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بین الملل
تحلیل

طالبان به هلمند اعتیاد دارد

در سال جاري ميالدي که تنها
س��ه روز ب��ه پايان آن باق��ي مانده
اس��ت ،طالبان بيش��ترين حمالت
خود را در واليت هلمند افغانستان
متمرک��ز کرد ت��ا از اين طريق هم
قلمرو خود را در بخشهاي مختلف
حفظ کند و هم جنگ را به مناطق
تحت کنترل دولت هدايت کند.
در يک دهه اخير نظاميان انگليسي
و امريکايي کنترل هلمند را در دس��ت داشتند اما در سال  2014پس از آنکه
نيروهاي نظامي انگليس و امريکا از هلمند خارج ش��دند و کنترل اين واليت
را به دولت کابل واگذار کردند ،ش��بهنظاميان طالبان بس��رعت در اين واليت
پيش��روي کردند .طالبان يک سال وقت صرف کرد تا با يک حرکت آرام و نرم
از شمال و جنوب به لشکرگاه ،مرکز واليت هلمند نزديک شود .در  7ماه اخير
نيز نيروهاي طالبان برخي مناطق روس��تايي در جنوب افغانس��تان را تصرف
کردند اما اين تصرفات چندان مورد توجه رسانهها قرار نگرفت .در حال حاضر
دولت کابل تنها کنترل کامل سه منطقه از  14منطقه واليت هلمند از جمله
لشکرگاه ،مرکز اين واليت را در اختيار دارد .منطقه نادعلي نيز نيمي در کنترل
طالبان و نيمي در کنترل دولت است .بقيه  10منطقه واليت هلمند يا کام ً
ال به
دست طالبان افتاده و يا درگيريهاي شديدي بين ارتش افغانستان و طالبان
در اين مناطق در جريان است.
شکس��تهاي دولت و ارتش افغانستان در قبال طالبان از يک سو ،به خاطر
فرماندهي ضعيف ارتش و پليس اين کشور و از سوي ديگر ،به خاطر قدرت گیری
روزافزون طالبان اس��ت .فس��اد ،فرار از خدمت و معضل «س��ربازان خيالي» که
وجود ندارند اما حقوقش��ان را فرماندهان متقلب ميگيرند ،از جمله مش��کالتي
هستند که ارتش افغانستان را از رويارويي با پيشرفتهاي طالبان بازداشته است.
بديهي اس��ت که يکي از داليل تمرکز طالبان بر هلمند مسائل اقتصادي است.
افغانس��تان بزرگترين توليدکننده مواد مخدر اس��ت و واليت هلمند به تنهايي
بيشترين توليد مواد مخدر را دارد .بنابراين هر کسي که اين واليت را تصرف کند
س��هم قابل توجهي از تجارت مواد مخدر خواهد برد .تجارت مواد مخدر همواره
يکي از منابع مهم درآمدي براي ش��به نظاميان طالبان بوده است .با وجود اين
فريبندگي هلمند فراتر از اقتصاد مواد مخدرش اس��ت .طالبان اين واليت را در
کانون استراتژي بلند مدت خود قرار داده است تا از اين طريق قلمرو خود را تا
مناطق جنوبي گسترش دهد .طالبان هلمند را يک گام بزرگ براي دستيابي به
مناطق ديگر ميدانند و اميدوارند هلمند نخستين واليتي باشد که به اصطالح
خودش��ان «آزادش ميکنند ».آنها حتي رؤياي تبديل کردن هلمند به «بهشت
امن» براي رهبران خود را که در پاکستان مستقر هستند در سر ميپرورانند.
در تمام واليتهاي اطراف هلمند جاي پاي طالبان بخوبي ديده ميشود و
اين مسأله تحرکات طالبان در هلمند را سهل و بازپسگيري کامل اين واليت
را براي دولت دش��وار ميکند .طالب��ان همچنين ميتواند روي حمايت طايفه
«عش��قزايي» که تعداد قابل توجهي از جمعيت هلمند را تش��کيل ميدهند
حساب کند؛ زيرا اختر منصور ،رهبر فعلي طالبان و بسياري از کساني که در
حلقه نزديکان او هس��تند ،از قبيله عشقزايي هستند .اين قبيله در نخستين
س��الهاي سرنگوني رژيم طالبان از سوي نظاميان امريکايي و متحدان افغاني
امريکا طرد ش��ده بود .با وجود اين تصرف کام��ل هلمند در حال حاضر براي
طالبان بس��يار خوشبينانه است زيرا در صورتي که طالبان به لشکرگاه نزديک
شوند احتمال مداخله نيروهاي نظامي امريکا و انگليس و حمايت تمام عيار آنها
از ارتش افغانستان وجود دارد .عالوه بر اين اختالفات داخلي که در طالبان بر
سر رهبري اين گروه و مذاکرات صلح ديده ميشود ،ممکن است مانع تمرکز
آنها بر جنگ در هلمند شود.
منبع :گاردین -ترجمه :کبری آکیش
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پادگان گارد ملي
عربستان

نيروهاي عراق��ي در آخرين تالش
براي آزادسازي شهر الرمادي از اشغال
داعش ،ساختمانهاي دولتي را از اين
گ��روه پس گرفتند .يک مقام امنيتي
ع��راق به بيبيس��ي گف��ت نيروهاي
عراق��ي وارد مجتمع س��اختمانهاي
دولتي شهر الرمادي شدهاند که آخرين
پايگاه داعش در اين ش��هر محس��وب
ميش��د .به گفته اين مقام عراقي که خواس��ته نامش فاش نشود ،داعش از پايگاه
خود در الرمادي ،مرکز اس��تان االنبار عقبنشيني کرد .بنا به گزارشها ،نيروهاي
عراقي در حال حاضر با محاصره کامل الرمادي مشغول پاکسازي شهر از بمبهاي
کارگذاشته شده در مسيرها و منازل هستند .ياسر الدليمي ،سخنگوي فرماندهي
پليس االنبار اعالم کرد  20تن از اعضاي داعش از جمله رهبران ارش��د اين گروه
در منطقه البوفراج که به دست نيروهاي عراقي آزاد شد ،کشته شدند .ارتش عراق
عمليات پس گرفتن الرمادي از داعش را سهشنبه گذشته و با همراهي نيروهايي
که عمدتاً قبايل سني هستند آغاز کرد .اين عمليات بعد از پيشرويهاي اوليه با
مقاومت ش��ديد داعش روبهرو شد که باعث کند شدن پيشروي نيروهاي دولتي
در س��ه روز گذشته شده بود .شهر الرمادي در  ۱۲۰کيلومتري غرب بغداد ،مرکز
استان االنبار عراق است که اواسط بهار امسال به دست نيروهاي داعش افتاد .پس
گرفتن اين شهر يکي از مهمترين پيروزيهاي نيروهاي دولتي عراق در برابر داعش
محسوب ميشود.

اروپا

بازداشت  80مقام و تاجر در صربستان

بازگشت البغدادي پس از 7ماه سکوت

هفت ماه نشان و رد پايي از ابوبكر البغدادي،
س��ركرده داعش وجود نداش��ت .او پس از اين
دوره طوالني با انتشار يك نوار صوتي در توييتر
به عرصه رسانهها بازگشت؛ اما نه براي تشريح
موفقيت ،بلكه براي ارائه گزارشي از شكستهاي
داع��ش .او البته براي روس��يه و امريكا خط و
نش��ان كش��يده و زبان به تهديد عربستان باز
كرده است .س��ركرده گروه تروريستي داعش
در سخناني كه سايتهاي وابسته به اين گروه
فايل صوتي آن را منتش��ر كردند ،گفت داعش
بسياري از مناطق تحت تصرف خود را در عراق
و سوريه از دست داده است.
او اذعان كرد داعش متحمل خسارت زيادي
ش��ده و تعداد زيادي از نيروهايش را از دس��ت
داده و بسياري زخمي شدند .وي ضمن اعتراف
به اين شكس��ت ادعا كرد كه اين گروه او وارد
آخرين جن��گ خود در اين مناطق ميش��ود.
البغدادي گفته جنگ آتي آخرين جنگ داعش
خواه��د بود و پس از آن به غرب يورش خواهد
برد .س��نجار و بخشهايي از ش��هر الرمادي در
عراق جزو مناطقي است كه به تازگي از اشغال
داعش درآمده است.
در پيامي صوتي منتسب به ابوبكر البغدادي،
سركرده داعش مدعي شده است كه حملههاي
هواي��ي روس��يه و ائت�لاف به رهب��ري امريكا
نتوانس��ته داعش را تضعيف كند در عین حال
تهديد كرد تمام كساني را كه عليه داعش وارد
جنگ ش��دهاند از جمله امريكا ،اروپا ،روس��يه

بهاي سنگيني پرداخت خواهند كرد و پشيمان
خواهند شد.
 ëاخطار به عربستان
در پيام منتس��ب ب��ه ابوبكر البغ��دادي به
اقدامهاي عربس��تان س��عودي براي تش��كيل
ائتالفي از نيروهاي نظامي به اصطالح كشورهاي
مس��لمان براي جنگ عليه داعش نيز به تندي
حمله شده است .در اين پيام گفته شده :اخيراً
يك ائتالف اسالمي جعلي اعالم شده است.
اگر اين ائتالف اس�لامي ب��ود ،خودش را از
ارباب��ان يه��ودي و صليبياش ره��ا ميكرد و
هدف خود را كشتن يهوديان قرار ميداد .اخيراً
عربس��تان كه خود به حمايت از داعش و ساير
گروههاي افراطي متهم است مدعي شد ائتالفي
متش��كل از  34كشور اس�لامي براي مبارزه با
افراط در سوريه ،عراق و افغانستان تشكيل داده
اس��ت .اما برخي كشورهايي كه نامشان در اين
فهرست آمده حضور در آن را تكذيب كردند.
به گزارش خبرگزاري آلمان ،ابوبكر البغدادي
برای جذب برخ��ی از تندروها در اردوگاه های
پناهندگان فلس��طین اسرائيل را هم تهديد به
حمله كرد .اين نخستين پيام البغدادي بعد از
هفت ماه است .اخبار هالكت و زخمي شدن وي
بارها در رسانهها منتشر شده است .خبرگزاري
رويت��رز گزارش داد كه اصال��ت اين پيام را كه
به حسابهاي توييتري فرستاده شده كه پيش
از اين بيانيههاي داعش را منتش��ر ميكردند،
نميتوان تأييد كرد.

موش��کي خود به مناطق مرزي عربستان را افزايش داده است .طي اين عملياتها
چندين س��رباز عربستاني کشته ش��دهاند .در همين حال ،با وجود آتش بس بين
طرفهاي درگير در يمن در حمله نيروهاي سعودي به مناطق مسکوني در جنوب
غرب اين کش��ور  ۳۱نفر از غير نظاميان کشته شدند .از ماههاي گذشته شهر تعز
در اختيار گروه انصاراهلل قرار داش��ته اس��ت و در حمالت گس��ترده جنگندههاي
سعودي به اين شهر بسياري از مناطق مسکوني مورد حمله قرار گرفته است.

گزیده اخبار

توقف خروج تروريستها از اردوگاه فلسطينيان در سوريه

اسرائيل :هشدارهاي نصراهلل
را جدي ميگيريم

تروريسم از يرموك دست برنمی دارد

اميد به خروج گروههاي افراطي و تروريستي
از اردوگاه يرموك در س��وريه دوامي نداش��ت و
ت��رور و اضطراب همچنان در كمين س��وريها
و آوارگان فلس��طيني اين اردوگاه اس��ت .طبق
توافق��ي كه با ميانجيگري س��ازمان ملل ميان
دولت س��وريه و گروههاي افراطي حاصل ش��د
زمين��هاي فراهم ش��د تا تروريس��تها يرموك
در جن��وب دمش��ق را ترك كنند اما با كش��ته
ش��دن زهران علوش ،سركرده گروه تروريستي
جيشاالس�لام اين روند متوقف ش��د .جنگ
ميان نيروهاي دولتي س��وريه و تروريستها در
يرموك فرسايش��ي شده و در عين حال در اين
اردوگاه تروريس��تها با يكديگر نيز ميجنگند.
اردوگاه يرموك در حال��ي كانون درگيريهاي
سنگين ميان گروههاي مختلف است كه هزاران
پناهجوي فلس��طيني همچنان در آن سكونت
دارند .به منظور پايان درگيريها و كمكرساني
به آوارگان فلسطيني ،سازمان ملل ميانجي يك
توافق شد .چندين دستگاه اتوبوس براي خارج
كردن افراد داعش و جبهه النصره وارد يرموك
شدند .سازمان ملل پس از اين خروج ميتوانست
كمكهاي ضروري را به داخل اردوگاه بفرستد.
برخي گزارشها كش��ته شدن زهران علوش در
يك حمله هوايي را دليل اين امر دانستهاند اما
ش��مار ديگري هم داليل لجس��تيكي را دليل
توقف خروج اين نيروها خواندهاند.
 ëترك ميز مذاكره
گروه تروريستي جيش االسالم در واكنشي

ديگر به كشته شدن س��ركرده خود از «هيات
عال��ي مذاك��رات» كه زير نظر عربس��تان براي
گفتوگو با دولت س��وريه تشكيل شد ،انصراف
داده و ش��ركت در هر گونه مذاكره با دمشق را
رد و تهديد كرد كه پاسخ سختي به كشته شدن
علوش خواهد داد .در هش��تم دسامبر ،2015
گروههاي اپوزيسيون سوريه در رياض ،عربستان
گردهم آمدند.
دو روز بعد ش��ورايي متشكل از  32عضو را
تش��كيل دادند كه  15نماينده براي حضور در
مذاكرات با دولت دمشق تعيين كرد.
ابوهمام البويضاني جانش��ين علوش ش��ده
است .وي در نخس��تين پيام خود از گروههاي
شورشي و تروريس��تها خواست متحد شده و
عليه نيروهاي نظام سوريه وارد جنگ شوند .به
گزارش سايت شبكه الجزيره ،ابوهمام البويضاني
تأكيد كرد :كش��ورهاي دوست و برادر بايد از ما
در اين راه حمايت دو چندان كنند.
 ëعمليات فراگير ارتش سوريه
خبرگزاري رس��مي سوريه (س��انا) گزارش
داد كه مقابله با تروريس��تها وارد فاز جديدي
ش��ده و ارتش س��وريه در ادام��ه عمليات خود
براي آزادس��ازي مناطق اين كش��ور از دس��ت
تروريس��تها ،عملياتي منحصر به فرد را عليه
افراد مس��لح «حركه المثن��ي و الويه الفرقان»
در شهرك كفرشمس در حومه درعا انجام داد.
در حومه الذقيه نيز ارتش س��وريه كنترل كوه
استراتژيك النوبه را در دست گرفت.

 25ژانويه ،روز آغاز مذاكرات سوريه در ژنو
استفان دي ميس��تورا ،نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل
متحد در امور س��وريه اعالم ك��رد :قصد دارد رايزنيهايش در
خصوص تشكيل هيأتهاي سوري شركتكننده در مذاكرات
را تا اواي��ل ژانويه پايان دهد تا بدي��ن ترتيب مذاكرات ميان
جناحهاي مختلف اين كش��ور  25ژانويه (دوش��نبه  5بهمن)
در ژنو آغاز شود.
به گزارش خبرگزاري اس��پوتنيك ،يك سخنگوي استفان
دي ميس��تورا با انتش��ار بيانيهاي از تمامي جناحهاي سوري

خواسته اس��ت توانمندي خود را در كنار گذاشتن اختالفها
نشان دهند .نماينده سازمان ملل متحد در امور سوريه تأكيد
كرده اس��ت كه تحوالتي كه در اين كش��ور رخ ميدهد نبايد
مذاكرات را از مسير خود خارج سازد.
در همين حال ،نمايندگان اپوزيسيون سوريه در مذاكرات
«آس��تانه» در قزاقس��تان درباره س��وريه از جامعه بينالملل
خواس��تند تا عربس��تان را از مذاكرات كن��ار بگذارند .بيش از
 70نف��ر از نمايندگان مخالفان س��وري در دو ماه مه و اكتبر

 2015در آستانه قزاقستان حضور يافتند تا درباره سازش در
كشور خودشان به گفتوگو بپردازند .اكنون شركتكنندگان
همان جلسه در نامهاي جديد به استفان ديميستورا و وزارت
امور خارجه روس��يه فرستاده شده ،نوشتند :رويكرد عربستان
از آغاز درگيريها در س��وريه تنها باعث افزايش تنشها ميان
طرفه��اي درگي��ر در اين كش��ور بوده و اعض��اي گروههاي
افراطگ��را را براي افزايش درگيريه��ا ترغيب كرده به همين
دليل عربستان ديگر نبايد در اين مذاكرات باشد.

سفر ژنرال راحيل شريف به افغانستان

فرمانده ارتش پاكستان ميانجي صلح طالبان و كابل شد

ژنرال راحيل شريف ،فرمانده ارتش پاكستان راهي كابل شد تا در
جريان ديدار با عاليترين مقامهاي دولتي و نظامي افغانستان زمينه
ازسرگيري مذاكرات صلح ميان طالبان و دولت افغانستان را فراهم
كند و در بخش امنيتي و مرزي نيز رايزنيهايي داشته باشد.
به گزارش ايرنا ،ژنرال راحيل ش��ريف در اين سفر مهم يك روزه
با محمد اش��رف غن��ي ،رئيس جمهوري و عب��داهلل عبداهلل ،رئيس
اجرايي دولت وحدت ملي افغانستان ديدار و درباره زمان ازسرگيري
توگو كرد.
مذاكرات طالبان و افغانستان گف 
نخس��تين دور گفتوگوها مي��ان طالبان و نماين��دگان دولت
افغانس��تان 16 ،تيرماه در ش��هر «مري» پاكس��تان واق��ع در 60
كيلومتري اس�لام آباد برگزار شد .دور دوم اين گفتوگوها نيز قرار
بود پنجشنبه هشتم مرداد دراسالم آباد برگزار شود ،اما يك روز قبل
از آغاز اين دور از مذاكرات ،وزارت امور خارجه پاكس��تان با انتش��ار
بياني��هاي اعالم كرد ،اين مذاكرات به دليل انتش��ار خبر مرگ مال
محمد عمر ،رهبر پيشين طالبان به تعويق افتاده است.
توگوهاي صلح در پنج ماه گذشته
تالشها براي ازسرگيري گف 
بينتيجه بوده ،اما ماه گذش��ته پس از برگزاري نشس��ت موسوم به
«روند صلح» دراسالم آباد كه با محور كمك به افغانستان و برقراري
امنيت در اين كشور برگزار شد ،افغانستان ،پاكستان ،چين و امريكا
تبادلنظرهاي الزم را انجام داده و در پايان اين نشست اعالم كردند،
مذاكرات صلح ب��ا طالبان با نظارت جامعه بينالمللي تداوم خواهد
يافت.

قرار بود ژنرال راحيل ش��ريف قب��ل از برگزاري كنفرانس «قلب
آس��يا» كه حدود دو هفته پيش به ميزباني اس�لام آباد برگزار شد،
به كابل سفر كند اما تنشها در روابط ميان دو كشور همسايه مانع
از انجام اين س��فر شد .حضور اش��رف غني در كنفرانس قلب آسيا
و ديدارهايي كه وي با نخس��توزير و فرمانده ارتش پاكس��تان در
حاش��يه اين كنفرانس انجام داد ،تا حدودي باعث كاس��ته شدن از
تنشهاي اخير ميان كابل و اسالم آباد شده است.
محافل سياسي در افغانستان واكنشهاي مختلفي نسبت به سفر
فرمانده ارتش پاكستان به كابل نشان دادند .برخي از آنان اين سفر
را مانند س��اير سفرهاي مقامهاي پاكستاني به افغانستان بينتيجه
خواندند و برخي ديگر آن را زمينهساز شروع دوباره مذاكرات صلح
و گامي مهم در برقراري و تأمين صلح و ثبات در كش��ور و منطقه

مانيتورينگ

ديليتلگراف (انگليس) :مقامها و رؤساي
اتحاديه اروپا با تبليغات و بروش��ورهاي گسترده
در تالش براي ترغيب مردم انگليس به ماندن در اتحاديه هستند .رأي دهندگانی که قرار
اس��ت در یک رفراندوم ش��رکت کنند با بمباراني از تبلغيات ش��امل جزوهها و آگهیهای
تلویزیونی از سوي طرفداران اتحاديه مواجه شدهاند.
توديز زم�ان (تركيه) :احزاب مخالف دولت
تركيه اعالم كردند حزب عدالت و توسعه توانايي
انجام اصالحات قضايي الزم براي پيوس��تن به اتحاديه اروپا را ندارد .در اين خصوص ارن
اردن ،معاون حزب جمهوريخواه خلق در اس��تانبول گفت :حزب هيچ شانسي براي ايجاد
يك نظام قضايي كامل و مستقل ندارد.
گلف نيوز (امارات) :براي اولين بار بعد از مرگ
هيتل��ر ،دولت آلمان كتاب «نبرد من» او را منتش��ر
كرده است .در همين حال اين مسأله مطرح شده كه آيا اين اثر احساسات نژادپرستانه را
تقويت خواهد كرد يا ابزار آموزشي مفيدي خواهد بود.

دانستند.
مقامهاي پاكستان اذعان كردهاند ،برگروه طالبان نفوذ دارند اما
الزامي ندارد از اين نفوذ براي تأمين منافع افغانستان استفاده كنند.
سرتاج عزيز ،مش��اور سياس��ت خارجي و امنيت ملي نخستوزير
پاكستان گفته است ،اسالم آباد نگهبان افغانستان نيست.
 ëترور  2افسر ارتش افغانستان در كابل
خبر ديگر اينكه دو افس��ر ارتش افغانس��تان توسط افراد مسلح
ناش��ناس در رستوراني در غرب شهر كابل هدف شليك گلوله قرار
گرفته و كشته شدند .يك نفر به اتهام حمله به اين افسران بازداشت
ش��ده و تحت بازجويي قرار دارد اما تاكنون كس��ي به طور رسمي
مسئوليت اين حمله را بر عهده نگرفته است.
 ëواكنش پارلمان افغانستان به اظهارات نماينده پوتين
اظه��ارات اخير «ضمير كابل اف» ،نماين��ده ويژه رئيس جمهوري
روس��يه در امور افغانستان و پاكس��تان ،واكنش پارلمان افغانستان را
برانگيخت .كابل اف چند روز پيش به صورت ضمني گفته بود ،مسكو
براي سركوب داعش با طالبان تماس برقرار كرده است .به گزارش ايرنا
ب��ه نقل از منابع خبري محلي ،نمايندگان پارلمان افغانس��تان تماس
حكومت روسيه با طالبان را با وجود برسر كار بودن يك دولت قانوني
در اين كشور مغاير قوانين بينالملل و مداخله در امور داخلي دانستند.
«ضمير كابل اف» درگفتوگو با خبرگزاري روسي «اينترفاكس» گفته
بود ،منفعت كش��ورش وطالبان درمبارزه مشترك با داعش است و در
اين زمينه با طالبان مشغول مبادله اطالعات هستند.

عکس روز
س��وريهاي زي��ادي
براي رهاي��ي از جنگ به
اروپا و كشورهاي همسايه
پناهنده شدند اما آنان كه
در داخ��ل كش��ور ماندند
پناهگاه متفاوتي يافتهاند؛
زندگي در دامان طبيعت
و پن��اه گرفت��ن در غ��ار.
خان��وادهاي از اهالي ادلب
در شمال سوريه زمستان
سرد در كش��ور جنگزده
خ��ود را در غ��ار س��پري
ميكنند.

موش��ه يعال��ون ،وزير جن��گ رژيم
صهيونيستي در نخس��تين واكنش به
س��خنراني اخير سيد حس��ن نصر اهلل،
دبي��ر كل ح��زباهلل لبنان ك��ه پس از
ترور ش��هيد س��مير قنطار ايراد ش��د،
در گفتوگو با تلويزي��ون اين رژيم در
پاس��خ به سؤالي مبني بر آمادگي براي
پاسخ احتمالي حزباهلل به ترور سمير
قنطار ،گفت« :اس��رائيل تمامي مسائل
را ج��دي ميگيرد ».دبير كل حزباهلل
لبنان در سخنراني روز دوشنبه گذشته
خود ضم��ن مس��ئول دانس��تن رژيم
صهيونيستي در شهادت قنطار و ديگر
اعضاي حزب اهلل ،با اشاره به پاسخ قاطع
مقاومت به شهادت مبارزانش ،خطاب
به رژيم صهيونيس��تي گفت :زماني كه
تجاوز ميكني هرچه باشد و در هركجا
كه باشد و در هر زمان كه باشد مقاومت
حق پاسخ خواهد داشت.

اردوغان به عربستان ميرود
طبق بيانيه دفتر رياست جمهوري
تركي��ه ،رجب طيب اردوغ��ان ،رئيس
جمهوري اين كشور بنا به دعوت پادشاه
عربستان روزهاي سهشنبه و چهارشنبه
هفته جاري (بيس��ت و نهم و س��يام
دس��امبر) به عربستان سفر ميكند .به
گزارش ايس��نا به نقل از سايت النشره،
اردوغان در مذاكرات خود با سلمان بن
عبد العزيز ،روابط دو كش��ور و مسائل
منطقهاي را بررسي خواهد كرد.

راهپيمايي  15هزار نفري در
حمايت از كردهاي تركيه
پلي��س محل��ي آلمان اع�لام كرد،
حدود  15هزار هوادار كردها در ش��هر
دوسلدورف دس��ت به راهپيمايي زده
و نس��بت به س��ركوب حزب كارگران
كردس��تان تركيه (پ .ك .ك) توسط
نيروه��اي امنيت��ي تركي��ه اعت��راض
كردند .به گزارش خبرگزاري فرانس��ه،
تظاهركنن��دگان ك��ه به درخواس��ت
«فدراس��يون گروههاي كرد آلمان» به
خيابانها آمده بودن��د از اتحاديه اروپا
ني��ز به خاط��ر امضاي تواف��ق مربوط
ب��ه پناهجويان با آن��كارا انتقاد كردند.
اتحاديه اروپا در اين توافق متعهد شده
در صورتي كه تركيه مانع سيل آوارگان
و پناهجويان به اروپا شود ،سه ميليارد
يورو به آنكارا كمك مالي بدهند .پس از
يك آتشبس دو ساله ،تابستان گذشته
درگيري ميان نيروهاي امنيتي تركيه و
پ .ك .ك از سرگرفته شد.

ورود ناو مسلح چين به
ي ژاپن
حريم آب 

امنيت در دل طبيعت

گارد س��احلي ژاپن از ورود يك ناو
مس��لح گارد دريايي چين به آبهاي
درياي ش��رقي چين كه تحت مالكيت
توكيو است ،خبر داد و اعالم كرد ،اين
نخس��تين بار اس��ت كه يك ناو مسلح
چيني وارد اين آبهاي مورد مناقش��ه
ميش��ود .به گزارش ايس��نا به نقل از
خبرگزاري رويترز ،يكي از سخنگويان
گارد ساحلي ژاپن گفت ،اين ناو چيني
يكي از س��ه ناوي است كه در آبهاي
مورد مناقشه جزاير سنكاكو ظاهر شد و
حدود 70دقيقه بعد اين آبها را ترك
ك��رد؛ ژاپن و چين مدعي مالكيت اين
جزاير و آبهاي اطراف آن هستند.

چين خبرنگار فرانسوي را
اخراج ميكند
مقامهاي چين اعالم كردند ،مجوز
فعاليت مطبوعاتي «اورسوال گوتيه»،
خبرن��گار مجل��ه فرانس��وي «ن��وول
اوبزرواتور» در اين كش��ور را به دليل
ب��ه راه انداخت��ن فراخوان «مقايس��ه
خش��ونتهاي قوم��ي در منطق��ه
مسلماننش��ين چي��ن با تروريس��م
جهاني» ،تمديد نكردهاند و وي از اين
كشور اخراج خواهد ش��د .به گزارش
ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه ،وي
كه قرار است روز  31دسامبر چين را
ترك كند نخستين خبرنگار خارجي
خواهد بود كه از س��ال  2012تاكنون
مجبور به ترك چين ميش��ود .مليسا
چان ،خبرن��گار الجزي��ره در پكن در
سال  2012از چين اخراج شد.

هشدار ضدتروريستي به
پايتختهاي اروپايي
عكسREUTERS :

صربستان در يك عمليات بزرگ
علي��ه فس��اد مال��ي  80نف��ر را كه
مقامهاي س��ابق دولتي نيز در ميان
آنها ديده ميشود بازداشت كرد.
به گزارش ايرنا ،نبويشا ستفانوويچ،
وزير كشور صربس��تان ضمن اعالم
خبر دستگيري اين افراد در عمليات
واحد نيروهاي ضربتي وزارت كشور
صربس��تان گفت كه سلوبودان ميلوساوليويچ وزير س��ابق ،زورانا ماركويچ رئيس
سابق آژانس مبارزه با فساد مالي و ژليكو ژودنيچ مالك يك شركت بزرگ تجاري
در صربس��تان در بين دستگيرشدگان هس��تند .به گفته وزير كشور صربستان،
همچنين دو معاون وزير ،رئيس��ان چند ش��ركت ،تاجر ،رئيسان سابق و كنوني
برخي از حكومتهاي محلي نيز از دستگيرشدگان در اين عمليات هستند .وزير
كشور صربستان گفت كه بيشترين تخلف و سوءاستفاده در زمينه ساخت و ساز
س��اختماني بوده كه به بودجه كش��ور ميليونها يورو زيان وارد شده است .وي
همچنين تأكيد كرد كه اين عمليات با هدف پيشگيري از وقوع جرمهاي مالي،
جعل مدارك و اسناد و سوءاستفاده در نهادهاي دولتي انجام شده و عليه دستگير
شدگان به خاطر اعمال خالف كه به دولت زيانهاي مالي رسانده ،حكم كيفري
از نهادهاي ذيربط صادر ش��ده است .وزير كشور صربستان همچنين با تأكيد بر
اينكه مبارزه با فس��اد مالي يكي از اهداف دولت است ،گفت  :عمليات پليس در
مبارزه با اعمال جنايي و فس��اد مالي و ديگر ش��كلهاي خالف ادامه دارد و هيچ
متخلف مورد استثنا قرار نميگيرد .تمامي دستگيرشدگان متهم به اعمال جنايي،
فساد مالي ،پولشويي ،سوءاستفاده از سمت و رشوه خواري از سال  2004ميالدي
تاكنون هس��تند كه به دولت صربستان بيش از  110ميليون يورو خسارت مالي
وارد كردهاند .صربستان كه در ماه جاري ميالدي مذاكرات براي الحاق به اتحاديه
اروپا را رس��ماً آغاز كرده و مبارزه با گروههاي جنايي سازمان يافته ،فساد مالي و
پولشويي از شرايط اصالحات در اين اتحاديه است.

مناب��ع نظامي يمن��ي ارتش و کميتههاي مردمي اين کش��ور اعالم کردند يک
موشک بالستيک از نوع قاهر 1را به سمت پادگان گارد مرزي عربستان در منطقه
العريس��ه نجران در جنوب اين کشور شليک کردند که اين موشک با دقت زيادي
به هدف خود اصابت کرد .به گزارش خبرگزاري يمني سبأ ،به گفته اين منابع ،در
نتيجه اين حمله انفجارهايي در پادگان مذکور رخ داد و اين عمليات در راس��تاي
اجراي گزينههاي اس��تراتژيک عليه عربس��تان اس��ت .ارتش يم��ن اخيراً حمالت

سركرده داعش؛ خسارت دیدیم اما همچنان میجنگیم

خاورمیانه

داعش از آخرين پايگاه خود در الرمادي عراق
عقبنشيني کرد
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پلي��س اتري��ش اعالم ك��رد ،يكي از
س��رويسهاي اطالعاتي «دوس��ت» به
پايتختهاي اروپايي نس��بت به احتمال
تيراندازي يا بمبگذاري پيش از سال نو
هشدار داده و باعث شده پليس در سراسر
قاره اروپا تدابير امنيتي را افزايش دهد.

