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نخستین تماس تلفنی بایدن و نفتالی بنت| ایران محور گفت وگو
کاخ سفید از تماس تلفنی میان نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا خبر داد.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از فارس، هنوز ساعاتی از انتخاب «نفتالی بنت» به عنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی نگذشته است که کاخ سفید اعالم
کرد وی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بع صورت تلفنی گفت وگو کرده است. 

براساس بیانیه کاخ سفید، بایدن در این تماس تلفنی موافقت کرده است که درباره همه مسائل مربوط به امنیت منطقه از جمله ایران با نفتالی بنت رایزنی
کند. 

در ادامه این بیانیه آمده است، بایدن به وضوح به نفتالی بنت تاکید کرده است که دولت واشنگتن با دولت وی برای پیشبرد صلح و امنیت میان اسرائیلی ها و
فلسطینی ها همکاری خواهد کرد. 

بایدن در ادامه این گفت وگو ضمن تبریک به بنت برای پیروزی در انتخابات رژیم صهیونیستی بر تعهد چند دهه ای خود برای حمایت از اتحاد اسرائیل و آمریکا
و همچنین تضمین امنیت اسرائیل تاکید کرده است. 

 به دنبال برکناری «بنیامین نتانیاهو» از قدرت در رژیم صهیونیستی،  «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که واشنگتن برای پیشبرد صلح به همکاری
با تل آویو ادامه خواهد داد و در تعهدش نسبت به تامین امنیت این رژیم ثابت قدم خواهد بود. 

وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که ما از دولت جدید در اسرائیل به گرمی استقبال می کنیم و منتظر همکاری نزدیک با نفتالی بنت-یائیر الپید هستیم. 

ساعتی پیش در رای گیری انجام شده در کنست رژیم صهیونیستی، نفتالی بنت توانست رای اعتماد الزم را بدست آورد تا به دوران نخست وزیر نتانیاهو پایان
دهد. 
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رافائل گروسی: برای احیای برجام تا انتخابات ریاست جمهوری ایران باید صبر کرد
گاف عجیب بایدن در نشست گروه هفت

ادعای انگلیس درباره فعالیت  هسته ای ایران
وب گردیدرخواست ناتو درباره فعالیت موشکی ایران

یک خوراکی پر از آنتی اکسیدان! برای حفظ سالمتی چای ماچا بنوشید

مفاصلتان درد میکند؟ با این داروی گیاهی خوب می شوید
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