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پشت پرده انفجار کلیسای قبطی های قاهره
انفجار روز یک شنبه کلیسای مس��یحیان قبطی مصر که
منجر به کش��ته ش��دن  26نف��ر و مجروح ش��دن ده ها نفر
دیگر ش��د در ش��رایطی رخ داد که مصر درگیر مش��کالت
متع��ددی در داخل و خارج اس��ت .همی��ن موضوع باعث
شده اس��ت انگش��ت اتهام به س��مت و س��وهای متعددی
برود .در بررس��ی این حادثه تروریس��تی ع�لاوه بر هدف
انتخاب شده ،بازه زمانی و صاحبان منافع نیز باید در نظر
گرفته ش��ود.هرچند تاکنون مصر به طور رسمی انگشت
اتهام را متوجه ش��خص ی��ا گروهی نکرده اما رس��انه های
این کش��ور طبق معمول ،اخوان المس��لمین را عامل این
رویداد معرفی می کنند .در انفجار سال  2011کلیسای
قبطی ه��ا در اس��کندریه نیز اخ��وان المس��لمین متهم به
ارتکاب آن جنایت ش��د ام��ا بعدها معلوم ش��د دولت مصر
برای توجیه قلع و قمع اخوان دست به آن کار زده بود.اما
این بار به نظر می رسد نه دولت و نه اخوان را بتوان عامل
این حادث��ه دانس��ت .اخوانی ها به ش��دت ب��ه مصالحه با
دولت امیدوار هستند و دولت نیز با لغو حکم اعدام سران
این جنبش ب��ه دنبال افزایش تنش نیس��ت .افزون بر این
دولت مصر به قدری درگیر بحران های روزمره و از جمله
کش��مکش س��نتی قبطی ها و مس��لمانان در کشور است
که عم�لا تمایلی برای ظهور یک بح��ران جدید در آخرین
سال ریاس��ت سیس��ی و متهم ش��دن او به ناتوانی امنیتی
ندارد.اما چه کسانی به واقع از این رویداد سود می برند؟
واقعیت این اس��ت که دو عام��ل خارج��ی و داخلی را می
توان به عنوان متهم احتمالی قلمداد کرد .عامل داخلی
گروه های تروریستی هستند که در سال های اخیر اقدام
به عملیات خشونت آمیز و تروریستی در مناطق متعددی
از مصر کرده ان��د .همه این گ��روه ها وابس��تگی فکری به
جریان های س��لفی و افراطی دارند .گفته می شود عامل
انفجار احتماال با عوامل امنیتی مسئول حفاظت از کلیسا
مرتبط بوده اس��ت از آن ج��ا که داع��ش اعت��راف به بمب
گذاری هواپیمای روسیه در مصر کرده بود و نگاه ها را به
سمت وجود ش��کاف و رخنه در سیستم امنیتی مصر برده
بود به نظر می رسد این مسئله می تواند قابل توجه باشد.
به خصوص آن که مس��یحیان غرب آس��یا در کش��ورهایی
مانند عراق و سوریه س��ال ها قربانی خشونت تکفیری ها
بوده اند و تروریست ها کوششی موفق در خالی کردن این
کشورهای مسلمان از مسیحی ها داش��ته اند .همزمانی
انفجار با ای��ام میالد پیامب��ر (ص) می تواند ای��ن گمانه را
تقویت کند که به نوعی تالش ش��ده اس��ت تا اسالم با این
رویداد تروریستی گره بخورد.در موضوع عامل خارجی،
انگیزه طرف های خارج��ی نیز کم اهمیت نیس��ت .مصر
ای��ن روزها در ح��ال دور ش��دن از حلقه دوس��تان خود در
کشورهای خلیج فارس و نزدیکی به سوریه و روسیه است
و مواضع��ش بارها ب��ا خش��م و واکنش عملی س��عودی ها
مواجه ش��ده اس��ت .عمال هرگونه ناامنی در این کشور به
ویژه ایجاد اختالف میان پیروان ادیان ،کمک شایانی به
تضعیف دولت فعلی و توجه بیشتر آن به مسائل داخلی به
جای منطقه ای می کند .مصر در چند س��ال اخیر درگیر
تروریس��م مورد حمای��ت برخی کش��ورهای منطق��ه بوده
اس��ت و اکنون که در حال اتخاذ مواضعی مغایر با اجماع
عربی مورد نظر ریاض است می تواند ش��اهد هشدارها و
حوادث بیشتری باشد .آن چه ضروری و مهم است تالش
دولت برای مصالحه جدی با همه طرف های سیاسی در
این کش��ور اس��ت تا عمال مانع از چنددس��تگی و تضعیف
بیشتر کشور شود.

نبردبا اژدهای زرد

ثبت بزرگترین پیروزی
ارتش بر تکفیریها

ترامپ :لزومی ندارد به سیاست «چین واحد»
پایبندباشم

حلب
آزاد شد

نیروهای ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت سرانجام
پس از عملیات س��خت و نفسگیر خود در محلههای
ش��رقی حل��ب ،ای��ن ش��هر را ب��ه ط��ور کام��ل از لوث
تروریس��تهای تکفیری پاکس��ازی کردند و امنیت و
ثبات را به آن بازگرداندند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار تس��نیم در س��وریه ،عملی��ات
نیروه��ای ارتش س��وریه و نیروه��ای مقاوم��ت برای
آزادسازی محلههای شرقی که به مدت چندین سال
در اش��غال گروههای تروریستی به س��رکردگی باند
تروریستی جبههالنصره قرار داش��ت ،با فتح آخرین
قلعه تکفیریها به پایان رسید و به این ترتیب دومین
شهر بزرگ س��وریه و پایتخت اقتصادی این کشور به
طور کامل آزاد و پاکسازی شد.

س��قوط مس��تحکمترین دژ آنه��ا در منطقه«هنان��و»
از هم فروپاش��ید و تروریس��تها به عم��ق محلههای
ش��رقی گریختند تا ارتش عملی��ات خود را در س��ایه
حمالت ش��دید ب��ه مواض��ع آنها پیگی��ری کن��د آغاز
خ��روج غیرنظامیان و حرک��ت آنها به س��مت مناطق
تح��ت کنت��رل دولت،ب��ر آش��فتگی و س��رخوردگی
گروهه��ای تروریس��تی اف��زود .در ادام��ه عملی��ات
ارتش س��وریه ،محلههای «الصاخور ،الش��یخ خضر،
الحلوانیه،الجزماتیه والمرجه» پاکسازی شد تا حدود
 60درصد محلههای شرقی از اشغال تکفیریها آزاد
شود .در ادامه و پس از گذشت  6روز ،نیروهای ارتش
توانستند محلههای «الشعار،کرم البیک،کرم الجبل
و ضهره عواد» را پاکسازی کنند تا عرصه بیش از پیش
بر تروریس��تهای تکفیری در محلههای باقیمانده
تنگ ش��ود و به این ترتیب با آزادس��ازی این محلهها،
 70درصد شرق حلب آزاد شود.
در اوج عملیات آزادس��ازی ش��رق حلب ،مس��کو روز
پنجشنبه 18آذر( 8دسامبر)ازتوقفعملیاتنظامی
با هدف فراهم ش��دن زمینه خروج تعداد بیشتری از
غیرنظامیان از محلههای ش��رقی خب��ر داد که ارتش
سوریه با هدف حفظ جان غیرنظامیان پیشروی خود
به س��مت محلههای باقیمان��ده را متوقف ک��رد و به
تثبیت مواضع خود در مناطق آزاد شده پرداخت.

▪ ▪عملیاتآزادسازیشرقحلبچگونهآغازشد

عملیات آزادسازی محلههای شرقی حلب از یکشنبه
 30آب��ان  95برابر ب��ا  20نوامبر  2016آغاز ش��د تا
حدود یک چهارم این محلهها در مدت تنها سه روز از
آغاز عملیات از لوث گروههای تروریس��تی پاکسازی
شودکهمهمترینمحلههایآزادشدهشامل «مساکن
هنان��و ،جب��ل ب��درو ،األرض الحم��را ،بعیدی��ن ،
الحیدریه،الهلک و دوار الجندول» میشود.
س��اختار دفاع��ی گرو هه��ای تروریس��تی پ��س از

کردن مهاج��رت غی��ر قانونی و برق��راری امنیت
در مرزه��ای آمری��کا را دارد؛ وی همچنی��ن باید
س��ازمان امنیت حمل و نقل را اداره کند و روابط
بین آژانس های اطالعاتی آمری��کا را ارتقا دهد.
کیلی اوایل امس��ال به عن��وان فرمان��ده جنوبی

▪ ▪ترامپ:گزارشسیادربارهدخالتروسیهدرانتخاباتمسخره
است

دونالد ترام��پ گزارش س��ازمان اطالع��ات مرکزی آمریکا (س��یا)
درباره نقش هکرهای روس در شکست کلینتون ،رقیب دموکراتش
در انتخاب��ات را «مس��خره» خوان��د .ام��ا مقامه��ای ارش��د ح��زب
جمهوریخواه و دموکرات خواستار پیگیری این گزارش هستند.
ترامپ،دموکراتهارامسئولگزارشسیامیداندومعتقداستکه
اینتقالیآنهابهدنبالشکستسنگیندرانتخاباتاست.ترامپ
همچنین گفت«:گزارشهای اطالعاتی روزانه از نظر من ضرورتی
ندارد .من ش��خصی باهوش هس��تم و الزم نیس��ت که هر روز برای
هشت سال آینده بیایند یک چیز را دایم در گوش من فرو کنند»!
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اظهار نظر روز
چامسکی:

ظهورترامپ و سندرزحاصلناامیدیمردم است
تحلیل گ��ر ارش��د آمریکایی به بررس��ی
ش��رایط اجتماعی این روزه��ای آمریکا
پرداخت و گف��ت :میزان امی��د طبقات
متوس��ط و فقی��ر آمری��کا در سراش��یبی
تند کاهش قرار دارد .میان ش��هروندان
آمریکایی رویای بزرگ و بیهمتا بودن رواج دادهشده است.
اولین نسلهای آمریکا برای س��اختن زندگی بهتر باتحمل
ش��رایط س��خت قاره جدید ،پا به این س��رزمین گذاشتند .از
هماناوایلقرننوزدهمتاهمیناواخر،طبقهکارگرآمریکاکه
مهاجراننیزدرآنجایدارند،انتظارداشتندکهبتوانندباکار
سخت ،زندگی بهتری برای خود دستوپا کنند .این انتظار
البتهتاحدودیدرستازآبدرآمد،ولیبرایمهاجرانوزنان
آمریکایی،سالهاطولکشیدتابتوانندباکارسختتر،زندگی
بهتری داش��ته باش��ند .اما این رویا ،امروز بربادرفته اس��ت.
درآمدهای راکد ،ش��رایط رو به وخامت زندگی ،بدهیهای
سرسامآور دانشجویان و سخت شدن یافتن مشاغل با درآمد
مناسب ،حسی از ناامیدی در میان بس��یاری از آمریکاییها
ایجاد کرده است و این شرایط ،مردم را به رأی دادن به کسی
مانند «دونالد ترامپ» و جوانان را به دل سپردن به گفتههای
«برنیسندرز»سوقدادهاست.
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خبرهایمتفاوت
▪ ▪باارزشتریناسکناسونزوئالسکهشد!

بی بی س��ی  -رئیس جمهور ونزوئال اعالم کردکه به منظور
مقابلهباپولشوییوقاچاقپولدر ۷۲ساعتاسکناس۱۰۰
بولیواری (با ارزشترین اسکناس کش��ور) را با سکه تعویض
خواهدکرد.منتقدانمیگویندکهاینتصمیمازسراستیصال
برای مقابله با بحران اقتصادی گرفته شده است .در ونزوئال
اغلب اوقات برای پرداخت صورت حس��اب در یک رستوران
یا س��وپر مارکت به یک کولهپش��تی پر از پول نقد نیاز اس��ت.

▪ ▪ترامپآخرینرئیسجمهوریکهساعتوولکینرا
دریافتمیکند؟

آمریکا پس از  40س��ال خدمت بازنشس��ته شد.
وی از منتق��دان جدی ط��رح ب��اراک اوباما برای
تعطیلی زندان گوانتانامو بوده است ،وی نگرانی
خ��ود را از تصمیم دولت اوباما ب��رای دادن نقش
های کامال نظامی به زنان در ارتش آمریکا اعالم

کرده اس��ت .کیلی در پرونده خود س��متهایی
نظیر فرماندهی نیروهای آمریکای��ی در عراق را
برعهده داشته است .وی به عنوان دستیار با لئون
پانهتا و رابرت گیتس ،وزیران دفاع پیشین آمریکا
همکاری کرده است.

بیزینس اینسایدر  -اززمانریاستجمهوریتریهرومن
در ده��ه 50می�لادی ،تمام رؤس��ای جمهور آمریکا س��اعت
«وولکین»رادرمراسمتحلیفخوددریافتکردهاند.اما آینده
اینسنت،باپرسشیجدیمواجهاست؛چراکهصنعتساعت
سازیسوئیسباافولیشدیدمواجهشدهوشرکتوولکینرا
مجبورکردهتعدادکارمندانخودراکاهشدهدوشرکترو
بهتعطیلیرود.

تیغ اردوغان بر گلوی مخالفان

بازداشت بیش از  118سیاستمدار حزب دموکراتیک خلق و  ۲۳۵حامی پ.ک.ک
مقام��ات امنیت��ی ترکی��ه  ۱۱۸نف��ر از سیاس��تمداران
«حزب دموکراتیک خلق» ،از جمله سران این حزب را در
استانبولوآنکارادستگیرکردند.اینبازداشتهابهبهانه
انفجارهایشنبهشبدراستانبولصورتگرفت«.حزب
دموکراتیک خلق» اما در پی وقوع انفجارهای خونین این

...

اندیشکدهروز
روسیه درراه احیای امپراتوری
اندیشکده استراتفور نوشت :به نظر میرسد که سرنوشت
و فرجام روسیه در حال تغییر اس��ت و روسیه درراه احیای
امپراتوری خود اس��ت .پیروزی رهبر حزب سوسیالیست
مولداوی در انتخابات ریاست جمهوری 13نوامبر بهخوبی
حاکی از کاهش تمایل و عالقه این کش��ور ب��رای برقراری
روابط نزدیکتر با غرب اس��ت .گرجس��تان نیز جنبههای
خاص��ی از مواضع خ��ود در خص��وص مناط��ق «آبخازیا» و
«اوستیای جنوبی» را تعدیل کرده اس��ت .درباره اوکراین
نیز که اکنون به حمایتهای غرب دلگرم اس��ت ،اما تغییر
ش��رایط سیاس��ی در اروپا و ایاالتمتحده آمریکا میتواند
دول��ت اوکرای��ن را وادار کن��د تا مواض��ع خ��ود در پروتکل
مینسک را تعدیل کند .کشورهای شوروی سابق که زمانی
اتحادی پایدار و قدرتمند را با روسیه ایجاد کرده بودند نیز
در پی تغییرات سیاسی جاری اروپا و آمریکا ،بهاحتمالزیاد
روابط خود با روس��یه و غرب را م��ورد ارزیاب��ی مجدد قرار
خواهند داد .بالروس نیز بهرغم اتحاد نظامی دیرینه خود
با روسیه ،در طول سال گذشته روابط تازهای را با غرب آغاز
و برای گرم شدن هر چه بیشتر این روابط تالش کرده بود،
اما این روند اکنون میتواند متوقفش��ده یا حتی معکوس
ش��ود .درباره ارمنس��تان ش��اید ش��رایط به گون��ه دیگری
باشد .زمانی که آتش جنگ میان ارمنس��تان و آذربایجان
بر س��ر منطق��ه «ناگورنو-ق��ره باغ» در م��اه آوریل ش��علهور
شد ،ارمنس��تان نس��بت به وفاداری دیرینه خود به روسیه
تردید پیدا کرد .اما شاید یکی از دالیلی که درگیری میان
ارمنستان و آذربایجان را تشدید کرد این بود که روسیه در
آن دوران بهش��دت درگیر مداخله در بحرانهای سوریه و
اوکراین بود .اگر بهواس��طه روی کار آمدن دولت جدید در
آمریکا چالشهای پیش روی مس��کو تاحدی کاهش یابد،
این کشور در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت و میتواند
در حلوفصل بحرانهایی نظیر بحران به وجود آمده میان
آذربایجان و ارمنستان نقش فعاالنهتری را ایفا کند .روسیه
اخیر ًا مذاکراتی را باهدف تقویت همکاریهای نظامی با
ازبکس��تان و جمهوری آذربایجان برگزار کرده است و این
کش��ورها نیز به دنبال آن هس��تند تا روابط خود با مسکو را
گسترش دهند .در طول سال آینده ،باروی کار آمدن دولت
جدید آمریکا و نیز گسترش شکاف و دودستگی در اتحادیه
اروپا ،روسیه میتواند از فرصتهای به وجود آمده استفاده
کند و نفوذ پیشین خود در بسیاری از کشورهای همسایه و
هممرز را دوباره بازیابد.

نیروهای ارتش سوریه در عمل توانستند بیش از چهار
هزار غیرنظامی را طی  24ساعت پس از اعالم توقف
عملیاتنظامیخارجکردهودرپناهگاههاییکهبرای
آنها تدارک دیده شده بود ،اسکان دهند.
اولین نتیجه شکست مسکو و واشنگتن در دستیابی
به تواف��ق درب��اره حلب که به خ��روج تروریس��تها از
محلهه��ای باق��ی مان��ده منج��ر ش��د ،آزادس��ازی
محلههای«األصیل��ه و الش��یخ س��عید» از مهمتری��ن
دژهای جبهه تروریس��تی النصره در منطقه بود و در
ادامه ارتش سوریه از آزادسازی محلههای « النزهه،
الصالحی��ن ،الفردوس ،ک��رم الدعدع ،جس��ر الحج،
اإلس��کان و باب المقام» خبر داد تا  98درصد ش��رق
حلب تا روز دوشنبه  22آذر( 12دسامبر) آزاد شود و
تروریستها در تنها دو درصد باقی مانده در محاصره
شدید قرار گیرند.
«الس��کری ،بس��تان القص��ر ،األنص��اری ،الکالس��ه،
المش��هد ،الزبدی��ه» و بخشهای��ی از «ص�لاح الدین
وس��یف الدوله» تنها محلههای باقیمانده در اشغال
تروریستهای تکفیری اعالم شده است تا تکفیریها
دو گزینه بیش��تر نداشته باش��ند یا مرگ و یا پذیرفتن
شکس��ت نهایی با رفتن به ادلب از طریق اتوبوسها
تا بزرگترین شکستی که از ابتدای جنگ علیه سوریه
متحمل شدهاند را همراه خود ببرند.

ترامپمانندیککاسبآمریکاییکهمحصوالتچینیبهاقتصادش
صدمه زده است ،در برابر چشمبادامیهای رقیب ،شمشیر را از رو
بس��ته و در تازهتری��ن اظهارنظر درب��اره ِ
خط قرم��ز چینیها گفت:
«دولتش لزوم ًا به سیاس��ت موس��وم به چین واحد و ای��ن موضع که
تایوان بخشی از چین واحد باشد ،پایبند نخواهد بود».اگرچه بعد
از گفت وگوی تلفنی ترامپ با تسای اینگ ون ،رئیسجمهور تایوان
برخیاینمسئلهراگذرادانستنداماسخنانروزگذشتهترامپعلیه
چین نشان داد که رویکرد دولت آینده وی دربرابر اژدهایزرد جدی
و احتماال تنش زا خواهد بود  .به گزارش رویترز ،ترامپ در مصاحبه
با ش��بکه «فاکس نیوز» گفت« :لزومی ندارد ت��ا زمانی که با چین بر
سر مسائل دیگر ازجمله تجارت ،توافقی را برقرار کنیم ،به سیاست
چین واحد پایبند باشیم؟!» .ترامپ از چین بابت برخی اقداماتش
ازجمله سیاستهای ارزی ،فعالیتهایش در دریای چین جنوبی
و موضعش در قبال کره شمالی انتقاد دارد .این سیاست ترامپ در
برابر چین ،خشم پکن را در پی داشت و رسانههای دولتی چین بار
دیگر ترامپ را هدف حمله و انتقاد قراردادند« .گلوبال تایمز» چین
درمطلبیترامپرایک«فردسادهلوحوکودکیناداندردیپلماسی
» خواند و توصیه کرد که ترامپ به مطالعه کتابهایی درباره روابط
چین با آمریکا بپردازد و از توس��ل به قلدری بپرهیزد .همچنین ،به
گزارش خبرگزاری رویترزِ ،گنگ شوآنگ ،سخنگوی وزارت خارجه
چیندرنشستخبریخودباتأکیدبراینکهسیاست«چینواحد»،
«سنگ بنای مناسبات چین و ایاالتمتحده» را تشکیل میدهد ،از
دولت ترامپ خواست تا حساسیت مسئله تایوان را درک کند.

مدافع گوانتانامو؛ وزیر امنیت داخلی ترامپ
ترامپ ،ژنرال بازنشس��ته جان کیلی را به عنوان
نامزد مد نظر برای احراز پست وزیر امنیت داخلی
این کش��ور معرفی کرد .به نوش��ته رویترز ،کیلی
که  45س��ال س��ابقه کار در ارت��ش را در کارنامه
دارد ،ماموری��ت ف��وری ب��رای مقابل��ه و متوق��ف
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دو س��وءقصد را محکوم کرده ب��ود .در عملیاتی همزمان
نیز ،در  11اس��تان ترکی��ه 235 ،نفر به اته��ام فعالیت و
تبلیغدرشبکههایاجتماعیبهنفع«پ.ک.ک»دستگیر
شدند .بازداشت های اخیر در حالی صورت گرفته است
که طرح اصالح قانون اساس��ی ترکیه با هدف گس��ترش
قدرت و اختیارات رئیس جمهور که به صورت مش��ترک
توس��ط حزب عدالت و توس��عه و حزب حرکت ملی آماده
شده است با  316امضا ،تقدیم اسماعیل قهرمان رئیس
مجلسملیکشورشدهاست .مجلسترکیه 550کرسی
داردواینمصوبهبرایتبدیلشدنبهقانونبهدوسومآراء
نیاز دارد .اکنون  10تن از نمایندگان حزب دموکراتیک
خلق ها در مجلس ترکیه از جمله دو رئیس مش��ترک این
حزب به اتهام عضویت در سازمان تروریستی پ ک ک یا
حمایت از آن در زندان به سر می برند.

هاوانا به بروکسل نزدیک می شود

اتحادیه اروپا و کوبا پس از دهه ها وقفه،توافق عادی سازی روابط را امضا کردند
اتحادیه اروپا و کوبا توافق عادی سازی روابط خود پس از
دههها وقفه را امضا کردند.کوبا تنها کشور آمریکای التین
بود که طرف مذاکره و همکاری با اتحادیه اروپا به ویژه در
زمینههای تجاری ،حقوق بشری و مهاجرتی قرار نگرفت.
وزیران اتحادیه اروپا هفته گذشته توافق کردند تا سیاست
خود را که از سال  ۱۹۹۶اجرا شده و به موجب آن کوبا تا
زمانبهبوداستانداردهایحقوقبشریخودنمیتوانست

روابط نزدیکی با این گروه داش��ته باش��د ،کن��ار بگذارند.
توافق جدید توس��ط برونو رودریگرز پاری�لا ،وزیر خارجه
کوبا ،فدریکا موگرینی ،مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا
و نمایندگان  ۲۸کش��ور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل و
پس از سالها مذاکرات س��خت به امضا رسید.این توافق
در حالی حاصل شده که فیدل کاسترو ،رهبر انقالب کوبا
ماه گذشته درگذشت.پیش از این ،کوبا پس از بیش از نیم
قرنروابطخودبادشمناصلیاشیعنیواشنگتنراازسر
گرفتهبود،ایندرحالیاستکهماهگذشته دونالدترامپ
تهدید کرده ب��ود توافق با کوب��ا را در صورتی ک��ه هاوانا به
اقداماتی برای بهبود وضعیت زندگی مردمش دست نزند
بر هم خواهد زد،البته پیشتر وزارت خارجه کوبا گفته بود
که با وجود ازس��رگیری روابط،تحریم تجاری آمریکا علیه
این کشور به میزان وس��یعی همچنان باقی مانده که این
مسئله مانع مهمی در پیشرفت اقتصادی کوباست.

«بیل انگلیش» ،کشاورزی که نخست وزیر نیوزیلند شد
بعدازاستعفایجانکی،نخستوزیرپیشیننیوزیلند«،بیل
انگلیش»،وزیراسبقداراییکهسابقهخوبرونقاقتصادی
برای این کش��ور به ارمغان آورده ب��ود ،از طرف حزب ملی
بهعنوان نخستوزیر جدید انتخاب و قس��م یادکرد .جان
کی به دالیل خانوادگی از س��مت خود کنارهگیری کرده

بود .به گ��زارش تلگراف ،خانم «پائولو بن��ت» هم بهعنوان
معاوناولنخستوزیرانتخابوقسمیادکرد .بیلانگلیش
در س��ال  2002رئیس حزب ملی نیوزیلند بود ،اما در آن
زمان این حزب بدترین شکس��ت تاریخ��ی در انتخابات را
تجربه کرد .وی پیش��تر در تعریف از خ��ودش گفته بود که
فردی خس��تهکننده اس��ت .نخس��توزیر جدید نیوزیلند
پدر ش��ش فرزند ،اهل جنوب این کش��ور اس��ت که پیشتر
کشاورز بود .انگلیش سوسیالیست محافظهکار و ازجمله
سیاس��یون نیوزیلندی اس��ت که به س��قطجنین و ازدواج
همجنسگرایان رأی مخال��ف داده بود .بیل انگلیش 26
سال در سیاس��ت بوده و س��ال  1990اولین بار بهعنوان
عضو پارلمان این کش��ور انتخاب ش��د .زمانی که انگلیش
وزیر دارایی بود ،تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از3
ش یافت.
درصد افزایش و آمار بیکاری  5درصد کاه 
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