دخالت فرانسه برای ابقای الکاظمی!

پنجشنبه  7مهر 1401
وطنامروز      شماره 3590

دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در سخنانی از مداخله مستقیم رئیسجمهور فرانسه برای ابقای نخستوزیر فعلی عراق در سمتش پرده
برداشت .قیس الخزعلی ،دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در سخنانی فاش کرد که امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه با رهبران صف
اول عراق تماس گرفت تا با انتخاب یک شخصیت خاص به عنوان نخستوزیر عراق موافقت کنند.

وقوع  ۳انفجار در خطوط لوله گاز نورد استریم  ۱و   ۲عمال گازرسانی از روسیه به اروپا را برای چندینسال متوقف کرد

مظنون

 ۳انفجار و

بینالملل

نیست» .به نظر میرسد اظهارنظر وزیر خارجه و نخستوزیر
سوئد عطف به عضویت این کشور در ناتو و ماده  5آن است و
به نظر میرسد با این هدف باشد تا ضمن حفظ وجهه ناتو ،از
تشدید فشار بر این سازمان به منظور حمایت از سوئد به عنوان
یکی از اعضای آن بکاهد.
■■اروپا نگران از انفجار

در همین حال «اورسوال فون در الین» رئیس کمیسیون اروپا
گفت با رهبران دانمارکی درباره «اقدام خرابکارانه» صحبت کرده
است و «اکنون بررسی این حوادث ،شفافسازی کامل درباره
رویدادها و چرایی آن بس��یار مهم است» .وی هشدار داد« :هر
گونه اختالل عمدی در زیرس��اخت انرژی فعال اروپا غیرقابل
قبول اس��ت و به قویترین واکنش ممکن منجر خواهد شد».
اتحادیه اروپایی دیروز اعالم کرد درباره آسیب به این  2خط لوله
«عمیقا نگران» است« .جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی
اتحادیه اروپایی نیز گفت« :همه اطالعات موجود نشان میدهد
این حادثه نتیجه یک اقدام عمدی است».

■■آمریکا یا روسیه ،ذینفع انفجار کیست؟

گروه بینالملل :روز سهش��نبه اپراتور خط لوله نورد استریم از
تخریب بیس��ابقه و همزمان  3رش��ته از این خط لوله گازی
در دری��ای بالتیک خبر داد .در عین حال این اپراتور در بیانیه
هش��دار خود اعالم کرد برآورد س��طح تخریب و جدول زمانی
تعمیر برای نورد اس��تریم در حال حاضر غیرممکن اس��ت .به
گزارش «وطنامروز» به نقل از راشاتودی ،روز دوشنبه مقامات
دانمارکی نشت گاز در نزدیکی جزیره بورنهولم در دریای بالتیک
را ثبت کردند.
همچنین ارتش دانمارک تصاویر هوایی از نشتها را منتشر
کرد که لکههای بزرگ و حبابهای قابل مش��اهده در آب را
نشان میداد.
این حادثه در مدت کوتاهی پس از آن ثبت شد که خط لوله
استفاده نشده «نورد استریم  »2یکشبه دچار کاهش شدید
فشار شد .مقامات آلمانی و دانمارکی در حال بررسی این حوادث
هستند .در همین حال ،رویترز روز سهشنبه به نقل از مقامات
سازمان دریانوردی سوئد نوشت« :نشتهایی در خط لوله «نورد
استریم  »1در شمال شرقی جزیره بورنهولم در آبهای سوئد و
دانمارک گزارش شد 2 .نشت در «نورد استریم  »1وجود دارد؛
یکی در منطقه اقتصادی سوئد و دیگری در منطقه اقتصادی
دانمارک .یکی از سخنگویان اداره دریایی سوئد گفت :آنها بسیار
نزدیک به یکدیگر هستند».
نورد استریم مجموعهای از خطوط لوله انتقال گاز طبیعی
دریایی در اروپاست که با گذر از زیر دریای بالتیک گاز را از روسیه
به آلمان میرساند و شامل  2خط لوله اصلی نورد استریم  1و

 2است .جریان اصلی نورد استریم که به عنوان «نورد
استریم  »۱نیز شناخته میشود گاز روسیه را تا اواخر ماه
آگوست به اتحادیه اروپایی میرساند .اما از ماه آگوست
روسیه به دلیل مشکالت فنی ناشی از تحریمهای غرب،
میزان گاز تحویلی به اروپا را کاهش داده است .در عین
حال خط لوله «نورد استریم  »2که ساخت آن با هدف
افزایش صادرات گاز به اروپا تا  110میلیارد مترمکعب
از س��ال  2011آغاز و در سپتامبر  ۲۰۲۱تکمیل شد،
تحت تاثیر مالحظات سیاس��ی وارد فاز عملیاتی نشد.
سرانجام صدور گواهینامه بهرهبرداری از این خط لوله
در فوریه  2022تحت تاثیر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین از
سوی اوالف شولتس ،صدراعظم آلمان ،به حالت تعلیق درآمد.
اولریش لیسک ،سخنگوی نورد استریم ،درباره این انفجار در این
خط لوله گفت« :این خط لوله هرگز مورد استفاده قرار نگرفت،
فقط برای عملیات فنی آماده شد و بنابراین پر از گاز شد» .لیسک
هشدار داد که تعیین دالیل کاهش فشار به دلیل آنچه «رژیم
تحریمها و کمبود پرسنل تعمیرکار در محل نشت» عنوان شده
پیچیده خواهد بود .کارشناسان میگویند تعمیرات هر  2خط
لوله ممکن است چندین سال طول بکشد .این حادثه انتظارات
باقیمانده از دریافت گاز اروپا از طریق «نورد استریم  »1را قبل
از زمستان عمال از بین برد.
■■حمله به سوئد و توهم مداخله ناتو!

س��اعتی پس از این حادثه روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل
گزارش داد خطوط لوله نورد اس��تریم ممکن است در نتیجه

نقاط قرمز محل انفجار در خطوط لوله
حمالت عمدی آس��یب دیده باش��د .در این بیانیه آمده است:
«افت فش��ار در  2خط لوله گاز که پشت سر هم اتفاق افتاد»
ممکن است به دلیل «اقدام هدفمند» اتفاق افتاده باشد .در همین
حال س��یانان نوشت «زلزلهشناسان در سوئد تایید میکنند
انفجارهای زیر آب مشکوک است»« .بیورن لوند» لرزهشناس
مرکز لرزهشناسی ملی سوئد ( )SNSNروز سهشنبه به SVT
گفت« :ش��کی نیست این نشتها ناشی از انفجار بوده است».
در همین حال «آن لیند» وزیر خارجه سوئد دیروز به تلویزیون
سوئدی «اسویتی» گفت خرابکاری در خط لوله نورد استریم
حمله به س��وئد قلمداد نمیشود .لیند گفت :این [خرابکاری]
حمله به سوئد نیست ،چرا که در قلمرو ما رخ نداده و یک سانحه
بینالمللی اس��ت .همچنین «ماگدالنا اندرسون» نخستوزیر
سوئد در یک کنفرانس خبری گفت :اطالعات ما نشان میدهد
این «احتماال یک اقدام عمدی» است اما «حملهای علیه سوئد

اگر چه این انفجار تاثیر فوری بر تامین انرژی اروپا نداشته و
کشورهای اروپایی قبل از آن برای ایجاد ذخایر و تامین منابع
انرژی جایگزین تالش کرده بودند اما این اتفاق احتماال پایان
نهایی پروژههای خط لوله نورد استریم است؛ تالشی که بیش
از  2دهه وابستگی اروپا به گاز طبیعی روسیه را عمیقتر کرد
و بسیاری از مقامات اروپایی اکنون میگویند وابستگی گازی به
روسیه یک اشتباه استراتژیک بزرگ برای این قاره است .شاید
این استدالل ،این گزاره را تقویت کند
که روسیه مایل به انفجار این خط لوله
نبوده اس��ت .چند ساعت پس از اعالم
رسمی وقوع نشت در خطوط لوله نورد
استریم ،مقامات کرملین اعالم کردند
در حال بررسی دالیل نشتی خط لوله
هستند و شواهد نشان میدهد خطوط
لوله در یک اقدام خرابکارانه هدف قرار
گرفته است .بر همین اساس «دیمیتری
پسکوف» سخنگوی کرملین گفت در
حال حاضر «هیچ گزینهای را نمیتوان
درباره علل این حادثه رد کرد» .از سوی
دیگر روابط آمریکا و اروپا این حقیقت
را عیان کرده اس��ت که واشنگتن در
نگاه حداکثری خواستار جایگزینی گاز
خود به جای روسیه در بازار اروپاست
و چنانچ��ه این امر با س��وپرتانکرهای
آمریکایی میسر نش��ود ،مقامات کاخ
س��فید در نگاه حداقلی خود خواستار کاهش نفوذ روسیه در
بازار انرژی اروپا هس��تند .در همین رابطه برخی رس��انهها با
برجس��ته کردن اعالم موضع یک سیاستمدار لهستانی که از
آمریکا بابت آس��یب وارد شده به خط لوله انتقال گاز روسیه
تش��کر کرده بود ،بر فرضیه نقش آمریکا در این انفجار تاکید
کردهاند .رویترز در این باره نوش��ت «رادوسالو سیکروسکی»
نماینده پارلمان لهس��تان و وزیر خارجه سابق این کشور روز
سهشنبه در صفحه توئیتری خود عکسی از نشت گاز در خط
لوله نورد استریم روسیه منتشر کرد و نوشت« :ایاالت متحده،
از ش��ما متشکرم» .وی در ادامه پیام توئیتری خود ادعا کرد
کمبود خط لوله برای انتقال گاز از روسیه به اروپای غربی از
جمله آلمان وجود ندارد .به گفته رادوسالو سیکروسکی ،همه
کشورهای حوزه بالتیک و همچنین اوکراین در  ۲۰سال گذشته
با ایجاد نورد استریم مخالفت کردهاند.

جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس مجلس با حضور اکثریت نمایندگان برگزار شد

انتخاب حلبوسی زیر خمپاره

گروه بینالملل :جلسه پارلمان عراق بعد
عراق
از مدتی توقف دیروز با حضور نمایندگان
مجلس برگزار و محمد حلبوس��ی به عنوان رئیس مجلس
انتخاب ش��د .این جلس��ه در حالی برگزار شد که طرفداران
جریان صدر بیرون از منطقه خضرای بغداد تالش داشتند وارد
پارلمان شوند .دیروز در همان آغاز نشست پارلمان ،همانطور
که انتظار میرفت ،نمایندگان ضمن مخالفت با درخواست
استعفای محمد الحلبوسی ،بار دیگر به او رأی اعتماد دادند و
وی ریاست نشست دیروز را از نایبرئیسش تحویل گرفت و
ادامه نشست پارلمان به ریاست او برگزار شد .سهشنبه اعالم
شد که محمد الحلبوسی درخواست استعفا از ریاست پارلمان
را ارائه کرده که به اعتقاد ناظران و تحلیلگران سیاسی بیشتر
یک مانور سیاسی برای کسب تایید و رأی اعتماد مجدد بود،
چرا که مشخص بود نمایندگان حاضر در پارلمان درخواست
استعفای او را رد خواهند کرد.
تصمیم الحلبوسی به استعفا در حالی اعالم شد که چند روز
پیش از آن حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست «مسعود
بارزانی» خبر داد «سیدمقتدا صدر» رهبر جریان صدر موافقت
کرده اس��ت با هیأت سهجانبه تشکیل شده از سوی گروههای
سیاسی عراق شامل «هادی العامری» رئیس ائتالف الفتح ،محمد
الحلبوسی رئیس پارلمان عراق و «نیچروان بارزانی» رئیس منطقه
کردستان عراق دیدار کند .قرار بود این هیأت یک طرح ابتکاری

جدید را که پاسخگوی مطالبات
صدریها اس��ت ،به رهبر این
جری��ان ارائه کند« .مش��عان
الجبوری» از چهرههای سیاسی
س��نی عراق و نماینده س��ابق
پارلمان ع��راق درباره موضوع
استعفای الحلبوسی در نشست
روز گذشته پارلمان طی پستی
در توئیت��ر اظهار نظ��ر کرد و
نوش��ت« :نشست چهارش��نبه پارلمان برای انتخاب جایگزین
حاکم الزاملی در پست نایبرئیس اول پارلمان برگزار میشود
و محسن مندالوی جایگزین او خواهد شد» .وی دیروز پس از
ابقای الحلبوسی در پست ریاست پارلمان نیز نوشت پارلمان به
رد اس��تعفای الحلبوس��ی رای داد و به این ترتیب موفق شد به
رهبر جریان صدر این پیام را برس��اند که الحلبوسی از سمتی
که با حمایت سیدمقتدا صدر به دست آورده بود ،استعفا کرده
اس��ت .اداره اطالعرسانی پارلمان عراق سپس نام  ۳نامزد برای
تصدی پست نایبرئیس اول پارلمان را معرفی کرد تا درباره آنها
رأیگیری شود« .محسن المندالوی»« ،یاسر هاشم الحسینی»
و «باسم الخشان»  ۳نامزد معرفی شده بودند .پس از رأیگیری،
«محسن علیاکبر المندالوی» بیشترین آرا را به خود اختصاص
داد تا پست نایبرئیس اول را به دست گیرد .او نامزد کرد چارچوب

هماهنگی شیعی برای معاون
اول پارلمان بود .در آغاز جلسه
دی��روز پارلمان عراق نیروهای
طرفدار مقتدا صدر به منطقه
سبز بغداد نزدیک شدند و قصد
ورود به مجلس را داشتند .البته
تدابیر شدید امنیتی مانع ورود
آنها به پارلمان شد .همچنین ۳
راکت از بیرون منطقه سبز به
گاراژ خودروهای پارلمان اصابت کرد .رسانههای عراق نیز اعالم
کردند که آژیرهای خطر در منطقه س��بز بغداد به صدا درآمد.
برخی منابع نیز گزارش دادند که این راکتها به پارکینگ واقع
در مقابل پارلمان اصابت کرده است .این حمله پس از آن انجام
شد که پارلمان عراق دیروز پس از یک بحران چند ماهه جلسات
خود را از سر گرفت .صالح محمد العراقی ،منتشرکننده مواضع
مقتدا صدر ،رهبر جریان صدر به برگزاری جلسه دیروز پارلمان
عراق واکنش نش��ان داد .وی در توئیتی نوشت :ما با شما برای
تکمیل قرارداد فساد و بازگرداندن عراق به نقطه اول مشارکت و
گفتوگو نخواهیم کرد .العراقی مدعی شد :شما ملت را اذیت کرده
و وطن را ویران و فساد را منتشر کردید و شهرت مقاومت و حشد
و جهاد و بلکه دین و همه مذاهب را بدنام کردید .منتشرکننده
مواضع صدر افزود :اگر به وضعیت گذشته بازگردید ،آن زمان نه

تنها پایان عراق بلکه پایان شما نیز است.
گفتنی است در پی شلیک راکتها به سمت پارلمان عراق
یک افسر و  ۳درجهدار مجروح شدند و به یکی از خودروهای
نمایندگان پارلمان و یکی از س��اختمانهای این منطقه نیز
خساراتی وارد شد .یکی از راکتها به محوطه پارلمان اصابت
کرد .همزمان با انتش��ار خبر شلیک راکت به سوی منطقه
س��بز بغداد ،کانال تلگرامی صابرین نیوز ،ویدئویی از جوالن
خودروهای نیروهای «سرایا السالم» وابسته به جریان صدر
در منطقه «الرصافه» منتشر کرد.
از س��وی دیگر دادگاه عالی فدرال عراق دیروز چهارشنبه
در حکمی اعتراض جریان صدر به حکم پذیرش اس��تعفای
نمایندگانش در پارلمان را رد ک��رد .خبرگزاری عراق (واع)
اع�لام کرد دادگاه عالی فدرال عراق همزمان با ازس��رگیری
جلس��ات پارلمان این کش��ور بعد از  ۲ماه وقفه ،درخواست
تجدیدنظر در حکم پذیرش اس��تعفای جمعی نمایندگان
جریان ص��در از پارلمان را رد کرد .دادگاه عالی فدرال عراق
یکشنبه  ۱۳شهریور از اعتراض جریان صدر به حکم پذیرش
استعفای نمایندگان این جریان از پارلمان عراق و تعیین موعد
بررسی این اعتراض در روز گذشته چهارشنبه خبر داده بود.
این دادگاه اعالم کرد  ۲۸س��پتامبر (ششم مهر) را به عنوان
تاریخ رسیدگی به درخواست تجدید نظر استعفای نمایندگان
جریان صدر تعیین کرده است.

عملیات تخریب منزل شهید رعد حازم از سوی نظامیان صهیونیست با مقاومت گروههای فلسطینی ناکام ماند

جنین مقاوم

فلسطین گروهبینالملل:نظامیانرژیمصهیونیستی
دیروز با یورش به کرانه باختری ،قصد ورود
به خانه شهید «رعد حازم» مجری عملیات استشهادی تلآویو
را داشتند که با مقاومت مبارزان فلسطینی به درگیری مسلحانه
شدید کشیده شد .یورش نظامیان رژیم اشغالگر به اردوگاه جنین
در کرانه باختری منجر به درگیری مس��لحانه شدید با مبارزان
فلسطینی شد .بر اساس اخبار رسیده ،گردان جنین اقدام به مقابله
با متجاوزان کرد و درگیری شدیدی با نظامیان صهیونیست شکل
گرفت.صهیونیستهامنزلپدریشهیدرعدحازممجریعملیات
استشهادی تلآویو را محاصره کرده و قصد داشتند تخریبش کنند.
رسانههای صهیونیستی گزارش دادند ارتش رژیم صهیونیستی
نیروهای سرکوبگر زیادی به شهر جنین گسیل کرده است .تصاویر
و فیلمهای منتشر شده حکایت از انفجار و بلند شدن ستون دودی
از نزدیکی منزل شهید حازم داشت .وبسایت خبری  0404تأیید
کرد نظامیان صهیونیست از یک موشک ضدزره برای ورود به خانه
این شهید استفاده کردند .شهید رعد فتحی حازم جوان  29ساله

و فارغالتحصیل رشته کامپیوتر،
مجری عملیات خیابان دیزنکوف
در تلآویو در فروردینماه گذشته
ب��ود ک��ه منجر ب��ه هالکت 2
صهیونیس��ت و زخمیش��دن
حدود  15صهیونیس��ت دیگر
شد .در این میان وزارت بهداشت
کرانه باختری از شهادت  ۳تن
از فلسطینیان به نامهای «عبد
فتحی حازم»« ،محمد الونه» و «احمد عالونه» در یورش نظامیان
رژیم اسرائیل به منزل شهید رعد حازم خبر داد .این وزارتخانه
اعالم کرد در درگیری بین نظامیان رژیم اسرائیل و رزمندگان و
مدافع خانه شهید رعد حازم  4فلسطینی زخمی شدند که  ۲تن
از آنها از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفتهاند و
حالشان وخیم است .این  ۳شهید در حال دفاع از خانه شهید
رعد حازم بودند که به ش��هادت رس��یدند .یکی از شهدا ،برادر

ش��هید رعد حازم است .شهید
رعد حازم در بامداد نخس��تین
جمع��ه از ماه مب��ارک رمضان
س��اعتی بع��د از انجام عملیات
خود که تلآویو را به شهر اشباح
تبدیل کرده بود ،در حالی که از
یکی از مساجد شهر یافا خارج
میشد ،در درگیری با نیروهای
امنیتی رژیم صهیونیس��تی به
ش��هادت رس��ید .فتحی حازم ،پدر این ش��هید که خود سابقه
اسارت در زندانهای رژیم صهیونیستی را در کارنامه دارد درباره
پس��رش رعد گفت :او بسیار بااخالق بود ،نماز میخواند و روزه
میگرفت و فرزند صالحی برای والدینش بود .وی درباره فرزند
ش��هیدش افزود :او متخصص کامپیوتر و فناوری اطالعات بود،
هوش سرش��اری داشت و به وقار و اخالق معروف بود .او تاکید
کرد به پیروزی و آزادی فلسطین اطمینان کامل دارد و اردوگاه

جنین را نوک پیکان مقاومت توصیف کرد ۲ .دایی شهید رعد
ه��م یکی در عملیات فدایی در لبن��ان و دیگری در درگیری با
نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی در انتفاضه اول به شهادت رسیده
بودند« .محمود السعدی» دیگر دایی شهید رعد هم تاکید کرد
خواهرزادهاش در بیستمین سالگرد درگیری اردوگاه جنین و در
سالگرد کمینی که منجر به هالک  13نظامی صهیونیست شد،
به شهادت رسید .السعدی تاکید کرد :ما برای مبارزه آمدهایم و تا
آزادی مسجداالقصی و بیرون راندن اشغالگران تسلیم نخواهیم شد.
صهیونیستها از نیمه فروردین که رعد حازم اقدام به انجام
عملیات استش��هادی در قلب تلآویو کرد و  ۲صهیونیست در
نتیجه آن کشته و  ۱۵صهیونیست دیگر زخمی شدند ،درصدد
بازداش��ت خانواده او از جمله پدرش و تخریب خانه آنها بودند
که با مقاومت مردم و رزمندگان فلس��طینی موفق به این کار
نشدند .صهیونیستها صبح دیروز با شلیک یک فروند موشک
ضد زره اقدام به تخریب بخشی از این خانه کردند که در نتیجه
آن ،آتشسوزی رخ داد.

دور دنیا

بنسلمان نخستوزیر عربستان شد

ملک سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان سعودی در
حکمی فرزندش محمد را به عنوان رئیس ش��ورای وزیران
این کشور منصوب کرد .پادشاه عربستان سعودی همچنین
در حکمی دیگر اعضای ش��ورای وزیران به ریاس��ت محمد
بنسلمان را منصوب کرد .طی این حکم «خالد بنسلمان» که
پیش از این معاون وزیر دفاع بود ،وزیر دفاع شد و «طالل بن
عبداهلل بن ترکی العتیبی» نیز معاون او شده است .همچنین
شوپرورش عربستان
«یوسف بن محمد البنیان» وزیر آموز 
شده است« .عبدالعزیز بنسلمان» وزیر انرژی« ،فیصل بن
فرح��ان» وزیر خارجه« ،خالد ب��ن عبدالعزیز الفلیح» وزیر
سرمایهگذاری« ،عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز»
وزیر کشور و «محمد بن عبداهلل الجدان» وزیر امور دارایی،
مقامهایی هستند که سمت آنها تغییر نکرده است.

سفر پاپ به بحرین

«پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیکهای جهان در نخستین
سفر یک پاپ به پادشاهی بحرین از  ۳تا  ۶نوامبر به این کشور
سفر خواهد کرد تا در مجمع گفتوگوی شرق و غرب شرکت
کند .طبق گزارش پایگاه اینترنتی شبکه العربیه ،متیو برونی
مدیر مطبوعات واتیکان (چهارشنبه) در بیانیهای اعالم کرد:
به دعوت مقامات مدنی و مذهبی ،پاپ فرانسیس از سوم تا
ششم نوامبر به بحرین سفر خواهد کرد .پیش از این« ،مختار
تلئوبردی» وزیر خارجه قزاقستان در سفر رسمی به واتیکان
با پاپ فرانسیس دیدار و دستور کار هفتمین کنگره رهبران
ادیان جهانی را که س��پتامبر امسال در پایتخت این کشور
برگزار میشود ،بررسی کرده بودند.

روسیه :عملیات نظامی تا کنترل
کامل «دونتسک» ادامه مییابد

سخنگوی کاخ ریاستجمهوری روسیه چهارشنبه (۲۸
سپتامبر) گفت عملیات نظامی ویژه این کشور در اوکراین باید
تا زمانی که مسکو کنترل کامل بر منطقه دونتسک در شرق
اوکراین را به دست گیرد ،ادامه یابد .به گزارش رویترز ،پسکوف
در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت :عملیات نظامی در
اوکراین «دس��تکم» تا «آزادی جمهوری خلق دونتسک»
ادامه خواهد داشت .بامداد دیروز رسانههای روسی با انتشار
نتایج همهپرسی در مناطق لوهانسک ،دونتسک ،خرسون و
زاپروژیا اعالم کردند در تمام این مناطق بیش از  ۹۵درصد
مردم خواستار الحاق به روسیه و جدایی از اوکراین هستند .بعد
از اعالم نتایج اولیه همهپرسی ،رئیس محلی منطقه خرسون از
پوتین خواست این منطقه را به روسیه الحاق کند .والدیمیر
سالدو در نامهای که در صفحه تلگرام خود منتشر کرد با اشاره
به همهپرسیها گفت ساکنان خرسون «انتخابی تاریخی» به
نفع پیوستن به روسیه کردهاند.

کرهشمالی یک موشک بالستیک دیگر
آزمایش کرد

گارد ساحلی ژاپن از آزمایش موشکی ارتش کره شمالی
در روز چهارشنبه خبر داد .بر اساس گزارش الجزیره ،گارد
ساحلی ژاپن گفته به نظر میرسد موشکی که کره شمالی
پرتاب کرده یک موشک بالستیک است .خبرگزاری یونهاپ
کرهجنوبی نیز گزارش داده کره شمالی یک موشک بالستیک
به سمت دریای شرقی (دریای ژاپن) شلیک کرده است .ستاد
مشترک ارتش کرهجنوبی بامداد یکشنبه نیز اعالم کرده بود
همسایه شمالی آنها یک فروند موشک بالستیک نامشخص
به سمت دریای شرقی (دریای ژاپن) شلیک کرده است .این
آزمایشهای بالستیک ،چند روز بعد از حضور ناو هواپیمابر
ارتش آمریکا در منطقه برای رزمایش مشترک با کرهجنوبی
انجام شده اس��ت .پیش از این ،کرهشمالی حداقل  ۲۰دور
آزمایش تسلیحاتی شامل شلیک موشکهای بالستیک و
کروز در سال جاری انجام داده است که نشاندهنده افزایش
ذخایر زرادخانههای هستهای و موشکی این کشور است.

شی ظاهر شد

پس از غیبت چندین روزه «ش��ی جین پینگ» از انظار
عمومی که به شایعات علیه این رهبر سیاسی  ۶۹ساله چین
دامن زد ،رئیسجمهوری چین روز سهش��نبه در تلویزیون
دولتی کشورش دیده شد .خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت
ش��ی جین پینگ ،رئیسجمهوری چین در حال بازدید از
نمایش��گاهی در سالن نمایشگاه پکن با موضوع «پیشرفت
در عصر جدید» نشان داده شد .شی که رهبر حزب حاکم
کمونیست و ارتش آزادیبخش خلق چین است ،به همراه
لی کچیانگ ،نخستوزیر چین و دیگر مقامات عالیرتبه دیده
شد که در حال بازدید و اظهارنظر درباره پیشرفت اقتصادی
کشورشان طی دهه گذشته بودند .این دیدار ،نخستین حضور
شی در تلویزیون چین از زمان بازگشت از نشست منطقهای
ازبکستان در اواسط سپتامبر به شمار میرود .طبق قوانین
پاندمی در چین ،او باید یک هفته پس از بازگشت در قرنطینه
میماند .چین هر از گاهی با ش��ایعاتی درباره درگیریهای
داخلی سیاسی یا تالش برای کودتا هدف قرار میگیرد .طی
روزهای گذشته ش��ایعاتی از وقوع کودتا در چین و حبس
خانگی شی جین پینگ منتشر شده بود.

دست رد جزایر سلیمان به سینه
واشنگتن

همزمان با نشست تاریخی کشورهای جزیرهای اقیانوس
آرام به میزبانی کاخ س��فید ،جزایر سلیمان از امضای توافق
پیشنهادی آمریکا اجتناب کرده است؛ اقدامی که تالشهای
واشنگتن برای تقویت روابط با این کشورها را دچار مشکل
میکند .به گزارش ایسنا به نقل از وبسایت روزنامه گاردین،
جو بایدن ،رئیسجمهوری آمریکا دیروز (چهارشنبه) در کاخ
سفید میزبان رهبران کشورهای جزیرهای اقیانوس آرام بود.
این نخستین بار است که رهبران این کشورها برای حضور
در چنین نشستی به کاخ سفید دعوت میشوند .این نشست
تالشی از سوی دولت آمریکا برای تقویت روابط با کشورهای
اقیانوس آرام بوده و آن را پاسخی به تعامل فزاینده چین با
این منطقه میداند .یک یادداشت سفارت جزایر سلیمان در
آمریکا که به دست گاردین رسیده ،نشان میدهد این کشور
از یک توافق دیپلماتیک منطقهای که آمریکا پیشنهاد کرده،
استقبال نمیکند .این در حالی است که جزایر سلیمان ماه
آوریل یک معاهده امنیتی با چین امضا کرد.

