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کودتای گابن شکست خورد
افریــقا

پونه مجلسی

ســربازان در کشــور گابن ،در غرب آفریقــا ،تالش کردند علیه دولت این کشــور
کودتا کنند اما گای -برتراند ماپانگو ،سخنگوی دولت گابن به خبرگزاری رویترز
گفــت« :چهار نفر از پنج نظامی ارتش که ســاعات اولیه روز دوشــنبه تالش به
کودتا کرده بودند ،بازداشت شدند و اکنون اوضاع در کنترل است».
او در مصاحبــه با این خبرگزاری افزود :این افراد در مرکز رادیویی دولت که
برای مدت کوتاهی به تصرف آنها درآمده بود بازداشــت شــدند اما نفر پنجم
که موفق به فرار شــده تحت تعقیب اســت .پس از اعالم پیــام کودتا از رادیوی
گابن ،حدود  300نفر برای حمایت از آن جلوی ساختمان رادیویی گابن تجمع
کرده بودند اما نیروهای امنیتی تجمعکنندگان را با گاز اشکآور متفرق کردند.
عامالن کوتا ،عدم توانایی علی بنگو رئیسجمهوری  59ســاله این کشــور را
برای اداره کشورشان مهمترین انگیزهشان برای کودتا میدانند .اوندو اوبی یانگ
یکــی از کســانی که در ایــن کودتا نقش داشــت و خودش را به عنــوان رهبر گروه
موسوم به «جنبش وطن پرست» نیروهای امنیتی و نظامی گابن معرفی کرده،
میگوید« :سخنرانی بنگو به مناسبت سال نوی میالدی تردیدها درباره قابلیت
رئیسجمهــوری برای تــداوم اجرای مســئولیتهایش در ریاســتجمهوری را
تشــدید کرد» .به گــزارش یورونیوز ،او پس از یک ماه پنهان ماندن از رســانهها و
مردم ،سرانجام در پیام سال نوی خود که از بیمارستانی در مراکش پخش شد،
گفــت که احســاس میکند حــال بهتــری دارد .اگرچه او بدون مشــکل صحبت
میکرد اما از آنجا که تصویری کامل از او نمایش داده نشــد ،برخی میگویند به
دلیل ســکته دیگر توانایی اداره این کشــور را ندارد .بنگو از  24اکتبر  2018ابتدا در
عربســتان و ســپس در مراکش تحت درمان اســت و ظاهراً طی روزهای اخیر به
مراکش منتقل شــده اســت .علی بنگو از ســال  2009قدرت را در گابن در دست
دارد .انتخاب مجدد او در سال  2016باعث تشدید اعتراضها به نحوه برگزاری
انتخابات شد .خاندان بنگو  50سال است حاکمیت این کشور را در دست دارد.

دیلی صباح (ترکیه):

االخبار (مصر):

مصــر بهطــور همزمــان یــک مســجد
و یــک کلیســا را افتتــاح کــرد .مســجد
الفتاح العلیم به لحاظ معماری قابل
توجه است و کلیسای میالد مسیح نیز
بزرگترین کلیسای خاورمیانه است.

نیویورک تایمز (امریکا):

ارتــش ترکیــه در محــل نبــرد
ســاریقمیش در جنــگ جهانــی اول،
جایــی کــه  90هــزار ســرباز یــخ زدند و
مردنــد ،مراســم یادبــودی گرفــت و
نــواری چند صد متــری از پرچم ترکیه
را به نمایش گذاشت.

همــه متمرکــز روی مســأله تعطیلی
دولــت هســتند امــا غافــل از آن کــه
جنــگ تعرفههایــی کــه ترامــپ بــه
راه انداختــه آســیبهای فراوانــی بــه
کارخانهها و به تبع آن اقتصاد امریکا
زده است.

چشمانداز مبهم پایان جنگ تجاری چین – امریکا؛

خیلی دور خیلی نزدیک
ندا آکیش
خبرنگار

پکــن ،پایتخت چین دیروز دوشــنبه میزبــان هیأتی از مقامات
امریکایی در ســطح معاون وزیر بود که برای نخستین بار پس
از آتش بس تجاری  90روزه دو کشــور؛ با همتاهای چینی خود
بر ســر میــز مذاکره نشســتند تا هرچنــد انــدک ،از نگرانیهای
بازارهــای جهانی درباره پیامدهــای این جنگ تجاری بکاهند.
ایــن مذاکــرات کــه امــروز سهشــنبه نیــز ادامــه دارد بــا دقت و
حساســیت از ســوی بازارهــای اقتصــادی جهــان بویــژه وال
اســتریت دنبال میشــود هرچند که بســیاری از تحلیلگران بر
این باورند ،این مذاکرات دستاورد ملموس و چندانی نخواهد
داشت.
به گزارش ســی ان بیسی ،روز جمعه گذشته وزیر بازرگانی
چین اعالم کرد ،طی روزهای دوشنبه و سهشنبه (دیروز و امروز)
یک تیم کاری به رهبری جفری گریش ،معاون نماینده تجاری
امریــکا بــه پکن میآینــد تا مذاکــرات «مثبت و ســازنده ای» را
بــا همتاهای چینی خود داشــته باشــند .پس از اعــام این خبر
بازارهای جهانی به جنب و جوش افتاد که بخشی از این تحرک
بــه خاطر افزایــش امیدها به کاهش تنشهای تجــاری بین دو
کشــور بود .از جمله این تحرکها مربوط به شــاخص داو جونز
بود که از روز جمعه  0.45درصد رشــد داشــته اما این رشــد در
مقابل ســقوط  8.2درصدی این شــاخص از اول دسامبر 2018
به این سو رقم قابل توجهی نیست.
ëëمذاکره اقتصادی با چاشنی دغدغه سیاسی
همچنیــن بســیاری از تحلیلگــران معتقدند ،بــازار جهانی
نباید خیلی به دستاورد مذاکرات در کوتاه مدت امیدوار باشد.
پوشــان دوت ،اســتاد علــوم سیاســی و اقتصــادی در مدرســه
اقتصاد اینســدا به ســی ان بیسی گفت ،بعید است که چین و
امریکا در پایان این نشست دو روزه و حتی در انتهای آتش بس
تجــاری  90روزه به یــک توافق کامل برســند هرچند که دونالد
ترامپ به خاطر کاستن از فشارهای بازار امریکا مجبور خواهد
شــد خود را عالقهمند به توافق نشــان دهد و به توافق نزدیک
شود .وی افزود ،ترامپ شانس موفقیت سیاسی خود را در گرو
شاخص داو جونز میداند و از این رو بهترین امید برای نتیجه

بخش بودن مذاکرات این است که شاخص داو جونز همچنان
در سراشــیبی اســت و همین مســأله انگیزههای سیاسی برای
ترامپ ایجاد میکند.
با این وجود ،دولت معتقد اســت ،دو کشــور در پایان آتش
بــس  90روزه بــه یک توافق همه جانبه نمیرســند اما احتماالً
توافقهــای کوچکتری حاصل خواهد شــد« .مذاکــرات آنها بر
سر موضوعات بسیار پیچیده و دشوار است .این مذاکرات تنها
بر ســر این نیســت که مــن میخواهم دانه ســویا و گاز طبیعی
بیشتری بخرم و تو دسترسی به بازار و خودرو به من بده».
ســایت روزنامــه امریکایی نیویــورک تایمز نیز در گزارشــی
نوشــت ،به نظر میرســد ،مقامات چینی قصد دارند یکســری
امتیازهــا از جملــه کــم کــردن برخــی تعرفههــا بــه کاالهــای
امریکایــی را در ایــن مذاکــرات بــه امریــکا بدهند زیــرا آنها در
تالش برای کاستن از تنشها تا قبل از رسیدن به ضرب االجل
دوم مارس هستند .قرار اســت در دوم مارس تعرفههای 200
میلیــارد دالر کاالی وارداتــی از  10درصد به  25درصد افزایش
یابــد .اگر این مذاکرات ســازنده باشــد ظرف چنــد هفته آینده
نمایندگانی در ســطح ارشــد از چین به واشنگتن سفر میکنند
تــا با روبــرت الیتیــزر ،مذاکره کننده ارشــد اقتصــادی ترامپ و
استیون منوچین ،وزیر دارایی دیدار کنند.
مقامات ارشــد دولتی امریکا مطمئن هستند که در مذاکره
بــا چین به اندازه کافی در موضع قدرت قرار دارند و میتوانند
امتیازهــای خوبــی از جمله حذف فشــار چین بر شــرکتهای
امریکایــی را کســب کننــد و همچنیــن با چیــن توافــق کنند که
محصوالت کشــاورزی و انرژی بیشــتری از امریکا بخرد .اگرچه
گرفتن چنین امتیازهایی از چین محتمل است اما کارشناسان
اقتصادی و تجاری چین میگویند ،این اتفاقها به راحتی یا به
ســرعت نمیافتد و نیازمند تغییرات قانونی و ساختاری است
و در نتیجه ممکن اســت جنگ تجاری دو کشــور حتی فراتر از
ضــرب االجــل دوم مارس هم برود و رشــد اقتصــادی امریکا،
سود شرکتها و هزینههای مصرف کننده را باال ببرد.
ایسور پراســاد ،کارشناس بازرگانی در دانشگاه کرنل با بیان
ایــن مطلب که هنوز خیلی زود اســت چیــن و امریکا به توافق
مطلــوب دو طرف برســند ،گفت :بهترین اتفاقــی که میتواند
در مذاکرات دوشــنبه و سهشــنبه بیفتد این اســت که دو طرف
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مأمــوران ما همچنین ســراغ کســانی رفتند که سیســتمهای شــخصی کلینتون
را راهانــدازی کــرده بودنــد یــا تعمیر و نگهــداری رایانههــا و ســرورها را برعهده
داشــتند و خدمات موبایلی به وزیرخارجه ارائه میکردند .همه کســانی که دور
بــر کلینتون بودند یا در وزارت خارجه برای او کار میکردند ،مصاحبه شــدند.
و ِ
ناظران و سرپرستان تحقیق و تحلیل هر دو هفته یک بار با من دیدار میکردند
تــا ضمــن ارائه آخرین گزارشها از عملکرد تیمهایشــان ،اطالعــات مرا نیز به
رزحمــت بازیابی و
روز کننــد .بخش عمده کار آنها شــامل عملیات ســخت و ُپ
ِ
بازســازی بایگانیهای الکترونیک بــود .بهعنوان مثال مأمــوران افبیآی یک
ِسرور خارج از رده پیدا کردند که در یک دورهای سیستم ایمیل خانم کلینتون را
میزبانی کرده بود ،اما نرم افزارهای مربوطه هنگام جایگزین کردن این ِســرور،
توسط نیروهای فنی بهعنوان یک اقدام معمول حذف شده بود .این اقدام فنی
در واقــع ایمیلهــا را به میلیونها قطعه ریز تقســیم کرده و به َت ِه ســرور پرتاب
کــرده بــود .تیم متخصصان افبیآی بــا مهارتی باورنکردنی و کاری ســخت و
پازل به هم ریخته را دوباره احیا کردند.
عذابآور ،اکثر قطعات این ِ
تــا اوایل ســال  2016وضعیت به گونهای بود که ما از تصاویر به دســت آمده
متوجه میشــدیم که هنوز پروندهای برای پیگرد قضایی در دست نداریم .هنوز
کار زیادی باید انجام میدادیم و الزم بود با خود هیالری کلینتون مصاحبه کنیم
– بازجویــان ما طبق روال معمول در چنین پروندههایی ،انجام این مصاحبه را
برای مراحل آخر تحقیق نگه داشته بودند تا قبل از آن بتوانند همه اطالعات در
دسترس و قابل بازیابی را جمعآوری کنند .اما تا آن لحظه ما هنوز شواهدی که
بتواند یک پرونده قابل پیگرد قضایی را شکل دهد ،نیافته بودیم .ما میدانستیم
کــه وزارت دادگســتری نیــز در چنیــن وضعیتــی هرگــز اتهامات جنایــی را علیه
کســی مطرح نمیکنــد – و تاکنون نیز چنین کاری نکرده بود .هنوز شــواهد قوی
و محکمی نداشــتیم که نشان بدهد ســوژه تحقیق ما (هیالری کلینتون) هنگام
استفاده از ایمیلهای شخصی میدانسته کاری را انجام میدهد که نباید انجام
بدهد .اتفاقات تصادفی ،لغزش و سهلانگاری و حتی بیدقتی شدید هنگام کار
با اسناد و مدارک طبقهبندی شده ،مواردی نبودند که بتوان بر اساس آنها کسی
را تحت پیگرد قضایی قرار داد یا اتهام جنایی را پیش کشید .حتی برای کارکنان
دولت فعلی نیز چنین بیدقتیهایی میتواند عواقب سختی نظیر جلوگیری از
دسترســی به اطالعات محرمانه یا حتی از دســت دادن شغل را بهدنبال داشته
باشد ،اما مطمئناً طرح اتهامات جنایی در میان نخواهد بود.
اگــر تحقیقات به همین شــکل ادامــه پیدا میکرد ،چالش پیــش رو این بود
که پرونده را به گونهای ببندیم که اعتماد مردم امریکا را نســبت به اینکه نظام
قضاییشــان به شکل شایســته ،صادقانه و غیرسیاسی کار میکند ،حفظ کنیم.
البته ما هرگز نمیتوانستیم کسانی را که بهطور افراطی از کلینتون متنفر بودند
و تنفر خودشــان را در رســانهها نشــان میدادند ،قانع کنیم .اما خوشبختانه ما
قادر بودیم اکثر امریکاییهای منصف ،بیغرض و روشنفکر را متقاعد سازیم.

خبرنگار

editorial@iran-newspaper.com

گیلبرت کاپالن رئیس هیأت امریکایی

توافق کنند دشــمنیهای تجاری بیشــتر را متوقــف کنند حتی
اگــر تحریمهای تجاری موجود از ســوی دو طرف به قوت خود
باقی باشد.
ëëپیشنهاد تفرقه افکنانه چین برای کاخ سفید
بــه گــزارش ایران آنالین بــه نقل از نیویــورک تایمز ،مایک
پیلســبری ،کارشناس مسائل چین در انســتیتو هودسون که به
دولــت ترامپ هم مشــاوره میدهــد درباره مذاکــرات دیروز و
امروز در پکن گفت ،مذاکرات آســان نخواهد بود .او پیشبینی
کــرد ،بــه احتمــال بســیار قــوی چینیهــا ســعی خواهنــد کرد
پیشــنهادی بدهند که بین مقامات کاخ سفید شکاف به وجود
آید و مشاوران اقتصادی معتدلتر نظیر منوچین و لری کودلو،
رئیس شورای ملی اقتصاد راضی شوند اما الیتیزر و پیتر ناوارو،
یکــی دیگر از مقامات ارشــد اقتصادی مخالف آن باشــند .وی
افزود :اگر چینیها طبق سنت تاریخی خود مذاکره کنند ،پس
یک پیشنهاد معتبر اما کوچک را مطرح خواهند کرد.
ســال گذشــته دو کشــور چین و امریکا یکســری تعرفههای
تنبیهــی علیــه کاالهــای یکدیگر اعمــال کردنــد و باعــث بروز
نگرانیهایــی درباره کند شــدن رشــد اقتصادی جهان شــدند.
امریــکا در حال حاضر روی  250میلیارد دالر از کاالهای چینی
تعرفه گذاشته و تهدید کرده تعرفههای گمرکی اضافی تا حد

افق روشن دمشق

سیسی لب به اعتراف همکاری
با اسرائیل گشود

سوریه کشوری با بیشترین رشد اقتصادی در سال  2019شد
فرحناز دهقی
خبرنگار

پس از هشت سال جنگ و نابسامانی ،با طلوع آفتاب صلح و
از پای درآمدن تروریسم ،حاال نوبت به ساخت و ساز و توسعه
اقتصادی سوریه رسیده است .مردم که از گوشهگوشه این کشور
گریخته بودند ،اندک اندک به خانههایشــان باز میگردند تا با
زدودن غبار اندوه و از دســت رفتن عزیزانشــان ،خود را مهیای
کســب و کار و ســاخت و ســاز کشورشــان کننــد .آمارهــا نشــان
میدهد ،سال  ،2019سال رونق و توسعه سوریه است.
بــه گــزارش واحــد اطالعات مجلــه اکونومیســت ،در میانه
کشــورهایی کــه در ســال جدیــد میــادی در عرصــه اقتصادی
عملکــردی قابــل قبــول خواهنــد داشــت ،باالترین رکــورد در
اختیار ســوریه اســت .پیشبینی میشــود نرخ رشــد اقتصادی
ســوریه بــه  9.9درصد برســد تا باالترین نــرخ رشــد را در میان
کشــورهای جهان داشــته باشــد .ســامر خلیــل ،وزیــر اقتصاد و
تجارت خارجی ســوریه با تأکید بر گزارش این مجله انگلیسی
گفت« :چنین گزارشهایی با چشــمانداز اقتصادی ســوریه که
برای آینده ترسیم شده است ،تطابق دارد زیرا دولت اقدامات
الزم را برای بازگرداندن شکوفایی به اقتصاد سوریه اتخاذ کرده
اســت .آنچه در انتشــار چنین گزارشهایی اهمیــت دارد ،این
است که نوع نگاه جهان به اقتصاد سوریه متحول خواهد شد و
واقعیتهای این کشور مجال ابراز پیدا میکنند».
ëëهموار کردن مسیر روابط دیپلماتیک جهان با سوریه
از ســوی دیگر ،آثار توســعه و رونق را در عرصه دیگری هم
به وضوح میتوان جســت .طوالنیتر شــدن صف کشــورهایی
که درصدد بازگشــایی سفارتخانههایشــان در ســوریه هســتند.
گزارشها نشان میدهند ،انگلیس با ترمیم ساختمان سفارت
خود ،میخواهد بزودی ســفارتش را در دمشق بازگشایی کند.
منابعی میگویند ،ســفیر انگلیس قصد دارد به سوریه برگردد
و مأموریــت دیپلماتیک خود را از ســر بگیرد .پیتر فورد ســفیر
ســابق انگلیس در ســوریه ،گفته بود امریــکا نمیتواند مانع از
ســرگیری روابط دیپلماتیک میان کشورهای اروپایی و عربی با
ســوریه شود و کشــورهای اروپایی روابط خود با دمشق را بدون
پیششرط از سر میگیرند.
پــس از ایــن کشــور ،هــم ایتالیاییهــا در راســتای بازســازی
ســاختمان سفارت خود وارد عمل شدند تا روابط دیپلماتیک
دو کشــور دوبــاره آغاز شــود .اما پیــش از این دو کشــور اروپایی،
بســیاری از کشــورهای عربی اقدامــات الزم را برای بازگشــایی
سفارتهای خود در سوریه انجام داده بودند تا بر عقبنشینی
از مواضع پیشین خود مهر تأییدی بزنند .کویت خبر داده بود،
پس از هفت ســال مجدداً سفارت خود را در دمشق راه اندازی
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دو برابــر ارزش محصوالت اعمال کند .چین هم به این اعالم
جنــگ تعرفهای پاســخ داده و روی  110میلیارد دالر از کاالهای
امریکایی تعرفه گذاشــته و صنایع مهمی نظیر کشاورزی را که
از منظر سیاســی نیز جزو صنایع مهم هستند ،هدف قرار داده
اســت .در ماه دسامبر  2018و پس از دیدار ترامپ با شی جین
پینگ ،رئیس جمهوری چین در حاشــیه نشســت گــروه  20در
بوینــس آیرس آرژانتین دو رهبر توافــق کردند به مدت  90روز
جنگ تعرفهای را متوقف و مذاکره برای یک توافق دوجانبه را
در این فاصله زمانی آغاز کنند.
ëëاعزامهمزمانناوجنگیوهیأتمذاکرهکنندهامریکاییبهچین
دیروز دوشــنبه اولین دور از ایــن مذاکرات در حالی در پکن
آغاز شــد که واشــنگتن در اقدامی تحریکآمیز یــک فروند ناو
جنگــی به حوالی جزایر مورد مناقشــه پاراســل در دریای چین
جنوبــی اعزام کرد و مدعی شــد ،مأموریت ایــن ناو حمایت از
«کشــتیرانی آزاد» در منطقــه بوده اســت .وزارت خارجه چین
امــا ایــن اقــدام را مداخلــه توصیــف کرد و نســبت بــه آن ابراز
ناخرســندی کرد .به گفته ســخنگوی ناوگان پاســیفیک ،راشل
مــک مــار ،ناو یــو اس اس مک کمپــل با حرکــت در عرض 12
مایل دریایی جزایر پاراســل ،ادعاهای زیاده خواهانه دریایی را
به چالش کشیده است.
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منبع :واحد اطالعات اکونومیست

خواهد کرد .بحرین هم  28دســامبر  ،2018با انتشــار بیانیهای
خبر داد فعالیتهای ســفارتخانه این کشــور آغاز شــده است.
اما امارات متحده عربی پیش از این کشــورها ،در  27دســامبر
ســفارت خود در دمشــق را بازگشــایی کرد .وئــام وهاب رئیس
حــزب توحیــد عربــی با اشــاره به میل کشــورهای عربــی برای
بازگشــت دیپلماتیــک به ســوریه گفــت« :همه ســفارتخانهها
بزودی به سوریه بازخواهند گشت».
نماینــدگان مجلــس اردن نیــز روز یکشــنبه ،ضمــن
هشــدار دربــاره پیامدهــای بیتوجهــی بــه اهمیــت روابــط
دیپلماتیک با ســوریه ،از دولت خواستند سفارت این کشور
را در باالترین ســطح دیپلماتیک در دمشــق بازگشایی کند.
خبرنــگار روســیاالیوم در امان گــزارش داد محافل مردمی
و نیمهرســمی اردن به ســرعت خواستار از ســرگیری روابط
با دمشــق شــدند .از نشــانههای این تمایل میتــوان به این
اشاره کرد که بالفاصله پس از بازگشایی گذرگاه مرزی میان
اردن و ســوریه ،این گذرگاه ُپر از شــهروندان اردنی و ســوری
شــد و به دنبال آن هیأت رسمی از پارلمان اردن به دمشق
سفر و با بشار اسد دیدار کرد.
امــا این بازار داغ مخالفانی هــم دارد؛ نصرالحریری رئیس
هیــأت مخالفان ســوری که در ریــاض اقامــت دارد ،گفت« :از
آشــتی دیگر کشــورها با دولت سوریه و بازگشــایی سفارتهای
خارجــی در دمشــق غافلگیــر شــدیم .امیــدوارم آنهــا در ایــن
تصمیم بازنگری کنند».

کره جنوبی

برزیل

ترکیه
ایتالیا
0

مکزیک روسیه
بریتانیا
نیکاراگوئه
ژاپن

-2
-4
-6

دولــت ســوریه نیــز در تــاش اســت تــا زیرســاختهای
الزم را بــرای بازگشــت کشــورش بــه عرصههــای جهانــی بــه
ســرعت فراهم کنــد .در همین راســتا ،وزارت حمل و نقل این
کشــور اعــام کرد که تمــام اقدامــات الزم را برای آمادهســازی
فرودگاههای این کشــور با هدف میزبانــی از پروازهای خارجی
فراهم کرده اســت .به گزارش رسانههای سوری ،فرودگاههای
این کشــور یک به یک آمــاده میزبانــی از هواپیماهای خارجی
میشــوند و حتــی مســئوالن ســوری از تــاش بــرای احــداث
فرودگاههای جدید در این کشور و توسعه ناوگان هوایی سوریه
خبــر دادهاند .اما روزنامه قطری العربی الجدید به نقل از یک
منبع مصری نیز اعالم کرد که شرط عربستان ،امارات ،بحرین
و مصر برای بازگشــت ســوریه به اتحادیه عــرب پایان دادن به
نفوذ ایران در این کشــور اســت .این منبع افزود« :اگر بشار اسد
این شرط را بپذیرد ،پایتختهای تمام کشورهای عربی بر روی
او باز خواهد شد ،و رهبران کشورهای عربی بهطور رسمی وارد
دمشق خواهند شد».
ëëسوءاستفاده رژیم صهیونیستی از فرصت تازه
با سفر جان بولتون ،مشاور امنیت ملی امریکا به بلندیهای
جــوالن ،بنیامیــن نتانیاهو نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی از
او خواســت تــا به عنــوان بخشــی از معاملــه خــروج نیروهای
امریکایــی از ســوریه حــق حاکمیت این رژیم را بــر بلندیهای
جوالن اشــغالی به رســمیت بشناســد و امنیت این رژیم بیش
از پیش تأمین شود.

ســرانجام عبدالفتاح سیســی ،رئیسجمهــوری مصر در
مصاحبــ ه بــا شــبکه تلویزیونــی امریکایــی ســیبیاس از
همکاری کشــورش با رژیم صهیونیســتی پرده برداشــت
و صراحتــاً اعالم کرد که کشــورش برای مبــارزه با به زعم
او«تروریســتها» در صحــرای ســینا در حــال همکاری با
اســرائیل اســت .به گزارش ایران آنالین به نقل از سایت
شــبکه خبری روزنامــه نیویورکتایمــز ،او در ایــن برنامه
پربیننده به نام « 60دقیقــه» ،اعالم کرد که گزارشهایی
کــه نشــان میداد میــان مصــر و اســرائیل همکاریهایی
صورت گرفته ،درســت اســت و رابطه میــان مصر و رژیم
صهیونیستی «در بهترین شکل خود طی تاریخ روابط آن
دو است» .دولت مصر در صحرای سینا در حال مبارزه با
شبهنظامیانی اســت که با گروه داعش در ارتباط هستند.
از زمان تأســیس رژیم صهیونیستی در سال  ،1948روابط
میان مصر و این رژیم بشــدت تاریک بوده اســت و بارها
با یکدیگر جنگیدهاند .اما با وســاطت و پادرمیانی برخی
کشورهای غربی ،سرانجام در سال  1979به شکل رسمی
میــان آن دو پیمــان صلحــی امضــا شــد و از ســال 1980
میالدی ،روابط دیپلماتیک میان آنها آغاز شد اما دولت
مصر به تبعیــت از افکار عمومی رابطــه چندان گرمی با
رژیم اشــغالگر نداشــت .اما سیســی در این برنامه خیال
مــردم کشــور خــود را راحت کــرد و گفت« :بله ...درســت
اســت .نیــروی هوایــی ما بــرای انجــام عملیــات گاهی از
مواضــع اســرائیل اســتفاده میکنــد و مــا با اســرائیلیها
یهای گسترد های داریم».
همکار 
■ االخباریــه :برخــی رســانههای
ی امریکایی
دو خط عراقــی از قصد نیروهــا 
خبــــر برای ســاخت ســه پایگاه نظامی در
دو استان صالحالدین و کرکوک خبر دادند.
■ روزنامه رودونگ ســینمون :کره شــمالی از کره جنوبی
خواست تا رزمایشهای مشترک با امریکا را متوقف کند.
■ الجزیــره :همزمان بــا ادامــه تظاهرات ضــد دولتی در
ســودان ،مســئوالن امنیتی این کشــور تعدادی از اســاتید
دانشــگاه خارطوم را بازداشــت کردند امــا منابع به آرتی
گفتند ،این اساتید آزاد شدهاند.
■ هاآرتص :رژیم صهیونیستی به بهانه داراییهای به جا
مانده از یهودیان در چند کشــور عربــی پس از انتقال این
افراد به اراضی اشغالی درخواست غرامت کرده است.
■ راشــا تودی :وزارت دفاع روسیه اعالم کرد :ناو گشتزنی
پیتلیوی روسیه بر اقدامات ناو امریکایی یو اس اس مک
هنری در دریای سیاه نظارت میکند.

