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میشل عون در سفر خاورمیانهای خود با ملک سلمان دیدار کرد

روﯾﺪاد

سخنگوي کاخ کرملین:

دادوستد در ریاض

 ۲۲کشته در حمله انتحاری در کابل

دخالتي در انتخابات آمریکا
نداشتهایم

داماد ترامپ به کاخ سفید میرود
 »دونالد ترامپ« ،رئیسجمهوري منتخب آمریکا،
دامادش »جارد کوشنر« را به عنوان یکی از مشاوران
ارشــد کاخ ســفید منصوب خواهد کرد .به گزارش
بيبيسي ،کوشنر نقشی کلیدی در مبارزات انتخاباتی
ترامپ داشــت و پســت او در کاخ ســفید مســائل
سیاســت خارجی و داخلی را دربــر خواهد گرفت.
او که همســر »ایوانکا ترامپ« است ،در ساختوساز
ملک تخصص دارد و گفته میشود منافع اقتصادی
او طیف وسیعی را دربر میگیرد .انتصاب او جنجالی
خواهد بود ،زیرا ممکن اســت ناقض قوانین مربوط
به تأثیر روابط خانوادگی بر استخدام افراد در دولت
باشد .بهعالوه منافع مالی او به طور بالقوه میتواند
با شغل او در این پست در تضاد باشد .ترامپ گفت:
»جارد یک ســرمایه بزرگ و یک مشــاور قابل اعتماد
برایم در سراســر مبارزات و دوره انتقالی بوده و من
افتخار میکنم از او در یک پســت ممتــاز در دولتم
اســتفاده کنم« .اعضای تیم آقای ترامپ اســتدالل
کردهاند قانونی که مقامهای دولتی را از اســتخدام
بســتگان خود ممنوع میکند ،شامل پستهای کاخ
ســفید نمیشود .وکیل کوشنر نیز گفت او در صورت
اشــغال پست مشاور کاخ سفید از ریاست کسبوکار
خانوادگی خود در زمینــه معامله امالک کنارهگیری
خواهد کرد .او صاحب ســاختمان شــماره  ۶۶۶در
خیابان پنجم نیویورک اســت؛ آسمانخراشی که در
نزدیکی برج ترامپ قرار دارد.

»روابــط لبنــان و عربســتان ســعودی متأثر از
اتفاقــات رخداده در کشــورهای عرب بــوده و من
امروز اینجا آمدهام تا با درازکردن دســت دوســتی
خود به مردم ســعود ،به تمامی ابهاماتی که شاهد
آن بودهایم ،پایان دهم« .این یکی از اولین اظهارات
میشل عون ،رئیسجمهوری لبنان ،پس از سفر روز
دوشــنبه به عربستان سعودی بود؛ سفری که اولین
دیدار او با مقامات ســعود پس از بهدســتگرفتن
زمام دولت در نوامبر گذشــته است .عون ،فرمانده
ســابق ارتش و متحد حزباﷲ ،در حالی حدود دو
ماه پیش با تکیهزدن به کرســی ریاســتجمهوری
لبنان به بنبســت سیاســی ۲۹ماهه آن کشور پایان
داد که انتخاب او از ســوی پارلمان بیش از هر چیز
ثمره حمایت غافلگیرانه سعد حریری ،رقیب سنی
و متحد سرسخت سعودیها از این نامزد مسیحی
بــود؛ و حاال آنطور کــه پیداســت ،رئیسجمهور
۸۱ساله لبنان عازم ریاض شده تا فصلی دیگر از این
دادوستد سیاسی را که منجر به انتصاب حریری به
سمت نخستوزیری لبنان شد ،به سرانجام رساند.
به باور بســیاری ،عربستان سعودی امید دارد در
سایه گرهگشایی از بنبست سیاسی و استقرار ثباتی
بیشتر ،نقش حزباﷲ یعنی همان تشکیالتی که ماه
مارس سال گذشته میالدی از سوی ریاض بهعنوان
یک سازمان تروریستی شــناخته شده را در ساختار
دولت لبنان بهشــدت کاهش دهد .سعودیها ماه
فوریه گذشته نیز با تعلیق برنامه کمکهای نظامی
سهمیلیارددالری به لبنان ،اعتراض خود را به آنچه

تنها منحصر به خاورمیانه نیست ،تأکید کرده اگرچه
لبنان و عربستان همسایگانی جغرافیایی نیستند ،اما
تبادل اطالعات و تجربیات ضدتروریســتی دو کشور
میتواند اولین قدم در راستای همکاریهای فراگیر
منطقهای باشد.
این در حالی اســت که ســفر عون بــه ریاض از
ســوی هر دو جناح سیاســی لبنان مورد اســتقبال
واقع شده است .آلن عون ،نماینده فراکسیون تغییر
و اصــالح پارلمان لبنــان ،در حالی عــزم دولت و
جنبــش آزاد میهنی در احیای روابط با کشــورهای
عرب حوزه خلیج فارس را اقدامی مثبت در راستای
کاهــش تدریجی تنشهای منطقهای دانســته که
سعد حریری نیز ســفر رقیب دیرینه خود به ریاض
را بهعنوان گامی مهم ســتوده اســت .نخستوزیر
کنونی لبنان ضمن تأکید بر پایبندیاش به سیاست
گفتوگو و مذاکره در عرصه سیاســی کشــور ،سفر

دوروزه عــون را ادامهای بر سیاســتهای داخلی
دولت دانســته که میتواند گامــی ابتدایی اما مؤثر
در مســیر بازســازی روابط تاریخی لبنان با خاندان
ســعود و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس باشد.
عون که در رأس هیئتــی از وزرای دولت ،از جمله
وزیــر خارجه ،دفــاع ،اقتصــاد و اطالعــات راهی
ریاض شــده و بناســت امروز عازم قطر شود ،پیش
از آغــاز تــور خاورمیانه خود با هیئتــی پارلمانی از
نمایندگان فرانسوی نیز دیدار داشته است؛ دیداری
که جنــگ داخلی ســوریه محور اصلــی آن بوده
اســت .رئیسجمهور لبنان در این دیدار باری دیگر
نسبت به حلوفصل سیاسی بحران در سوریه ابراز
امیدواری کرده و مدعی شــده بــود اکنون میتوان
از برخــی مناطق امن موجود در ســوریه برای آغاز
فرایند بازگشــت پناهجویان ســوری به سرزمینشان
بهره برد.

نبرد موصل بار دیگر سرعت گرفت

ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮاى آزادﺳﺎزى ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻰ ﻣﻮﺻﻞ
با پایان محاصره حلب و کنترل نیروهای دولتی ســوریه بر این شــهر
حیاتی ،حاال مهمترین و کلیدیترین نبرد این روزهای خاورمیانه ،عملیات
آزادسازی موصل ،دومین شهر بزرگ عراق و آخرین پایگاه داعش در این
کشور ،است .وقتی عملیات آزادســازی موصل در اواسط ماه اکتبر سال
 ۲۰۱۶آغاز شد ،حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق ،امیدوار بود آخر همان
سال پایان نبرد را با پیروزی نیروهای دولتی عراق اعالم کند ،اما امروز این
عملیات در حالی ســومین ماه خود را سپری میکند که هیچ چشمانداز
کوتاهمدتی برای به انتهارسیدن این نبرد در کار نیست.
در آغــاز ماه نوامبر ،دو هفته پیشــروی ســریع ،امــری امیدوارکننده
بــرای نیروهای عراقی بود اما خوشبینی اولیه کمکم رخت بربســت و
جای خود را اگر نگوییم به بنبســت ،دستکم به نگاهی حسابشدهتر
داد .نزدیک به ســه ماه پــس از آغاز عملیات ،نیروهــای عراقی هنوز با
چالشهایی چشــمگیر مواجهند بااینحال ،نبــرد همچنان ادامه دارد و
پس از چند هفته پیشروی کند ،این نیروها توانستهاند با پیشروی در شرق
موصل ،بر سرعت خود بیفزایند .براساس تازهترین خبرها ،ارتش عراق به
پیروزیهای مهمی در شــرق موصل دست یافته و به پلی روی رودخانه
دجله رسیده که شهر را به دو قسمت تقسیم میکند.
نیروهای عراقی اکنون  ۷۰درصد بخش شــرقی موصل را به کنترل
خود درآوردهاند و آنطور که سلیم جبوری ،رئیس مجلس عراق ،گفته،
داعش در این بخش در حال فروپاشی است و دفتر مرکزی ،آپارتمانها،
بیمارستان الســالم و بسیاری از مکانهای اســتراتژیک را از دست داده
است.
همزمــان با مبارزه ســربازان عراقی بــرای کنترل دانشــگاه موصل

در شــرق این شــهر ،جبوری گفت آنها از تاکتیک جنگ شهری استفاده
کردهاند و با مســدودکردن جادهها ،مســیرهای ردوبدلکردن تجهیزات
را به روی نیروهای داعش بســتهاند و همچنیــن تکتیراندازهایی را در
ســاختمانهای بلند مســتقر کردهاند .بااینحال ،بــه گفته مردمی که از
موصــل فرار کردهاند و ســاکنانی که هنوز در این شــهر زندگی میکنند،
حدود دو هزار داعشی به سمت غرب موصل گریختهاند؛ جایی که حتی
پیش از آغاز حمله ارتش عراق هم آنها برای خود ســنگر ساخته بودند.
درحالیکه بســیاری از نیروهای داعش در میــان غیرنظامیان حاضر در
بیمارســتانها ،مساجد و مدارس پنهان شدهاند ،جبوری گفت» :عملیات
بخش غربی رودخانه بهزودی آغاز میشود«.
عبدالغنی االســدی ،فرمانده نیروهای مبارزه با تروریســم عراق ،هم

به خبرگزاری فرانســه گفت :نیروهــای عراقی در چنــد روز آتی کنترل
کامل بخش شــرقی شــهر موصل را در دســت خواهند گرفت .داعش
درحالحاضر در مرحله فروپاشــی اســت و توازن و قــدرت خود را در
شــرق موصل از دســت داده؛ به گفته این مقام عراقی ،نیروهای مبارزه
با تروریســم عــراق در ۱۵۰متری پــل چهارم موصــل در جنوب بخش
شــرقی مستقر هســتند .داعش دیگر نمیتواند برای امدادرسانی از این
پل اســتفاده کند .در قسمت شــمالی بخش شرقی نیز یگانهای عراقی
مسافت بســیار اندکی با دانشگاه موصل دارند و در آستانه محاصره این
دانشگاه هستند .دانشگاه موصل مســاحت وسیعی از شرق این شهر را
دربر گرفته اســت و آزادی آن برای نیروهای عراقی بسیار اهمیت دارد.
همزمــان با پیشــروی نیروهای عراقــی ،داعش نیز در تاکتیک مرســوم
خود ،چندین ســاختمان دولتی در شمال موصل را منفجر کرد .به گفته
مقامات دولتی عراق ،نیروهای داعش اداره مرکزی موصل و ســاختمان
استانداری نینوا را منفجر کردهاند و همه اسناد را به سرقت بردهاند.
با شــدتگرفتن درگیریها ،تلفات انســانی هم افزایــش یافته و به
گــزارش ســازمان ملل ،بیش از ســههزار و  ۸۰۰نفر از ســاکنان موصل
عمدتا به خاطر زخم گلوله در بیمارســتان بستری شدهاند .دولت عراق
از ســاکنان موصل خواســته در خانههای خود پناه بگیرند اما بسیاری از
آنهــا ذخیره غذا و آب خود را تمــام کردهاند و چاههای آب هم در حال
خشکشدن اســت .بر پایه گزارش ســازمان ملل ،از زمان آغاز عملیات
آزادســازی موصل در  ۱۷اکتبر  ،۲۰۱۶بیش از  ۱۳۵هزار نفر از ســاکنان
این شهر آواره شدهاند و مشخص نیست تعداد این آوارهها به چه میزان
خواهد رسید.

توان خود را بر تصــرف »رقه« ،پایتخت خودخوانده
داعش ،متمرکز کند .این در حالی است که روسیه و
ترکیه مدتی است در تالشی مشترک ،به دنبال برپایی
آتشبس سراسری در سوریه هستند؛ تالشهایی که
البته بدون مشــارکت آمریکا در حال پیگیری است.
همزمــان ،نگرانی فزاینده »رجب طیــب اردوغان«،
رئیسجمهوری ترکیه ،از نقش پررنگ نیروهای کرد
موســوم به یگانهای مدافع خلق در کارزار سوریه و
همصفشــدن آنها با نیروهای آمریکایی ،روابط بین
واشــنگتن و آنکارا را به شکل روزافزونی دچار تنش
کرده است.
برخی تحلیلگران بر این باور هســتند که روسیه
به ســازش و توافقی دســت یافته که بر مبنای آن،
ترکیه قادر خواهد بود برای جلوگیری از تشکیل یک
منطقه خودمختار از سوی کردهای سوری ،در شمال

جنگندههای روس در چرخشی حائز اهمیت که
نشــان از بهبود هرچه بیشــتر روابط مسکو و آنکارا
دارد ،با انجام حمالتی هوایی به پشتیبانی از عملیات
ارتش ترکیه علیه داعش در شمال سوریه برآمدهاند؛
تحولی کــه ضمن تعمیق روابط دو کشــور ،جایگاه
ایاالت متحده در تالشهای جهانی برای شکلدهی
به سرنوشــت نهایی ســوریه را نیز هرچه بیشــتر به
حاشــیه رانده اســت .این حمالت هوایــی که برای
حدود یک هفته در نزدیکی شهر استراتژیک »الباب«
صــورت گرفته ،اولیــن نمونــه از بهکارگیری قدرت
نظامی کرملین در کمک به ترکیه علیه شبهنظامیان
داعش بوده اســت .در حقیقت ،روسها در حالی از
ایــن روزنه برای تقویت همکاریهای نظامی خود با
ترکیه ،یکی از قدرتمندترین اعضای ناتو ،بهره بردهاند
که ایــاالت متحده همچنــان ترجیــح داده تمامی

ﺷامره ﻣﺠﻮز۱۳۹۵/۴۳۲۰
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ﺑــﺪوی واﻗــﻊ در :ﺗﻬ ـﺮان –ﻣﯿــﺪان وﻟــﯽ ﻋﴫ)ﻋــﺞ( -ﺑﻠﻮارﮐﺸــﺎورز –ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﺷــﻬﯿﺪﻧﺎدری –ﺑﻌﺪازﺗﻘﺎﻃــﻊ ﺧﯿﺎﺑــﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ-ﭘﻼک-۴واﺣﺪ-۵دﻓﱰﻫﯿــﺎت
ﺑــﺪوی ﻣﺮاﺟﻌــﻪ منﺎﯾﻨــﺪ .ﺑﺪﯾﻬــﯽ اﺳــﺖ درﻏﯿﺮاﯾــﻦ ﺻــﻮرت ﻏﯿﺎﺑــﺎ ﺑــﻪ ﻣﻮرداﺗﻬﺎﻣــﯽ رﺳــﯿﺪﮔﯽ و رای ﻣﻘﺘﻀــﯽ ﺻﺎدرﻣــﯽ ﮔــﺮدد.

ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
اﺣﺴﺎن ﻏﻼﻣﯽ
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺻﻔﺎرزاده
راﻣﺒﺪرﻓﯿﻊ ﻧﮋاد
ﺣﺎﻣﺪﻃﺎﻫﺮی ﮔﺮﺟﯽ
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺸﻨﻮدﻣﺎﺳﻮﻟﻪ

ﺷامره ﮐﺎرﻣﻨﺪی
۵۸۹۲۹۷
۵۹۵۹۲۰
۵۱۵۲۶۹
۵۷۹۴۸۹
۵۷۰۰۹۵

ﻫﯿﺎت ﺑﺪوی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﮐﺎرﻣﻨﺪان

آن کشور یک منطقه امن برپا کند .در عوض ،ترکها
متعهد شــدهاند از تالشهایشــان در برکناری »بشار
اسد« ،رئیسجمهور سوریه ،دست بکشند؛ چهرهای
که با کمک روسها در حال تقویت و گسترش تسلط
خود بر شــهرهای عمده جنوبی آن کشــور اســت.
»جیمز .اف .جفری« ،یکی از ســفرای ســابق ایاالت
متحــده در ترکیه ،میگوید آشــتی دوباره روســیه و
ترکیه تــا حدود زیادی یک اقــدام تاکتیکی دوجانبه
است .به گمان این دیپلمات سابق آمریکایی ،روسیه
فعال میتواند تامادامیکه ترکیه تهدیدی علیه رژیم
اســد نباشد ،تشکیل یک قلمروی محصور را از سوی
ترکها در شمال سوریه تحمل کند .این امر به روسیه
اجازه خواهــد داد با بهرهگیــری از چرخش ایاالت
متحده به سمت رقیب ترکیه؛ یعنی یگانهای مدافع
خلق ،آن قسم پشتیبانی هوایی از نیروهای ترک را که
آمریکاییها به شکل توجیهناپذیری دریغ داشتهاند،
در جنگ علیه داعش فراهم آورند.
ترکیه عملیات آزادســازی شــهر الباب ،در شرق
حلــب را بدون هماهنگی با ایــاالت متحده و بدون
بهرهمندی از پشتیبانی هوایی آمریکاییها آغاز کرد؛
چنانکه سرهنگ »جان دوریان« ،سخنگوی نیروهای
ائتالف علیه داعش در مــاه نوامبر گفته بود ترکها
تصمیم گرفتهاند این عملیات را به صورت مســتقل
به سرانجام برســانند .آنطور که پیداست ،ترکیه به
این خیال بود که میتواند کار تروریستهای داعش
را خیلــی زود یکســره کند؛ اما درگیریهــا در الباب
بسیار تنگاتنگ بوده است.
اواخــر ماه نوامبر گذشــته نیــز معضالت ارتش
ترکیه در الباب وخیمتر از گذشــته شــد؛ وقتی ســه
نفر از ســربازان آن در جریان حملهای هوایی که به
گفتــه نیروهای ترک ،کار جنگندههای روســی بوده،
جان خود را از دســت دادند .کمی بعدتر »والدیمیر
پوتیــن« ،رئیسجمهــوری روســیه ،در گفتوگویی
تلفنی با اردوغان ،به او اطمینان خاطر داد کشورش

 ۲۳کشته و زخمی
در حمله به مدرسهای در صنعا
 در حملــه هوایــی ائتــالف تحت امر عربســتان
بــه مدرســهای در صنعاي یمــن  ۲۳نفر کشــته و
زخمی شــدند .به گزارش ایسنا ،شــبکه روسیهالیوم
گزارش داد در این حمله هشــت نفر کشــته شــدند
که بیشترشان دانشآموز هســتند و  ۱۵نفر دیگر نیز
زخمی شدهاند .شبکه المسیره نیز گزارش داد ائتالف
متجاوز ســعودی جنایت جدیدی را رقم زد و بازاری
در کنــار یکی از مدارس را هدف قــرار داد و چندین
کشــته و زخمی هم برجای گذاشــت .منابع پزشکی
اعــالم کردند در این حمله ،مســئول مدرســه و یک
دانشآموز دختر و سه شهروند کشته شده و یکی از
دانشآموزان دختر نیز ساق پایش قطع شده است.

رأی پارلمان ونزوئال
به برکناری مادورو
 پارلمان ونزوئــال در حالی روز دوشــنبه رأی
به برکنــاری »نیکالس مادورو« ،رئیسجمهوری،
از قدرت داد کــه دادگاه عالی این کشــور چنین
اقدامی را فاقد پشــتوانه قانونی و تسویهحسابی
سیاسی دانست .به گزارش ایرنا ،خبرگزاری تاس
روسیه دراینباره گزارش داد با وجود رأی پارلمان
به برکنــاری مادورو ،در حقیقــت این رأی صرفا
نمادین اســت و پارلمان چنین اختیــاری ندارد،
زیرا در قانون اساســی ونزوئال چنین ســازوکاری
گنجانده نشده است.

»آستانه« آماده میزبانی
از مذاکرات سوریه
 وزارت خارجــه قزاقســتان اعالم کــرد مقدمات
میزبانی از مذاکرات ســوریه با نظارت روسیه ،ترکیه،
ایــران و ســازمان ملل انجام شــده اســت .مختار
تلیوبــردی ،معــاوناول وزیر خارجه قزاقســتان ،در
گفتوگــو با خبرگزاری اینترفاکس قزاقســتان اظهار
کرد :کشــور ما از مذاکرات ســوریه با نظارت روسیه،
ترکیه ،ایران و ســازمان ملل استقبال ميکند و برای
ارائه فضای الزم برای این نشستها آمادگی دارد.

جزئیات پیشنویس بیانیه پایانی
کنفرانس صلح پاریس

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺳﻮرى

آﮔﻬﯽ اﺣﻀﺎرﯾﻪ و اﺑﻼغ
ردﯾﻒ
۱
۲
۳
۴
۵

ﻋﮑﺲAP :

 روســیه اتهامات آمریکا مبنی بر اینکه این کشــور
کارزاري سایبری با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات آمریکا
را هدایت کرده» ،بیاســاس و پایه« خواند .به گزارش
رویترز» ،دیمیتری پســکوف« ،سخنگوی کاخ کرملین،
در جمع خبرنگاران گفت مسکو از این اتهامات خسته
شده است .ســخنان پســکوف اولین واکنش رسمی
روســیه از زمان رســیدن ایــن گزارشها بــه »دونالد
ترامپ« ،رئیسجمهور منتخب آمریکاســت .ترامپ،
پیشتــر و در چند اظهارنظر ،ادعای دخالت روســیه
در انتخابــات آمریکا را رد کــرده و آنها را »مضحک«
خوانده است .پسکوف افزود» :پس از شکار شخصیت
از سوی سیاستمداران آمریکایی معموال برخوردهای
حرفهای و هوشیارانهای صورت میگیرد که هدف آن
گفتوگو و نه واکنشهای احساسی است« .در بخش
علنی گزارش محرمانه نهادهای امنیتی آمریکا که روز
جمعه منتشر شد ،با استناد به منابع اطالعاتی علنی
نشان داده میشود رسانههای دولتی روسیه سیاست
حمایت از دونالد ترامپ را دنبال کردهاند .این گزارش
میگویــد نهادهای امنیتــی آمریکا متکــی به منابع
اطالعاتی گوناگون اما بــدون برمالکردن این منابع ،با
»ضریب اعتماد باالیــی« معتقدند »والدیمیر پوتین«،
رئیسجمهوري روسیه ،دستور اجرای این کارزار برای
جهتدادن بــه آرا در انتخابات ریاســتجمهوری را
صادر کرده است.
تحریمهای جدید علیه روسیه
»باراک اوباما« ،رئیسجمهوري آمریکا ،در آخرین
روزهای کاری خــود نیز تحریمهای بیشــتری علیه
روســیه وضع کرد .در فهرســت جدیــد تحریمهای
آمریکا علیه روســیه پنج مقام جدیــد قرار دارند که
رئیس کمیته بازپرســی دادســتانی این کشور نیز از
جمله تحریمشــدگان اســت .به گزارش شبکه دوم
تلویزیــون دولتی روســیه ،وزارت خزانهداری آمریکا
هفت شــهروند روس را براساس پرونده ماگنیتسکی
تحریم کرده است» .سرگئی ماگنیتسکی« وکیل روس
بنیاد انگلیسی ســرمایهگذاری »هرمیتاژ« در روسیه
بود که ۱۶نوامبر  ۲۰۰۹در زندان »ماتروسکایا تیشینا«
در مســکو درگذشت .آمریکا به این بهانه از پنج سال
پیش در چارچوب تصویب و اجرای قانون مشــهور
به ماگنیتسکی ،دهها مقام و شهروند روس را تحریم
کرده است .در فهرست جدید تحریمهای ضدروسی
آمریــکا همچنین نام آلکســاندر باســترکین ،رئیس
کمیته بازپرســی دادستانی روسیه ،دیده میشود .در
این فهرست نام »مسئول روابط خارجی« و »فرمانده
شــاخه نظامی« حــزباﷲ لبنان نیز دیده ميشــود.
نــام دو عضو حــزباﷲ لبنان» ،علــی دعموش« و
»مصطفی مغنیه« اســت که در راســتای »مبارزه با
تروریسم« در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری
قرار گرفتهاند.

چنبره حــزباﷲ بر دولت میخواندنــد ،ابراز کرده
بودند .اکنون اما ازســرگیری ایــن برنامه کمکهای
نظامی که متضمن خرید هلیکوپتر ،پهپاد و انواع و
اقسام دیگر تجهیزات نظامی از فرانسه است ،یکی
از چندین رئوس دیدار عون با مقامات ســعودی ،از
جمله ملک سلمان ،پادشــاه همسنوسال اوست.
عــون در گفتوگویــی کــه پــس از ورود به خاک
عربستان با یکی از شــبکههای سعودی داشته ،در
اشــاره به وضعیت داخلی لبنان خاطرنشــان کرده
تمامی احزاب و بازیگران عرصه سیاســی آن کشور
به این جمعبندی رســیدهاند که بازسازی لبنان باید
فارغ از تمامی تحوالت جــاری در منطقه ،در صدر
دســتور کار دولت قــرار گیرد؛ چراکه بــه گفته او،
بازسازی ،امنیت و ثبات منفعتی همگانی دارند.
رئیسجمهور لبنــان البته ضمن تأکید بر تعادل
روزافزون قوا در این کشــور بحرانزده ،اذعان کرده
کشــورش اکنون بار پناهجویان ســوری را به دوش
میکشــد که با افزایش شــاخصهای جمعیتی در
مدتی کوتــاه ،دولت را درگیــر تنگناهای اقتصادی
بغرنجی کرده اســت .عون اظهــار امیدواری کرده
بحران سوریه هرچهســریعتر با اتکا به یک راهحل
سیاســی و مســالمتآمیز حــل و فصــل شــود تا
پناهجویان ســوری فرصت بازگشت به وطن خود و
نوســازی آن را به دســت آورند؛ امری که به گفته
او مســتلزم همکاری همهجانبه تمامی طرفهای
درگیر در مبارزه با تروریســم است .رئیسجمهوری
لبنان با اشــاره به این نکته که تهدید تروریسم دیگر

 وحیــد مجــروح ،ســخنگوی وزارت بهداشــت
افغانســتان ،به بیبیســی گفت در حمله انتحاری
روز گذشــته در کابل دســتکم  ۲۲نفر کشــته و ۷۰
نفر زخمی شــدهاند .او گفت زخمیهای این رویداد
به بیمارستان منتقل شــدهاند .براساس گزارشها از
کابــل ،یک بمبگذار انتحاری بعد از ظهر سهشــنبه
خــود را در نزدیکی ســاختمان پارلمان این کشــور
منفجــر کرد .خبرگــزاری رویترز به نقــل از مقامات
پلیــس در کابــل گــزارش داده بالفاصلــه بعــد از
حمله اولــی ،خودرویی بمبگذاریشــده در همین
محــل منفجر شــد .روایت شــاهدان عینــی هم در
رســانهها همین موضوع را تأیید میکند که ابتدا یک
حملهکننده انتحاری جلیقه انفجاری خود را منفجر
کرده و بعد یک خودرو بمبگذاریشده منفجر شده
است» .ذبیحاﷲ مجاهد« ،ســخنگوی گروه طالبان،
مســئولیت این حمله را برعهده گرفتــه و در پیامی
گفته اســت هدف حملــه خودرو حامــل کارمندان
ریاست پنج اداره امنیت ملی افغانستان بوده است.

در این حمله هوایی دخیل نبوده اســت .از آن پس
بود که روابط توســعهیافته بین ایــن دو رهبر ،درها
را به روی همکاریهای گســتردهتر نظامی گشــود؛
چنانکه ارتش ترکیه در بیانیهای که دوم ژانویه سال
جاری میالدی منتشــر کرد ،به طــور علني از نقش
کمکی روســیه سخن گفت و اعالم کرد جنگندههای
روس در روزهای گذشــته اهدافــی را در پنجمایلی
جنوب الباب بمباران کردهاند.
مقامــات آمریکایی نیز مدعی شــدهاند حمالت
هوایی روسها در منطقه الباب از اواخر ماه دسامبر
گذشته آغاز شــده و محدوده هوایی الباب تا همین
چند روز پیــش ،شــاهد پــرواز جنگندههای روس
بوده اســت .اما هنوز در میزان اثرگــذاری عملیات
هوایی روســیه که اغلب شــامل پرتــاب بمبهای
کودن یا غیرهدایتشــونده است ،تردید وجود دارد.
همزمان بــا افزایش روزافزون تلفــات ارتش ترکیه
در عملیات الباب ،مقامات آن کشــور بارها نســبت
به پشــتیبانینکردن هوایی ایاالت متحده گله کرده
و حتی در لفافه تهدید کردهاند در صورت اســتمرار
این وضعیت ،پــرواز جنگندههای ائتالف ضدداعش
از پایــگاه هوایــی اینجرلیــک را به حالــت تعلیق
درخواهنــد آورد .ایــن در حالی اســت که مقامات
آمریکایی مدعی شــدهاند وقفه ایجادشده در پرواز
جنگندههــای ائتالف در هفتههــای اخیر ،جدای از
آبوهوای نامســاعد ،متأثر از تصمیــم ترکیه برای
ممانعت از پرواز پهپادهای شناســایی آمریکایی بر
فراز الباب و مناطق حومه آن شــهر اســت؛ اقدامی
که اگرچــه به گفته ارتش ترکیــه الزمه اطمینان از
پروازنکــردن هرگونه نیروی متخاصــم احتمالی بر
فــراز نیروهای ترک بــوده؛ اما بدون شــک ،توانایی
نیروهای آمریکایی در انجــام حمالت هوایی بدون
بهخطرانداختــن جــان غیرنظامیــان را به شــکل
شایانتوجهی کاهش داده است.
منبع :نیویورکتایمز

 روزنامــه عبری هاآرتص پیشنویس بیانیه پایانی
کنفرانــس صلح پاریس را که قرار اســت  ۱۵ژانویه
جاری در پاریس برگزار شــود ،منتشر کرد .به گزارش
ایســنا ،در این پیشنویس آمده اســت» :کشورهای
شــرکتکننده در ایــن کنفرانــس هیچگونــه تغییر
یکجانبــه را چــه در مرزهــای ســال  ۶۷و چه در
قدس اشــغالی به رسمیت نمیشناسند و آنها اعالم
خواهند کرد اراضی تحت اشغال رژیم صهیونیستی
با شهرکهای صهیونیستنشین تفاوت دارد«.

رأی پارلمان ترکیه به اصالحات
در قانون اساسی
 پارلمــان ترکیه ،روز سهشــنبه بــه اصالح قانون
اساسی رأی مثبت داد که میتواند راه را برای حداکثر
اختیارات »رجب طیب اردوغــان« ،رئیسجمهوری
این کشــور ،هموار کند .بــه گزارش ایلنــا به نقل از
النشــره ،طبق پیشنویس طرح اصالحی ،اختیارات
رئیسجمهور گســترش مییابد و پست نخستوزیر
بهکلی حذف میشــود .این طرح اصالحی همچنین
نظــارت رئیسجمهــوری بــر بســیاری از ارگانها
و نهادهــا از جملــه بــر نیروهای مســلح را تثبیت
میکند بهگونــهای که اردوغان میتواند درباره همه
مقامهای بلندپایه ارتش تصمیم بگیرد.

شلیک موفقیتآمیز »موشک
هستهای« توسط پاکستان
 مقامات نظامی پاکستان میگویند این کشور اولین
موشک کروز پرتابشده از یک زیردریایی را با موفقیت
آزمایش کرده است .به گفته مقامات نظامی پاکستان،
این موشک که بابر ۳-نام دارد ۴۵۰ ،کیلومتر بُرد دارد.
براســاس همین گزارشها ،این موشــک از محلی در
اقیانوس هند که جای آن مشخص نشده پرتاب شده و
بادقت به هدف خورده است.

