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انتقال عروس ترامپ به بیمارستان
پس از بازکردن پاکت مشکوک

عروس رئیس جمهور آمریکا پس از باز کردن نامه ای که حاوی یک پودر سفید رنگ بود ،برای احتیاط به بیمارستان انتقال یافت .این نامه برای پسر بزرگ ترامپ و به نشانی آپارتمان
او در منهتن ارسال شده بود.لباس ها و بدن ونســا توسط ماموران آتش نشانی از عالیم این پودر پاک سازی شــد و پلیس نیویورک به بی بی سی گفت که پودر سفید موجود در پاکت
خطرناک نبوده است.این در حالی اســت که در سال  2001گرد ســیاه زخم از طریق پســت برای عده ای از قانون گذاران و خبرنگاران در آمریکا ارســال و باعث مرگ پنج نفر شد.

نشست محرمانه کشورهای مشترک المنافع
برای تعیین جانشین ملکه انگلیس

تحلیل روز

اندیشکده روز
چرایی نگاه اتحادیه به شرق اروپا
اندیشکدهراهبردیتبییننوشت:فدریکاموگرینیبهتازگی
اعالم کرده راه بــرای عضویت کشــورهای غــرب بالکان به
منظور پیوستن به اتحادی ه اروپا باز اســت.در این چارچوب،
قرار اســت کشــورهای آلبانی ،بوســنی ،کــوزوو ،مقدونیه،
مونتهنگرو و صربستان طی یک دور ه زمانی مشخص ،تا سال
 2025به عضویت این اتحادیه درآینــد .یکی از اصلیترین
دالیل تمایــل اتحادی ه اروپا بــه عضویت این کشــورها را باید
نگرانــی از نفوذ فزایند ه چین و روســیه در میان کشــورهای
ایــن منطقــه دانســت .نفــوذ چیــن در کشــورهای منطقــه
بالــکان ،ماهیتــی ژئواکونومیــک دارد؛ چیــن در چارچوب
طــرح کمربند-جــاده خــود ،در حــال ســرمایهگذاری در
زیرساختهای این کشورهاست و نوع قراردادهای دولتی
منعقدشــده ،برای اروپا مای ه نگرانی است.بااینحال ،نفوذ
روسیه در این منطقه بیشتر از جنس سیاسی و امنیتی است.

20سال حبس برای دوست رئیس جمهور برکنارشده
کره جنوبی به دلیل سوء استفاده ازقدرت

دوست ناباب در زندان

دوست صمیمی و البته دردسرساز پارک گئون های ،رئیس جمهور پیشین
کر ه جنوبی به دلیل نقش کلیدیاش در رســوایی فسادی که سقوط دولت
گئون های را به دنبال داشــت ،به  ۲۰ســال زندان محکوم شــد.به گزارش
خبرگزاری رویترز ،دادســتان کره جنوبی خواســتار  ۲۵سال حبس برای
چوی سون  -سیل ،معتمد رئیس جمهور سابق کره جنوبی به اتهام دریافت
رشوه ،سوءاستفاده از نفوذ و قدرت شد ولی دادگاه سئول وی را به  ۲۰سال
حبس محکوم کرد.ســون  -ســیل که از طریق پدرش به گئون های نزدیک
شــده بود ،به تبانی با وی برای کســب درآمد میلیونی از شرکتهای بزرگ
کره جنوبی از جمله سامسونگ و لوته و استفاده از ارتباطش با رئیس جمهور
برای دخالت در امور کشوری متهم اســت.وی به دریافت  ۱۴میلیارد وون
معادل  ۱۳میلیون دالر از شــرکت سامسونگ و شــرکت لوته اعتراف کرده
است.دادگاه منطقه مرکزی سئول همچنین شین دونگ بین ،رئیس گروه
شرکت لوته را به دریافت رشوه محکوم و حکم دو سال و نیم حبس برای وی
صادر کرده است.این دادگاه دستور بازداشت فوری وی را داد.پارک گئون
های مارس گذشته بعد از اعتراضات فراوان خیابانی و استیضاح از ریاست
جمهوری برکنار و روانه زندان شد .وی متهم به دریافت رشوه و سوءاستفاده
از قدرت است .با این حال وی هیچ یک از این اتهامات را قبول نکرده است.

...
سوریه

عطوان:

از آن جایی که ملکه انگلستان ُم ِسن و در آستانه  92سالگی است ،کشورهای
مشترکالمنافعکهاکنونتحتفرمانرواییاوهستند،نشستیرابرگزارخواهند
کرد تا به طور مخفیانه درباره فرمانروای کل این کشــورها بعد از مرگ الیزابت
دوم،مشورتکنند.بهنوشتهبیبیسی،جانشینیملکهدرانگلستانموروثی
اســت اما فرمانروایی کل 53کشور مشــترکالمنافع (به اضافه خود بریتانیا)
شاملاسترالیا،نیوزلندوکاناداموروثینیستولزوماپادشاهیاملکهانگلستان
نباید فرمانروای آنان باشــد گرچه اکنون الیزابت دوم فرمانروایی آن کشــورها
را برعهده دارد .ملکه خودش خواستار جانشینی فرزند ارشدش پرنس چارلز
بر کشورهای مشــترکالمنافع بوده و تا کنون چندین بار مقامات ارشدی را به
این کشورها اعزام کرده تادر این باره گفتوگو کنند .نشست آینده کشورهای
مشترکالمنافع ماه آوریل 2018برگزار میشود و به دلیل کهولت سن ملکه
انگلســتان ،احتماال این آخرین حضور وی در آن خواهد
بود.کشورهایمشترکالمنافعمجموعهایاز 53کشور
مستقلهستندکههمهآنهابهجزموزامبیکوکامرون
پیشتر مستعمره امپراتوری انگلستان بودهاند.
این کشــورها روی هــم حــدود دو میلیــارد نفر
جمعیتدارندوحدود 30درصدازخشکیهای
زمین را در بر میگیرند .چندی پیش هم همسر
ملکه پرنــس فیلیپ که اکنــون  96ســال دارد،
خود را بازنشســته و از تمامی مســئولیتهای
سلطنتیکنارهگیریکرد.الیزابتدومکه
فرزندارشدخانوادهخودبودوتنهایک
خواهرکوچکترداشت،بعدازمرگ
پدرشکهپادشاهبریتانیابوددرسن
 25سالگیملکهاینکشورشد.

...
ترکیه

...

اظهار نظر روز

درجستوجوی فرمانروا

فصل تغییرات در جمهوری آذربایجان؟
امیرمســروری -انتخابــات ریاســت جمهــوری آذربایجان
نزدیک اســت و الهام علی اف برای چهارمین بــار نامزد این
انتخابات شــده اســت .نارضایتی های اجتماعی و سرکوب
شیعیاندراینکشورانتقادهایبینالمللیراازالهامعلیاف
افزایشدادهوموجبتوجهنهادهایفعالدرحوزهحقوقبشر
شده است .از طرف دیگر آذربایجان با دعوت از نخست وزیر
اسرائیل،عمالبهکشورهایمخالفاسرائیلپیامیفرستاده
که نمی توان تاثیر آن را در روابط باکو با دیگر کشورها نادیده
گرفت.انزجاراجتماعیازاسرائیلدرمیانمردمکشورهای
اسالمیقطعابرایآذربایجانپرهزینهاستوباکوتمایلندارد
درمنطقهدرگیرشود.بهویژهآنکهایرانبهعنوانبزرگترین
دشــمن تل آویو به هیچ عنوان به روابط میان اسرائیل و دیگر
کشورهایمحیطپیرامونیاشکمتوجهنیستوازکنارآنبه
راحتیعبورنمیکند.درکنارآنپرونده«قرهباغ»یکچالش
جدی میان آذربایجان و ارمنســتان اســت و در سال گذشته
میالدی می رفت که به یک جنگ تمام عیار برای باکو تبدیل
شود .تا این جا خبری از فصل تغییرات در آذربایجان نیست
اما انتشار دیدگاه سخنگوی وزارت خارجهآذربایجان درباره
پروندهقرهباغحکایتازکناررفتناحتمالیالهامعلیافدر
انتخابات آینده دارد.این سخنگو از پیگیری مذاکرات صلح
پسازانتخاباتریاستجمهوریآذربایجانخبردادکهبهنظر
میرسدمیتواندبراوضاعداخلیاینکشورتاثیرگذارباشد.
تاامروزیکیازمهمتریندالیلبهنتیجهنرسیدنپروندهصلح
قره باغ ،رویکردهای تند و سرســختانه الهام علی اف بود اما
آیا پیگیری مذاکرات صلح در پرونده قره باغ پس از انتخابات
حاکیازتغییراتمهمدرباکواست؟
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سوریه افغانستان نیست
نگاهی به اهداف مدنظر رئیس جمهور آمریکا
در طرح بودجه سال ۲۰۱۹

ترامپ شیفته پنتاگون

رئیسجمهورآمریکاازبرنامهبودجه 4.4تریلیوندالریخودبرایسالآینده
رونمایی کرد که بر خالف برنامه سال گذشــته اش ،شامل کسری بودجه یک
تریلیوندالریخواهدشد.دراینبودجه،هزینههایپنتاگونوبهجزآنسرمایه
هنگفتی برای فعالیت وزارت دفاع در دیگر کشــورها ،افزایــش 13درصدی
داشتهوتا 686میلیارددالررسیدهاست.اینبودجهنظامی ۷۴میلیارددالر
بیشترازبودج هسالمالیگذشتهاست.دراینبخشبهعملیاتنظامیآمریکا
درخارجازمرزهایاینکشور،ازجملهسوریه،عراقوافغانستاناشارهوتامین
مالیآنهانیزدرنظرگرفتهشدهاست.ترامپدرحالیازهزینهکرددولتهای
قبلیآمریکادرخاورمیانهانتقادمیکندکهخوداوافزایش 36میلیوندالری
بودجه را بــرای آن چه «منزویســازی کره شــمالی و افزایش فشــار تحریمها
علیه ایران» خوانده ،پیشنهاد داده است.او همچنین خواستار اختصاص۲۴
میلیارددالربراینوسازیبخشهایسهگانهبرنامههستهایاینکشورشده
است.کمکمالیآمریکابهاسرائیلنیز ۲۰۰میلیوندالرافزایشمییابدوبه
3.3میلیارددالرمیرسد.دراینبودجههمچنینگامهایمشخصیهمبرای
تامینمالیاقداماتآمریکادرجهتگیریبهسمتاروپامدنظراست.برای
مثالبهمنظوراجرای«تعهداتواشنگتندرحفظصلحوامنیتدراروپا»
بیشاز 6.3میلیارددالراختصاصیافتهاست.

...
ژاپن

...
روسیه

خیز ارتش سوریه برای آغاز عملیات
پاک سازی غوطه شرقی

اردوغان :آمریکا تئاتر مبارزه با
«داعش» در سوریه را متوقف کند

شینزو آبه :سئول با فشار بر کره
شمالی موافقت کرده است

الوروف :آمریکا به دنبال تشکیل یک
"شبه کشور" در شرق فرات است

نیروهــای «النمر»تحــت امــر ســرهنگ «ســهیل
الحسن» در ارتش سوریه آماده آغاز عملیات تازهای
می شــوند .قرار اســت نیروهای ارتش ســوریه در
غوطه شــرقی واقع در شرق دمشــق عملیات پاک
ســازی این منطقه را آغــاز کنند .ارتش ســوریه در
اواســط دی ماه گذشــته با عملیات گسترده خود
موفق شد منطقه غوطه غربی واقع در ریف جنوب
غربیدمشقراازتروریستهاپسبگیرد.نیروهای
سوری طی عملیات ســه ماهه خود در این منطقه
تروریست ها را مجبور کردند ضمن تحویل سالح
های سنگین خود ،از این مناطق خارج شوند.

رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه ،گفت
که ایاالت متحــده باید «تئاتر مبــارزه با داعش» در
سوریه را که به مبارزه علیه ترکیه تبدیل شده است،
متوقف کند .آمریکا از پول مالیاتی که آمریکاییها
میپردازند به عناصر تروریســتی کمک میکند.
ترکیهحمایتآمریکاازگروههایمسلحکردسوری
را که علیه شــاخه القاعده در ســوریه مــی جنگند
حمایتازتروریستهامیداند.روزدوشنبهمولود
چاوشاغلو ،وزیر خارجه ترکیه ،گفته بود :روابط ما
با آمریکا وارد مقطع حساسی شده است؛ روابطی
که یا درست خواهد شد یا کامال خراب میشود.

«شینزو آبه» نخســت وزیر ژاپن دیروز اعالم کرد
که با «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی
درباره لزوم ادامه فشار حداکثری بر کره شمالی
توافق کرده اند .در همین باره نخســت وزیر کره
جنوبی در ســئول با رئیــس مجلس ژاپــن دیدار
کرد و دو طرف بر لزوم اتخاذ تصمیم های جدید
برای خلع سالح هسته ای کره شمالی به توافق
رســیدند .این توافق در حالی انجام شد که طی
هفتــه هــای اخیــر گشــایش سیاســی در روابط
ســرد و یخ زده کره جنوبی و کره شمالی صورت
گرفته است.

وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد :از نظر مسکو
ایاالت متحده آمریکا به دنبال استقرار بلند مدت
و شاید همیشگی در سوریه است .رئیس دستگاه
دیپلماسی مسکو افزود :به عقیده من آمریکاییها
تــاش میکنند گامهــای یک جانبــه خطرناکی
بردارند و به این طریق ،این گامها بیشتر و بیشتر
بخشــی از مسیر تشــکیل "شبه کشــور" در بخش
بزرگــی از اراضــی ســوریه در کرانــه شــرقی رود
فــرات و نزدیک مــرز عراق بــه چشــم میآید   .به
گفته الوروف ،این اقدام بیشتر شبیه گامی برای
تضعیف تمامیت ارضی سوریه است.

بیش از شش هزار سرباز آمریکایی در عراق و دو هزار نفر هم در
سوریه حضور دارند ،این نیروهای اشغالگر شکار بزرگی برای
نیروهای جدیــد مقاومت خواهند بود که هم اکنــون برای این
هدفآمادهمیشوندوجایتعجبنیستاگرنیروهایالحشد
الشعبی عراق و چه بسا گروههای مسلح سوری طرفدار ترکیه
هم شبیه اتفاقی که در عفرین جریان دارد ،یکی از ستونهای
اصلی مقاومت جدید باشند به ویژه نیروهای الحشد الشعبی
که پس از بازپسگیری موصل بیکار هســتند .همچنین گروه
هایمسلحسوریطرفدارترکیههممیتواننداهدافخودرابر
اساسآنچهترکیهبهآنهادیکتهمیکندتغییردهند.آمریکاجز
برادران ُکرددرمنطقهدوستیبرایخودباقینگذاشته،ترکیه،
سوریه،عراقوایرانراازدستدادهواگرگمانمیکندمیتواند
ســوریه را به افغانســتان جدیدی مبدل کند و بــا مجهز کردن
گروههای مسلح به موشکهای استینگر چهار کشور به عالوه
روسیهراشکستبدهدکامالاشتباهمیکند،اینچهارکشور
قدرتهای اصیل منطقــه اند و نظیر اتحاد جماهیر شــوروی،
اشغالگرنیستند.دولتسوریه نیزبخشیازیکسیستمبزرگ
منطقهایوبینالمللیاستوهمچونافغانستاننیست.

خبرهای متفاوت
▪ترامپ با جنگ هسته ای به کجا پناه می برد؟

بیبیســی :در صورت وقــوع جنگ هســته ای ،ترامپ چند
پناهگاه در دسترس خود دارد .یکی از آن ها پناهگاهی است
کهدردهه 1950زیرکاخسفیدساختهشد.یکپناهگاهدیگر
همدرکوههای«بلوریج»ویرجینیادرمنطقهآتالنتیکجنوبی
آمریکا قرار دارد .ترامــپ یک پناهگاه زیرزمینــی امن هم در
عمارتاعیانیخوددرماراالگویفلوریدادارد.درباشگاهگلف
ترامپ هم یک انبار ،که پیشــتر برای نگهداری بمب استفاده
میشــد ،وجود دارد و در صورت وقوع حمله هستهای رئیس
جمهورآمریکابهآنجاهممیتواندپناهببرد.
▪استقبال گرم «اون» از خواهرش پس از سفرمهم

کتایمز :اســتقبال گرم از «کیم یــو جونگ» خواهر
نیویور 
رهبر کره شــمالی و یکی از مطمئنترین دســتیاران او ،در
کره جنوبی پایان نیافت و در کشــور خودش نیز ادامه دارد.
«کیم جونگ اون» رهبر کره شــمالی ،با اســتقرار یک گروه
موسیقی نظامی و گارد افتخاری در فرودگاه پیونگیانگ،
هنگام ورود خواهرش به کشور احســاس خود را به او نشان
داد .تنها چند ماه پیش همه به کره شمالی به چشم کشوری
رعبآور نگاه میکردند؛ اما خواهر اون توانست با رفتار خود،
دید مردم کره جنوبی را به کشورش تغییر دهد به طوری که
با صمیمیت و گرمی از او استقبال شد.
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