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آفریقا

آفریقا روی آرامش را به خود خواهد دید؟

آشتی سفید در قاره سیاه

گ�روه بینالملل 20 :سال درگیری و خشونت
میان  2همس��ایه ب��زرگ آفریقای��ی اریتره و
اتیوپ��ی با افتتاح س��فارتخانههای  2کش��ور
در «آدی��س آبابا» و «اس��ماره» فصل تازهای
را در مناس��بات دو طرف ایجاد کرده اس��ت.
گفته میشود ایس��یاس افورکی و آبی احمد
روسای جمهور  2کشور مالقاتهای مفیدی
داش��تهاند تا به  2دهه قطعی مناسبات پایان
دهند .اریتره و اتیوپ��ی تاکنون با تالشهای
س��ازمانهای منطقهای و فرامنطقهای بر سر
میز مذاکره نشسته بودند اما هیچگاه توافقی
جامع و عملیاتی میان دو طرف ایجاد نش��د.
طبق یک گزارش مطبوعاتی ،رضوان حسین
که پیش از این س��فیر اتیوپی در ایرلند بود،
اکن��ون به عن��وان فرس��تاده این کش��ور در
اس��ماره تعیین ش��د .این اقدام اتیوپی چند
روز پ��س از اقدام رئی��س جمهوری اریتره در
بازگشایی سفارت کش��ورش در اتیوپی انجام
ش��د .همچنین خبرگ��زاری رس��می اریتره
اعالم کرد این کشور نیروهایش را از مرزهای
مش��ترک خود با اتیوپی بیرون کشیده است.
به گزارش منابع خبری ،این اقدام در راستای
نش��ان دادن ع��زم این کش��ور برای آش��تی
با دش��من دیرینهاش اس��ت .بر اس��اس این
گزارش ،دوطرف به منظ��ور برقراری ثبات و
اقتصادی قوی باید ه��ر آنچه میتوانند برای
اجتن��اب از جنگ و درگی��ری صورت دهند.
رئیس جمه��وری اریتره در س��فر  3روزهای
ک��ه با هدف تقویت توق��ف اقدامات خصمانه
میان دو کشور به ش��هر آدیس آبابا ،پایتخت
اتیوپی داشت ،سفارت کشورش در آدیسآبابا
را پس از  ۲۰س��ال تعطیلی بازگش��ایی کرد.
بتازگی این دو کش��ور به جنگ خود که یکی
از طوالنیترین درگیریهای نظامی در آفریقا
بود و حدود  ۸۰هزار کش��ته برجای گذاشت،
پایان دادند .در همین حال س��والی که اکنون
مطرح میشود میزان تاثیرگذاری این صلح در
قاره آفریقاس��ت که به نظر میرسد میتواند
ب��ه روندهای توس��عهای در این ق��اره کمک
کند .نباید از نظر دور داش��ت که کشورهایی
چون چین ،آمریکا ،فرانسه و انگلیس در قاره
آفریقا منافعی تعریف ش��ده دارند که بعضا بر
ش��علهور کردن جنگهای منطق��های میان
کش��ورهای این قاره تالش میکنند تا منافع
یکدیگر را با چالش رو به رو کنند .این تجدید
روابط حس��نه میتواند به اتیوپ��ی به عنوان
بزرگترین اقتصاد در شرق آفریقا کمک کند
تا به بنادر اریتره دسترس��ی پیدا کند .روابط
بهتر میتواند به اریتره در غلبه بر چندین دهه
انزوای مرتبط کمک کند .رهبران  2کشور به
صورت مش��ترک پرچم این سفارتخان ه را باال
بردند .وزیر اطالعرس��انی اریتره از این تحول
ب��ه عنوان «یک نقطه عطف دیگ��ر در روابط
ویژه  2کش��ور برای برقراری صلح و دوستی»
یاد کرد .س��ال  ۱۹۹۳اریتره رس��ما از اتیوپی
جدا شد که این به دنبال نبردی طوالنی برای
اس��تقالل روی داد اما دو طرف س��ال ۱۹۹۸
یک جنگی مرزی داشتند .یک توافق صلح 2
س��ال بعد از آن به امضا رس��ید اما اتیوپی در
آن زمان از اجرای آن س��ر باز زد و خواس��تار
مذاکرات بیشتر ش��د .همانطور که اشاره شد
در حال حاض��ر همکاریهای اقتصادی میان
طرفین میتواند کمکی باشد تا بخش مهمی
از مش��کالت این منطقه را حل و فصل کند.
در همین حال برخی تحلیلگران بر این باورند
که حضور کشورهایی چون آمریکا و چین در
تعام�لات قاره آفریقا میتواند این صلح پایدار
را خدش��هدار کند ،همانطور که دس��تهای
پشت پرده طی س��الهای گذشته با تجارت
سالح و کمکهای نظامی منجر به طوالنیتر
شدن جنگ مرزی میان  2کشور شد .هر دو
کشور عضو اتحادیه آفریقا هستند و در جمع
کشورهای فرانکو فون که مستعمرههای سابق
فرانسه به شمار میروند کرسی دارند.
خبر آخر

اسلوونی
بدون دولت باقی مانده است

پیروزی حزب  SDSدر انتخابات پارلمانی
اسلوونی ،این کشور را وارد فضای جدیدی کرده
است .گفته میش��ود حزب  25 SDSکرسی
از  90کرس��ی پارلمان اس��لوونی را به دس��ت
آورده و اکن��ون خواه��ان ی��ک دولت اکثریت
اس��ت .این در حالی اس��ت که ب��وروت پاهور،
رئیسجمهوری اس��لوونی به سانز یانشا ،رهبر
حزب  SDSپیش��نهاد نخستوزیری را داده و
یانشا این پیشنهاد را پس از گذشت یک هفته
رد کرده است.

وطن امروز

عملیات انتقال اهالی شهرکهای شیعهنشین در ادلب با موفقیت پایان یافت

تسلط سوریه بر مناطق مجاور جوالن

گروه بینالملل :بع��د از پیروزیهای متوالی ارتش
در جن��وب س��وریه ،گروههای معارض مس��لح با
میانجیگری روس��یه وارد روند مصالحه با دمش��ق
شده و به توافقهایی دست یافتهاند که در بسیاری
از مناط��ق در اس��تانهای درعا و قنیطره منجر به
آزادسازی تعدادی از روستاها و تپههای استراتژیک
ش��ده اس��ت .در همین راس��تا خبرگزاری رسمی
سوریه (سانا) ،پنجشنبهشب از نهایی شدن توافق
بین گروههای مس��لح و ارتش س��وریه در استان
قنیطره واقع در جنوب سوریه خبر داد .در پی این
توافق قرار است گروههای مسلح که خواهان خروج
از منطقه هستند به س��مت ادلب هدایت شوند و
آنهایی که مایل به ماندن هس��تند س�لاح خود را
تحویل دولت س��وریه دهند .ب��ه موجب مفاد این
توافق قرار است ارتش سوریه به تمام نقاطی که تا
قبل از سال  2011در آن حضور داشته بازگردد .بر
همین اساس ،صبح دیروز دهها اتوبوس برای انتقال
عناصر مسلح به مناطق تحت کنترل معارضان در
ش��مال کشور وارد روستای «امباطنه» در قنیطره
شدند .این توافق میتواند به عملیات نظامی پیچیده
در ای��ن منطقه که ب��ه دلیل نزدیکی ب��ه اراضی
اشغالی از حساسیت فراوانی برخوردار است ،پایان
دهد .همزمان منابعی در دولت و معارضان مس��لح
اعالم کردند دمشق در آستانه بازپسگیری کنترل
مرزهای مجاور با بلندیهای جوالن است که رژیم
اس��رائیل آن را اش��غال کرده اس��ت .در سالهای
اخی��ر گروهه��ای تروریس��تی در جنوب س��وریه
حضور داش��تند که همگی از حمایتهای مختلف
لجستیکی ،تس��لیحاتی ،نظامی و اطالعاتی رژیم
صهیونیستیبرخورداربودند.
■■پایان عملیات انتقال ساکنان فوعه و کفریا

همچنین از بامداد پنجشنبه روند انتقال ساکنان
شهرکهای شیعهنش��ین فوعه و کفریا در استان
ادلب سوریه آغاز شد .بر اساس توافق با تروریستها،
قرار شده س��اکنان فوعه و کفریا که تعدادشان به
7هزار نفر میرسید ،با  121اتوبوس از این شهرکها
خ��ارج و به مراکز اقامت موق��ت جبرین در حلب
منتقل شوند .روند اجرای توافق تا شامگاه پنجشنبه
ادامه داش��ت و نزدیک به  6هزار نفر طی  3مرحله
از ادل��ب وارد مرک��ز اقامت موقت جبرین ش��دند.
تروریستها اما در آخرین مرحله خروج اتوبوسها،
نزدیک به  900نفر از اهالی این شهرکها را گروگان
گرفتند و ب��ه آنها اجازه حرکت ندادند ،البته صبح
جمعه خبرگزاری رس��می سوریه (سانا) اعالم کرد
آخرین گروه از اتوبوسهای حامل ساکنان فوعه و
کفریا از ریف ادلب وارد منطقه جبرین شد .منابع
خبری اعالم کردند تعداد این اتوبوسها  23دستگاه

چهارگوشه

تظاهرات ضد فساد در پرو

مردم پرو علیه فساد در این کشور دست
به راهپیمایی زده و در حالی که بس��یاری از
آنها تصاویری از الش��خور یا موش در دست
داشتند ،خواستار ایجاد اصالحات ضد فساد
برای پاکس��ازی نهادهای کش��ور شدند .این
راهپیمایی ضد فس��اد در حالی در سراس��ر
این کش��ور حوز ه آن��د برگزار ش��د که وزیر
دادگستری این کشور اخراج شد .هزاران تن
از مردم پرو در لیما ،پایتخت این کشور دست
ب��ه راهپیمایی زده و پالکاردهایی با مضمون
«همه آنها را بیرون کنید» نوش��ته شده بود
و فریاد میزدند «فس��اد را متوقف کنید! این
یک شرم ملی است» .این در حالی است که
گزارشهای تکمیلی نشان میدهد سیاسیون
در پرو با آمریکاییها ارتباط نزدیکی دارند و
به نظر میرسد فس��اد فزاینده در این کشور
آمری��کای جنوبی برنامهریزی ش��ده و برای
سقوط دولت باشد.

اخراج دیپلماتهای روس
ناامیدکننده است

بوده که نزدیک به  900نفر در آن حضور داشتهاند
و علت گروگان گرفته شدن آنان نیز اختالف میان
تروریستها بوده اس��ت .با رسیدن این اتوبوسها،
عملیات انتقال ساکنان فوعه و کفریا از ریف ادلب
به صورت کامل به پایان رسید .در مقابل انتقال این
افراد ،دولت سوریه نیز ش��ماری از تروریستهای
در بن��د زندانهای خود را برای انتقال به ادلب آزاد
ک��رد ولی تعدادی از آنان نپذیرفتند که عازم ادلب
شوند .در واقع این افراد که تعدادشان به صدها نفر
میرسد و بر اساس این توافق از زندانهای سوریه
آزاد ش��دند ،ترجیح دادند به جای انتقال به ادلب،
به وضعیتش��ان رسیدگی شود و در مناطق تحت
کنترل دولت س��وریه باقی بمانند .تروریستهای
جبهه النصره و جیش الفتح پس از اینکه  29مارس
 2015شهر ادلب را تصرف کردند ،سودای تصرف
فوعه و کفریا را نیز داش��تند و با توجه به نزدیکی
این دو شهر با مرزهای ترکیه ،تصرف این دو شهر
چندان سخت نبود اما در عمل تصرف آنها امکانپذیر
نشد ،زیرا با مقاومت شدید مردم فوعه و کفریا مواجه
شدند.
■■ضرب شست ارتش در حومه الذقیه

از سویی ارتش سوریه در روزهای اخیر به روند
گروه تروریستی جبهه النصره شدت
حمله به مواضع 
داده اس��ت؛ همزمان جبهههای ش��مالی و شمال
شرقی حومه الذقیه شاهد تشدید درگیری بین 2

یمنیها شریان اقتصادی عربستانسعودی را هدف قرار میدهند

حمله پهپادی به پاالیشگاه آرامکو در ریاض

شبه جزیره رویاه��ای ائت�لاف متج��اوز به
یمن ،روز به روز با موش��کها و
پهپاده��ای انصاراهلل در حال رنگ باختن اس��ت و
داستان این جنگ در حال تبدیل شدن به کابوسی
بزرگ برای رژیم سعودی شده است .سالهای اول
این جنگ ،این آلسعود و متحدانش بودند که صرفاً
حملهکنن��ده بودند اما اکن��ون ورق در این جنگ
برگشته است .روزی پایگاه نظامی ،روزی فرودگاه،
روزی اطرف کاخ پادش��اهی و روزی نیز پاالیشگاه
ریاض هدف حمالت موشکی ارتش و کمیتههای
مردمی یمن ق��رار میگیرند .بامداد پنجش��نبه،
رسانههای منطقهای گزارش دادند که ارتش یمن
با پهپادهای دوربرد «صماد  »2پاالیش��گاه نفتی
ش��رکت آرامکو را در ریاض ،پایتخت عربس��تان
هدف قرار داده است .شبکه تلویزیونی المسیره که
ارگان رسانهای انصاراهلل بهشمار میرود نیز گزارش
داد ش��رکت ملی نفت عربستانس��عودی به وقوع
آتشسوزی در پاالیشگاه ریاض اعتراف کرد .شبکه
«تیآرتی» ترکیه نیز به نقل از شرکت آرامکو تاکید
کرد :نیروهای اطفای حریق توانستهاند آتشسوزی
در یکی از مخازن پاالیشگاه ریاض را خاموش کنند.
یگان پهپ��ادی ارتش یمن طی ماههای گذش��ته
با اس��تفاده از پهپاد به ش��هرک صنعتی جیزان
که قطب اقتصادی عربس��تان س��عودی محسوب
میشود ،حمله کرده است .حمله به پاالیشگاهی
در ریاض به حدی حائز اهمیت اس��ت که سرتیپ
ستاد شرف غالب لقمان ،سخنگوی ارتش یمن آن
را مرحله جدیدی از اقدامه��ای بازدارنده یمن در
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مقابل تجاوز س��عودیها عنوان کرد .محمد علی
الحوثی رئیس کمیته عالی انقالب یمن در صفحه
خود در ش��بکه اجتماعی توئیتر نوش��ت رسیدن
پهپاد ارتش و کمیتههای مردمی یمن به تاسیسات
شرکت آرامکو در شهر ریاض عملیاتی نفوذی در
جنگ الکترونیک در برابر نیروی هوایی و س��امانه
پدافند س��عودی اس��ت .در مرحل��ه بعدی حمله
پهپادی انجام شد که یک پیروزی تمامعیار به شمار
میرود .از سوی دیگر ،این حمله ضمن اینکه بیانگر
این اس��ت که سعودیها دیگر در این جنگ صرفاً
حملهکننده نخواهند بود و باید منتظر حملههای
موش��کی یمنیها نیز باش��ند ،در عین حال ثابت
میکند توانمندی دفاعی عربستان نیز به گونهای
نیست که قابلیت دفع حملههای موشکی یمنیها
را داش��ته باش��د .به عبارت دیگر ،این حملههای
موشکی آسیبپذیری دفاعی عربستان سعودی را
ثابت میکند ،عربستانی که پس از آمریکا و چین
سومین بودجه نظامی برتر را در جهان دارد.
■■نامه مشاط به پوتین

رئی��س ش��ورای عال��ی سیاس��ی یم��ن ،در
چارچوب روابط دوجانبه با کشورهای دوست ،به
رئیسجمهوری روسیه نامه نوشت .مهدی مشاط
در نامهاش به والدیمیر پوتین متذکر شد ،جنگ
«ساحل غربی» که امارات برای سیطره بر بندر و
شهر استراتژیک «الحدیده» آن را به راه انداخته،
فقط برای توطئه علیه یمن و کشورهای منطقه و
س��یطره بر جزایر و گذرگاههای زمینی و دریایی
مهم است.

طرف بوده اس��ت و عناصر مسلح سعی کردهاند با
استفاده از پوشش آتش ترکیه ،به نقاط تماس نفوذ
کنند .منابع میدانی به خبرگزاری اسپوتنیک گفتند:
ارتش سوریه تحرکات غیرعادی عناصر مسلح را در
جبهههای حومه الذقیه تحت نظر قرار داده است
و همزمان هواپیماهای شناس��ایی با پ��رواز بر فراز
منطقه ،سعی میکنند کل فضای منطقه عملیاتی
را پوش��ش دهند؛ ب��ه این ترتیب نی��روی زمینی
ارتش ضمن تحکیم مواضع خود ،سراسر جبهه را
تحت نظر و زیر پوش��ش دارد .این در حالی است
که مناطق خط مقدم جبهه طی روزهای گذشته
از پش��تیبانی ارتش س��وریه برخوردار بوده است و
در جریان پوش��ش آتش منطقه ،تعدادی پهپاد و
هواپیمای کوچک س��رنگون ش��ده است .به گفته
این منابع ،ارتش س��وریه ظرف چند روز گذش��ته
شدیدترین حمله تروریستها در چند ماه گذشته
را دفع کرده اس��ت .در این حمله صدها تروریست
به منظور اشغال شهرک الصواف و ارتفاعات مشرف
بر آن ،سعی کردند به شهرکهای الشحروره و نواره
واقع در مجاورت مرزهای ترکیه حمله کنند اما در
کمین ارتش سوریه افتاده و نتوانستند کوچکترین
تغییری در نقشه مناطق اشغال شده ایجاد کنند.
حومه الذقیه یکی از مسیرهای میدانی و لجستیکی
اس��ت که به مواضع گروههای تروریستی بویژه در
حومه ادلب و حومه حماه منتهی میش��ود ،از این

رو این گروهها نگ��ران آغاز درگیری در جبهههای
شمالیهستند.
■■توافق درباره فعالسازی میادین گازی و نفتی

در این میان گفته میش��ود دولت س��وریه با
کردها بر س��ر تولید و انتقال نفت و گاز در شرق
این کش��ور به توافق رسیده اس��ت .خبرگزاری
آناتولی ترکیه ادعا کرد وزارت نفت سوریه با یک
شرکت کانادایی برای حفاظت از لولههای انتقال
نفت در مناطق تحت س��یطره یگانهای کرد در
دیرالزور قراردادی  6ماه ه امضا کرده است .بنا بر
این گزارش ،این شرکت روند تعمیر لولههایی را
آغاز کرده اس��ت که تا میادی��ن نفت و لولههای
موجود در همان میادین امتداد دارد .بر اس��اس
این توافق که گفته میشود طی روزهای گذشته
حاصل شده است ،نفت و گاز تولیدی در مناطق
تحت س��یطره کردها به پاالیش��گاهها و مخازن
دولتی پمپاژ خواهد ش��د .در ازای این مس��اله،
کردها نیز در مناطق تحت سیطره خود از برق و
سایر خدمات بهرهمند خواهد شد و افزون بر این
مس��اله ،به اندازه نیاز خ��ود به منابع نفتی نیز از
چاهها استخراج خواهند کرد .شورای دموکراتیک
س��وریه وابس��ته به کردها طی روزهای گذشته
اظهاراتی را مطرح کرده اس��ت که نشان میدهد
کردها به سوی حل و فصل برخی مشکالت خود
با دمشق در حرکت هستند.

پارلمان اسرائیل الیحه نژادپرستانه «دولت  -ملت یهود» را تصویب کرد

آپارتاید خالص!

خاورمیانه پارلمانرژیمصهیونیستیالیحه
مناقش��هبرانگیز «دولت  -ملت
یهود» را با  ۶۲رأی موافق ۵۵ ،رأی مخالف و  2رأی
ممتنع به تصویب رساند .این الیحه نژاد پرستانه،
تمام سرزمین فلس��طین را کشوری فقط برای
یهودی��ان اعالم کرده اس��ت .همچنین با حذف
زب��ان عربی از م��دارس ،زبان عب��ری تنها زبان
رس��می این منطقه ش��ناخته خواهد شد .این
ط��رح ب��ا  ۶۲رأی مواف��ق ۵۵ ،رأی مخالف و ۲
رأی ممتنع به تصویب رس��ید .به نوش��ته وبگاه
«تایمز اسرائیل» این قانون روز یکشنبه از سوی
بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر و نفتالی بنت ،وزیر
آموزش رژیم صهیونیس��تی دچار تغییراتی شد.
بدین ترتیب ،بندی از این الیحه مبنی بر «ایجاد
جامعهای متش��کل از مردمانی که آیین و ملیت
یکسانی دارند با هدف حفظ اصالت این جامعه»
با بند جدیدی مبتنی بر «شهرکهای یهودی»
جایگزین ش��د .این قانون عالوه بر اعالم ش��هر
قدس به پایتختی رژیم صهیونیس��تی« ،توسعه
ش��هرکهای یهودینشین را ارزش ملی دانسته
و ب��رای ارتقای ش��هرکهای فعلی و تاس��یس
ش��هرکهای جدید اقدام میکند» .این قانون با
واکنش طرفهای مختلف فلسطینی روبهرو شده
اس��ت .صائب عریقات ،دبی��رکل کمیته اجرایی
س��ازمان آزادیبخش فلس��طین (ساف) تصویب
این قانون را بشدت محکوم کرد و گفت :اسرائیل
موفق به قانونی کردن آپارتاید (جدانژادی) ش��د
و نظام آپارتاید را به ص��ورت قانونی ایجاد کرد.

یوسف الحس��اینه ،عضو ارشد جهاد اسالمی در
واکنش به این موض��وع اعالم کرد ،تصویب این
قانون در ش��ور اول کنس��ت پر از نژادپرستی و
نفرت اس��ت .وی ادام��ه داد :تصویب این قانون
کمترین ش��کی باقی نمیگذارد که اسرائیل به
مس��یر خود برای نابودی فلسطینیها در اراضی
اشغالی  1948ادامه میدهد همانگونه که برای
مصادره و انضمام بخش بیشتری از اراضی کرانه
باختری به شهرکهای اسرائیلی آماده میشود.
فوزی برهوم ،س��خنگوی حماس نیز اعالم کرد
تصویب قانون «دولت  -ملت یهود» مشروعیت
دادن رسمی به نژادپرستی اسرائیلی ،هدف قرار
دادن خطرناک فلسطینیها و حق تاریخی آنها در
سرزمین خودشان و سرقت واضح ملک و دارایی
آنهاست .برهوم ادامه داد :اگر سکوت منطقهای و
بینالمللی بر جنایات رژیم اشغالگر و نیز حمایت
نامح��دود آمریکا از آن وجود نداش��ت ،اینگونه
قوانین تصویب نمیش��د .یکی از س��خنگویان
فدری��کا موگرینی ،مس��ؤول سیاس��ت خارجی
اتحادی��ه اروپایی ،پنجش��نبه در اینباره گفت:
«م��ا نگرانیم و این نگرانی را اعالم کردهایم و در
ارتباط با مقامات اسرائیل به انتقاد خود همچنان
ادام��ه خواهیم داد ».چندی��ن نماینده عرب در
کنس��ت (پارلمان صهیونیستها) بشدت به این
مصوبه اعتراض کردند« .مرگ دموکراس��ی» در
اسرائیل ،عنوانی است که نماینده عرب پارلمان
اس��رائیل برای مصوبه جدید پارلمان این کشور
به کار برده است.

آندری ماس��وف ،سفیر روس��یه در یونان
اخ��راج دیپلماته��ای این کش��ور از آتن را
تاس��فبرانگیز و ناامیدکنن��ده خواند .گفته
میش��ود  2دیپلمات روس از یونان به اتهام
پرداخت رشوه و تالش برای کسب اطالعات
از مب��ادی نامش��روع هفته گذش��ته اخراج
شدهاند .این در حالی است که اخراج این دو
دیپلمات بیارتباط با مساله مقدونیه و تغییر
نام این کشور به مقدونیه شمالی نبوده است.
روابط سیاس��ی میان روسیه و یونان در سال
جاری میالدی یکصدمین سال خود را جشن
خواهد گرفت و به گفته سفیر روسیه در آتن،
این اقدامات یونان س��ابقه عمیق مناس��بات
طرفین را به چالش میکشد.

اورتگا خواستار برقراری صلح
در نیکاراگوئه شد

به دنبال اقدامات نیکاراگوئه برای سرکوب
اعتراضات گسترده و کشته شدن حدود 300
تن در ای��ن درگیریه��ا ،رئیسجمهور این
کش��ور از معترضان درخواست کرد به آنچه
«اق��دام برای بیثباتی کش��ور» نامید ،پایان
دهند .دانیل اورتگا ،رئیسجمهور نیکاراگوئه
در س��خنرانی خود به مناسبت سیونهمین
س��الگرد انقالب این کش��ور ،خواستار دفاع
حامیان��ش از کش��ور ش��د و از معترض��ان
درخواست کرد رفتار خود را «اصالح» کنند.
اورت��گا در س��خنان خود گفت :همه ش��ما
مدافعان صلح هس��تید .باید نظ��م را دوباره
در کش��ور برقرار کنیم .روش درست ،جنگ
نیست ،بلکه صلح و گفتوگو است.

عمر البشیر و السیسی
توافق کردند

عمر البش��یر ،رئیسجمهوری س��ودان و
همتای مصریاش ،السیس��ی درب��اره آینده
مناس��بات دوجانب��ه تواف��ق کردن��د .گفته
میش��ود «عم��ر البش��یر» رئیسجمهوری
س��ودان موافقت خود را با مصر برای ش��روع
یک رابطه اس��تراتژیک بین  2کشور در همه
زمینهها اعالم کرده اس��ت .این س��خنان را
البشیر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک
با «عبدالفتاح السیسی» همتای مصری خود
پس از نشست با وی در کاخ ریاستجمهوری
در خارطوم بیان داش��ت .به نوش��ته روزنامه
«رایالیوم» ،رئیسجمهوری سودان با اشاره
به پیوندهای مشترک تاریخی ،جغرافیایی و
خویشاوندی بین مردم کشورش با مصریها
گف��ت :م��ا روابط ب��ا مصر را ب��ه عنوان یک
استراتژی در زمینههای مختلف آغاز میکنیم
و هیچ سقفی برای روابط اقتصادی با یکدیگر
نداریم .البش��یر گفت در دیدار با السیس��ی
درباره تسهیل تردد افراد و حملونقل کاالها
بین مصر و سودان از طریق ایجاد جادههای
مواصالتی و خطوط راهآهن توافق کردهاند.

مکرون زیر شدیدترین فشار
دوره ریاستجمهوریاش

آلکس��اندر بالنا ،مش��اور ارشد مکرون که
در یک��ی از تجمعات خیابانی در فرانس��ه به
ی��ک ج��وان فرانس��وی حمله ک��رده بود از
سوی دادگاهی در این کشور به تعلیق حکم
دولتیاش محکوم شده است .این اقدام بالنا
عم�لا موج تازهای از انتقادات را علیه مکرون
به وجود آورده اس��ت و مخالفان وی را متهم
به اداره حکومت اقلیتی میکنند که اقش��ار
متوس��ط و کمدرآمد فرانسوی در آن نقشی
ندارن��د .بالنا اول م��هو در روز جهانی کارگر
در پاریس در می��ان نیروهای امنیتی حاضر
ش��د و به تظاهرکنندگان حمل��ه کرد .فیلم
این خش��ونت اکنون محافل کارگری فرانسه
را بر آن داش��ته که مک��رون را مجبور کنند
آلکساندر بالنا را از الیزه اخراج کند.

