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جهان نما

 کره شمالی موشکی با قابلیت رسیدن 
به خاک آمریکا شلیک کرد!

مقام های ژاپنی به خبرنگاران گفتند که کره شمالی 
دیروز )جمعه( هم احتماال یک موشک بالستیک قاره 
پیمای دیگر شلیک کرد که در ۲۰۰ کیلومتری ژاپن فرود 
آمد و برد کافی برای رســیدن به سرزمین اصلی ایاالت 
متحده را هم داشــت. به گزارش رویترز، این پرتاب که 
توســط مقام های کره جنوبی و ژاپنی گزارش شد، یک 
روز پس از پرتاب موشکی کوچکتر توسط کره شمالی و 
هشدار آن در مورد پاسخ نظامی شدیدتر به ایاالت متحده 
برای تقویت حضور امنیتی اش در منطقه انجام گرفته 
است. پس از آن که پیونگ یانگ آزمایش موشک های 
بالســتیک قاره پیمای خود را برای نخستین بار از سال 
۲۰۱۷ از سر گرفت و پرتاب های دوربرد خود را مجدد به 
جریان انداخت، امسال به یک رکوردشکنی برای برنامه 
موشکی خود دست یافته است. یاسوکازو هامادا، وزیر 
دفاع ژاپن به خبرنگاران گفت که برد موشــک آزمایش 
شــده ۱۵ هزار کیلومتر اســت در حالیکه هیروکازو 
ماتسونو، دبیر کابینه دولت توکیو گفته، این موشک تا 
ارتفاع حدود ۶۰۰۰ کیلومتــری با برد ۱۰۰۰ کیلومتر 
پرواز کرد، پیش از آنکه در دریا در حدود ۲۰۰ کیلومتری 
غرب جزیره اوشیما-اوشیما در هوکایدو فرود آید.  فومیو 
کیشیدا، نخست وزیر ژاپن نیز گفته که گزارشی از بروز 
خسارات احتمالی در دسترس نیست و شلیک های مکرر 
موشکی از سوی کره شمالی دیگر قابل تحمل نیستند. روز 
پنجشنبه نیز کره شمالی یک موشک بالستیک کوتاه برد 
را شلیک کرد و وزیر خارجه این کشور نسبت به واکنش 
شدیدتر نظامی علیه اقدامات آمریکا در تقویت حضور 

نظامی اش در منطقه هشدار داد.
شلیک امروز در حالی صورت گرفته که کاماال هریس، 
معاون رئیس جمهوری آمریکا برای نشست همکاری 
اقتصادی آسی-پاسیفیک )اپک( در تایلند است. در این 
میان، کاخ سفید نیز اعالم کرد، آزمایش موشکی امروز کره 
شمالی بی جهت باعث افزایش تنش ها می شود و می تواند 
به بی ثباتی امنیتی منطقه منجر گردد. کاخ ســفید در 
بیانیه ای اعالم کرد: این آزمایش موشــکی از سوی کره 
شمالی باعث افزایش تنش ها شده و خطر بی ثباتی امنیتی 
در منطقه را تشدید می کند. این اقدامات نشان می دهند 
که کره شمالی همچنان به دنبال گسترش تسلیحات 
کشــتار جمعی و برنامه های مربوط به موشــک های 
بالستیک است. ما به تمامی کشورها تاکید می کنیم تا 
این نقض قوانین و هنجارهای بین الملل را محکوم کره و 
از کره شمالی بخواهند تا برای انجام مذاکرات جدی گام 
بردارد. دولت واشنگتن نیز اعالم کرد، جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا نیز درباره این آزمایش موشکی جدید از 

سوی کره شمالی مطلع شده است.
    

تالش آمریکا برای گشودن 
آسمان عمان به روی اسرائیل

یک رسانه آمریکایی از تالش های آمریکا برای گشودن 
حریم هوایی عمان به روی اسرائیل و دیدار مشاور امنیت 
ملی و وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه عمان در اینباره 
خبر داد. سایت آکسیوس اعالم کرد که اخیرا دیداری 
میان جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا و آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه این کشور با سید بدر البوسعیدی، 
وزیر خارجه عمان انجام و طی آن درباره پرونده بازگشایی 
حریم هوایی این کشور بر روی هواپیماهای اسرائیل و 
اتخاذ تصمیم مشابه عربستان توسط عمانی ها گفت وگو 
شده است. این رســانه به نقل از چند مقام آمریکایی و 
صهیونیست نوشت که دولت جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا از ژوئیه گذشته در تالش بوده تا عمانی ها را متقاعد 
کند که حریم هوایی خود را به روی خطوط هوایی اسرائیل 
باز کنند، اما عمانی ها چندین موضوع و درخواست های از 
ایاالت متحده داشتند و خواستار تحقق این خواسته ها در 
ازای اتخاذ تصمیم بازگشایی حریم هوایی به روی اسرائیل 
شده اند. مقامات آمریکایی و اســرائیلی ابراز امیدواری 
کردند که پیشرفت صورت گرفته در جریان مذاکرات 
راه را برای عمان هموار کند تا حریم هوایی خود را به روی 
خطوط هوایی اســرائیل باز کند که این می تواند نقطه 

شروع روابط علنی باشد.

۲۰۲۲ در تقویم نظــام بین الملل 
بدون شک به عنوان یک سال پرآشوب 
ثبت و ضبط خواهد شد. از تجاوز نظامی 
روسیه به اوکراین گرفته تا بحران های 
پی در پــی در افغانســتان و همچنین 
کم آبی و گرمای شــدید در اروپا، همه 
و همه نشــان از آن دارد که سال ۲۰۲۲ 
میالدی یــک دوره خطرناک و شــاید 
عبرت آموز برای ســاکنان زمین است. 
اگرچه سیاستمداران سراسر دنیا عادت 
کرده اند که از خاک کشورشان کشورهای 
متخاصم را تهدید کنند و در نهایت اوضاع 
را آرام و تحت کنترل جلوه دهند، اما باید 
بگوییم در حالی فقط یک ماه و چند روز 
از عمر سال جاری میالدی باقی مانده که 
هنوز برخی مقامات سیاسی- امنیتی 
در سراسر دنیا قصد ندارند پرونده های 
خود را برای جمع بندی آخر ســال به 
نتیجه برسانند. در این میان هنوز برخی 
منازعات نظامــی در مقیاس جهانی و 
منطقه ای به قوت خود باقیست اما آنچه 
در این چند ماه توجه همــه را به خود 
جلب کرده، تغییرات سیاسی در برخی 
نقاط دنیا است. از انتخابات میان دوره ای 
آمریکا گرفته تا کنست اسرائیل و سایر 
رویدادهــای سیاســی- اجتماعی در 
منطقه، همه و همه تغییرات و تهدیداتی 
را به وجود آورده اند که در نتیجه آن رفت 
و آمد مقامات ارشد دولت ها شدت گرفته 
است. در این میان پنجشنبه شب دفتر 
رئیس رژیم صهیونیستی اعالم کرد که 
اســحاق هرتزوگ ماه آتی میالدی به 
دعوت پادشاه بحرین قصد سفر به این 
کشور و از آن جا به امارات را دارد. طبق این 
بیانیه رئیس رژیم صهیونیستی قرار است 
در روز چهارم دسامبر با حمد بن عیسی 
آل خلیفه، پادشاه بحرین و مقامات این 
کشــور دیدار کند و فردای آن روز برای 
حضور در کنفرانــس فضایی امارات در 
روزهای پنجم و ششــم دسامبر راهی 
ابوظبی شود. هاآرتص در اخبار تکمیلی 
خود در مورد این ســفر اعــالم کرد که 

هرتزوگ همچنین قرار است در ابوظبی 
با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات 
دیدار کنــد و همان روز نیــز به تل آویو 
باز گردد. اینکه چرا هرتزوگ قرار است 
به بحرین سفر کند یک پاسخ مشخص 
بیشتر ندارد و آن این است که اسرائیل و 
بحرین در سال ۲۰۲۰ زمانی که نتانیاهو 

نخست وزیر و دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا بود، توافق عادی ســازی روابط 
موسوم به »توافق ابراهیم« را امضا کردند 
و پس از آن هم امــارات عربی متحده و 
مراکش و سودان به آن اضافه شدند اما 
در مورد سودان مالحظاتی وجود دارد 
که هنوز هم به صورت علنی این روابط 
عادی اعالم نشــده اســت. در همین 
راستا شــبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی 
هم اعالم کــرده که هرتــزوگ در این 
سفر نشست هایی با پادشاه، مسئوالن 
ارشد بحرین و یهودیان مقیم این کشور 
خواهد داشت و تقویت روابط، اهمیت 
صلح و گســترش همکاری دوجانبه را 
بررسی خواهد کرد که واکنش بسیاری 
از جریان های سیاسی و فعاالن مدنی در 

منامه را برانگیخته است. 

هرتزوگ به دنبال چیست؟! 
آنچه در این میان باید موردتوجه قرار 

بگیرد نتایج انتخابات اخیر اسرائیل است 
که به نظر می رسد در این دیدارها بی تاثیر 
نیست. به عبارتی دیگر باید گفت که این 
اولین سفر رئیس اسرائیل به بحرین از 
زمان امضای توافق ابراهیم در حالی است 
که منابع رسانه ای در فلسطین خبر دادند 
که بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود و 
نخســت وزیر مکلف به تشکیل کابینه 
این رژیم با ولیعهد و نخست وزیر بحرین 
تماس تلفنی داشت و از او برای سفر به 

تل آویو دعوت کرد. 
برخی دیگر از رسانه های منطقه ای 
و عبری هم گفته انــد مقامات بحرین 
بعد از انتخابات اخیر در اســرائیل اعالم 
کردند کــه به تقویت روابــط با تل آویو 
ادامه خواهند داد؛ تا جایی که رویترز به 
نقل از شــیخ خالد بن احمد آل خلیفه، 
مشاور پادشاه بحرین گزارشی منتشر 
و به نقــل از او اعالم کــرده که پیروزی 
نتانیاهو موضوعی »عادی و همیشــه 

محتمل« است. آنچه در گزارش رویترز 
جلب توجه می کند این است که مشاور 
پادشــاه بحرین صریحا اعالم کرده که 
»ما به عنوان اعضای توافقنامه ابراهیم، با 
اسرائیل یک توافق داریم و به توافق خود 
پایبند خواهیم بود؛ چراکه می خواهیم با 
هم یک نمونه بسازیم تا موفق شویم و با 

همه تهدیدها مقابله کنیم«. اینکه منظور 
از تهدید در نظر بحرینی ها چه جریان 
یا چه کشوری است، مشخص نیست، 
چراکه اخیراً در این کشــور انتخابات 
پارلمانی برگزار شد که از سوی جریان 
الوفاق و شیعیان این کشور مورد تحریم 
قرار گرفت. آنها اعالم کــرده بودند که 
شرکت در این انتخابات به معنی تایید 
حضور اسرائیلی ها در بحرین است و به 
نظر می رسد که هرتزوگ هم برای همین 
موضوع به منامه سفر خواهد کرد تا بتواند 
از غلبه پادشاهی بحرین بر این مشکالت 
به نفع منافع اسرائیل مطمئن شود. اما این 
سفر و به صورت کلی تحرکات منطقه ای 
اسحاق هرتزوگ از آنجا کمی رنگ و بوی 
شک و شبهه به خود می گیرد که او قرار 
است از بحرین عازم امارات شود. اینکه 
او قرار است در ابوظبی با محمد بن زاید 
دیدار کند، یک موضــوع عادی به نظر 
می آید اما باید توجه داشــت که این دو 
آخرین بار در ابتدای ماه جاری در نشست 
تغییرات آب و هوایی در شرم الشیخ مصر 
با یکدیگر دیدار کرده بودند. از سوی دیگر 
هرتزوگ حدود ۱۰ مــاه پیش )ژانویه 
۲۰۲۲( برای اولین بار وارد ابوظبی شد 
و حاال سوال این اســت که چرا شخِص 
اوِل موجود در ساختار سیاسی اسرائیل 
تا این حد در سفرهای خود تعدد دارد؟ 
در این میان چند احتمال مطرح است؛ 
نخست اینکه احتمال دارد به روی کار 
آمدن نتانیاهو بــرای هرتزوگ و برخی 
مهره های پشت پرده اسرائیل خوشایند 
نباشد و یا اینکه برعکس او با سفر به این 
دو کشور به دنبال تشدید همکاری منامه 
و ابوظبی با نتانیاهو باشد. دلیل دوم هم 
می تواند همگرایی امنیتی و اقتصادی 
در شرایط فعلی نظام بین الملل و منطقه 
باشد؛ چراکه باید بدانیم برای مقامات 
تل آویو اقتصاد بــر پایه امنیت و آرامش 
تجاری مهمترین اصــول حکمرانی به 
حساب می آیند و بر تامین این دو گزینه 
به صورت دوام دار حساسیت دارند. دلیل 
سوم هم شاید تحوالت داخِل ایران باشد، 
اما در نهایت باید گفت که رفت و آمدهای 
هرتزوگ و تعدد سفرهای او نمی تواند 

امری عادی تلقی شود. 

رئیس اسرائیل اوایل دسامبر عازم بحرین و امارات می شود؛

هرتزوگ و تعدد مالقات های مشکوک!

معترضان بحرینی اعالم کرده 
بودند شرکت در انتخابات 

پارلمانی به معنی تایید حضور 
اسرائیلی ها در کشورشان 

است و حاال هرتزوگ هم 
شاید برای همین موضوع 
به منامه سفر می کند تا از 

غلبه پادشاهی بحرین بر این 
مشکالت درجهت منافع 

اسرائیل مطمئن شود

اینکه هرتزوگ قرار است در 
ابوظبی با محمد بن زاید دیدار 
کند، یک موضوع عادی به نظر 
می آید اما باید توجه داشت که 
این دو آخرین بار در ابتدای ماه 

جاری در نشست تغییرات 
آب و هوایی در شرم الشیخ 
مصر با یکدیگر دیدار کرده 

بودند و حاال باز هم این دیدار 
تجدید شده است
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 آگهی مزایده فروش امالک شرکت فلز گستر ارشیا
پیرو صدور حکم ورشکستگی شرکت فلز گستر ارشیا سنندج ) سهامی خاص( به شماره ثبت 7753 از سوی شعبه دهم دادگاه عمومی – حقوقی دادگستری شهرستان 
سنندج ودر راستای اجرای قانون ورشکستگی شرکتها ، امالک متعلق به شرکت موصوف واقع در کیلومتر 32 جاده – سنندج – دهگالن – شهرک صنعتی دهگالن، 

فاز 1 – خیابان ششم با مشخصات زیر به صورت مزایده به فروش می رسد:
1-زمین کارخانه شامل 4490/70 متر مربع و زیر بنای آن 824 مترمربع دارای سند واگذاری )دفترچه قرارداد( از طرف شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان

2- سالن تولید با اسکلت سوله فلزی با ارتفاع 9 متر و تاج 11 متر، کف بتون، سقف ورق موجدار گالوانیزه عایق پشم شیشه و توری مرغی با ریل جرثقیل با ابعاد 
20*24 متر و مساحت 480 مترمربع

3- ادامه و گسترش سالن تولیدبا اسکلت خرپای فلزی که پیشرفت فیزیکی آن در مرحله اجرای فنداسیون، نصب ستونها و اجرای تیرهای اصلی از نوع خرپای 
فلزی با ابعاد 40*13 مترو مساحت 520 مترمربع

4- اسکلت ورودی برای جرثقیل با پیشرفت فیزیکی اجرای ستون گذاری و فنداسیون با ابعاد 13/20*6/80 متربا مساحت 89/70 مترمربع
5- ساختمان اداری و مسکونی 6- ساختمان نگهبانی، انبار و سرویس بهداشتی کارگران

7- اتاق برج خنک کننده 8- اتاقک تاسیسات برق
9- انشعابات: شامل برق 600 کیلو وات 3 فاز ) سیستم برق MOF( – گاز 160 مترمکعب 2 پوند صنعتی و خانگی

10- دیوار کشی با بلوک سیمانی پیش ساخته در سه جهت و یک جهت بلوک بتونی

آگهی
آقای محمد مراد حشمتی نام پدر:محبعلی تاریخ تولد: 1340/06/30 
شماره:  دادنامه  در  المکان  مجهول   3358810933 ملی:  شماره 
شعبه 4  از  مورخه 1401/05/09 صادره   140191390005921892
دادگاه خانواده شهریار به اطالع می رساند همسر شما خانم زینت 
حشمتی با ارائه دادنامه مذکور و مدارک الزم تقاضای ثبت طالق نموده 
است لذا الزم است ظرف مدت یک هفته دراین دفتر حاضر و اسناد را 
امضاء بفرمایید،درغیراینصورت طبق مقررات اقدام و طالق ثبت خواهد 

شد و اعتراض بعدی شما مسموع نمی باشد.
دفتر رسمی ازدواج 6 و طالق 11
سردفتر علی عسگری دئفه

روســیه به شــهروندانش هشــدار داد که تلفن ها و سایر 
دستگاه های آنها ممکن اســت در اتحادیه اروپا شنود شود. به 
گزارش آناتولی، ایوان نچایف، معاون ســخنگوی وزارت امور 
خارجه روســیه گفت: روس هایی که در سراسر اتحادیه اروپا 
زندگی می کنند یا در این کشــورها تردد دارنــد، باید بدانند 
که هیچکــس در اتحادیه اروپــا ضامن محافظت از شــنود 

توسط ســرویس های اطالعاتی خارجی نیســت. وی ادامه 
داد، گزارش های اخیر نشــان می دهد که یکسری استفاده از 
جاسوس افزار توسط دولت ها در چند کشور عضو اتحادیه اروپا 
انجام شده است. سران یکسری از کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپا شامل لهستان، یونان و چند کشور دیگر به صورت فعال از 
جاسوس افزارهای پگاسوس، پردیتور و چند برنامه جاسوسی 
دیگر که اکثرا ساخت اسرائیل هستند، استفاده می کنند. این 
مقام ارشد وزارت خارجه روسیه افزود: آنها را برای جاسوسی از 
نمایندگان اپوزیســیون، جامعه مدنی، تجار، مدافعان حقوق 
بشر و خبرنگاران استفاده می کنند. نچایف تاکید کرد که روسیه 
چنین اقداماتی را نقض آشکار اصول اساسی حاکمیت قانون 
و حقوق بشر می داند. استفاده از پگاســوس در اتحادیه اروپا 
توسط یکی از کمیته های پارلمان اروپا مورد بررسی قرار دارد. 
گزارشگر این کمیته هشــدار داده بود که سوءاستفاده از این 

جاسوس افزارها تهدید جدی برای دموکراسی است. 

روسیه: اتباع ساکن در اتحادیه اروپا درمعرض شنود هستند

ســانه های تایلند گزارش دادند، ده هــا معترض ضد 
دولتی در راهپیمایی اپک ۲۰۲۲ را متوقف کنید در مقابل 
شورای شهر بانکوک تجمع و تالش کردند تا به سمت محل 
برگزاری این نشســت بروند. به گزارش اســپوتنیک، این 
گروه از معترضان شامل اعضای اتحادیه فقرا و دانشجویان 
از گروه های حامی دموکراســی از دانشــگاه های استانی 

در مقابل شــورای شــهر بانکوک، تایلند تجمــع کرده و 
می خواستند به ســمت محل برگزاری نشست همکاری 
اقتصادی آسیا-پاسیفیک )اپک( بروند. معترضان نخست 
با برپا کردن یک گیوتین ســاختگی و سر بریدن پیکره ای 
شبیه به پرایوت چان اوچا، نخست وزیر تایلند، مراسم اعدام 
با گیوتین دیکتاتور را برگزار کردند؛ چان اوچا در سال ۲۰۱۴ 

به عنوان رئیس یک کودتای نظامی به قدرت رسید و سپس 
به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. پس از این مراسم نمادین، 
معترضان که رفته رفته بر تعدادشان افزوده می شد، تالش 
کردند تا خود را به یکی از خیابان های اصلی بخش تاریخی 
بانکوک برسانند که شورای شهر در آن واقع شده و سپس به 
سمت مرکز کنوانسیون ملکه مادر سیریکیت بروند که در 
آنجا یک تجمع بزرگ اعتراضی برگزار کنند. نیروهای ضد 
اغتشاش پلیس در فاصله ۹.۵ کیلومتری از مرکز نشست 

اپک، معترضان را متوقف کردند. 

اعتراضات ضددولتی در تایلند همزمان با برگزاری نشست اپک
خبر

محله »کازیوه« در سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، 
شامگاه پنجشنبه شاهد انفجاری مرگبار بود؛ انفجاری 
که به گفته برخی منابع، تاکنون ۵ کشته و ۲۰ مجروح بر 
جای گذاشته است. به گزارش الحره، برخی منابع عراقی 

می گویند این حادثه در نتیجه انفجار گاز روی داد و باعث 
تخریب کامل ساختمان محل انفجار و صدمه به برخی 
ساختمان های مجاور شد. مرکز مبارزه با تروریسم اقلیم 
کردستان عراق نیز اعالم کرده است که بنا بر بررسی های 
انجام شده، این حادثه در اثر انفجار مخزن گاز مربوط به 
سیستم گرمایشی رخ داده است. بر اساس گزارش های 
رسیده، تاکنون دستکم ۵ تن در این انفجار کشته شده و 
۲۰ نفر مجروح شده اند. نیروهای امدادگر در جستجوی 
مفقود شــدگان و زیر آوارماندگان احتمالی این حادثه 
هستند. مدیریت بهداشــت و درمان سلیمانیه عراق به 
همه بیمارستان ها برای پذیرش مجروحان این حادثه 

آماده باش سراسری داده است. 

وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد، واشنگتن در پرونده 
قتل روزنامه نگار و منتقد ســعودی، به ولیعهد عربستان 
مصونیت داده است. به گزارش سایت النشره، این وزارتخانه 
اعالم کرد، دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به این 

نتیجه رسیده است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد سعودی 
از پیگیرد قضایی مصونیت قانونی دارد. این در حالی است که 
پیش از این آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در توئیتی 
مدعی شده بود: قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف 
سعودی و ستون نویس واشنگتن پست در چهار سال قبل در 
کنسولگری عربستان در استانبول حمله به آزادی بیان بود. 
وی در ادامه نوشت: ما ضمن عزاداری برای جمال خاشقجی 
به همکاری و حمایت از مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و 
افراد دیگری که از آزادی های بنیادین در سراسر جهان دفاع 
می کنند، ادامه خواهیم داد. این در حالیســت که ولیعهد 

عربستان قتل خاشقجی را تایید کرده بود. 

تایید اعطای مصونیت آمریکا به بن سلمان در پرونده خاشقجیانفجار در سلیمانیه عراق 25 کشته و زخمی برجا گذاشت


