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بازیگر به نقش واقعی
رئیس جمهور نزدیک می شود
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تحلیلروز

ائتالف های عراقی در مسیر
شکنندگی
سیدرضاقزوینی غرابی-درحالیکهنزدیکبهیکسالاز
انتخاباتپارلمانیعراقمیگذردودوائتالفاصلیپارلمان
نیزهرچندبدونتجانسشکلگرفتند،زمزمههاییمبنیبر
بازآفرینی ائتالف ها به شکلی نو در جریان است.نارضایتی
جریانحکمتازهمپیمانخودیعنیسائرونونگرانیگروه
هایتشکیلدهندهاینائتالفازیکهتازیسائرونوفتحدر
تصمیم گیری ها بدون توجه به نظرات دیگر گروه ها از همان
ابتدا موجبات نارضایتی هــای فراوانی را فراهــم آورده بود.
عالوهبراینهاسازمخالفائتالفالنصربهرهبریالعبادی
با دولت عبدالمهدی که وی نیــز نامزد رهبر ســائرون بود از
اختالف های جــدی میان احزاب مختلف حکایــت دارد .به
تازگی نیز خبرهایی مبنی بر احتمال ائتالف دولت قانون و
النصربهگوشمیرسدکهتااینجابهدلیلمواضعالعبادی
تحقق آن ســخت به نظر می رسد.پیوستن احتمالی جریان
حکمتبهدولتقانونوالنصرنیزدرروزهایاخیرموردبحث
محافلسیاسیوتحلیلگرانبودهاست.چنانچهایناتفاق
به فرجام برسد مجموع کرسی های این سه گروه با یکدیگر و
بخشیازبدنهسازمانبدربههفتادخواهدرسید.ائتالفهای
سیاسیعراقهیچیکبرمبنایدیدگاههایراهبردیوافق
فکری همسو شکل نگرفتند بلکه منافع حزبی و تالش برای
کسبامتیازاتوقدرتمبنایاینشکلگیریهابودبنابراین
طبیعیاستکهدرفضایسیاسیاینچنینیعراق،انتظار
شکنندگیاینائتالفهاوجودداشتهباشد.

پیشخوان بین الملل
طــرح جلــد مجله
ویــک بــا عنــوان
«انتقــام میلــر» به
برنامــه اســتیون
میلر ،مشاور ارشد
کاخ ســفید بــرای
مهاجرانــی کــه از
مرز جنوبی به این
کشــور مــی آیند،
پرداخته است .در
زیرتیترآمدهاست
کهکاخسفیدتصمیمدارددرانتقامازاختصاصنیافتن
بودجه برای دیوار مکزیک مهاجران را درsanctuary
 citiesتخلیهکند.اینشهرهااجازهمیدهندمهاجران
غیرقانونی در آن جا زندگی کنند و دولت فدرال اجازه
نداردمهاجرانغیرقانونیرااخراجکند  .

 8انفجارپیاپی در سریالنکا ۲۰۷ ،کشته و  ۴۵۰مجروح
به جا گذاشت

گفت وگوی تلفنی ترامپ با حفتر روند تحوالت لیبی را
وارد مرحله جدیدی کرد

کشتاردر«عیدپاک»

صبحیکشنبهحوالیساعت8:54درحالیکهمسیحیانخودرابرایمراسم
آیینی «عید پاک» آماده می کردند ،انفجار همزمان در سه کلیسا و سه هتل پنج
ستارهدرسریالنکادستکم 207کشتهو 450زخمیبهجاگذاشت.بخشیاز
قربانیانراگردشگرهایخارجیتشکیلمیدهند.ساعاتیپسازاینحمالت
نیز به یک باغ وحش و مقر پلیس حمله شــد .همزمان ،وزیر دفاع ســریالنکا در
بیانیهایبرقراریمنعآمدوشدرادرکشوراعالمکردوافزودکهمسئوالنسلسله
حمالتبههتلهاوکلیساهاشناساییشدهاند.اودریککنفرانسخبریاین
حمالت را یک «حادثه تروریستی» معرفی کرد .رســانههای سریالنکا افرادی
به نامهای «زهران هاشــم» و «ابو محمــد» را به عنوان دو نفــر از عوامل انتحاری
انفجارهایامروزاینکشورمعرفیکردهاند.هاشمدرماههایگذشتهدرصفحه
فیس بوک خود مطالبی در دفاع از داعش منتشر میکرده است .رئیس پلیس
سریالنکانیزعاملاحتمالیرایکگروهافراطیموسومبه«جماعتتوحیدتامیل
نادو» ( )Tamil Nadu Thowheed Jamathدانســت که در ســال ۲۰۰۴در
تامیلنادویهندپایهگذاریشدهاست.ازسال۲۰۰۹میالدیکهجنگداخلی
درسریالنکابهپایانرسید،خشونتهایمذهبیهمچنانبهشکلمداومادامه
داشتهاست.پیشازآننیزاینکشوردچارتنشهایدینیمیاناسالمگرایان
افراطی و بودائیان بنیادگرا بود .بر اساس آمار سرشماری سال  ،۲۰۱۲از کل
جمعیت  ۲۲میلیون نفری سریالنکا ۷۰ ،درصد بودایی ۱۲٫۶ ،درصد هندو،
 ۹٫۷درصدمسلمانو ۷٫۶درصدمسیحیهستند.

...
سوریه

نبردپشتدروازههایطرابلس

بازداشت  227معترض دربیست و سومین تظاهرات
جلیقه زردها

خشمآمیخته با سوگ نوتردام

چند روز از چالــش دولت ماکرون برای بازســازی کلیســای در آتش ســوخته
«نوتردام»نگذشتهکهآتشخشممعترضاننیزبهچالشهااضافهمیشود28.
هزار نفر در سراسر فرانسه و 9هزار نفر در پاریس در بیست و سومین راهپیمایی
جلیقه زردها حضور داشتند در حالی که بر اساس گزارش رادیو فرانسه شمار
نیروهایامنیتیبه 60هزارتنمیرسید.درآخرینهفتهاینتجمعات،بخشی
از اعتراض جلیقهزردهای فرانسوی به سوء استفاده میلیاردرها و شرکتهای
ثروتمند از موقعیت آتشســوزی در کلیســای جامع «نوتردام» بــود .از فردای
آتشسوزی نوتردام موجی از انتقادهای ضد دولتی به دلیل افزایش «معافیت
مالیاتی»برایکمککنندگانبهبازسازیاینکلیسادرسراسرفرانسهبهوجود
آمد .معترضان میگویند در حالی که خواســته اصلی آن هــا کاهش مالیات و
افزایش قدرت خرید برای اقشار کمدرآمد و متوسط است ،دولت باز هم به فکر
پولدارترین افراد جامعه است .اعتراضاتی که با خشونت و آتش زدن خودروها
همراه بود .در حالی که نیروهــای امنیتی اجازه تردد و تظاهــرات در نزدیکی
کلیســای نوتردام را نمی دادند ،در میدان رپوبلیک (جمهــوری) و بولوار ژول
فری که بیشترین درگیریها از آن جا گزارش شــده ،برخی از معترضان چند
خودرو و موتورسیکلت را آتش زدند .یک معترض میگوید« :دولت سریع برای
بازسازی کلیسای نوتردام سر کیسه را شل کرده است» ،اما برای آن ها هزینه
نکرده است .پلیس برای پراکندن معترضان در پاریس از گاز اشکآور استفاده
و بیش از  227نفر از آنان را دستگیر کرد.

...

کرهشمالی

3

نبرد پشت دروازه های پایتخت وبزرگ ترین شهر لیبی در حالی ادامه دارد
کهباگذشتزمان،مواضعبینالمللیدرقبالاینتحوالتوضوحبیشتری
پیداکردهاستبهویژهموضعآمریکاکهدرگفتوگویتلفنیترامپوخلیفه
حفترژنرالیکهقصدفتحطرابلسرادارد،عیانترشد.ترامپتالشژنرال
حفتررابرایمقابلهبا"تروریسم"و"ایمنکردنمنابعنفتیلیبی"بهرسمیت
شناختهوگفتوگوهایینیزدربارهآیندهلیبیصورتگرفتهاست.براساس
بیانیهکاخسفید،دراینگفتوگویتلفنیدونفردرباره"چشماندازمشترک
برایگذارلیبیبهیکنظامسیاسیباثباتودموکراتیک"صحبتکردند.به
نظرمیرسدکهترامپبهدولتموردحمایتسازمانمللمتحددرطرابلس
پشت کرده و خلیفه حفتر را برگزیده است .این در شرایطی است که آمریکا
وروسیهحاضربهحمایتازقطعنامهپیشنهادیانگلیسدرشورایامنیت
سازمانمللنشدهاند.اینقطعنامهخواستارآتشبسدرلیبیشدهاست.
روندتحوالتبهگونهایاستکهژنرالحفترموردحمایتمصر،عربستان،
امارات ،روسیه و فرانسه ،حاالاز حمایت واشنگتن هم برخوردار شده و این
در شرایطی است که انگلیس،قطروترکیه حامی دولت وفاق ملی در غرب
لیبی به ریاست فائز السراج هســتند.به هرحال ،گویا شرایط برای خلیفه
حفتربیشازهرزماندیگریمهیاستزیراآنگونهکهتحلیلگرانوناظران
امورلیبیاعالمکردهاند؛همپولهمسالحوهمچراغسبزالزمسیاسیرا
دریافتکردهاست.

...
سودان

...
کوزوو

واگذاری بهره برداری  49ساله بندر
طرطوس سوریه به روسیه

کرهشمالی :چشمان بولتون کمسو
شده و مهمل میگوید

میلیونها یورو پول نقد در خانه
عمر البشیر کشف شد

کوزوو  ۱۱۰شهروند ملحق شده به
داعش را پذیرفت

معــاون پوتین پس از ســفر به دمشــق اعــام کرد
که قــرارداد اجاره بنــدر طرطوس بــه زودی امضا
میشــود .قرار اســت این بندر ســوریه  ۴۹ســال
برای اســتفاده تجاری و نظامی در اجاره روســیه
باشد .این بندر در جنوب غربی سوریه و در ساحل
دریای مدیترانه قــرار دارد.روســیه از زمــان آغاز
حضــور نظامــی در ســوریه از طرطوس بــه عنوان
پایگاه اصلی نیروی دریایی این کشــور در منطقه
استفاده کرده است.

کره شمالی اظهار اخیر مشاور امنیت ملی آمریکا
درباره کــره شــمالی را رد کــرد .یک مقام ارشــد
کرهشــمالی در واکنش به اظهارات بولتون گفت
که چشــمان وی کمســو شــده و مهمل میگوید.
بولتون به تازگــی در مصاحبهای گفتــه بود برای
آن که نشســت دیگری میــان اون و ترامپ برگزار
شــود ،پیونگ یانگ باید شــواهد بیشــتری نشان
دهد که آماده کنار گذاشــتن تسلیحات هستهای
خود است.

بازرســان امنیتــی ارتــش ســودان در خانــه
عمرالبشــیر ،رئیس جمهوری مخلوع این کشــور
چندین چمدان حاوی بیش از شش میلیون یورو،
 ۳۵۱هزار دالر آمریکا و پنج میلیون پوند ســودان
کشــف کردند .این بازرسی به دســتور دادستان
کل ایــن کشــور و در چهارچــوب پرونــده اتهامی
رئیسجمهوری پیشــین انجام شده است .در این
پرونده عمر البشیر متهم به پول شویی و در اختیار
داشتن غیرقانونی مقدار زیادی ارز خارجی است.

 ۱۱۰تن از اتباع کوزوو اجازه یافتهاند از مناطقی
کــه در گذشــته تحت کنتــرل داعــش در ســوریه
بــود ،به وطن خــود برگردنــد .این رقم بیشــترین
میزان بازگشتههای داعش در کشــوری اروپایی
اســت ۳۲.نفر این عــده زنانی هســتند که همراه
شــوهران هــوادار داعش به ســوریه رفتــه بودند.
تعداد کودکان  ۴۷نفر اعالم شده است .این اقدام
در چارچوب طرح موســوم به "عملیات بازگشت"
صورت گرفته که مورد پشتیبانی آمریکا قرار دارد.

نمای روز

در ایالــت ماساچوســت فروشــگاههای اســتاپ انــد
شــاپ(یکی از بزرگ ترین فروشــگاههای زنجیرهای
موادغذاییو 10)...روزهستکهدراعتصابهستند
چونشرکت،بهدلیلشرایطاقتصادیتحمیلیدولت
ترامپ،مزایایکارکنانراقطعکردهاست.

کارتون روز

ســه میمون پشــت تریبون وزارت دادگستری آمریکا
که یکی گــوش ،یکی دهــان و دیگری چشــمش را با
دستانش گرفته است .اشــاره ای به دادســتان کل و
دو شخص تابع وی برای تبرئه [نادیده گرفتن] تقلب
ترامپدرانتخابات .2016کارتونیکهپیتربروکس
کارتونیســت تایم درباره گزارش اخیر بازرس رابرت
مولرکشیدهاست  .

خبر متفاوت
عادل عبدالهادی یا عبدالمهدی ؟!

تحریر:شایدجالبتوجهترینحاشیهمراسمافتتاحیهکنفرانس
بینالمللیروسایپارلمانهایهمسایهعراقسخنانآلشیخ،
رئیس مجلس شورای عربستان بود که نام نخســت وزیر عراق
را به جای عبدالمهدی ،عبدالهادی خوانــد .اما توئیت مقداد
الحمیدان روزنامه نگار برجســته اهل ســنت عراقی نشان می
دهد که بســیاری در عراق از جمله او ،ایــن رفتار رئیس مجلس
شورای سعودی را تعمدی می دانند.الحمیدان در توئیت خود
نوشت:گفتهرئیسمجلسشورایسعودیآلشیخخطانبود:
دکتور (عادل عبدالهادی) نخست وزیر.بلکه مبنای اعتقادی
داشت،بهخصوصآنکهاوپیرومکتبسلفیهاست.ویعبارت
(عبدالمهدی)راشرکآمیزمیداندوبیانآنراخالفشرع!
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