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تشکیل نخستین جلسه دولت جدید 
عراق به ریاست السودانی

نخســت وزیر جدید عراق پس از تحویل رسمی این 
سمت از مصطفی الکاظمی نخستین جلسه دولت را نیز 
برگزار کرد. به گزارش شفق نیوز، محمد شیاع السودانی، 
نخست وزیر جدید عراق شامگاه جمعه و پس از تحویل 
رسمی این ســمت از مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
سابق کارش را در این سمت آغاز کرد. وی بالفاصله پس 
از تحویل سمت نخست وزیری نخستین جلسه کابینه را 
برگزار کرد. وی در جریان این نشست با تبریک اخذ رأی 
اعتماد به اعضای تیم دولت از پارلمان، ابراز امیدواری کرد 
که اعضای دولت بتوانند پاســخگوی اعتماد ملت عراق 
باشند. السودانی در ادامه تایکد کرد که برگزاری جلسه 
نخســت دولت در روز جمعه بیانگر تالش شبانه روزی 
اعضای کابینه برای حل و فصل مشکالت عراق است. وی 
همچنین به اعضای کابینه دولت دستور داد که مدیران 
دفاتر وزارتخانه ها از میان کادرهــای خود وزارتخانه ها 
انتخاب شوند. ازجمله دستورات دیگر السودانی در جلسه 
نخست دولت، افشای دارایی های وزیران طی یک هفته 
بود. الســودانی عصر جمعه با برگزاری یک مراسم ویژه 
وارد کاخ نخست وزیری عراق در بغداد شد و پس از دیدار با 
مصطفی الکاظمی سمت نخست وزیری را رسما تحویل 
گرفت. دولت جدید عراق به ریاست محمد شیاع السودانی 
پنج شنبه توانست رأی اعتماد پارلمان را جلب کند. در این 
دولت، فواد حسین، به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر 
امور خارجه؛ حیان عبدالغنی عبدالزهره، به عنوان معاون 
نخســت وزیر و وزیر نفت؛ محمد علی تمیمم به عنوان 
معاون نخست وزیر و وزیر برنامه ریزی؛ خانم طیف سامی 
محمد برای سکانداری وزارت دارایی؛ ثابت محمد سعید 
رضا، وزیر دفاع؛ سرلشکر عبداالمیر کامل الشمری، برای 
سکانداری وزارت کشور؛ صالح مهدی مطلب، به عنوان 
وزیر بهداشــت؛ ایفان فائق یعقوب، برای تصدی وزارت 
مهاجرت؛ رزاق محیبس عجیمی، وزیر حمل و نقل؛ عون 
ذیاب عبداهلل، به عنوان وزیر منابع آبی؛ احمد جاسم صابر، 
وزیر کار و امور اجتماعی رأی اعتماد گرفتند. همچنین 
احمد محمد حسین قاسم، وزیر جوانان و ورزش؛ ابراهیم 
نامس یاسین، وزیر آموزش و پرورش؛ اثیر داود سلمان به 
عنوان وزیر تجارت؛ خالد سالم سعید شوانی برای تصدی  
وزارت دادگستری؛ زیاد علی فاضل برای سکانداری وزارت 
برق؛ خانم هیام عبود کاظم به عنوان وزیر ارتباطات؛ عباس 
جبر عباده برای تصدی ریاست وزارت کشاورزی؛ نعیم عبد 
باسر برای سکانداری وزارت علوم؛ خالد بتال نجم به عنوان 
وزیر صنایع و معادن؛ احمد فکاک احمد، به عنوان وزیر 
فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی رأی اعتماد پارلمان را 
کسب کردند. این در حالیست که جریان صدر در این روند 

هیچ مشارکتی نداشت.
    

آمریکا:
 سیاست ما در قبال کره شمالی 

تغییری نکرده است

پس از آن که یک مقام ارشــد آمریکایی که مسئول 
سیاست هسته ای است، اظهار داشت که واشنگتن مایل به 
شرکت در مذاکرات کنترل تسلیحات با پیونگ یانگ است، 
ایاالت متحده گفت که سیاســتش در قبال کره شمالی 
تغییری نکرده است. به گزارش رویترز، برخی کارشناسان 
معتقدند که به رسمیت شناختن کره شمالی به عنوان 
یک کشور دارای سالح هسته ای - همان خواسته ای که 
پیونگ یانگ به دنبال آن است - پیش نیاز چنین مذاکراتی 
است. اما واشنگتن مدت هاســت که استدالل می کند 
که برنامه هسته ای کره شــمالی غیرقانونی و مشمول 
تحریم های سازمان ملل است. روز پنجشنبه در کنفرانس 
هسته ای واشــنگتن از بانی جنکینز، معاون وزیر امور 
خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات سوال شد که در 
چه مرحله ای کره شمالی باید به عنوان یک مشکل کنترل 
تسلیحاتی تلقی شود. خانم جنکینز هم پاسخ داد: اگر آنها 
می خواهند با ما گفت وگو کنند، کنترل تسلیحات همیشه 
می تواند یک گزینه باشد؛ اگر که دو کشور مایل به نشستن 
بر سر میز مذاکره و گفت وگو هستند. این مقام آمریکایی 
ادامه داد: و نه فقط کنترل تسلیحات، بلکه کاهش خطر 
و همه چیزهایی که منجر به یک معاهده سنتی کنترل 
تسلیحات و تمام جنبه های مختلف کنترل تسلیحات 

می شود که می توانیم با آنها داشته باشیم.

جهان نما

فرشاد گلزاری

عادی ســازی روابــط ترکیــه بــا 
کشورهای عربی تقریباً حدود دو سال 
اســت که کلید خورده و در این مسیر 

اتفاق هایی مهم رخ داده است.  
چندی پیش بود کــه رجب طیب 
اردوغان با سفر به امارات متحده عربی 
روابطش را با این کشور پس از حدود 11 
سال علنی و عادی کرد و چندی بعد هم 
مقامات ابوظبی به امارات سفر کردند و 
یک قرارداد حدوداً 20 میلیارد دالری به 
جهت سرمایه گذاری در ترکیه به امضای 

طرفین رسید. 
بحث عادی ســازی روابط ترکیه با 
عربســتان هم یکی دیگر از موضوعاتی 
بود که اردوغان ان را کلید زد اما به نظر 
می رسد که طرِف سعودی به هیچ وجه 
راضی بــه حضور وی در ریــاض نبوده 
است؛ چراکه بعدها هیچ سفری در پاسخ 
به این سفر اردوغان از جانب عربستان 

انجام نشد! 
در مورد اســرائیل هم دقیقاً همین 
موضوع اتفــاق افتاد امــا در این میان 
یک تفاوت عمده وجود داشــت. ترکیه 
اولین کشور اســالمی بود که در سال 
1947 میالدی تاســیس اسرائیل را به 
رسمیت شناخت و از آن سال  تا به امروز 
و در بدترین شرایط سیاسی- امنیتی، 
مناسبات تجاری و اقتصادی دو طرف به 

هیچ وجه قطع نشد. 
این موضــوع مهم نشــان می دهد 
که تل آویو و آنکارا بــه هر ترتیب روابط 
اقتصــادی را مهمتر از تمام ســطوح 
ارتباطی و مناســباتی می دانند. به هر 

ترتیب ارتباط سیاسی این دو کشور هم 
اخیراً وارد مدار عادی ســازی شد ولی 
در این میان یک کشــور وجود دارد که 
اردوغان و تیمش در حال دست و پنجه 

نرم کردن با سران آن هستند: »مصر«. 
واقعیت غیرقابل کتمان این است که 
روابط آنکارا و قاهره طی حدود دو دهه 
اخیر چنان خوب و روشن نبوده است و 
هنوز هم سایه اختالف بر سر این روابط 

دیده می شود. 
ریشه این اختالفات به همان زمانی 
برمی گردد کــه یکباره بهــار عربی در 
خاورمیانه، شــمال آفریقا و حاشــیه 
خلیج فــارس رخ عیان کــرد و یکباره 
تمام معادالت ذی نفــوذان منطقه ای 
به خصوص عربستان و ترکیه و سپس 
اسرائیل به هم ریخت. اگرچه اسرائیل 
ســعی کرد تا از این درگیری ها نهایت 
استفاده را ببرد اما ریاض و آنکارا دو قطب 
مخالف یکدیگر بودند که با هم در جدال 

قرار گرفتند. 
ترکیــه پس از ســقوط حســنی 
مبارک ســعی کرد تا از تمام ابزار خود 
استفاده کند و با همکاری قطر از طیف 
اخوان المسلمین حمایت کرد که نتیجه 
آن انتخاب »محمد مرســی« به عنوان 

رئیس جمهوری مصر بــود. زمانی که 
مرسی ســکاِن امور را در دست گرفت، 
ترکیه و مقامات سیاسی این کشور در 
پوســت خود نمی گنجیدند اما ریاض 
ســناریوی آنها را به بن بســت کشاند. 
هزینه های میلیاردی عربســتان برای 
بایکوت ُمرســی و اخوان المســلمین 
باالخره بعد از گذشت چندین ماه جواب 
داد و آنجــا بود که اخوانی هــا به همراه 

ُمرسی به زندان رفتند و دوباره ژنرال ها با 
رهبری عبدالفتاح السیسی قدرت را در 

دست گرفتند. 
اسرائیل هم البته از انتساب مجدد 
نظامیان خوشحال شــد، ولی همین 
مســاله تا به امروز باعث ایجاد اختالف 

میان مصر و ترکیه شده است. 

دعوا بر سر لیبی! 
با این پیش فرض حاال اگر به سخنان 
روز گذشته )شــنبه( مقامات مصری 
توجه کنیم می بینیم که دعوا بر ســر 
اخوان المســلمین از یک سو و اختالف 
بر سر نفوذ ترکیه در لیبی از سوی دیگر 
باعث شــده تا مذاکرات صلح و سازش 
میان مصر و ترکیه باز هم با بن بســت 

مواجه شود. 

سامح شکری، وزیر خارجه مصر در 
اظهاراتی تلویزیونی اعــالم کرد که بار 
دیگر مساله به لزوم تعهد به استانداردها 
و قوانین بین المللی برمی گردد؛ چراکه 
موضــوع نگران کننــده عــدم خروج 
نیروهای خارجــی از لیبی و عدم اتخاذ 
اقدامات قطعی بــرای تحقق این هدف 

است و این امر ثابت می کند که جامعه 
بین المللی برای دستیابی به منافع تالش 
می کند و اصولی را انتخاب نمی کند که 

در روابط بین الملل خللی وارد شود. 
روی سخن وزیر خارجه مصر دقیقاً 
با ترکیه بود؛ به گونه ای که او اعالم کرد 
روند مذاکــرات با ترکیه از ســر گرفته 
نمی شــود و دلیلش عدم ایجاد تغییر 
رویه و عملکرد آنکارا بوده اســت. پیش 
از این خلوصــی آکار، وزیر دفاع ترکیه 
بر تداوم فعالیت آموزشــی و همچنین 
کمک و مشورت دهی های نظامی برای 
حمایت از لیبــی تاکید و اعــالم کرد، 
نیروهای کشــورش در لیبی، نیروهای 
بیگانه نیستند و به همین دلیل عده ای 
از تحلیلگران معتقدند دلیل بن بست در 
این دور از مذاکرات همین سخنان وزیر 

دفاع ترکیه بوده است. 
فارغ از این اظهارات، چهارشــنبه 
گذشته خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه 
بــا عبدالحمید الدبیبه، نخســت وزیر 
دولت وحدت ملی و وزیــر دفاع لیبی 
در جریان افتتاحیه نمایشــگاه صنایع 
دفاعی و هوایی در استانبول دیدار کرد 
و در این دیدار وزیر دفاع ترکیه بر تداوم 
فعالیت آموزشــی و همچنین کمک و 

مشورت دهی های نظامی برای حمایت 
از لیبی تاکید کرد. 

این دقیقاً یکی از دالیل اصلی توقف 
مذاکرات از ســوی مصر با ترکیه است؛ 
چراکه لیبی با مصــر مرزهای زمینی 
مشــترک دارند و از نظر قاهره گسیل 
تسلیحات و تعمیق آموزش های نظامی 
ترکیه بیخ گوِش مصر برای قاهره یک 

تهدید علنی به شمار می آید. 
از سوی دیگر مصر به عنوان بزرگترین 
ارتش عربی دنیا به این نتیجه رســیده 
که اقدام ترکیه در لیبــی، بازار فروش 
تسلیحات قاهره به لیبی را از بین برده 
است. اما نکته مهمتر بحث اکتشاف گاز 
در ســواحل لیبی و به تبع آن مدیترانه 

شرقی است. 
مصر اعالم کرده کــه دولت وحدت 
ملی لیبی به ریاست عبدالحمید الدبیبه 
از 24 دسامبر گذشته مشروعیت ندارد و 
در این راه یونان به عنوان متحد مصر در 
قضیه میادین گازی شرق مدیترانه اعالم 
کرده که سازمان ملل باید موضع خود را 
نسبت به مشروعیت این دولت لیبی که 
دوره اش تمام شده است، مشخص کند. 
این صف بندی نشان می دهد که مصر و 
یونان در این میان برای خود یک تقسیم 

وظیفه مشخصی را انجام داده اند. 
یونان به مصاف ترکیه رفته و مصر هم 
با همسایه خود یعنی لیبی وارد چالش 
شده است و در نهایت آتن و قاهره اخیراً 
هرگونه توافق اکتشــافی میان لیبی و 
ترکیه را مردود و فاقد وجاهت حقوقی 
و سیاســی اعالم کرده انــد و به همین 
دلیل است که یونان خواهان برگزاری 
انتخابات زودهنگام در لیبی است و مصر 
با تایید این موضــع آتن، حاال مذاکرات 
خود با ترکیه را قطع و لیبی را به سیبل 

اهدافش تبدیل کرده است. 

مصر توقف مذاکره با ترکیه به دلیل عدم تغییر رفتار سیاسی را تایید کرد؛

لیبی، محور تنش زا در مناسبات قاهره و آنکارا

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با اشاره به اینکه 
رژیم صهیونیستی اخیرا زیرساخت های غیرنظامی را 
به صورت سیستماتیک و عامدانه هدف قرار می دهد، 
گفت، صدای اتحادیه اروپا زمانی که موضوع محکومیت 
حمالت مکرر اســرائیل علیه حاکمیت سوریه است، 
شنیده نمی شود. به نوشــته روزنامه الیوم السابع چاپ 
مصر، بسام صباغ، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل 
اظهار کرد: اسرائیل به تازگی زیرساخت های غیرنظامی 

را به صورت سیستماتیک و عامدانه هدف قرار می دهد 
و این اقدام صلــح و امنیت منطقه و جهــان را به خطر 
می اندازد. صباغ گفت: نیروهای رژیم اشغالگر حمالت 
نظامی مســتقیم و مکرری را به مناطق سوریه انجام 
می دهند تا توانایی ارتــش آن را در مبارزه با گروه های 
تروریســتی تضعیف کنند. نماینده دائم ســوریه در 
ســازمان ملل افزود: مقامات رژیم اشغالگر اسرائیلی از 
زمان آغاز جنگ تروریستی علیه سوریه در سال 2011 
از تشکیالت تروریستی حمایت کرده و از سال 19۶7 
تاکنون در جوالن ســوریه مرتکب شــنیع ترین انواع 
نقض های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و قوانین 
بین المللی انسانی شدند. او درباره موضعگیری اتحادیه 
اروپا نیز گفت: عجیب نیســت که صدای این اتحادیه 
زمانی که موضوع محکومیت حمالت مکرر اســرائیل 
علیه حاکمیت ســوریه مطرح شــده خاموش است و 

موضع  سکوت اتخاذ کرده اند.

دمشق: اسرائیل  زیرساخت های غیرنظامی را هدف قرار می دهد
خبر

نخست وزیر کانادا از اعمال تحریم های جدید علیه 
روس ها و انتشــار اوراق قرضه برای دولت اوکراین به 
منظور کمک بــه کی یف برای انجــام امور جاری اش 
خبر داد و تاکیــد کرد، این اقدامات باید به شکســت 
رئیس جمهور روسیه ختم شــوند. به گزارش سایت 
دفتر نخست وزیری کانادا، جاســتین ترودو، نخست 
وزیر کانادا در جریان سخنرانی در کنگره کانادایی های 
اوکراینی در شــهر وینیپگ که هر ســه ســال یکبار 

برگزار می شــود، گفت:  »همزمان با اینکه اوکراینی ها 
شــجاعانه از کشورشــان و ارزش های مشترکمان از 
جمله صلح، دموکراســی و حقوق بشر دفاع می کنند، 
کانادا نیز همچنــان در حمایتــش از اوکراین قاطع 
است. ما به اســتفاده از هر ابزاری که در اختیار داریم 
برای حمایت از دولــت و ملت اوکرایــن و همچنین 
برای پاسخگو کردن روســیه به خاطر حمله خصمانه 
و توضیح ناپذیرش ادامه می دهیــم. وی افزود: دولت 
کانادا برای اوکراین و حفــظ حاکمیتش، اوراق قرضه 
منتشــر می کند که به دولت کی یــف کمک خواهد 
کرد تا امور جــاری اش از جمله ارائــه خدماتی مانند 
پرداخت حقوق بازنشســتگان و خرید سوخت برای 
زمســتان را ادامه دهد. معادل درآمــد حاصل از این 
اوراق قرضه پنج ســاله، مســتقیما از طریق حساب 
 صندوق بین المللی پول )IMF( به کشــور اوکراین 

منتقل می شود. 

خبر

کانادا برای کمک به کی یف اوراق قرضه منتشر کرد

فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهور آلمان اعالم 
کرد که مسکو و برلین اکنون در مقابل یکدیگر ایستاده اند. 
وی عملیات نظامی روســیه در اوکراین را دلیل ارزیابی 
مجدد روابط دوجانبه عنوان کرد و افزود که بازگشتی به 

رویاهای قدیمی وجود ندارد. به گزارش آر.تی، فرانک والتر 
اشتاینمایر، رئیس جمهور آلمان روز جمعه در محل اقامت 
رسمی خود، در سخنرانی وضعیت ملت با عنوان »آنچه 
ما را به هم متصل می کند، ما را قوی تر می کند در حضور 
نمایندگانی از سازمان های مختلف دولتی و همچنین 
سازمان های غیردولتی و جوانان از سراسر آلمان، بسیاری 
از مسائلی روز  مردم این کشور شامل بحران هزینه زندگی 
در میان تورم فزاینده و بحــران انرژی و همچنین جنگ 
در اوکراین را مطرح کرد. اشتاینمایر متعهد شد آلمان از 
اوکراین حمایت کند در واقع، او با توصیف روشنی از وحشت 
خاطرنشان کرد که این جنگ باعث عمیق ترین بحرانی 

شده که آلمان متحد دوباره به خود دیده است. 

همزمان با افزایش فشــارهای نظامی و سیاســی 
چین بر روی تایوان، نماینده این جزیره در امور چین 
گفت، پکن باید قدرت نمایی های خود در برابر تایوان 
را متوقف کرده و صلح و ثبات را حفظ کند. به گزارش 

رویترز، چین از ماه اوت سال جاری فعالیت های نظامی 
خود در نزدیکی تایوان را افزایــش داده، یعنی زمانی 
که نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
به این جزیره ســفر کرد. تایوان جزیره ای خودگردان 
است که چین آن را بخشی از خاک خود دانسته است. 
چیو تای ســان، رئیس شــورای امور چین در تایوان 
گفت: پکن باید زورگویی و قدرت نمایی خود را متوقف 
کند، زیرا این کار تنها شــکاف میان طرفین را بیشتر 
کرده و تنش هــای این منطقــه را افزایش می دهد. او 
با بیان اینکه پکن باید اختالفات را از طریق گفت وگو 
 حل کند، گفت: از چین می خواهیم ســالح هایش را 

زمین بگذارد. 

رئیس جمهور آلمان:

برلین و مسکو اکنون روبروی هم هستند
تایوان: 

چین قدرت نمایی را متوقف و مذاکرات را آغاز کند

مصر به عنوان بزرگترین 
ارتش عربی دنیا به این 
نتیجه رسیده که اقدام 

ترکیه در لیبی، بازار 
فروش تسلیحات قاهره 
در همسایه شرقی خود 

را از بین برده است و 
به همین دلیل در حال 
برجسته سازی مخرب 

تحرکات آنکارا در لیبی 
است 

یونان به عنوان متحد مصر 
در قضیه میادین گازی 

شرق مدیترانه اعالم 
کرده که سازمان ملل باید 

موضع خود را نسبت به 
مشروعیت دولت فعلی 

لیبی که دوره اش تمام شده 
است، مشخص کند و در این 
راه به دنبال بایکوت توافق 
اکتشاف گاز میان ترکیه و 

لیبی است


