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یادداشت
جمهوری آذربایجان :سفیر رژیم صهیونیستی
در باکــو اعالم کرد که این کشــور به دنبال حضور
بیشــتر شــرکتهای صهیونیســت در پروژههای
تولید نیــرو از انرژیهای تجدید پذیر در جمهوری
آذربایجان است.جورج دِک ،سفیر رژیم صهیونیستی
در آذربایجان ،گفت که شرکتهای اسرائیلی تمایل
دارنــد تا در پروژههــای تولید نیــرو از انرژیهای
تجدیدپذیر در آذربایجان حضور داشته باشند.
افغانســتان :اشــرف غنی رئیسجمهور فراری
افغانســتان در تازهترین روایتش از روز سقوط کابل
گفت :ما از توافق دوحه با طالبان کنار گذاشته شدیم
و آمریکا ما را مجبور کرد که  5هزار نظامی این گروه
را آزاد کنیــم و در نهایت در حالی که تمام مقامات
واشنگتن این توافق را مشروط عنوان میکردند ،ما
را تنها گذاشته و افغانستان سقوط کرد.وی گفت :به
دلیل فرار تمام گارد حفاظت ریاســت جمهوری با
لباس غیرنظامی و همچنین خروج وزیر دفاع ،امکان
دفاع از افغانستان وجود نداشت.
روسیه :رئیسجمهور روسیه در پیامی به همتای
هندی و همچنین نخست وزیر این کشور ،هفتاد و
پنجمین سالگرد استقالل هند از استعمار انگلیس
را تبریــک گفت.صفحه اینترنتــی کاخ کرملین از
پیام ویژه والدیمیر پوتین خطاب به رهبران هند با
موضوع سالروز استقالل این کشور از استعمارگران
انگلیسی خبر داد.
یونان :روزنامهای یونانی فاش کرد آتن به اســم
محافظت از امنیت از هزاران نفر جاسوسی و قوانین
دموکراســی را نقض کــرده اســت.روزنامه یونانی
داکیومنتو گزارش داد ،سرویسهای اطالعاتی یونان
هزاران شهروند را استفاده از اسم حفاظت از امنیت
ملی مورد جاسوســی قرار دادهاند ،اما دولت در واقع
سازوکارهایی را که تضمین کننده کنترل دموکراتیک
بر این سرویسهای ویژه بود حذف کرده است.
لبنان :سلمان رشدی دشمن فرهنگ و بشریت
و بدترین نســخه آزادی بیان براســاس معیارهای
غربی اســت که اکنون غرب برای او اشک تمساح
میریزد .مفتی عالی جعفری شیعیان لبنان درباره
اتفاقی که برای ســلمان رشدی افتاد ،گفت :موضع
شفاف و روشن ما این است :سلمان رشدی بدترین
و بی ارزشترین شــخصیتی اســت که تعامل او با
تاریــخ و فرهنگ با دروغ پــردازی ،دورویی ،جعل
واقعیات ،شرارت ،بکارگیری خنجرهای زهرآگین و
تحریفهای گسترده همراه بوده است.
سوریه :ائتالف بینالمللی موسوم به ضدداعش
مدعی حمله پهپادی به پایگاه غیرقانونی آمریکایی
«التنــف» در مــرز ســوریه و عراق شــد.ائتالف
بینالمللی موســوم به ائتالف ضد داعش با صدور
بیانیــهای اعالم کــرد ،نیروهای ائتــاف به همراه
گروه تروریســتی«مغاویر الثوره» با حمله پهپادی
امروز مقابله کرده اســت.ائتالف مدعی شد ،یکی از
پهپادها را ســاقط و با دیگری مقابله کرده و حمله
مذکور خسارات جانی و مالی نداشته است.
ترکیــه :ارتــش ترکیــه کاروانی متشــکل از
سالحهای ســنگین ،توپخانه و تانک را وارد استان
ادلب در شــمال غرب ســوریه کرد و این سالحها
در مناطق مختلف استان توزیع شدند .این کاروان
متشکل از  ۲۵قبضه ادوات نظامی از جمله توپخانه
خودکششی «گووزدیکا ۲اس »۱و «آکاتسیا -SO
 »۱۵۲بود و عمــده آنها در مراکز دیدبانی ارتش
ترکیه در جنوب ادلب توزیع شدند.
آمریکا :سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه آمار
و ارقام افت شــدید محبوبیت جو بایدن به دست
این نهاد میرسد ،بر این که او حتما برای انتخابات
ریاســت جمهوری  2024آمریکا نامزد خواهد شد
تاکید کرد.کارین ژان پیر ،ســخنگوی کاخ ســفید
بــه رغم باال گرفتــن درخواســت در میان برخی
قانونگذاران دموکرات برای آنکه جو بایدن به دلیل
باال بودن سنش از ریاســت جمهوری آمریکا کنار
برود ،گفت آمار و ارقام افت شدید محبوبیت بایدن
در نظرسنجی ها «به دست ما میرسد».

نشستی که لغو شد
علی تتماج

طــی روزهای آتی در حالی دومین ســالگرد اجرای طرح
ترامپ موســوم به معاملــه قرن یا همــان توافق ابراهیم
میان برخی کشــورهای عربی و رژیم صهیونیستی که در
اقدامی تامل برانگیز مقامات رژیم صهیونیستی در پی عدم
استقبال دولت های عربی امضا کننده توافق عادی سازی
روابط برای حضور در جشــن دو سالگی توافقات آبراهام،
مجبور به لغو این مراسم شدند.
کابینه رژیم صهیونیســتی در نظر داشت در ماه سپتامبر
آینده جشــنی را به مناسبت دو ســالگی توافقات آبراهام

گزارش

برگزار کند ،امــا در روزهای اخیر رایزنی با پایتخت عربی
امضا کننده توافق عادی سازی روابط شامل بحرین ،امارات
و مغرب به جایی نرســید و آنها از حضور در این مراســم
عذرخواهی کردند.بنابر اعالم رســانههای صهیونیســتی،
دلیل اصلی عدم تمایل دولتهای عربی برای مشارکت در
جشن دو ســالگی توافقات آبراهام ،موضوع تأثیر احتمالی
این رخداد بر انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی که قرار
اســت در روز یکم نوامبر آینده برگزار شــود ،اعالم شده
است.
هر چنــد کــه در توجیــه این اقــدام برخــی مقامات
صهیونیستها از جمله عیساوی فریج وزیر همکاریهای
منطقهای رژیم صهیونیســتی در ســخنانی ضمن تأیید
این مســاله ،عنوان کردند که مــا نگرانیهای نمایندگان
دولتهای عربی درباره تأثیر احتمالی جشــن دو سالگی
توافقــات آبراهام بر انتخابات را درک میکنیم و به همین

دلیل این مراســم را لغــو کردیم اما نگاهی ریشــهای به
تحوالت منطقه حقایقی ورای این ادعا را اشکار میسازد.
بایدن در طول یک ســال و نیم ریاست جمهوریاش که
با سفر به ســرزمینهای اشغالی و عربســتان و برگزاری
نشســت با برخی ســران عرب همراه بــوده ،هر چند که
وعــده همگرایی و تقویت روابط با متحدان عربی را ســر
داده اســت که رفتارهای عملی واشــنگتن از جمله فرار
از افغانســتان و نیز جنگ افروزی نــاکام در اوکراین ،غیر
قابل اعتماد بودن امریکا را برای کشــورهای عربی تقویت
کرده اســت .این امر چنان بوده که کشورهای مذکور در
نشســت جده حاضر به همراهی با بایــدن مبنی بر اعالم
ســازش با رژیم صهیونیســتی و ایجاد چتر واحد امنیتی
با آن نشدند.
در همین حال نتایــج نظرســنجیها در آمریکا حکایت
از ناکامــی بایــدن و دموکراتهــا در انتخابــات کنگره

دارد کــه موحــب شــده تا کشــورهای عربــی چندان
ســرمایهگذاری بر روی دموکراتها نداشته و نیم نگاهی
نیز به جمهوریخواهان داشــته باشند .در کنار این مباحث
وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز چنان بحرانی است
کــه وضعیت جریانهــای حاکم آن در هالــهای از ابهام
اســت و حتی سران ســازش کار عرب نیز حاضر نیستند
که در زمین افرادی همچون الپیت نخســت وزیر موقت
صهیونیست ها بازی کنند.
با توجه به مجموع این شرایط میتوان گفت که لغو نشست
مذکور را میتوان برگرفته از بی اعتمادی کشورهای عربی
به آمریکا و سرنوشت ســران صهیونیستها دانست بویژه
اینکه پس از شکســت آنهــا در جنــگ  3روزه در برابر
مقاومت غــزه ،مطالبه ملتها برای حمایت از فلســطین
شدت گرفته و سازشــکاران جرات رویکرد تعاملی آشکار
با صهیونیستها را ندارند.

استفاده ائتالف سعودی از  ۱۵نوع سالح ممنوعه آمریکایی و انگلیسی

مرگ دستهجمعی در کمین  2میلیون کودک آواره یمنی

صندوق کودکان ســازمان ملل متحد (یونیسف) اعالم کرد که تعداد آوارگان در
یمن به چهار میلیون و سیصد هزار نفر از جمله دو میلیون کودک افزایش یافته
است در حالی که محاصره آنها را در استانه مرگ دسته جمعی قرار داده است.
یونیســف دلیل اصلی آوارگی در یمن را تجاوز ائتالف سعودی -اماراتی دانست
که بیش از  ۷سال است ادامه دارد.پیش از این« ،التحالف الیمنی لرصد انتهاکات
حقوق اإلنســان فی الیمن» (ائتالف یمنی ویژه رصد نقض حقوق بشر در یمن)
در گزارش خود اعالم کرده بود ،هشــت ســال جنگ یمن به مثابه چندین دهه
برای کودکان یمنی بود یعنی ،در این مدت  ۳۱۸۲کودک یمنی شــامل ۲۷۹۵
پسر و  ۳۸۷دختر در  ۲۰استان یمن کشته شدند.صندوق کودکان سازمان ملل
متحد(یونیســف) در پیامی در توییتر نوشت :عامل اصلی آوارگی و پناهندگی در
یمن ،جنگ و درگیری است.براســاس گزارش نوامبر گذشته سازمان ملل ،جنگ
در یمــن ۳۷۷هزار یمنی را به کام مرگ کشــاند .از این میان  ۴۰درصد از آنها
به صورت مستقیم در نتیجه حمالت کشته شدند.سازمان ملل همواره نسبت به
وخامت اوضاع در یمن هشــدار میدهد .این سازمان پیشتر اعالم کرد که حدود
دو میلیون کودک در یمن به دلیل ســوء تغذیه حــاد نیاز به درمان دارند که از
این تعداد  ۳۶۰هــزار نفر در معرض خطر مرگ قــرار دارند.منابع محلی یمنی
از جــان باختن کودکان و غیرنظامیان به دلیــل مینها و بمبهای عمل نکرده
ائتالف ســعودی خبر دادند.شــمار قربانیان مینها و بمبهای خوشــهای به جا
مانده از جنگ ائتالف متجاوز ســعودی در یمن همچنان در حال افزایش است.
به طوری که فقط در دوره آتش بس اخیر ،بیش از  ۲۵۵نفر از جمله  ۸۴کودک
قربانی شدند.
«احمد محمــد زبیبه» خبرنــگار المیادین در صنعا گفت :ایــن کودک قربانی

بمبهای به جامانده از جنگ ائتالف متجاوز سعودی در منطقه «نهم» در شمال
شرق صنعا است .او اینجا در یکی از بیمارستانهای صنعا بستری شده در حالی
که دســتش قطع و ترکشهای ناشــی از انفجار یکی از مینهای به جامانده از
جنگ در کل بدنش پخش شــده است .در طول ســالهای جنگ ،دولت نجات
ملی در صنعا ســه میلیون بمب و مین به جامانده از جنگ را خنثی و پاکسازی
کرده اســت.امین سلمان کارشــناس و متخصص فنی در امور بمبهای خوشه
ای افزود در طول این مدت بیش از  ۱۵نوع بمب و مهمات خوشــهای اســتفاده
شــده که شواهد حاکی است  ۹نوع آن در آمریکا ،دو نوع در انگلیس و  ۴نوع در
برزیل ساخته شده است .خبر دیگر آنکه رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت:

رایزنی اوکراین و انگلیس برای تخریب پل کریمه

لندن همچنان بر آتش جنگ میدمد

در ادامــه جنــگ افروزیهای انگلیســیها برای پنهان
ســازی بحرانهای داخلی و خارج کردن رقبا از میدان
اروپــا ،مقامات اوکرانی اعالم کردند کییف و لندن برای
تخریب پل کریمه با یکدیگر گفتگو کردهاند.
الکســی گونچارنکو ،نماینده مجلــس اوکراین در کانال
تلگرامی خود نوشــت :اوکراین با بن واالس ،وزیر دفاع
بریتانیا درباره طرح تخریب پل کریمه در نشست ناتو در
ماه ژوئن گفتگو کرده است.براساس گزارش اسپوتنیک
او به ســخنرانی ایگور کوروتچنکو در شــبکه تلویزیونی
راسیا  ۱اشاره کرد و گفت :طبق برخی اطالعات ،ظاهرا ً
طرح حمله به تأسیســات زیرســاختی تحــت نظارت
شــخصی رئیس بخش نظامی انگلیس در حال توســعه
است.
او همچنیــن تصویری از مذاکرات را کــه عالوه بر او و
وزیر وزارت دفاع انگلیس ،بوریس جانسون ،نخست وزیر
بریتانیا را نشان میدهد ،منتشر کرد.از سویی دیگر ایگور
کوناشــنکوف ،ســخنگوی وزارت دفاع روسیه از آزادی
شــهر اودی در استان خارکیف و کشــته شدن حدود
 ۲۷۵تــن از عناصــر افراطی در جمهوری دونتســک و
استان خرسون خبر داد و افزود :بیش از دویست نظامی
اوکراینی به ســبب تحمل خســارات سنگین ،از مواضع
خود در جمهوری دونتســک فــرار کردند .در این میان
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه به اقدام سفیر اوکراین
در اســترالیا در زمینه درخواســت کمــک مالی برای
تحصیل دخترش در لندن واکنشی تند نشان داد .ماریا

از بحران اقتصادی تا سوختن جنگها همچنان گریبانگیر غرب

زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه معتقد است که
پایه و اساس دیپلماســی اوکراین« ،گدایی و ولگردی»
است .ســخنگوی وزارت خارجه روســیه با انتشار یک
پُســت در صفحه تلگرامی خود ،اقدام میروشنیچنکو در
زمینه درخواست کمک مالی به منظور تحصیل دخترش
در لندن را به باد انتقاد شدید گرفت.
در این میان دولت نیوزیلند اعالم کرد در راستای کمک
به اوکراین برای مقابله با روســیه ۱۲۰ ،نظامی خود را
برای آموزش نیروهای اوکراینی به انگلیس میفرســتد.
منابع رســانهای غربی از ولینگتــون پایتخت نیوزیلند
خبر دادند ،دولت این کشــور تصمیم جدیدی در رابطه
با کمک به اوکراین در جنگ با روسیه اتخاذ کرد.وزارت
دفاع روســیه اعالم کرد در حمله نیروهای مســلح این
کشــور به محل استقرار مزدوران خارجی ،بیش از 100
مزدور لهســتانی و آلمانی در منطقه خارکیف کشــته
شدند.
خبر دیگر آنکه رئیس جمهور روسیه در نامهای به رهبر
کره شــمالی ،گفت مسکو و پیونگیانگ روابط دوجانبه
جامع و ســازنده را با تالش مشترک گسترش خواهند
داد.خبرگزاری دولتی کره شمالی ( ِکیسیاِنا ِی) با اعالم
این خبر گفت که پوتین نامه مذکور را به مناسبت «روز
آزادی» کره شــمالی برای کیم ارسال کرده است.رئیس
جمهور روســیه در این نامه نســبت به توسعه و تقویت
روابط با کره شــمالی و کمک به تقویت امنیت شــمال
شرق آسیا ابراز امیدواری کرد.
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آگهی مناقصه

شهرداری شهربابك در نظر دارد طبق بند  3مصوبه شماره  57مورخ  1401/03/24شورای محترم اسالمی شهر مناقصه خريد و راه اندازي يك
دستگاه چيلر تراكمي يكپارچه اسكرو هوا خنك  86تن تبريد واقعي خود را با برآورد اولیه  14.000.000.000از طریق سامانه تدارکات الکترونیک

دولت به شماره ثبت سامانه 2001005616000011برگزار نماید.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  800.000.000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر می باشد.
مناقصه گران بایستی دارای گواهی نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان سیستم تهویه مطبوع ایران و گواهی  isoo9001کلیه شرکت کنندگان الزامي است.
کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت (ستاد)به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .مناقصه گران بایستی اسناد مناقصه را از طریق سامانه دریافت و باتوجه به مندرجات اسناد و شرایط مناقصه
،مدارک درخواستی را شامل پاکت (الف،ب،ج) بصورت فایل  pdfتا ساعت  12روز شنبه مورخ  1401/06/12در سامانه اسکن و بارگذاری نمایند.
توجه :چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به مبادله پیمان نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .شهرداری در رد یا قبول هر
یک از پیشنهادات مختار است .سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  1401/05/25می باشد.مهلت دریافت اسناد از سامانه :تا ساعت  12روزسه شنبه مورخ  1401/06/01می باشدمهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه :تا ساعت  12روزشنبه مورخ  1401/06/12می باشد.دستگاه مناقصه گذار به آدرس :استان کرمان -شهربابک  -بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری شهربابک -کد پستی  7751811177و تلفن تماس03434122006
 بازگشایی پاکت ها :ساعت  12روز یک شنبه مورخ  1401/06/13در محل دفتر شهردار به آدرس دستگاه مناقصه گذار می باشد. اطالعات تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021-4934و دفتر ثبت نام 88969737-85193768شناسه آگهی 1362604
نوبت اول  ، 1401/5/25نوبت دوم 1401/5/26

شهرداری شهربابک

ســازمان ملل باید فرودگاه صنعا را به صورت کامل و بدون هیچ گونه محدودیت
بازگشایی کند.
"مهدی المشاط" رئیس شورای عالی سیاسی یمن در دیدار با وزیر حمل و نقل
دولت نجات ملی در صنعا گفت :سازمان ملل باید به گشودن مقاصد جدید برای
فرودگاه بین المللی صنعا طبــق ملزومات و تعهدات مندرج در توافق آتش بس
عمــل و در نهایت فرودگاه صنعا را به صورت کامل و بدون هیچ گونه محدودیت
بازگشــایی کند.وی افزود :بازشــدن مقاصد جدید برای پروازها از فرودگاه صنعا
به منظور کاهش رنج شــهروندان این کشــور ،ضروری است و پروازها از صنعا با
هدف درمان ،مهاجرت .خدمت رسانی به دانشجویان و بازرگانان صورت میگیرد.
المشــاط تصریح کرد :ما تمام تالش خود را برای ارائه تمام خدمات و تسهیالت
الزم بــه مســافران ورودی به فرودگاه صنعا و خروجــی از آن به کار میگیریم.
همچنین یک وبســایت یمنی در پی ســفر هیأتــی آمریکایی به «حضرموت»
نوشت ،ســفرهای هیأتهای آمریکایی به این استان بویژه شهرهای ساحلی آن
نشان دهنده جاهطلبیهای آمریکا در مناطق نفتخیز یمن است.
یکشــنبه هفته جاری ،یک هیأت آمریکایی در پوشش «تیم امور عمرانی» وارد
منطقه «بروم» در «حضرموت» یمن شــد و بــا مقامات محلی این منطقه دیدار
کرد.وب سایت « ۲۶سبتمبر» در گزارشی در همین خصوص نوشت :سفر هیأت
آمریکایی به شــهر ساحلی بروم تحت عنوان تیم امور عمرانی نیروهای آمریکایی
و به بهانه بازرســی پروژههای خدماتــی ،ماهیت واقعیت این جاهطلبیها و نیات
خصمانه آمریکا برای ایجاد پایگاه نظامی و تســلط بر سواحل و اماکن راهبردی
یمن است.این وبسایت یمنی تأکید کرد ،این اقدام اهداف واقعی تجاوز به یمن
را آشکار میکند و بقیه ،تنها ابزارهایی برای اجرایی کردن این اهداف هستند.

اروپا در محاصره آتش

در کنـار تـورم و گرانیهـای روزانه در حالـی افزایش نرخ
بهـره و هزینههای باالی سـاخت و سـاز ،احیای اقتصادی
بازارهـای املاک اروپـا بـه دنبـال همهگیـری کرونـا را
تهدیـد میکنـد کـه سـوختن جنگهـا و افزایـش مـوج
گرمـا در بسـیاری از ایـن کشـورها نیـز بـر میـزان ایـن
بحرانهـا افـزوده اسـت.
تحلیـل بانـک آمریکا نشـان میدهد ،افزایـش نرخ بهره
و سـختتر شـدن شـرایط مالی برای اولین بار از سـال
 ،۲۰۰۷باعـث افزایـش هزینههـای پرداخـت بدهی بازار
املاک دفاتـر اداری شـده و این هزینهها را به سـطحی
باالتر از درآمد اجارهشـان رسـانده اسـت.
بـه گفتـه مـارک مـوزا تحلیلگر بخـش مسـکن ،این امر
باعـث دلسـردی سـرمایهگذاران در ایـن بخـش شـده
اسـت .ایـن تـازه بخشـی از یـک مشـکل بـزرگ اسـت.
افزایـش نرخهـای پایـه بـه هزینههـای خدمـات بدهـی
مالـکان افـزوده اسـت.این تحلیلگـر اظهـار کـرد :وقتی
مـردم در مـورد نـرخ بهـره صحبـت میکنند ،ایـن تنها
یـک چهـارم هزینـه اسـتقراض شـرکتهای املاک
اروپایـی را نشـان میدهد.چشـمانداز رو بـه وخامـت
در بـازار املاک اروپـا پـس از آن بـروز کـرده کـه
بانـک مرکـزی انگلیـس در اوایـل مـاه جـاری بـه بهانه
تشـدید مبـارزه بـا تـورم ،بیشـترین افزایـش را در نـرخ
بهـره کلیـدی خـود در بیـش از ربـع قرن اخیر داشـت.
مدیـران میگوینـد زمانـی که خریـداران مجبور شـوند
بدهیهایـی را کـه بـرای خریـد سـاختمانها اسـتفاده

میکردنـد ،مجـددا ً تأمیـن مالـی کننـد ،ایـن چالـش
ممکـن اسـت افزایـش یابد.
در همیـن حـال آتشسـوزیهای بـزرگ در اروپـا
در حـال حاضـر حـدود  660هـزار هکتـار از زمینهـا
را در سـال جـاری سـوزانده اسـت کـه باالتریـن رقـم
خسـارت از زمـان شـروع ثبـت آن در سـال  2006بوده
اسـت.خبرگزاری فرانسـه بـا اشـاره بـه آخریـن جمـع
آوری دادههـا توسـط سیسـتم اطالعـات آتشسـوزی
جنگلهـای اروپـا ( )EFFISگـزارش داد کـه امسـال
نـه تنهـا کشـورهای بـزرگ مدیترانـهای ،همانطـور کـه
معمـوالً اتفـاق میافتـد ،تحـت تأثیر این آتشسـوزیها
قـرار گرفتهانـد بلکه سـایر مناطـق نیز به شـدت از این
مسـئله رنـج میبرنـد .به عنـوان مثـال ،در مـاه جوالی
هـزاران آتشنشـان بـرای تقریبـاً دو هفته بـا بزرگترین
آتشسـوزی جنگلـی در تاریـخ مـدرن اسـلوونی مبارزه
کردند.فرانسـه در تابسـتان امسـال سـومین مـوج گرما
را تجربـه میکنـد و دمـای هـوا در حـال حاضـر به ۳۷
درجـه رسـیده و خشکسـالی شـدید بـر کشـور حاکـم
است.آتشسـوزی جنگلـی در اسـتان ساراگوسـای
اسـپانیا منجـر بـه تخلیـه حـدود  ۱۵۰۰نفر از سـاکنان
ایـن منطقـه در روزهـای شـنبه و یکشـنبه شـد ،در
حالـی کـه صدهـا نفر دیگـر در آسـتانه تـرک خانههای
خـود هسـتند.در جنـوب اسـپانیا ،آتش سـوزی جنگلی
دیگری در "وال دبو" ،Vall d'Eboروی داده اسـت در
حـال خـارج شـدن از کنترل اسـت.

زیرسازیهای پکن برای واکنش نظامی به جداییطلبان

ســفر مجدد هیأتی از قانونگذاران آمریکایی به تایــوان ،آن هم از بعد از
تنشهای اخیر پکن با واشــنگتن بر ســر سفر «نانســی پلوسی» رئیس
مجلس نمایندگان ایاالت متحده بــه این جزیره ،با واکنش نظامی چین
همراه شد.
وزارت دفــاع تایوان اعالم کرد که  ۱۵فرونــد هواپیمای جنگی چین به
بهانه برگزاری رزمایش در آبهای جنوبی این کشور ،از خط میانی تنگه
تایوان عبور کردند .به نوشته خبرگزاری «رویترز» ،این وزارتخانه با اعالم
ایــن خبر ،رزمایشهای نظامی جدید چین را محکوم کرد اما گفت که به
چنین اقداماتی ،با «آرامش» واکنش نشان خواهد داد
.فرماندهــی حوزه شــرقی ارتــش چین اعــام کرد کــه دور جدیدی
از رزمایشهــای نظامــی را در نزدیکی جزایر پ ِنگو  -کــه تایوان ادعای
مالکیت بر آنها را دارد  -آغاز کرده است.از سوی دیگر« ،تسای اینگون»
رئیس جمهور تایــوان در دیدار با قانونگــذاران آمریکایی در دفتر خود،
گفت رزمایشهای نظامی چین به شــدت بر صلــح و ثبات منطقه تأثیر
گذاشته است.
یک دیپلمات ارشــد چینی و سفارت پکن در واشنگتن ،سفر هیأتی از 5
قانونگذار آمریکایی به تایوان را حرکتی خطرناک توصیف کرده و از این
کشــور خواســتند به اصل «چین واحد» پایبند باشد«.لیو شیائومینگ»
نماینده ویژه دولت چین در امور شــبهجزیره کره گفت پکن از واشنگتن

میخواهد دخالت در امور داخلی این کشــور را متوقف کند و به سیاست
«چین واحد» پایبند باشــد.وی همچنین افزود ،هر کسی که تالش کند
از اتحاد مجدد تایوان با چیــن جلوگیری کند ،با «دیوار بزرگ فوالدی»
روبرو خواهد شد که توسط بیش از  ۱.۴میلیارد نفر در این کشور ساخته
شده است.
هیأتی از پنج قانونگذار آمریکایی که به تایوان سفر کرده ،با رئیس جمهور
و دیگر مقامات این جزیره دیدار کرد .سخنگوی وزارت خارجه چین سفر
اخیر هیأت آمریکایی به جزیره تایوان علی رغم هشــدار پیشــین پکن را
نقض حاکمیت و تمامیت ارضی چین توصیف کرد.
«وانگ ونبین» سخنگوی وزارت امور خارجه چین بار دیگر درباره نادیده
گرفتن مجدد هشــدارهای پکن و اعزام مجدد هیأت آمریکایی به تایوان،
به ایاالت متحده هشدار داد و گفت که این اقدام آمریکا نقض اصل «چین
واحد و بیانیه مشترک چین و آمریکاست».
سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد که «اد مارکی» نماینده کنگره
بــا نادیده گرفتن اعتراضات مداوم و مخالفتهای قاطعانه چین به بازدید
از منطقه تایوان چین اصرار کرد و این به ســادگی نقض اصل چین واحد
و بیانیه مشــترک چین و آمریکا است.این مقام چینی همچنین ادامه داد
که این اقدام آمریکا همچنین زیر پا گذاشــتن حاکمیت و تمامیت ارضی
چین نیز هست که با واکنش پکن مواجه خواهد شد.

