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مدارک تازه منتشر شده نشان می دهند که سیاستمداران پاکستانی 
و مقامات رســمی این کشور طی دو دهه اخیر گنجینه ها و هدایای 
گران بهایی از جمله بیش از ۱۵۰ ساعت رولکس، خودرو بی ام و ضد 
گلوله و یک تاج طال ۲۱ قیراطی از سوی مقامات عالی خارجه دریافت 
کرده و آن ها را برای خود نگه داشــته اند. به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری فرانسه، پاکستان با بیش از ۲۲۰ میلیون جمعیت همیشه 
به لحــاظ اقتصادی بی ثبات و متزلزل بــوده و در حال حاضر رکود 
اقتصادی طاقت فرســایی گریبان گیر این کشور شده که هزینه های 

زندگی را افزایش داده است.
اما سوابق جدیدی افشا می کنند که سیاستمداران و مقامات دولتی 
پاکستان محصوالت لوکس و ارزشمندی را طی دو دهه اخیر از سوی 
مقامات عالی خارجه دریافت کرده اند. براســاس قوانین خزانه داری 
اسالم آباد، سیاستمداران پاکســتانی می توانند هدایای دولتی را به 
شــرط آنکه ارزش کمی داشته باشــند، برای خود نگه دارند اما اگر 
همین اقالم از قیمت باالیی برخوردار باشــند، این افراد باید هزینه 

جداگانه ای را به دولت پرداخت کنند.
»مریم اورنگزیب« وزیر اطالعات پاکستان گفت، دولت این کشور باید 
محدودیت جدیدی را در این خصوص اعمال کند؛ به عبارتی هدایایی 
به ارزش بیش از ۳۰۰ دالر نباید توســط مقامات نگهداری شــوند. 

مدارک فاش شده نشان می دهد که پرویز مشرف، دیکتاتور نظامی و 
رئیس جمهوری سابق پاکستان که ماه گذشته میالدی فوت کرد، یک 
گردنبنــد مروارید به ارزش ۲۵۰ دالر را تنها با پرداخت ۷۵۰ روپیه 

)حدود ۱۲ دالر( در سال ۲۰۱۶ نگه داری می کرد.
در بســیاری از کشــورها، هدایای دیپلماتیک به جــای آنکه برای 
اشــخاصی خاص به صورت سفارشی در نظر گرفته شوند، به نوعی 
تبادل نمادین میان فرهنگ ها تلقی می شــوند. همچنین در ســال 

۲۰۰۹ به آصف علی زرداری، رئیس جمهور سابق پاکستان و همسر 
»بی نظیر بوتو« نخست وزیر اسبق پاکستان که در سال ۲۰۰۷ ترور 
شد، سه اتومبیل ضد گلوله هدیه داده شد؛ یک تویوتا شاسی بلند و 
دو خودرو بی ام و که حدود ۱.۶ میلیون دالر ارزش داشــتند زرداری 

فقط با پرداخت ۲۴۰ هزار دالر نگه داشت.
یــک تاج طــال ۲۱ قیراطی بــه ارزش ۵۰۰ دالر )یک پنجم ارزش 
واقعی اش( توسط شوکت عزیز، نخست وزیر پیشین پاکستان در سال 
۲۰۰۵ خریداری شــد. عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان نیز 
همچون ســایر سیاستمداران و مقامات پاکستانی فرصت را غنمیت 
شمرد و یک ســاعت رولکس با قیمتی بسیار پایین خریداری کرد. 
او در ســال ۲۰۱۸ حدود ۶ هزار دالر برای ساعتی که ۳۲ هزار دالر 
می ارزید، خرج کرد اما این درحالیســت که این نخســت وزیر سابق 
پاکستان چنین اتهاماتی را رد می کند و هفته گذشته نیز در دادگاه 

حاضر نشد.
خزانه داری اســالم آباد جزئیات دیگــری را در این خصوص که این 
هدایا از جانب کدام اشــخاص خارجی از ســال ۲۰۰۲ تاکنون اهدا 
شده، منتشر نکرد. طبق گزارش ۲۰۲۲ سازمان شفافیت بین الملل، 
پاکســتان از میان ۱۸۰ دولت، در رتبه ۱۴۰ جدول شاخص ادراک 

فساد قرار گرفته است.

سیاسی

پوتیــن گفت: درگیــری با اوکرایــن - و غرب - نــه یک بازی 
ژئوپلیتیک صرف، که مبارزه برای موجودیت روســیه اســت. به 
گزارش ایســنا به نقل از آرتی، والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه در جریان بازدید از یک کارخانه هواپیماســازی و دیدار 
با کارگران کارخانه در شــهر اوالن اوده، مرکز جمهوری بوریاتیا 
روســیه با بیان اینکه وضعیت برای مســکو بسیار متفاوت است، 
گفت: برای شرکای غربی ما به اصطالح »شرکای ما« - در واقع، 
برای دشــمنان ما، امروز آشکارا می توان گفت که موضوع بهبود 
موضــع ژئوپلیتیک آن ها اســت. برای ما، این مبــارزه برای یک 
موضع ژئوپلیتیکی نیست، بلکه مبارزه ای برای موجودیت کشور 

روسیه است.
رئیس جمهور روســیه تاکید کرد: مسکو نمی تواند جمعیت روس 
زبان را رها کند و برای جهان روسیه در اوکراین می جنگد. رئیس 
جمهــور تاکید کرد: برای ما این مبارزه برای مردم ما اســت که 
در این ســرزمین ها زندگی می کنند. ما یک کشور چند قومیتی 
هستیم. اما با این حال، این جهان روسیه است. اگر فرصت دارید 
با افرادی که از آنجا آمده اند صحبت کنید - من با برخی از آن ها 
مالقات کرده ام - آن ها با من و شما تفاوتی ندارند! آن ها هم مثل 
ما هستند، آن ها بخشی از ما هستند، چگونه می توان آن ها را رها 
کرد؟ « حفاظت از روس های ساکن اوکراین در برابر آزار و اذیت 

رژیم کی یف یکی از اهداف اصلی مسکو است.
پوتین افزود: ما هشــت ســال تالش کردیم تا شــرکای خود را 
متقاعد کنیم که مســئله دونباس را به صورت مسالمت آمیز حل 
کنند. اکنون مشــخص شده است که آن ها ما را فریب دادند و از 
بیان علنی آن خجالت نمی کشند. پوتین گفت که بی ثبات سازی 
و »تجزیه« روســیه از جمله اهداف اصلی دشــمنان این کشور 
 بــوده او از همه خواســت تا در میان ســختی های جاری اتحاد 

نشان دهند.
رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اینکه برای برقراری صلح و ثبات، 
»ما البته باید انســجام جامعه خود را نشان دهیم«، گفت: وقتی 
دشمن ببیند که جامعه ما قوی، از لحاظ درونی سالم و مستحکم 
است، بدون هیچ شــکی، آنچه ما برای آن تالش می کنیم اتفاق 
می افتد؛ هم موفقیت و هم پیروزی. رئیس جمهور روســیه اظهار 
کرد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسکو تالش کرد 
تا روابط مســتحکم و دوجانبه سودمند با کی یف ایجاد کند، اما 

این تالش ها در نهایت شکست خورد.
او گفت: »روسیه سال ها است که صبورانه تالش می کند تا روابط 

بــا دولت مدرن اوکراین را بهبود بخشــد، اما وضعیت در ســال 
۲۰۱۴ تغییــر کرد، زمانی که یک کودتای غربــی به راه افتاد.« 
حتی پس از آن، مسکو سال ها تالش کرد تا به طور مسالمت آمیز 

درگیری داخلی در دونباس اوکراین را حل کند.

< مشکالت کنونی جهان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد
رئیس جمهور روســیه گفت: مشــکالت بین المللی مدرن پس از 
فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. چرا؟ زیرا نظم جهانی 
آن زمــان - به یــک معنا هنوز هم وجــود دارد - پس از جنگ 
جهانی دوم توســط کشــورهایی که در آن جنگ پیروز شدند، 
آمریکا و اتحاد جماهیر شــوروی، ساخته شــد. او یادآور شد که 
دولت ها سپس مناطق نفوذ خود را بین خود تقسیم کردند و در 
امور یکدیگر مداخله نکردند. البته مشکالت کافی از جمله بحران 
کارائیــب وجود داشــت، اما با این وجود ]اتحــاد اتحاد جماهیر 

شوروی و ایاالت متحده[ در کنار هم وجود داشت.
پوتین تاکید کرد که پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی، 
زمانی کــه منافع ژئوپلیتیکی برای غرب مهمتــر از رویارویی با 
اتحاد جماهیر شوروی بود، سیســتم جهان دوقطبی »شروع به 
فروپاشــی« کرد. صادقانه بگویم، برای مردم نســل من، از جمله 
خــود مــن، و حتی کمی جوانترهــا، به نظر می رســید که بله، 
متأســفانه اتحاد جماهیر شــوروی فروپاشــید، اما با این وجود، 

مبنای تقابل بین شوروی سابق و مدرن بود.
پوتین گفت: روسیه و جهان غرب از بین رفتند، این اساس ناپدید 
شــد و دیگر هیچ پایه ایدئولوژیکی برای رویارویی وجود نداشت. 
به نظر می رســید که اکنون همه چیز برای همیشه خوب خواهد 
بود. معلوم شد که اینطور نیست. معلوم شد که منافع ژئوپلیتیکی 
 شــرکای ما بســیار مهمتر از تناقضات با اتحاد جماهیر شوروی 

سابق است.

< انفجارهای نورد استریم توسط یک بازیگر دولتی اجرا شده است
او همچنین ادعاهای اخیــر مبنی بر اینکه حمله به خطوط لوله 
گاز طبیعی نورد اســتریم ممکن است توســط »فعاالن طرفدار 
اوکراین« انجام شــده باشــد را رد کرد و گفت: مطمئنم که این 
کامال مزخرف اســت. انفجاری از این نوع - با چنین قدرتی، در 
چنین عمقی، تنها می تواند توســط متخصصان و با پشــتیبانی 
 کل قدرت یک دولت کــه فناوری های خاصی را در اختیار دارد، 

انجام شود.

گزارش های رســانه ها حاکی از آن اســت که یک »گروه طرفدار 
اوکراین« احتماالً پشــت انفجارهای خطوط لوله در کف دریای 
بالتیک بوده است. نیویورک تایمز به نقل از منابع ناشناس گفت 
که »هیــچ اتباع آمریکایی یا بریتانیایــی در این عملیات دخیل 
نبودند«. به طور جداگانه، چندین رسانه های آلمانی گزارش دادند 
که بازرسان این کشور در حال بررسی انفجارها، یک قایق تفریحی 
را پیدا کرده اند که گفته می شود برای حمله استفاده شده است، 
که متعلق به یک شــرکت مســتقر در لهســتان بود اما »ظاهراً 
متعلق به دو اوکراینی بود.« ســیمور هرش، روزنامه نگار کهنه کار 
آمریکایی در گزارشی گفت دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت 
متحده، حمله به خطوط لوله را با کمک نروژ ترتیب داده است. به 
گفته منابع وی، این مواد منفجره توســط غواصان نیروی دریایی 
ایاالت متحده در ژوئن گذشــته تحت عنــوان رزمایش ناتو کار 
گذاشــته شد و در ماه سپتامبر از راه دور منفجر شد. کاخ سفید 
به ســرعت ادعاهای روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر را رد کرد و 

آن ها را »کاماًل دروغ و تخیلی« خواند.

< حاکمیت اقتصادی روسیه قدرت یافته است
وی همچنین تاکید کرد که اقتصاد روسیه به دلیل محدودیت های 
گسترده غرب سقوط نکرده است، برعکس، حاکمیت آن چندین 
برابر رشــد کرده است. او تصریح کرد: کشور مرحله مهمی را در 
توسعه خود پشت سر گذاشته است که می تواند مهمترین نتیجه 
سال ۲۰۲۲ باشــد. ما به طور تصاعدی حاکمیت اقتصادی خود 
را افزایش داده ایم. باالخره دشــمن ما روی چه چیزی حســاب 
می کرد؟ اینکه ما ظرف دو یا ســه هفته یا یک ماه دیگر سقوط 
کنیم. انتظار این بود که شــرکت ها به دلیل امتناع شرکای ما از 
همکاری با ما متوقف شوند، سیستم مالی سقوط کند، ده ها هزار 
نفــر بیکار بمانند، به خیابان ها بیایند، اعتراض کنند، روســیه از 

درون تکان بخورد. سقوط - فروپاشی.
پوتین گفت: این هدف آن ها بود، اما این اتفاق نیفتاد. سیســتم 
مالی روســیه به لطف اقدامات بانک مرکزی دوام آورده، قوی تر 
شده و مستقل تر شده است. رئیس جمهور روسیه همچنین اشاره 
کرد که نرخ بیکاری در این کشــور در حال حاضر از نظر تاریخی 
پایین ۳.۶درصد اســت در حالی که تولیــد ناخالص داخلی تنها 
۱.۲درصد کاهش یافته اســت. به گفته رئیس جمهور روســیه، 
پایه های اساسی ثبات روسیه اکنون »بسیار قوی تر از آن چیزی 

است که قباًل تصور می شد.«

صدها نویسنده، هنرمند و روشنفکر اسرائیلی از 
آلمان و انگلیس خواســتند دیدارهای آینده با 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
را لغو کنند. آن ها گفتنــد طرح نتانیاهو برای 
تغییر اساســی سیستم قضائی اســرائیل، این 
دولت را در مســیر مخربی قرار داده اســت. به 
گزارش ایســنا به نقل از آناتولی، ائتالف تحت 
رهبــری بنیامین نتانیاهو کــه مجموعه ای از 
احزاب مذهبی افراطی اســت، شروع به اقدام 
بــرای تغییر قانونی کرده اســت که هدف آن 
تضعیف دیوان عالی رژیم صهیونیستی و دادن 
کنترل انتصاب قضات این کشور به دولت است.
به گزارش آسوشــیتدپرس، ائتــالف نتانیاهو 
می گوید این طرح اقدامی است برای مهار آنچه 
آن ها به عنوان »نفوذ بزرگ قضات انتخاب نشده« 
می خوانند. منتقدان می گویند این طرح با تمرکز 
قدرت در دست نتانیاهو و اکثریت پارلمانی او، 
سیستم شکننده تعادل و تفکیک قوا در اسرائیل 
را از بین خواهد برد. آن ها همچنین می گویند 
نتانیاهو به اتهام فساد در دادگاه پرونده دارد و 

تالش می کند از این راه از عدالت فرار کند.
ده ها هزار اسرائیلی در طول دو ماه گذشته برای 
اعتراض به این تغییرات اساســی در قوانین به 

خیابان ها آمده اند. اعتراض های هفته گذشته به 
حدی بود که نتانیاهو مجبور شــد برای شروع 
ســفر رســمی خود به ایتالیا، با هلی کوپتر به 

فرودگاه برسد.
رهبــران شــرکت های پیشــرفته در حــوزه 
تکنولــوژی، اقتصاددانان برنــده جایزه نوبل و 
مقام های برجســته امنیتی علیه این تغییرات 
قانونی ســخن گفته اند. نیروهای ذخیره ارتش 
تهدید کرده انــد که انجام وظیفــه را متوقف 
خواهند کــرد و حتی برخــی از نزدیک ترین 
متحدان اســرائیل از جملــه آمریکا از نتانیاهو 
خواســته اند در این موضــوع تجدید نظر کند. 
تالش های مکرر اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم 
 صهیونیســتی نیــز بــرای مصالحــه، ثمری 

نداشته است.
حــدود هزار چهره سرشــناس اســرائیلی در 
نامه ای خطاب به ســفیران آلمــان و بریتانیا 
در ســرزمین های اشغالی نوشــتند: »اسرائیل 
در افراطی تریــن بحران تاریخ خــود قرار دارد 
و نتانیاهو ســعی می کند این کشور را به یک 

»دیکتاتوری تئوکراتیک« تبدیل کند. «
منتقدان نتانیاهو در این نامه می نویسند: »در 
برابر رهبری خطرناک و مخــرب نتانیاهو و با 
توجه به مقاومت گســترده غیرنظامی در برابر 
تخریب نهادهای دولتی از طریق قانون ســازی 
غیردموکراتیک، از آلمان و بریتانیا می خواهیم 
که به ســرعت بــه نتانیاهو اعــالم کنند که 
دیدارهای برنامه ریزی شده او از کشورهای شما 

لغو می شود.«
آن هــا افزودنــد: »اگر ایــن دیدارهــا به طور 
برنامه ریزی شده پیش برود، سایه ای تاریک بر 

روابط طرفین می افتد.«

ســخنگوی ریاســت جمهــوری ترکیــه در 
چارچوب سفر به واشنگتن با جیک سالیوان، 
مشــاور امنیت ملی دولت جو بایدن در کاخ 
ســفید و ویکتوریا نوالند، معاون امور سیاسی 
وزیــر امور خارجه آمریکا در محل وزارت امور 
خارجه این کشور دیدار کرد. به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری آناتولی، بر اســاس یک 
بیانیه منتشر شــده از ســوی دولت ترکیه، 
ابراهیم کالین به همراه مقام های آمریکایی به 
بحث درباره روابط اقتصادی و سیاسی، زلزله 
مرگبار ماه گذشته میالدی در ترکیه، همکاری 
در زمینه صنایع دفاعی، امنیت انرژی، مبارزه 
با تروریسم، کاندیداتوری سوئد و فنالند برای 
عضویت در ناتو، جنگ روسیه-اوکراین، قفقاز 
جنوبی و فرآینــد مذاکرات بیــن جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان پرداختند.
به نوشته خبرگزاری آناتولی، کالین، سخنگوی 
رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهوری ترکیه 
در جریــان این مذاکرات به ابراز خرســندی 
از حمایــت و همبســتگی آمریــکا و جامعه 
بین المللی از ترکیه بعد از زلزله ششــم فوریه 
پرداخــت. او اظهار کرد، ترکیه به تالش خود 
برای بازسازی ســریع مناطق زلزله زده ادامه 
می دهد. همچنیــن از جمله دیگر محورهای 
این نشســت ها بُعد استراتژیک روابط ترکیه-
آمریکا و اهمیت ادامه همکاری این دو کشور 
متحد در زمینه مسائل منطقه ای و جهانی بر 

مبنای منفعت و احترام دوجانبه بود.
بــر طبق این بیانیه در جریــان این مذاکرات 
تصریح شد که باید گام هایی تسهیل کننده در 
راستای رساندن حجم تجارت دوجانبه به رقم 
هدف ۱۰۰ میلیارد دالر اتخاذ شوند. در ادامه 

این بیانیه آمده است: »محور دیگر مربوط به 
تعمیق ابعاد همکاری در حوزه صنایع دفاعی 

بدون هیچ پیش شرطی بود.«
طبــق این بیانیه، در مــورد پذیرش عضویت 
فنالند و ســوئد در ائتــالف ناتو، ترکیه ضمن 
حمایت از سیاست درهای باز ائتالف ناتو تاکید 
کرد، اینکه دو کشــور مذکــور حوزه نوردیک 
تعهداتشــان را در راستای یادداشت سه جانبه 
ژوئن ۲۰۲۲ محقق کنند، باعث تســریع این 
فرآیند خواهد شد. همچنین در این مذاکرات 
در قبــال محور جنگ اوکراین، طرف ها تاکید 
کردند که به طول انجامیدن این جنگ باعث 
تشدید بی ثباتی منطقه ای و جهانی می شود، 
در حالی که کالین گفت، آنکارا به تالش های 
دیپلماتیک خود برای رسیدن به یک راه حل 

ادامه خواهد داد.
مقام ها همچنین درباره نقش ترکیه در موضوع 
تسهیل صادرات غالت از اوکراین با همکاری 
ســازمان ملل به بحث پرداختنــد. طبق این 
بیانیه کالیــن همچنین متذکر شــد، ترکیه 
علیه ســازمان های »تروریستی«  به جنگش 
 از جملــه ســازمان های ُکــرد و داعش ادامه 

خواهد داد.

۱۰۰۰ نویسنده اسرائیلی از آلمان و انگلیس خواستند 
دیدار نتانیاهو را لغو کنند

دیدار سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه 
با مقام های آمریکایی در واشنگتن

از تاج طال تا بی ام و ضدگلوله؛ 
هدایای دولتی که مقامات پاکستان با خود بردند

سوئد

روسیه

بیمه

نخست وزیر سوئد اعالم کرد، عضویت سوئد و 
فنالند در ناتــو را می توان در مراحل مختلف و 
جدا از هم متصور بود و تصویب کرد. به گزارش 
ایســنا، به نقــل از خبرگــزاری آناتولی، اولف 
کریسترسن، نخست وزیر سوئد در یک نشست 
خبری درباره درخواســت عضویت کشورش در 
ناتو گفت: بعید نیســت که عضویت ســوئد و 
فنالنــد در ناتو در مراحل مختلف و جدا از هم 
تصویب شوند. آنچه من و »اسکار استنستورم«، 
مذاکره کننده ارشد سوئد برای مذاکرات ناتو در 
هفته های اخیر صحبت کرده ایم، احتماال بر این 
اســاس است که عضویت ما و فنالند در ناتو در 
مراحل مختلفی صورت می گیرد. اگر این اتفاق 

بیفتد، ما برای آن آماده هستیم.
نخســت وزیر ســوئد همچنین گفت: احتمال 
عضویت فنالند در ناتو بیش از ســوئد افزایش 
یافته اســت البته اکنون دیگر مسئله عضویت 
ســوئد در ناتو مطرح نیست بلکه تنها زمان آن 
مسئله است. ترکیه و مجارستان تنها کشورهای 
عضو ناتو هســتند که هنــوز عضویت فنالند و 
ســوئد را در این ائتالف نظامی تایید نکرده اند 
و نخست وزیر سوئد گفته که دیگر کشورهای 
عضو به آنکارا برای تســریع در این روند فشار 

می آورند.
ســوئد و فنالند رسما درخواست عضویت خود 
را در ناتو مه سال گذشته میالدی اعالم کردند 
و بــه چندین دهه بی طرفی پایان دادند آن هم 
به خاطر آغاز حمله روســیه به اوکراین در ۲۴ 

فوریه ۲۰۲۲.
اظهارات نخســت وزیر سوئد پس از آن مطرح 
شــد که الیحه ضد ترور که قــرار بود تصویب 
شــود، تا ســوم مه ۲۰۲۳ به تعویق افتاد. این 
الیحه جدید مقابله با تروریسم به منظور هدف 
قــرار دادن تامین مالی، کمــک و پروپاگاندای 
»گروه های تروریســتی« در سوئد مطرح شده 
اســت که درخواســت کلیدی آنکارا محسوب 

می شود.

آنکارا از دو کشور سوئد و فنالند خواسته تا برای 
تایید عضویتشان در ناتو اقداماتی قطعی برای 
مقابلــه با »گروه های تروریســتی پ. ک. ک و 
سازمان تروریستی فتح اهلل گولن« انجام دهند. 
البته ســوئد تاکنون اقدام کافی برای به دست 
آوردن تاییدیه ترکیه انجام نداده است. در این 
میان، مولــود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه 
اخیــرا گفته بود که از امضای تفاهم نامه ســه 
جانبه در نشست ناتو در مادرید به تاریخ ژوئن 
۲۰۲۲، هنوز اقدامات رضایت بخشــی از سوی 

سوئد انجام نشده است.
وی افزود: وعده هایی از ســوی فنالند و سوئد 
برای عضویت در ناتو داده شــده است. اما برای 
ما ممکن نیســت که به عضویت سوئد در ناتو 
بدون انجام اقدامات مناســب و کافی پاســخ 
مثبت بدهیم. چاووش اوغلــو همچنین گفت، 
درخواست های این دو کشور برای عضویت در 
ناتو را می توان به صورت جداگانه مورد ارزیابی 
قرار داد چون ترکیه نظر مساعدتری نسبت به 

روند فنالند دارد.
آنکارا از بابت رویکرد ســوئد ناراضی اســت و 
نشست سه جانبه خود را پس از آن تعلیق کرد 
که مقام های ســوئد به یک سیاستمدار راست 

افراطی اجازه دادند تا به قرآن توهین کند.
مذاکرات در ســطح وزرای خارجی در بروکسل 
پنجشنبه گذشــته از سر گرفته شد. استکهلم 
به تصمیم خود درباره اقدامات مطرح شــده در 
تفاهم نامه سه جانبه تاکید کرد. مذاکره کننده 
ارشــد ســوئد برای مذاکرات ناتو نیز گفت: ما 
تغییر کرده ایم. ما نگرانی های امنیتی ترکیه را 
بهتــر درک کرده ایم. همچنین به دنبال بهبود 
امنیت سوئد هستیم. سوئد نباید هرگز به مامنی 
برای تروریست ها تبدیل شود و به همین دلیل 
ما همکاری بین سرویس های امنیتی را بیشتر 
می کنیم. ما منابع مالی بیشــتری را برای امور 
دفاعــی و امنیتی در نظر گرفته ایم و از اینکه با 

ناتو همکاری می کنیم، خوشحالیم.

ســفیر روســیه در آمریــکا ضمــن اینکه از 
آمریکا خواســت تا پــرواز پهپادهایش را در 
نزدیکی مرزهای روســیه متوقف کند، گفت 
کــه پهپادهای آمریکایــی در حال گردآوری 
اطالعاتی هســتند تا در حمالت آینده توسط 
نیروهای کی یف علیه خاک روسیه و سربازان 
این کشور استفاده شــوند. به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگــزاری تاس، آناتولی آنتونوف، 
سفیر روســیه در آمریکا با انتشار بیانیه ای در 
رابطه با سقوط پهپاد ام-کیو ۹ ریپر آمریکایی 
در دریای ســیاه اظهار کرد: اقدامات غیرقابل 
قبول ارتش ایاالت متحده آمریکا در مجاورت 
مرزهــای ما نگرانی هایی را به همراه داشــته 
است. ما به خوبی نسبت به ماموریت های این 
پهپادهای تجسســی آگاه هستیم و می دانیم 

برای چه استفاده می شوند.
وی با اشاره به اظهار نظر جان کربی، سخنگوی 
شــورای امنیت ملی و هماهنگ کننده روابط 
اســتراتژیک آمریکا که گفته بود »پرواز این 
پهپادهای آمریکایی هر روز انجام می شوند«، 
عنوان داشت: این پهپادها هزاران مایل دورتر 
از آمریکا چه می کنند؟ پاسخ مشخص است؛ 
آن ها اطالعاتی را گــردآوری می کنند تا بعدا 
توســط رژیم کی یــف جهت حمــالت علیه 
نیروهای مسلح و خاک روسیه استفاده کنند.

این سفیر روســیه در آمریکا افزود: مسکو از 
واشنگتن انتظار دارد تا انجام چنین پروازهایی 
را در نزدیکی مرزهای روسیه متوقف کند. دو 

جت روســی ســوخو ۲۷ آنچــه را که ارتش 
ایاالت متحده به عنــوان »رهگیری بی پروا« 
 )Reaper ۹-MQ( پهپــاد ام-کیو ۹ ریپــر
در حریــم هوایی بین المللــی توصیف کرده، 
باعث شدند تا پهپاد آمریکایی به دریا سقوط 
کند. پنتاگــون اعالم کرده برخــورد یکی از 
جنگنده های روسی با این پهپاد باعث سقوط 

آن بوده است.
آناتولی آنتونوف پس از دیدار با کارن دانفرید، 
دســتیار وزیر خارجــه آمریکا در امــور اروپا 
و اوراســیا اظهار کرد که گفت وگوهایشــان 
»ســازنده« بوده و در رابطه با همین مســئله 
پهپادها نیز تبــادل نظر کرده اند. آنتونوف که 
پیشــتر به دلیل ســقوط پهپاد آمریکایی در 
دریای ســیاه به وزارت امــور خارجه آمریکا 
احضار شد، به خبرنگاران گفت: از آنجایی که 
نظرات متفاوتی در رابطه با مســئله پهپادها 
داشــته ایم، ما طی این جلسه درخصوص این 

مسئله گفت وگو و رایزنی کردیم.

با حضور حجت االســالم و المســلمین جناب 
آقای شــکری، نماینده ی محترم ولی فقیه در 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، همایش سراسری 

مدیران بیمه دی برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی بیمــه دی؛ در این 
همایش که روز چهارشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ 
برگزار شــد، حجت االسالم و المسلمین جناب 
آقای شــکری، نماینده ی محتــرم ولی فقیه 
در بنیاد شــهید و امور ایثارگران، با تشــکر از 
مساعی مدیرعامل سابق آقای مهندس کشاورز، 
پذیرش این مسئولیت را به آقای دکتر موهبتی 
تبریک گفته و از خدای متعال برای ایشــان و 
تمامــی کارکنان بیمه دی، توفیقات روز افزون 
را مســئلت نمودند. ایشان با اشــاره به آیات 
کالم اهلل مجیــد، بقاء، ماندگاری و رمز موفقیت 
افراد، نهادها و ســازمان ها را در خدمت دهی به 
عموم مردم و رفع احتیاجات ایشــان برشمرده 
و بــا توجه بــه خدمات درمانی ارائه شــده به 
خانواده ی معزز شهداء و ایثارگران توسط بیمه 
دی، اهتمام هرچه بیشــتر و مطلوب تر نسبت 
به این موضوع را، موجب خیر و برکت دانسته 
و اظهار امیــدواری کردند؛ بــا مدیریت آقای 
موهبتی توجه و تکریم خانواده ی معظم شهداء 

و ایثارگران، بیش از گذشته، ادامه یابد.
در ادامــه ی این همایش که عالوه بر معاونین و 
مدیران ستادی، مدیران شعب سراسر کشور نیز 
به صورت برخط )آنالین( حضور داشتند، دکتر 
موهبتی ضمن قدردانی از تالش های مهندس 
کشاورز، به تبیین برنامه ی عملیاتی بیمه دی 
در سال ۱۴۰۲ پرداخت. وی برنامه محور بودن 

ســازمان ها و نظارت دقیق و مستمر بر اجرای 
آن را، مهمترین رکن موفقیت قلمداد نموده و 
اظهار داشت؛ یک بنگاه اقتصادی بدون داشتن 
برنامه ی عملیاتی مدّون، قادر به ادامه ی حیات 

نخواهد بود.
دکتر موهبتی با تأکید بر توزیع منطقی پرتفوی 
در تمامی رشته ها، اظهار امیدواری کرد؛ عالوه بر 
پرتفوی درمان که بــه طور تخصصی در بیمه 
دی در حال اجراست، بدنه  ی سازمان از تمامی 
قابلیت و بضاعت خود در ورود حرفه ای به دیگر 
رشته های بیمه ای استفاده نماید. وی همچنین 
با اشاره به نقش نیروی انسانی ماهر، متخصص 
و متعهد در تولید ثروت و ارزش برای سازمان ها 
بیان داشت؛ آن چه موجب احساس تعلق خاطر 
سازمانی در افراد می شــود، توجه به احترام و 
دقت در تکریم ایشان است که در نظر داشتن 
این مهــم، می تواند موجب تحــرک و پویایی 
هرچه بیشــتر سازمان باشــد. در ادامه  ی این 
همایش، دکتر موهبتی به رقابتی بودن فضای 
اقتصادی اشاره نموده و ابراز داشت؛ یکی از اهم 
نقاط قوت در چنین فضایی، مشــتری مداری 
اســت که با توجه به اقدامات مثبت انجام شده 
می توان خدمت رســانی به مشــتریان، به ویژه 
خانواده ی معظم شهداء و ایثارگران را، توسعه 

و ارتقاء داد. 
 مدیرعامل بیمه دی در خاتمه ی این همایش، 
ضمن تبریک نوروز و فرا رســیدن فصل بهار، 
اظهار امیدواری نمود؛ رستاخیز طبیعت موجب 
تحول درونــی و دیگرگونی حال همه ی اعضاء 

خانواده ی محترم بیمه دی باشد.
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نخست وزیر سوئد پذیرفت که ممکن است با فنالند وارد ناتو نشوند

آنتونوف: پهپادهای آمریکایی اطالعاتی را 
برای حمالت آتی اوکراین علیه روسیه جمع آوری می کنند

همایش سراسری مدیران بیمه دی برگزار شد

پوتین: روسیه برای موجودیتش، در اوکراین می جنگد


