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خروج سودان از لیست «حامی تروریسم»

رویـــداد جهان

حریق مشکوک یک نفتکش در بندر جده

پوتین در مخفیگاه نیست

ســخنگوی کرملیــن شــایعات دربــاره
اقامــت رئیسجمهــوری ایــن کشــور
در مخفیــگاه را رد کــرد .پســکوف
دربــاره اینکــه آیــا والدیمیــر پوتیــن،
رئیسجمهــوری روســیه از تــرس ابتــا
بــه کرونــا در یــک مخفیــگاه بــه ســر
میبــرد و از آنجــا دســتور میدهــد،
گفــت« :هرگــز .پوتیــن در مقــر اقامــت
خــود در حومــه مســکو اقامــت دارد و
در آنجــا زندگــی میکنــد و از همــان
جــا بســیاری کارهــا را انجــام میدهــد
و از آنجــا بــه کرملیــن مــیرود و از
آنجــا نیــز پروازهــای هوایــیاش را
انجــام میدهــد ».او دربــاره اینکــه
آیــا پوتیــن تحــت تســتهای روزانــه
کرونــا قــرار میگیــرد یــا نــه ،تأکیــد کــرد:
«آزمایشهــا بــه انــدازهای کــه ســامت
او ایجــاب کنــد ،انجــام میشــوند ،نــه
کمتــر نــه بیشــتر ».ســخنگوی کرملیــن
تصریــح کــرد« :پوتیــن پزشــکان و
متخصصانــی در زمینــه پاندمــی
و کارشناســانی دارد کــه برنامــه
فعالیتهــای رئیسجمهــوری را از
لحــاظ پزشــکی تنظیــم میکننــد».
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شــرکت کشــتیرانی هافنیــا اعــام
کــرد دلیــل انفجــار و آتشســوزی در
یکــی نفتکشهایــش در بنــدر جــده
عربســتان ،یــک شــیء از «منشــأ خارجی
ناشــناس» بــوده اســت .ایــن شــرکت
بــا صــدور بیانیــهای نــام کشــتی دچــار
حادثــه را «بــی دبلیــو رایــن» اعــام
کــرده و گفتــه ایــن کشــتی بــا پرچــم
ســنگاپور در حــال تخلیــه بــار در بنــدر
شــهر جــده بــوده اســت .در ایــن بیانیــه
آمــده ایــن کشــتی «پــس از نیمهشــب
یکشــنبه بهوقــت محلــی ،هــدف حملــه
قــرار گرفــت و عرش ـه آن دچــار حریــق
شــد امــا تمامــی  ۲۲ملــوان کشــتی
موفــق شــدند بهموقــع از آن خــارج
شــوند ».بررســی ایــن حادثــه را ســازمان
عملیــات تجــاری و دریایــی بریتانیــا کــه
زیــر نظــر نیــروی دریایــی بریتانیــا در
خلیجفــارس اســت ،برعهــده گرفتــه
و بــه کشــتیهای حاضــر در منطقــه
هشــدار داده شــده کــه احتیــاط کننــد.

امریکا نام ســودان را از لیست «کشورهای
حامــی تروریســم» خــط زد .دونالــد
ترامــپ ،رئیسجمهــوری امریــکا پیشــتر
گفتــه بــود کــه ســودان در صورتــی از ایــن
لیســت خــارج میشــود کــه غرامــت ۳۳۵
میلیــون دالری بابــت بمبگــذاری القاعده
در ســفارت امریــکا در ســال  ۱۹۹۸را بــه
خانــواده قربانیــان پرداخــت کنــد .پــس از
آن نخســتوزیر ســودان اعــام کــرد کــه
ایــن مبلــغ را واریــز کــرده اســت .ســودان از
ســال  ۱۹۹۳و زمانــی کــه اســامه بــن الدن
بهعنــوان میهمــان حکومــت مرکــزی در
ایــن کشــور زندگــی میکــرد ،در لیســت
کشــورهای حامــی تروریســم قــرار گرفــت.

درگذشت نویسند ه جاسوس

«جــان لــوکاره» ،نویســنده رمانهــای
جاسوســی کــه خــود زمانــی جاســوس
بریتانیاییهــا بــود ،در  ۸۹ســالگی بــر
اثــر ابتــا بــه ذاتالریــه درگذشــت .وی
نویســنده رمانهــای مختلفــی از جملــه
«آوای مرگ»« ،دار و دســته اســمایلی»،
«بنــدزن ،خیــاط ،ســرباز ،جاســوس»
و «تلفــن بــه مــرد مــرده» بــود« .جــان
لــوکاره» اســم مســتعار «دیویــد کورنول»
اســت کــه در  ۱۹۳۱در انگلســتان بــه دنیــا
آمــد .او تحصیــات دانشــگاهی خــود را
در شــهر بــرن در ســوئیس و ســپس در
دانشــگاه آکســفورد انجــام داد و ســپس
به ســرویس جاسوســی بریتانیا پیوســت.

مخالفت با واکسیناسیون کاخ سفید

واکسیناســیون کروناویــروس در ایــاالت
متحــده بــا توزیــع اولیــن محمولــه از
واکســن آغــاز میشــود .هواپیماهــا
و کامیونهــای بــاری حامــل اولیــن
محمولههــای واکســن کروناویــروس
روز یکشــنبه از دو ایالــت تنســی و
کنتاکــی بــه مراکــز توزیــع در سراســر
کشــور منتقــل شــدند تــا پــروژه
ایمنســازی در برابــر بیمــاری کوویــد۱۹
آغــاز شــود .واکسیناســیون کرونــا از
اوایــل امــروز (دوشــنبه) بــه وقــت
محلــی آغــاز میشــود .دونالــد ترامــپ،
رئیسجمهــوری امریــکا بــا برنامــه
واکسیناســیون زودهنــگام کارکنــان کاخ
ســفید و مقامــات این کشــور که قــرار بود
در روزهــای آتــی انجــام شــود ،مخالفــت
کــرد .میــزان مــرگ و میــر ناشــی از ابتــا
بــه ویــروس کرونــا از مــاه نوامبــر در
امریــکا بشــدت افزایــش یافتــه و در روز
شــنبه  ۳هــزار و  ۳۰۹نفــر جــان خــود
را پــس از ابتــا بــه کوویــد  ۱۹از دســت
دادنــد .پیــش از امریــکا واکسیناســیون
سراســری در بریتانیــا آغــاز شــده و ایــن
واکســن در کانــادا ،بحریــن و عربســتان
ســعودی نیــز مجــوز اســتفاده گرفتــه
اســت.

