
 افغانســتان: منابع محلی در والیت »ننگرهار« 
اعالم کردند که در نتیجه وقوع انفجار در شهرستان 
»غنی خیــل« ۲ نفر کشــته و ۲۸ تن دیگر زخمی 
شــدند.»صدیق اهلل« فرماندار طالبان در شهرستان 
غنی خیل اظهار داشــت کــه این انفجــار در بازار 
»شــیرگر« رخ داد و خودروی حامل »شــاه  محمود 
هجرت« رئیس بیمارســتان این شهرستان را هدف 
قــرار داد.وی با اظهار اینکه رئیس بیمارســتان این 
شهرستان از حمله جان سالم به در برده است، افزود 

که 5 نیروی طالبان نیز در انفجار زخمی شدند.

 لبنان: عضو شــورای مرکزی حــزب اهلل لبنان 
تاکیــد کرد بزرگترین مانع در برابر نجات کشــور و 
جلوگیری از فروپاشــی آن، موضع آمریکاست. شیخ 
نبیل قاووق گفت: این آمریکاست که بر در تنگنا قرار 
دادن لبنانی ها اصرار دارد و از کمک دیگر کشــور ها 
به لبنان جلوگیری می کند.شیخ نبیل قاووق گفت: 
اولویت امروز، جلوگیری از فروپاشــی اوضاع است و 
این کار در گرو تســریع در تشکیل دولت، کمک به 
مردم، حل وفصل بحران های کشور از طریق تامین 

دارو و فرآورده های نفتی و برق است.

 عراق: »حیدر الالمی« عضو ائتالف دولت قانون 
در پارلمان عراق در مصاحبه ای خواســتار بســته 
شدن ســفارت آمریکا در بغداد و اخراج سفیر این 
کشــور، پس از مصاحبه روز جمعه »مایک پامپئو« 
وزیر خارجه ســابق آمریکا شد.این نماینده عراقی 
به وبــگاه المعلومه گفت که نیــروی دلتا که ترور 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
در فرودگاه بغداد را برنامه ریزی کرد، در ســفارت 
آمریکا استقرار داشــت و این واحد عملیاتی اقدام 
به جذب برخی افراد سیاسی و امنیتی عراقی برای 

انجام نقشه خود کرده بود.

 بنگالدش: ده ها هزار پنــاه جوی روهینگیا در 
بنگالدش تظاهرات کردند و خواســتار بازگردانده 
شدن به خانه هایشــان در میانمار شدند. بیش از 
یک میلیــون پناه جوی روهینگیا پــس از فرار از 
سرکوب های خشــونت آمیز ارتش میانمار در سال 
۲۰۱۷ در اردوگاه های نامناســب در جنوب شرقی 
بنــگالدش زندگــی می کنند.این افراد بــه کار یا 

تحصیل دسترسی ندارند. 

 ســودان: عبدالفتاح البرهان رئیس شــورای 
حاکمیتی انتقالی سودان در گفتگو با شبکه الحره 
بــه موضع گیری دربــاره روابط میــان تل آویو و 
خارطوم پرداخت.البرهان در پاسخ به سوالی درباره 
احتمال از سرگیری مذاکرات میان سودان و روابط 
با رژیم صهیونیستی گفت: روابط ما با اسرائیل قطع 

نشده است که بگوییم از سرگرفته خواهد شد.

 آمریکا: سیاســتمداران جمهوری خواه آمریکایی 
در ایالت تگزاس رسما انتخاب جو بایدن در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ را "غیــر قانونی" و "ن 
مشروع" توصیف کردند. آنها در قطعنامه ای گفتند: 
مــا نتایج تایید شــده انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۰ را رد می کنیم و معتقدیم که "جوزف رابینت 
بایدن جونیور" رئیس جمهور موقت به طور قانونی 

توسط مردم ایاالت متحده انتخاب نشده است.

کشتار مردم یمن با سالح گرسنگی 
همزمان با اســتمرار سیاســت ســعودی مبنی بر 
گرســنه نگاه داشــتن مردم یمن برای باج گیری، 
رئیس کمیته عالــی انقالب یمن عــدم پایبندی 
ائتالف متجاوز در اجرای مفاد آتش بس را جنایتی 

عمدی توصیف کرد.
»محمد علی الحوثــی« رئیس کمیته عالی انقالب 
یمــن از عدم اجرای مفاد قطعنامه موقت آتش بس 
توســط ائتالف ســعودی انتقاد کرد.وی در توییتر 
نوشــت: ادامه محاصره و امتناع از اجرای بندهای 
آتش بســی که سندی رسمی تحت نظارت سازمان 
ملل و شــورای امنیت به شــمار می رود بر جنایت 
عمدی استفاده از گرســنگی به عنوان یک سالح 
علیه ملت یمن تأکید می کند. »جالل الرویشــان« 
معاون دفاعی و امنیتی نخســت وزیر دولت نجات 
ملــی یمن گفت، از زمان اعالم آتش بس، شــواهد 
حاکی از نقض آتش بس به دست ائتالف سعودی و 

عدم تعهد ائتالف به بندهای آن است.
در ایــن میــان در ادامه حمایت غــرب از جنایت 
ســعودی، مقامات نظامی عربســتان ســعودی و 
انگلیس با یکدیگــر دیدار و روابط دفاعی و نظامی 
دو کشور و راهکارهای تقویت این روابط را بررسی 
کردند.فیاض بن حامد الرویلی رئیس ستاد مشترک 
ارتش عربســتان سعودی با »سر مایک ویگستون« 
ســتاد نیروهای هوایی انگلیــس در ریاض دیدار 
کرد.انگلیس و عربســتان سعودی از روابط تاریخی 
برخوردار هســتند و انگلیس یکی از کشــورهای 
بزرگی است که ســرمایه گذاری و مبادالت تجاری 
با عربستان دارد. در این میان منابع خبری گزارش 
دادند، مردم یمن در اســتان عدن واقع در جنوب 
این کشــور که در کنترل ائتالف متجاوز سعودی 
اســت، در اعتــراض به افزایش قیمت ســوخت و 
وضعیت بد اقتصادی به خیابان ها آمدند. از ســوی 
دیگر درحالیکه پیش از ایــن بایدن رئیس جمهور 
آمریــکا اعــالم کرده بود بــا بن ســلمان ولیعهد 
عربستان دیدار نخواهد کرد کاخ سفید این حرف را 

تکذیب و دیدار این دو مقام را تایید کرد.

نیمچه گزارش

نتایــج دور دوم انتخابــات پارلمانی فرانســه حکایت از 
شکســت ائتالف حاکم به ریاســت مکرون رئیس جمهور 
این کشور دارد. این شکست در حالی رقم خورده است که 
در اردیبهشــت ماه مکرون در انتخابات ریاست جمهوری 
توانسته بود با اکثریت آرا بر رقیب خود لوپن پیروز گردد. 
حال این ســوال مطرح اســت که چرا مکــرون با چنین 

شکست تقریبا بی ســابقه ای در انتخابات پارلمانی مواجه 
شــده اســت حال آنکه در انتخابات ریاســت جمهوری 
توانسته بود به پیروزی دست یابد؟ در پاسخ به این پرسش 
آنچه در عرصه سیاست داخلی و خارجی فرانسه در جریان 
اســت قابل توجه می نماید. انتخابات ریاست جمهوری در 
شــرایطی برگزار شد که مکرون توانست از جنگ اوکراین 
به عنوان مولفه ای برای هراس از آینده و تغییر در ساختار 
سیاســی ایجاد نماید و در نهایت نیز در برابر رقیب راست 

افراطی خویش خانم لوپن به برتری دست یافت. 
انتحابــات پارلمانی در حالی برگزار شــد کــه هراس از 
پیامدهــای جنــگ اوکراین دیگر بر ســر مردم فرانســه 

نمی باشــد چرا که پارلمان رســیدگی بــه اوضاع داخلی 
فرانسه را بیشــتر در دستور کار دارد. حوزه ای که مکرون 
نشان داده اســت که توان و کارکرد چندانی در قبال آن 
ندارد که افزایش شــدید قیمت ها طــی هفته های اخیر 
نمــودی از این وضعیت می باشــد. در همیــن حال در 
انتخابات ریاست جمهوری ســایه هراس از افراطی شدن 
دولت تا حدودی توانســت ارای مکــرون را تقویت نماید 
حال آنکــه در انتخابات پارلمانی این امر وجود نداشــته 
و جریان هــای مخالف دولت با نگاهــی مردمی و ملی تر 

می توانستند از اقبال بیشتری برخوردار باشند. 
در همین حال مردم فرانسه با انتخاب مکرون این فرصت 

را برای وی ایجاد کردند که بتواند گامی برای پایان جنگ 
اوکراین و تبعات اقتصادی آن بردارد حال آنکه مکرون نیز 
در ســفر به کی یف همان راه بحران ســاز آمریکا و سایر 
قدرت هــای اروپایی را رفته و نشــان داد که طرحی برای 

ایجاد صلح و رفع مشکالت اقتصادی فرانسه ندارد. 
با توجه به این شرایط می توان گفت که مردم فرانسه انتقام 
ناکارامدی های مکــرون در عرصه اقتصادی و البته مقابله 
با کرونا و ضعف وی در پایــان دادن به بحران اوکراین را 
در انتخابــات پارلمانی از وی گرفته اند که می تواند دوران 
5 ســال ریاســت جمهوری وی را با چالش های بسیاری 

همراه سازد.

یادداشت

گزارش
نتایـج پارلمانـی فرانسـه در حالی اعالم شـد که حـزب حاکم نتوانسـت اکثریت 
ارا را بـه دسـت آورد کـه نتیجـه آن چالشـهای بسـیار بـرا مکرون خواهـد بود و 

حتـی می توانـد بـه تغییـر کابینه وی منجر شـود. 
بـه دنبال شکسـت حزب »امانوئل مکرون« در کسـب اکثریت مطلق کرسـیهای 
پارلمانـی فرانسـه، نخسـت وزیر این کشـور هشـدار داد کـه نتایج ایـن انتخابات 
خطـری برای فرانسـه محسـوب می شـود. »الیزابت بـورن« در ادامـه تاکید کرد 
کـه دولـت پاریس آماده اسـت با ائتـالف چپ همـکاری کند.»برنـو لومیر« وزیر 
دارایـی فرانسـه نیـز در مصاحبه با شـبکه دو فرانسـه با اشـاره به پیـش بینی ها 
دربـاره شکسـت حـزب حاکـم در کسـب اکثریـت پارلمانـی، آن را یک »شـوک 
دموکراتیـک« خوانـد امـا گفت: من مطمئن هسـتم کـه آقای ماکـرون با همین 
شـرایط باز هم قادر به اداره امور کشـور اسـت.لومیر در پاسـخ به سـوالی درباره 
گزینه هـای دولـت بـرای ماندن در قـدرت گفت: »نگران نیسـتم«، امـا اگر همه 
اردوگاه هـای دیگـر تصمیـم بـه همکاری بـا دولت نگیرنـد »ایـن کار ظرفیت ما 

را بـرای اصـالح و محافظت از فرانسـوی ها محـدود می کند«.
نظرسـنجی پـای صندوق هـای رای در دور دوم انتخابـات پارلمانـی فرانسـه کـه 
نشـان می دهـد کـه ائتـالف رئیس جمهـور این کشـور نتوانسـته اسـت اکثریت 
مطلـق را به دسـت بیاورد.برخـی از گزارش هـا نیـز حاکی از آن اسـت که ائتالف 
ماکـرون احتمـاال بتواند ۲۰5 تا ۲33 کرسـی از 5۷۷ کرسـی پارلمان را بدسـت 
بیـاورد. حـزب حاکـم بـرای حفـظ اکثریـت قـدرت خـود در پارلمـان نیـاز بـه 
حداقـل ۲۸9 کرسـی دارد.ماریـن لوپـن در پایـان دور دوم انتخابـات پارلمانـی 
فرانسـه روز یکشـنبه از اینکـه امانوئـل مکـرون به رئیـس جمهور اقلیـت تبدیل 

شـده اسـت ابراز خرسـندی کرد.
وي در توئیـت کـرد: ایـن پیـروزی از آن مـردم فرانسـه اسـت. آنهـا امشـب بـا 
تبدیـل شـدن امانوئـل مکـرون بـه رئیـس جمهـور اقلیـت، سرنوشـت خـود را 
بـه دسـت گرفتـه انـد. ایـن پیـروزی از آن شماسـت!مارین لوپن گفـت از اینکه 
حـزب مجمـع ملـی توانسـت از امانوئـل مکـرون، رئیـس جمهـور اقلیت بسـازد 
خوشـحال اسـت.با توجـه بـه نتایـج موسسـات نظر سـنجی، حزب مجمـع ملی 
بـه رکـود کسـب ۷5 کرسـی از 95 کرسـی نمایندگـی در مجلـس ملی فرانسـه 

دسـت پیـدا می کنـد.
ایـن در حالـی اسـت که حـزب ماریـن لوپن که خـودش با ۶3.۲۰ صـدم درصد 
آراء در منطقـه »پـا دو کالـه« انتخـاب شـد، در سـال ۲۰۱۷, تنهـا توانسـت ۸ 
کرسـی نمایندگی به دسـت بیاورد.نشـریه لزکو در نسـخه روز دوشـنبه خود از 
عنـوان قربانیـان "زلزلـه" و نشـریه لیبراسـیون از عنـوان "سـیلی" در توصیـف 

ایـن شکسـت یـاد کردند. سـه وزیر و چندیـن چهـره از ارودگاه مکـرون در این 
انتخابـات مغلوب شـدند.

یـک روزنامـه آلمانـی با اشـاره به محروم شـدن ائتـالف امانوئل ماکـرون، رئیس 
جمهور فرانسـه از کسـب اکثریـت مطلـق در دور نهایی انتخابـات پارلمانی، این 

نتیجـه را مجازاتـی برای سـبک رهبری ماکرون دانسـت.
روزنامـه "فرانکفورتـر آلگماینـه سـایتونگ" در مطلبـی انتخابـات پارلمانـی در 
فرانسـه را مجازاتـی برای سـبک سیاسـی ماکرون دانسـته و نوشـت: ایـن روزها 

پیـروزی و شکسـت بـرای امانوئـل مکـرون در فاصله نزدیـک به هم قـرار دارند. 
دو مـاه پـس از انتخـاب مجـدد او بـه عنـوان رئیـس جمهـور، رای دهنـدگان 
تصمیـم گرفتنـد او را از اکثریـت مطلـق در پارلمـان محـروم کننـد. همچنیـن 
حـدود نیمـی از واجدیـن شـرایط رای دادن بـه هیـچ وجـه پـای صنـدوق های 

رای نرفتنـد.
در ادامـه ایـن مطلـب آمـده اسـت: برخـالف انتخابـات پنـج سـال پیـش، رای 
دهنـدگان فرانسـوی محدودیـت هایی بـرای قـدرت و اختیارات رئیـس جمهور 
ایجـاد کـرده و او را مجبـور مـی کننـد کـه در دوره دوم خـود بیشـتر مراقـب 
و  ماکـرون  مطلـق،  اکثریـت  کسـب  بـرای  شـرایط،  ایـن  در  باشـد.  مجلـس 
فراکسـیون دولـت بایـد اشـکال جدیـدی از سـازش را، احتمـاالً با راسـت گراها 
مـد نظـر قـرار دهند.ایـن روزنامه آلمانـی در ادامه نوشـت: رئیـس جمهور جوان 
فرانسـه در اولیـن دوره ریاسـت جمهـوری خود، اغلب مجلس را زیر پا گذاشـت. 
او بـه تنهایـی در یـک دایـره کوچک تصمیم مـی گرفت. وی به وعـده انتخاباتی 
خـود بـرای تقویـت مجلس شـورای ملی عمـل نکرد و حـاال این سـبک رهبری 
تنبیـه شـده اسـت. ماکـرون دریافته اسـت کـه بایـد روش جدیـدی را در پیش 
گیرد.نویسـنده در ادامـه ایـن مطلـب از افزایـش بـی اعتمـادی ها بـه ماکرون و 
اجتنـاب رئیـس جمهـور از پرداختـن بـه بحـث هـای اساسـی نوشـت.در ادامـه 
آمـده اسـت: حـزب ماکـرون کـه رنسـانس نـام داشـت ماننـد نامش رنسانسـی 
را تجربـه نکـرد. بـا وجـود اینکـه این حـزب اکثریت نسـبی را در پارلمـان دارد، 
امـا بایـد در آینـده بیشـتر بـه دغدغه های احـزاب مخالـف توجـه کند.انتخابات 
شـورای ملـی، منعکـس کننـده تقویـت نیروهـای سیاسـی در حاشـیه چـپ و 
راسـت اسـت. حـزب "مارین لوپـن" و ائتالف چـپ ژان لوک مالنشـون با جناح 
هـای قـوی وارد پارلمـان جدیـد مـی شـوند. ایـن نوید دهنـده بحث هـای داغ، 

امـا همچنیـن احیای سـنت دیرینـه پارلمانی در فرانسـه اسـت.
بـه گفتـه کارشناسـان برنده بـزرگ انتخابـات پارلمانی فرانسـه مـی تواند حزب 
راسـتگرای پوپولیسـتی "اجتمـاع ملـی" بـه رهبـری ماریـن لوپـن باشـد که بر 
اسـاس پیـش بینـی ها ۶۰ تـا ۱۰۰ نماینـده در مجلس ملی خواهد داشـت. این 
بـدان معناسـت کـه ایـن حزب بـرای اولیـن بار مـی توانـد فراکسـیون پارلمانی 
خـود را تشـکیل دهـد کـه بـه نوبـه خـود بـه معنـای حمایـت مالـی بیشـتر و 
زمـان سـخنرانی بیشـتر اسـت.در ایـن شـرایط پیشـبرد برنامـه هـای اصالحـی 
رئیـس جمهـور احتمـاال دشـوارتر خواهـد شـد. ائتـالف چپگـرای NUPESکـه 
تنهـا پس از انتخابات ریاسـت جمهوری تأسـیس شـد، انتظار مـی رود به عنوان 

بزرگتریـن جنـاح مخالـف، جایگزیـن جمهـوری خواهـان محافظه کار شـود.
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با شــمارش آرای انتخابات ریاســت جمهوری کلمبیا، 
یک نامزد چپ گرا برای اولین بار در انتخابات ریاســت 
جمهوری این کشــور به پیروزی دست یافت تا شکستی 
دیگر بر بایدن و آمریکا در آمریکای التین رقم زده شود. 
آمریکا در حالی آمریکای التین را حیات خلوت خود می 
داند که ســیر تحوالت در منطقه نشانگر دوری کشورها 
از آمریــکا حتی در میان متحدانش اســت که نمود ان 
را در کلمبیا نیز می توان مشــاهده کرد. نتایج شمارش 
آراء در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا نشان 
می دهد که »گوستاوو پترو« نامزد چپ گرا پیروز نهایی 

انتخابات شده است. 
براســاس گزارش رســانه ها، این اولین بار است که یک 
نامزد چپ گرا پیروز انتخابات کلمبیا شده است. مقامات 
انتخاباتی کلمبیا براساس بیشتر آرای شمارش شده پترو 
را برنده انتخابات اعالم کرده اند. ساعاتی پیش کمیسیون 
انتخاباتی کلمبیا از پیشتاز بودن پترو با ۶5 درصد آرا در 
مقابل رقیبش »رودولفو هرناندز« غول ســاخت و ساز و 
شهردار یکی از شهرهای بزرگ این کشور خبر داده بودند. 
براســاس گزارش نیویورک تایمز، با شمارش 99 درصد 
آراء گوســتاوو پترو کمی بیش از 5۰ درصد آرا را کسب 
کرده و رقیبش نیز حدود ۴۷ درصد آرا در اختیار گرفته 
است.گوســتاوو پترو در اولین واکنش به پیروزی خود در 
انتخابات در حســاب توئیتری خــود آن را یک »پیروزی 
مهــم و تاریخی« برای مردم کلمبیا خواند. وی نوشــت، 
»این یــک پیروزی برای خدا، برای مــردم و برای تاریخ 
است.«  پیروزی یک نامزد چپ گرا برای کلمبیا که پیش 
از این اغلب در اختیار راســتگرایان بوده اســت  می تواند 

دوره جدیدی را در حیات سیاسی کلمبیا رقم بزند. 
کلمبیــا یکی از متحــدان آمریکا در منطقه محســوب 
می شود؛ با این وجود، پترو قول داده است که در روابط 
تجاری میان دو کشــور تغییراتی ایجــاد خواهد کرد و 
همکاری دو کشــور در مبارزه با مــواد مخدر را به کلی 
تغییر خواهد داد. گوســتاوو پتــرو در ۱9 آوریل ۱9۶۰ 
در منطقــه ای به نام مرداب طــال در بخش کوردوبا در 
شمال کلمبیا به دنیا آمد. او یک سیاستمدار، اقتصاددان 
و مبــارز معروفی اســت که از جوانی بــه »جنبش ۱9 
آوریل« پیوســت. این جنبش یک جنــاح مبارز بود که 
در درگیری های مسلحانه داخلی در سال های ۱9۷۴ تا 
۱99۰ شــرکت کرد و پس از آن طی یک فرایند صلح، 
منحل شد.پترو ســپس به حزب اتحاد دموکراتیک که 
از »جنبش ۱9 آوریل« نشــأت گرفته بود، پیوست و در 
ســال ۱99۱ به دومین قدرت سیاسی مهم در مجلس 
مؤسسان تبدیل شد. وی همان سال در انتخابات مجلس 
نمایندگان به عنوان عضو مجلس انتخاب شد.او از سال 
۲۰۱۲ تا ۲۰۱5 شــهردار بوگوتــا بود.پترو در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۲۰۱۸ نامزد حزب »جنبش 
بزرگ - کلمبیای بشردوستانه« شد و بیش از ۸ میلیون 
رأی به دســت آورد. وی با کســب رتبه دوم بیشترین 
آرا در انتخابات ریاســت جمهوری، به مجلس ســنا راه 
پیدا کرد.شکست آمریکا زمانی آشکارتر می شود که در 
اســفند ماه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در جریان 
میزبانــی از ایوان دوکو، رئیس جمهوری کلمبیا در کاخ 
ســفید اعالم کرد که تمایل دارد تا این کشور آمریکای 
التین را به عنوان متحد اصلی غیر عضو ناتو معرفی کند.

پیروزی چپ گرایان در انتخابات بزرگترین متحد واشنگتن در آمریکای التین 

بایدن در کلمبیا مات شد
در ادامه بحران های امنیتی رژیم صهیونیستی در پی یک 
حمله سایبری، آژیرهای هشدار خطر رژیم صهیونیستی 

در قدس بی دلیل و به اشتباه چند بار به صدا درآمد.
 اداره ملی ســایبری رژیم صهیونیستی در پی وقوع یک 
حمله ســایبری و به صدا درآمدن بــی دلیل آژیرهای 
هشدار خطر رژیم صهیونیســتی در قدس، مدعی شده 
اســت که ایران پشت پرده نقص در این سامانه ها است.

در پی حمله ســایبری، ســامانه های آژیرهای هشــدار 
رژیــم صهیونیســتی دچار نقص فنی شــد و در نتیجه 
آژیرهای هشــدار خطر تل  آوی در سراســر قدســت و 
ایالت برای مدت طوالنی به صدا درآمده بود.ارتش رژیم 
صهیونیســتی تأیید کرد آژیرهای هشدار حمله موشکی 
کــه در بخش هایی از قدس و ایالت فعال شــد، ممکن 
است ناشی از یک حمله سایبری باشد. آژیرهای هشدار 
خطر حمله موشکی در سراسر »تل بیوت«، »قطمون« و 
»بیت هاکرم« و ایالت برای حدود یکساعت بدون وقفه 
فعال شده بود و علت آن نقص فنی در این سامانه اعالم 
شده است که البته دلیل اصلی آن هنوز نامشخص است.
الزم به ذکر اســت پیــش از این بر اســاس ویدیوهای 
منتشرشــده در شــبکه های اجتماعی، حریــق در این 
تأسیســات از فاصلــه دور هم قابل مشــاهده اســت و 
ســتون بلندی از دود غلیظ، منطقه را فراگرفته است.ت 
کارخانه  ای در منطقــه »روحووت« )Rohvot( تل آویو 
به دلیل نشــت ماده ســمی آمونیاک، دچار حریق شده 
اســت.منابع خبــری رژیم صهیونیســتی می گویند که 
چندین نفر بر اثر استنشــاق آمونیــاک این کارخانه که 
در جنوب تل آویو واقع است، زخمی و راهی بیمارستان 

شدند.
در این میان رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که عالوه 
بر ترکیه، مقامهای امنیتی این رژیم درباره ســفر اتباع 
خود به مصر، امــارات، اردن و بحرین نیز نگرانی دارند.

روزنامه تایمز اسرائیل با اشاره به افزایش احتمال انتقام 
گیری ایران، از نگرانی مقامات ارشــد رژیم صهیونیستی 
درباره ســفر اتباع این رژیم به برخی کشورهای منطقه 
از جملــه امارات، بحرین، اردن و مصــر عالوه بر ترکیه 
خبــر داد.  در این میــان خبر دیگر از فلســطین آنکه 
خلیل عواوده، اســیر فلســطینی که از ۱۰9 روز پیش 
اعتصــاب غذا کرده، وضعیت وخیمی دارد و دیشــب به 
طور ناگهانی بیهوش شد.اســیر عــواوده در اعتراض به 
بازداشــت موقت و بــدون تفهیم اتهام خــود در زندان 
رژیم صهیونیســتی اعتصاب غذا کرده است. سخنگوی 
جهاد اسالمی فلســطین گفت، با اتحاد محور مقاومت، 
منطقه در برابر تحوالت بزرگ قرار گرفته اســت.»طارق 
سلمی« سخنگوی جهاد اسالمی فلسطین گفت، منطقه 
در برابر تحوالت بزرگ قرار دارد و این تحوالت فقط در 
ســطح فلسطین نیســت بلکه با اتحاد محور مقاومت به 
سطح منطقه ای و بین المللی رسیده است.رزمایش »عزم 
الصادقین« با مشارکت چند تشکیالت نظامی وابسته به 
»سرایا القدس« شاخه نظامی جهاداسالمی در غزه دیروز 
آغاز شــد.در این رزمایش چند تشکیالت نظامی وابسته 
به »سرایا القدس« شاخه نظامی جهاد اسالمی مشارکت 
دارند.پیش تر »ابوحمزه« ســخنگوی سرایا القدس اعالم 
کرده بود که در این رزمایش، عملیاتهای میدانی مختلف 

شبیه سازی خواهد شد.

شکست های امنیتی رژیم صهیونیستی ادامه دارد  

آژیرهای هشدار خطر در قدس هدف حمله سایبری 

حزب حاکم در انتخابات پارلمانی فرانسه شکست خورد 

مکرون در برزخ

فرامرز اصغری

همزمان با تشــدید تحرکات نظامی آمریکا در ســوریه، خبرها حاکی از آن است 
که در پی حمله تروریســتی به اتوبوسی در ریف رقه، ۱5 نظامی سوری کشته و 

زخمی شدند.
 خبرگزاری رســمی سوریه »سانا« از حمله تروریســتی به یک دستگاه اتوبوس 
در ریف رقه خبر داد.در این حمله تروریســتی ۱3 نظامی سوری کشته شدند و 
دو نفر دیگر زخمی شــدند.در دوازدهم خرداد جاری نیز ، عناصر تروریســتی به 
یک اتوبوس مســافربری در استان دیرالزور در شرق سوریه حمله کردند و در پی 
آن، سه غیر نظامی کشــته و بیش از بیست نفر دیگر نیز زخمی شده اند.این در 
حالی است که ســانا فروردین ماه گذشته خبر داد که تحرکات داعش به خاطر 
حمایت های نظامیان تروریست آمریکایی است؛ به نحوی که این عناصر در حال 
آموزش تروریست های داعش در شمال شرق سوریه هستند.به گفته خبرگزاری 
رسمی سوریه، نظامیان آمریکایی، آموزش های فشرده ای را برای آشنایی عناصر 

داعش با استفاده از »آر پی جی« و موشکهای دوش پرتاب آغاز کرده اند.
ایــن آموزش ها مخصوص یک گروه از عناصر داعش اســت که عناصر آمریکایی 

آنان را در یک زندان واقع در جنوب الحســکه، زندانــی کرده اند. این زندان، در 
پایگاه آمریکایی ها در شــهر »الشــدادی« قرار دارد.منابع محلی نیز خبر دادند، 
نیروهای آمریکایی همچنین نحوه اســتفاده از موشک های ضد زره را به عناصر 
داعش آموزش می دهند تا به زودی، آنان را به صحراهای دیرالزور و تدمر انتقال 
دهنــد و پس از آن، حمله به مواضع ارتش ســوریه و مراکز دولتی و منازل غیر 

نظامیان را آغاز کنند.
گزارشهای رسانه ای طی ماههای گذشته حاکی از این است که آمریکاییها صدها 
نفر از عناصر داعش را از عراق و زندانهای الحســکه به اطراف پایگاه غیر قانونی 
خود در منطقه التنف در مرزهای سوریه و اردن انتقال داده اند.نیروهای آمریکایی 
که به شــکل غیرقانونی در خاک ســوریه حضور دارند، در ۱۲ ساعت گذشته دو 

هلی برن در برخی مناطق این کشــور انجام دادند و چند نفر را بازداشت کردند.
منابع محلی به »اثر پرس« گفتند، اشغالگران آمریکایی یک هلی برن در روستای 
»الجحنه« واقع در شــمال شــرق دیرالزور انجام داده و یک نفر را که هویت وی 
مشــخص نیست، بازداشــت کردند. این نیروها همچنین  فردی به نام »ابراهیم 
الجبر« را طی یک عملیات هلی برن در روســتای »الســعده« در ریف حســکه 
بازداشــت کردند.این منابع تأیید کردند که بالگردهای آمریکایی به سمت شهر 
»الشــدادی« پرواز کرده اند، جایی که یک پایگاه غیرقانونی نیروهای آمریکایی و 
زنــدان »الکتیبه« در آن قرار دارد و این زندان یکی از بدترین بازداشــتگاه های 

نیروهای آمریکایی در سوریه به شمار می رود.
خبر دیگر از ســوریه آنکه »میخائیل بوگدانوف« معاون وزیر خارجه روسیه ابراز 
امیدواری کرد که ترکیه دست به عملیات نظامی در شمال سوریه نزند. در ادامه 
اظهارنظرهای مقام های روســیه در مخالفت با حمله ترکیه به شمال سوریه، یک 
مقام ارشــد روس از ادامه گفت و گوی مســکو با آنکارا برای پرهیز از این حمله 

خبر داد.

 حمله تروریستی به اتوبوس 
نظامیان سوری با 13 کشته


