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سفرمخفیانه وزیرانرژی
رژیم صهیونیستی به امارات

رسانه های اسرائیلی ازسفرمخفیانه وزیرانرژی این رژیم به امارات متحده عربی و دیداراوبا مقام های اینکشورخبرداده اند.
بهگزارش پرس تی وی به نقل از «شبکه »2تلویزیون اسرائیل ،یووال اشتاینیتز ،دوشنبه ازابوظبی ،به اراضی اشغالی بازگشت.
چندی پی��ش نیزدفت��رنمایندگی اس��رائیل درمقرآژان��س بین المللی انرژی ه��ای تجدید پذی��ردرامارات افتتاح ش��ده بود.

تحلیل روز
نبی شریفی

international@khorasannews.com

نوشدارو پیشازمرگ لیبی
اروپا برای نجات خود س��عی دربازگرداندن آرامش به
لیبی دارد .این ت�لاش را میت��وان درتحرکاتش برای
تش��کیل «دولت وحدت ملی» درلیبی مشاهدهکرد.
نفرین لیب��ی ،همچون نفری��ن جنگ س��وریه دامن
اروپا راگرفته است .حضورنظامی8ماهه چندکشور
اروپایی درقال��ب ناتو درلیبی وخ��روج بیموقع پس
ازمرگ قذافی درآخراکتب��ر ،2011لیبی را بهکام مرگ
کش��اند.گروهه��ای افراط��ی درخ�لاء قدرت رش��د و
گسترشیافتند.چندماهیاستکهداعشچترش را
درلیبیبهعنوانمقرسومخودبازکردهاست.آنهمدر
سرتوشماللیبی؛جنوبمدیترانهوهممرزبااروپا.
اروپاسایهتروریسمراپشتسرخوداحساسمیکند.
تروریستها درالبه الی مهاجران آفریقایی خود را به
اروپا رسانده اند .داعش ،همچون بمبی متحرک در
خیابانهای پاریس ،لندن ،برلین و  ...قدم میزند.
اروپاپساز5سالبهفکرجبراناشتباهاتخوداست.

اندیشکده روز
2016؛ سال بحرانی چین
اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا نوشت:بعد
ازمس��ئله وام ه��ای بی پش��توانه درایاالت متحده و
مشکالت اقتصادیگستردهایکه دراین سالها در
میانملتهایثروتمندجهانپیشآمدهبود،اینبار
نوبتبهچیننیزرسیدهاست.روندکشورچینشاید
شبیه به اتفاقیکه برای ایاالت متحده دردهه1970
میالدی افتاد ،باش��د .به گونه ایکه دراینکش��ور
نیز رشد اقتصادی به شدتکاهش یافت وبرای یک
دهه ایاالتمتحده شاهد رکود تورمی وبیاعتمادی
نسبت به دولت بود .ولی نگرانی اصلی ازاینجاست
کهکاهش رشد اقتصادی درچین می تواند به سایر
کش��ورها نیزس��رایتکند ،2016.چین عامل اصلی
رکود اقتصادی دنیا خواهد بود.کشوری اقتصاد دنیا
را دچاربحران وش��وک خواهدکردکه برای یک دهه
سبب تقویت رشد اقتصاد جهانی شده بود.
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تصمیم ناگهانی

رویاهای ناتمام

2شرط برای مذاکره

ترکیه بعد از قطردرسومالی پایگاه نظامی میسازد

حمایتسمیرجعجعازمیشلعونبرایریاستجمهوریلبنان

مذاکرهمستقیمباآمریکاوواگذاریهلمند؛شروطاصلیطالبان

ترکیه به منظورحضورنظامی درخلیج راهبردی عدن ،درسومالی
پایگاه نظامی ایج��اد میکند .به نوش��ته روزنامه صب��اح ترکیه ،در
این پایگاه حدود 10هزار و 500س��ربازسومالیایی توسط 200سرباز
وافس��رارتش ترکیه آم��وزش می بینند .س��ایت «هابر »7ب��ه نقل از
مناب��ع دیپلماتیک ترکی��هگ��زارش دادکه اح��داث پای��گاه نظامی
درس��ومالی بعد از پایگاه��ش در قط��ردر راس��تای تقویت حضور
نظامیترکیهدرخاورمیانهوآفریقاست.
انتخابقطروسومالیبهدلیلاهمیت
ژئوسیاسیایندوکشوردرکنارمسائل
دیگ��رازجمل��ه یافتن بازاره��ای جدید
برای س�لاح های ترکیه اس��ت .این در
حالی استکه داعش درخیابان های
استانبولقدممیزندواینکشورحدود
6ماه اس��تکه ب��ه درگی��ری بیوقفه با
کرده��ای پ.ک.ک رو به رواس��ت؛ با
این ح��ال ترکیه دنب��ال ایج��اد امنیت
در غرب آس��یا وآفریقا اس��ت .ازطرفی
داوود اوغل��و ،نخس��ت وزی��رترکیه ،در
س��فرش به لندن گف��ت« :سرنوش��ت
اروپ��ا ب��دون ترکی��ه وانگلس��تان رق��م
نمیخورد».ایندرحالیاستکهترکیه
سالهاس��ت در پش��ت درهای اتحادیه
اروپا ،منتظرورود به این اتحادیه است.

پس ازفراز ونشیب های طوالنی وگذش��ت حدود دوسال ازبحران
خالءریاستجمهوریدرلبنان«،سمیرجعجع»نامزدموردحمایت
جریان«14مارس»دراقدامیکامالغیرمنتظرهوغیرقابلپیشبینی
حمایت خود راازریاست جمهوری «میشل عون» اعالمکرد .جعجع
درحالی ازنامزدی ژنرال عون نام��زد اصلیگروه8مارس به رهبری
حزب ا ...لبنان اعالم حمایتکردکه «سعد الحریری» رئیس حزب
جریان المس��تقبل با حمایت س��عودی ها او را دور زد و « س��لیمان
فرنجیه» رئیس حزب جریان المرده را به عنوان نامزد این حزب در
انتخابات ریاس��ت جمهوری معرفیکرد .این اقدام سعدالحریری
با واکنش منفی بیش��تراحزاب عضوگروه14مارس مواجه شد وبه
اصطالح ابتکارعمل اوناکام ماند .بسیاری ازکارشناسان این اقدام
جعجع را « انتفاضه علیهگروه14مارس» وب��ه هم ریختن معادالت
سیاس��ی درصحنه انتخابات ریاس��ت جمه��وری لبن��ان ارزیابی
کردند .فارس سعید هماهنگکنندهگروه14مارس نیزدر واکنشی
تند به حمایت س��میرجعج��ع از ژنرال ع��ون درگفت وگوب��ا روزنامه
النهارگفت:حزب ا ...برنده بزرگ ش��د زیرا توانست انتخابات را بین
دوهمپیمان خود یعنی
ژن��رال ع��ون و
سلیمانفرنجیه
ک��ه زی��ر ی��ک
چترهس��تند،
مح��د و د
کند.

طالبان «مذاکره مستقیم با آمریکا» و «واگذاریکل والیت هلمند به
اینگروه» را از پیش ش��رطهای اصلی خود برای مذاکرات صلح ،به
کمیته چهارجانبه ارائهکرد .پیش شرطهای طالبان درحالی است
که دومین دورمذاکرات تعیین «نقش��ه راه» برای رسیدن به صلح در
افغانستان برگزارش��د .با این حال ،طالبان افغانستان اعالمکردکه
دولتافغانستاناختیارمذاکرهومصالحهرانداردواینگروهخواستار
مذاکره مستقیم با آمریکا اس��ت .بهگزارش روزنامه پاکستان دیلی،
طالبانگفته استکه دولت افغانستان باید والیت هلمند را بهطور
کامل دراختیارای��نگروه قراردهد تا آنها دراین والیت دفتررس��می
افتتاحکنن��د .طالبان درحالی قص��د دورزدن دولت افغانس��تان را
داردکهکمتراز 20روزتا دوربعدی مذاکرات باقی است .نمایندگان
افغانستان ،چین ،آمریکا و پاکستان توافقکردند تا دیدارآیندهگروه
هماهنگیچهارجانبه،روز1٧بهمن،باردیگردراسالمآبادبرگزارشود.
دورنخست نشست4جانبه نیزپیشتر در پاکستان برگزارشده بود.
هنوزمشخص نیست دردورسوم آن طالبان حضورخواهد داشت،
یا خیر .افغانستان پاکس��تان را به حمایت ازطالبان متهم میکند.

لیبی

عربستان

دیوید ایگناتیوس:

نابودیکاملداعشدههها زمانمیبرد

رژیم صهیونیستی

سوریه

تغییرات قریب الوقوع
در دربارسعودی

تشکیل دولت «وحدت ملی»

جدید

انفجار خودروی بمبگذاری
شده در تل آویو

حمله داعش به فرودگاه
دیرالزور

روزنامه انگلیسی «ساندی تایمز» ازتصمیم
پادشاه عربستان برایکناره گیری از قدرت
به نف��ع فرزند خود خب��رداد .به نوش��ته این
روزنامه ملک س��لمان قص��د دارد در اولین
گام برای واگذاری قدرت به فرزندش «محمد
بن سلمان»« ،محمد بن نایف» ولیعهد اول
را برکنارکن��د .امکان دارد انتق��ال قدرت در
عربس��تان در تابس��تان آینده صورت گیرد.
پیشترنیزالمیادین ازاحتمال انتقال قدرت
درعربستان به بن سلمان خبرداده بود.

دولت «وحدت ملی» جدید درلیبی تشکیل
ش��د .ب��هگ��زارش رویترزدول��ت مذک��ورب��ه
موجب طرحی تشکیل شد که سازمان ملل
ازآن حمای��ت میکند .ازس��وی دیگ��رگروه
تروریس��تی داعش درلیبی س��رهای بریده
شده را درشهرس��احلی ونفت خیزبن جواد
درمعرض دید مردمگذاش��ت .داعش برای
کنترل بر تأسیس��ات نفتی درلیبی با س��وء
استفاده از وضعیت وخیم سیاسی وامنیتی
دراینکشورتالش میکند.

انفجار یک خ��ودروی بمب گذاری ش��ده در
تلآویوبهزخمیشدن3نفرازشهرکنشینان
صهیونیستمنجرشد2.روزپیشنیزیکفرد
مسلحاقدامبهتیراندازیدرمنطقه«بامیات»در
نزدیکیتلآویوکردهبود.همزمانسفیرآمریکا
دراس��رائیل طی انتقادی بیس��ابقه ازدولت
رژیم صهیونیس��تیکه با واکنش تند نخست
وزیرای��ن رژیم مواجه ش��د ،ازسیاس��تهای
ای��ن رژی��م مرب��وط ب��ه ش��هرک س��ازیها در
مناط��ق اش��غالی ب��ه ش��دت انتق��اد ک��رد.

تروریستهای داعش��ی حملهگستردهای را
به فرودگاه دیرالزورآغازکردند و درحالیکه به
دلیل توفان ،جنگندههای س��وری و روسی
نمیتوانند مواض��ع آنها را هدف ق��راردهند،
به پیشرویهایی دست یافتند .این درحالی
اس��تک��ه3روز پی��ش داعش ط��ی جنایتی
هولناک 300نف��رازمردم منطق��ه «البلیغیه»
دیرالزوراع��م اززن،کودک وس��الخوردگان را
که اهل سنت بودندکش��ته است .همچنین
داعش 400،نفرازاهالیاینشهرراربودهاست.
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اظهار نظر روز

روزنامه ن��گار وتحلیلگرارش��د
آمریکاییگفت«:حقیقت تلخ
آن اس��تک��ه شکس��تکام��ل
داع��ش دههه��ا زم��ان خواهد
برد» .ب��هگزارش ف��ارس به نقل
ازواش��نگتن پس��ت«دیوید
ایگناتی��وس» با اش��اره به تدابی��رداعشگف��ت« :آنها
ازتونله��ا و دیگرتاکتیکه��ای اختفا ب��رای مخفی
کردن تحرکاتش��ان اس��تفادهکردهان��د ،خودروهای
بمبگذاری ش��ده بزرگ تولی��دک��رده واز پهپادهای
کوچکبرایشناساییوشایدبرایحمالتاستفاده
کردهان��د آنه��ا ازس�لاحهای ش��یمیایی از قبی��لگاز
خردل وکلرین اس��تفادهکردند وش��اید به استفاده از
سالحهای نامتعارف بیفزایند ».وی با اشاره به تجربه
ن��اکام 500میلی��ون دالری پنتاگون ب��رای «آموزش و
تجهیز» شورش��یان س��وری افزود :این ت�لاش به این
خاطرفروپاشیدکهبسیاریازآنهاییکهجذبشدند
درصحنه حاضرنش��دند وتعداد مع��دودیکه حاضر
شدنددرصحنهپیکارازبینرفتند.درمیاندرسهایی
که درمعضل یافتن وآموزش جنگجویانگرفته ش��د،
تغییرومحیط جنگ��ی ناپایداردرس��وریه وهمچنین
معضلکارکردن با ش��رکای منطق��های از قبیل ترکیه
که به دنبال دس��تورکارویژه خود هستند ،میباشد.

خبر متفاوت
راهکار پکن برای مبارزه
با «بوداهای قالبی»
بیبی س��ی:دولت چین به منظور «مبارزه با بوداهای
قالبی»فهرستیشاملاسامی«بوداهایمعتبر»تهیه
ومنتشرکردهاستتاازفریبخوردنپیرواناینآیین
جلوگیریکند.دولتفهرست«870بودایتاییدشده»،
همراه با عکس ومحل استقرارآنها را دربخش مسائل
مذهب��ی وبس��ایت خ��ود ق��رارداده اس��ت .بوداهای
قالب��ی م��ردم را فری��ب داده وازآنها پ��ول میگرفتند.
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