
هجوم مردم آمریکا برای خرید اسلحه
مهمات کمیاب شد

شیوع ویروس کرونا در کنار افزایش شدید تقاضا 
برای خرید تسلیحات، موجب کمیاب شدن مهمات در 

این کشور شده است.
در بخشی از گزارش آسوشیتدپرس می خوانیم: »با اینکه 
کارخانجات تسلیحاتی می گویند با بیشترین ظرفیت درحال 
تولید هستند، قفسه های فروشگاه های سالح خالی هستند و 
کمبود مهمــات در آمریکا بر عملکرد مأموران مجری قانون 
نیز تأثیر منفی گذاشــته اســت«. به نوشته این خبرگزاری، 

شیوع گسترده ویروس کرونا، ناآرامی های اجتماعی و افزایش 
شدید جرائم ناشی از خشونت، مردم آمریکا را بر آن داشته تا 
به طور فزاینده ای اقدام به خرید سالح و مهمات کنند. طبق 
این گزارش، انتظار می رود مرگ های مرتبط با اسلحه امسال 
)۲۰۲۱( که تا همین حاال بیش از ۲۴ هزار مورد ثبت شده، 
رکورد سال قبل را هم بشکند. از ۲۴ هزار نفری که امسال در 
آمریکا بر اثر خشونت با اسلحه جان خود را از دست داده اند، 

بیش از ۸۰۰ نفر آنها زیر ۱۸ سال بوده اند.

ارتش میانمار 6 ماه پس از کودتا
دولت تشکیل می دهد

نظامیان میانمار که 6 ماه پیش روز یکم فوریه ۲۰۲۱ 
)۱۳ بهمن ۱۳۹۹( در یک کودتای نظامی دولت مستقر 
در این کشــور را سرنگون و وضعیت اضطراری یکساله 
اعالم کرده بودند؛ از تشکیل دولت موقت در این کشور 

خبر داده اند.
شورای اداره حکومت در میانمار شامل نظامیان این کشور 
دیروز اعالم کردند که حکومت موقت تشکیل می دهند به این 
ترتیــب، »مین آنگ هلینگ« رئیس شــورای اداره حکومت و 

فرمانده کل نیروهای مســلح میانمار، پست نخست وزیری در 
دولــت موقت را در اختیار خواهد گرفت. »مین آنگ هلینگ« 
همچنین در یک سخنرانی تلویزیونی اعالم کرده که تا دو سال 
دیگر انتخابات در این کشــور برگزار خواهد شــد و تا آن زمان 
همچنان وضعیت فوق العاده در کشور برقرار خواهد بود. از زمان 
وقوع کودتای نظامی علیه ســوچی و دولتــش، تقریباً هر روز 
تظاهراتی علیه کودتاچیان برپا و از سوی ارتش به شدت سرکوب 

شده است. در جریان این اعتراضات ۸۵۸ نفر کشته شده اند. 
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گزارش خواندنی شبکه المسیره 
درباره عملیات شگفت انگیز البیضاء

109 حزب در انتخابات پارلمانی عراق
مشارکت می کنند

 تخریب یا مصادره نزدیک به 60 خانه 
 متعلق به فلسطینی ها 

توسط رژیم صهیونیستی طی 2 هفته!

  اسماعیل هنیه تا سال 2025 
رهبر حماس باقی ماند

درگیری های خونین در7 والیت افغانستان؛ تمام فرودگاه ها تعطیل شد
سرویس خارجی-

اوضاع در برخی والیات افغانســتان به شــدت 
»بحرانی« اســت طوری که تمامی پرواز ها به والیت  
هرات، ارزگان، هلمند، قندوز، فاریاب، بدخشــان و 
قندهار متوقف شــده اند خبرهای ضد و نقیضی هم 
از پیشــروی طالبان در والیت مهم و حساس هرات 

گزارش شده است.
درگیری های شدید و خونین در افغانستان بین نیروهای 
دولتــی و مردمی از یک طرف و شــبه نظامیــان طالبان از 
طرف دیگر همچنان ادامه دارد. براســاس آخرین گزارش ها 
تمامــی پرواز های غیرنظامی به والیت هــای هرات، ارزگان، 
هلمند، قندوز، فاریاب و بدخشــان متوقف شده و خبرهای 
نگران کننده ای هم از وضعیت غیر نظامیان این کشور مخابره 

می شود. 
مقام دولتی افغانســتان از اصابــت 3 راکت به فرودگاه 

سرویس خارجی-
روسیه در اقدامی تالفی جویانه اعالم کرده دولت آمریکا 
باید دست کم ۲۰۰ کارمند محلی اماکن دیپلماتیک این کشور 

در خاک روسیه را اخراج کند.
در ادامه جنگ سیاســی و طوالنی مسکو-واشــنگتن، اواسط 
آوریل)فروردین( سال جاری میالدی، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
دســتور اجرایی تحریم های ضد روسی را صادر کرد. به این ترتیب، 
پــس از ۱۴ ژوئن۲۰۲۱ )۲۴ خرداد( شــرکت های آمریکایی دیگر 
نمی توانند اوراق قرضه روسیه را توسط بانک مرکزی، صندوق رفاه 
ملی یا وزارت دارایی خریداری کنند. تحریم ها علیه ۱۶ شــخصیت 
حقوقی و ۱۶ فرد با ظن دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
وضع شده است. همچنین ۸ شخصیت حقیقی و حقوقی هم بابت 
آنچه »اقدامات در کریمه« )که اکنون به روسیه الحاق شده( نامیده 
شده،  در فهرست سیاه هستند. بجز این ها، آمریکا ۱۰ دیپلمات روس 
را از سفارت این کشور در واشنگتن اخراج کرد، چون مدعی است که 

آنها با سرویس های اطالعاتی روسیه در ارتباط بوده اند.
روز جمعه روسیه همه این اقدامات آمریکا را یک جا تالفی و اعالم 
کرد حداقل ۲۰۰ کارمند محلی اماکن دیپلماتیک آمریکا در روسیه 
باید شغل خود را ترک کنند. »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا 
روز جمعه اعالم کرد »روســیه اخراج حدود ۲۰۰ کارمند نهادهای 

دیپلماتیک آمریکایی در خاک این کشور را خواستار شده است«.
به نوشــته پایگاه اینترنتی شــبکه »یورو نیــوز«، بلینکن در 
بیانیه ای نوشته: »دولت روسیه از ماه اوت)مرداد(، ایاالت متحده را 
از نگه داشــتن یا استخدام یا عقد قرارداد با تبعه های روس یا دارای 
تبعیت کشورهای ثالث به جز درخصوص نیروهای گارد، منع می کند«. 
در بیانیه بلینکن این هم آمده که: »ما عمیقاً متأثر هستیم که این 
اقــدام ما را به مرخص کــردن ۱۸۲ کارمند محلی و ده ها پیمانکار 
در ســاختمان های دیپلماتیک آمریکا در مســکو، والدیوستوک و 
یکاترینبورگ مجبور خواهد کرد...این اقدامات ناگوار به شــدت به 
مأموریت ایاالت متحده در روســیه لطمه وارد می کند که از جمله 
آنها می توان به ایمنی پرسنل و توانایی ما برای حفظ دیپلماسی با 

دولت روسیه اشاره کرد«.
چندی پیش دولت روسیه در پی افزایش تهدیدها و »اقدامات 
غیرسازنده آمریکا«، این کشور را در لیست »کشورهای غیردوست« 
قرار داد و این محدودیت های دیپلماتیک نیز در نتیجه همین اقدام 
لحاظ شده اند. مسکو تأکید کرده خروج آمریکا از این لیست مشروط 
به تغییر عینی در رفتار آمریکایی ها و درخواســت آنها برای خارج 

شدن از این لیست خواهد بود.

سرویس خارجی-
کمیساریای عالی انتخابات عراق با صدور بیانیه ای اعالم 
کرده، تاکنون ۱۰۹ حزب به منظور مشــارکت در انتخابات 
پارلمانی زودهنگام این کشــور اعالم آمادگی کرده اند. این 
انتخابات مهم که برگزاری آن چند بار به تعویق افتاده، قرار 

است مهرماه برگزار شود.
»برهم صالــح«، رئیس جمهور عــراق و »مصطفی الکاظمی« 
نخست وزیر این کشور روز شنبه بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر 
دهــم اکتبر آتی )۱۸ مهرماه ۱۴۰۰( تاکید کردند. رئیس جمهور و 
نخســت وزیر عراق بر اهمیت برگزاری انتخابات آتی در موعد مقرر 
خود در اکتبر آتی تاکید کرده و گفتند باید همه ملزومات برگزاری 
شــفاف و عادالنه انتخابات فراهم شود تا اراده واقعی رای دهندگان 
در انتخابات نمایندگان خود به دور از تقلب محقق شود و مشارکت 

در انتخابات هم در سطحی گسترده انجام شود.
در همین راستا، کمیســاریای عالی انتخابات عراق بیانیه ای را 
درخصوص آمار انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور منتشر کرد. 
در این بیانیه آمده: تعداد کل نامزدهای شرکت کننده در انتخابات 
به 3 هزار و ۲۴۹ نفر رســیده است. تعداد زنانی که برای انتخابات 

نامزد شده اند ۹۵۱ نفر هستند. 
از مجموع نامزدها ۷۸۹ نفر به صورت فردی، یک هزارو۵۰۱ نفر 
در قالب حزب و ۹۵۹ نفر در قالب ائتالف وارد انتخابات شــده اند. 
در ادامه بیانیه مذکور می خوانیم: »تعداد احزاب شــرکت کننده در 
انتخابــات ۱۰۹ حزب و تعداد ائتالف هــای حاضر در انتخابات ۲۱ 
ائتالف است. تعداد احزابی که در قالب ائتالف ها وارد عرصه انتخابات 

شده اند، ۵۸ حزب است«.
حشدالشعبی: فریب نمی خوریم 

خبر دیگر اینکه شیخ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش نجبا با بیان 
اینکــه »بیانیه مشــترک دو وزارت خارجه عراق و آمریکا متضمن 
 عقب نشینی واشنگتن از خاک و آسمان کشور نیست«، تصریح کرد: 
»این فریب تنها برای خودشان کارساز است و مقاومت تا آزاد سازی 
کامل عــراق پایدار خواهد بود.« دبیرکل مقاومت اســالمی نَُجباء 
اعــالم کرد: »تاکید می کنیم که هرگونه تعامل با آمریکای دروغگو 
و فریبکار، جز با زبان زور، هیچ فایده ای ندارد«. شیخ اکرم الکعبی 
بیانیه مشترک دو وزارت خارجه عراق و آمریکا را فاقد ارزش توصیف 
کرد و توضیح داد که این بیانیه به شــکل واضح و صریح متضمن 
 عقب نشینی عملی نیروهای آمریکایی از شمال تا جنوب و از شرق 

تا غرب عراق و همچنین از خاک و آسمان کشور نیست.
اخیــرا آمریکا و عراق توافقنامــه ای را امضا کردند که طبق آن 
نیروهای رزمی آمریکا تا پایان ســال جاری میالدی از عراق خارج 
می شــوند. اما کارشناســان معتقدند که آمریکا سعی خواهد کرد 
نیروهای خود را تحت عناوین دیگری همچنان در عراق نگه دارد.

بدافزار جاسوسی  از  به دنبال استفاده آل سعود 
صهیونیستی علیه مخالفان و منتقدان، 4۰ سازمان  
حقوق بشری و رسانه ای خواســتار »توقف فروش 
از جمله  رژیم های مســتبد«  بــه  نظارت  فناوری 

آل سعود شدند.
 پــس از افشــای رســوایی »پگاســوس« بیــش از

۴۰ سازمان حقوق بشری و رسانه ای خواستار توقف فروش 
فناوری نظارت به رژیم های مستبد از جمله رژیم آل سعود 
شــدند. سازمان های بین المللی از همه کشورها خواسته اند 
تا زمانی که یک چارچوب قانونی مشــخص که مربوط به 

مالحظات حقوق بشر اســت در نظر گرفته شود، استفاده 
از چنین فناوری های مربوط صهیونیســت ها متوقف شوند. 
طبق گزارش ســعودی لیکس، این سازمان ها بر لغو کلیه 
مجوزهــای صادرات فنــاوری نظارت و روابــط تجاری با 
کشورهای غیر دموکراتیک در خاورمیانه و شمال آفریقا که 
به طور سیستماتیک نقض حقوق بشر را مرتکب می شوند، 

تاکید کرده اند.
ســازمان های حقوق بشر خواســتار آغاز »تحقیقات 
مســتقل، بی طرفانه و شــفاف« در موارد نظارت هدفمند، 
بــه ویژه در موارد هدف قرار دادن روزنامه نگاران و مدافعان 

حقوق بشر و همچنین خواستار تحقیقات جنایی در مورد 
قتل »جمال خاشــقجی« روزنامه نگار منتقد ســعودی و 

نظارت هدفمند بر اعضای خانواده و مخاطبین وی شدند.
در میــان مطالب تــکان دهنده ای که اخیراً توســط 
ســازمان ها و روزنامه هــای بین المللــی در مــورد برنامه 
جاسوسی »پگاســوس« افشا شده است، عملیات گسترده 
جاسوسی رژیم سعودی فاش شد. بر اساس نتایج تحقیقی 
که هفته گذشته از ســوی ۱۷ رسانه بین المللی از جمله 
روزنامه های لوموند فرانســه، گاردین انگلیس و واشنگتن 
پسِت آمریکا منتشر شد، عربستان یکی از کشورهایی است 

که از بدافزار جاسوســی پگاسوس برای نظارت بر فعالیت 
روزنامه نگاران، سیاستمداران زن و مرد، فعاالن حقوق بشر 
و یا رؤســای برخی شــرکت ها و موسسات بزرگ استفاده 

کرده است.
گزارش پگاسوس شواهد وحشتناک دیگری را فاش کرد 
که نشان می دهد خانواده و دوستان جمال خاشقجی قبل و 
بعد از قتل وی مورد حمله نرم افزارهای جاسوسی پگاسوس 
قرار گرفته اند. منابع خبری می گویند یکی از شخصیت های 
مهم که گوشی او توسط این نرم افزار جاسوسی هک شده، 

»خدیجه چنگیز« نامزد جمال خاشقجی، بوده است.

سرویس خارجی-
استرالیا  دولت  کرونا  تشدید شیوع  با  همزمان 
نیروهای ارتش و پهپادها را برای اعمال قرنطینه در 
این شهر وارد میدان کرد. در ایتالیا، فرانسه و آلمان 
نیز درگیری بین نیروهای ضد شــورش و مخالفان 

محدودیت های کرونایی از سر گرفته شده است.
کرونا هر روز با شکلی جدید، می تازد. داده های وبگاه 
»ورلد امترز« نشان می دهد تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 
 در جهان تــا عصر دیروز از مرز ۱۹۸ میلیون و ۶۵3 هزار 
نفر فراتر رفته و شــما فوتی ها نیز بــه بیش از ۴ میلیون 
و ۲3۶ هزار نفر رســیده اســت. از سوی دیگر سی ان ان 
در گزارشــی به نقل از مســئوالن ارشد سازمان بهداشت 
جهانی اعالم کرده ســویه دلتا که ســویه بسیار مسری 
ویروس کروناست تاکنون دست کم در ۱3۲ کشور جهان 
شناسایی شــده و بسیاری از نظام های بهداشتی جهان را 
تهدید می کند. شــمار موارد بستری در آمریکا نیز در ماه 
گذشــته سه برابر شده که نشــانه آشکاری از تشدید این 
بحران اســت. حتی اکنون از آمریکایی هایی که واکســن 
زده اند درخواست می شود دوباره در اماکن عمومی ماسک 

بزنند، به ویژه در مناطقی که میزان شیوع باالست. 
همزمان بسیاری از کشورها که تصور می شد، از بحران 
عبورکرده انــد، به دنبال برقراری مجــدد محدودیت های 
کرونایی هســتند. منابع خبری روز شــنبه از اســتقرار 
نظامیان ارتش استرالیا در شهر »سیدنی« برای کمک به 
اجرای سخت تر محدودیت های کرونایی خبر دادند. دولت 
استرالیا  شــماری پرسنل نظامی را در شهر سیدنی برای 
اعمال مناســب تر قوانین محدودکننده کرونایی از جمله 
قرنطینه مناطق مستقر کرده است. پهپادها و بالگردهای 
نظامی نیز بر فراز ســیدنی گشــتزنی می کنند. نظامیان 
استرالیا در ســیدنی برای متفرق کردن مردم آژیر خطر 

را به صدا درمی آورند.
 بر اســاس این گزارش واکنش شهروندان سیدنی به 
این تصمیم متفاوت بوده به طوری که برخی از نیروهای 
مســلح در خیابان ها ابراز نارضایی می کنند. در مجموع  

قندهار خبر داده و گفته تمامی پروازها 
از این فرودگاه تــا اطالع بعدی متوقف 
شده است. »مسعود بینا« معاون اتحادیه 
شرکت های سیاحتی نیز دراین باره گفته: 
»اخیراً بخاطر نا امنی ها پرواز های داخلی 
بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته اســت، 
ما به غیر از دو ســه والیت، دیگر پرواز 
غنی«،  همزمان»اشرف  نداریم«.  داخلی 
رئیس جمهور افغانستان در شرایطی که 
مجلس این کشور در تعطیالت تابستانی 
به سر می برد با اشاره به شرایط حساس 
این کشــور، خواســتار برگزاری نشست 
فوق العاده نمایندگان مجلس شده است.

 »نیکبخت فهیمی«، عضو مجلس افغانســتان گفته با 
توجه به شــرایط بحرانی افغاســتان، برگزاری این نشست 

ضروری اســت. مجلــس نمایندگان ۴۵ روز در تابســتان و 
۴۵ روز در زمســتان تعطیل است. براســاس قانون اساسی 
افغانســتان رئیس جمهور در شرایط مهم می تواند مجلس را 

برای برگزاری نشستی مهم فرا بخواند.
درگیری های شدید در هرات

از شهر استراتژیک هرات نیز خبر رسیده که طالبان به 
دروازه های شــهر رسیده اند، حمالت هوایی علیه مواضع این 
گروه افزایش یافته و گفته می شــود که 3۰۰ نیروی کمکی 
نیز وارد هرات شده اند. طالبان در چند سال گذشته بارها به 
هرات حمله کرده اما این نخســتین بار است که حمالت این 
گروه مسلح منجر به عقب نشینی نیروهای دولتی شده است. 
آخرین گزارش ها حاکی است طالبان در »پل پشتون« که در 
حد فاصل مرکز شــهر هرات و فرودگاه این شهر قرار دارد و 
از موقعیتی استراتژیک برای نیروهای امنیتی برخوردار است، 
حضور دارند. با این حال، مقامات امنیتی افغان در تازه ترین 
اظهارات خود گفته اند نیروهای ارتش در حال پاک  ســازی 
جاده جنوبی هرات و منتهی به فرودگاه هستند و توانسته اند 

که طالبان را وادار به عقب نشینی کنند.
 آنطــور که خبرگــزاری تســنیم نوشــته، حمالت 
هوایــی در عقب نشــینی طالبــان از اطراف شــهر هرات 
نقش مهمی داشــته و طــی دو روز اخیر نیز جنگنده ها و 
بمب افکن های »بــی ۵۲« آمریکایی چندیــن بار مواضع 
طالبان در شهرستان گذره و مناطق پل پشتون و پل ماالن 
هرات را هدف قرار داده است. خاطرنشان می شود که »بسم 
اهلل محمدی« وزیر دفاع افغانستان نیز وارد هرات شده بود 
اما این شــهر را ترک کرده است، برخی در فضای مجازی 
می گویند که قرار است به زودی عملیات بزرگ آزاد سازی 
گمرک »اسالم قلعه« نیز توسط نیروهای ارتش آغاز شود. 
»فواد امان« سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز به تازگی 
از اعزام »صدها« نیروی ویژه به هرات برای سرکوب طالبان 
خبرداده اما از اعالم شمار دقیق این نیروها خودداری کرده 
است؛ برخی منابع اما تعداد نیروها را حدود 3۰۰ نفر عنوان 

می کنند.

رئیس جمهــوری چیــن از ارتش این کشــور 
خواست تا نسبت به یک درگیری بالقوه مسلحانه و 

نگرانی های امنیتی در مرز با افغانستان آماده باشند.
 بــا تشــدید درگیری هــا بیــن نیروهــای دولتی و 
شــبه نظامیان طالبان در افغانســتان ارتش چین نیز در 
مرزهای خود با افغانستان به حالت آماده باش درآمده است. 
مجله »نیوزویک« در این باره از قول »شــی جین پینگ«، 
رئیس جمهوری چین نوشــته: »این کشــور باید برای یک 
چالش بالقوه نظامی همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان تا ۱۱ سپتامبر )۲۰ شهریور (سال جاری میالدی 
آماده باشــد«. وی این اظهارات درباره تقویت قوای نظامی 

ارتش چین در مرزهای افغانستان به حال آماده باش درآمد

چین را، پیش از نود و چهارمین ســالگرد شکل گیری ارتش 
آزادی بخش خلق چین مطرح کرد.

  به گزارش ایســنا در پکن مقامات این کشور چند ماه 

اســت که نگرانی خــود را بابت خیزش مجــدد طالبان و 
بی ثباتی در منطقه اعالم کرده اند. رئیس جمهوری چین و 
»وانگ یی«، وزیر امور خارجه این کشور اخیرا گفته بودند 
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می تواند برای جدایی 
طالبان اویغور در سین کیانگ چین پایگاهی برای عملیات 
تروریســتی ایجاد کند. رئیس جمهوری چین که همچنین 
رئیس کمیسیون نظامی مرکزی کشورش به شمار می رود، 
در آســتانه روز ارتش در اول اوت )یکشــنبه(، خواســتار 
تالش های بیشتری برای تقویت دفاع ملی چین و نیروهای 
مسلح شــد. او از ارتش خواست تا برای تبدیل به بهترین 

ارتش جهان تا ۲۰۲۷ برابر ارتش آمریکا تالش کند. 

سرویس خارجی-
کرده  اعالم  گزارشــی  در  المســیره  شبکه 
انقالبیون یمن در جریان عملیات »النصر المبین« 
آنچه عملیات » النجم الثاقب« ائتالف ســعودی 
و تسلیحات  را درهم شکســتند  نامیده می شد 
گســترده، به کارگیری عناصرالقاعده و داعش و 

حمایت هوایی گسترده هم راه به جایی نبرد.
ارتــش یمن به تازگی مرحلــه دوم عملیات »النصر 
المبین« برای آزاد ســازی استان البیضاء را با موفقیت به 
پایان رسانده است. شبکه المسیره در این راستا گزارشی 
خواندنی منتشر کرده و نوشته: »عملیات النصر المبین، 
دنیا را شگفت زده کرد و داعش و القاعده به عنوان سالح 
ائتالف سعودی را به عنوان ادواتی شکننده ظاهر ساخت. 
عملیات موســوم به »النجم الثاقب« )عملیات مزدوران 
سعودی( در برابر شــهاب قهرمانان ارتش و کمیته های 
مردمی یمن افول بلکه سوخت و محو شد...این عملیات 
منجر به آزاد ســازی »الصومعه«، »الزاهــر«، »ناطع« و 
»نعمان« شــد و هر آنچه در جریــان عملیات »النجم 
الثاقب« از سوی دشمن تدارک دیده شده بود و با وجود 
پشتیبانی شدید ائتالف ســعودی و به کار گرفتن همه 
عناصر القاعده و داعش و شــبه نظامیان »هادی«، این 
عملیات شکست خورد و ضربه مهلکی به ائتالف سعودی 

وارد شد«.
شکست ائتالف فقط در 8 روز

طبق این گــزارش، نیروهای ارتــش و کمیته های 
مردمی یمن و ساکنان اســتان البیضاء، برای آزاد سازی 
مناطق تحت کنترل شــبه نظامیان و تروریســت های 
القاعــده و داعش، مدت زمان زیادی وقت نگذاشــتند و 

طی هشــت روز نیروهای صنعــا از موفقیت مرحله دوم 
عملیــات النصر المبین خبر دادند کــه طی آن مناطق 
نعمان و ناطع در استان البیضاء آزاد شد. المسیره تاکید 
کرده که مساحتی بالغ بر 3۸۰ کیلومتر مربع در مرحله 
دوم این عملیات آزاد شــد و ۱۶۰ عنصر تکفیری کشته 
و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند و دهها نفر از گروه های 

تکفیری به اســارت درآمدند. عالوه بر آن ده ها خودرو و 
نفربر وتجهیزات زرهی منهدم و مقادیر زیادی ســالح به 

غنیمت گرفته شد.
در این گزارش همچنین می خوانیم: »در جریان این 
عملیــات برای اولین بار نیروهای صنعا از ســالح جدید 
رونمایــی کردند و آن را عملیاتــی کردند به طوری که 
در صحنه های پخش شــده یکی از رزمندگان انصاراهلل 
در حال شــلیک این ســالح جدید به نمایــش درآمد. 
عملیات النصر المبین به نیروهای زمینی محدود نشــد 
و یگان پهپادی با ۱۹ عملیات شناسایی و جنگی مواضع 
داعش و القاعده را درهم کوبید و یگان موشکی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن هم ۱3 عملیات انجام دارد و از 

موشک های »بدر« و »سعیر« استفاده کرد«. 
خبرگزاری تســنیم هم به نقل از المســیره نوشته: 
»صحنه های عملیات النصر المبین نشان می دهد که اگر 
عنایت خداوند نبود و شجاعت و عزم راسخ نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی، عملیات النجم الثاقب موفق می شد، 
اما خداوند خواســت که ماهیت ارتباط ائتالف سعودی با 
القاعده و گروه های تکفیری آشکار شود. گروه هایی که این 
ائتالف مدعی مبارزه با آنهاست اما آنها را برای اهداف خود 
به کار می گیرد. همان گروه های که آمریکا بهانه اقدامات 

خود در یمن را این گروه ها می داند«.

 استرالیا با ارتش و پهپاد به جنگ کرونا رفت

 این کشــور نیز به طور کامل واکســینه نشده اند. شــهر 
۶ میلیون نفری ســیدنی از چهارشــنبه گذشــته وارد 
قرنطینه  یک ماهه شــده زیرا آمار ابتالی به کرونا در این 
شــهر همچنان رو به افزایش است. پلیس اعالم کرده بود 
به کمک ارتش نیاز دارد. در روزهای گذشــته نیز هزاران 
نفر در خیابان های ســیدنی و دیگر شهرهای استرالیا در 
اعتراض به محدودیت های مرتبط با کرونا به دلیل افزایش 
موارد ابتال به این ویروس، تظاهرات برپا کردند که با ورود 

نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد.
اعتراضات در فرانسه ، ایتالیا و آلمان

از شهرهای مختلف فرانسه و ایتالیا نیز خبر می رسد 
اعتراض ها بــه محدودیت های کرونایی در این کشــورها 
همچنان ادامه دارد. در فرانســه هزاران نفر روز شنبه در 
اعتراض به تدابیر قانونی دولــت »امانوئل ماکرون« برای 
اجباری کردن ارائه گذرنامه سالمت هنگام ورود به اماکن 
عمومی در بحبوحه شیوع موج چهارم کووید-۱۹ در این 
کشور تظاهرات کردند. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش 
داده نزدیــک به 3 هزار نیروی امنیتی روز شــنبه اطراف 
پاریس برای مقابله با سومین هفته اعتراض به تدابیر جدید 
دولت فرانسه برای کنترل کرونا مستقر شدند. گزارش این 
خبرگزاری حاکی اســت اکثر اعتراض های برگزار شده در 
پاریس مسالمت آمیز بوده اما در برخی از آنها درگیری هایی 
میان نیروهای ضد شورش و مردم گزارش شده و پلیس به 

زد و خورد با معترضان پرداخته است.
امانوئل ماکرون چنــد هفته پیش اعالم کرده بود در 
آینده ورود به بســیاری از اماکن عمومی مانند سینما یا 
رســتوران تنها با ارائه گواهی نامه های عدم ابتال به کرونا 
امکان پذیر خواهد بود. شــهروندان فرانسه  هفت روز بعد 
از تزریق دومین دوز واکســن کرونا یا دو روز بعد از تست 
منفی ابتال به کرونا می توانند گواهی سالمت دریافت کنند. 
به گزارش فارس دولت فرانســه این طــرح را با توجه به 
افزایش موارد ابتال به کرونا و بســتری شــدن بیماران در 
بیمارســتان ها ارائه داده اند. قرار است از تاریخ ۹ آگوست 
)دوشــنبه ۱۸ مرداد( به بعد ورود به اماکن عمومی بدون 

ارائه این گواهی نامه ها ممنوع شود.
 در ایتالیا نیز صدها نفر در شــهر رم پایتخت به مرکز 
شهر رفتند و با اعمال گذرنامه های بهداشتی کرونا مخالفت 
کردند. از هفته گذشــته از لحظه اعالم وضع گذرنامه های 
بهداشــتی ویروس کرونا- مخالفان این اقدام حداقل سه 
تظاهرات در مرکز پایتخت ایتالیا برگزار کرده اندمخالفان 
واکسیناســیون در این تجمع با شعارهایی مانند »جهل 
خطرناک ترین ویروس است«، »آزادی در انتخاب آگاهانه« 
و »نه به دیکتاتوری« ســر می دادنــد. از آلمان نیز خبر 
می رســد به رغم آغاز موج چهــارم کرونا در آلمان، صدها 
نفر در اعتراض به محدودیت های کرونایی در خیابان های 

برلین تجمع کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

تظاهرات در سرزمین های اشغالی
از فلسطین اشــغالی نیز خبر می رسد همزمان با اوج 
گرفتن موارد ابتال به ویروس کرونا ، صدها نفر در اعتراض 
به سیاســت های کابینه رژیم صهیونیســتی در قبال این 
بیماری، در »تل آویو« دســت به تجمع زدند. به نوشــته 
روزنامــه »گاردین«، معترضان در این تجمع که شــنبه 
شــب برگزار شد، خشم خود را از افزایش محدودیت های 
کرونایی با وجود واکسیناســیون گســترده ابراز کردند. 
تعداد موارد ابتال و بســتری در اثــر ابتال به ویروس کرونا 
در فلســطین اشــغالی به حد بی ســابقه ای طی ماه های 
گذشته رسیده است.  وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی 
روز شــنبه اعالم کرد ۲هــزارو ۴3۵ نفر ظرف یک روز به 
ویروس کرونا مبتال شــده  و ۲3۶ نفر نیــز در اثر ابتال به 
این بیماری بســتری شــده اند. با وجود تبلیغات گسترده 
بســیار  واکسناســیون  رژیم صهیونیســتی درخصوص 
ســریع و گســترده علیه ویروس کرونا، اکنــون بار دیگر 
زدن ماســک در فضای عمومی سربســته اجباری شده و 
استفاده از »گذرنامه سبز« برای ورود به فضاهایی همچون 
باشگاه های ورزشی، رستوران ها و هتل ها از سر گرفته شده 
است.معترضان به وضعیت کرونا در فلسطین اشغالی، روز 
شــنبه با در دست گرفتن دســت نوشته هایی با مضمون 
»همه گیری وجود ندارد، این یک حقه بازی اســت«، علیه 

واکسن کرونا شعار سر دادند.

رسانه ها از توافق بر روی رهبری دوباره اسماعیل هنیه 
برای جنبش حماس تا سال ۲۰۲۵ خبر می دهند.

خبرگــزاری »آناتولی« به نقل از یک منبع مطلع در جنبش 
حماس اعالم کرده، اعضای این جنبش بر روی انتخاب »اسماعیل 
هنیه« به ریاست حماس برای دور دوم )۲۰۲۱-۲۰۲۵( به توافق 
رسیده اند. شبکه »الجزیره« نیز از توافق برای انتخاب دوباره هنیه 

و ریاست وی بر حماس تا سال ۲۰۲۵ خبر داده است. 
همچنین خبرگزاری »رویترز« به نقل از مقامات فلسطینی 
این خبر را تایید کرده اســت. هنیه برای نخســتین بار در سال 
 ۲۰۱۷ به عنوان رهبر دفتر سیاسی حماس به جای خالد مشعل 

انتخاب شد.
حماس پیش تر »خالد مشعل« را به عنوان رئیس دفتر سیاسی 
در خارج، »صالح العاروری« را به عنوان رئیس این جنبش در کرانه 
باختری و »یحیی الســنوار« را به عنوان رئیس دفتر سیاسی در 

نوار غزه انتخاب کرده بود. 
حماس انتخابات داخلی خود را هر چهار سال یک بار به صورت 

محرمانه )به خاطر مسایل امنیتی( برگزار می کند. 
انتخابات فعلی داخلی از فوریه گذشــته )۲۰۲۱( آغاز شده 
اســت. حماس در جنگ ۱۲ روز غزه، ضربات بی سابقه ای را بر 

صهیونیست ها وارد کرد.

سرویس خارجی-
دفتر هماهنگی »امور بشردوستانه سازمان ملل متحد« 
در اراضی فلسطینی از تخریب یا مصادره ۵۹ ساختمان 
متعلق به فلسطینی ها در کرانه باختری طی دو هفته اخیر 

خبر داده است!
 از جمله سیاست های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم 

فلسطین تخریب خانه ها و آواره کردن ساکنان آنهاست. 
در این راستا، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل 
متحد در اراضی فلسطینی »اوچا« اعالم کرده، رژیم صهیونیستی 
طی دو هفته اخیر ۵۹ ساختمان متعلق به فلسطینی ها در کرانه 

باختری را تخریب یا مصادره کرده است. 
بر اساس گزارش خبرگزاری »صفا«، اوچا این را هم گفته که 
تخریب این منازل منجر به آوارگی ۹۶ نفر و وارد شدن خسارت 
به ۵۵۰ نفر دیگر شده اســت. بیشتر ساختمان های تخریب یا 
 مصادره شــده مربوط به »رأس التین« در رام اهلل )در منطقه ج( 

هستند.
در ادامه گزارش مذکور آمده، نظامیان رژیم صهیونیستی در 
دو هفته گذشــته ۹۱ عملیات بازداشت و تفتیش هم داشته اند 
 و ۱۵۸ فلســطینی از مناطق مختلف کرانه باختری بازداشــت 

شده اند.
 نیروهای اشغالگر اغلب تاسیسات و منازل فلسطینی ها را به 
ویژه در منطقه )ج( در کرانه باختری و محله های قدس اشغالی با 
 هدف کوچ اجباری ساکنان این منطقه و اشغال کامل آن تخریب 

می کنند.
طبق توافق سال های ۱۹۹3 و ۱۹۹۵ میان فلسطین و رژیم 
صهیونیستی موسوم به »توافق اسلو« کرانه باختری به سه منطقه 

الف، ب و ج تقسیم شده است. 
در این تقسیم بندی ها منطقه A یا همان الف، که ۱۸ درصد 
از مســاحت کرانه باختری را تشکیل داده، تحت کنترل اداری 
 و امنیتی تشــکیالت خودگردان فلســطین، منطقه B یا ب که

۲۲ درصد از مساحت کرانه باختری را به خود اختصاص داده، به 
صورت مشترک تحت کنترل هر دو طرف است. 

منطقــه C یــا ج، که ۶۰ درصد مســاحت کرانه باختری را 
تشــکیل داده، از نظر امنیتی و اداری کامال تحت کنترل رژیم 

صهیونیستی است. 
خبر دیگر اینکه، منابع خبری فلسطین از بسته شدن محله 
»الشیخ جراح« در قدس اشغالی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی 

خبر دادند. 
به گزارش ایسنا، خبرگزاری فلسطینی معا اعالم کرده مقامات 
رژیم صهیونیستی در پی درگیری های شنبه شب ورودی محله 
الشیخ جراح را در قدس اشغالی پیش از جلسه دادگاه عالی این 

رژیم درباره این منطقه بستند. 
این خبرگزاری در این باره گزارش داد که نیروهای اشغالگر 
اسرائیل تظاهراتی را در محله الشیخ جراح قدس با ضرب و شتم 

و پاشیدن آب فاضالب بر روی معترضان سرکوب کردند. 
طبق این گزارش، نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی در امتداد 
ورودی الشــیخ جراح مستقر شــده و مانع از ورود به آن به جز 
ســاکنان آن شدند و به محض شروع تظاهرات علیه تصمیمات 
تخلیه خانه های فلسطینی ها، این نیروها تظاهرکنندگان را تعقیب 

کردند و آنها را مورد ضرب و شتم و فشار قرار  دادند. 
این رسانه در ادامه اعالم کرد که نیروهای رژیم صهیونیستی 

چند شهروند فلسطینی را بازداشت کردند.

مسکو تالفی کرد

اخراج 200 کارمند اماکن دیپلماتیک آمریکا
به درخواست روسیه

درخواست 40 نهاد حقوق بشری برای تحریم عربستان در حوزه فناوری های نظارتی

در  نگرانــی  احســاس 
ســیدنی وجــود دارد و 
مردم بر ایــن باورند که 
ممکن  محدودیت ها  این 
اســت حتی بعــد از ماه 
اوت )مرداد( تمدید شود. 
ســویه کرونای دلتا برای 
مسئوالن بخش بهداشت 
بــه موضوعی  اســترالیا 
مبــدل  چالش برانگیــز 
شده اســت و شهروندان 


