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امدادرسانی به حادثه دیدگان 
توفان ویرانگر ژاپن ادامه دارد

توفان ویرانگر هاگیبیــس در ژاپن که تاکنون 
دستکم ۳۵ کشته برجای گذاشــته است، ده ها 
هزار تن از نیروهای امداد، روز دوشــنبه )22 مهر 
ماه( همچنان در جســتجوی بازمانــدگان این 

حادثه بودند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، توفان هاگیبیس 
شنبه شب )20 مهر ماه( ژاپن را درنوردید و ساعاتی 
قبل از آن هم بارش های ســنگینی در این کشور 
به وقوع پیوست و در پی آن رودخانه ها سرریز شدند 

و رانش زمین رخ داد.
بنابر این گزارش، بیش از ۱۱0 هزار امدادگر از 
جمله ۳۱ هزار نظامی از شب گذشته تا صبح روز 
دوشنبه برای یافتن افرادی که در این بالی طبیعی 
به دام افتادنــد، همکاری کردنــد. طبق گزارش 

دست کم 20 نفر هنوز مفقود هستند.
بنا بر اعالم مقام های محلــی، ۵۷ هزار و ۵00 
خانوار بدون برق هســتند و ۱20 هــزار نفر نیز با 

مشکل قطع آب روبرو شده اند.
توفان هاگیبیس قدرتمندتریــن توفانی به 
حساب می آید که در چندین دهه اخیر، توکیو را 
هدف قرار داده است. این توفان با بادهایی با سرعت 
2۱۶ کیلومتر در ساعت همراه بوده و موجب بارش 
بارندگی های شــدید، آب گرفتگی و رانش زمین 

شده و خسارات زیادی برجای گذاشته است.
این توفان ده ها هزار نفر را روانه پناهگاه ها کرده 
است و بسیاری از آن ها مطمئن نیستند که دیگر 

امکان بازگشت به خانه هایشان را داشته باشند.
    

با ریاست دوره ای چین بر FATF  تقویت شد؛
شانس پاکستان برای رهایی از 

فهرست سیاه
مذاکرات نشست روز دوشــنبه )22 مهرماه( 
گروه ویژه اقدام مالیFATF، تحت ریاست دوره ای 
چین، درباره اقدامات انجام شده از سوی پاکستان در 
زمینه توقف پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار 
شد. برخی کارشناسان می گویند، با توجه به این که 
چین در حال حاضر ریاست FATF را به عهده دارد و 
پاکستان متحدی برای تمام فصول پکن است، همه 
نگاه ها به پکن برای حمایت از اسالم آباد جهت رهایی 

از فهرست سیاه دوخته شده است.
به نوشته روزنامه تریبیون پاکستان، یک هیئت 
پاکستانی به ریاست حامد اظهر،   وزیر امور اقتصادی 

پاکستان، با این گروه گفت وگوی رسمی داشت.
نمایندگان بیش از 200 کشــور و سازمان در 
نشست عمومی FATF که تا ۱۸ اکتبر)2۶ مهرماه( 

در پاریس ادامه دارد، شرکت دارند.
در صورت رضایت FATF از اقدامات پاکستان، 
طبق آیین نامه این گروه، امکان شروع روند خروج 
نام این کشور از فهرست خاکستری فراهم می شود 
اما، چنان چه اسالم آباد در انجام اقدامات کافی برای 
مهار تهدیدها و مخاطرات قصور کرده باشــد، این 
گروه ممکن است پاکســتان را مشمول فهرست 
سیاه خود کند. پاکســتان امیدوار است با حمایت 
کشورهای دوست بتواند از درج نامش در فهرست 
ســیاه جلوگیری کند و احتماال باز هم در فهرست 

خاکستری باقی بماند.
به گفته مقامات پاکستان،  اسالم آباد درباره 
ارزیابی مخاطرات ملی بررسی جدیدی انجام داد 
و یک گزارش ۱۵0 صفحه ای، شامل یک بخش 
۱2 صفحه ای درباره کمک مالی به تروریست ها 
و انواع تروریسم، به FATF ارسال کرد که پس 
از دریافت بازخورد از این گروه، پاکســتان طرح 
اجرای ارزیابی مخاطرات ملــی را تدوین و اجرا 

خواهد کرد.
گروه آســیا اقیانوس آرام FATF هفته پیش 
اعالم کرد،  پاکستان با مخاطرات بزرگ پولشویی و 
تامین مالی تروریسم مواجه است و باید درک خود را 
در رابطه با مخاطرات گروه های تروریستی که در این 

کشور فعالیت می کنند، افزایش دهد.
در گزارش این گروه آمده است، برخالف آن چه 
پاکســتان درباره مخاطرات متوسط تامین مالی 
تروریسم می گوید، اسالم آباد با مخاطرات قابل توجه 
تامین مالی تروریســم از منابع مشروع و نامشروع 
مواجه است و باید مخاطرات پولشویی و تامین مالی 
تروریسم را به گونه ای مناسب، شناسایی،  ارزیابی و 

درک کند.
در نشست ژوئن FATF پاکســتان موفق به 
کسب آرای چین، ترکیه و مالزی برای جستن از قرار 

گرفتن در فهرست سیاه این گروه شد.

جهاننما
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شب یکشنبه، سربازان دولت سوریه 
به سمت شهرهای نزدیک مرز ترکیه 
حرکت کردند؛ این حرکت پس از توافق 
با کردها به دنبال هرج و مرج در مأموریت 
نیروهای آمریکایی در شــمال سوریه 

آغاز شد.
واشنگتن پست گزارش کرد، پس از 
تشدید آتش توپخانه ترکیه بر سر کردها، 
صدها عضو خانواده داعش از اردوگاه های 
بازداشت گریختند و سربازان آمریکایی 
یک پایگاه دیگر را نیــز تخلیه کردند و 
نیروهای مورد حمایت ترکیه نیز تسلط 
خود را بر یک بزرگراه حیاتی مستحکم 
کردند تا شاهراه تأمین کردها از سوی 

آمریکایی ها را ببندند.
در همین حال مارک اســپر، وزیر 
دفاع آمریکا در برنامه »رو در رو با مردم« 
شبکه سی بی اس حاضر شد و اعالم کرد 
که ترامپ دستور خروج ۱000 سرباز 
آمریکایی از شمال سوریه را صادر کرده 
است. البته به گفته مقامات آمریکایی، 

حضور آمریکا پیش از این دســتور نیز 
ناپایدار بود.

اعالم دســتیابی به توافق از سوی 
نیروهــای دموکرات ســوریه با دولت 
بشار اســد، چشــم انداز تداوم حضور 
ایاالت متحده در این کشور را بیشتر از 
قبل تضعیف کرد. این توافق نیروهای 
وفادار به اســد را پس از هفت ســال به 
شهرها و روســتاهای در کنترل کردها 

باز می گرداند.
نیروهــای دموکرات ســوریه در 
بیانیه ای با اعالم این خبر اعالم کردند: 
بر اساس این توافق که با دولت سوریه 
منعقد شده، نیروی ارتش سوریه به این 
منطقه وارد و به مرزهــای ترکیه اعزام 
می شوند تا به نیروهای دموکرات سوریه 
کمک کنند جلو تجاوز را بگیرند، چراکه 
وظیفه این سربازان حفاظت از مرزها و 

حفظ حاکمیت سوریه است.
هنوز مشخص نیست که چه زمانی 
و از کجا سربازان سوریه اعزام می شوند 
و اینکه نیروهای آمریکایی که در حال 
خــروج از منطقه بودند بــا حضور این 
نیروها در کجا اسکان می یابند. مقامات 
آمریکایی تا لحظه تهیه این گزارش از 

تأیید گزارش های رســانه های محلی 
مبنی بر اینکه سربازان از شهرهای منبج 
و کوبانی تخلیه شده اند امتناع کردند 
با این حال مقامات تأیید کرده اند که با 
اعزام سربازان سوری به منطقه موافقت 

شده است.
بر اســاس اعالم یک مقام امنیتی 
کرد که خواســته نامش فاش نشود، به 
گفته شاهدان صدای شلیک شادی در 
بخش هایی از شهر قامیشلی همزمان 
با ورود نیروهای ســوری بــه فرودگاه 
محلی در همه جا شنیده می شود. وی 
گفته است که به نیروهای محلی کرد 
دستور داده شده اســت از درگیری با 
سربازان ترکیه بپرهیزند. دسته کوچکی 
از سربازان ســوری از سال 20۱2 پس 
از تصرف منطقه از سوی کردها در این 
شهر مانده بودند و سربازان سوریه قرار 

است به این نیروها بپیوندند.
به گفته یک مقام امنیتی کرد دیگر 
که نخواست نامش فاش شود، چراکه 
اجازه اظهارنظر در ایــن رابطه را ندارد، 
این توافــق پس از ســه روز مذاکراتی 
که به میانجیگری روســیه بین دولت 
سوریه و نیروهای دموکرات کرد برگزار 

شده بود، به دســت آمد؛ نیروهای کرد 
در نهایــت به این نتیجه رســیدند که 
دیگــر نمی تواننــد روی آمریکایی ها 
حســاب کنند؛ آمریکایی هایی که در 
طول پنج سال گذشته در جنگ علیه 
داعش بزرگ ترین متحدشان به شمار 

می رفتند.
اتفاقات اوایل روز یکشنبه حاکی از 
ضعف توانایی نیروهای کرد و نیروهای 
آمریکایی در کنترل پیشــرفت سریع 

ترکیه در عمق خاک سوریه بود.
همزمان با نزدیک شدن یک  گروه 
از شورشیان سوری که حمایت ترکیه 

را داشــتند، به شــهر عین عیسی در 
2۵ کیلومتری مرز ترکیه، صدها عضو 
خانواده داعش توانســتند به واســطه 
هرج و مرج بوجود آمده ناشی از حمالت 
توپخانه ای ارتش ترکیه به منطقه، از یک 

اردوگاه آوارگان بگریزند.
دولت کرد در شــمال سوریه اعالم 
کرد کــه ۷۸۵ نفر وابســته به داعش 
توانستند از اردوگاهی که برای نگهداری 
از ۱2 هزار آواره که عمدتاً زن و کودک 
هستند فرار کنند. نزدیک به هزار نفر از 
این جمعیت که عمدتاً خارجی هستند، 
به عنــوان حامیان داعش شناســایی 
شده اند و در بخش جداگانه ای از اردوگاه 
که با نام ضمیمه شــناخته می شــود، 
نگهداری می شوند. به گفته یک نیروی 
امدادی که خواسته نامش فاش نشود، 

این بخش حاال کامال خالی است.
البته این ادعا که خانواده های افراد 
مرتبط با داعش گریخته اند، از ســوی 
نهادی تأیید نشده است اما مقامات کرد و 
گروه های امدادی از فرار هزاران شهروند 
به دلیل بمباران های متعدد خبر داده اند 
و ارتش آمریکا نیز به نیروهای امدادی 

گفته است که منطقه را تخلیه کنند.
عین عیســی که مرکز فرماندهی 
دولت کرد در شمال ســوریه به شمار 
می رود، اهمیت خود را از قرابت با بزرگراه 
M4 وام می گیرد، کــه از نزدیکی مرز 
شمال شرق سوریه عبور می کند. این 
بزرگراه مســیر اصلی عرضه به درون 
و بیرون ســوریه برای ۱000 ســرباز 
آمریکایی ساکن در منطقه و همچنین 
کمک های محدودی است که به شمال 

شرق سوریه می رسد، است.
به گفته یک مقام آمریکایی، همزمان 
با نزدیک شدن شورشیان سوری وابسته 
به ترکیه به این شــهر، روز یکشــنبه، 
تعداد کمی از سربازان حاضر در پایگاه 
این شهر به پایگاه های دیگر در سوریه 

منتقل شدند.
نیروهای شورشی سوریه وابسته به 
ترکیه همچنین ایست های بازرسی در 
بزرگراه در نزدیکی شــهر عین عیسی 
ایجاد کرده اند و مسیر دسترسی سربازان 
آمریکایی در پایگاه به ســمت غرب در 

منبج و کوبانی را قطع کرده اند. مقامات 
کرد و آمریکایی همچنین خبر داده اند 
آتش توپخانه ارتش ترکیه بر سر سربازان 
آمریکایی در جمعه شــب گذشــته، 
مشــکوک به اقدام عمدی بــرای دور 
نگه داشتن این دسته جدا افتاده از  سایر 

نیروهای آمریکایی در شرق است.
گزارش هایــی از واشــنگتن نیــز 
می رســد که حاکی از منازعاتی بر سر 
تصمیــم ترامپ برای خارج ســاختن 
۱000 ســرباز آمریکایی است و اینکه 
این نیروها سریعاً از منطقه خارج شوند 
و یا صرفاً از نقاط نزدیک به جبهه های 
درگیری به مناطق امن تر منتقل شوند.

اردوغان روز یکشنبه در استانبول 
انتقادهای خارجی ها از تجاوز کشورش 
را محکــوم و هرگونه پیشــنهاد برای 

مذاکره با کردهای سوری را رد کرد.
او گفت: چطور می توانید پیشنهاد 
نشستن بر ســر میز با تروریست ها را 

بدهید؟ 
اردوغان از تــداوم عملیات تا زمان 
عقب  نشینی نیروها به رهبری کردها از 
مرزهای ترکیه خبر داد و افزود: ما علیه 
کردها نمی جنگیم، ما شهروندان کرد 
را هدف قرار نمی دهیم. صحبت های او 
هیچ نشانه ای از پایان عملیات در آینده 
نزدیک نداشت. او گفت: نیروهای ترکیه 
تا 20 کیلومتر در خاک سوریه پیشروی 
می کنند و تا زمان تــرک این منطقه از 
سوی آن ها ما به عملیات ادامه می دهیم 
و اجازه تشکیل دولت های تروریست در 

شمال سوریه را نمی دهیم.

با چراغ سبز مسکو به دمشق؛

ارتش سوریه به کمک کردها شتافت
اعالم دستیابی به توافق از 
سوی نیروهای دموکرات 
سوریه با دولت بشار اسد، 

چشم انداز تداوم حضور 
ایاالت متحده در این کشور 

را بیشتر از قبل تضعیف کرد. 
این توافق نیروهای وفادار 
به اسد را پس از هفت سال 
به شهرها و روستاهای در 

کنترل کردها باز می گرداند

نیروهای کرد درنهایت 
به این نتیجه رسیدند 

که دیگر نمی توانند روی 
آمریکایی ها حساب کنند؛ 
آمریکایی هایی که در طول 
پنج سال گذشته در جنگ 

علیه داعش بزرگ ترین 
متحدشان به شمار 

می رفتند

سیمون کوینی وزیر امور خارجه ایرلند روز دوشــنبه )22 مهر ماه( گفت که توافق میان بریتانیا و اتحادیه اروپا 
امکانپذیر اســت، اما هنوز جزئیات زیادی در دست کار است.  به نوشــته خبرگزاری رویترز، کوینی در بدو ورود به 
جلسه ای با همتایان خود در اتحادیه اروپا، گفت: توافق امکان پذیر است و ممکن است در ماه جاری و یا حتی در این 
هفته باشد، اما هنوز چندین کار وجود دارد که ما انجام دهیم، بنابراین امیدوارم تا بتوانیم امروز پیشرفت بیشتری 
داشته باشیم. طبق این گزارش، ترزا می نخست وزیر مستعفی انگلیس بعد از رایزنی های بسیار با کشورهای اروپایی 
به توافقی با اتحادیه اروپا در زمینه برگزیت دست یافت اما به دنبال مواجهه شدن با سد پارلمان انگلیس برای اجرایی 
کردن این توافق به دومین نخست  وزیر قربانی این همه پرسی تبدیل شد. ترزا می، 
سه بار توافق دولتش با اتحادیه اروپا درباره برگزیت را به پارلمان انگلیس ارائه کرد 
اما قانون گذاران هر سه بار این طرح را رد کردند. می ۱۷ خرداد رسماً از سمت خود 
کناره گیری کرد و متعاقبا بوریس جانسون سکان نخست وزیری را برعهده گرفت. 
۳۱ اکتبر )نهم آبان ۱۳۹۸( مهلت انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا با و یا بدون 

توافق فرا خواهد رسید.

وزارت قرنطینه کره جنوبی در بیانیه ای اعالم کرد با کشف الشه دو گراز وحشی به دلیل ابتال به بیماری تب برفکی 
آفریقایی، این کشور به حال آماده باش درآمده است. 

خبرگزاری یونهاپ روز دوشنبه )22 مهر ماه( به نقل از این وزارت خانه گزارش کرد که الشه این حیوانات در منطقه 
چوروون در ۹0 کیلومتری شمال پایتخت و در نزدیکی مرز کره شــمالی یافت شده است. محل شیوع بیماری تب 
برفکی در استان گان وون قرار دارد و از اواسط ماه سپتامبر )شهریور ماه( تاکنون ۱4 خوک در آن تلف شدند. منشا 
شیوع بیماری در کره جنوبی شناسایی نشده، اما برخی بر این باورند که از کره شمالی به این کشور سرایت کرده است. 
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که اولین مورد شیوع بیماری مذکور در کره 
شمالی مربوط به ماه می )اردیبهشــت ماه( امسال در نزدیکی مرز با چین است. 
این بیماری ســپس در ماه اوت )مرداد ماه( به نقاط مختلف چین و پس از آن به 
کشورهای مغولستان و ویتنام سرایت کرد. وزارت قرنطینه کره جنوبی گفت که 
تا شعاع سه کیلومتری از محل شیوع بیماری در شمال پایتخت نزدیک به ۱۵0 

هزار راس خوک را معدوم کرده است.

کره جنوبی برای مقابله با تب برفکی به حال آماده باش درآمدایرلند: توافق برگزیت امکان پذیر است، اما کارهای زیادی باید انجام شود

تلویزیون رسمی تونس اعالم کرد، قیس سعید، نامزد 
مستقل و استاد قانون اساسی این کشور با کسب ۷۶ درصد 
آرا در برابر نبیل قروی با کسب 2۳ درصد آرا پیروز انتخابات 

ریاست جمهوری تونس در دور دوم شد.
قروی نامزد ریاســت جمهوری تونس نیز به شکست 
خود در دور دوم انتخابات این کشــور اذعان کرد و گفت، 

او از هرگونه برقراری ارتباط با رای دهندگان محروم بود.
وی در کنفرانس خبری در مقر کمپین انتخاباتی خود 
در پایتخت تونس گفت: از تمام تونسی ها که به من و سعید 

رای دادند تشکر می کنم.
قروی گفت: مجازات زندان من باطل اســت و به رغم 
وضعیت روحی و جسمی  من و در حالی که آماده مناظره 

نبودم در این مناظره شرکت کردم.
قروی افزود، حزب قلب تونس در انتظار نتایج رسمی 
هیئت عالی مستقل انتخابات خواهد ماند بعد از آن همه 

خواهند دانست که چگونه عمل کنند. حماس به قیس 
سعید پیروزی اش در انتخابات را تبریک گفت. حماس در 
بیانیه خود آورده است: پیروزی سعید در انتخابات حمایت 

گسترده از مساله فلسطین و مسائل عادالنه است.
در این راستا هزاران تن از حامیان قیس سعید در مرکز 
تونس بعد از نظرســنجی هایی که حکایت از پیروزی او 

داشتند، به جشن و پایکوبی پرداختند.

مذاکره رئیس جمهور اکوادور با رهبران مردم بومی برای 
پایان دادن به اعتراضات سراسری در این کشور بر سر حذف 
یارانه سوخت به نتیجه رسید و دو طرف بر سر پایان دادن به 

اعتراضات و لغو حذف یارانه سوخت توافق کردند.
لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور پیش تر متعهد شده 
بود که حکم جنجالی خود را برای حذف یارانه ســوخت که 
اعتراضات گسترده ای را در سراســر این کشور برانگیخته، 

بررسی کند.
دولت مورنو با مذاکرات طوالنــی با رهبران معترضان و 
نمایندگان مردم بومی اکوادور اجرای این حکم جنجالی را لغو 
کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مورنو و رهبران مردم بومی 
در بیانیه ای مشترک اظهار کردند: با این توافق، اعتراضات در 
اکوادور پایان می یابد و ما خود را به بازگرداندن صلح و آرامش 

در سراسر کشور متعهد می دانیم.
راهپیمایی های اعتراضی که ابتدا توسط شرکت های حمل 

و نقل به راه افتاده بود به اعتراضات گسترده تری کشیده شد که 
در آن خواسته های سیاسی و اقتصادی بیشتری مطرح شد و 
گروه های اجتماعی مختلف از جمله کشاورزان، دانشجویان 

و مردم بومی در اکوادور را جذب کرد.
سازمان های حقوق بشر محلی گزارش کرده اند، شمار 
تلفات این اعتراضات هفت تن است و دست کم هزار نفر طی 

این خشونت ها مجروح شدند.

قیس سعید با ۷۶ درصد آرا پیروز انتخابات تونس شددولت و مردم اکوادور  بر سر لغو حذف یارانه سوخت به توافق رسیدند

خبرخبر


