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خبـــــــر
اویل پرایس خبر داد؛

 ۲۶میلیون نفر انگلیسی در خطر فقر انرژی

انتظار میرود  ۲۶میلیون نفر تنها در انگلستان در طول ماههای زمستان
در فقر انرژی غرق شوند.
به گزارش مهر به نقل از اویل پرایس ،مقیاس عظیم و دامنه شوکهای
اخیر به اقتصاد جهانی اعم از کرونا و جنگ اوکراین و روسیه ،برای بازارهای
انرژی ویرانگر بود .انتظار میرود  ۲۶میلیون نفر تنها در انگلس��تان در طول
ماههای زمس��تان در فقر انرژی غرق شده و نتیجه آن در کشورهای در حال
توسعه حتی ویرانگرتر خواهد بود.
فش��ار منابع فس��یلی بس��یاری از رهبران جه��ان را بر آن داش��ت که
انرژیهای تجدید پذیر را توس��عه دهند ،کشورهای دنیا از تمام ظرفیتهای
بخ��ش دولت��ی و خصوصی خود برای توس��عه انرژی پاک اس��تفاده کرده و
ظرفیتها برای توس��عه انرژی پاک دو برابر ش��ده است .دو سوم کشورهای
اتحادیه اروپا رکوردهای جدیدی را برای تولید انرژی خورشیدی بین ماه مه
و آگوست  ۲۰۲۲ثبت کرده و طبق پیش بینیهای «استات کرفت» ظرفیت
خورش��یدی اروپا هر س��ال به طور متوسط بین  ۴۵گیگاوات و  ۵۲گیگاوات
افزایش مییابد.
فرمانده نیروهای دموکراتیک ُکرد سوریه:

عامل حمله تروریستی اخیر استانبول از خانوادهای
داعشی است

فرمانده نیروهای دموکراتیک ُکرد س��وریه (قسد) گفت زنی که مقامات
ترکیه در پی انفجار اخیر در اس��تانبول دس��تگیر کردهاند ،اهل س��وریه و از
شهر حلب است.
به گزارش ایلنا به نقل از راش��ا تودی ،فرمانده نیروهای دموکراتیک ُکرد
سوریه (قس��د) گفت زنی که مقامات ترکیه در پی انفجار اخیر در استانبول
دستگیر کردهاند ،اهل سوریه و از شهر حلب است.
وی گفت« :من برای نخس��تینبار این اطالعات را در اختیار رس��انهها
میگذارم ،زنی که در پی انفجار اس��تانبول دستگیر شده است ،از خانوادهای
مرتبط با داعش است».
وی درباره جزئیات هویتی فرد دستگیرش��ده گفت« :سه برادر این زن،
عضو داعش بودند که هر سه به قتل رسیدهاند؛ یکی در رقه ،دیگری در منبج
و برادر سوم در عراق به هالکت رسیده است».
فرمانده نیروهای قس��د افزود« :برادر چهارم هم از فرماندهان گروههای
مس��لح مخالف و مورد حمایت ترکیه در عفرین اس��ت ،این زن ،س��ه بار با
س��تیزهجویان داعش��ی ازدواج کرده و خانوده وی اهل حلب اس��ت ،ما هیچ
ارتباطی با این انفجار نداریم و هیچ وقت هم چنین سیاستی نداشتهایم».

هشدار چین به ناتو :از حدود جغرافیایی خود
تجاوز نکنید

سخنگوی وزارت خارجه چین از ائتالف نظامی ناتو خواست که مرزهای
جغرافیایی را رعایت کرده و از حدود اختیارات خود تجاوز نکند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،ادعاهای بیاس��اس «ینس استولتنبرگ»
دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) درباره تالش چین برای تسلط
بر زیرساختهای حیاتی و صنعتی غرب ،با واکنش تند پکن همراه شد.
«ژائو لیجیان» س��خنگوی وزارت خارجه چی��ن از ائتالف نظامی ناتو
خواس��ت که مرزهای جغرافیایی را رعایت ک��رده و از حدود اختیارات خود
تجاوز نکند.به نوش��ته وبگاه «ریانووس��تی» ،ژائو طی نشست خبری در پکن
گفت« :از پایان جنگ س��رد ،بازوهای گس��ترش ناتو عمیقتر و گس��تردهتر
شده است.
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ناامنی خط قرمز دولت است؛

آیتاهلل رئیسی :دولت برای شنیدن حرف
معترض و مخالف گوش شنوا دارد

رئیسجمهور اظهار داش��ت :دولت برای ش��نیدن
حرف معترض و مخالف گوش ش��نوا دارد اما اعتراض با
آشوب و اغتشاش تفاوت دارد؛ اغتشاش هم مانع گفتگو
و هم مانع هر نوع توس��عه یافتگی اس��ت و مردم انتظار
دارند با آن برخورد قاطع شود.
به گزارش ایرنا ،آیتاهلل «س��ید ابراهیم رئیسی» در
جلس��ه هیأت دولت با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و
خاطره ش��هدای بسیجی ،روحیه بسیجی را برخورداری
از اخ�لاص ،تدبی��ر ،عقالنیت ،انگی��زه ،روحیه خدمت
و مقاومت و اتکا به خداوند در برابر ش��دائد ،مش��کالت
و موانع دانس��ت و بر حفظ و ارتق��ای روحیه انقالبی و
بسیجی در همکاران دولت تأکید کرد.
آیتاهلل رئیس��ی گفت :بسیج ،حرکت سازمانیافته،
منظم و با اندیش��ه و انگی��زه انقالبی و عمل صالح برای
پیش��برد اهداف انقالب و گرهگش��ایی از زندگی مردم
اس��ت و دولت باید در تمام عرصههای خدمت بسیجی

وزارت خارجه عراق :مذاکرات
عربستان و ایران در مسیر
دیپلماتیکقرارگرفت

مه�ر :وزارت خارجه عراق
اع�لام کرد که مذاک��رات ایران
و عربس��تان از بعد امنیتی وارد
مس��یر دیپلماتیک شده است و
ای��ن مذاکرات با نظ��ارت بغداد
همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگ��زاری مهر به نقل از خبرگزاری
رس��می ع��راق« ،احمد الصحاف» س��خنگوی وزارت
خارجه عراق در اظهاراتی مطبوعاتی گفت که مذاکرات
ایران و عربستان از بعد امنیتی وارد روند دیپلماتیک
ش��ده اس��ت و این مذاکرات با نظارت بغداد همچنان
ادامه دارد.
ک تر
وی ب��ر اهمیت این مذاکرات در جهت نزدی 
ی مانده میان
کردن دیدگاه ها و حل و فصل مسائل باق 
دو کشور و حفظ منافع آنها تاکید کرد.
س��خنگوی وزارت خارجه عراق با اشاره به اینکه
بغداد همچن��ان به دنبال نزدیکتر کردن دیدگاه های
می��ان طرفین اس��ت ،تصریح کرد :آخرین نشس��ت
مذاکرات در بغداد و با نظارت وزارت امور خارجه عراق
برگزار شد.

عمل کند.
رئیسجمهور تصریح کرد :امروز که دشمن بهصورت
هدفمند به جنگ ترکیبی با داشتههای انقالب اسالمی
آمده و نش��اط ،امید و اعتماد جامعه و سرمایه اجتماعی
ما را ه��دف گرفته ،راه مقابله با ش��یطنتها ،فتنهها و
توطئهه��ای او پرهی��ز از هر گونه تأخی��ر در انجام امور

اولیانوف :غنیسازی  ۶۰درصدی
در فردو پاسخی قابل
پیشبینی به آمریکا و
تروئیکای اروپا بود

ایس�نا :نماینده روس��یه
در واکنش به آغاز غنیس��ازی
 ۶۰درص��دی اورانی��وم در
س��ایت ف��ردو ،آن را پاس��خی
قابلپیشبینی به تالش آمریکا و تروئیکای اروپا در
شورای حکام جهت افزایش تنشها پیرامون مسئله
هستهای ایران تلقی کرد.به گزارش ایسنا ،میخائیل
اولیانوف ،نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی
در وین در واکن��ش به بیانیه تروئیکای اروپا[آلمان،
فرانس��ه و انگلیس] در پی آغاز غنیسازی ایران در
س��ایت فردو در صفحه توییترش نوشت :تروئیکای
اروپا ای��ران را به خاط��ر تصمیمش ب��رای افزایش
فعالیتهای غنیس��ازیاش انتقاد کرد .آنها نقش
خودش��ان در ای��ن تح��والت را فرام��وش کردهاند.
اولیان��وف در ادامه نوش��ت :تصمیم تهران پاس��خی
قابلپیشبینی ب��ه تالش تروئی��کای اروپا و آمریکا
برای افزایش تنشها در هفته گذش��ته در ش��ورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.

مربوط به رفاه و آس��ایش م��ردم و کار و تالش مضاعف
برای حل مشکالت است.
«لزوم حرکت مس��ألهمحور دستگاههای اجرایی» و
«تأمین نیازهای مردم به ویژه توجه به معیش��ت آنها»
از دیگر تأکیدات آیتاهلل رئیس��ی به همکاران دولت در
نشست امروز هیأت دولت بود.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش ناامنی
را خ��ط قرمز دولت دانس��ت و گف��ت :امنیت و آرامش
زیربنای رش��د و پیشرفت کش��ور و فعالیتهای علمی،
اقتصادی و کسب و کارهای مردم است که دستگاههای
مسئول باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
آیتاهلل رئیس��ی افزود :دولت برای ش��نیدن حرف
معترض و مخالف گوش شنوا دارد اما اعتراض با آشوب
و اغتش��اش تفاوت دارد؛ اغتشاش هم مانع گفتگو و هم
مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با
آن برخورد قاطع شود.

اردوغان:نیروهایترکیه،تروریستها
را در هر نقطهای هدف
قرار خواهند دا د

روس�یا الی�وم :رئی��س
جمهوری ترکی��ه تصریح کرد
که کش��ورش در برابر حمالت
تروریس��تی س��کوت نخواه��د
کرد.
به گ��زارش ایلنا به نقل از
روسیا الیوم« ،رجب طیب اردوغان» ،رئیسجمهوری
ترکیه تصری��ح کرد که کش��ورش در برابر حمالت
تروریستی سکوت نخواهد کرد.
اردوغ��ان ب��ا بی��ان اینک��ه آن��کارا میداند چه
کس��انی پش��ت این حمالت قرار دارند ،تاکید کرد
ک��ه نیروهایش به تمام مناطقی که تروریس��تها را
در داخ��ل و خارج از ترکیه پناه داده اس��ت ،حمله
خواهن��د کرد.وی ادامه داد« :افراد و گروههای عامل
استانبول خیلی سریع شناس��ایی شدند و به زودی
محاکمه خواهند ش��د».اردوغان با بیان اینکه ترکیه
حق رس��یدگی به مشکالت خود در شمال سوریه را
دارد ،تاکید کرد که چهره واقعی کس��انی که اشک
تمساح ریختند،پس از حمله استانبول ظاهر شد.

میز خبر
اسالمی :ظرفیت جدید ایجاد شده در فردو
و نطنز ،بر اساس قوانین آژانس است

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور در حاشیه نشست هیأت دولت گفت:
ظرفیتهای جدیدی که در سایت فردو و نطنز انجام شده ،بر اساس قوانین
آژانس بین المللی انرژی اتمی اس��ت و فش��ار سیاس��ی و قطعنامه راه حل
نیست.
کاربران صهیونیست در توییتر:

نتانیاهو می خواهد افراد مذهبی،کاهنان و فراریها
را به قدرت برساند

با گذش��ت بیش از س��ه هفته از برگزاری بیس��ت و پنجمین انتخابات
کنست و انتخاب نتانیاهو به عنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی ،وی هنوز
نتوانسته از پس تشکیل دولت برآید.
به گ��زارش خبرگزاری مهر ،پ��س از برگزاری انتخاب��ات پارلمانی رژیم
صهیونیستی ،رئیس رژیم صهیونیستی ،نخست وزیر منتخب را مأمور میکند
تا در یک بازهی زمانی مشخص از کنست رأی اعتماد بگیرد.
نتانیاهو که پیش از انتخابات وعده تشکیل کابینه طی یک هفته را داده
ب��ود تا به امروز نتوانس��ته وعدههای خود را عملی کند .ش��ماری از کاربران
صهیونیس��ت و مقامات سیاسی نسبت به این وضعیت واکنش نشان دادهاند
که در این گزارش به بررسی برخی از آنان میپردازیم:
یوو کیش (عضو کنس��ت) ،در توئیتی در این رابطه نوشت :همه ما برای
اینکه بتوانیم یک کابینه چپگرا را کنار گذاشته و کابینهای جدید جایگزین
آن کنیم ،بهای سنگینی میپردازیم .آرزو میکنم در هفته پیشرو راه حلی
پیدا شود و یک کابینه راستگرا که به نفع همه باشد ،تشکیل شود.

بمباران ایستگاه نفت «الشلهومیه» توسط
جنگندههای ترکیه

جنگنده های ترکیه ایس��تگاه نفت «الش��لهومیه» در حومه قامشلی را
بمباران کردند.
به گزارش روس��یا الیوم ،جنگندههای ترکیه ایستگاه نفت «الشلهومیه»
در حومه قامشلی را بمباران کردند.
بنا بر گزارش رس��انهها ،جنگندههای ترکیه ایستگاه نفتی «الشلهومیه»
در حومه شرق قامشلی را بمباران کردند.
رس��انهها گزارش دادن��د که این بمب��اران منجر به وقوع آتشس��وزی
گسترده شد.
خلوصی آکار:

در صورت بروز تهدید ،سامانه دفاع موشکی
اس ۴۰۰-را به کار میگیریم

وزیر دفاع ترکیه اعالن کرد که س��امانه دفاع موش��کی اس ۴۰۰-آماده
بهکارگیری سریع در این کشور است.
به گزارش اس��پوتنیک« ،خلوصی آکار» ،وزیر دفاع ترکیه اعالن کرد که
سامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰-آماده بهکارگیری سریع در این کشور است.
وی افزود« :هر زمان که تهدیدی پدیدار ش��ود ،تصمیم میگیریم که از
اس ۴۰۰-بهره برده و آن را اجرایی میکنیم».
وزیر دفاع ترکیه در ادامه گفت که آنکارا در تالش است تا جنگندههای
اف ۱۶-را از آمری��کا خری��داری کند ،اما اگر این توافق به نتیجهای نرس��د،
گزینههای دیگری نیز برای این کشور وجود دارد.

