و آسیای
شرقیموردتحلیلقرارخواهدگرفت.اتمامفعالیت
دفاتر ایران و کره شمالی به معنای کاهش اهمیت
این کشورها یا کم شدن از تهدیدهای ناشی از آن
ها نیست ،بلکه بعد از بررسی عملیاتهای سیا این
جمعبندی حاصل شده که تحلیل این کشورها
به عنوان بخشی از منطقه محل وقوع آن ها نتایج
دقیقتری به دست میدهد :اول ؛ هنگام دیدار
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با بایدن ،نیویورک
تایمزاز«هماهنگیامنیتی»دوکشوردرقبالایران
سخن گفته بود.دوم ؛این تصمیم پس از آن گرفته
شده است که بنابر اطالعات رسانه ای شده  ،شبکه
جاسوسانآمریکاییدرمنطقهلورفتهوکاراییخود
راطیچندسالاخیرازدستدادهاند.ایندرحالی
است که به نظر می رسد رژیم صهیونیستی نسبت
بهجاسوسانآمریکاییدرقبالایران،موفقتربوده
است.سوم؛آمریکا در بغداد و پس از آن در بیروت
سفارتخانهایرادرقالبیکمجتمععظیمتاسیس
کردهاستکهبیشترشبیهیکپایگاهنظامیامنیتی
است .پروژه آن ها در لبنان با  ۱۷۴هزار مترمربع،
با هزینه یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر در حال
ساختاستکهباداشتنباندپرواز،مرکزفرماندهی
عملیات در لبنان و سوریه و منطقه خواهد بود.
چهارم؛پس از توسعه و گسترش نگران کننده چین
مدتیاست«رویکردمنطقهای»اولویتبرنامههای
آمریکایی اســت .به ویــژه در حــوزه های امنیتی ،
اقتصادیوفرهنگیاینموضوعبرجستگیبیشتری
دارد.الزامچنینرویکردی،تصمیمگیریمتمرکز
و سریع اســت .همچنین ضــروری است بر اساس
دادههایواقعیومیدانیتصمیمهااتخاذواجرایی
شوند.پنجم؛پرسشایناست:نتایجدقیقتریکه
آمریکاییهابااینتصمیمدرحوزهامنیتی،بهدنبال
آن هستند،چیست ؟شرایط جدید دربرگیرنده چه
تغییراتپنهانوآشکاریدربارهرفتارآمریکاییهادر
منطقهخواهدبود؟آمریکاییهادررقابتاطالعاتی
با رژیم صهیونیستی چنین تصمیمی گرفته اند ؟
یا آن چنان که در یادداشت نیویورک تایمز آمده ،
فصل جدیدی از هماهنگی امنیتی میان دو کشور
آغاز شده است؟سواالتی قابل تامل که شاید جواب
بخشیازآنهاباگذرزمانمحققشود.

نمای روز

الکساندر شالنبرگ ،وزیر خارجه فعلی اتریش
به عنوان صدراعظم و رئیس دولــت جدید این
کشور سوگند یاد کــرد.وی جانشین سباستین
کورتس شدکهروزشنبهبهدلیلفسادازسمتش
استعفا کرد و همپیمانان او در ائتالف سبز اعالم
کرده بودند که دیگر امکان حضور در ائتالف در
دولتش را ندارند.دادستانها میگویند که وی
از اموال عمومی به منظور انتشار یک نظرسنجی
مطلوب برای حزب محافظهکار در یک روزنامه
استفاده کرده است.کورتس این اتهام را رد کرده
و همچنان رهبر حزب مردم در پارلمان اتریش
خواهدبود.صدراعظمجدیداتریشاعترافکرده
کهباچالشهایبزرگیروبهرواست/.بیبیسی

پیشخوان بین الملل

پیشتازی«صدر»درسایهافتمشارکت
درحالیکهبراساسنتایجاولیه،میزانمشارکتدرانتخاباتبه 42درصدمیرسد
جریانصدررتبهاولرادرکسبکرسیهایپارلمانبهدستآوردهاست
نتایج اولیه انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در
 ۱۰استان که کمیسیون عالی مستقل انتخابات
این کشور منتشر کرده ،حاکی است تا این جای
کار،جریانصدربهرهبری«مقتدیصدر»پیشتاز
این دوره از انتخابات است .با این حال،میزان
مشارکتبراساساعالمکمیسیونعالیمستقل
انتخابات حدود  42درصد بوده است که نشان
دهنده کم رونقی این دور از انتخابات است .این
میزان مشارکت در حالی است که در انتخابات
سال  2018بیش از  44درصد واجدان شرایط

شرکت کرده بودند.به گزارش ایرنا ،جریان صدر
در شش استان جنوبی و مرکزی عــراق شامل
نجف ،کربال ،واســط ،المثنی ،میسان و دیوانیه
که عموما شیعه نشین هستند ،بیشترین آرا را
به دســت آورده اســت و تعداد کرسی هایش به
عدد  73رسیده است.ائتالف دولت قانون پس
از حلبوسی در رتبه سوم قرار گرفته و در مقابل،
ائتالف «الفتح» (هــادی العامری) کمتر از حد
انتظار ظاهر شده است.نماینده های مستقل و
وابسته به اعتراضات اکتبر نیز توانسته اند در این

دوره نماینده هایی را به پارلمان برسانند.در سه
استان کردنشین سلیمانیه ،اربیل و دهوک در
شمالعراقنیزحزبدموکراتکردستانعراقبه
رهبری «مسعود بارزانی» با فاصله نسبتا زیادی از
رقیبخوداتحادیهمیهنیکردستانودیگراحزاب
کردعراقپیشیگرفتهاست.عراقمتشکلاز۱۸
استان است و تا لحظه تنظیم خبر نتایج بغداد به
عنوان یکی از استان های مهم دارای بیشترین
کرسی در پارلمان ،منتشر نشده است و همه در
انتظار انتشار نتایج اولیه همه استان های عراق
هستند.تمام شواهد و قرائن نشان می دهد که
پیروز این دوره از انتخابات جریان صدر است.در
عین حال برخی از نامزدها و جریان های نزدیک
به آمریکا در انتخابات ۲۰۲۱عــراق با شکست
سنگینی مواجه شده اند و نتوانستند به پارلمان
راه یابند که یکی از مهم ترین این چهره ها «عدنان
الزرفی»ازاستاننجفاست.درمقابل،گروههای
اسالم گرای شیعه از جمله جریان صدر ،دولت
قانون ،الفتح ،ائتالف گروه های ملی (سید عمار
حکیم) ،جنبش حقوق (حسین مونس) و «العقد
الوطنی» (فالح الفیاض) همچنان بیشترین آرای
انتخاباتیرابهدستآوردهاندومیتوانندبهعنوان
بزرگترینفراکسیونپارلمان،دولتآیندهعراقرا
تشکیلدهند.حزبدموکراتکردستانعراقنیز
در نخستین واکنش به پیشتازی اش در انتخابات
درمقایسهبادیگررقبایکرد،گفتهاستکهدراین
دوره برای تصدی پست ریاست جمهوری تالش

نکته

روانرنجورمردمراپریشانترنکنید!
صابر گل عنبری-تصویرباالباعنوانبردهفروشی
این دختربچه در افغانستان به رسانهها راه یافته
و دیروز هم در صفحه نخست یک روزنامه معروف
منتشر شد .هر کسی آن را دیــده ،به شدت آزرده
وافسرده خاطر شده اما در واقع این تصویر مربوط
به  17می  2011است که درآن تاریخ رسانههای
جهانیچونرویترزمنتشرکردهاند.ایندختربچه
در تالقان(مرکز والیت تخار ) خانواده خود را در
حمله ناتو از دست داده ،تنها مانده و گریه میکند و
مردممعترضهمدوراوجمعشدهاند.حالواقعابه
این وضعیت رسانههای ایرانی باید گریست؛ بدون
کوچکترین تحقیقی هر چه به دست شان برسد
طالبان متحجر دلیل
منتشر میکنند .مخالفت با
ِ
نمیشود که در این سطح ،روح و روان مردم را آزار
داد و به بازیچه گرفت .چنین شایعاتی نه تخطئه
طالبان،بلکهاهانتبهملتافغانستاناست.

چهره روز

طالبانبااعالمپیشرفتدرمذاکرهباآمریکاازتمایلواشنگتن
بهارسالکمکهایبشردوستانهخبرداد

زوجآمریکاییبهاتهامفروشاطالعاتمحرمانه
زیردریاییاتمیدستگیرشدند

بخششآمریکا ازکیسه مردم افغانستان؟

افبیآی مشتری ساندویچکره بادام زمینی!
شریفی -یک زوج آمریکایی که کوشیده بودند
اطالعات محرمانه زیردریاییهای اتمی آمریکا
را به یک دولت خارجی بفروشند ،در ویرجینیای
غربی بازداشت شدند« .جاناتان توئبی»  ۴۲ساله
و همسرش «دایانا»ی  ۴۵ساله در طول یک سال
اطالعات محرمانه طراحی و تولید زیردریایی اتمی
را در ازای پول به شخصی که به باورشان نماینده
«دولتیخارجی»بودمنتقلمیکردند.اماسرانجام
مشخصشدکهفردمزبورمأمورنفوذیپلیسفدرال
آمریکا (افبیآی) بوده و این زوج با شکایت وزارت
دادگستری آمریکا به اتهام «نقض اصل  ۵۴قانون
انرژی اتمی» بازداشت شدند .وزارت دادگستری
آمریکا آن ها را متهم کرده است که قصد داشتند
با پنهان کــردن نقشه ساخت زیردریایی اتمی در
ساندویچ کره بادام زمینی ،آن را به خریدار تحویل
دهند.آنهاپیشازدستگیری،دوباردرسالگذشته
اطالعات ذخیره شده روی یک کارت حافظه SD
را داخل ساندویچ و بسته آدامس مخفی کرده و در
اختیار خریدار گذاشته بودند .به گزارش واشنگتن
پست ،اسناد دادگاهی نشان میدهند اف بیآی
در سال  ۲۰۲۰بستهای دریافت کــرده که در آن
اسنادنیرویدریاییآمریکا،یکنامهودستورالعمل
برای ارتباط رمزگذاری شده وجود داشته است.
سپس پلیس فــدرال آمریکا در نقش جاسوس این
کشور خارجی با این فرد ارتباط برقرار کرده است.
این ارتباط به صورت ارسال ایمیل بوده و در طول
مکالماتجاناتانتوئبیازمامورانافبیآیخواسته
اطالعات سری را به مقامات نظامی کشور خارجی

منتقل کنند .این ارتباط حدود یک سال به طول
انجامیده است و در این مدت این مهندس نیروی
دریایی آمریکا حدود  ۱۰۰هزار دالر از اف بیآی به
صورت «رمزارز» دریافت کرده و اطالعات محرمانه
رادر اختیار آنها قرار داده است .اکنون جاناتان
توئبی و همسرش به اتهام جاسوسی در بازداشت
هستند.ایندوقراراستامروز،سهشنبه،دردادگاه
حاضرشوندتاتفهیماتهامشوند.پلیسفدرالآمریکا
مدعی شده که این مهندس آمریکایی قصد انتقال
کارت حاوی جزئیات طراحی ،عملیات و عملکرد
زیردریایی اتمی کالس ویرجینیای آمریکا را داشته
است .زیردریایی ویرجینیا یک کالس از زیردریایی
آمریکاست .طول این زیردریایی  ۳۷۷فوت (۱۱۵
متر) است .زیردریایی رزمی اتمی کالس ویرجینیا
بهعنوانزیردریاییاصلیدرحالخدمتدرناوگان
نیروی دریایی آمریکا ست.ناوگانی که تعداد آن به
 ۱۱فروند می رسد .بریتانیا تا امروز تنها کشوری
است که از فناوری زیردریاییهای هستهای آمریکا
برخوردار شده است اما این زیردریاییها به تازگی
موضوع چالش بزرگ دیگری نیز بودهاند .آمریکا در
ماه گذشته میالدی در قالب پیمان جدید نظامی
«آکوس» تصمیم گرفت برای مقابله با حضور چین
در حوزه دریایی هند-آرام به استرالیا زیردریایی
با محرک اتمی بفروشد .ایــن تصمیم سبب شد
دولت استرالیا قراردادی به ارزش  65میلیارد دالر
آمریکا ( 90میلیارد دالر استرالیا) را که برای خرید
زیردریایی از فرانس ه بسته بود،لغو کند .اقدامی که
پیامدهایسیاسینظامیبسیاریداشتهاست.

جان بولتون ،مشاور امنیت ملی پیشین
آمریکا در یادداشتی برای پایگاه خبری
هیل اشاره ای به رویکرد ترامپ و بایدن با
موضوع «پایان جنگهای بیپایان» کرده
است .او در این یادداشت نوشته« :تبعات
خــروج از افغانستان فعال تما مشدنی
نیست .شاید ما از افغانستان رفته باشیم،
اما افغانستان و همین طور تروریستها
ما را رها نکردهاند ».همین موضوع باعث
شده آمریکا که آخرین نظامیانش را 30
آگوست ( 8شهریور) از افغانستان خارج
کــرده ،در ابتدای هفته ،پس از روزهــا
قطع ارتباط دیداری دیپلماتیک با مقام
های ارشد طالبان در دوحه داشته باشد.
وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیهای
در بــاره گفتوگوهای روز شنبه و یک
شنبه ،آن را «صادقانه و حرفه ای» توصیف
کــرده اســت .به گفته رهبران طالبان،
مذاکرات دوحه «بهخوبی پیش رفت» و
در جریان آن واشنگتن پس از موافقت با
این موضوع که کمکهای انساندوستانه
را نباید با مسئله به رسمیت شناختن
طالبان پیوند زد ،تصمیم به ادامــه این
کمکها گرفت .تمایل آمریکا به ارائه
کمک های بشردوستانه در حالی است
کــه وزارت خــزانــه داری ایــن کشور به
دستور کاخ سفید تمام دارایی های بانک
مرکزی افغانستان نزد بانک های آمریکا

اتحادیه اروپا،ابزارسیاسی آمریکا!

جوزفبورل،مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپابااذعانبهکاهشنفوذاتحادیهاروپاگفت:تغییراتژئوپلیتیکجهانباعثشدهاروپا
تواندفاعازمنافعخودراازدستبدهد

نیویورکتایمز :حمله احتمالی چین به تایوان،
نیازمندیکعملیاتگستردهنظامیاست.چین
طی دهههای اخیر ،قدرت نظامی خود را تقویت
کــرده ،اما حتی اگر پکن بتواند جزیره تایوان با
جمعیت24میلیونیاشراتصرفکند،اینجنگ
بهشدتاقتصادچینرابهلرزهدرخواهدآورد.غیر
ازاین،تلفاتچنینجنگیبسیارباالخواهدبود.
به همین دلیل ،در شرایط کنونی پکن تمایلی به
آغازدرگیریدرآسیانخواهدداشت.

می کند و دیگر حاضر نیست در این خصوص
امتیازی بدهد.پس از اعالم نتایج رسمی توسط
کمیسیون عالی انتخابات ،رئیسجمهور عراق
خواهان تشکیل جلسه پارلمان ج د ی د ظرف
 ۱۵روز خواهد شد .اعضای پارلمان عراق در
اولین جلسه باید رئیس پارلمان و دو معاون او را
با رأی اکثریت اعضا انتخاب کنند؛ رئیس اولین
جلسه پارلمان رئیس ِسنّی خواهد بود.پارلمان
جدید باید ظرف  ۳۰روز از برگزاری جلسه اول،
رئیسجمهور جدیدی برای عراق تعیین کند.
رئیسجمهور جدید فراکسیون اکثریت پارلمان
را مسئول معرفی نخستوزیر و تشکیل کابینه
خواهد کرد .نخست وزیر مکلف  ۳۰روز فرصت
خواهد داشت تا دولت خود را به پارلمان معرفی
کند و موافقت نمایندگان را بگیرد .پارلمان باید
با برنامه کلی دولت جدید و نیز هر یک از وزیران
با اکثریت آرا موافقت کند.در صورت شکست
نخست وزیــر در تشکیل دولــت ظرف  ۳۰روز،
رئیسجمهور نامزد دیگری را معرفی خواهد کرد
که او باید طی  ۱۵روز و تا پایان مهلت  ۹۰روزه
تشکیل دولت جدید ،کابینه خود را معرفی کند.
ُپستهای کلیدی عراق شامل نخست وزیری،
ریاست جمهوری و رئیس پارلمان ،بر اساس یک
قانون نانوشته بین طوایف قومی و مذهبی بزرگ
این کشور تقسیم میشود ،به نحوی که نخست
وزیری برای شیعیان ،ریاست جمهوری در اختیار
ُکردها و ریاست پارلمان با اهل سنت است.
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همراهی اتحادیه اروپا با آمریکا ،استقالل عمل
این اتحادیه را به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه
بین المللی زیر سوال برده است«.جوزف بورل»
مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپانیزهشدار
داده که این اتحادیه به یک ابزار سیاسی تبدیل
شده است.بورل در وبالگ خود نوشت « :امروز،
اروپاییهابهطورفزایند هایباخطرتبدیلشدنبه
نالمللیمواجه
یکابزاربهجایبازیگردراموربی 
هستند؛اتحادیهاروپابهجایشکلدهیحوادث،
بهواکنشبهتصمیماتدیگرانمیپردازد.درواقع
تغییرات ژئوپلیتیک جهان باعث شد ه اروپا توان
دفاع از منافع خود را از دست بدهد ،به همین
دلیلکشورهایاروپاییبایدظرفیتهایامنیتی
خودشانراتقویتکنندتااتحادیهاروپادرمسائل
بینالمللی از انفعال دربیاید ».بورل در حالی
به ابزاری بودن نقش اتحادیه اروپا درعرصه بین
الملل اذعان کرده است که طی سال های اخیر،
این اتحادیه بیش از پیش هم راستا با خواست
آمریکا گام برداشته اســت .موضع گیری های
اتحادیهاروپادرقبالچین،روسیهوایران،شاهدی

براینموضوعاست.درحالیکهتوافقنامهبرجام
به گفته مقامات اتحادیه اروپا ،یکی از مهم ترین
دستاوردهای سیاسی چند سال اخیر اروپا بود،
این اتحادیه نتوانست به تعهدات برجامی خود
عمل کند و ناتوانی خویش را در برابر آمریکا به
نمایش گذاشت.این اتحادیه حتی نتوانست
حداقل تعهدات خود در چارچوب راه انــدازی
سیستماینستکس(سیستممبادلهمالیباایران)
را عملی کند .به عبارت دیگر ،موضوع برجام و
اینستکس نشان داد که اتحادیه اروپا مرکب از
برخی قدرتمندترین اقتصادهای جهان ،نمی
تواند بدون اجــازه آمریکا با ایــران تجارت انجام
دهد .این ناتوانی فقط مختص مناسبات اتحادیه
اروپاباایراننبوده،بلکهایناتحادیه درقبالچین
و روسیه نیز تابع سیاست های آمریکا بوده است.
مقاماتواشنگتنطیسالهایاخیرتالشکرده
اند اروپا را نیز در سیاست های ضد چینی خود
همراهکنند.تالشبرایهمسوکردناروپاییها
در مقابله با اقدامات چین در شرق آسیا و حمایت
ازاقداماتنظامیآمریکادردریایچینجنوبیو

تنگهتایوانودرنهایتتحریمبرخیمقاماتچین
ازسویاروپاازاینمواردبودهاست.اینرفتاریک
جانبهآمریکاییهابااروپاییهاتاجاییپیشرفت
که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه پس
ازماجرایمناقشهبرانگیزتوافقنظامیآمریکابا
استرالیا ،خطاب به همتایان اروپایی خود گفت:
آمریکا به دنبال منافع خود است و اروپایی ها باید
از این موضوع درس بگیرند و مسئولیت دفاع از
خود را عهده دارشوند .چنین هشدارهایی به
وضوحنشاندهندهنگرانیجدیمقاماتاروپایی
درباره استفاده ابزاری واشنگتن از اتحادیه اروپا
برای رسیدن به اهداف ضد چینی خود است.در
قبالروسیهنیزتبعیتازسیاستهایواشنگتن،
شرایط را به ضرر اروپا تغییر داده است .در حالی
که الزامات همسایگی ایجاب می کند روابط
میان اروپا و روسیه در بستر آرامش و صلح برقرار
باشد ،طی ماه های اخیر ،تشدید مداخله گری
های آمریکا در مسائل مربوط به روسیه ،منافع
اروپاراتحتتاثیرقراردادهاست.بهعنوانمثال،
رقابت های سیاسی و امنیتی آمریکا با

را بلوکه کــرده اســت .دارایــی هایی که
ارزش آن به  9.5میلیارد دالر می رسد.
بنابر بیانیه وزارت امــور خارجه ایاالت
متحده ،نمایندگان ا عز ا می آمریکا به
دوحه «درباره امنیت افغانستان و فعالیت
گروه های تروریستی» در این کشور نیز
با طرف مقابل مذاکره کرده اند .سهیل
شاهین ،سخنگوی سیاسی طالبان ،در
گفت و گو با آسوشیتدپرس در پاسخ به
این سوال که آیا طالبان به منظور مهار
گروه داعش با آمریکا همکاری خواهد
کرد ،گفت« :ما به تنهایی و مستقل قادر
به مهار داعش هستیم ».شکست آمریکا
در مــبــارزه بــا گــروه هــای تروریستی و
ادعای بدون نتیجه طالبان برای مبارزه
با داعش در حالی است که کمتر از یک
هفته از حمله خونین به مسجد شیعیان
قندوز با  200کشته و زخمی می گذرد.
حادثه ای که در آن نیروهای پرتعداد و
مسلح طالبان توانایی برپایی امنیت را
نداشتند .داعش پیش از آن نیز مسجدی
در پایتخت افغانستان و ورودی فرودگاه
بین المللی کابل را هدف حمله انتحاری
قرار داده بود .مذاکرات گروه طالبان با
هیئت آمریکایی در دوحه قطر در حالی
پایان یافته که رویترز از آغاز مذاکرات
این گروه با نمایندگان اتحادیه اروپا طی
روزهای آینده خبر داده است.

روسیهموجبشدهاستکهاروپادرتامینانرژی،
بهویژهبهرهمندیازمنابعوسیعانرژیگازروسیه
دچار مشکل شود .این وضعیت ،زندگی میلیون
ها اروپایی را که به انــرژی ارزان و پاک وابسته
هستند ،به مخاطره می انــدازد .به همین دلیل
نیز «شارل میشل» رئیس شورای اروپا با اشاره به
پیامدهای ناشی از اختالفات واشنگتن و مسکو
می گوید« :اتحادیه اروپا باید استقالل بیشتری
درتصمی مگیریوظرفیتاقدامدرسطحجهانی
داشتهباشد».بااینحال،تجربهنشاندادهاست
کهاروپاییهابرایاتخاذسیاستهایمستقلاز
آمریکا ،یا حداقل کاهش وابستگی های خود به
اینکشور،عزموارادهکافیندارندوتاآیندهقابل
پیشبینی،ایناتحادیهبهگفتهجوزفبورل،ابزار
سیاسیدیگران
بـــــــاقـــــــی
خـــواهـــد
ماند.

مــصــطــفــی الــکــاظــمــی
نــخــســت وزیـــــر عـــراق
در پــیــامــی در فــضــای
مــجــازی از بــازداشــت
معاون ابوبکر البغدادی
سرکرده تروریستهای
داعــش در خــارج از عــراق خبر داد.الکاظمی
نوشت :در حالی که چشمان نیروهای امنیتی
عــراق به انتخابات بــود ،دستگاه اطالعاتی با
انجامیکیازدشوارترینعملیاتهایاطالعاتی
در خــارج از مرزها موفق شد «سامی جاسم»
سرپرست امــور مالی داعــش و معاون ابوبکر
البغدادی را بازداشت کند/.الفرات

خبر متفاوت

نیویورکتایمز :هدایای گرانبهای سعودیها
به خانواده ترامپ در سال  ،۲۰۱۷تقلبی از
کار درآمده است.خاندان سلطنتی عربستان
ســعــودی در اولــیــن ســفــر تــرامــپ بــه عــنــوان
رئیسجمهور آمریکا ،به او و هیئت همراهش
دهها هدیه دادند از جمله سه روپوش از جنس
پوست ببر سفید و خز یوزپلنگ و یک خنجر با
دستهای که به نظر عاج میرسید.اداره حیات
وحش آمریکا پس از آزمایش کردن روپوشهایی
از پوست ببر سفید و خز یوزپلنگ و خنجری با
دسته عاج حیرت زده شده و به این مسئله پی
برد که این هدایای خاندان ثروتمند عربستان،
تقلبی است .کاربری در فضای مجازی در این
بــاره نوشت « :به خاندان سلطنتی عربستان
نمیخور هعرضهاینکاراروداشتهباشهکههدیه
تقلبی بده .من دارم به اونی فکر می کنم که
جنس تقلبی به خانواده عربستان فروخته و اونا
هم به ترامپ هدیه دادن!هرکس بوده شایسته
لقب شاه دزده!»

قاب بین الملل

مسئوالن ورزش برزیل مانع از حضور بولسونارو
رئیس جمهور ایــن کشور در ورزشــگــاه شهر
سائوپائولو شدند .بولسونارو به دلیل واکسن
نزدن مجوز حضور در ورزشگاه را دریافت نکرد.
رئیس جمهور حاشیه ساز برزیل مدعی است
به دلیل ابتال به کرونا و وجود پادتن در بدنش
نیاز به تزریق واکسن نــدارد .دیــدار تیم های
فوتبال سانتوس و گرمیو ،نخستین بــازی به
همراه تماشاگران پس از همه گیری کرونا در
برزیل بود و به همین دلیل تنها طرفدارانی که
واکسینه شده اند ،مجاز به حضور در ورزشگاه
بودند/.دیلی میل

