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به دست الحشد الشعبی انجام شد
مین روبی بیجی برای ورود 

آوارگان عراق

نیروهای الحشد الشعبی طی عملیاتی، منطقه 
»زعتر« در بیجی را از بمب هــا و مین های به جای 
مانده از طرف تروریســت های داعش پاکســازی 
کردند.  منطقه »زعتر« در شهرســتان بیجی در 
استان صالح الدین عراق، شاهد افزایش بازگشت 
آوارگانی اســت که در اثر حمله داعش در ســال 
۲۰۱۴ از این منطقه فرار کــرده بودند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی الحشد الشعبی، نیروهای بسیج 
مردمی عراق، روز پنج شــنبه )دیروز( وارد منطقه 
»زعتر« شده و تالش کردند خیابان ها و خانه های نا 
امن را پاکسازی کنند. طبق این خبر، تیپ ۳۱ الحشد 
العشبی با گشت خانه به خانه  مین ها و خمپاره های 
عمل نکرده به جا مانده از نبرد بــا داعش را خنثی 
کردند. عملیات آزادسازی »بیجی« از دشوارترین 
عملیات های نیروهای عراقی در جریان بازپس گیری 
مناطق تحت اشغال داعش بود. به طوریک ه ماه ها 
به طول انجامیــد و نیروهای عراقی ســرانجام در 
۱۴ نوامبر ۲۰۱۴ آزادی این منطقه استراتژیک را 
اعالم کردند. اهمیت منطقه بیجی در پاالیشگاه این 
منطقه است. این تأسیسات سومین پاالیشگاه بزرگ 

عراق محسوب می شود. 
    

وزیر دفاع افغانستان عنوان کرد
فعالیت 50 هزار شبه نظامی 

در افغانستان

وزیر دفاع افغانستان روز جمعه )۴ آبان( اظهار 
کرد، بیش از ۵۰ هزار شبه نظامی وابسته به ۲۱ گروه 
تروریستی مختلف هم اکنون در افغانستان فعالیت 
دارند. هالل الدیــن هالل، وزیر دفاع افغانســتان 
امروز در هشتمین انجمن دفاعی پکن گفت: اکنون 
۲۱ تشکیالت تروریســتی در افغانستان مشغول 
عملیات هستند و مجموع تعداد شبه نظامیان آنان 
به ۵۰ هزار تن می رســد. طبق گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، این وزیر افغان اظهار کرد، افغانستان 
به »صحنه نبردی مرکزی« برای اعضای گروه های 
تروریستی مختلف تبدیل شده که »برای نفوذ در 
منطقه می جنگند«. فعالیت های طالبان مدت ها 
افغانســتان را درگیر بی ثباتی امنیتی، سیاسی و 
اجتماعی کرده و فعالیت های گروه های تروریستی 
دیگر از جمله داعش نیز این وخامت اوضاع را در این 

کشور تشدید کرده است.
    

منابع یمنی:
پهپاد جاسوسی ائتالف سعودی 

را سرنگون کردیم

پدافند هوایی ارتش یمن و انصاراهلل یک فروند 
پهپاد جاسوسی ائتالف ســعودی را در جازان واقع 
در جنوب عربستان منهدم کرد. نیروهای پدافندی 
ارتش یمن و انصاراهلل روز جمعه )۴ آبان( یک فروند 
پهپاد جاسوسی ائتالف سعودی را در محور جازان 
واقع در جنوب این کشــور هدف قرار دادند. منابع 
یمنی می گویند که پدافند هوایی یمن این پهپاد 
جاسوسی را هنگام پرواز آن بر فراز منطقه »الحریقه« 
در منطقه »وادی جاره« در جازان منهدم کرد. در 
تاریخ هشتم ماه جاری میالدی)اکتبر( سه فروند 
هواپیمای جاسوسی ائتالف سعودی در منطقه وادی 
جاره در عملیات منحصر به فرد نیروهای یمنی در 
جازان منهدم شدند. نیروهای پدافندی ارتش یمن 
و انصاراهلل همچنین در روز نهم ماه جاری میالدی، 
دو فروند پهپاد جاسوسی ائتالف را در شرق منطقه 

جبل الدود در جازان سرنگون کرده بودند. 

4
جریده عالم

شماره  98  /      شنبه 5  آبان   1397  /   17  صفر 1440/  27   اکتبر   2018

گفته می شــود بــا میانجی گری 
مقامــات اطالعاتی مصــر، بین رژیم 
صهیونیســتی و حماس، توافق بلند 
مدتی جهــت برقــراری آتش بس در 

مناطق مرزی غزه حاصل شده است.
منابــع مطلــع از حصــول توافق 
آتش بس در مناطق مرزی نوار غزه، بین 
رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت 
اســالمی »حماس« با میانجی گری 

مقامات اطالعاتی مصر خبر می دهند.
گفته می شود که این توافق شامل 
توقف تمام تظاهرات های فلسطینیان 
ساکن نوار غزه در مناطق مرزی، از جمله 
راهپیمایی بزرگ حق بازگشت و ارسال 
بالن ها و بادبادک های آتش زا به سمت 
مناطق تحت اشــغال صهیونیست ها 
می شود. رسانه های رژیم صهیونیستی 
به نقل از روزنامــه »الحیات« گزارش 
دادند طبق این توافق بلندمدت، رژیم 
صهیونیســتی وعده داده که در ازای 

محقق شدن شروط این توافق از سوی 
فلسطینی ها، آنها نیز محاصره چندین 

ساله بر نوار غزه را لغو کنند.
بر این اساس، توافق مذکور حاصل 
تالش های هیأت اطالعاتی مصر است 
که طی چند هفته اخیر بارها سفرهایی 

به نوار غزه، تل آویو و رام اهلل داشتند.
طی جلســاتی که هیــأت مصری 
با مقامات صهیونیســتی و فلسطینی 
داشتند، مفاد پیشنهادی پیش نویس 
توافق به آنها ارائه شده و آنها نیز موافقت 
کردند. این مقامات می گویند که طرح 
مذکور از بروز جنگ تمام عیار بین رژیم 

صهیونیستی و حماس جلوگیری کرد.
گفته می شــود رژیم صهیونیستی 
همچنیــن متعهد شــده کــه عالوه 
بر گســترش محــدوده ماهیگیری 
فلسطینی ها در ساحل غزه، مجوز ورود 
سوخت و ارائه بیشتر انرژی برق به نوار 
غزه را صادر کرده و اجازه دهد پروژه های 

زیرساختی سازمان ملل در این منطقه 
ادامه پیدا کند.

مقامات اطالعاتی مصر با اشــاره به 
مخالفت جدی تشکیالت خودگردان 
فلسطین به ریاست »محمود عباس« 
با هرگونه توافق آتش بس بین حماس 
و رژیم صهیونیســتی، گفتند که این 
نهاد خود را تنهــا نماینده قانونی مردم 
فلسطین دانسته و از امضای این توافق 

خودداری کرد.
طی ماه های اخیر وضعیت نوار غزه 
به خاطر تداوم خشونت و حمالت رژیم 
صهیونیستی علیه فلسطینیان معترض 
در جریان تظاهرات بزرگ راهپیمایی 
بازگشت در مناطق مرزی و همچنین 
پدیده بادبادک هــا و بالن های آتش زا 

تشدید و متشنج شده است.
در آخرین درگیری جدی بین غزه 
و رژیم صهیونیستی، بامداد ۱8 مرداد 
گروه های مقاومت فلسطینی در واکنش 

به حمالت هوایی شدید جنگنده ها و 
توپخانه های رژیم صهیونیستی به این 
منطقه، بیش از ۲۰۰ راکت به ســمت 
شــهرک های صهیونیست نشین در 
نزدیکی غزه شلیک کردند. در حمالت 

صهیونیست ها به غزه، سه نفر از جمله 
یک مادر و طفل خردسالش، به شهادت 

رسیده و ۱۱ نفر زخمی شدند. 
گروه های مقاومت فلســطین در 
نوار غــزه درپی حمــالت بی رحمانه 
جنگنده های اســرائیلی مــرداد، طی 
بیانیه ای مشــترک اعالم کردند که از 
این پس، با هیچ طرحی برای آتش بس با 
رژیم صهیونیستی موافقت نخواهند کرد. 
جنبش مقاومت اسالمی »حماس« با 
تاکید بر عزم و اراده رزمندگان فلسطینی 
برای مبارزه با رژیم صهیونیستی، اعالم 
کرد: مسئولیت تغییر توازن عرصه نبرد با 
دشمن، بر عهده ما است و در حال عملی 
کردن وعده های خود هستیم. در این ماه 
گردان های »عزالدین القسام« شاخه 
نظامی حمــاس در واکنش به حمالت 
هوایی صهیونیست ها، گفت: مقاومت 
فلسطین از زمان آغاز حمالت دشمن، با 
شلیک راکت های متعدد به مواضع آنها، 

پاسخ داده است. 
درپــی ایــن اتفاقــات »نیکوالی 
مالدنوف« هماهنگ کننده ویژه سازمان 
ملل در امور غرب آسیا، با صدور بیانیه ای 
ضمن ابــراز نگرانی شــدید از افزایش 
تنش ها در غزه، گفت: برای ماه ها هشدار 
می دادم که بحران انســانی، امنیتی و 
سیاســی در غزه، خطر وقوع درگیری 
که هیچکس خواســتار آن نیســت را 

درپی دارد.
مالدنوف ســپس هشــدار داد که 
اگر تنش های کنونی، فورا مهار نشود، 
می تواند به سرعت رو به وخامت گذاشته 
و عواقب فاجعه باری برای همه داشته 

باشد.
این در حالی اســت که پیشتر یک 
مقام ارشــد حماس درباره مذاکرات با 
مصر و مالدنوف و همچنین مذاکرات 
غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی برای 
توافق بر ســر آتش بس، بــه هاآرتص 
گفته بود که در حال حاضر سه سناریو 
برای سرنوشــت نوار غزه وجــود دارد: 
تقابل نظامــی تمام عیار با اســرائیل، 

توافق آتش بــس موقت یــا مصالحه 
طوالنی مدت بر پایه تبــادل زندانی و 
رفع محاصره )غزه(طی هفته های پس 
از راهپیمایی بازگشــت، وضعیت نوار 
غزه با فلسطین اشغالی به خاطر تداوم 
خشونت و حمالت رژیم صهیونیستی 
علیه فلســطینیان معترض در جریان 
تظاهرات بزرگ راهپیمایی بازگشــت 
در مناطق مرزی این منطقه تشدید و 

متشنج شده بود.
راهپیمایی  بازگشــت از ۳۰ مارس 
۲۰۱8 )۱۰ فروردیــن ۱۳97( در 
راستای تأکید بر حق بازگشت، اعتراض 
به محاصره غزه و نیز انتقال ســفارت 
آمریکا به قدس، در مرز غزه با فلسطین 

اشغالی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
گرچه تظاهرات کنندگان فلسطینی 
از ابتدای آغاز این تظاهرات بر ماهیت 
مســالمت آمیز آن تأکیــد کردند، اما 
رژیم صهیونیستی برای متفرق کردن 
تظاهرات کنندگان از گلوله اســتفاده 
می کنــد و تا بــه امروز بیــش از ۱9۵ 
فلســطینی در ایــن راهپیمایی ها به 
شهادت رســیده اند و تعداد مجروحان 
باالی ۲۱ هزار نفر است. حماس اعالم 
کرده، راهپیمایی های بازگشت تا تحقق 
اهداف موردنظر ادامه پیدا خواهد کرد و 

دامنه زمانی ندارد.

منابع مطلع خبر می دهند

آتش بس احتمالی حماس و رژیم صهیونیستی

خبر

رؤســای جمهور فرانســه و آمریکا پیش از 
برگزاری نشســت چهارجانبه در اســتانبول با 
محوریت سوریه، درباره موضع دو کشور نسبت 

به مسأله سوریه تلفنی گفت وگو کردند.
به نوشــته روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم، 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و دونالد 
ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا در این تماس 
تلفنی درباره هماهنگ کردن مواضع ۲ کشور در 
قبال سوریه پیش از نشست چهارجانبه ترکیه، 
روسیه، فرانســه و آلمان با محوریت سوریه در 

استانبول گفت وگو کردند.
در همین راســتا، کاخ ریاســت جمهوری 
فرانسه )الیزه( در بیانیه ای اعالم کرد که ماکرون 
در تماس خود با ترامپ موضوعات مربوط به این 
نشست را مورد بررســی قرار داد که هدف از این 
نشســت، برقراری آتش بس در ادلب و تحکیم 
مذاکرات مربوط به روند سیاســی حل و فصل 

اختالفات در سوریه است.

در بیانیه الیزه آمده است که فرانسه و آمریکا 
اهداف امنیتی، انســانی و سیاسی مشترکی در 
ســوریه دارند و به همین منظور ترامپ در این 
تماس از ماکرون خواسته که در جریان نشست 

استانبول این موضع مشترک را بیان کند.
در همین راســتا، یک منبع در کاخ الیزه نیز 
اظهار کرد: علی رغم پایین بودن سطح انتظارات 
از نشست چهارجانبه استانبول، اما فرانسه امیدوار 
است که در این نشست پیشرفت هایی در زمینه 

امنیتی و روند سیاسی سوریه حاصل شود.
این منبع افزود: فرانسه به دنبال تضمین آتش 
بس در ادلب و ورود کاروان های حامل کمک های 

بشر دوستانه به این استان است.
این منبع ادامه داد: ما امیدواریم که رهبران 
شرکت کننده در این نشســت توافق کنند که 
ســازمان ملل باید کمیته قانون اساسی سوریه 
را تشــکیل دهد و این کمیته اولین جلسه خود 
را در چند هفته آتی و پیش از پایان سال جاری 

میالدی برگزار کند. قرار است که مقامات ارشد 
روسیه، فرانســه، آلمان و ترکیه امروز )شنبه، 
پنجم آبان( نشستی را در استانبول درباره سوریه 
برگزار کنند. وضعیت ادلب و نیز روند سیاســی 
سوریه در این نشست مورد بحث و بررسی قرار 
خواهد گرفت. دفتر ریاست جمهوری ترکیه در 
آنکارا پیش تر اعالم کرد، آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه، 
و والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شنبه 
پنجم آبان )۲7 اکتبر( به دعوت رئیس جمهور 
ترکیه در استانبول درباره سوریه به بحث و تبادل 

نظر خواهند پرداخت.
این اولین نشســت عالی در مورد سوریه در 
این قالب خواهد بود. پیش از این ترکیه با روسیه 
و ایران پیرامون اوضاع ســوریه بــه گفت وگو 
نشسته بود. مســکو و تهران طرفدار بشار اسد، 
رئیس جمهور سوریه، هستند و ترکیه از برخی 
گروه های شورشی این کشور جانبداری می کند.

رئیس جمهور ترکیه هفته ها پیش، از برپایی 
این نشست عالی چهارجانبه خبر داده بود. با این 
حال برقراری نشست یادشده به طول انجامید. 
آنگال مرکل در جریان دیدار رجب طیب اردوغان 
از برلین در ماه سپتامبر آمادگی خود را برای سفر 
به ترکیه و شرکت در این نشست اعالم کرده بود. 
او در عین حال گفته بود که باید پیش از این دیدار 
پیشرفت هایی در تنش زدایی در این منطقه رخ 
دهد. اردوغان و پوتین در این بین در مورد استقرار 
آتش بس در منطقه ادلب به توافق رســیده اند. 
هدف از این آتش بس جلوگیری از عملیات بزرگ 

ارتش سوریه در این آخرین استان تحت کنترل 
شورشیان اســت. در اســتان ادلب و اطراف آن 
حدود سه میلیون نفر زندگی می  کنند. به گفته 
سازمان ملل متحد، یک و نیم میلیون نفر از این 
تعداد آواره اند. سازمان ملل بارها هشدار داده که 
در صورت حمله به ادلب ممکن است فاجعه ای 

انسانی اتفاق بیافتد.
ترکیه در حال حاضر حدود سه میلیون آواره 
سوری را در خود جا داده و بیم آن دارد که حمله 
به این استان موجی تازه از آوارگان را راهی این 

کشور کند.

در تماس تلفنی در مورد سوریه

ماکرون نظر ترامپ را جویا شد

وزیر خارجه اتریش از کشــورهای اروپایی خواست، 
به دنبال قتــل روزنامه نگار منتقد ســعودی، صادرات 
تسلیحاتی به عربستان ســعودی را متوقف کنند، چرا 
که چنین اقدامی می تواند در پایــان یافتن جنگ یمن 

هم موثر باشد.
»کارین کنایسل« وزیر خارجه اتریش خواستار توقف 

صادرات تسلیحاتی اروپا به عربستان سعودی شد.
وی که کشــورش ریاســت دوره ای اتحادیه اروپا را 
بر عهــده دارد، در این مورد به روزنامــه آلمانی »ولت« 

گفت: اتحادیه اروپا باید در پی قتل »جمال خاشقچی« 
روزنامه نگار منتقد سعودی، صادرات سالح به عربستان 
ســعودی را متوقف کند و چنین اقداماتــی می تواند به 

پایات جنگ وحشتناک یمن کمک کند.
این موضع گیری اتریش در شرایطی صورت می گیرد 
که آلمان اعالم کرد تا زمان روشن شدن همه ابعاد آنچه 
بر سر خاشقچی آمده است، صادرات سالح به سعودی ها 
را متوقف خواهد کــرد. دولت »آنگال مرکل« صدراعظم 
آلمان هم اکنون در حال بررســی این موضوع است که 

قراردادهایی که پیشتر بسته شــده اند را چطور اجرایی 
کند.

کناسیل با اشــاره به این تصمیم آلمان گفت: توقف 
صادرات تسلیحات که مرکل آن را مطرح کرد، می تواند 
حاوی پیامی درست باشــد. اتریش هم از مارس ۲۰۱۵ 
صادرات تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را متوقف 

کرده است.
پتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان هم امروز جمعه از این 

موضع گیری وزیرخارجه اتریش حمایت کرد.
فرانســه و بریتانیا هــم مهمتریــن صادرکنندگان 
تسلیحاتی به ریاض به شمار می روند. »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانســه چهارشــنبه )۲ آبان( گذشته 
به »ملک ســلمان« پادشاه ســعودی گفت که فرانسه 
همراســتا با دیگر هم پیمانان خود، می تواند اقداماتی را 

علیه آنهایی که مسئول این قتل هستند، صورت دهد.
این در حالی اســت که وی از زمــان روی کار آمدن، 
اعتراض هــای گســترده علیــه فروش تســلیحات به 
سعودی ها را نادیده گرفته است و پاریس از هم پیمانان 
قدرتمند ریاض محسوب می شــود. پارسال کل ارزش 
صادرات تســلیحات این کشــور به رژیم سعودی  ۱.۵ 

میلیارد یورو برآورد شده است.
جمال خاشــقچی دوم اکتبــر پــس از مراجعه به 
کنسولگری کشورش در اســتانبول ترکیه، ناپدید شد و 
ســه روز بعد منابع امنیتی در ترکیه از کشته شدن او در 
کنســولگری خبر دادند؛ خبری که مقامات سعودی با 
تکذیب آن گفتند، خاشقچی کنسولگری را ترک کرده 
است اما ســرانجام بیســتم اکتبر اذعان کردند که او در 

ساختمان کنسولگری جان باخته است.

انزوای سعودی

اتریش نیز صادرات سالح به عربستان را قطع می کند

مقامات اطالعاتی مصر با 
اشاره به مخالفت جدی 
تشکیالت خودگردان 

فلسطین به ریاست 
»محمود عباس« با هرگونه 

توافق آتش بس بین حماس 
و رژیم صهیونیستی، 

گفتند که این نهاد خود را 
تنها نماینده قانونی مردم 

فلسطین دانسته و از 
امضای این توافق خودداری 

کرد

منابع مطلع از حصول 
توافق آتش بس در مناطق 
مرزی نوار غزه، بین رژیم 

صهیونیستی و جنبش 
مقاومت اسالمی »حماس« 

با میانجی گری مقامات 
اطالعاتی مصر خبر 

می دهند. گفته می شود که 
این توافق شامل توقف تمام 
تظاهرات های فلسطینیان 

ساکن نوار غزه در مناطق 
مرزی، می شود


