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«نقشه راه» اروپا در جهان بدون امریکا
تحلیل روز

زیگمار گابریل(وزیر خارجه و معاون سابق صدراعظم آلمان)
و میشاییل هوتر(مدیر کل مؤسسه اقتصاد آلمان )
مترجم :وصال روحانی

هراس دنیا از شیوع کرونا

آ ب ث (اسپانیا):

واشنگتنپست(امریکا):

در حالی که ترامپ در تالش برای براندازی
دولت نیکالس مادورو اســت و بســیاری از
اروپاییهــا در این راه با او همســو هســتند،
پــدرو ســانچز ،رئیسجمهــوری اســپانیا با
خــودداری از دیــدار با خــوان گوایدو ،گزینه
امریکا برای جانشــینی مادورو ،اســتراتژی
واشنگتن را بهخطر انداخته است.

گلفتایمز(قطر):

بوریس جانســون در پــی موافقت هر دو
مجلــس اعیــان و عــوام بریتانیــا و ملکه
انگلیس با طرح برگزیتیاش ،این طرح
را بــرای اجرا شــدن امضا کــرد .او موقع
امضــای قانــون برگزیــت ،گفــت ،فصل
جدیدی در تاریخ انگلیس گشــوده شده
است.

چیــن اعــام کــرده ،بــرای درمــان مبتــا
شــدگان بــه ویــروس کرونا کــه تاکنــون 41
قربانی در این کشور گرفته است ،قصد دارد
در عرض یک هفته یک بیمارســتان هزار
تختخوابی بنا کند .کارشناســان معتقدند
این طرح نشان میدهد آنها انتظار دارند،
تعداد مبتال شدگان افزایش یابد.

پای راستگرایان افراطی در یکقدمی چکمه ایتالیا

همزمان با انتخابات محلی ایتالیا ،تحلیلگران هشدار دادند ،خطر روی کار آمدن افراطیها در کمین این کشور است
زهره صفاری
خبرنگار

احزاب بــزرگ ایتالیا امــروز در حالی
شانس خود را در عرصه رقابت انتخابات
محلی محک میزنند که اغلب ناظران
بیــم از برتــری حزب راســتگرای افراطی
«لــگا نــورد» (لیــگ شــمال) بــه رهبری
«ماتیو سالوینی» دارند.
بهگــزارش «یورونیــوز» ،در انتخابات
محلــی امروز کــه اســتانداران ایالتهای
مختلــف ایــن کشــور را تعییــن میکند،
رقابــت اصلــی در «امیلیــا رومانیــا»
منطقه ثروتمند شمال ایتالیا که سالها
در کنتــرل چپهای کشــور بــوده ،برقرار
اســت .چرا کــه حــزب راســتگرای «لگا»
در ســالهای اخیــر با نفــوذ در دهکدهها
و حومه شــهرهای آن ،امیــدواری زیادی
به تغییــر رأی مــردم و ایجاد یــک زلزله
سیاسی در کشور دارد.
براســاس آنچــه بررســیها نشــان
میدهــد ،احزاب دموکــرات و جنبش 5
ســتاره در ماههــای پایانی ســال  ،2019با
خروج ماتئو سالوینی از عرصه سیاست،
ائتــاف شــکنندهای را تشــکیل داده و
حاکمیت بر ایتالیا را در دست گرفتند .اما
این بار شــرایط فرق کرده و حزب راست
افراطی با تمام قوا به میدان آمده است.
بدون شــک بــا پیــروزی هــم حزبیهای
افراطــی ســالوینی ،راه ورود او بــه دولت
هموار میشود.
نتایج آخرین نظرسنجیها از رقابت

شــانه بــه شــانه «لوســیا بورگانزونــی»،
نامزد راســت حــزب «لــگا» و «اســتفانو
بوناچینی» ،عضو حزب دموکرات(چپ
میانــه) حکایــت دارد .لورنــزو کودینــو،
کارشــناس ارشــد اقتصــادی ســابق
خزانــهداری ایتالیــا بــا اشــاره بــه ایــن
نظرســنجی معتقد اســت« :در صورتی
کــه کفــه تــرازوی ایــن رقابــت بهســمت
حزب راست ســنگین شود ،جنبش پنج
ســتاره دولت ائتالفی نیز قــدرت خود را
از دســت داده و دیگــر نمیتــوان امیدی
به آن داشــت .اگر در این شــرایط دولت
اکثریــت خــود را نیــز در ســنا از دســت
دهــد دیگر به ســختی بتــوان امیــدی به
احیــای آن داشــت .اما «جوزپــه کونته»،
نخســتوزیر ایتالیا بــا رد پیشبینیهای
انجــام شــده از نتایــج انتخابــات گفــت:
«در صــورت پیــروزی حزب «لــگا» هیچ
بحرانی در دولت کنونی بهوجود نمیآید
و تنها نتیجه این انتخابات بر سرنوشــت
سیاسیمنطقه«امیلیارومانیا»تأثیرگذار
خواهد بود».
 ëëزمینهســازی بــرای پیــروزی راســت
افراطی
ایــن اظهارات در حالی مطرح اســت
کــه تحلیلگــران معتقدنــد در صــورت
پیــروزی حــزب «ســالوینی» فشــار بــر
ائتــاف ،ســنگین خواهــد شــد .از طرفی
عــدم همراهــی جنبــش  5ســتاره برای
حمایت از یک نامزد واحد در انتخابات،
رأی مخالفان ســالوینی شکســته خواهد
شد .همین امر نیز بخت پیروزی را برای

راستهای افراطی بیشتر میکند.
نکته دیگری که در رقابت امروز مورد
توجه قرار دارد و احتمال شکست ائتالف
حاکــم را باال میبرد ،کنارهگیری لوییجی
دی ماریــو ،رهبر جنبش  5ســتاره پس از
افزایــش انتقادات اعضای حزب اســت.
در همیــن ارتبــاط «فلوریــان هنــس»،
اقتصــاددان برنبــرگ بهخبرگــزاری
فرانسه گفت« :انتخابات یکشنبه(امروز)
بزرگتریــن آزمون ائتالف حاکم اســت.
در صورتــی کــه حــزب دموکرات(چــپ
میانه) شکست بخورد ائتالف نیز ضربه
سنگینی خواهد خورد .چراکه مهمترین
دلیل شکلگیری ائتالف ،ترس مشترک
از بهقدرت رســیدن سالوینی بود ».شاید
از همین رو اســت که بســیاری از ناظران
پیشتر تأکید کرده بودند ،انتخابات امروز
بیش از آنکه بهخاطر تعیین استانداران
اهمیت داشته باشــد ،نوعی همهپرسی
برای سالوینی است.
ëëاطمینانسالوینیازبرد
«ماتیو سالوینی» ،وزیر داخلی سابق
ایتالیــا و مــرد قدرتمنــد حــزب راســت
افراطــی از اینکــه از ایــن همــه پرســی
ســربلند خــارج شــود ،خیلــی مطمئــن
اســت .او در دو روز گذشته با توئیتهای
پیدرپــی پیــروزیاش را پیشبینی کرده
است .رهبر حزب راستگرا سال گذشته از
قدرت کناره گرفت تا راه را برای انتخابات
زودهنگام هموار کند ،اما شکست خورد و
اکنون دیگر حاضر نیست باخت دیگری
را تحمل کنــد .اما این اطمینان رقبای او

را نگران کرده اســت چرا که آنها پیروزی
ســالوینی در منطقه را مقدمه پیروزی او
در سطح ملی برمی شمرند.
بــدون شــک ســالوینی و اعضــای
حزبــش بــا اســتناد بــه پیشــتازی حزب
راســت در نظرســنجی منطقــه شــمالی
«امیلیــا رومانیــا» و منطقــه جنوبــی
«کاالبریــا» پیشــاپیش جشــن پیــروزی
گرفتهاند.
بهگــزارش نیویورک تایمز ،ســالوینی
کــه خواهــان حاکمیــت راســت گرایــان
افراطــی در سراســر جهان اســت ،گفت:
«پیروزی حزب راســت ،ســرآغازی برای
مشــکالت بزرگ ائتــاف حاکــم خواهد
بــود که زمینه ســاز ســقوطش میشــود.
هدف ما پیروزی در کاالبریا و ایتالیا و پس
از آن کل جهان است».
یکــی از نماینــدگان لیبــرال کــه در

حزب ساردین ،با امید به جلوگیری از پیشروی «سالوینی» به میدان آمده است

منطقه بولونیا برای حمایت از ســالوینی
گرد آمده بودند ،گفت« :پیروزی سالوینی
بــه معنــای ایــن اســت کــه ارزشهــای
جامعه تغییــر کرده و بهدنبال جایگزین
میگردد .یک تحول ناسیونالیستی».
«کلودیو کاســاری» 64 ،ساله که او نیز
در صــف حامیــان ســالوینی بــود ،گفت:
«امیلیا رومانیا همواره توسط حزب چپ
اداره شده البته شرایط خوبی هم داشته
است اما شرایط کلی جوانان را به سمت
فــرار از کشــور و منطقــه ســوق میدهــد.
ایتالیــا نیــاز بهرهبــر قدرتمنــدی ماننــد
ســالوینی دارد تا اعتماد و اطمینان را در
دل مــردم زنــده کند .امیــدوارم او بتواند
این کار را انجام دهد».
«اورونزو کامپانیا» مرد بازنشســتهای
به الجزیره گفت« :من  10ســال است که
رأی نــدادهام اما این بار میخواهم علیه

جنگ تجاری ترامپ با متحدان اروپایی شدت میگیرد
ندا آکیش
خبرنگار

جنــگ تعرفــهای جنــگ مــورد عالقــه
دونالــد ترامــپ داغتر از قبل میشــود.
رئیسجمهــوری امریــکا روز جمعــه
فرمــان افزایــش تعرفههــای واردات
صنایــع وابســته به فــوالد و آلومینیوم از
جمله صنایع خودروسازی را امضا کرد.
او  6کشور را از این تعرفهها کنار گذاشته
است.
بهگــزارش خبرگــزاری رویتــرز،
بــه موجــب فرمــان جدیــد تعرفــهای
ترامــپ ،صنایــع وابســته بــه فــوالد از
جملــه میلگرد از این پس مشــمول 25
درصد تعرفه بیشــتر میشوند و صنایع
وابسته به آلومینیوم از جمله کابلهای
آلومینیومــی مشــمول  10درصد تعرفه

بیشــتر .او در توجیــه تصمیــم خــود
گفــت ،از زمانی کــه روی واردات فوالد و
آلومینیوم تعرفــه وضع کــرده ،واردات
ایــن کاالهــا به امریــکا کاهــش یافته اما
در عوض واردات صنایع وابســته به آن
یعنی میلگرد و کابلهــای آلومینیومی
افزایش یافته اســت و این موضوع باید
کنتــرل شــود .البتــه  6کشــور آرژانتیــن،
اســترالیا ،برزیــل ،کانادا ،مکزیــک و کره
جنوبــی از تعرفههــای مــازاد جدیــد بر
صنایــع فوالد معاف هســتند و  4کشــور
آرژانتیــن ،اســترالیا ،کانــادا و مکزیــک
از تعرفههــای مــازاد جدیــد بــر صنایع
آلومینیــوم هــم معاف هســتند .بــا این
حال تحلیلگران داخلی امریکا و ناظران
بینالمللی از پیامدهای این تعرفههای
جدیــد کــه متحــدان امریــکا در اروپــا را
هدف قرار داده ،نگران هستند و بیم آن
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ایــن ممنوعیــت در شــهر ووهــان و  ۱۶شــهر دیگــر بــرای
ادامه از
خودروهای عمومی و شخصی به اجرا گذاشته شده است.
صفحه اول
جهــان فعــاً گرفتــار معمــای کروناســت؛ یــک بیمــاری
خطرناک که در اثر ورود یک نوع ویروس ناشناخته جدید از خانواده کروناویروسها
بــه بــدن پدید میآید و در مواردی به تنگی نفس و ســینه پهلو منجر میشــود .در
معمولیتریــن حالت این ویروس باعث ســرماخوردگی میشــود امــا در مواردی
باعث سندروم حاد تنفسی یا همان «سارس» خواهد شد .منشأ ویروسهای کرونا
که در گذشــته همهگیر شــده بود ،در حیوانات بود .به نوشــته بیبیســی ،ویروس
ســارس اول در خفاش شــروع شد و بعد به گربههای ولگرد منتقل شد و بعد هم
به انسان رسید .از سال  ۲۰۱۴تاکنون که ویروس مرس در خاورمیانه موجب مرگ
 ۸۵۸نفر از  ۲۴۹۴بیمار مبتال شــد ،از شــتر به انسان رســیده بود .محل انتقال این
ویروس بازار غذای دریایی در شــهر ووهان اعالم شــده اســت ،با اینکه پستانداران
دریایی مانند نهنگ سفید میتوانند ناقل این ویروس باشند اما احتمال اینکه این
ویــروس از حیوانــات زنده دیگر این بازار مثل مرغ ،خفاش ،خرگوش و مار منتقل
شده باشد بیشتر است.
مقامات بهداشــتی ایــران اما میگویند که جای نگرانی نیســت؛ ســفارت ایران در
چین بهصورت لحظهای شیوع ویروس و وضعیت ایرانیان را رصد میکند و طبق
گزارشهای سفارت ایران در پکن ،هیچ یک از ایرانیهای مقیم چین تا االن عالیم
ابتــا به بیماری کرونا را نداشــتهاند .تعداد قابل توجهی از تورهای گردشــگری در
ایران به مقصد چین نیز لغو شدهاند .وزارت بهداشت ایران اعالم کرده کیتهای
تشخیصی ویروس کرونا در کشور وجود دارد و این بیماری قابل تشخیص است .به
گفته این وزارتخانه ،تیمهای غربالگری در تمامی فرودگاهها و مبادی ورودی کشور
مستقر شــدهاند و تمام مســافرانی که از چین میآیند مورد چکاپ قرار میگیرند
و چنانچه به موارد مشــکوکی برخورد کنند ســریعاً وارد عمل خواهند شد .هرچند
ایــن بیمــاری واکســن و درمان اختصاصــی خاصی نــدارد و تنها راه موجــود برای
پیشــگیری از ابتال رعایت بهداشــت فردی و اجتماعی اســت؛ همانند بســیاری از
بیماریهای ویروسی مجاری تنفسی که شامل شست و شوی مکرر دست و صورت
با شــویندههای مناســب ،عدم تماس نزدیک با افراد دارای عالئم شبه آنفلوآنزا،
پرهیز از مصافحه و روبوسی و در آغوش کشیدن است.

دورنـــما

Getty Images

س از کنارکشــیدن
اتحادیــه اروپا و بویــژه آلمان باید به فکر جایگزینی امریکا پ 
این کشور از آنچه «رهبر جهانی» تلقی شده ،باشند .اما واقعیت امر این است که
برای کل اروپاییها و جامعه جهانی هیچ راهی بجز وسعت بخشیدن به ارتباطات
فیمابین وجود ندارد.مواردی در این ارتباط از نهایت اهمیت برخوردار است .یکی از
آنها ارتباط آلمان با امریکا است که قبالًمناسب بود ولی در سالهای اخیر روب ه تیرگی
رفتهواینکدرتازهترینسطحخودقرارداردوبحقتنزلاقتصادیچشمگیرژرمنها
را بیارتباط با این موضوع نمیدانند .کار بهجایی کشیده که صنایع سنگین آلمان که
معموالًمولدوپولسازبود،اینکبهمرحلهبدهکاریوحتیخطرورشکستگینزدیک
شده است .مسأله مهم از ارتباط امریکا با اتحادیه اروپا برمیخیزد که دونالد ترامپ
پساز وقایع مرتبط با برجام عالقهای به حفظ آن ندارد .امریکا مدعی است جامعه
اروپاسودیبرایامریکانداردوبنابرایندلیلیبرحفظشرایطموجودنمیبیند.
شــرایط بیثبات سیاســی اروپا نیز مزید بر علت شــده و کاخ سفید به نفع خود
میبینــد پــای اتحادیهای نماند که نــه تنها در رتقوفتق امور یکــی از اعضای خود
(اوکراین) ناکام بوده ،کار را به جایی رسانده که حتی اقتصاد «پیشتر ناتوان» چین،
گوی سبقت را از آنان ربوده و به تبع آن بازیهای سیاسی را هم برده است.
مســأله ســوم روند فزاینــده اقتصــادی و مالی شــدن ارتباطات در جهــان و کمتر
شــدن سهم عامل «سیاست» در ارتباط کشورها است .تقدم وجه مالی بر سایر امور
ســبب شــده دولتهای ولو بزرگ به عهدهــا و روشهای قبلی خــود پایبند نمانند
و دائماً تغییر رویه بدهند .بدیهی اســت یک اروپای دائماً تحت فشار افزایش شمار
«پناهندهها» و لنگیدن کارخانهها و واحدهای تولیدیاش به چنین تغییراتی بیشاز
پیش دامن بزند .اما ترسیم هر نقشه راه تازهای برای قاره اروپا خواه ناخواه متأثر از این
انگارههای بیثبات اســت .امروز شــرایط جدید کشورها در تغییر افقهای پیشرو به
حدی رسیده که روسیه با رقیب بزرگ سابقش آلمان بر سر پروژه انتقال گاز طبیعی
خوددرسطحوسیعیازاروپابهتفاهمرسیدهواینکارراباترکیههمانجامدادهوکلید
این همکاریهای جدید زده شــده اســت .بحث بعدی بارزتر شدن دائمی جای پای
چین در معادالت سیاسی در اروپا است .منفعل بودن اکثر اقتصادهای اروپایی و جاه
طلبیچینیهاسببشدهنقشپیشروقدرتهایسابقاروپامحووچیندربسیاریاز
مواردبهاروپاییهاتحمیلعقیدهواجناسبیکرانشرابهبازارفروشآنهاتزریقکند.
این چیزی است که امریکا هم از آن دلخوشی ندارد و بارها اروپاییها را به بیکفایتی
محــض در قبال زیادهخواهیهای چین متهم کرده و به تعرفهگذاریهای ســنگین
برای مهار چینیها دست زده است .مسأله آخر کمرنگ شدن فزاینده اروپاییها در
یک جهان رو به گسترش از منظر ارتباطها و فرو ریختن دستورهای کارسابق فرهنگی
وعقیدتیآناناست.
توقــع امریکاییهــا از اروپاییهــا ایــن اســت کــه هرچــه بهتــر و بیشــتر مقابــل
زیادهخواهــی حرفهای چین بایســتند .اما گرفتاریهای شــدید اقتصــادی اروپا در
ســالهای اخیر و بالیایی مثل ازدیاد پناهندگان بالتکلیف ،راه شــرق آسیاییهای
قدرتمند را برای جوالن در صحنههای اروپایی هموارتر کرده اســت .مســألهای که
اتحادیه اروپا بهســبب درگیریاش با چالشهایی مثل برگزیت و کمارزش شــدن
«یورو» فرصت رسیدگی به آن را نیافته است.
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را دارنــد که یک جنــگ تعرفهای جدید
این بار بین متحدان قدیمی آغاز شود.
تحلیلگر روزنامه امریکایی نیویورک
تایمــز این اقدام ترامپ را سوءاســتفاده
رئیسجمهوری از قدرت تعرفهای خود
توصیف کرد و در یادداشــتی نوشت ،به
طور طبیعی اعمــال تعرفههای جدید

بایــد پــس از تأییــد کنگــره انجام شــود
نــه اینکــه رئیسجمهوری خــودش به
تنهایــی آن را امضــا و اجرایــی کند .وال
اســتریت ژورنال هم دو روز قبل از اینکه
ترامــپ تعرفههای جدیــد را اعالم کند
در گزارشــی بهنقــل از مقامــات اروپایی
نوشته بود ،آنها خود را برای دفاع آماده

کرده و گفتهاند ،اقــدام تعرفهای تالفی
جویانــه انجــام خواهنــد داد« .برونــو لو
مایــر» ،وزیر اقتصــاد فرانســه هم گفته
بود :اگر ما هدف تعرفههای امریکا قرار
بگیریــم هیچ انتخابی جــز اقدام تالفی
جویانه نداریم .او حتی هشدار داده بود:
جنــگ تجــاری بیــن امریــکا و اروپا یک
ناکامــی تمام عیــار اقتصادی ،سیاســی
خواهد بود.
دیدگاه افکار عمومــی امریکا درباره
سیاســتهای تجاری اروپا در کشورشان
تقریبــاً مثبــت اســت .آنها آنقــدر که به
چیــن بدبیــن هســتند بــه اروپــا بدبین
نیســتند .از ایــن رو ،برخــاف جنــگ
تجــاری امریکا با چین که بــرای ترامپ
بهره انتخاباتی داشت ،جنگ تجاری با
اروپا میتواند در ســال انتخابات برای او
پرهزینهباشد.

تیم دادستانی استیضاح ترامپ:

ادامه کار «دیکتاتور» برای امریکا خطرناک است
گــروه جهــان  /دموکراتهــای
کنگــره امریکا در فرصت  24ســاعته
طی سه روز (چهارشنبه ،پنجشنبه و
جمعه) ،از هیچ کوششی برای اثبات
گناهکار بودن دونالد ترامپ ،رئیس
جمهــوری امریــکا دریــغ نکردنــد
و روز جمعــه بــه وقــت واشــنگتن
هــم در بیانیــه پایانــی خــود ضمــن
«دیکتاتور» خطاب کردن ترامپ ،او
را برای امریکا «خطرناک» دانستند.
بهگــزارش الجزیــره ،آدام شــف،
رهبــر جنــاح دموکراتهای مســئول
در اثبــات جــرم رئیــس جمهــوری یا
به بیــان بهتر تیم  7نفره دادســتانی
استیضاح ترامپ ،در آخرین ساعات
روز جمعــه (بامــداد شــنبه بــه وقت
تهــران) در بیانیــهای از پایــان یافتــن
فرصــت دموکراتهــا بــرای ارائــه
شــواهد و اســناد مربــوط بــه گناهکار
بــودن ترامــپ خبــر داد و در ســنا بــا
قرائت یک بیانیه پایانی 67دقیقهای

یک بــار دیگــر ســناتورها را مخاطب
قرار داد و گفت ،با دعوت از شــاهدان
و اسناد جدید «یک محاکمه عادالنه
را تقدیــم امریکا کنیــد .امریکا ارزش
این را دارد».
لــو پارنــاس ،معــاون رودی
جولیانــی ،وکیــل شــخصی ترامــپ
هم که پیشتر گفته بود اسناد مهمی
بــرای اثبــات گناهــکار بــودن ترامپ
دارد ،روز جمعــه از یک فایل صوتی
مربوط به ســال  ۲۰۱۸پرده برداشت
کــه در آن ترامــپ میگوید ،دوســت
دارد از شــر مــاری یووانوویچ ،ســفیر
وقــت امریــکا در اوکرایــن خــاص
شــود .برکنــاری ایــن ســفیر یکــی از
موضوعــات مهمی بود کــه منجر به
استیضاح ترامپ شد.
آدام شــف هــم در بیانیــه پایانی
روز جمعــه بــه ایــن فایــل صوتــی
اشــاره کــرد و از اینکــه ایــن فایــل
علی رغم اینکه در اختیار کنگره قرار

گرفتــه اما در ســنا مورد بررســی قرار
نمیگیــرد ،گله کرد و گفــت :اگر این
سند دیگری باشد باید بررسی کنیم.
مــن در موقعیتــی نیســتم کــه ایــن
مســأله را بدون بررسی تحلیل کنم.
جرالــد نادلر ،رئیــس کمیته قضایی
مجلــس نماینــدگان هــم ترامــپ را
یک «دیکتاتور» بدتر از نیکســون که
نمیگذارد شــاهدان احضار شــوند،
توصیف کــرد و گفت ،او برای امریکا
«خطرناک» است.
از عصــر دیــروز شــنبه بــه وقــت
واشــنگتن فرصت  24ساعته وکالی
ترامپ برای دفاع او آغاز شده و آنها
در روزهای شنبه ،دوشنبه و سهشنبه
تمام تالش خود را برای تبرئه موکل
خود میکنند.
این در حالی اســت که ترامپ در
یــک پســت توئیتــری از وکالی خــود
خواســت تنها کاری کــه میکنند این
باشد که «صادق باشند».

چپهــا رأی دهــم .ایــن آخرین فرصت
مشــارکتم در انتخابات اســت امــا از این
فرصــت میخواهــم برای تغییــر چهره
سیاستمداران استفاده کنم».
ëëساردین،آلترناتیویبرایلگا
تحلیلگــران بــر ایــن باورنــد کــه تنها
عامــل نویــد بخــش در مســیر پیــروزی
حــزب ســالوینی ،جنبشــی مدنــی ضــد
سالوینی و راســتگرایان افراطی یا همان
«ساردین» اســت .هواداران این جنبش
بــا حضــور دههــا هــزار نفــری در میدان
بلونیا(کــه در امیلیــا رومانیــا قــرار دارد)
علیه سیاستهای ســالوینی برخاستند.
نظرســنجیها نشــان میدهــد ســناتور
لوســیا بورگانزونــی کــه تحــت حمایــت
راستگرایان اســت تنها چند پله پایینتر
از اســتفانو بوناچینــی رئیــس جمهوری
فعلی قرار دارد.

هشدار اردوغان درباره
سرنوشتلیبی

رجــب طیــب
اردوغان در دیدار
همسایگان بــا صدراعظــم
آلمــان درباره سرنوشــت لیبــی ابراز
نگرانی کرد و با اشاره به دخالتهای
خارجــی در ایــن کشــور نســبت بــه
تکــرار سرنوشــت ســوریه در شــمال
آفریقا هشــدار داد .بهگزارش ایســنا
بــه نقــل از خبرگــزاری «آناتولــی»،
رئیــس جمهــوری ترکیه که یکــی از
حامیان اصلی ارتــش وفاق ملی به
رهبری «فائز ســراج» اســت با تأکید
بــر اینکــه کمکهــای ترکیه بــه این
کشــور در راســتای قطعنامه شماره
۲۲۵۹سازمان ملل است گفت :من
هرگز بــاور نمیکنم کــه حفتر(رهبر
ارتشملیلیبی) ۵۵مادهتوافقنامه
یا حداقل آتشبس را پذیرفته باشد.
او هنــوز این توافقنامه را امضا نکرده
اســت .دولتهــای امــارات متحــده
عربــی و مصــر از حفتــر حمایــت
تســلیحاتی میکننــد .همچنیــن
مــزدوران شــرکت روســی «واگنــر»
پشــت این مسأله هســتند .اردوغان
همچنیــن در ایــن دیــدار نســبت
بــه احتمــال تبدیل شــدن لیبــی به
سوریهایدیگرهشدارداد.
 ëëآناتولــی :اتحادیه
دو خط
اروپا خوآئــو واله دی
خبر
آلمیــدا ،دیپلمــات
پرتغالــی را بهعنــوان رئیــس هیأت
دیپلماتیک آتی خود در بریتانیا پس
از برگزیت منصوب کرد.
 ëëاســپوتنیک :دولت فرانســه طرح
اصالحــات مناقشــهبرانگیز نظــام
بازنشســتگی ایــن کشــور را تصویب
کرد.
 ëëگاردین :عربستان قصد جاسوسی
از نامــزد جمــال خاشــقجی در
انگلیس را داشته است.
 ëëفرانــسپرس:پــس از  5ماه و نیم
قــرار اســت ســرویسهای اینترنــت
کشمیر بهصورت نسبی برقرار شود.

