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مالقات لوکاشنکو و پوتین در سوچی

رویـــداد جهان

اتهام ترور منتقد با «نوویچوک»

شما زور دارید؛ ما خدا!

خواجــه محمــد آصــف ،وزیــر خارجــه
پیشــین پاکســتان بــا انتشــار عکســی
از مالعبدالغنــی بــرادر ،رئیــس دفتــر
سیاســی طالبــان در قطــر بــا مایــک
پمپئــو ،وزیــر خارجــه امریــکا کــه آنهــا
را در کنــار هــم در دیــداری نشــان
میدهــد ،در توئیتــر خــود نوشــت:
«شــما زور داریــد مــا خــدا داریــم .اهلل
اکبــر» کاربــران شــبکه اجتماعــی در
افغانســتان ،چنیــن اظهارنظــری را
اذعــان صریــح پاکســتان بــه حمایــت
از طالبــان تعبیــر کردهانــد .روز شــنبه
پــس از پایــان نخســتین نشســت
صلــح میــان دولــت افغانســتان و
گــروه طالبــان ،وزیــر خارجــه امریــکا
دو نشســت حاشــیهای جداگانــه بــا
هیــأت دولــت بــه رهبــری عبــداهلل
عبــداهلل و بــا هیــأت گــروه طالبــان
داشــت.
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دولــت آلمــان اعــام کــرد،
آزمایشــگاههای تخصصــی در
فرانســه و ســوئد تأییــد کردهانــد
کــه رهبــر مخالفــان روســی بــا
عامــل شــیمیایی اعصــاب دوران
اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه نــام
«نوویچــوک» مســموم شــدهاســت.
مقامــات آلمانــی بــا اســتناد بــه
نتایــج آزمایشــات در فرانســه و ســوئد
گفتنــد کــه آزمایشــات «بــدون هیــچ
تردیــدی» ثابــت کــرد کــه آلکســی
آناتولیویــچ ناوالنــی بــا یــک مــاده
عصبــی شــیمیایی از گــروه نوویچــوک
مسموم شــده اســت .بیماری ناوالنی
کــه یکــی از اصلیتریــن منتقــدان
والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهــوری
روســیه اســت ،در پرواز در بازگشــت از
ســیبری به مســکو در بیســتم آگوست
(ســیام مــرداد) آشــکار شــد.

ســخنگوی کرملیــن اعــام کــرد،
س جمهــوری روســیه و همتــای
رئیــ 
بالروســی او مذاکــرات خودشــان را
در شــهر ســوچی آغــاز کردهانــد .ایــن
مالقــات در محــل اقامــت رئیــس
جمهــوری روســیه انجــام میشــود
و پوتیــن و لوکاشــنکو قــرار اســت
درباره شــراکت اســتراتژیک ،انســجام
و همــکاری در عرصــه تجــاری و
اقتصــادی رایزنــی داشــته باشــند.
ســفر لوکاشــنکو بــه روســیه ســاعاتی
پــس از برگــزاری بزرگتریــن
اعتراضــات ضــد دولتــی در بــاروس
انجــام شــد.

پرچ م امارات و بحرین روی هواپیمای نتانیاهو

در حالــی کــه محافــل سیاســی
رژیــم صهیونیســتی بابــت توافــق
عادیســازی جشــن گرفتــ ه و آن
را «لحظــهای تاریخــی» توصیــف
کردنــد ،روی هواپیمایــی کــه بــزودی
بنیامیــن نتانیاهــو ،نخســت وزیــر
ایــن رژیــم را بــرای امضــای توافــق
صلــح بــا امــارات و بحریــن بــه امریــکا
منتقــل خواهــد کــرد ،پرچمهــای
امــارات و بحریــن نصــب شــده و
کلمــه «صلــح» بــه دو زبــان عربــی و
عبــری حــک شــده اســت.

آخرین آمار کرونا در جهان

آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در
سراســر جهــان تــا ســاعت  14امــروز
بــه 29میلیــون و 189هــزار و  557نفــر
رســید .آمــار قربانیــان نیــز  928هــزار
و  333نفــر بــود .امریــکا همچنــان
رکــورد دار کرونــا اســت و  6میلیــون و
 708هــزار و  458نفــر در ایــن کشــور
بــه کوویــد 19مبتــا شــده و  198هــزار
و  520نفــر جــان خــود را بــر اثــر ایــن
س از
بیمــاری از دســت دادهانــد .پــ 
امریــکا ،هنــد بــا  4میلیــون و 846
هــزار و  427مبتــا و  79هــزار و 754
قربانــی در جایــگاه دوم کروناییهــا
قــرار دارد .برزیــل هــم بــا  4میلیــون
و  330هــزار و  455نفــر مبتــا و 131
هــزار و  663قربانــی در مقــام ســوم
مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا ایســتاده
اســت؛ در رتبــه چهــارم هــم روســیه
یــک میلیــون و  62هــزار و  811مبتــا
و  18هــزار و  578قربانــی کوویــد 19
دارد .پــرو هــم بــا  729هــزار و 619
مــورد ابتــا و  30هــزار و  710قربانــی
در رده پنجــم جــدول کرونایــی قــرار
گرفتــه اســت.

