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سهشنبه  16مرداد 1397

نگاه روز
رضا میرابیان ،سفیر سابق ایران در کویت:

ژست سیاسی عربستان با کارت
اخراج سفیر کانادا کلید خورد

گ�روه بینالمل�ل :روز گذش��ته عربس��تان در
اقدامی غیرمنتظره و به دلیل انتقادهای مکرر
دولت اتاوا از وضعیت حقوق بشر در این کشور،
ضمن اخراج سفیر کانادا تمام روابط بازرگانی،
معامالت و س��رمایهگذاریهای کان��ادا در این
کشور را نیز به حالت تعلیق درآورد .عربستان
«دنیس هوراک» س��فیر کان��ادا را یک عنصر
نامطلوب قلمداد کرده و به وی مهلت داده است
ظرف  24س��اعت خاک ری��اض را ترک کند.
ریاض در چارچوب این اقدام ،س��فیر خود در
کانادا را نیز برای رایزنی به این کشور فراخواند.
روابط عربس��تان و کانادا طی س��الهای
گذش��ته به علت نقض حقوق بش��ر توسط
س��عودیها و همچنین انتق��ادات کانادا از
ای��ن موضوع چن��دان مطلوب نبوده اس��ت
اما اکنون عربس��تان در اقدامی غیرمنتظره
ضمن اخراج س��فیر کانادا ،از پایان مراودات
 2کش��ور سخن میگوید .هدف عربستان از
این اقدام چیست و چرا ریاض این سیاست
را اتخاذ کرده اس��ت؟ چه پیام یا پیامهایی
در پ��س اقدام تیم تندرو سیاس��ت خارجی
عربس��تان وج��ود دارد؟ آیا آنان ب��ا قربانی
کردن کانادا ،درصدد ارس��ال پیامی به بقیه
کشورهای غربی هستند؟ در همین ارتباط،
رضا میرابیان ،دیپلمات سابق در گفتوگو با
«وطن امروز» اعالم کرد« :اقدام عربستان را
بیشتر باید در چارچوب سیاست پیشگیرانه
و اس��تراتژی پیشدس��تانه تحلیل و بررسی
میکنم یعنی عربس��تان در قالب این ژست
سیاس��ی این پیام را به س��ایر کش��ورهای
اروپای��ی و آمری��کا مخابره کرده اس��ت که
دس��ت گذاش��تن روی این موضوع واکنش
شدید این کشور را پی خواهد داشت و بهتر
اس��ت سایر کش��ورها از این مساله اجتناب
کنند .ریاض درصدد اس��ت با این راهبرد از
اقدامات بعدی کش��ورهای غربی علیه خود
جلوگیری کند و کارت حقوق بشر و مسائل
مرتبط با آن را با این ژس��ت سیاسی بیاثر
و خنثی کند .این موضوع موجب میش��ود
کش��ورهای دیگر در قب��ال وضعیت حقوق
بشر و بازداش��ت چندین فعال حقوق زنان
در این کش��ور محتاطانهتر عمل کنند» .اما
در ای��ن میان برخی بر ای��ن باورند که روند
منزوی ش��دن عربستان با این اقدام تشدید
میش��ود و قطع ارتباط با کانادا پیامدهای
ناخواس��ته و متع��ددی برای عربس��تان در
پی دارد .اکنون این س��وال مطرح است که
آیا ای��ن موضوع باعث تیرهتر ش��دن روابط
عربس��تان با کش��ورهای غربی و گسترش
این مس��اله همچون بحران��ی دیپلماتیک و
به ص��ورت دومینووار نمیش��ود؟ میرابیان
در ادامه میگوید :کانادا در گذش��ته نیز به
موضوعات مرتبط با حقوق بشر در عربستان
توج��ه نش��ان داده و همواره این کش��ور را
مورد انتقاد قرار داده بود .در همین راس��تا
و در چند روز گذش��ته «کریس��تیا فریلند»
وزی��ر خارج��ه کان��ادا در پی خب��ر زندانی
ش��دن «سمر بداوی» کنش��گر حقوق زنان
و م��ردان در عربس��تان در پیامی توئیتری
از این موضوع عمیق��ا ابراز نگرانی کرده و
نوشته بود« :کانادا در این روزهای دشوار در
کنار خانواده بداوی است ،ما خواهان آزادی
فوری رعیف و سمر بداوی هستیم» .اما باید
از منظری رئالیس��تی و در چارچوب اصول
واقعگرایانه به بررس��ی سیاست بینالملل و
قواعد موجود در روابط با عربستان پرداخت.
هیچگاه این موضوع حاشیهای به مسالهای
عمده در قطع روابط یا منزویسازی عربستان
توسط سایر بازیگران غربی تبدیل نمیشود،
اگرچه به صورت مقطعی چهره این کش��ور
را بی��ش از پیش در جامعه جهانی مخدوش
میکند و این مس��اله به پاشنه آشیل جدید
ریاض تبدیل میشود .از طرف دیگر ،موضوع
بازداشت چند فعال زن و واکنش کاناداییها
نمیتواند به بحرانی جدی در روابط پرس��ود
غرب با عربستان بدل شود.
اگ��ر کاناداییه��ا ای��ن واکنشه��ا را در
موضوعات��ی اس��تراتژیکتر همچون موضوع
یم��ن اعالم ک��رده بودند آن وق��ت احتمال
تغییر معادله و وضعیت کنونی وجود داشت
اما موضوعات حاشیهای از این دست قابلیت
تبدیل شدن به جریانی عمده علیه عربستان
را نخواهند داشت .این سیاست را باید بیشتر
ژس��تی پیش��گیرانه در قبال تی��م رادیکال
سیاست خارجی عربس��تان و ولیعهد جوان
این کشور تحلیل کرد.

وطن امروز

عربستان  24ساعت به سفیر کانادا فرصت داد این کشور را ترک کند

روابط ریاض و اتاوا زیر رادیکال

س�یدحبیباهلل بهش�تی :عربستان
سعودی به سفیر کانادا در ریاض 24
ساعت فرصت داده است این کشور
را ت��رک کن��د ،بحرین ه��م ضمن
حمایت از تصمیم ریاض اعالم کرد
امکان دارد رفتار مشابهی را با سفیر
کانادا در منامه در دس��تور کار خود
قرار دهد .این تصمیم ریاض پس از
آن انجام ش��د که یک بالگر مخالف
دولت سعودی توسط رژیم آلسعود
دس��تگیر و اعتراضات��ی در پ��ی آن
توسط دولت اتاوا و سفارت کانادا در
ریاض انجام شد .پادشاهی عربستان
در همین حال از سفیر خود در کانادا
نیز خواسته است به خانه بازگردد تا
تکلیف دخالت آشکار در امور داخلی
این پادش��اهی از س��وی کاناداییها
مشخص ش��ود .در پی این تصمیم،
پادشاهی عربستان دستور داده است
تمام فعالیتهای تجاری میان ریاض
و اتاوا به طور یکطرف��ه به حالت تعلیق درآید.
عربستانس��عودی از این اق��دام خود چه هدفی
را دنبال میکند؟ به نظر میرس��د سعودیها به
دلیل شکستهای متعددی که در یمن متحمل
شدهاند از س��وی مجامع بینالمللی تحت فشار
ق��رار دارن��د و برای فرار به جل��و و در عین حال
س��رپوش گذاش��تن روی شکستهایش��ان در
نوس��ازی فضای اجتماعی و داخلی خود ،اکنون
مجبورند س��ناریوی جدیدی را برای فرافکنی و
هدایت افکار عمومی جهان به مسائل فرعی کلید
بزنند .قطع مناس��بات با کانادا در همین اتمسفر
قابل تعریف است .از س��وی دیگر اقدام رادیکال
ولیعهد جوان سعودی در کنار دیگر رفتارهای او
از جمله زندانی کردن اعضای خانواده س��لطنتی
در هت��ل و همچنین آزادیهای نمایش��ی مانند
س��ینما ،رانندگی زنان و مس��ائلی از این دست

در مقاب��ل حمله به کانونهای فعال زنان در این
کشور قابل تعریف است.
کانادا از عربستانس��عودی خواسته بود زنان
وبالگنویس دستگیرشده توسط رژیم سعودی را
آزاد کند و از خش��ونت علیه زنان و تبعیضهای
اجتماعی دس��ت بردارد اما این اظهارنظر گویی
نهتنها مورد پس��ند س��عودیها نبود بلکه آنها را
بسیار عصبانی کرده است ،چرا که از نظر ولیعهد
س��عودی او اقدامات بزرگی را در جهت نوسازی
عربس��تان به نمایش گذاشته است و تئاتری که
وی کارگردان��ی میکن��د باید از س��وی غربیها
همواره تحسین شود و جایی برای اعتراض نباید
وجود داش��ته باش��د .کانادا اما نهتنها نسبت به
دستگیری سمر بدوی ،فعال حقوق زنان اعتراض
کرده اس��ت بلکه موج گس��ترده دستگیریهای
معترض��ان به ش��رایط وخیم اجتماع��ی در این

افشاگری یک رسانه غربی از توافق سری ائتالف متجاوز سعودی و القاعده

انصاراهلل دهها مزدور را در الدریهمی تارومار کرد

گروه بینالملل :الحدیده در غرب
یمن
یمن به گورستانی برای متجاوزان
تبدیل شده است .گزارش رسانههای یمنی حاکی
اس��ت نیروهای این کشور طی روز یکشنبه بشدت
با متجاوزان ائتالف سعودی در شهرستان الدریهمی
واقع در جن��وب الحدیده درگیر ش��دند و با انجام
عملی��ات غافلگیرکننده ،تلفات س��نگین جانی و
مال��ی به آنه��ا وارد کردند .فرمانده��ی ارتش یمن
و کمیتههای مردمی جزئی��ات مربوط به عملیات
منحصر به فرد نیروهای یمنی در الدریهمی را بیان
کرده است .فرماندهی ارتش یمن با صدور بیانیهای
اعالم کرد نیروهای ویژه یمن در عملیات الدریهمی،
بیش از  150نفر از مزدوران از جمله فرماندهان آنها
را کشته و زخمی یا اسیر کردند .از سوی دیگر ،یک
منبع نظامی یمنی گزارش داد که  35نیروی ائتالف
س��عودی مجبور ش��دهاند خود را تسلیم نیروهای
یمنی کنند .طبق این بیانیه ،نیروهای یمنی در این
عملیات غافلگیرکننده ،نظامیان ائتالف متجاوز را در
محاصره مرگبار قرار دادند به طوری که عده زیادی
از آنها در حالی که س��ردرگم بودند ،سعی کردند از
نقاط محاصره ش��ده فرار کنن��د .ارتش یمن اعالم
ک��رد نیروهایش و انصاراهلل مس��تقر در الدریهمی،
 10خودروی نظامی متجاوزان را با همه سرنشینان
آن هدف قرار دادند .درگیریها همزمان در ساحل
غربی یمن در شمال این کشور و در استان الجوف
خاورمیانه گروه بینالملل :با هر پیش��روی
ارت��ش س��وریه در جبههه��ای
مختلف نبرد علیه تروریس��م ،رژیم صهیونیستی
درصدد ایجاد توطئه و ناآرامی جدیدی برمیآید
و با موشک و هواپیماهایش مناطقی در این کشور
را هدف بمبارانها قرار میدهد؛ این اواخر که موج
این پیشرویها روند صعودی به خود گرفته است،
این رژیم اشغالگر پرونده ترور مغزها و دانشمندان
موشکی را در دستور کار خود قرار داد .در همین
راستا ،روز ش��نبه در جریان عملیات تروریستی
انفجار ،دکتر عزیز اس��بر ،مدیر مرکز مطالعات و
تحقیقات در شهر مصیاف در ریف حماه به شهادت
رس��ید .هر چند یک گروهک شورشی مسؤولیت
این عملیات را برعهده گرفته ولی قدر مس��لم آن
است که سازمان جاسوسی موساد در سوءقصد به
دانشمند موشکی سوریه دست دارد؛ موضوعی که
رسانههای این رژیم نیز مهر تاییدی بر آن گذاشته
و این عملیات ترور را پیامی به دمش��ق خواندهاند
مبنی بر اینکه دیگر پژوهش��گران و دانش��مندان
موش��کی نیز در معرض خطر قرار دارند .در واقع
مرکز مطالعات علمی س��وریه که ریاس��ت آن را
دکتر اس��بر برعهده داشت ،وابسته به وزارت دفاع
سوریه اس��ت و هواپیماهای اسرائیلی چندین بار
آنجا را بمباران کردند .گفتنی است دولت آمریکا

بویژه در منطقه المصلوب نیز بش��دت جریان دارد.
ی��گان پدافندی ارتش یمن و انصاراهلل ش��نبه یک
فروند پهپاد جاسوس��ی ائتالف س��عودی را نیز بر
فراز این منطقه منه��دم کردند .همزمان ،یمنیها
عصر دوش��نبه با برگزاری یک تظاهرات گس��ترده
در شهر الحدیده خش��م خود را نسبت به جنایات
ائتالف متجاوز س��عودی در یمن نشان دادند .این
تظاهرات با شعار «جنایات شما بدون پاسخ نمیماند
و خونهای ما پیروز خواهد شد» ،برگزار شد .اخیرا
ائتالف سعودی یک برگ دیگر به کارنامه سیاه خود
در ارت��کاب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان یمن
اضافه کرده و یک بیمارستان و بازار ماهیفروشان را
در شهر الحدیده بمباران کرد .تحقیقات خبرگزاری
آسوش��یتدپرس نش��ان میدهد ائتالف متجاوز به
فرماندهی عربس��تان س��عودی توافقهای سری با
گروه تروریستی القاعده در یمن داشته است و برای
راضی کردن تروریستهای این گروه به عقبنشینی
از بعضی مناطق در یمن ،به آنها پول پرداخت کرده
اس��ت .تحقیقات آسوش��یتدپرس همچنین نشان
میدهد ائتالف به س��رکردگی عربستان شماری از
جنگجویان القاعده را در یمن به خدمت گرفته است.
بنا بر گزارش این خبرگزاری آمریکایی ،دس��تکم
 250نف��ر از عناصر القاعده ب��ه نیروهای «کمربند
امنیتی» در جنوب یمن پیوس��تند که از حمایت
امارات برخوردار هستند.

کشور نیز یکی از عواملی است که اتاوا را با ریاض
سرشاخ کرده و به نظر میرسد سعودیها تالش
میکنند از پروژه اتاوا برای ارسال پیام به دیگران
اس��تفاده کنند .اگر پیام سعودیها خشونت در
مقابل آنهایی باش��د که نسبت به شرایط وخیم
داخلی سعودی معترض هستند ،میتواند منجر
به سکوت و احتیاط بیش��تر سازمانهای مدافع
حقوق بشر باشد که نگران برخورد خشونتآمیز
س��ازمان یافته علیه فعاالن مدنی در عربس��تان
هستند.

■■روابط اجتماعی -اقتصادی عربستان و کانادا

اقلیت عربهای سعودی که در کانادا زندگی
میکنند را به طور متوسط دانشجویانی تشکیل
میدهند که از بورسهای تحصیلی در س��عودی
اس��تفاده کرده و به کانادا وارد شدهاند .بر اساس
آمارهایی که س��ال  2007منتش��ر ش��ده است

بازشماری دستی آرای انتخابات پارلمانی عراق رسما پایان یافت

دعوا بین  2حزب در اقلیم کردستان بر سر ریاستجمهوری
گروه بینالملل :کمیسیون عالی
عراق
مستقل انتخابات عراق سرانجام
پ��س از رون��دی طوالن��ی ،بهطور رس��می پایان
بازشماری دستی آرای مناقش��هبرانگیز انتخابات
پارلمانی  22اردیبهش��ت این کشور را اعالم کرد.
بازشماری دستی بخشی از آرای انتخابات پارلمانی
عراق در پی اعتراضات گسترده به نتایج شمارش
الکترونی��ک آرا در برخی مناطق این کش��ور و با
تصمیم دادگاه فدرال عراق در تاریخ  12تیرماه و از
استان چندقومیتی کرکوک آغاز شده بود .تاخیر در
بازشماری آرا یکی از دالیل مهم تاخیر در تشکیل
فراکسیون اکثریت (ائتالف بزرگتر) پارلمان جدید
عراق و به تبع آن تشکیل دولت جدید این کشور
اعالم ش��ده اس��ت .هر چند نتایج این بازشماری
رسما اعالم نشده است اما یک منبع در کمیسیون
عالی انتخابات ع��راق تصریح کرد درصد مطابقت
آرا درباره استانهای دیوانیه ،کربالی معال ،بصره،
ذیقار ،المثنی ،میسان ،بغداد در الکرخ و الرصافه،
دیالی ،نینوا ،نجف اش��رف ،دهوک و واس��ط صد
درصد ب��ود .این منبع افزود :ام��ا درصد مطابقت
نتایج در سلیمانیه ،اربیل و صالحالدین  98درصد،
کرک��وک  93درصد و االنبار و بابل  95درصد بود.
در حالیکه رایزنیها میان گروههای سیاسی پیروز
در انتخابات ،در بغداد برای تش��کیل فراکس��یون
اکثریت پارلمانی و متعاقب آن اعالم دولت و معرفی

موج تازه ترور دانشمندان موشکی
در دستور کار رژیم صهیونیستی

این مرکز را به اتهام ادعایی
تولید س�لاح ش��یمیایی و
بویژه تقویت گاز س��ارین در
فهرس��ت تحریمهای خود
قرار داده است .ناظران بر این
موضوع اتفاق نظر دارند که به
دنبال رهایی یافتن سوریه و عراق از شر تروریسم
داعشی ،آمریکا برای اینکه هژمونی نظامی اسرائیل
را در منطقه حفظ کند و مانع تبدیل کشور عربی
یا اسالمی به قدرت بازدارندگی هستهای در برابر
این رژیم اشغالگر ش��ود ،به صهیونیستها چراغ
سبز ترور دانشمندان موشکی را نشان داده است.
پرواضح است که شهید دکتر عزیز اسبر در چند
وق��ت اخیر کامال تحت نظر و رصد بوده اس��ت و
این چیزی اس��ت که حمالت تروریستی و هدف
قرار دادنهای پیاپی مس��ؤوالن مرکز مطالعات و
تحقیقات علمی در حومه حماه را تفسیر میکند.
گفتنی است جنگندههای رژیم اشغالگر اسرائیل
مرکز پژوهش��ی -علمی در مصیاف را بارها هدف
ق��رار دادهاند ک��ه آخرین م��ورد آن 22 ،جوالی

 15هزار ع��رب س��عودی در کانادا
تحصی��ل میکردهاند ک��ه اکثر آنها
در رشتههای فنی مشغول تحصیل
بودهان��د .در همین حال در میان 9
کشور عربی ،عربس��تان بزرگترین
ش��ریک تج��اری کانادا محس��وب
میشود که از سال  2002تا 2005
تجارت میان  2کشور بیش از  2برابر
رشد داش��ته است .از س��وی دیگر
کانادا یکی از تامینکنندگان سالح
برای سعودی است و به نظر میرسد
با تنشهایی که روز دوش��نبه پیش
آمده اس��ت طرفین دورهای از افول
روابط را تجربه خواهند کرد و این بار
آمریکاییها ب��ه عنوان میانجیگران
مناس��بات اتاوا و ری��اض وارد عمل
خواهند ش��د .در همین راس��تا باید
ای��ن نکته را نیز اضاف��ه کرد که در
سال  2014بخش کانادایی شرکت
آمریکای��ی اسلحهس��ازی «جنرال
داینامیکس» توانس��ت قراردادی را برای تامین
و ساخت سالحهای سبک و ماشینهای نظامی
ب��ه ارزش  13میلیارد دالر با طرف س��عودی به
امضا برس��اند ک��ه بزرگترین تواف��ق صادراتی
کانادا در تاریخ این کش��ور محس��وب میش��ود.
گزارشهای بلومبرگ در عین حال نشان میدهد
عربستانس��عودی در س��ال  2006می�لادی6 ،
میلیارد دالر در اقتصاد کانادا سرمایهگذاری کرده
اس��ت .این آمارها در حالی اس��ت که سعودیها
و کاناداییها در کش��ت دانههای گندم و تامین
امنیت غذایی عربستان همکاریهای گستردهای
داشتهاند .همانطور که به آن اشاره شد شوک در
مناسبات عربس��تان و کانادا برای ارسال پیام به
دیگر کش��ورهای غربی است که نسبت به نقض
آشکار حقوق بشر در سعودی معترض هستند و
نمیتوان افق طوالنی برای آن در نظر گرفت.

گذش��ته بود که حم�لات از
آس��مان لبنان انجام شد ولی
سامانههای دفاع هوایی ارتش
س��وریه  3تا از موش��کهای
مهاج��م را س��اقط کردن��د و
موشک چهارم نیز در نزدیکی
این پژوهشگاه در مصیاف سقوط کرد .این عملیات
تروریستی ما را یاد ترور سرلشکر عبداهلل الخالدی
و سرلش��کر نبیل زغیب مسؤول مستقیم توسعه
برنامه موشکی سوریه انداخت که به پدر موشکی
سوریه معروف شده بود .حلب نیز صحنه ترورهای
مش��ابه از جمله دکتر س��میر رقی��ه ،متخصص
مهندس��ی پرواز بود ،کسی که بر اساس اطالعات
موجود از س��وی تروریستهای جبهه النصره در
س��ال  2012در حلب بر اس��اس شیوه اطالعاتی
معروف موس��اد در هدف قرار دادن شخصیتها و
علما و فرماندهان مقاومت ربوده شد.

■■پیشروی ارتش در سویدا

در ای��ن می��ان ارت��ش س��وریه در حالی به
پاکسازی منطقه اللجاه در شمال شرق درعا ادامه

نخستوزیر ادامه دارد ،اختالفات میان کردها بر سر
پست ریاستجمهوری که سهم «اتحادیه میهنی
کردستان» (حزب طالبانی) است ،از سرگرفته شد.
گفته میشود از سرگیری این اختالفات به دنبال
مخالفت حزب دموکرات کردستان (حزب بارزانی)
با نامزد معرفی ش��ده برای این سمت بود .یکی از
مس��ؤوالن حزب بارزانی ب��ه پایگاه العربی الجدید
گفت :نامزد ش��دن محمد صابر از س��وی اتحادیه
میهنی کردس��تان برای پس��ت ریاستجمهوری
ع��راق ،در محافل کرد مورد قبول واقع نش��د .وی
تصریح کرد این سمت ،اگرچه حق اتحادیه میهنی
کردستان است اما به این حزب این حق را نمیدهد
که توافقهای خود با حزب دموکرات کردستان را
نقض کند و در مسیر تصمیمگیری یکجانبه حرکت
و تصمیماتی را اتخاذ کن��د که حزب دموکرات با
آن موافق نیس��ت .وی تاکید کرد حزب او (حزب
دموکرات کردستان) به چند دلیل با نامزد معرفی
شده ،موافقت نکرده است و در نتیجه ،این وضعیت
اقتضا میکند اتحادیه میهنی به دنبال فرد دیگری
برای تصدی این پست باشد که مورد قبول محافل
کرد هم باش��د .طبق این گ��زارش ،اختالف میان
گروهها و احزاب منطقه کردس��تان ع��راق درباره
سمت ریاس��تجمهوری و دیگر سمتها ،عمیق
اس��ت و این گروهها نتوانستهاند اختالفات خود را
در این زمینه حلوفصل کنند.
میدهد که به صورت کامل بر این استان و استان
قنیطره در جنوب سوریه مسلط شده است .ارتش
س��وریه پس از پاکس��ازی این دو اس��تان مهم و
تسلط بر مرزهای مش��ترک این کشور با جوالن
اش��غالی و اردن ،این بار عازم استان سویدا شده
اس��ت تا به حضور داعش در صحرای این استان
نی��ز پایان دهد .منابع میدانی اعالم کردند ارتش
سوریه عناصر تروریس��تی داعش را در ارتفاعات
الحصن واقع در ریف ش��رقی س��ویدا هدف قرار
داد .روزنامه الوطن س��وریه گ��زارش داد ارتش و
نیروهای همپیمانش در ش��رق ریف س��ویدا در
حالت آمادهباش کامل هس��تند و در روستاهایی
مس��تقر ش��دهاند که ابتدای صحراهای ش��رق و
شمال ش��رق سویدا واقع ش��ده است .در همین
راس��تا ،ارس��ال تجهیزات نظامی به ریف سویدا
از جمله دهها خ��ودرو ،جنگافزار و نفربر و اعزام
صدها نفر از نیروهای ارتش سوریه همچنان ادامه
دارد .ارتش سوریه در واکنش به حمالت خونبار
و انفجارات س��نگینی که داعش در شهر و ریف
ش��مال شرق س��ویدا انجام داد و به کشته شدن
بیش از  250نفر منجر شد ،دست به این عملیات
زده است .منابع خبری درباره نقشه ارتش سوریه
برای پاکسازی س��ویدا اعالم کردند ارتش حمله
خود را از شمال شرق بادیه آغاز میکند.

شماره 15 2505
چهارگوشه

عادیسازی روابط امارات با اسرائیل
در قالب مسابقات ورزشی

پایگاه خبری اسرائیلی «آی »24اعالم کرد،
پس از گذش��ت  2هفته از تصمیم فدراسیون
بینالملل��ی جودو مبن��ی بر اجازه ن��دادن به
کشورهای عربی برای میزبانی مسابقات جایزه
ب��زرگ جودو به دلیل ع��دم موافقت با حضور
اس��رائیل در این بازیها ،رئیس این فدراسیون
موفق ش��د باالخره ب��ه توافقی با مس��ؤوالن
فدراسیون جودو در امارات دست یابد .بر اساس
این توافق ،فدراسیون جودوی کشورهای عربی
حق خواهند داشت مسابقات بینالمللی جایزه
بزرگ جودو را میزبانی کنند ولی در عوض تیم
اسرائیل نیز باید اجازه داشته باشد با پرچم خود
در این مسابقات شرکت کند.

جنگندههای مدرن روسیه
در راه پاکستان

روسیه پیشنهاد فروش جنگنده  su 35به
پاکستان را مطرح کرد و خواهان نهایی شدن
قرارداد در این زمینه ش��د .پیش از این ،وزارت
دفاع پاکستان خواهان خرید جنگنده سوخوی
 35از روسیه شده بود .نیروی هوایی پاکستان
به جنگندههای آمریکایی و چینی مجهز است
اما در حال حاضر سعی دارد از بالگردهای ترکیه
و جنگندههای روسی نیز استفاده کند .پیش از
این پاکستان و روسیه درباره خرید جنگندههای
س��وخو و بالگردهای می��ل  17با هم به توافق
رسیدند .وزیر خارجه روسیه در یک مصاحبه
خبری موضوع فروش جنگندههای س��وخو به
پاکس��تان را تأیید ک��رد و از افزایش همکاری
نظامی بین  2کشور خبر داد.

توافق بر سر تقسیم قدرت
در سودان جنوبی

رئیسجمه��ور س��ودان جنوب��ی و رهب��ر
شورش��یان این کش��ور پس از گذش��ت چند
سال با امضای توافقنامه نهایی تقسیم قدرت،
به جنگ داخلی در این کشور بحرانزده پایان
دادند .به موجب این توافقنامه ،ریک مشار ،رهبر
شورشیان به دولت وحدت ملی سودان جنوبی
بازگشته و معاون اول رئیسجمهور خواهد شد.
مشار پیش از آغاز درگیریهای داخلی در سال
 ،۲۰۱۳معاون سلواکر بود که به طراحی برای
کودتا علیه وی متهم ش��د و همین امر آغازگر
جنگ داخلی خونین در این کشور بود.

بازداشت  6متهم به دست داشتن
در سوءقصد به جان مادورو

دول��ت ونزوئال از بازداش��ت  6تروریس��ت
به اتهام دس��ت داشتن در س��وءقصد به جان
نی��کالس مادورو ،رئیسجمهوری این کش��ور
خب��ر داد .وزیر کش��ور و دادگس��تری ونزوئال
درباره عملیات شناسایی عامالن سوء قصد به
جان رئیسجمهوری این کش��ور گفت :هویت
طراح��ان و مجریان داخلی و خارجی نقش��ه
ترور شناسایی شده است .مادورو نیز اعالم کرد
عامالن ترور نافرجام به «اشد مجازات» گرفتار
خواهند ش��د .مادورو انگش��ت اتهام خود را به
سوی خوآن مانوئل سانتوس ،رئیسجمهوری
کلمبیا ک��ه دوره ریاس��تجمهوریاش رو به
پایان است و «راستگرایان افراطی» -مخالفان
داخلی ونزوئال  -نشانه رفته است.

 44کشته و زخمی
در شب ناآرام شیکاگو

تیران��دازی در آمری��کا رفتهرفته تبدیل به
یک بحران شده و این کشور را به سمت جنگ
داخل��ی پیش میبرد به طوریکه رس��انهها از
7س��اعت تیراندازی در شیکاگو و کشته شدن
 4نفر در روز یکش��نبه گزارش دادهاند .در این
 7س��اعت تیراندازی  ۴۰نفر دیگر نیز زخمی
شدند .یکی از مقامات شیکاگو عنوان داشته که
تیراندازیهای انجام ش��ده امری معمولی بوده
اس��ت .در دسترس بودن سالح گرم در آمریکا
و فروش انواع مختلف آن در فروشگاهها سبب
شده اغلب مردم س�لاح گرم در اختیار داشته
باشند به همین دلیل آمار قتل در این کشور با
استفاده از سالح گرم بسیار باالست.

پوتین برای دومینبار
به کریمه سفر کرد

گزارشها نش��ان میدهد والدیمیر پوتین
که برای افتتاحیه یک جشن موسیقی به بندر
سواستپل در شبهجزیره کریمه سفر کرده است
با اعتراضات شدیدی که از طریق دولت اوکراین
ساماندهی شده بود ،در شهرهای مختلف این
کشور روبهرو شده است .دولت اوکراین میگوید
نس��بت به تمام س��فرهای مقامات روسی به
منطقه جدا شده کریمه معترض است و هنوز
این بخش را که از طریق همهپرسی از اوکراین
اعالم اس��تقالل کرده اس��ت را جزئی از خاک
خود میداند .شبهجزیره کریمه از سال 2014
از اوکراین جدا شده و به روسیه پیوسته است.

