
 عراق: سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح 
عراق از صدور دس��تور آغاز عملیات گسترده علیه 
بقایای داعش تا مرزهای سوریه از سوی نخست وزیر 
پیش��برد امور خبر داد. سرتیپ »عبدالکریم خلف« 
س��خنگوی فرمانده��ی کل نیروهای مس��لح عراق 
گفت که »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر پیشبرد 
امور دس��تور انجام عملیات نظامی گس��ترده برای 
تعقیب گروه های تروریس��تی تا مرزهای سوریه را 

صادر کرده است.

 اس�ترالیا: نخس��ت وزیر اس��ترالیا ب��ار دیگر در 
مخالفت ب��ا ادعاه��ای مقام ه��ای آمریکایی مبنی 
بر آزمایش��گاهی ب��ودن ویروس کرونا، ب��ازار مواد 
غذایی زنده در چین را منش��أ آن دانست. »اسکات 
موریسون« نخست وزیر استرالیا گفت محتمل ترین 
منشأ شیوع ویروس »کووید۱۹«، بازار فروش مواد 

غذایی زنده در چین است.

 ونزوئال: نیروهای امنیتی ونزوئال دو تبعه آمریکایی 
را ک��ه در عملیات نظامی علی��ه رئیس جمهور این 
کشور مشارکت داشتند، دستگیر کردند.  »نیکالس 
مادورو« رئیس جمهور ونزوئال از دستگیری دو تبعه 
آمریکایی در جریان حمله نظامی روز گذشته علیه 

دولت خود خبر داد.

 روس�یه: سفارت روسیه در آمریکا اعطای جایزه 
پولیتزر روزنامه نگاری بین المللی به نیویورک تایمز 
به خاطر انتش��ار گزارشی درباره »دخالت مسکو در 
کش��ورهای خارجی« را محک��وم کرد. در حالی که 
اتهام زنی ها در آمریکا به روس��یه درباره دخالت در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ادامه دارد، اعطای 
جای��زه روزنامه نگاری به نیوی��ورک تایمز به خاطر 
گزارش دادن درباره دخالت روس��یه در کشورهای 

خارجی، اعتراض مسکو را در پی داشت.

 لبنان: پس از آنکه دولت آلمان جنبش حزب اهلل 
را سازمانی تروریستی خواند، سفیر آلمان در لبنان 
ب��ه وزارت خارجه فراخوانده ش��د.»ناصیف حتی« 
وزی��ر خارجه لبنان، »ُجرج برگلین« س��فیر آلمان 
در این کش��ور را فراخواند و خواس��تار توضیح وی 
درباره تصمیم آلمان برای تروریس��تی اعالم کردن 
حزب اهلل شد. سفیر آلمان گفت: این تصمیم مدتی 
اس��ت که گرفته ش��ده و اخیرا اجرایی شد؛ برخی 

مقامات محتوای )این طرح( را تهیه کرده  اند.

سرکوب گری رژیم بحرین بدون پایان 
جمع��ی از فع��االن سیاس��ی بحری��ن با اش��اره به 
اینک��ه رژیم آل خلیفه از ارائه خدمات پزش��کی به 
زندانیان مدافع حقوق بشر و عقیدتی در این کشور 
جلوگیری می کند از وخیم شدن حال " شیخ میرزا 
المحروس " و ممانعت رژیم از معالجه و درمان این 

روحانی شعیه خبر دادند. 
به گزارش رس��انه های وابس��ته به گروه های حامی 
حقوق بش��ر و دموکراس��ی بحرین، فعاالن سیاسی 
و مدافعان حقوق بش��ر این کشور روز سه شنبه از 
مجامع جهانی خواس��تند با فش��ار آوردن بر دولت 
بحری��ن زمینه معالجه و درم��ان این زندانی دربند 
حکوم��ت آل خلیفه را فراهم کنن��د.  خانواده این 
روحانی زندانی در بحرین از وخیم ش��دن وضعیت 
جس��مانی وی خبر دادند و با اشاره به اینکه شیخ " 
میرزا المح��روس " به دلیل ابتال به بیماری عصبی 
روده بزرگ از س��ال ها قبل نیاز به جراحی دارد اما 
مقامات این کشور از فراهم شدن زمینه درمان وی 
جلوگی��ری می کنند نس��بت به س��المتی وی ابراز 
نگرانی کردند.  تارنمای خبری منامه پست به نقل 
از خانواده این زندانی سیاس��ی نوشت: روز یکشنبه 
هفته ج��اری با وی تماس گرفتیم و ایش��ان به ما 
گفت که وضعیت جسمانی او به دلیل شدت یافتن 
بیم��اری عصبی روده رو به وخامت اس��ت و داروی 

موثری در اختیار وی قرار نمی گیرد.    
خان��واده این روحان��ی دربند حکوم��ت آل خلیفه 
اضافه کرد که بر اس��اس نظر پزش��کان متخصص 
وی هرچه س��ریع تر باید تحت عم��ل جراحی قرار 
گی��رد اما مدیریت زندان مرک��زی " جو " از انتقال 
وی به بیمارس��تان خودداری می کند.   به نوش��ته 
منامه پس��ت، ش��یخ " می��رزا المح��روس " که از 
بیماری عصبی روده بزرگ رنج می برد و بارها دچار 
خونریزی ش��ده پیش��تر  چندین بار در اعتراض به 
تاخی��ر مدیریت زن��دان در معالجه و محروم کردن 
وی از مراقبت های الزم بهداشتی دست به اعتصاب 

غذا زده است.   

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری 

کرون��ا ویروس جهان را به خود مش��غول داش��ته و در این 
میان تحوالت مهمی حاش��یه  ش��ده اند. از درد و رنج ملت 
فلس��طین بویژه اس��رای فلس��طینی در بند صهیونیست ها 
گرفته تا تش��دید جنایات س��عودی در یمن و حمایت های 
گس��ترده آمری��کا از داع��ش در عراق و س��وریه و وضعیت 
بحرانی در افغانس��تان در سایه حضور نیروهای آمریکایی و 

ناتو، تا بحران مس��لمانان روهینگیایی  در میانمار تا جنگ 
لیبی همه و همه در لوای کرونا به حاشیه رفته اند. در کنار 
این مس��ائل نکته قابل توجه وضعیت آوارگانی است که به 
دهها میلیون نفر می رس��ند. صندوق کودکان سازمان ملل 
)یونیس��ف( با انتش��ار گزارش��ی اعالم کرد که در مجموع 
تحوالت س��ال ۲۰۱۹ میالدی ۴۶ میلیون نفر آواره ش��ده 
اند که ۱۹ میلیون نفر از آنها را کودکان تش��کیل می دهند. 
تعداد افرادی که به دلیل خش��ونت ها و درگیری های قومی 
در داخل کش��ورها آواره می ش��دند در حدود یک دهه قبل 
۲۵ میلیون نفر بود اما این میزان در س��ال ۲۰۱۹ میالدی 
به ۴۰ میلیون نفر رسیده است. هر چند که جنگ و بحران 
در جهان امری تاریخی است و اکنون نیز ادامه دارد اما یک 
نکته مهم مطرح است و آن اینکه چرا بر میزان این آوارگان 

افزوده می ش��ود حال آنکه قرن بیس��ت و یکم عصر تمدن 
نامیده می شوند و از صلح سراسری دم می زنند؟ نگاهی به 
ترکیب آوارگان نش��ان می دهد که آنها از چند حوزه جهان 
می باش��ند. بخش عمده ای از آنها آوارگان جنگ ها در غرب 
آسیا هستند. از اشغالگری صهیونیست ها در فلسطین گرفته 
تا جنایات تروریست ها در عراق و سوریه همه و همه موجی 
از آوارگان را ب��ه همراه داش��ته اند. در آفریقا نیز جنگ های 
داخلی در بسیاری از کشورها مشاهده می شود که تحوالت 
لیبی نمودی از آن اس��ت. در آمریکایی التین نیز تحوالت 
سیاس��ی به آواره شدن هزاران نفر منجر شده که ونزوئال از 
محورهای آن است. البته به این مناطق بحرانی باید میانمار 
را نیز اضافه کرد که هزاران مسلمان تحت فشار و خشونت 
دولت مرکزی آواره و به کشورهای دیگر در بدترین شرایط 

پناهنده شده اند.  هر چند که این بحران ها در مناطق مختلف 
جهان روی داده اما همه آنها یک نقطه اشتراک دارند و آن 
نقش نظام س��لطه با محوریت آمریکا در این بحران هاست. 
در فلس��طین حمایت غرب از رژیم صهیونیستی در سوریه 
و عراق حمایت غرب از تروریس��ت ها، در یمن حمایت آنها 
از س��عودی، در ونزوئال تحرکات سیاسی غرب برای کودتا، 
در میانمار همراهی غرب با دولتمردان علیه روهینگیایی ها 
زمینه ساز آواره شدن میلیون ها نفر شده که بخش عمده ای 
از آنان را زنان و کودکان تش��کیل می دهد. بر این اس��اس 
راهکار جهانی برای مقابله با وضعیت بحران زده آوارگان در 
جهان، محاکمه و بازخواس��ت متهم ردیف اول این وضعیت 
یعنی غرب به س��رکردگی آمریکاس��ت که زمینه ساز آواره 

شدن میلیون ها انسان بی گناه شده اند. 

یادداشت

گزارش

آمریکایی که تالش دارد تا همچنان مدعی هژمونی جهانی 
باشد این روزها در عرصه داخلی حال و روز مناسبی ندارد 
چنانکه مردم بس��یاری از مناطق آن همزمان با خش��ونت 
مسلحانه، کرونا و البته ناکارآمدی و بی تفاوتی دولتمردان 

مواجه هستند. 
ساختار سرمایه داری حاکم بر آمریکا در دوران کرونا نشان 
داد که جز منافع س��رمایه داران به دنب��ال کارکرد دیگری 
نبوده که آم��ار باالی قربانیان کرونا نمودی از این وضعیت 
اس��ت. در همین حال خش��ونت را نیز باید به این وضعیت 
اف��زود که بر رنج و ترس مردم آمریکا اف��زوده بویژه اینکه 
دولتمردان این کش��ور نیز جز تقابل داخلی بر س��ر قدرت 
کارکرد چندان��ی ندارد. جامعه ای که به علت خش��ونت با 
س��الح گرم، دچار مش��کالت بس��یار زیادی است با شیوع 
وی��روس کرونا، اکن��ون باید به طور همزم��ان با دو چالش 

بزرگ مقابله کند.
 ش��یوع ویروس کرون��ا پیامد های منفی بیش��تری برای 
جامعه سیاهپوس��تان در آمریکا داش��ته است. چند دهه 
تبعی��ض و ع��دم دسترس��ی سیاهپوس��تان ب��ه خدمات 
درمانی مناسب موجب ش��ده است درصد ابتالی جامعه 
آفریقای��ی تبار ها در آمریکا به فش��ار خ��ون باال و دیابت 
افزای��ش یابد. ای��ن بیماری های زمینه ای موجب ش��ده 
اس��ت ویروس کرونا برای جامعه سیاهپوس��تان بس��یار 

مرگبارتر ش��ود. کمتر از ۳۰ درصد از جمعیت ش��یکاگو 
را آمریکایی های آفریقایی تبار تش��کیل می دهد، اما ۵۳ 
درصد از مرگ و میر های ناش��ی از کرونا را در ش��یکاگو 
سیاهپوس��تان به خود اختص��اص داده اند.جامعه ای که 
به علت خش��ونت با س��الح گرم، دچار مش��کالت بسیار 
زیادی است با ش��یوع ویروس کرونا، اکنون باید به طور 
همزمان با دو چالش ب��زرگ مقابله کند. تیراندازی ها ۷ 
درصد افزایش داشته اس��ت. این افزایش در حالی است 
که به مردم دس��تور داده شده اس��ت در خانه ها بمانند.

رئیس پلیس جدید ش��یکاگو در گفتگ��وی اختصاصی با 
ان بی س��ی گفت: مردم در ش��یکاگو تنها نگران ویروس 
کرونا نیس��تند، بلکه جرائم با اس��تفاده از سالح هم جان 

آن ه��ا را تهدی��د می کن��د.
این وضعیت در حالی است که دولتمردان آمریکا درگیر بازی 
انتخاباتی هستند چنانکه کاخ سفید، بعد از واکنش رئیس 
مجل��س نمایندگان به ممانعت از حض��ور اعضای کارگروه 
کرونا در جلسه اس��تماع کنگره، بر این دستور اصرار کرده 
و گف��ت آنها باید فعال به وظایف خود عمل کنند. مقام های 
ارش��د دولت آمری��کا می گویند اعضای کارگ��روه مبارزه با 
کرونای کاخ س��فید و دیگر نهادهای اصلی درگیر با بحران 
شیوع ویروس »کووید۱۹«، باید در این برهه روی کار خود 
تمرکز کرده و نیازی به حضور آنها در جلسه استماع کنگره 

نیس��ت. در مقابل دموکرات ها این اقدام کاخ سفید را رد و 
خواس��تار نشست کنگره ش��ده اند. »نانسی پلوسی« رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به اقدام کاخ سفید در 
ممنوع کردن حضور اعضای کارگروه ویژه مقابله با ویروس 
کرونا گفت: »ش��اید آنها )دولت ترامپ( نگران مطرح شدن 

حقایق هستند«. 
ام��ا در ح��وزه اقتصادی نیز خبر می رس��د ش��رکت جی 
کرو گروپ بزرگترین ش��رکت خرده فروش��ی آمریکا اعالم 
ورشکس��تگی کرد. این ش��رکت که در نیویورک قرار دارد 
و به خاطر طراحی لباس های میش��ل اوباما، بانوی نخست 
سابق آمریکا شناخته شده است، در دادگاه فدرال ویرجینیا 
با این توافق اعالم ورشکس��تگی کرد که ۱.۶۵ میلیارد دالر 
از بده��ی های��ش در ازای تفویض مالکیت این ش��رکت به 
وام دهندگان بخش��یده ش��ود.نکته قابل توجه آنکه با باال 

گرفتن تنش ها میان آمریکا و چین بر س��ر ش��یوع ویروس 
کووید-۱۹، بازار های س��هام جهانی سیر نزولی بی سابقه ای 
را تجرب��ه کرد.ش��اخص س��هام کش��ور های اروپایی برغم 
کاهش محدودیت های اجتماعی و از سرگیری فعالیت های 
اقتص��ادی کاهش ش��دیدی از خود نش��ان داد. ش��اخص 
DAX، مهمتری��ن ش��اخص در آلم��ان، در معامالت اولیه 
روز گذش��ته ۲.۸ درصد کاهش نش��ان داد که قابل توجه 
 ۴۰ CAC اس��ت. این در حالی اس��ت که ش��اخص مهم
فرانس��ه نیز افت ۳.۲ درصدی را تجربه ک��رد. در انگلیس 
ش��اخص FTSE ۱۰۰، ۲.۳ درصد کاهش از خود نش��ان 
داد. در همین ح��ال روزنامه دولتی »گلوبال تایمز« چین، 
در س��رمقاله ای، »مایک پامپئو«، وزیر خارجه آمریکا را به 
دلیل صحبت هایی که در مورد منش��أ ویروس کرونا کرده 

بود به دروغ گویی متهم کرد.

 عامالن آوارگی 
همچنان بدون محاکمه 
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اصرار ایتالیا به دشمنی با چین و روسیه 
نخس��ت وزیر ایتالیا می گوید کشورش علی رغم دریافت کمک های پزشکی 
از چین و روس��یه برای مقابله با ویروس کرونا، سیاس��ت خارجی یکسانی 
نس��بت به گذشته در قبال این دو کش��ور دارد. »جوزپه ُکنته« در واکنش 
به اظهارات وزیر دفاع آمریکا مبنی بر سوءاستفاده روسیه و چین از بحران 
شیوع ویروس »کووید۱۹« برای نفوذ در اروپا، تاکید کرد موضع ُرم در قبال 
پکن و مسکو تفاوتی نکرده است.کنته در مصاحبه با روزنامه »استامپا« گفت با 
اینکه کمک های پزشکی از چین و روسیه دریافت کرده اما سیاست خارجی ایتالیا 
مانند گذشته است. کنته توضیح داد: »درباره مسائل ژئوپلتیک که چه کسانی کمک 
دریافت کرده اند، می توانم تایید کنم که سیاس��ت خارجی امروز ما مشابه ]سیاست 
خارجی[ دیروز است«. وی همچنین افزود که کمک های دریافتی از روسیه و چین را 

به صورت شفاف هم به مردم کشورش و هم به متحدان ایتالیا اطالع داده است.

مدال افتخار پوتین بر سینه اون
رئیس جمهور روس��یه با صدور حکمی به پاس تالش رهبر کره ش��مالی 
برای حفظ یاد و خاطره س��ربازان ش��وروی، مدال افتخ��اری به او اهدا 
کرد. طی حکمی از س��وی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه، به 
کیم جونگ اون، رهبر کره ش��مالی مدال گرامیداشت هفتاد و پنجمین 
سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی اهدا شد.الکساندر ماتسگورا، سفیر 
روس��یه در پیونگ یانگ این مدال افتخار را به لی سونگ گوون، وزیر خارجه 
کره ش��مالی تحویل داد. سفارت روسیه در پیونگ یانگ متن حکم پوتین خطاب 
به رهبر کره شمالی را در صفحه فیس بوک خود قرار داد. در این حکم آمده است 
رهبر کره ش��مالی به دلیل س��هم شخصی بس��یار خود در زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره شهروندان شوروی که در این کشور درگذشتند و به خاک سپرده شدند و 

همچنین به دلیل داشتن دغدغه برای حفظ یادبود آنها، مورد تقدیر قرار گرفت.

بیش از این نمی توانیم در قرنطینه بمانیم
»ادوار فیلیپ« با اش��اره به مشکالتی که برای فرانسه در دوران قرنطینه 
بخاطر ش��یوع کرونا پیش آمده اس��ت، ادامه آن را به صالح این کش��ور 
ندانست.  ادوار فیلیپ، گفت: از زمانی که مقررات محدودکننده به منظور 
مقابله با ش��یوع ویروس کرونا اعمال شده، ساکنان برخی مناطق خاص 
تصور می کنند در حبس خانگی به سر می برند به همین علت تنش ها باال 
گرفته است؛ بنابراین نمی توانیم بیش از این در قرنطینه بمانیم. وی افزود: در 
برخی محله های خاص و حس��اس تنش هایی مشاهده شده است. در روز های اخیر 
نیرو های پلیس ملی و نیرو های امنیتی با اقدامات خش��ونت آمیزی رو به رو شدند. 
نیرو های امنیتی خسته شده اند. هموطنانی هم که در محله هایی ساکن هستند که 
زندگی در آن دش��وار اس��ت، نیز دیگر به ستوه آمده اند و تصور می کنند در حبس 

خانگی به سر می برند بنابراین نمی توانیم بیش از این در قرنطینه بمانیم.

مردم آمریکا  گرفتار خشونت 
مسلحانه، کرونا و  بی تفاوتی 

دولتمردان

بحراندرایاالتمتحدههرروزابعادگستردهتریمیگیرد

 بیکار شدن 23 درصد 
از نیروهای کار در انگلیس 

در بحبوح��ه وی��روس کرونا در انگلیس، تحت طرحی که دولت این کش��ور با 
عنوان ابقا مشاغل، اجرایی کرده است، از هر چهار نیروی کار در انگلیس، یک 

نفر از کار خود بر کنار شده است.
طب��ق آخرین اطالعات از بازار کار انگلی��س، تحت طرحی که وزارت اقتصاد و 
دارایی دولت انگلیس با عنوان ابقای مشاغل در بیستم آوریل اجرا کرده است، 
در دو هفته گذشته از چهار نیروی کار در انگلیس، یک نفر از کار خود بر کنار 
ش��ده اس��ت؛ یعنی حدود ۲۳ درصد از نیرو های کار در انگلیس به طور موقت 
کار خود را از دست داده اند که از این رقم ۲۷.۵ میلیون نفر در بخش خصوصی 

مشغول به کار بوده اند.
به نوشته پایگاه »ایندیپندنت« از زمانی که طرح ابقا مشاغل در بیستم آوریل 
اجرا ش��ده است، بیش از ۸۰۰ هزار سازمان در بریتانیا کارکنان خود را از کار 
بر کن��ار کرده اند؛ که این اقدام هزینه ای ۸ میلی��ارد پوندی برای بخش دولتی 
برجای گذاشته است. بر اساس طرح ابقا مشاغل، وزارت اقتصاد و دارایی دولت 
انگلیس ۵۰ درصد از حقوق کارکنان را در اولین ماه باز گشت آنان به کارشان 
پرداخت خواهد کرد، در ماه س��وم بازگشت این کارکنان به کار، این میزان به 
۳۰ درصد خواهد رسید و در ماه چهارم نیز کارفرمایان خود باید حقوق کامل 
را بپردازند.»ریش��ی سوناک«، وزیر خزانه داری بریتانیا، با تأیید بر اینکه سطح 
فعل��ی مخارج و هزینه  ها در درازمدت »پایدار« نخواهد بود، در واکنش به این 
آمار، متعهد ش��د که دیگر این کس��ری درآمد، در آینده وجود نخواهد داشت. 
در همین حال تازه ترین آمار منتشره دیروز حاکی از پیشی گرفتن انگلیس از 
ایتالیا از نظر میزان مرگ و میر ناش��ی از ابتال به ویروس کووید-۱۹ اس��ت. بنا 
ب��ه تازه ترین اطالعات دفتر آمار ملی، انگلیس با مجموع ۲۹ هزار و ۶۴۸ مورد 
مرگ و میر ناش��ی از ابتال به ویروس کووید-۱۹ از ایتالیا پیش��ی گرفت و در 

صدر کشور های اروپایی قرار گرفت. 

پایگاه آمریکایی محور تجاوز 
اسرائیل به سوریه 

ی��ک منبع امنیتی س��وریه گفت که تجاوز رژیم صهیونیس��تی ب��ه پایگاه های 
نظامی در ریف ش��رقی حلب با هواپیماهایی ک��ه از حریم هوایی پایگاه التنف 

عبور کردند، صورت گرفت که بیانگر نقش آمریکا در این تجاوز است.
یک منبع امنیتی سوریه گفت که تجاوز رژیم صهیونیستی به پایگاه های نظامی 
در ریف ش��رقی حلب از طریق هواپیماهایی ک��ه از حریم هوایی پایگاه التنف 
تحت س��یطره نیروهای اشغالگر آمریکا در مثلث س��وری-عراقی-اردنی عبور 
کردن��د، صورت گرفت.این منبع امنیتی در مصاحبه با خبرگزاری اس��پوتنیک 
اف��زود ک��ه هواپیماهای جنگی اس��رائیل از حریم هوایی منطق��ه التنف و مرز 
سوریه و عراق استفاده کرده و وارد منطقه الجزیره در شرق رود فرات که تحت 

سیطره نیروهای اشغالگر آمریکا و شبه نظامیان ُکرد قرار دارد، شدند.
به گفته این منبع، هواپیماهای اسرائیلی به دو پایگاه نظامی در ریف شرقی حلب 
حمله کردند.رس��انه های سوریه گزارش دادند که پدافند هوایی این کشور ساعت 
۲۲:۳۸ )ب��ه وقت محلی( با تجاوز هوایی به مرکز مطالعات علمی و کارخانه های 
الدفاع در ریف حلب مقابله کردند.یک منبع امنیتی عالی رتبه نیز گفت که اجرای 
تحقیقات درباره خس��ارت های ناش��ی از این تجاوز ادامه دارد و این حمله تلفات 
انسانی دربر نداشته است.خبرگزاری سوریه اعالم کرد که پدافند هوایی این کشور 
با اهداف متجاوز در آس��مان حلب مقابله کرد. خبر دیگر آنکه نیروهای ترکیه و 
تروریس��ت های تحت حمایت این کش��ور چند روستا در ش��مال شرق سوریه را 
هدف حمله  توپخانه ای قرار دادند.این نیروها به روس��تاهای »المناخ«، »الفکه«، 
»الدرداره«  و »الغزیزیه« در »تل تمر« شمال غرب الحسکه حمله کردند.خبرنگار 
سانا گزارش کرد که این حمله باعث وارد شدن خسارت های مادی به خانه  اهالی 
و دارایی  آنها شده است. در همین ارتباط، پیشتر نیز گزارش شده بود که نیروهای 
ترکیه برای توسعه نقاط دیدبانی در منطقه »ابو راسین« )شمال الحسکه- شمال 

شرق سوریه( برخی منازل چند روستای سوری را ویران کردند. 

 رکوردشکنی »القسام« 
در شلیک راکت 

گردان های »القسام« شاخه نظامی جنبش فلسطینی حماس جزئیات جدیدی 
درباره رویارویی ماه می ۲۰۱۹ با رژیم صهیونیستی به مناسبت اولین سالگرد 

آن فاش کرد.
درگیری های روز س��وم و چهارم می ۲۰۱۹ پس از آن آغاز ش��د که نظامیان 
رژیم صهیونیس��تی به سمت تظاهرات کنندگان در مرز غزه آتش گشودند و دو 
نفر از آنها را به ش��هادت رس��اندند. در واکنش، یک تک تیرانداز فلسطینی دو 
نظامی صهیونیس��ت را به ش��دت مجروح کرد و در پی آن جنگنده های رژیم 
صهیونیستی حمالت به غزه را آغاز کردند و مقاومت با شلیک راکت و موشک 
پاسخ داد.بر اساس گزارش وبگاه »فلسطین االن«، یکی از فرماندهان در واحد 
توپخانه القسام گفت: میانگین شلیک راکت ها از سوی القسام در این رویارویی، 
باالترین میزان خود در تاریخ درگیری با رژیم اش��غالگر بود و مجاهدان القسام 
صدها راکت دارای قابلیت تخریبی باال تنها طی ۳۰ س��اعت شلیک کردند.در 
ادامه این گزارش آمده، در آن زمان ۸۵ راکت به س��مت عس��قالن، ۸۰ راکت 
به س��مت »اشدود« و ۶۰ راکت به سمت »بئر السبع« شلیک شد و پایگاه ها و 

اهداف دیگر با صدها راکت هدف گرفته شدند.
خبر دیگر در حوزه فلس��طین آنکه فعاالن فلسطینی اقدام فیسبوک در بستن 
صفحات حامی مقاومت فلسطین و ضد رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.به 
تازگی مس��ئوالن فیسبوک، اقدام به حذف و بستن تعدادی از صفحات فعاالن 
فلس��طینی که جنایات رژیم صهیونیستی را افشا کرده و با عادی سازی روابط 
با این رژیم مخالف هس��تند کرده اس��ت. خبر دیگر آنکه رژیم صهیونیستی در 
ماه گذشته میالدی )آوریل( ۱۰۱۵ مورد نقض حقوق بشری در کرانه باختری 
انجام داده است.در جریان این نقض حقوق بشری، ۳ شهروند فلسطینی شهید 
و ۶۰ فلس��طینی زخمی ش��ده اند که این رویدادها در جریان تجاوز ش��هرک 

نشینان و درگیری با نظامیان صهیونیست رخ داده است. 


