
 یمن: کمیته نظامی ملی یمن در اردن با معاون 
فرســتاده ســازمان ملل دیدار و طرحــی را برای 
بازگشــایی تمامی مســیرهای این کشور پیشنهاد 
کرد.پایگاه خبری العهد به نقل از »حسین العزی« 
معــاون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن گزارش 
داد که نشســت با معاون فرســتاده سازمان ملل، 
بدون حضــور ائتــاف متجاوز ســعودی-اماراتی 

صورت گرفته است.

 افغانستان: یک منبع امنیتی ننگرهار گفت که 
در یــک انفجار ۱۰ دانش آموز این مدرســه علوم 
اســامی، زخمی شــده اند. بمــب در داخل این 
مدرسه دینی جاسازی شــده بود.پزشکان در یک 
مرکز درمانی ننگرهار وضع ســامت دست کم دو 
دانش آموز زخمی شــده در ایــن انفجار را وخیم 
گــزارش کردند.ایــن انفجار همزمان بــا برگزاری 
نشست علمای طالبان در کابل )لویی جرگه( که از 

پنجشنبه گذشته آغاز شده، انجام می شود.

لبنان در  معاون دبیرکل »حــزب اهلل«  لبنان:   
سخنانی تصریح کرد: مقاومت در فلسطین و لبنان 
برای مقابله بــا صهیونیســت ها یکپارچه و متحد 
است.»شــیخ نعیم قاســم« معاون دبیرکل حزب 
اهلل لبنان در ســخنانی تأکید کرد که مقاومت در 
فلسطین و لبنان برای مقابله و رویارویی با دشمن 
صهیونیستی، متحد و یکپارچه است.معاون دبیرکل 
حزب اهلل لبنان یادآور شــد: تصــور اینکه جنگ با 
رژیم صهیونیســتی متوقف خواهد شد، یک تصور 
باطل است. همه ما به عنوان مقاومت آماده هرگونه 
فعالیت برای آزادسازی فلسطین از اشغال هستیم.

 بحرین: ســاکنان منطقه ابــو صیبع بحرین در 
محکومیت ظلم طایفه ای علیه شــهروندان شیعه 
و اعــام مخالفت با عادی ســازی روابــط با رژیم 
صهیونیســتی تظاهرات کردند. حســاب توئیتری 
جمعیت اســامی الوفــاق ملی بحرین با انتشــار 
تصاویری نوشــت: ســاکنان منطقه ابــو صیبع در 
محکومیت ظلم طایفه ای علیه شــهروندان شیعه 
و اعــام مخالفت با عادی ســازی روابــط با رژیم 

صهیونیستی تظاهرات کردند.

 کره جنوبی:اتحادیه های کارگری بسیاری تحت 
نظر اتحادیه های تجارت و کنفدراسیون کره جنوبی 
)KCTU( از جمله نمایندگان کارگران بخش ساخت 
و ســاز و خدمات کسب و کار دیروز به رغم گرمای 
شــدید هوا در مرکز »سئول« گرد آمدند تا از دولت 
جدید و شخص »یون سوک یئول« رئیس جمهوری 
کره جنوبی بخواهند شرایط حقوق کارگران را بهبود 
بخشد و شرایط کار بهتر برای آنان را تضمین کند. 

 پروژه محرمانه پنتاگون 
برای اجرای جنگ های نیابتی

پایگاه اینترنتی اینترسپت نوشت: اسناد انحصاری 
و مصاحبه با بیش از ۱۲ مقام دولتی فعلی و سابق 
آمریکا نشان می دهد، گروه های کوچکی از نیرو های 
عملیات ویژه این کشور در یک برنامه جنگ نیابتی 
در مقیاسی بسیار گسترده تر از آنچه که قبًا گمان 
می رفت، دخیل هســتند.در حالی که اینترسپت و 
سایر رســانه ها قبًا در مورد اســتفاده پنتاگون از 
برنامه موسوم به ۱۲۷ ایی )۱۲۷e( در چند کشور 
آفریقایی گزارش داده بودند، ســند جدیدی که از 
طریق قانون آزادی اطاعات به دست آمده است و 
در واقع اولین تأیید رســمی آن محسوب می شود، 
نشان می دهد که حداقل ۱۴ مورد برنامه ۱۲۷ ایی 
در کشــور های خاورمیانه و منطقه آسیا و اقیانوس 
آرام تا سال ۲۰۲۰ فعال بوده اند. در مجموع، بین 
ســال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، کماندو هــای آمریکا 
حداقل ۲۳ برنامه جداگانه ۱۲۷ ایی را در سراســر 
جهان اجرا کردند.جوزف ووتل، ژنرال چهار ستاره 
بازنشسته ارتش آمریکا که هم فرماندهی عملیات 
ویژه و هم فرماندهی مرکزی این کشــور را برعهده 

داشته است.
یکی دیگر از مقامات ارشــد دفاعی سابق آمریکا که 
خواست نامش فاش شــود نیز تأیید کرد که نسخه 
قبلی برنامه ۱۲۷ ایی در عراق هم وجود داشته است. 
آمریکا از طریق برنامه ۱۲۷ ایی به تســلیح، آموزش 
و ارائه اطاعات به نیرو هــای خارجی می پردازد. اما 
بر خاف برنامه های ســنتی ارائه کمک های خارجی 
که در وهله نخســت برای ایجاد ظرفیت های محلی 
در نظر گرفته شده اســت، شرکای برنامه ۱۲۷ ایی 
برای اجرای ماموریت های تحــت نظر آمریکا اعزام 
می شوند و دشمنان این کشور را هدف قرار می دهند 
تا اهداف واشنگتن محقق شود.یک مقام ارشد دفاعی 
و سابق آمریکا که در این برنامه دخیل بوده است به 
اینترسپت گفت: »شرکت کنندگان خارجی در برنامه 
۱۲۷ ایی در حال پر کردن خاء هایی هســتند که 
ما به تعــداد کافی برای پر کردن آن ها آمریکایی در 
اختیار نداریم. اگر کسی برنامه ۱۲۷ ایی را عملیات 
نیابتی بخواند، بحث کردن با آن فرد دشــوار خواهد 
بود.«در عین حال، کارشناسان به اینترسپت گفتند 
اســتفاده از یک برنامه کمتر شناخته شده، موجب 
بوجود آمدن نگرانی های جدی در خصوص مســئله 
نظارت و پاسخگویی می شود و به طور بالقوه، قانون 
اساســی آمریکا را نقض می کند.اینترســپت، هزینه 
عملیات ۱۲۷ ایی را بین ســال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ 
میــادی ۳۱۰ میلیون دالر اعام کــرد. این برنامه، 
نخستین بار سال ۲۰۰۵ با نام دیگری آغاز شده بود.

نیمچه گزارش

 
خبرگزاری رســمی ســوریه )ســانا( از حمله دیروز رژیم 
صهیونیســتی به شهرستان الحمیدیه در جنوب طرطوس 

خبر داد.
این رژیم دیروز با چند موشــک از فــراز دریای مدیترانه 
در غــرب طرابلس، چند مرغداری در اطراف شهرســتان 
الحمیدیه در جنــوب طرطوس را هدف قــرار داد و این 
حمله به مجروح شــدن دو غیرنظامــی از جمله یک زن 
منجر شد و خسارت مالی نیز بر جا گذاشت.جنگنده های 

رژیم صهیونیستی به صورت متناوب با نقض حریم هوایی 
لبنان یا از طریق بلندی های اشــغالی جوالن  به ســمت 
اهدافی در شــرق و شــمال غرب سوریه حمات موشکی 
انجام می دهند. هر چند که این حمات به صورت متناوب 
از سوی صهیونیست ها صورت می گیرد اما حمات اخیر با 
توجه به شــرایط جدیدی صورت می گیرد که از چند بعد 
قابل توجه اســت. نخست آنکه پس از ماه ها سرانجام بنت 
نخست وزیر صهیونیست ها نتوانست قدرت را حفظ نماید 
و مجبور به کناره گیری از قدرت و انحال کنســت شد. 
هر چند الپید نخســت وزیر توافقی برای اداره امور شده 
است اما بحران سیاســی این رژیم تا انتخابات ادامه دارد 
لذا الپید با تهاجم به سوریه از یک سو سعی دارد تا اقتدار 
خود را به نمایش گذارد چنانکه وی جمعه نیز کار خود را 

با حضور در وزارت جنگ و جاسوسی صهیونیست ها آغاز 
کرد. از ســوی دیگر وی به دنبــال انتقال بحران از درون 
اراضی اشغالی به خارج از مرزهاست تا شاید بتواند شرایط 
را برای کســب دوباره قدرت فراهم سازد. نکته دیگر آنکه 
صهیونیســت ها طی روزهای اخیر بــا بحران هایی مواجه 
شــده اند. از یک ســو طراحی آنها برای برهم زدن روابط 
ایــران و ترکیه ناکام ماند و ســفر امیــر عبداللهیان وزیر 
امــور خارجه ایران به ترکیه معــادالت این رژیم را برهم 
زد و از ســوی دیگر روسیه نیز در سازمان ملل اعتراض و 
مخالفت خود را رفتارهای بحران ساز این رژیم در سوریه 
اعام داشــت. با توجه به این شــرایط می توان گفت که 
صهیونیست ها با حمله به سوریه در حالی سعی در پنهان 
ســازی شکست ســناریوی ضد ایرانی ضد ترکیه ای خود 

می باشــند و از طرفــی نیز این پیام را به روســیه دارند 
که پذیرنده هیچ هشــداری نبوده و به سیاست های خود 
ادامه می دهند. نکته قابل توجه دیگر تقارن این حمات با 
ادعای غرب در شــورای امنیت منبی بر شکست مذاکرات 
با ایران در قطر اســت که می تــوان از آن با عنوان بازی 
پلیــس بد و خــوب و قدرت نمایی پوشــالی یاد کرد که 
صهیونیســت ها با ادعای آمادگی تقابــل نظامی با ایران 
برانند تا افکار عمومی ایران را گرفتار اشــتباه محاسباتی 
مذاکره با غرب نمایند. رویکردی که البته تاکید وزیر امور 
خارجه ایران بر کوتاه نیامــدن از خطوط قرمز و حمایت 
از باقری مذاکره کننده ارشــد ایران در مذاکرات از پیش 

شکست خورده شده است.

یادداشت

گزارش

کشــورهای بزرگ اروپایی در حالی همچنان به بحران و جنگ در اوکراین دامن 
می زنند که در ادامه پیامدهای این جنگ افروزی از یک سو گزارش ها از احتمال 
جیره بندی شدن آب گرم در آلمان حکایت دارد و از سوی دیگر در کشورهایی 

همچون فرانسه اعتراضات مردمی به تورم و گرانی به خیابان ها رسیدن است. 
ســناتور آلمانی هشــدار داد که در صورت کمبود گاز، حداکثر دمای گرمایش، 
محدود و اســتفاده از آب گرم برای خانوار ها جیره بندی می شود.روزنامه آلمانی 
»ولت ام سونتاگ« به نقل از »ینس کرستان« سناتور محیط زیست از هامبورگ 
نوشت: در صورت تشدید بحران کمبود گاز، شهروندان فقط ساعات مشخصی از 
شبانه روز خواهند توانســت از آب گرم استفاده کنند.به گزارش رویترز، او گفت: 
کاهــش حداکثر دمای اتاق در شــبکه گرمایش منطقــه، از دیگر برنامه ها برای 
کاهش مصرف گاز در هامبورگ خواهد بود.به دنبال کاهش صادرات گاز روســیه 
به آلمان در ماه گذشــته میادی، این کشور برنامه های اضطراری کاهش مصرف 
انرژی را شــروع کرده و از شهروندان آلمانی خواســته شده تا در مصرف انرژی 
صرفه جویی کنند. بر اســاس این طرح، بیمارســتان ها و منازل در اولویت تامین 
گاز خواهند بود. همچنین آغاز فصل تعطیات و افزایش تقاضاها برای ســفرهای 
پروازی، فرودگاه ها در برخی کشــورهای اروپایی از جمله آلمان، اسپانیا و فرانسه 
را تحت فشــار قرار داده و اعتصاب هایی هم شکل گرفته که منجر به هرج و مرج 
بیشتر شده است. همزمان با آغاز فصل تعطیات، اعتصاب های هشداردهنده ای 
در فرودگاه شــارل دوگل پاریس برگزار شد. تظاهرات کارکنان بخش زمینی این 
فــرودگاه به طور موقت از دسترســی به برخی پایانه هــا جلوگیری کرد.هزاران 
مسافر سردر گم شــدند. طبق اعام این فرودگاه، ۱۷ درصد از پروازهای برنامه 
ریزی شــده بین ساعت ۷ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر لغو شده است. در کل روز هم 
۱۰ درصد از برخاست ها و فرودها لغو شد. فرستنده اروپا ۱ گزارش داد که انتظار 
می رود اعتراضات بیشــتری در آخر هفته برگزار شــود.وضعیت برای کارکنان 
خطوط هوایی ارزان قیمت Ryanair و Easyjet در اســپانیا نیز بســیار جدی 
اســت. آنها حقوقی برابر با همکاران اروپایی خود می خواهند. پیر لوئیجی کوپلو، 
از اتحادیه USO اســپانیا در این باره گفت: ما خواهان آن هســتیم که حقوق ما 
مطابق یا حداقل به حقوق همکارانمان در اروپا، به ویژه در فرانسه، ایتالیا و آلمان 

نزدیک شــود.اما در کشورهای دیگر مانند فرودگاه هامبورگ نیز نارضایتی وجود 
دارد. به گفته اتحادیه صنفی ver.di در آلمان بیش از ۱۰۰ کارمند یک شرکت 
تعمیر و نگهداری در اعتصاب هشدار دهنده ای شرکت کردند. بر اساس اطاعات 

این فرودگاه اما این مناقشات تعرفه ای هنوز تاثیری بر مسافران نداشته است.
در این میان شــرکت مجــری برنامه نگهداری و تعمیرات خــط لوله انتقال گاز 
روسیه به اروپا موسوم به نورداستریم اعام کرد که عرضه گاز به اروپا به مدت ۱۰ 
روز به حالت تعلیق درمی آید.با فرمان نخســت وزیر روسیه این کشور از چندین 
توافق با شورای اروپا خارج شد.بر اساس این دستور روسیه از گروه همکاری بین 
المللی شــورای اروپا در زمینه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد، توافقنامه همکاری 
برای پیشــگیری و حفاظــت در برابر بایای طبیعی خارج می شــود. همچنین 
معاون اول نماینده روســیه در ســازمان ملل در پاســخ به درخواست  زلنسکی 
برای ســلب عضویت دائمی روسیه در شــورای امنیت گفت این سناریو تنها در 
صورتی امکان پذیر اســت که ســازمان ملل منحل شــود. خبر دیگر آنکه نتایج 

یک نظرســنجی جدید نشــان می دهد که افزون بر نیمی از فرانسوی ها عملکرد 
"امانوئل مکرون" رئیس جمهوری این کشــور را بر ریاست دوره ای شورای اروپا 
مثبت ارزیابی نمی کنند.رئیس جمهوری فرانســه دو روزر پیش ریاســت دوره ای 
شورای اتحادیه اروپا را به شکل نمادین به پیتر فیاال نخست وزیر جمهوری چک 
سپرد و برای وی آرزوی موفقیت کرد.حال نتایج نظرسنجی روزنامه پرشمارگان 
لو فیگارو نشان می دهد که حدود ۵۹ درصد فرانسویان نسبت به عملکرد مکرون 

در این جایگاه، رضایت ندارند. 
ایــن در حالی اســت که بعد از فشــارهای انگلیس برای ارائه پــول جهت ارائه 
کمک های تسلیحاتی به اوکراین، وزرای دولت های محلی اسکاتلند و ولز مجبور 

به تخصیص کمک مالی به خزانه داری لندن شدند.
از ســوی دیگر یک مقام روسیه ای گفته ۹۷ سازمان بین  المللی ورزشی اقدام به 
تحریم ورزشــگاران روســیه بعد از جنگ اوکراین کرده است. در این میان وزیر 
خارجه فناند در مصاحبه ای هشــدار داد احتمال گســترده شدن جنگ به اروپا 
وجود دارد. همچنین ارتش آمریکا، »کریســتوفر کاولی« را به عنوان رئیس ستاد 
فرماندهــی اروپایی ایاالت متحده و همچنین فرمانده عالی ائتاف نظامی ناتو در 
اروپا منصوب نمود.پس از برگزاری نشســت ســران کشورهای عضو ناتو در شهر 
مادرید پایتخت اســپانیا و همزمان با ارسال تسلیحات بیشتر توسط واشنگتن و 
متحدان غربی اش به کی یف در بحبوحه پیشروی های روسیه در شرق و جنوب 

اوکراین، فرمانده جدید ائتاف نظامی ناتو در اروپا معرفی شد.
وزارت دفاع آمریکا اعام کرد دو ســامانه موشــکی زمین به هوا، بخشی از دور 
جدید کمک های این کشور به اوکراین خواهد بود.پنتاگون اعام کرد بسته جدید 
کمک های نظامی آمریکا به اوکراین، دو ســامانه موشکی »ناسامس«، چهار رادار 
ضد توپخانه ای ۱۵۰ هزار دور مهمات ۱۵۵ میلیمتری را شامل می شود.این بسته 
کمک نظامی به ارزش ۸۲۰ میلیون دالر، روز پنجشــنبه در آخرین روز برگزاری 
نشســت سران ناتو در شهر مادرید از ســوی »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
اعام شده بود.وزارت دفاع آمریکا با اعام جزئیات بیشتر درباره این کمک نظامی 
گفت، مهمات بیشتری برای سامانه های راکتی دوربرد )HIMARS( تحویل شده 

به اوکراین ارسال خواهند شد.

قدرت نمایی پوشالی
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یکی از نمایندگان بلند پایه حزب محافظه کار نخســت 
وزیر انگلیس پس از افشــای رســوایی جنسی از سمت 
خــود کناره گیری کرد تا شــرایط دشــوارتری را برای 

جانسون در زنجیره رسوایی های مداوم ایجاد کند.
"ان تی وی" آلمان آورده اســت ، رســوایی های نقض 
قواعد کرونایی در داونینگ استریت و تجاوز جنسی ماه 
هاست که شــرایط بحرانی را برای دولت انگلیس ایجاد 
کرده و لندن مدتهاســت با این چالش ها دست و پنجه 
نرم می کند. حاال یک رسوایی جنسی بار دیگر بر دولت 
محافظه کار بریتانیا ســنگینی می کند. کریس پینچر، 
معــاون رئیس حزب محافظه کار و مســئول نظارت بر 
عملکرد نمایندگان محافظه کار در پارلمان این کشــور 
استعفای خود را به دلیل آزار و اذیت جنسی ارائه کرده 
اســت.بر اساس گزارش رســانه های انگلیسی، این مرد 
۵۲ ساله در یک باشگاه خصوصی لندن دو مرد از جمله 
یکی از نمایندگان مجلس را مورد آزار و اذیت جنســی 
قرار داده است. آنها سپس به رهبری حزب محافظه کار 
شکایت کردند.پینچر در نامه استعفای خود گفت که در 
حادثه چهارشنبه شب بیش از حد مشروب خورده بوده 
است. وی به دلیل این اقدام عذرخواهی کرد. این دومین 
باری اســت که آقای پینچر ۵۲ ساله مجبور می شود از 
سمت خود اســتعفا کند. او در نوامبر ۲۰۱۷ هم در پی 
شــکایتی مبنی بر تایید ناخواسته رای الکس استوری، 
قایقران ســابق المپیــک و کاندیدای محافظــه کار، از 

سمت خود استعفا کرده بود.سخنگوی بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس گفت که نخست وزیر استعفای وی 
را پذیرفته و فکر می کند این اســتعفا اقدام درستی بوده 
اســت. وی تاکید کرد که چنین رفتاری غیرقابل قبول 
است و جانسون از شکایت افراد آسیب دیده حمایت می 
کند. این در حالی است که نخست وزیر هم اکنون تحت 

فشار یک سری رسوایی های دیگر هم قرار دارد.
در حالی که پینچر از ســمت معاون رئیس حزب کناره 
گیری می کند، او قصــد دارد همچنان نماینده مجلس 
باقی بماند. اپوزیسیون انتقاد شدیدی به این مسئله وارد 
کرده اند. آنجــا راینر، معاون رئیس  حــزب کارگر در 
توییتر نوشت: جانسون باید توضیح دهد که چرا پینچر 
مــی تواند نماینده حزب محافظــه کار بماند. راینر این 
انتقــاد را وارد کرد که اســتانداردهای اخاقی در دولت 
جانســون کامًا از بین رفته اســت و حزب محافظه کار 
در کثافت و رســوایی های عمیق فرو رفته اســت.حزب 
حاکم انگلیس در ماه های اخیر با یک رشــته رســوایی 
های جنسی مواجه شده اســت. در اواسط ماه مه، یک 
نماینــده مجلس به ظن تجاوز به عنــف به طور موقت 
بازداشت شــد. همچنین در ماه مه، یک نماینده سابق 
حزب محافظه کار به دلیل آزار جنسی یک خردسال به 
یک سال و نیم زندان محکوم شد. اواخر آوریل هم یکی 
از نمایندگان مجلس پس از تماشــای فیلم های پورن با 

تلفن همراه خود در مجلس استعفا داد.

رسوایی جدید در حزب محافظه کار جانسون

 استعفایی دیگر پس از افشای تعرض جنسی
در پی قتل یک آمریکایی آفریقایی تبار در شــهر آکرون 
در ایالــت اوهایو، مردم این منطقه تظاهراتی گســترده 
برگزار کردند که به درگیری با پلیس آمریکا منجر شد.

»جایلند واکر« جوان ۲۵ ســاله آمریکایی آفریقایی تبار 
در پــی ارتکاب یک تخلف رانندگــی، مورد تعقیب یک 
گشــتی پلیس آمریکا قرار گرفتــه بود.واکر پس از فرار 
هــدف تیراندازی پلیس آمریکا قــرار گرفت و در نهایت 
کشــته شد. پلیس آمریکا در شــهر آکرون ایالت اوهایو 
مدعی شــده که واکــر در هنگام فرار، به ســوی پلیس 
آمریکا آتش گشــوده است. آنها همچنین اعام کرده اند 
که در خودروی این جوان سیاهپوست، یک قبضه ساح 
کشــف و ضبط کرده اند.منابع محلی در ایالت اوهایو نیز 
با اشــاره به اینکه پلیس آمریــکا جزئیات این حادثه را 
منتشر نکرده، اعام کردند که در جریان قتل این جوان 
آفریقایی تبار، نیروهای پلیس بیش از ۹۰ گلوله به سوی 
وی شــلیک کرده اند.منابع آمریکایــی اعام کردند که 
پلیس آمریکا در پی این حادثه نیروهای پلیس دخیل در 
قتل این جوان سیاه پوست را تا زمان پایان تحقیقات به 
طور موقت بازداشت کرده است.در جریان این تظاهرات 
مردم شــعارهایی علیه سرکوب ســیاهان در آمریکا سر 
داده و خواســتار توقف این اقدامات شرم آور شدند. این 
سیاست های نژادپرستانه و سرکوب گرایانه سالهاست که 
آمریکا را فــرا گرفته و تاکنون اقدامی برای مقابله با آن 

صورت نگرفته است. 

خبر دیگر از آمریکا آنکه یک پیام صوتی بازیابی شــده 
نشــان می دهد که جو بایدن به رغم ادعاها درباره عدم 
آگاهی از معامات تجاری خارج از کشور پسرش هانتر، 
از آن ها آگاه بوده اســت.یک پیام صوتی بازیابی شــده 
نشــان می دهد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اواخر 
ســال ۲۰۱۸ با پســرش هانتر تماس گرفــت تا درباره 
گزارش »نیویورک تایمــز« در ارتباط با معامات وی با 
یک ســرمایه دار نفتی چینی که بــه جرایم مالی متهم 
شــده بود، صحبت کند؛ پیامی که به گزارش رسانه های 
آمریکایی، با ادعاهای بایــدن مبنی بر اینکه او هرگز با 
هانتر دربــاره معامات تجاری وی در خارج از کشــور 

صحبت نکرده، در تضاد است.
بایدن در صوتی که اولین بار از ســوی روزنامه انگلیسی 
»دیلی میل« در تاریخ ۲۷ ژوئن )ششــم تیر( منتشــر 
شــد، به هانتر گفت: فکر می کنم شــفاف هستی. به هر 
حال اگر فرصتی داشــتی، با من تماس بگیر، دوســتت 
دارم.به گزارش »نیویورک پســت«، این پیام صوتی که 
به ۱۲ دســامبر ۲۰۱۸ بازمی گردد، از نســخه پشتیبان 
آیفون قدیمی هانتر در لپ تاپ رها شــده اش به دســت 
آمــده و پس از آن منتشــر شــد که نیویــورک تایمز 
مقاله ای را منتشــر کرد و در آن جزئیــات روابط هانتر 
بــا »یه جیان مینگ« رئیس ســابق غــول نفتی چینی 
سی ئی اف ســی CEFCکه در سال ۲۰۱۸ به اتهام رشوه 

در این کشور دستگیر شد را منتشر کرد.

پلیس آمریکا با ۹۰ گلوله جوان سیاه پوست را به قتل رساند

 سرکوب اعتراضات ضد نژادپرستی در اوهایو

از جیره بندی آب گرم در آلمان تا اعتصاب فرودگاه های پاریس 

سناتورآلمانی:آبگرمخانوارهاجیرهبندیمیشود

در حالــی کــه رژیم صهیونیســتی همواره از عامل بیولوژســک برای کشــتار 
فلسطینی ها از جمله اسرا استفاده می کند سازمان امور اسرا و آزادگان فلسطین 
اعام کرد اثبات شــده است که ویروســی که در زندان النقب بین اسرا در حال 

انتشار است، ویروس کرونا نیست.
این سازمان افزود این موضوع با پیگیری وکا و مسئوالن این سازمان از وضعیت 
بهداشــتی در زندان مشخص شده است. سازمان امور اسرا و آزادگان فلسطین با 
تاکید بر اینکه هیچ موردی از ابتا به کرونا وجود ندارد، به خانواده های اســرای 
فلسطینی در زندان النقب اطمینان داد که به رغم شیوع ویروس بین سلول های 
آنان، اما حال آن ها خوب اســت. این ســازمان پیش از این گزارش داده بود که 
موارد زیادی از ابتا به ویروس کرونا در میان اســرا در زندان النقب ثبت شــده 
است.سازمان امور اسرا و آزادگان فلسطین اعام کرد اداره زندان های اسرائیل از 
ابتای شــماری از اسرا به ویروســی دیگر نه ویروس کرونا خبر داده بود و هدف 
از این توجیه اداره زندان های رژیم اشــغالگر سرپوش گذاشتن بر جنایت خود در 

محافظت از اسرا و بازداشت شدگان در برابر این ویروس است. 
الزم به ذکر اســت ســخنگوی جنبش مقاومت اســامی حماس تاکید کرد که 
شــهادت سعدیه فرج اهلل بانوی اســیر فلســطینی در زندان رژیم صهیونیستی 

جنایتی همه جانبه و واضح است.رســانه های فلسطینی اعام کردند که سعدیه 
فرج اهلل بانوی اســیر فلســطینی در زندان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
این بانوی ۶۸ ساله فلســطینی در زندان دامون در بند اسارت بود. او از چندین 
بیماری مزمن از جمله دیابت رنج می برد و وضعیت خطرناکی داشت و در نهایت 
در نتیجه سیاســت بی توجهی و اهمال پزشکی سازمان زندان های صهیونیستی 
به شــهادت رسید. این بانوی شهید فلسطینی چند ماه پیش در نزدیکی مسجد 
ابراهیمی در شــهر الخلیل به اتهام تاش برای حمله به نظامیان صهیونیست با 
ساح سرد بازداشت شده بود و تاکنون هیچ حکمی در حق وی صادر نشده بود. 
خبر دیگر آنکه دفتر هماهنگی امور انساندوســتانه در اراضی اشــغالی فلسطین 
)اوچا( در گزارشــی اعام کرد که وضعیت نوار غزه پس از گذشــت ۱۵ ســال 
محاصره زمینی، دریایی و هوایی این منطقه، فاجعه بار شده است.در این گزارش 

آمده اســت که محاصره نوار غزه باعث افزایش نرخ فقر و بیکاری به باالترین حد 
آن، نابودی اقتصاد فلسطینیان و اتکای ۵۰ درصد آن ها به کمک های بین المللی 

شده است.
خبر دیگر آنکه نخاله دبیرکل جنبش »جهاد اســامی« فلســطین در سخنانی 
تأکید کرد که مقاومت در این کشــور تا زمان نابودی رؤیاهای رژیم صهیونیستی 
ادامه خواهد داشــت.الزم به ذکر اســت روند یهودی ســازی بخش های شمالی 
منطقه اغوار فلســطین با تخریب منازل و زیرســاخت ها و مصــادره زمین های 
کشــاورزی همچنان ادامه دارد. خبر دیگر آنکه رســانه های رژیم صهیونیستی 
گــزارش دادند آمار آزار و اذیت و تجاوز جنســی در ارتش رژیم صهیونیســتی 
افزایش چشــمگیری داشته است.بر اساس گزارشی که شبکه کان منتشر کرده، 
طی ســال ۲۰۲۰، بیســت و دو مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی ثبت شده بود 
حال آنکه این آمار طی ســال ۲۰۲۱ به ۴۶ مورد افزایش داشــته اســت. خبر 
دیگر آنکه منابع خبری فلســطینی از آتش ســوزی در یــک پایگاه نظامی رژیم 
صهیونیستی در شمال قدس اشغالی خبر دادند.از سوی دیگر منابع خبری اعام 
کردند موساد از طریق عملیات جذب افراد و نیرو ها در ترکیه به دنبال جاسوسی 

از رهبران مقاومت فلسطین ساکن استانبول بوده است.

 کشتار اسرای فلسطینی زندان نقب 
با ویروس ناشناس 

مهسا شاه محمدی 


