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کامرسانت (روسیه):

نشنال پست (کانادا):

یهودیانی کــه در امریکا زندگی میکنند،
طرزتفکریمتفاوتازیهودیاناسرائیلی
دارنــد .بنابرایــن با وجــود انتقــادات تند
برنی سندرز از نتانیاهو و حمایت نسبی او
از مردم فلسطین ،این کاندیدای یهودی
حزب دموکرات میتواند شــانس بزرگ
این حزب برای انتخابات  2020باشد.

نشنال(امارات):

در پی افزایش گزارشها از داروخانههایی
کــه همزمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا،
ماسک را به قیمتی باالتر از قیمت واقعی
میفروختند ،پوتین پیشــنهاد داد ،مجوز
ایــن دســته از داروخانههــا لغو شــود .اما
در نهایــت توافــق شــد ،ایــن داروخانهها
مشمول جریمههایی قابل توجه شوند.

ســه ســال بعــد از اینکــه داعــش مســجد
تاریخــی النوری در موصــل را منفجر کرد،
دولــت عــراق ،نخســتین گامهــا را بــرای
بازســازی دوباره آن برداشته است .دولت
امارات اعالم کرد ،حاضر اســت ،به همراه
ســازمان ملــل در روند بازســازی مســجد
النوری مشارکت داشته باشد.

جامعه اطالعاتی امریکا درباره مداخله روسیه در انتخابات  2020امریکا هشدار داد

تکرار کابوس
ندا آکیش
خبرنگار

هنوز  8ماه تا انتخابات ریاست جمهوری
 2020امریــکا باقی مانده اما یک مســأله
بســیار مهــم به نــام «مداخله روســیه در
انتخابــات  2020به نفع دونالــد ترامپ»
ماننــد آنچــه در انتخابــات  2016رخ داد،
جامعــه اطالعاتــی ایــاالت متحــده را به
شــدت نگــران کــرده اســت .ایــن نگرانی
آنقدر جدی اســت که «شبلی پیرسون»،
مقــام ارشــد شــاغل در حــوزه تأمیــن
امنیت انتخابات گزارشــی هشدارآمیز به
قانونگــذاران امریکایــی ارائــه داد و اعالم
کرد جامعه اطالعاتــی امریکا بر این باور
است که روســیه برای برداشتن گامهایی
در مســیر مداخلــه در انتخابــات 2020
ریاســت جمهوری امریکا برای کمک به
پیروزی ترامپ آماده است.
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری
ســی .ان .ان ،ســه منبــع آگاه در جامعــه
اطالعاتــی امریــکا در زمینــه گــزارش
هشــدارآمیز پیرســون بــه کنگــره دربــاره
دخالت روسیه در انتخابات  2020امریکا
گفتنــد در ایــن گــزارش یــک تصویر کلی
از تالشهای روســیه شــامل هک کردن،
تسلیح شــبکههای اجتماعی و حمله به
زیرســاختهای انتخابات برای مداخله
در انتخابات  2020به نفع ترامپ ترسیم
شده است .اما هدف روسیه از این مداخله
تنهــا کمک بــه ترامپ نیســت بلکه آنها
میکوشــند انســجام و یکپارچگی پروسه
انتخابات در امریکا را زیر سؤال ببرند.
در حالی که روز پنجشنبه همه ناظران
و تحلیلگــران منتظــر واکنــش ترامــپ

بــه این گــزارش هشــدارآمیز بودنــد ،یک
مقــام کاخ ســفید به ایــن انتظارهــا پایان
داد و از عصبانــی شــدن رئیس جمهوری
خبــر داد و گفــت« :ترامــپ بــه خاطــر
اینکــه در ایــن گــزارش اطالعــات مربوط
بــه تالشهــای مداخلــه جویانــه روســیه
وجــود دارد ،در جلســهای کــه بــا جــوزف
مگوآیــر ،سرپرســت مدیریــت اطالعات
ملی داشــت ،با عصبانیت بــا او صحبت
کرد ».البته عصبانیت ترامپ به برکناری
زودهنــگام مگوآیر از ســمت سرپرســتی
ســازمان اطالعــات ملــی و جایگزینــی او
با ریچــارد گرنل ،ســفیر امریــکا در آلمان
انجامید در حالی که گرنل هیچ سابقهای
در حــوزه اطالعاتــی نــدارد و تنهــا یکی از
حامیــان دوآتشــه سیاســتهای ترامــپ
اســت .مگوآیر قرار بود تا 12مارس در این
ســمت باقی بماند و حتی برخی ناظران
پیشبینیکردهبودندترامپاورابهعنوان
رئیس ســازمان اطالعــات ملی منصوب
کند اما ترامپ در توئیتر انتصاب گرنل به
سمت سرپرستی سازمان اطالعات ملی
را تأیید کرد و نوشــت« :خوشــوقتم اعالم
کنم که سفیر بســیار ارجمند ما در آلمان
سرپرســت جدید اطالعات ملــی خواهد
بود .او به بهتریــن نحو وظیفه نمایندگی
کشورمان را ایفا کرد و من مشتاقانه چشم
به راه همکاری با او هستم».
ëëتوجیهترامپی
یکمقامامنیتملیدردولتترامپ
هم به ســی .ان .ان گفت« :ممکن اســت
پیرسون اطالعات مربوط به این موضوع
را که روســیه ترامــپ را ترجیــح میدهد،
اشــتباه توصیف کرده باشد .تفسیر بسیار
منطقیتــر از این اطالعات این اســت که

آنهــا (روسها) فهمیدهاند که این رئیس
جمهوری کسی است که میتوانند با او کار
کننــد .او یک رئیس جمهــور توافق کننده
اســت .این بــه این معنا نیســت کــه آنها
ترامپ را به ســندرز یا بوتجیچ یا هر کس
دیگریترجیحمیدهند.بنابراینممکن
اســت این مســأله توســط شــبلی اشــتباه
توصیفشدهباشد».
برخالف او ،جیمز کالپــر که در دولت
بــاراک اوبامــا ،رئیــس جمهــوری ســابق
امریکا به عنــوان مدیر اطالعات ملی کار
میکرد ،به ســی .ان .ان گفــت :این کامالً
قابــل پیشبینی بود که روســیه بــار دیگر
در انتخابات امریکا دخالت کند .او گفت:
«این موضوع تعجبآور نیست اما نشان
میدهد چالش جامعه اطالعاتی امریکا
تــا چــه انــدازه بــزرگ اســت زیــرا رئیس
جمهور ما نمیخواهد در این باره چیزی
بشنود».
ëëانــکار آقــای رئیــس جمهــور و
جمهوریخواهان
بنابر گفته منابع آگاه به سی ان ان ،هم
ترامــپ و هــم جمهوریخواهان مجلس
نماینــدگان امریــکا کــه هفته گذشــته در
هنگامقرائتگزارشهشدارآمیزپیرسون
در کنگــره حضــور داشــتند ،پذیــرای این
هشــدار نبودنــد .هنگامــی کــه ترامــپ از
این موضوع باخبر شــد ،بســیار عصبانی
شــد و آدام شف ،رئیس کمیته اطالعات
مجلــس نمایندگان که یکــی از منتقدان
مشهورش است را متهم کرد که در تهیه
این گزارش دســت داشــته است .ترامپ
معتقد است شف در ماههای باقی مانده
تاانتخاباتریاستجمهوریبااستفادهاز
اطالعاتیکهمگوآیردراختیارشگذاشته،
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در مناظره تازه دموکراتهایی که میکوشند تاج و تخت البته لرزان دونالد ترامپ
را درانتخابات سال آینده امریکا سرنگون سازند ،این احساس و احتمال خلق و
لمس نشد که حاضران در این کورس از توان الزم برای این مهم برخوردارند.
مشــکل بزرگ حــزب دموکرات که در مناظره روز پنجشــنبه نمودی آشــکار
داشــت ،دوری چشــمگیر حــزب و اعضــای بــارز آن از یک مضمون مشــترک و
هدف واحد اســت .شــاید پیت بوتجیــج کــه در دو مرحله اول انتخابــات درون
حزبی دموکراتها به شــدت خبرساز بوده ،جالبترین حرف را در این مناظره
در شــهر الس وگاس زده باشــد .وی گفــت« :متأســفم کــه حریفــان اصلی من
کــه برنــی ســندرز و مایــکل بلومبرگ هســتند ،نه تنها بهــرهای بــه دموکراتها
نمیرســانند بلکــه واقعاً به حال آنها مضر هســتند .یکی بــا کارهایش دارد کل
حزب را به آتش میکشد و دیگری آنقدر پول دارد که به غلط احساس میکند
میتواند کل حزب دموکرات را بخرد».
نفر اول از منظر بوتجیج ،طبعاً برنی سندرز پیر است که همیشه اسب ویژه
خود را بیتوجه به آنچه دور و بر وی میگذرد ،بیمهابا تازانده است و نفر دوم
بلومبرگ که دیرتر از ســایرین وارد کورس انتخابات شــده اما به لطف داشــتن
پولی غیر قابل حســاب ،مطمئن است هر گونه خأل ناشی از مرزهای دیرکرد را
پرخواهد کرد .نمیتوان سندرز را دید و حرفهایش را شنید و به این باور نرسید
که او برای حزبی که همیشه مالیم و میانهرو نشان داده ،بیش از حد افراطی و
حتی سوسیالیستی است .نمیتوان پای حرفهای بلومبرگ نشست و متوجه
نشــد که او به ســبب ســه بار پیروزی در انتخابات شــهرداری نیویورک ،در این
توهم غرق اســت که اداره کل کشور (امریکا) هم برای او امکانپذیر است .زیرا
کنترل نیویورک فاقد قانون از اداره کشــور  51ایالتی امریکا هم ســختتر نشان
میدهد .بلومبرگ البته راههای جلب نظر مردم عادی را نیک میشناسد و با
تأیید بر اینکه سیاســتهای افراط گرایانه ترامپ امریکا را منزوی کردهاســت،
میکوشد آرایی را جلب کند که سندرز با باور در اختیار داشتن آن هیچ تالشی
بــرای حفــظ آن نمیکند .شــاید بلومبرگ از یاد برده باشــد که از دید بســیاری
از مــردم ،خــود او ماکت کوچکــی از ترامپ اســت .زیرا او هم تاجری اســت که
اعتقاد دارد با شاخصههای اقتصادی میتوان جهان سیاست را هم اداره کرد.
امروز این باور در جامعه امریکا به شــدت ریشــه دوانده که بلومبرگ چنان به
ســرمایه خود مینازد که معتقد اســت نه فقط میتواند پیــروزی در انتخابات
داخلی حزب دموکرات بلکه پست ریاستجمهوری را هم بخرد .شاید ترامپ
بهخاطــر ایدههــای افراطی اقتصادیاش و بســط دادن آن به جهان سیاســت
بارها مســخره شــده باشــد ،اما بلومبرگ طی فقط چهار ماه  408میلیون دالر
صــرف امور تبلیغاتی و مطرحتــر کردن خویش برای انتخابــات فعلی کرده و
این رقم همین حاال  65میلیون دالر بیشــتر از مبلغی اســت که ترامپ در کل
کمپیــن موفقیتآمیز انتخاباتیاش در ســال  2016خــرج کرد .بلومبرگ مایل
بــه اعتراف به این مســأله نیســت که با عمده کردن ســیل تجــاری و خرجهای
بیرویهاش تبدیل به یک ترامپ تازه برای حزبی شــده که چند ســال است به
ترامــپ بهخاطــر پولگراییهای مفرطی که دارد حمله میکنــد و رویکردهای
اقتصادیاش را راهی برای پوشاندن ضعفهای سیاسی اش توصیف میکند.
آنچــه حــزب دموکــرات در تالش مســتمر خــود بــرای بیآبرو کــردن ترامپ و
پیگیری میکرده و استیضاح او نیز بخشی از آن بود ،ایجاد این تصور از ترامپ
بوده که وی مردی خوشخیال اســت که از فرط ثروت بدبختیهای سیاســی و
سیه روزی بخشی از مردم امریکا را نمیبیند و ناگهان در بینشان مردی ظهور
کرده اســت که در این زمینه از ترامپ هم بدتر و اشــرافش بر مســائل سیاســی
از ترامپ هم کمتر اســت .البته بد نیســت همه حاضــران در کورس انتخابات
دموکراتهــا ایــن را هم بدانند اگر قرار اســت مناظرههای بعدیشــان نیز این
همــه پــر تعارض و خسرانســاز باشــد ،تعطیل کــردن کل مناظرههــا بهترین
حرکت است که میتواند از آنها سر بزند.
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درصــدد ایجــاد مانع بــر ســر راه انتخاب
مجدد او اســت .شف ،نماینده دموکرات
مجلس نمایندگان امریکا پنجشنبه شب
بــه وقت واشــنگتن در توئیتر نوشــت اگر
ترامــپ دارد در گزارشهــای اطالعاتــی
ارائــه شــده به کنگــره دربــاره تهدیدهای
مداخله خارجی دخالت میکند ،در واقع
«دارد دوبــاره تالشهای ما را برای توقف
مداخلــه خارجــی بــه خطــر میانــدازد.
درست همانطور که ما هشدار دادهایم».
ترامــپ بارهــا تالشهــای روســیه
بــرای مداخله در انتخابــات امریکا را کم
اهمیت دانســته و یافتههای آژانسهای
اطالعاتــی امریکا را نادیده گرفته اســت.
شــاخصترین بــاری که او ایــن کار را کرد،
در جوالی 2018بود که با والدیمیر پوتین،
رئیس جمهــوری روســیه در هلســینکی
فنالنــد دیــدار کــرد و بــه جــای آنکــه از

مکرون و مرکل ،وارد بحران ادلب میشوند
زهره صفاری
خبرنگار

قتل عام نژادپرستانه در آلمان

یک راســتگرای افراطی در آلمان با تیراندازی در دو سفره خانه شهر هاناو ،دست
کــم  9نفر را به قتل رســاند .بهگزارش «یورو نیوز» به نقل از پلیس شــهر «هاناو»،
این مرد  43ساله چند روز پیش از قتل عام چهارشنبه شب ،در پستی نژادپرستانه
شــعار پاکســازی آلمان از چند نژادی و چند فرهنگی را سر داده بود .شواهد نشان
میدهــد ضــارب پــس از این جنایت مــادر  72ســالهاش را نیز کشــته و به زندگی
خود نیز پایان داده بود .روز پنجشــنبه مردم آلمان با گردهمایی هزاران نفری در
شهرهای بزرگ و کوچک این کشور ،یاد جانباختگان را گرامی داشتند .آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان نیز با محکوم کردن این حمله گفت« :این اتفاق نشان داد که
باید نســبت به افکار افراطی و انگیزههای نژادپرستانه اقدام جدی داشته باشیم.
حمله اخیر سم نژادپرستی را در جامعه آلمان تزریق کرد».

گزارشهــای جامعــه اطالعاتــی امریــکا
درباره مداخله روســیه در انتخابات 2016
دفاعکند،ازانکارهایپوتینحمایتکرد.
ایــن در حالی اســت کــه پیــش از این
گزارش هشــدارآمیز هم چندین گزارش
در مــورد دخالــت روســیه در انتخابــات
 2020منتشــر شــده بود .حدود یک هفته
قبل فیسبوک دهها پروفایل فیسبوک
و اینستاگرام را که گمان میرفت به قصد
دخالــت در انتخابــات ایجــاد شــدهاند،
حذف کرد .ماه ژانویه نیز حمله فیشینگ
بــه شــرکت نفتــی بوریســما امریــکا بــه
هکرهای روس نسبت داده شد.
ëëمداخلهنتیجهبخشترامپدرپرونده
استون
ایــن چالــش تــازه ترامــپ بــا جامعه
اطالعاتــی کشــورش در حالــی اســت که
روز پنجشــنبه راجر اســتون ،مشاور سابق

را
حشد الشعبی جانشین «المهندس» 
معرفی کرد

rueters

بعــد از آرامــش نســبی اخبار ســوریه در
ســه ماه اخیر ،نزدیک به یک ماه اســت،
شمال این کشــور دیگر بار در مرکز توجه
اخبــار قــرار گرفت ه اســت .خبرهــا پس از
آن داغ شــد کــه ارتش ســوریه به ســمت
ادلب بهعنوان بزرگترین پایگاه مخالفان
مسلح دمشق ،حرکت کرد و ارتش ترکیه
در واکنش به این اقــدام که آن را اقدامی
علیــه متحــدان خــود میدانســت ،وارد
خاک ســوریه شــده و ارتش این کشــور را
تهدید کرد و بالفاصله با واکنش روســیه
بهعنوان حامی دمشق روبه رو شد .اکنون
نگرانیهــا از افزایش تنشهــا آنقدر باال
گرفته اســت که آلمــان و فرانســه را وادار
به واکنش کرده و سران دو کشور خواهان
مذاکــره بــا «والدیمیر پوتیــن» و «رجب
طیب اردوغان» شدند.
بهگــزارش «فرانــس « ،»24آنــگال
مــرکل» ،صدراعظم آلمــان و «امانوئل
مکــرون» رئیــس جمهــوری فرانســه که
کشورهایشــان درگیــر ورود روزافــزون
پناهجویان از خاورمیانه هستند ،نگران از
باال گرفتن آتش جنگ در میان نیروهای
ارتــش ســوریه و ترکیــه و وقــوع بحــران
انســانی در مناطــق جنگــی ،در تماســی
تلفنــی بــا والدیمیــر پوتیــن ،خواســتار
برگزاری نشستی با حضور مقامات ترکیه
و روسیه در آیندهای نزدیک شدند.
مقامات اروپایی در حالی پا به میدان

گذاشــتهاند که در یک ماه گذشته پس از
آنکه ارتش ســوریه با پشــتیبانی روســیه،
بســیاری از مناطق شمال غرب سوریه را
به تصرف خود درآوردند ،ترکیه بهعنوان
حامــی مخالفان مســلحی کــه در ادلب
ساکن هســتند ،با عبور دادن کاروانهای
تســلیحاتی ســنگین از مرزهای ســوریه،
حمالت سهمگینی را به راه انداختهاند.
شــرایطی که عــاوه بــر کشــته و مجروح
شــدن نظامیان ترکیــه ،براســاس اعالم
منابــع غیررســمی بیش از یــک میلیون
غیرنظامی را از خانه و کاشانهشــان آواره
کرده اســت .در همین راســتا دفتر مرکل
در بیانیــهای از توافــق صدراعظم آلمان
و رئیسجمهوری فرانســه دربــاره ادلب
خبر داد و اعالم کــرد« :بهعنوان دو رهبر
اتحادیه اروپا(فرانسه و آلمان) ،خواستار
مالقــات بــا پوتیــن و اردوغــان ،رؤســای
جمهــوری روســیه و ترکیــه هســتیم تــا
بتوانیم برای حل بحران سوریه ،راهکاری
سیاسیپیداکنیم».
ëëکری خوانی ترکیه
آمارها نشان میدهد در جنگ  9ساله
سوریه با نیروهای تکفیری ،میلیونها نفر
آواره و بیــش از  380هــزار تن نیز کشــته
شــدند .بعــد از ســرازیر شــدن مهاجران
ســوری بــه ســوی کشــورهای اروپایــی و
ترکیــه ،فضــا بــرای مداخلــه خارجیها
نیــز باز شــد .در ماههای اخیر نیز روســیه
و ترکیــه بــرای ایجاد آتش بــس و مبارزه
علیــه تروریســتها وارد عمــل شــدند
و توافــق آتــش بــس امضــا کردنــد .امــا

جوزف مگوایر ،نخستین قربانی هشدار جامعه اطالعاتی امریکا

و دوســت قدیمی ترامپ که پیشتر قرار
بــود به  7تا  9ســال حبس محکوم شــود،
با مداخلههای ترامپ در امور قضایی به
تنها  40ماه یعنی سه سال و  4ماه حبس
محکومشد.
او در  ۷مورد از اتهامات از جمله دروغ
گفتــن بــه کنگــره و تهدید و مانع تراشــی
بــرای شــاهدان گناهکار شــناخته شــده و
پیشتــر  4دادســتان مســئول پرونــده او،
درخواســت حداقل  7ســال زنــدان برای
راجــر اســتون داده بودنــد اما ویلیــام بار،
دادســتان کل امریــکا تحت تاثیر و فشــار
ترامــپ مجــازات اســتون را بــه نصــف
تقلیــل داد .در پــی این مداخلــه ترامپ،
هر ۴دادستان پرونده راجر استون استعفا
دادند و همزمان بیش از  ۲۰۰۰دادستان و
مقام قضایی سابق امریکا طی نامهای از
ویلیامبارخواستندکهاستعفادهد.

مداخلــه نیروهای خارجــی بیش از آنکه
امنیت ســوریه را تأمین کند این کشــور را
به صحنــه درگیری بیگانگان بــدل کرده
است .در همین چند هفته گذشته ترکیه
ادعا کرد 14نظامی ترکیه در حمله هوایی
نیروهای سوری در ادلب کشته و شماری
مجروح شــدهاند .این در حالی اســت که
در گزارشــی جدیــد نیز گفته شــده که دو
نظامــی ترکیــهای دیگر نیــز در عملیات
روز پنجشــنبه نیروهای بشار اسد کشته و
دست کم  5تن هم مجروح شدند.
گرچــه «رجــب طیــب اردوغــان»،
رئیس جمهوری ترکیــه پس از عملیات
اخیر در ادعایی تازه از کشــتار بیش از 50
نظامــی ســوری در اقــدام متقابــل علیه
نیروهای تحت حمایت روسیه خبر داده
اما «حلوصــی آکار» وزیر دفــاع ترکیه به
«ســی.ان.ان» گفــت« :مــا قصــد مقابله
مستقیم با روسیه را نداریم .یکی از موارد
مــورد بحــث مــا حمــات هوایــی ادلب
اســت و ما انتظــار داریم طــرف روس در
این باره دخالتی نکند».
ترکیه همچنیــن اعالم کرد بــا تداوم
ایــن شــرایط ،ایــن کشــور ممکــن اســت

اقــدام به وارد کردن موشــک «پاتریوت»
از امریــکا کرده و پدافند موشــکی 400-S
روســیه را نیز در آینده نزدیــک راهاندازی
کنــد .ایــن رجزخوانیهــای پنهــان و
آشــکار در حالی اســت که تاکنون ترکیه و
روسیه دو نشســت بینتیجه را پشت سر
گذاشتهاند و آنکارا نسبت به وقوع بحران
مهاجرتی در مرزهای مشــترک با سوریه
هشدار داده است.
هشداری که «اولگ ژوراولف» ،رئیس
مرکز صلح روســیه در موضوع سوریه آن
را رد کرده و گفــت« :گزارشها درباره فرار
صدها هزار غیرنظامی به مرزهای ترکیه و
سوریه در شرایط جنگ میان ارتش سوریه
و تکفیریهــا صحت نــدارد .هیچ عکس
و ویدئویــی نیز بــرای اثبات ایــن موضوع
منتشر نشده است .مسیرهای ارتباطی در
ادلبدرهفتههایاخیرترددهایعادیرا
ثبت کردهاند و هیچ اتفاق غیرمنتظرهای
مشــاهده نشــده اســت ».در همیــن حال
«بشار اســد» ،رئیس جمهوری سوریه نیز
روز پنجشــنبه تحرکات نظامــی ترکیه در
حمایــت از تکفیریهــا را محکــوم کــرد و
خواستارپایانآنشد.

آغاز توافق کاهش خشونت در افغانستان

بنا بر اعالم وزارت امنیت ملی افغانستان ،توافق کاهش خشونت در افغانستان
از ســاعت  24جمعه شــب یا بهعبــارت دیگر از بامــداد امروز شــنبه وارد فاز اجرایی
شــد و تــا  7روز ادامــه دارد .بــه گــزارش الجزیــره ،جاوید فیصل ،ســخنگوی شــورای
امنیت ملی افغانستان در این باره گفت ،این مرحله هفت روزه سراسری بوده و در
برگیرنده تمام والیتها و شهرستانهای افغانستان خواهد بود .او تأکید کرد ،دولت
افغانستان «آمادگی کامل برای استفاده کافی» از این مرحله را دارد و امیدوار است
که این فرصت ،زمینه ساز آتش بس دائمی در افغانستان باشد .اگر این توافق کاهش
خشونت از سوی همه طرفها در  7روز آینده اجرا شود ،راه برای توافق نهایی امریکا
– طالبان باز میشــود .مایک پمپئو ،وزیر خارجــه امریکا دیروز جمعه گفت ،انتظار
میرود توافق بین امریکا و طالبان افغانستان  ۲۹فوریه ( ۱۰اسفند) امضا شود.

گــروه جهــان /پــس از گذشــت حــدود  6هفتــه از حملــه
پهپادی امریکا به خودروی فرماندهان ارشــد سپاه قدس
همسایگان ایران و حشد الشعبی در فرودگاه بینالمللی بغداد ،گروه
مقاومت عراق جانشین «ابومهدی المهندس» را معرفی کرد.
براســاس گــزارش خبرگــزاری «آناتولــی»،
«عبدالعزیــر المحمــداوی» (ابوفــدک)
پس از توافق ســران حشــد الشعبی انتخاب
شــد و در پــی تأییــد عــادل عبدالمهــدی،
نخســتوزیر مســتعفی عــراق بهصــورت
رسمی بهعنوان رئیس ستاد حشد الشعبی
معرفی میشود.
«المحمــداوی» کــه روابــط نزدیکــی بــا
ســردار ســلیمانی ،فرمانــده ســپاه قــدس
ایــران داشــت ،یکــی از رهبــران ارشــد حــزباهلل عــراق بــه شــمار مــیرود.
«ایسنا» به نقل از «شبکه روسیا الیوم» نوشت« :هشام الهاشی» ،کارشناس
سیاســی عراق درباره رئیس جدید حشــد الشــعبی گفت :ابو فــدک که به او
«الخال»(دایــی) نیز گفته میشــود در ســال  1983با ســازمان بــدر عراق به
ریاســت هادی العامری همکاری داشته و چندین مأموریت اطالعاتی برای
این ســازمان انجام داده اســت .او در ســال  2004از تحویل سالح سرباز زد و
برای مقابله با امریکاییها با حمایت مالی سازمان بدر گروههایی را تشکیل
داد .همــکاری او بــا المهنــدس در ســال  2006آغاز شــد و با اســتقبال عماد
مغنیه ،از فرماندهان نظامی حزباهلل لبنان ،سردار سلیمانی و المهندس،
گردانهای حزباهلل را برای نبرد با امریکاییها تشکیل داد.
الهاشــی بــا اشــاره به اســتقبال رهبــران شــیعه و گروههای عراقــی از این
انتخــاب افــزود« :او مدیــری توانمنــد اســت و روابــط خوبی با کردهــا و اهل
تســنن دارد ».خبرگــزاری رســمی عــراق(واع) بــه نقــل از یکــی از مقامــات
حزب دموکرات اقلیم کردســتان نیز از ســفر رئیس ســازمان حشــد الشعبی
بــه این منطقه خبر داد .گفته شــده فاتــح الفیاض یک روز پیــش از انتخاب
المحمداوی ،برای بررســی همکاریهای اطالعاتــی میان نیروهای فدرال و
پیشــمرگ و هماهنگیها برای بازگشــت گروهکهای تروریســتی داعش به
اقلیم کردستان رفته است.
 ëëرویتــرز :هیأت انتخاباتی بولیوی اعالم کــرد ،اوو مورالس،
دوخط رئیس جمهوری ســابق این کشــور واجد شــرایط شــرکت در
خبـــر
انتخابات ماه مه برای کاندیدا شدن در پست سنا نیست.
 ëëســیانان :کاخ ســفید اذعــان کــرد ،موضع تجــاری دونالد ترامــپ ،رئیس
جمهــوری امریکا باعث لطمه به رشــد اقتصادی و ســرمایهگذاری تجاری در
این کشور شده است.
 ëëواس :ســخنگوی ائتالف متجاوز عربی مدعی شــد ،پدافند هوایی عربستان
ســاعت  ۳۰دقیقه بامداد دیروز جمعه چند موشک بالستیک را رهگیری کرد
که توسط انصاراهلل یمن ب ه سمت عربستان شلیک شده بود.
 ëëگاردین :یک زن هوادار داعش در دادگاه انگلیس اعتراف کرد ،سال گذشته
قصد بمبگذاری در کلیســای جامع لندن معروف به ســنت پاول و یک هتل
در نزدیکی آن را داشته که این عملیات ناکام ماند.

