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ماكرون رئيس جمهور فرانسه سفرى دوره  اى را به غرب آسيا 
آغاز كرده است كه از آن جمله سفر به امارات، عربستان و جمهورى 
اسالمى ایران است. حال این سوال مطرح است كه اهداف وى از 

این سفر چيست و چه رویاهایى را در سر مى پروراند؟

چنانك��ه از اظه��ارات ماك��رون ب��ر مى آی��د بخش��ى از 
سياست هاى وى را توسعه مناسبات اقتصادى فرانسه با منطقه 
تش��كيل مى دهد بویژه اینكه فرانسه شرایط اقتصادى مناسبى 
نداش��ته چنانكه دولت هاى س��اركوزى و اوالند به همين دليل 
سقوط كردند و ماكرون تالش دارد با یافتن بازارهاى فروش و 
نيز زمينه هاى سرمایه گذارى خارجى از این بحران خارج شود. 
نكته مهم آنكه عمر تروریس��م در منطقه رو به پایان اس��ت و 
زمان بازس��ازى آغاز خواهد شد. رقابتى شدید ميان كشورهاى 
منطقه اى و فرامنطقه اى براى حضور در این عرصه وجود دارد 

و بعدى از سفر ماكرون نيز در این چارچوب است. 
بعد دیگر س��فر ماك��رون را باید در اقدام��ات آن به عنوان 
ميانجى بحران هاى عربى دانست. از یک سو روابط ميان سعودى 
و قطر متش��نج اس��ت و از سوى دیگر اقدام س��عودى مبنى بر 
دخالت در لبنان زمينه س��از بحران هاى جدید در ساختار عربى 

ش��ده اس��ت. ماكرون به دنبال ایف��اى نقش ميانج��ى در این 
عرصه هاست تا ضمن كسب موقعيت منطقه اى در عرصه  جهانى 
نيز به عنوان حالل بحران ها شناخته شود. اما در سفر ماكرون به 
منطقه یک نكته مهم مشاهده مى شود و آن تقارن جنجال هاى 
عربى و غربى عليه توان دفاعى و موش��كى و موقعيت منطقه اى 
جمهورى اسالمى ایران و نيز نقش و جایگاه حزب اهلل در منطقه 
است. این اقدامات در حالى صورت مى گيرد كه ماكرون و البته 
پس از آن جانس��ون هدف از س��فر به ایران را بررسى وضعيت 

موشكى و رفتارهاى منطقه اى ایران عنوان كرده اند.
 ب��ا توجه به اینك��ه ایران تاكيد دارد ك��ه در این عرصه ها 
مذاكره اى صورت نخواهد گرفت این س��ناریو مطرح اس��ت كه 
ائت��الف آمریكایى، اروپایى، عربى و عبرى با ایجاد زنجيره اى از 
بحران هاى منطقه اى بر آن باشند تا ایران را در وضعيت بحرانى 
قرار داده تا با خطاى محاس��باتى وارد عرصه مذاكره با ماكرون 

و جانسون ش��ود. آنها به جهانيان چنان القا مى كنند كه ریشه 
تمام بحران هاى منطقه ایران و توان موشكى و منطقه اى و البته 
جبهه مقاومت منطقه است و با مهار آن مى توان به ثبات دائمى 
رس��يد. آنها با این فش��ارها در حالى اس��تمرار تحریم هاى ضد 
ایرانى را توجيه مى كنند كه همزمان به دنبال كشاندن ایران به 
مذاكرات مربوطه هس��تند كه هدف از آن نيز خلع سالح توان 
دفاعى و گرفتارس��ازى ایران در مذاكرات منطقه اى اس��ت كه 

حاصل نهایى آن نيز تامين منافع غرب خواهد بود. 
به ه��ر تقدیر مى توان گفت س��فر ماكرون ب��ه منطقه نه 
برگرفته از سياس��ت حل بحران هاى منطق��ه بلكه اقدامى در 
چارچوب اهداف و منافع اقتصادى و سياس��ى فرانسه است كه 
البت��ه بخش��ى از آن را مهار مقاومت و ح��ذف آن از معادالت 
منطقه تش��كيل مى دهد در حالى كه در ظاهر ادعا مى شود كه 

سعى در حل بحران ها و ایجاد ثبات پایدار در منطقه دارد. 

مترجم: حسين ارجلو2017/11/10كيوسك

بازداشتوزیرخارجهسابقليبىبهدليلمشارکت
درربایشامامموسىصدر/دستگاه قضایى لبنان، حكم 
بازداش��ت "موسى كوسا"، وزیر خارجه سابق ليبى در دوره 
معمر قذافى را به دليل مشاركت در ربودن امام موسى صدر 
صادر كرد. امام موسى صدر روحانى برجسته و رهبر جنبش 
امل لبنان در 9 شهریور 1357، طى سفرى رسمى به ليبى 
به دعوت معمر قذافى، ناپدید شد. نبيه برى رئيس پارلمان 
لبنان 30 جوالى 2015 از دس��تاوردى مهم در این پرونده 
خبر داد و گفت این دس��تاورد مهم اعتراف دستگاه قضایى 
ایتاليا مبنى بر اینكه صدر در خاک ليبى ربوده شده، است.

نگرانىمعاونترامپ
مایک پن��س معاون رئيس جمهور آمری��كا در دیدار با 
بن على یيلدریم نخس��ت وزیر تركي��ه نگرانى عميق خود را 
نسبت به بازداشت ش��هروندان آمریكایى و كاركنان محلى 
كنس��ولگرى آمریكا در تركيه بيان كرده است. كاخ سفيد 
اعالم كرد: پنس در دیدار با نخست وزیر تركيه در كاخ سفيد، 
نگرانى عميق خود را درباره بازداشت شهروندان آمریكایى، 
كاركنان كنسولگرى آمریكا در تركيه، خبرنگاران و اعضاى 

جامعه مدنى تحت وضعيت فوق العاده اعالم كرده است.
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درخواس�تعربس�تانازش�هروندانخودبرای
خروجفوریازلبنان/عربس��تان سعودى از اتباع خود 
خواس��ت كه هرچه س��ریع تر لبنان را ت��رک كنند. یک 
منبع مس��ئول در وزارت خارجه سعودى گفت: با توجه 
به اوضاع جمهورى لبن��ان، از اتباع خود مى خواهيم كه 
در نزدیک تری��ن زمان ممكن این كش��ور را ترک كنند. 
وى همچنين از شهروندان عربستانى خواست كه از سفر 
به لبن��ان خود دارى كنند. پي��ش از این وزارت خارجه 
بحری��ن از همه اتباع خود در لبنان خواس��ته بود كه هر 

چه سریع تر این كشور را ترک كنند.

شاهزادهبندرهمبازداشتشد
نيروهاى امنيتى عربس��تان »بندر بن سلطان« سفير 
اس��بق این كشور در واشنگتن هم در ميان افرادى است 
كه این هفته به بهانه مبارزه با فس��اد بازداشت شده اند. 
ای��ن پایگاه با بيان اینكه در جریان بازداش��ت هاى اخير 
پسران »سلطان بن عبدالعزیز« هم بازداشت است: »یكى 
از معروف ترین آن ها، ش��اهزاده بندر بن س��لطان س��فير 
اسبق عربستان سعودى در واشنگتن و از افراد نزدیک به 
"جورج بوش" رئيس جمهور اسبق ایاالت متحده است.«
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عربستانس�عودیاقداماتىشدیدترعليهلبنان
اتخ�اذمىکن�د/ثام��ر الس��بهان وزیر مش��اور در امور 
خليج فارس عربستان گفت كه كشورش اقداماتى شدیدتر 
علي��ه لبنان اتخاذ خواهد كرد تا ب��ه زعم وى اوضاع در 
این كش��ور به حالت طبيعى خود برگردد. این اظهارات 
السبهان دقایقى بعد از درخواست عربستان از اتباع خود 
براى ترک فورى لبنان و عدم س��فر به این كشور مطرح 
ش��د. وزیر مش��اور در امور خليج فارس عربستان سه روز 
قبل در اظهاراتى مدعى شد كه حزب اهلل در هر عمليات 

تروریستى عليه عربستان حضور دارد.

احتمالارجاعموضوعحریریبهشورایامنيت
تاكيد ميش��ل عون رئيس جمه��ور لبنان و نبيه برى 
رئيس پارلمان بر لزوم بازگش��ت سعد حریرى به كشور و 
اظهارات سفير روسيه مبنى بر احتمال ارجاع این موضوع 
به ش��وراى امنيت حاكى از این است كه چه بسا فشارها 
بر عربستان در ارتباط با موضوع سعد حریرى شدت پيدا 
كن��د. در این ميان نبيه برى بارها تاكيد كرد، در صورت 
بازگش��ت و تقدیم اس��تعفاى خود در چارچ��وب قانون 

اساسى هر چيزى سر جاى خود بررسى خواهد شد.
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تاکي�درئيسکميس�يونخارجىودفاعس�نای
فرانسهبرهمکاریباایران/مجيد تخت روانچى معاون 
اروپ��ا و آمریكاى وزارت امور خارجه جمهورى اس��المى 
ای��ران در دیدار ب��ا كامبون رئيس كميس��يون خارجى 
و دفاع مجلس س��ناى فرانس��ه در م��ورد همكارى هاى 
دوجانب��ه و منطقه اى دو كش��ور و تح��والت بين المللى 
تبادل نظر كرد. كامبون با تاكيد بر عالقه خود به تعميق 
هم��كارى با ایران و خصوصاً ادام��ه همكارى و گفت وگو 
با مجلس ش��وراى اس��المى اظهار داش��ت: این تصميم 

اجماعى بين كميسيون امور خارجه و دفاع است.

تویيتظریفدربارهطرحصلحایرانبراییمن
محمدجواد ظریف وزیر خارجه كشورمان در توئيت 
اخير خود با اش��اره به وضعيت بحرانى یمن آورده است: 
در س��ال 2015، با فاصله كمى از شروع حمالت ائتالف 
سعودى عليه یمن، در نامه اى به دبيركل ملل متحد یک 
ط��رح صلح 4 ماده اى ارائه ك��ردم؛ آتش بس، كمک هاى 
انسان دوستانه، گفت وگوى یمنى - یمنى و دولت فراگير. 
امروز،  پس از دو سال و نيم و تعداد زیادى قربانى، هنوز 

هم آن طرح معتبر است.

ال
ورن
تژ

ری
ست
لا

وا

کویت: دفتر وابس��ته نظامى قط��ر با حضور ژنرال 
»غانم بن شاهين الغانم« رئيس ستاد مشترک نيروهاى 
مس��لح قط��ر در كویت افتتاح ش��د. در بيانيه صادره از 
وزارت دفاع قطر آمده است كه سرلشگر »ابراهيم سعد 
الكبيسى« مسئول دفتر وابسته نظامى قطر در سخنانى 
گفت كه افتتاح این دفتر بيانگر توس��عه منافع مشترک 
و افق هاى همكارى بين دو كشور در تمامى زمينه ها به 

خصوص در زمينه دفاعى و همكارى نظامى است.

قطر:»تميم بن حمد آل ثانى« طى حكمى 2۸ نفر از 
جمله 4 زن را به عنوان عضو جدید مجلس ش��وراى این 
كشور منصوب كرد. این چهار زن عبارتند از: حصه الجابر، 
عایشه المناعى، هند المفتاح و ریم المنصورى. امير قطر 
همچنين طى فرمانى »حسن بن لحدان المهندى« وزیر 
دادگس��ترى را با حفظ سمت به عنوان وزیر مشاور امور 
دولت تعيين كرد. ص��دور این فرمان امير قطر در حالى 
است كه وزارت خارجه قطر در اقدامى بى سابقه یک زن 
با نام »لؤلؤه راش��د الخاطر« را به عنوان س��خنگوى این 

وزارتخانه منصوب كرد. 

مصر: منابع مصرى از كشته شدن یک افسر به ضرب 
گلوله تک تيراندازان مس��لح خبر دادند. این نخستين بار 
نيست كه نيروهاى امنيتى مصر هدف حمله افراد مسلح 
در س��ينا ق��رار مى گيرد و طى س��ال هاى اخير گروهاى 
مس��لح از جمله گروه »والیت س��يناء« شاخه داعش در 
شبه جزیره سينا، عمليات هایى را عليه نيروهاى امنيتى و 
پليس مصر انجام داده اند كه در نتيجه آن تعدادى از این 

نيروها كشته و زخمى شده اند.

ترکي�ه: نيروهاى امنيت��ى تركي��ه در دور جدید 
عمليات هاى امنيتى، بيش از 100 نفر را به اتهام ارتباط 
با گروه تروریستى داعش بازداشت كردند. این افراد در 
جریان 3 عمليات جداگانه در اس��تانبول، ازمير و آدانا و 
به خاطر همكارى با تروریس��ت هاى داعش��ى بازداشت 
شدند. از این افراد بازداشت شده - كه ۸2 تبعه خارجى 
ني��ز بين آنها دیده مى ش��ود - مقادیر زیادى س��الح و 

اسناد محرمانه به دست آمده است.

امارات: رئيس جمهور فرانس��ه از فروش دو فروند 
رزم ناو س��اخت این كشور به امارات متحده عربى خبر 
داد. »امانوئ��ل ماكرون« در دبى اع��الم كرد كه امارات 
متحده عرب��ى قراردادى براى خری��د دو فروند رزم ناو 
س��اخت فرانسه موسوم به »گوئيند« منعقد كرده است. 
گفتنى اس��ت كه این رزم ن��او از قابليت انجام عمليات 

نظارت ساحلى و نبرد ضد زیردریایى برخوردار است.

افغانس�تان: وزیر دفاع لهس��تان پس از نشس��ت 
وزراى دفاع كشورهاى عضو ناتو از تعهد این كشور براى 
اعزام 100 نظامى دیگر به افغانس��تان خبر داد. »آنتونى 
ماس��يروویچ« اعالم كرد در نظ��ر دارد تا تعداد نظاميان 
لهستانى در افغانستان را افزایش دهد. وى افزود: درحال 
حاضر 200 نظامى لهستانى در افغانستان مستقر هستند 
كه با اعزام 100 سرباز جدید این رقم به 300 نفر افزایش 
خواهد یافت. از سال 2001 تاكنون نيروهاى خارجى در 

افغانستان اقدامى براى تامين امنيت نداشته اند. 
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سعودى كه كودتایى آشكار را 
گ�زارشآخر

گروه بين الملل
عليه امنيت و س��اختار ملى 
عربستان رقم زده با زنجيره اى 
از اقدامات ظاهرى و تبليغاتى سعى در پنهان سازى 
این دخالت ها دارد چنانكه در یک نمایش ساختگى 
دفتر سعد الحریرى اعالم كرد كه وى امروز با سفير 
فرانس��ه در ریاض، روز گذش��ته ني��ز رئيس هيات 
اتحادیه اروپا و دو روز گذشته نيز با سفير انگليسى 

و كاردار آمریكایى دیدار كرد.
الميادی��ن گ��زارش داد ك��ه س��عد الحریرى 
همچني��ن با رئيس هيات اتحادی��ه اروپا و دو روز 
گذش��ته نيز ب��ا كاردار س��فارت آمریكا و س��فير 
انگلي��س دیدار ك��رد. روزنامه لبنان��ى »االخبار« 
گزارش داد كه عربستان به خاندان »الحریرى« در 
بيروت اطالع داده ك��ه باید »بهاء الحریرى« برادر 
بزرگتر »س��عد الحریرى« به جاى وى به ریاس��ت 
ح��زب  المس��تقبل منصوب ش��ود. بنا به دس��تور 
عربستان، س��عد الحریرى هم چنين باید به بيروت 
برود، اس��تعفاى خود را به صورت رس��مى تقدیم 
رئيس جمهور »ميش��ل عون« كند، دوباره فورا به 

ریاض برگردد و با برادر بزرگتر خود بيعت كند.
در این ميان »رابرت فيسک« خبرنگار و تحليلگر 
برجس��ته انگليسى در امور خاورميانه روز پنج شنبه 
با انتش��ار گزارش��ى جزئياتى جدید از بازداش��ت و 
استعفاى اجبارى »سعد حریرى« نخست وزیر لبنان 
منتشر كرده است. »وقتى كه سوم نوامبر هواپيماى 
س��عد حری��رى در ریاض به زمين نشس��ت، اولين 
چيزى كه او دید نيروهاى پليسى بودند كه هواپيما 
را محاصره كرده اند. آن ها س��وار هواپيما ش��دند و 
تلفن همراه او و محافظانش را ضبط كردند. به این 
ترتيب نخست وزیر لبنان ساكت شد.« فيسک با این 
مقدمه، در روزنامه »ایندیپندنت« نوش��ته است كه 
»محمد بن س��لمان« وليعهد عربستان با این اقدام 

و همزم��ان با بازداش��ت چندین ش��اهزاده و مقام 
كنونى و س��ابق در تالش اس��ت تا مسير رسيدنش 

به پادشاهى را هموار كند.
الزم به ذكر اس��ت در ادامه نمایش س��عودى 
عليه لبنان امارات متحده عربى بعد از عربس��تان، 
بحرین و كویت به دليل آنچه ابوظبى،  آن را شرایط 
نامناسب لبنان خواند، از اتباع خود خواست خاک 

این كشور را فورا ترک كنند.
از س��وى دیگر س��خنگوى س��ازمان ملل در 
واكنش به اخبار منتش��ر شده درخصوص وضعيت 
نخس��ت وزیر مستعفى لبنان در عربستان گفت كه 
نمى تواند این اخب��ار را تأیيد كند. در ادامه تالش 
بلوک تحت رهبرى عربس��تان براى افزایش فشار 
به لبنان، كویت هم اتباعش خواس��ت این كش��ور 

را ترک كنند. عربس��تان سعودى از اتباع خود در 
لبنان خواس��ت تا در س��ریعترین زمان ممكن این 
كش��ور را ترک كنند. وزیر كشور لبنان در واكنش 
ب��ه اخبار منتش��ر ش��ده درخصوص درخواس��ت 
عربس��تان از خان��واده الحریرى ب��راى تعيين بهاء 
الحریرى به عنوان جانش��ين سعد الحریرى گفت 

كه لبنان كشور انتخابات و دموكراسى است. 
همچني��ن وزیر خارجه لبن��ان تأكيد كرد این 
خوِد كش��ور لبنان است كه مس��ئوالنش را انتخاب 
مى كند و درباره ماندن یا رفتن آنها تصميم مى گيرد. 
»جبران باسيل« وزیر خارجه لبنان اعالم كرد: این 
ما هستيم كه انتخاب مى كنيم چه كسى نماینده و 
مسئول ما باشد و این ما هستيم كه مى گویيم آنها 
بركنار شوند یا نشوند. فراكسيون »الوفاء للمقاومه« 
در بيانيه اى اعالم كرد عربستان باید دست از مداخله 
در ام��ور دیگران از جمله لبنان بردارد. »رویترز« به 
نقل از مقامات آگاه در لبنان اعالم كرد نخست وزیر 
مس��تعفى این كشور در بازداش��ِت عربستان به سر 
مى ب��رد. در این مي��ان رئيس جمهور مصر مى گوید 
منطقه به اندازه كافى درگير مشكالت است و نيازى 

به ایجاد مشكالت جدید نيست. 
سفير روس��يه در لبنان در واكنش به حمالت 
اخي��ر عليه حز ب اهلل این كش��ور گف��ت كه امكان 
تش��كيل دول��ت در لبنان بدون ح��زب اهلل ممكن 
نيس��ت. در حمایت از س��عودى مقامات آلمانى با 
بي��ان اینكه مدركى دال بر تحت بازداش��ت بودن 
نخست وزیر مستعفى لبنان در عربستان ندارند، با 

ادعاه��اى ریاض عليه ایران همراهى كردند. »تمام 
س��الم« نخست وزیر س��ابق لبنان با بيان اینكه در 
هر ش��رایطى در كنار س��عد الحریرى هستيم ابراز 
امي��دوارى كرد كه بحران به وج��ود آمده موجب 

وحدت بيشتر لبنانى ها شود. 
روزنامه صهيونيستى معاریو نوشت كه طى 40 
سال گذشته این نخستين بار است كه اسرائيل بدون 
هيچ مداخله اى، از حوادث لبنان بيش��ترین بهره را 
مى برد. عون رئيس جمهور لبنان در دیدار با سفراى 
خارجى از وضعيت »سعد الحریرى« نخست وزیرى 
مستعفى این كش��ور در عربستان ابراز نگرانى كرد. 
رئيس جمهور لبنان به كاردار س��فارت عربستان در 
لبنان گفت كه »روش اس��تعفاى حریرى غير قابل 
قبول اس��ت و ما از وى مى خواهيم كه به كشورش 
بازگردد.« در حمایت از سعودى وزیر خارجه فرانسه 
احتمال اینكه نخست وزیر مستعفى لبنان اكنون در 

بازداشت عربستان باشد را رد كرد.
از درون س��عودى ني��ز خب��ر مى رس��د پایگاه 
انگليس��ى »ميدل ایس��ت آى« به نقل از منابع آگاه 
نوشته اس��ت كه نيروهاى امنيتى عربستان »بندر 
بن سلطان« سفير اسبق این كشور در واشنگتن هم 
در ميان افرادى اس��ت كه این هفته به بهانه مبارزه 
با فساد بازداشت ش��ده اند. دادستانى كل عربستان 
سعودى اعالم كرد كه طى روزهاى اخير 20۸ متهم 
به فس��اد مورد بازجویى ق��رار گرفته اند كه 7 نفر از 
آنها آزاد شده اند. دادستانى كل عربستان اعالم كرد 
كه تحقيقات نشان مى دهد كه حدود 100 ميليارد 
دالر اختالس شده است. وبگاه »عربى 21« به نقل 
از منابع آگاه اعالم كرد عربستان »ریم« دختر »وليد 
بن طالل« ش��اهزاده ميلياردر را نيز بازداشت كرده 
اس��ت. وليعهد س��عودى و رئيس جمهورى فرانسه 
ضم��ن دیدار ب��ا یكدیگر در ریاض، درباره مس��ائل 

منطقه اى از جمله یمن و لبنان گفت و گو كردند.

سفرایغربىبرایپنهانسازیبازداشتنخستوزیرلبناندرریاضبااودیدارکردند

بالماسکه سعودی با نقاب حریری

۳۰ميليونزائراز5۰مليت
دراربعينکربال

آزادى خواهان حماسه اى دیگر رقم زدند 
چنانكه 30 ميليون زائر، پانصد هزار زائر غ�ربآس�يا

از س��ایر كش��ورها به جز عراق و ایران با 
پنجاه نژاد و مليت مختلف به كربال آمده اند.

استاندارى كربال اعالم كرد سى ميليون زائر حسينى به كربال 
آمده اند. به جز زائرین كشور عراق و ایران پانصد هزار زائر از سایر 
كشورها با پنجاه نژاد و مليت مختلف به كربال آمده اند. نماینده 
آیت اهلل سيس��تانى در خطبه نم��از جمعه اعالم كرد كه »اهانت 
برخى از سوء اس��تفاده كنندگان به مراس��م اربعين حسينى« را 
محكوم مى  كنيم. نماینده آیت اهلل سيستانى تاكيد كرد كه بخش 
اعظم زائران اربعين حس��ينى از محبان امام حسين)ع( هستند، 
اما افراد معدودى بين زوار هستند كه سعى در انتشار فرقه گرایى 
و ترویج ش��عارهاى سياسى دارند. وى خاطرنشان كرد، طبيعى 
اس��ت كه بين ميليون ه��ا زائر، افراد معدودى هم باش��ند كه از 
این س��يل عظيم زائران سوء استفاده و اقدام به ترویج شعارهاى 

سياسى و یا گفتمان تفرقه پراكنى بكنند. 
همچنين نخست وزیر عراق ضمن تسليت اربعين حسينى 
از همه سازمان هاى دولتى این كشور خواست تمام تالش خود 
را براى تأمين امكانات الزم جهت بازگش��ت زوار اربعين فراهم 
كنند. »حيدرالعبادى« به مناس��بت اربعين ساالر شهيدان)ع( 
در گفت وگ��وى تلویزیون��ى، فرارس��يدن ای��ن روز را به عموم 
مس��لمانان، ملت عراق و مرجعيت شيعيان این كشور به ویژه 
آیت اهلل سيد على سيستانى تسليت گفت. وى همچنين تأكيد 
ك��رد كه دولت عراق همه تالش هاى خود را براى فراهم كردن 
امكانات الزم جهت بازگشت زائران اربعين به كار خواهد كرد.

پایگاه اینترنتى روزنامه ایندیپندنت چاپ انگليس در گزارشى 
با عنوان » ميليون ها مسلمان شيعه درحالى كه داعش سرانجام 
شكست خورد، در بزرگترین زیارت جهان شركت كردند« به قلم 
»پاتریک كاكبرن« خبرنگار ارشد این روزنامه كه خود در مراسم 
امسال شركت كرده است، نوش��ت: ميليون ها زائر سياه پوش در 

شهر مقدس كربال جمع شدند. 
خبر دیگ��ر از عراق آنكه منابع محلى كرك��وک از درگيرى 
شدید بين افراد مسلح ناشناس و نيروهاى امنيتى دستگاه مبارزه با 
تروریسم وابسته به دولت عراق در مركز شهر كركوک خبر دادند. 

آخرینخانهتروریستهایداعش
درتصرفارتشسوریه

ارتش سوریه و نيروهاى مقاومت حزب اهلل 
خط لبنان موفق ش��دند بر ش��هر البوكمال در س����ر

حومه دیرالزور سيطره كامل بيابند.
البوكم��ال كه در نزدیك��ى مرز با عراق ق��رار دارد آخرین 
پایگاه تروریس��ت هاى تكفيرى محس��وب مى شد. منابع سورى 
هفته هاى قبل از پيش��روى نيروهاى ارتش و متحدان به سمت 
شهر البوكمال به عنوان آخرین قلعه گروه تروریستى داعش در 
حومه جنوب شرقى دیرالزور خبر داده بودند. البوكمال گذرگاه 
اصلى گروه تروریس��تى داعش از عراق به س��وریه و از آنجا به 
روستاها و شهرک هاى س��ورى طى سال هاى گذشته به شمار 
مى رفت و س��ركردگان محلى و خارجى و عراقى داعش پس از 
فرار از شهر الميادین و استان الرقه به این شهر گریخته  بودند. 
ارتش س��وریه به كم��ک نيروهاى متحد خ��ود در جنوب 
اس��تان حلب توانس��ت پس از درگيرى هاى ش��دید با گروهک 
 جبه��ه النصره��ف روس��تاى الراش��دیه را آزاد كن��د. وب��گاه 

اطالع رس��انى »االع��الم الحربى« گزارش داد، ارتش س��وریه به 
كمک نيروهاى متحد خود توانس��ت روستاى »الراشدیه« را در 
محور »خناصر« از تروریست هاى جبهه النصره آزاد كند. از سوى 
دیگر روس��يه در بيانيه اى موارد اتهامى مربوط به استفاده دولت 

سوریه از سالح شيميایى در ادلب را به شدت محكوم كرد.
وزارت خارجه روسيه با انتشار بيانيه اى با اشاره به گزارش 
س��ازمان ملل در زمينه حمله شيميایى در شهر خان شيخون 
واقع در ادلب س��وریه، چنين اقدامى را محكوم كرد و ادعاهاى 
مطرح شده را بى پایه و اساس دانست.روسيه همچنين مداركى 
كه در این زمينه به كار گرفته ش��ده بودند را مداركى بس��يار 
ابتدای��ى دانس��ته بود كه بر طب��ق مطالبى گزینش��ى تدوین 
ش��ده اند. خب��ر دیگر آنكه منابع خبرى وابس��ته ب��ه نيروهاى 
مقاومت مى گویند كه سركرده اصلى داعش در یكى از مناطق 

شهر بوكمال سوریه حضور دارد. 
گروه اطالع رس��انى االعالم الحربى اع��الم كرد كه خبرهایى 
شنيده مى شود مبنى بر اینكه ابوبكر البغدادى در یكى از محورهاى 
شهر تازه آزادشده بوكمال دیده شده است. تعدادى غيرنظامى در 
درگي��رى بين دو گروه تروریس��تى "نورالدین الزنكى" و "هيئت 

تحریر الشام" در شهرک "االبزمو" در حلب زخمى شدند. 


