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جهان

اولین واکنش رسمی مقامات روسیه به خبر بیماری پوتین و وخامت وضعیت او
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به حضور روزانه و معمول والدیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در برنامه های کاری مختلف، شایعات درباره

بیماری وی را رد کرد.

به گزارش همشهری آنالین، الوروف در گفت و گو با شبکه تلویزیونی «تی اف۱» فرانسه خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری هر روز در مالعام حاضر می شود و
همه شاهد حضور وی در برنامه های تلویزیونی هستند و نطق های وی را گوش می دهند و می خوانند. فکر نمی کنم هیچ آدم عاقلی نشانه ای از بیماری یا

کسالت در وجود این مرد پیدا کند.

وی افزود: کسانی که با وجود دسترسی روزانه مردم به رئیس جمهوری و شهادت آنها درباره سالمتی وی، چنین شایعاتی را منتشر می کنند باید به وجدان خود
رجوع کنند.

از زمان شروع عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ماه فوریه، رسانه های غربی در جنگ روانی گسترده علیه کرملین و برای تضعیف روحیه نیروهای روس،
شایعات متعددی را درباره بیماری پوتین منتشر کردند.

والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی توجهی غرب به نگرانی های امنیتی مسکو، استقالل جمهوری های
خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۵ اسفند نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو-
کی یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد. درگیری ها در اوکراین و واکنش ها به اقدام روسیه همچنان ادامه دارد.
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روسیه  و قفقاز /

پایان بی پولی!!! با شغل مناسب و "درآمد دالری" پولدار شو!
دنبال کار پردرآمد و امنیت شغلی هستی؟ از بی پولی خسته شدی؟

یه روزه مو بکار؛ قسطی پرداخت کن (فقط امروز)
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