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ﺧﺒﺮ
انتشار نخستین بیانیه کرهشمالی پس از دیدار
کیم با ترامپ

غیراتمیشدن گامبهگام

روﯾﺪاد
اولین گام برای تشــکیل دولت ائتالفی عراق با
ائتالفی پیشبینیناپذیر برداشــته شد .روز گذشته
مقتــدی صدر ،روحانی شــیعه و هــادی العامری
فرمانده ســپاه بدر و از گروههــای نزدیک به ایران
پــس از دیدار در نجف از ائتــالف خود خبر دادند.
ائتالف سائرون به رهبری مقتدی صدر در انتخابات
پارلمانــی ماه می عــراق در جایگاه نخســت قرار
گرفت و ائتــالف فتح به رهبری هادی العامری نیز
دوم شــد .ائتالف اخیر این دو گروه اولین گام جدی
در مســیر تشــکیل دولت پس از هفتههــا مذاکره
میان احزاب مختلف بود .توافق روز گذشــته دقیقا
یــک ماه بعد از انتخاباتی رقــم خورد که به خاطر
مشــارکت پایین و اتهام تقلب ،اماواگرهای فراوانی
را به دنبال داشــت .آنطور که ائتالف صدر و فتح
گفتهاند ،باب گفتوگو برای پیوستن دیگر احزاب و
گروهها برای تشــکیل دولت باز است .مقتدی صدر
هــدف این دیــدار را پایان رنجهای کشــور و مردم
عراق عنــوان کرد و ائتالف جدیــد را ائتالفی ملی
خواند .این روحانی شیعه که زمانی کمپینی علیه
حضور آمریکا در عــراق را رهبری میکرد ،طرفدار
سیاست خارجی مستقل اســت و مخالف دخالت
کشورهای منطقهای و فرامنطقهای در این کشور .از
همین رو ائتالف سائرون با یکی از گروههای نزدیک
به ایران بســیاری از ناظران را متعجب کرد .ائتالف
صــدر پیش از انتخابات اعالم کرده بود که مخالف
هرگونه دخالت خارجی در عراق است ،چه تهران
و چه واشــنگتن .مقتدی صدر در سالهای گذشته
کارزاری را علیــه فســاد دولتی هدایــت میکرد و
در میان قشــر فقیر و جوان عراق محبوب اســت.
عامری که در اســتان دیاله در شــرق بغداد متولد
شده ،تحصیالتش در رشــته اقتصاد را در دانشگاه
تهران به پایان رسانده و براساس گزارشها به زبان
فارسی مسلط اســت .او در دوره صدام حسین دو
ســال در ایران زندگی کرده اســت و در ســالهای
اخیر هم فرمانده سپاه بدر بود که در کنار نیروهای
دولتی عراق علیه داعش میجنگید.
مقتــدی صــدر در انتخابــات پارلمانــی اخیر
از فهرســت ســائرون حمایت کرد کــه ترکیبی از
حامیان او ،حزب کمونیســت و نامزدهای سکوالر
بــود .این ائتالف خــالف پیشبینیها توانســت با
کســب  ۵۴کرســی از  ۳۲۸کرســی پارلمان عراق
در جایــگاه نخســت قــرار بگیرد .ائتــالف فتح به
رهبری عامری هم موفق شــد با کسب  ۴۷کرسی
در رتبه دوم قــرار بگیرد .در این میان ائتالف تحت
رهبری حیدرالعبادی ،نخســتوزیر عــراق که در

ﻋﮑﺲAP:

 در پی نخستین دیدار رئیسجمهوری آمریکا با
رهبر کرهشمالی ،پیونگیانگ در بیانیهای رسمی از
»توافق« دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا ،با
»روندی گامبهگام« برای غیراتمیشــدن این کشور
خبر داد .در این بیانیه رســمی که در اولین ساعات
روز گذشــته منتشر شــد ،آمده ترامپ دعوت رهبر
کرهشــمالی برای ســفر به پیونگیانگ را پذیرفته
اســت .دونالد ترامپ نیز به نوبــه خود از احتمال
ســفر رهبر کرهشــمالی به واشــنگتن و دیــدار از
کاخســفید خبر داده بود .رویترز در گزارشی بهنقل
از خبرگزاری رسمی کرهشمالی فرایند »گامبهگام«
را برداشــتن گامهایی »همزمان و از هر دو طرف«
برای رفع تنــش و برقراری صلح میــان آمریکا و
کرهشمالی تعریف میکند .رئیسجمهوری آمریکا
روز سهشــنبه در برابر دوربین رســانههای سراسر
جهان با کیم جونگ اون ،رهبر جوان کرهشــمالی،
دیــدار کــرد؛ دیــداری که اغلــب کارشناســان و
تحلیلگــران آن را »تاریخی« دانســتند چراکه در
شــش دهه تخاصــم بیــن آمریکا و کرهشــمالی
رهبران دو کشــور هیچگاه بــا یکدیگر دیدار نکرده
بودند .حاصل این دیدار ســندی بــود که در آن بر
چهار نکته تأکید شــد :تعهد دو کشور به برقراری
مناســبات تــازه ،تالش مشــترک دو کشــور برای
برقراری صلح باثبات و ماندگار در شبهجزیره کره،
تعهد کرهشــمالی به تالش در راه غیراتمیشــدن
کامل این شــبهجزیره و تعهد دو کشــور به یافتن
و تبادل بقایای اجساد اســرا و زندانیان جنگ کره.
ادعای موافقت رئیسجمهــوری آمریکا با روندی
»گامبهگام« برای غیراتمیکردن شــبهجزیره کره،
در صورت صحت ،در تقابل با خواســته همیشگی
آمریکا در این زمینه ارزیابی میشود .ایاالت متحده
همــواره در هر موضعگیــری درباره کرهشــمالی
از خلع ســالح »کامل و یکباره و بازگشــتناپذیر«
سخن گفته و تأکید کرده فقط در این صورت راضی
به لغــو تحریمها علیه پیونگیانگ میشــود .اما
گزارش خبرگزاری رسمی کرهشمالی بهنقل از کیم
جونگ اون ،رهبر این کشور ،میگوید که اگر آمریکا
به »اقداماتی واقعی و اصیل برای اعتمادســازی«
دســت بزند ،پیونگیانگ نیز به »اقدامات مبتنی بر
حسننیت« خود ادامه خواهد داد .در این گزارش
همچنین بر مســئله پایان رزمایشهای مشــترک
آمریکا و کرهجنوبی در این شــبهجزیره تأیید شــده
اســت .ترامپ هم پس از دیدار با رهبر کرهشمالی
در مقابل خبرنــگاران گفت ،با ادامــه رزمایشها
در شــبهجزیره کره موافق نیســت .او ســپس در
مصاحبه خود بــا صدای آمریکا نیــز توضیح داد
که ایــن مخالفت او به دلیــل »تحریکآمیز«بودن
ایــن رزمایشها و همچنین به دلیــل هزینه باالی
آنهاست .او گفت» :تا زمانی که با نیت خیر در حال
مذاکره هســتیم مانور نظامی در کار نخواهد بود«.
این نکتهای اســت که روز گذشــته وزارت خارجه
چین نیز به آن واکنش نشــان داده و از آن استقبال
کرد .ســخنگوی وزارت خارجه چین ،حامی اصلی
کرهشــمالی در منطقه و جهان ،در نشست خبری
خود از اعــالم این خبر از ســوی رئیسجمهوری
آمریکا اســتقبال و خاطرنشان کرد که همین نشان
میدهد که طرح چین قابل اجراســت .اشاره این
مقام چینی به طرح موســوم به »تعلیق دوگانه«
اســت که پیشتر دولــت چین پیشــنهاد کرده و
براســاس آن پیونگیانگ دســت از آزمایش اتمی
برمــیدارد و در مقابــل ،آمریــکا و کرهجنوبی نیز
دیگر رزمایش نخواهند داشت .خبرگزاری یونهاپ
کرهجنوبی نیــز از موافقت ریاســتجمهوری این
کشــور با توقف این رزمایشهــا خبر داد .در بیانیه
دفتر ریاســتجمهوری کرهجنوبی که یک روز پس
از دیدار ترامپ با کیم جونگ اون منتشر شده ،آمده
اســت توقف رزمایش مشــترک با آمریکا احتماال
برای تســریع مذاکرات غیراتمیشــدن کرهشمالی
الزم است.
سفر پمپئو به کرهجنوبی
در این حــال ،مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا،
برای توضیح اطالعیــه غیرمنتظره رئیسجمهور
آمریــکا درباره پایــان مانورهای نظامی مشــترک
تحریکآمیز واشــنگتن – ســئول بــه کرهجنوبی
ســفر کرد؛ مســئلهای که بســیاری آن را امتیازی
بزرگ برای رهبر کرهشــمالی میداننــد .روزنامه
ایندیپندنت دراینباره مینویسد اگرچه سفر مایک
پمپئو به ســئول بــرای مذاکره با وزیــران خارجه
کرهجنوبــی و ژاپن از قبل برنامهریزی شــده بود،
اما پــس از آنکه ترامــپ اعالم کــرد میخواهد
مانورهــای نظامی هزینهبر ســاالنه با ســئول را
متوقف کنــد و احتمــاال تمامی ۲۸هــزار و ۵۰۰
نیروی آمریکایی مســتقر در کرهجنوبــی را از این
کشــور خارج خواهد کــرد ،این نشســت اهمیت
بیشتری به خود گرفت .خبرگزاری یونهاپ گزارش
داد :پمپئو پیش از آنکه روز پنجشنبه برای توضیح
به مقامات چینی درباره جزئیات نشســت رهبران
آمریکا و کرهشمالی در سنگاپور به پکن سفر کند،
به سئول میرود و با مون جائه این ،رئیسجمهور
کرهجنوبی ،دیدار خواهد داشــت .در همین حال
کاخ ریاســتجمهوری کرهجنوبی اعالم کرد ،باید
نیت ،هــدف و منظور دقیق ایــن اظهارات دونالد
ترامپ را متوجه شود و مشتاق است تا برنامههای
متنوعی را بــرای کمک به پیشــبرد این مذاکرات
طراحی کند.
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مقتدی صدر و هادی عامری برای تشکیل دولت عراق ائتالف کردند

اتحاد قطبهای مخالف
نظرســنجیها پیشــتاز بود ،در جایگاه ســوم قرار
گرفــت .فتح و ســائرون رویهمرفته  ۱۰۱کرســی
پارلمــان را در اختیار دارند و برای کســب اکثریت
در پارلمان همچنان به  ۶۴کرسی دیگر محتاجاند.
رایزنی با نوری مالکی
در پــی این دیــدار ســخنگوی فتح با انتشــار
بیانیهای از همه گروهها و احزاب سیاسی عراق که
کرســیهایی در پارلمان عراق به دست آوردهاند،
خواســته اســت در چارچوب برنامه دولت آتی با
هادی عامری و مقتدی صــدر همکاری کنند .فتح
و ســائرون در حالی برای تشکیل دولت با یکدیگر
ائتالف کردند که مقتدی صدر در توییتی که بعد از
پیروزی در انتخابات منتشر کرد ،اسامی تمام احزاب
را برای تشکیل فراکسیون اکثریت مطرح کرده بود
بهجز فهرست ائتالف دولت قانون به رهبری نوری
مالکــی و ائتــالف الفتح که هــر دو از جریانهای
شــیعه هســتند؛ همین امر باعث شــد بالفاصله
گمانهزنیها درباره حــذف این دو ائتالف از دولت
آینده مطرح شود .اما اکنون خبر میرسد که قیس
الخزعلی ،دبیــرکل جنبش عصائــب اهلالحق و
عضــو ائتالف الفتح با مالکی درخصوص تشــکیل
ائتــالف ملی فراگیر دیــدار کرده اســت .در بیانیه
منتشرشــده از ســوی دفتر مالکی آمده اســت که
مالکی و الخزعلی بر ضرورت همکاری در راستای
تشــکیل ائتالف ملی فراگیر و انتقال به فضای ملی
با هدف تأسیس مؤسسات دولتی و مشارکتدادن
همگان در آمادهسازی برنامههای دولت آتی تأکید

ائتالف سعودي به بندر حدیده یمن حمله کرد

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
باتــالق جنگ داخلي همین حاال هم یمن را در
آستانه یکي از وخیمترین بحرانهاي انساني جهان
قرار داده اســت و در این شرایط ،تشدید درگیريها
بدترین خبري اســت که ميتواند به گوش یمنيها
برسد .در شرایطي که دولت در تبعید ادعا ميکند
تمــام روشهــاي صلحآمیــز بــراي عقبراندن
حوثيها از حدیده با شکست مواجه شده؛ ائتالف
سعودي حمله سنگین و همهجانبهاي را علیه این
بندر تدارک دیده اســت .البته این اولین باري است
که ائتالف سعودي بعد از ورود به جنگ یمن ،براي
تسخیر یکي از پایگاههاي مهم حوثيها ،وارد عمل
ميشود؛ حملهاي که باید آن را شدیدترین درگیري
میان ائتالف تحت رهبري ســعودي با حوثيها در
سه ســال گذشته دانست .دولت در تبعید یمن که
همچنان از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته
ميشــود ،با انتشــار بیانیهاي ،آزادسازي حدیده را
نقطــه عطفي در تالش براي تســخیر مجدد یمن
عنــوان کرده اســت .در صــورت تحقــق این امر،
کنتــرل حرکت کشــتيها در تنگــه بابالمندب از
دست حوثيها خارج خواهد شد .بنا به محاسبات
سعوديها ،تســخیر این بندر ميتواند با برهمزدن
موازنه قــدرت در یمــن ،حوثيها را بــه پاي میز
مذاکره بکشــاند .البتــه در صورت شکســت این
حملــه ،بدونتردید روحیــه مقاومت و جنگندگي
در میان حوثيها افزایش خواهد یافت .این حمله
بعد از بهپایانرســیدن ضرباالجل امارات متحده
عربي به حوثيها بــراي خروج از این بندر صورت
گرفت.
حدیده؛ شریان حیات یمن
بندر حدیده که عنوان چهارمین شهر بزرگ یمن
را یدک ميکشــد ،در ۱۵۰کیلومتري صنعا ،پایتخت
یمــن ،قرار دارد و تنها بنــدر تحت کنترل حوثيها
محســوب ميشــود .تســلط بر حدیده به معناي
کنترل تنگه بابالمندب اســت کــه حلقه ارتباط
میان یمن ،شبهجزیره عربستان و همچنین دو کشور
جیبوتي و اریتره در شــاخ آفریقا محسوب ميشود
و به لحاظ کشــتيراني از اهمیت باالیي برخوردار
است .بنا به گزارش سازمان ملل ،حدود  ۶۰۰هزار
نفــر در حومه و داخل حدیــده زندگي ميکنند که
حمله به این کشــور ميتواند به کشتهشدن حدود
 ۲۵۰هزار نفر از آنها بینجامد.
ائتالف ســعودي حمله همهجانبه و تمامعیار
خــود بــه بنــدر حدیــده را در شــرایطي آغــاز
کــرده که طبــق گفتــه آژانسهاي امــدادي ،این
حمله با مســدودکردن مســیر انتقــال کمکهاي
انساندوســتانه به میلیونها شهروند یمني ،جان
میلیونها نفر در یمــن را به خطر میاندازد .طبق

گفته سازمان بهداشت جهاني ،حدود  ۴٫۸میلیون
نفر در شرایط پیش از قحطي قرار دارند ۸۰ .درصد
از کمکهاي بشردوستانه ازجمله سوخت و مواد
غذایي که به این کشــور قحطيزده ميرسد ،از این
بندر ميگذرد .طبق گفته مارک لوکاک ،مدیر بخش
کمکهاي بشردوستانه سازمان ملل ،هرگونه خلل
در فعالیــت این بندر ميتوانــد نتایج فاجعهباري
به دنبال داشــته باشــد .البته ائتالف ســعودي با
این اســتدالل که حوثيها از این بندر براي قاچاق
سالح اســتفاده ميکنند ،در تالش است تا حمله
غیرانساني خود را توجیه کند.
حمایت چراغ خاموش بریتانیا و آمریکا
ایــن حمله در شــرایطي صــورت ميگیرد که
دیپلماتهــاي ســازمان ملل و کشــورهایي مانند
بریتانیا و آمریکا خواستار بهتعویقانداختن آن شده
بودند .بااینحال با نظر به نفوذ درخورتوجه آمریکا
و بریتانیــا بر عربســتان ،به نظر نميرســد که این
مخالفتها چندان جدي بوده باشد و بیشتر جنبه
نمایشي داشــته است .جالب اینکه در نشست روز
سهشنبه شوراي امنیت ،تالش براي محکومکردن
چنین حملهاي در نتیجه مخالفت بریتانیا و ایاالت
متحده ،راه به جایي نبرد .اندرو میچل ،وزیر سابق
توســعه بینالمللــي بریتانیا ،دولت این کشــور را
متهم کرد کــه از جایگاه خود در شــوراي امنیت
براي محافظت از متحدش ،عربســتان ســعودي،
سوءاستفاده ميکند.
جنگندهها و کشــتيهاي ائتالف ســعودي روز
گذشــته با بمباران مواضع حوثيها ،کوشــیدند تا
شــرایط را بــراي عملیات نیروهــاي زمیني یمني،
اماراتي و ســوداني فراهم آورنــد .در واقع بر روی
زمین ،حمله نیروهاي وفادار به علي عبداﷲ صالح،
رئیسجمهور سابق یمن هدایت ميشود که سال
گذشته در جریان درگیري با نیروهاي حوثي کشته
شد .این نیروها درحالحاضر از سوی طارق صالح،
بــرادرزاده علــي عبــداﷲ ،فرماندهي ميشــوند.
معمر االریاني ،وزیر اطالعرســاني دولت در تبعید
یمن ،از ســاکنان این شهر خواســته تا به حوثيها
در پشــتبامهاي خود پناه ندهنــد و تا حد ممکن
از اردوگاههاي نظامي فاصلــه بگیرند .آنطور که
آدام بارون ،تحلیلگر مســائل یمن ،به »سيانان«
ميگوید ،همه چیز به نحوه سقوط حدیده بستگي
دارد .از نظــر بارون در یک ســناریو ایــن احتمال
وجود دارد که حوثيها از شــهر عقبنشیني کنند
و کنترل شــهر به دست نیروهاي ائتالف بیفتد؛ اما
اگر حوثيها تصمیم به عقبنشــیني نگیرند ،باید
منتظر جنگ خونین شهري بود؛ چیزي شبیه آنچه
در حلب به وقوع پیوست.

کردند و بر ســر حضور و مشارکت تمامی شرکا در
روند سیاسی عراق به اتفاق نظر رسیدند.
ائتالف اخیر همچنین ســاعاتی بعد از آن شکل
گرفت که حیدرالعبادی از مقامات سیاســی عراق
خواست که با وجود درخواستهای برخی گروهها
برای شــمارش مجدد آرا ،گفتوگوها برای تشکیل
دولت را ادامــه دهند .پارلمان عراق چهارشــنبه
هفته گذشــته در جلســه فوقالعــادهای تصمیم
گرفت کمیسیون عالی و مستقل انتخابات را تعلیق
کنــد و تمام آرای انتخابات پارلمانی در این کشــور
به شکل دســتی بازشماری شود .هیئتی متشکل از
 ۹قاضــی بــرای نظارت بر بازشــماری دســتی ۱۱
میلیــون تعرفه انتخاباتی تشــکیل شــده بود ولی
یکــی از چهار انبــاری کــه تعرفههــا در آن قرار
داشــت ،در مرکز رصافه بغداد طعمه حریق شد.
این آتشســوزی عراق را با بحــران داخلی مواجه
کرد .هادی عامری اعالم کرده بود که آتشســوزی
در انبــار تعرفههای انتخاباتی عمدی بوده اســت.
پارلمان خواهــان برگزاری مجدد انتخابات شــده
بود اما نخســتوزیر مخالفت کرد و گفت که فقط
دیوان عالی عراق میتواند نتیجه انتخابات را باطل
اعــالم کند .عبادی روز سهشــنبه مخالفت خود را
با شــمارش مجدد آرا اعالم کــرد و گفت هرکس
بخواهد در روند سیاســی کارشــکنی کند ،مجازات
خواهد شــد .اگر عبــادی بتواند با صــدر و عامری
ائتالف کنــد ،میتواند بــا حمایت آنهــا همچنان
نخســتوزیر عراق باقی بماند .بااینحال براساس

برخی خبرهای تأییدنشده صدر از العبادی خواسته
بــرای ائتالف بــا او از حزب الدعوه خارج شــود تا
بتواند برای دور دوم نخســتوزیر شود اما العبادی
این درخواست را رد کرده است.
روز سهشــنبه پلیس عراق چهــار نفر ،از جمله
یکی از اعضای کمیســیون نظارت بــر انتخابات را
بازداشــت کرد .ســه متهم دیگر خــود از نیروهای
پلیس عراقاند .صدر روز دوشــنبه در پیامی درباره
خطرناکبــودن اوضاع عراق و تالش برخی گروهها
برای کشــاندن عراق به جنگ داخلی هشــدار داده
بــود .در بخش دیگــری از این پیــام مقتدی صدر
سیاســتمداران عراقی را خطاب قرار داد :درگیری
برای کســب پســت و کرســی و نفــوذ و قدرت و
حکومت بس اســت .زمان آن نرســیده اســت که
اشــغالگری و نفوذ خارجی متوقف شود؟ آیا زمان
برای متوقفکــردن درگیریها و ترورها و انفجارها
و تروریســم نرســیده اســت؟ صدر در واکنش به
ســوزاندن یکی از مهمترین انبارهای صندوقهای
رأی انتخابــات اخیــر پارلمانــی عــراق هم گفت
آیــا زمان آن نرســیده اســت که در صــف واحدی
برای ساختوســاز کشــور بایســتیم؛ بهجای آنکه
صندوقهای رأیگیری را بســوزانیم یا انتخابات را
برای یک یا دو کرسی دوباره برگزار کنیم؟
استقبال دو حزب اصلی کرد عراق از ائتالف
ائتالف دو جناح ســائرون و فتح گرچه بسیاری
را متعجــب کرد ،اســتقبال دو حــزب اصلی کرد
عــراق را بــه دنبال داشــت .براســاس گزارشها
حزب دموکرات کردســتان عــراق و حزب اتحادیه
میهنی کردســتان ،ائتالف میان سائرون به رهبری
مقتدی صــدر و الفتح به رهبری هادی العامری را
گامــی مثبت ارزیابی کردند و آن را آغاز نقشــه راه
سیاســی خواندند .دو حزب دموکرات کردستان و
اتحادیه میهنی کردســتان عراق در بیانیهای اعالم
کردند :موضع مشــترکمان را در نزدیکترین زمان
ممکن اعالم خواهیم کرد و هیئت مشترکی را برای
آغاز مذاکرات تشکیل خواهیم داد .دو حزب مذکور
تأکید کردند که به دنبال دورنگهداشتن کردستان و
عراق از مشکالت و اینکه بخشی از راهحل براساس
قانون اساسی و قوانین انتخابات باشد ،هستند .این
دو حزب نسبت به همکاری طرفهای کرد و بغداد
برای نظارت و حفظ مشــترکات به جای اختالفات
ابراز امیدواری و اعالم کردند که با هم مســئولیت
تشــکیل دولت توافق ملی برای انجــام مأموریت
مشــترک و حفاظــت از وحــدت ملــی را برعهده
میگیرند.

درخواست رهبر طالبان برای
مذاکره مستقیم با آمریکا
 رهبر طالبان بار دیگر درخواســت ایــن گروه برای
انجام مذاکرات مســتقیم با آمریکا برای پایان جنگ را
تکرار کرد .به گزارش ایســنا ،بهنقل از رویترز ،هیبتاﷲ
آخوندزاده ،رهبر طالبان ،در پیامی به مناسبت عید فطر
اعالم کرد :اگر مقامات آمریکایی واقعا معتقد به پایان
صلحآمیز درگیریها در افغانستان هستند ،باید بهطور
مســتقیم به میز مذاکــره بیایند ،زیرا ایــن جنگ اثرات
تخریبی برای افغانســتان دارد و میتوان این مسئله را
از طریــق صلح حل کرد .همچنین معترضان گرســنه
و گرمازده افغان صدها کیلومتر در سراســر این کشور
پیمودند تا خواستار پایان جنگ حدودا  ۱۷ساله شوند.

دیدارهای پوتین با رهبران جهان
در مسکو
 والدیمیــر پوتیــن ،رئیسجمهوری روســیه ،در
آســتانه بازیهای جــام جهانی  ۲۰۱۸در مســکو با
برخی از مقامات بلندپایه کشــورهای جهان دیدار و
گفتوگو میکند .به گزارش ایسنا از وستی ،دیمیتری
پسکوف ،ســخنگوی ریاستجمهوری روسیه ،گفت:
پوتین با رؤسایجمهوری آذربایجان ،روندا ،بولیوی،
نخستوزیر لبنان و نخستوزیر ارمنستان دیدار کرد.
بــه گفتــه او ،همچنین چندین دیدار دیگــر نیز برای
رئیسجمهوری روســیه تنظیم شــده کــه از جمله
دیدار با مقامات بالروس و عربستانسعودی است.

درخواست ائتالف ملی نیکاراگوئه
برای اعتصاب سراسری
 بزرگتریــن ائتــالف مدنــی نیکاراگوئه خواســتار
اعتصاب سراسری  ۲۴ســاعته علیه »شرایط افراطی«
دوران حاکمیــت دنیــل اورتگا شــد .رئیسجمهوری
نیکاراگوئه هنوز برای مذاکرات حل بحران که دستکم
 ۱۴۸کشته برجای گذاشته است ،تصمیمی ندارد.

سفر کوشنر و گرینبالت به اسرائیل
 شبکه  ۱۰تلویزیون اسرائیل اعالم کرد که قرار است
جرد کوشــنر ،مشاور ارشــد رئیسجمهوری آمریکا و
جیسون گرینبالت ،نماینده رئیسجمهوری آمریکا در
روند صلح خاورمیانه ،در ســفر به اراضی اشــغالی،
مصر ،عربستان و چند کشور منطقه اوضاع انسانی در
نوار غزه و معامله قرن را بررسی کنند.

