س علیه مسلمانان هند رخ داده است
نخستوزیر پاکستان :بدترین کابو 
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عمران خان ،نخستوزیر پاکستان در مصاحب ه با خبرگزاری آسوشیتدپرس نسبت به تشدید خشونتهای هندوها علیه مسلمانان در هند
هشدار داد و گفت :بدترین کابوس دنیا اتفاق افتاده است .یک حزب نژادپرست و افراطی که به برتری نژادی معتقد است کنترل یک کشور
بیش از یک میلیارد نفری را به دست گرفته در حالی که سالح اتمی نیز دارد.

بینالملل

رسانههایآمریکاییازکمبودشدیدموادبهداشتیبویژهدستمالتوالتدراینکشورخبردادند

قحطی همهچیز در آمریکا

گروه بینالملل :آمار مبتالیان به کرونا در آمریکا دیروز باز هم
افزای��ش یافت و به  4743مبتال و  93فوتی رس��ید .این آمار
براس��اس آن چیزی اس��ت که دولت آمریکا به صورت رسمی
اعالم کرده و به واس��طه پنهانکاری گسترده دولت آمریکا در
انتشار تلفات واقعی کرونا ،استناد چندانی نمیتوان به آن داشت.
با این حال آنچه این روزها بیش از همیشه در جامعه غربی
بویژه آمریکا به چشم میآید ،کمبودهای فراوان مواد مورد نیاز
مردم در همه حوزهها بویژه بهداشتی است.
به گزارش «وطن امروز» ،اگر تا چندی پیش جایی عنوان
میش��د که در س��ال  2020مهمترین دغدغ��ه جوامع غربی
«دستمال توالت» میشود ،نویسنده یا گوینده به توهم یا مصرف
مواد روانگردان متهم میشد اما در چند روز گذشته فیلمی از
زنی میانسال در آمریکا منتشر شد که یک بسته دستمال توالت
را زیر پالتوی خود پنهان کرده و همانند جنسی قاچاق آن را به
رخ دیگران میکشد .شوآف آمریکاییها با دستمال توالت هم
پدیده جدیدی اس��ت که این روزها بروز کرده و بر اس��اس آن
«برنده» کسی است که دستمال توالت بیشتری جمع کرده باشد.
جالب اینکه پلیس آمریکا رسما از مردم این کشور خواسته در
صورت تمام شدن دستمال توالت به پلیس زنگ نزنند .آنگونه که
روزنامه آمریکایی یواسای تودی نوشته است :تماس شهروندان
آمریکایی با پلیس آمریکا به خاطر تمام شدن دستمال توالت این
روزها افزایش چشمگیری داشته است .پلیس آمریکا اعالم کرده
موارد مهمتری برای پلیس در مقایسه با تمام شدن دستمال
توالت شهروندان آمریکایی وجود دارد.
یواسای تودی نوش��ته است :کمبود دستمال توالت بسیار
گس��ترده است؛ هم در فروش��گاههای بزرگ مانند والمارت و
کاستکو و هم در آمازون که به طور شبانهروزی کار میکند.
فرمانده پلیس نیوپورت آمریکا در واکنش به تماس مردم برای
تمام شدن دستمال توالت گفته است :این نیز بگذرد .فقط با
 911تماس نگیرید .ما نمیتوانیم کاغذ توالت برای شما بیاوریم.
وخامت اوضاع کمبود دستمال توالت در آمریکا تا جایی پیش
رفته که برخی کاربران ایرانی -آمریکایی استفاده از آفتابه ایرانی را
به عنوان یکی از راهکارها در نبود دستمال توالت توصیه کردهاند.
کمبود دستمال توالت در کشورهای غربی بویژه آمریکا مورد
توجه ویژه رسانههای این کشورها قرار گرفته و برخی رسانهها
مثل خبرگزاری فرانسه به علل روانشناسی آن پرداختهاند.
این خبرگزاری نوشته است :دستمال توالت نه میتواند جلوی
سرایت بیماری و عفونت را بگیرد و نه شکم گرسنه را سیر کند
و دیگر اینکه چرا مثال قوطیهای کنس��رو یا دیگر خوراکیها
و نوشیدنیها در فروشگاهها تمام نمیشود؟ «استیون تیلور»
نویسنده کتاب روانشناسی بیماریهای همهگیر معتقد است
بستههای سفید و قلمبه دستمال توالت ،در ذهن افراد به شکل
نماد امنیت عمل میکند.
وی اف��زود :مردم فکر میکنن��د برای تأمین امنیت خود و
خانوادهش��ان ،غیر از در خانه ماندن و شستن دستهایشان،
باید باالخره کاری کنند.
■■گزارشهای دلهرهآور از وخامت اوضاع در آمریکا

سیانان این روزها گزارشهای جالبی از وخامت اوضاع در پی
شیوع کرونا در آمریکا منتشر میکند .سایت این شبکه در گزارش
دلهرهآوری نوشت :مقامات بلندپایه رسمی آمریکا اطالع دادند به
اندازه کافی و در حد انبوه تجهیزات پزشکی مانند ماسک ،روپوش

گزارش تصویری

رئیسجمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید در
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه نمرهای به واکنش دولتش
به بحران همهگیر ویروس کرونا میدهد ،گفت :من امتیاز ۱۰
میدهم .ترامپ گفت :فکر میکنم عملکرد فوقالعادهای داشتهام
و آن را مدیون این حقیقت هس��تم که ما از یک کشور بسیار
آلوده ،بهرغم حرفهای همه حتی متخصصان که تاکید داشتند
انجام آن بسیار زود است ،دوری کردیم .ما در رابطه با چین بسیار
زود وارد عمل شدیم و اگر چنین کاری انجام نمیدادیم ،اکنون
شرایط کامال متفاوتی را در کشورمان داشتیم .ترامپ با اشاره
به خدمات مقامهای درمانی کشورش گفت :من به خودمان و
متخصصانمان امتیاز کامل میدهم و معتقدم متخصصان ما
عملکرد فوقالعادهای دارند.
رئیسجمهوری آمریکا با دفاع از تالشهای دولتش گفت:
من سیستم منسوخی را از باراک اوباما تحویل گرفتم و ایاالت
متحده اکنون با افراد فوقالعادهای کار میکند .رئیسجمهوری
آمریکا همچنین در پیامی توئیتری ویروس کرونا را ویروس چینی
نامید و وعده داد از صنایع آمریکایی حفاظت کند.
■■اخبار ضد و نقی�ض از احتمال برقراری حکومت نظامی در
آمریکا

پزشکی و دستکش برای مقابله یک کاربر آمریکایی در شرح این عکس نوشته :در جوامع متمدن ت��ا امروز به ای��ن ویروس مبتال
با احتیاجات سیستم بهداشتی و شما به  3نیروی مسلح برای حفاظت از دستمال توالت نیاز دارید شدهاند ،انجام شده است.
درمانی در مقابله با ویروس کرونا
جال��ب اینک��ه وزارت دفاع
ندارند .به گفته منبع سیانان ،مقامهای رسمی وزارت بهداشت و
آمریکا رس��ما اعالم کرده امکان آزمایش کرونا برای نیروهای
خدمات اجتماعی در تماسی تلفنی به سران شرکتهای سازنده
آمریکایی در افغانستان فراهم نیست و افراد مشکوک به کرونا
تجهیزات بهداشتی گفتهاند در حد نیاز وسایل حفاظتکننده
صرفا قرنطینه میشوند .از س��وی دیگر «مایک پمپئو» وزیر
برای پر کردن کمبودهای تدارکات در انبارهای استراتژیک ایالتی
خارجه آمریکا ش��دیدا به اتهامات چین مبنی بر اینکه آمریکا
و محلی موجود نیست CNN.از تایید این تماس تلفنی از طرف
مسبب شیوع کرونای جدید است ،اعتراض کرد .پمپئو مدعی
یک مقام رسمی وزارت بهداشت آمریکا خبر داد.
شد :اکنون زمان مناسبی برای انتشار اطالعات گمراهکننده و
شایعات عجیب و غریب نیست.
■■وزیر دفاع آمریکا به قرنطینه رفت
■■خود گویی و خود خندی ترامپ
پنتاگون به عنوان وزارت دفاع آمریکا از ابتدای گس��ترش
کرونا در آمریکا تالش فراوانی را برای پنهانکاری آمار شیوع این
ترامپ که این روزها بابت نحوه مدیریت کرونا در کشورش
بشدت از سوی رسانهها و افکار عمومی آمریکا زیر رگبار انتقادات
بیماری در میان سربازان آمریکایی داشته است .بر اساس آنچه
از میان رسانههای آمریکایی به بیرون درز کرده ،هماکنون طیف
قرار گرفته ،به عملکرد دولت خود در مبارزه با کرونا نمره  10از
 10داد(!) نمره تمام ترامپ به خود مصداق آن ضربالمثل فارسی
گستردهای از نظامیان آمریکایی در قطر و امارات و تعداد کمتری
در عربستان و افغانستان به کرونا مبتال شدهاند.
است که «خودگویی و خودخندی؛ عجب مرد هنرمندی» .این
وخامت اوضاع اما به گونهای است که دیروز پنتاگون اعالم
روزها مردم آمریکا با کمبود ش��دید مواد غذایی و بهداش��تی
مواجهند و قفس��ههای فروشگاههای این کش��ور خالی از هر
کرد «مارک اسپر» وزیر دفاع این کشور و معاونش به ظن اینکه
به ویروس کرونا مبتال شده باشند ،تحت قرنطینه قرار گرفتند.
چیزی حتی دس��تمال کاغذی و توالت است و در سوی دیگر
پنتاگون افزود :این اقدام در پی اینکه  ۱۸کارمند وزارت دفاع
ترامپ به جای پذیرش وضع موجود به خود نمره کامل میدهد.

داستان از آنجا شروع شد که شبکه تلویزیونی سیانان در
گزارش��ی از بررسی محرمانه طرح منع عبور و مرور در سراسر
آمریکا به عنوان راهی برای مقابله با کرونا در این کشور خبر داد.
بر اساس گزارش سیانان ،دولت دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا در حال بررسی اجرای منع رفت و آمد سراسری است
که به برخی مشاغل غیرضروری دستور خواهد داد در ساعات
مشخصی از روز تعطیل کنند.
انتشار این خبر بازتابهای زیادی در جامعه بحرانزده آمریکا
داش��ت تا جایی که کاخ س��فید مجبور به تکذیب آن شد .در
همین ارتباط «کیتی میلر» سخنگوی دفتر معاون رئیسجمهور
آمریکا و «جود دیر» سخنگوی کاخ سفید هر دو این گزارش
شبکه خبری سیانان را رد کردند .میلر در توئیتی نوشت :این
موضوع حقیقت ندارد و نادرست است.
با این وجود ایالتهای مختلف در سراس��ر آمریکا دس��تور
تعطیلی کافهها و رستورانها به منظور جلوگیری از شیوع ویروس
کرونا را صادر کردهاند .مرکز کنترل و جلوگیری از بیماریهای
آمریکا هم توصیهنامهای را منتشر کرد و دستور داد طی  8هفته
آتی تمام تجمعهای بیش از  ۵۰نفر لغو شود ،البته این تعداد
دیروز به درخواست ترامپ به تجمعات  10نفره تغییر کرد.
آنچه بیشتر س��بب ترس آمریکاییها شده ،سخنان دکتر
«آنتونی فوچی» از اعضای کلیدی نیروی ضربت ویروس کرونای
دول��ت آمریکا بود که در یک برنامهای تلویزیونی گفت :مردم
آمریکا باید خود را برای «قرنطینه» آماده کنند .وخامت اوضاع
شیوع کرونا در آمریکا سبب شده ترامپ و پنس صرفا از طریق
ویدئوکنفرانس با فرمانداران ایالتها در کل کشور در ارتباط باشند.

دور دنیا

انصاراهلل :ائتالف عربی اقدامی
برای مقابله با کرونا نمیکند

رئیس کمیته عالی انقالب یمن کش��ورهای ائتالف
متجاوز عربی را مس��ؤول هرگون��ه ابتالی یمنیها به
کرونا دانس��ت و تاکید کرد آمریکا ب��ا پایان محاصره
مخالف است و حتی خواهان توقف کمکهای انسانی
اس��ت .محمدعلی الحوثی ،رئیس کمیته عالی انقالب
یم��ن اعالم کرد :ائت�لاف عربی عمدا هیچ کاری برای
مقابله با ش��یوع بیماری کرونا در مناطقی که اش��غال
کرده ،نمیکند؛ نه اقدام پیشگیرانهای میکند نه اقدام
فوقالعادهای ،نه قرنطین ه و نه هیچ اقدام دیگری .وی در
توئیتی ائتالف متجاوز عربستان را مسؤول هرگونه ابتال
به کرونا در کشور و عدم اتخاذ تصمیمات درست دانست
و اشاره کرد ائتالف کنترل حریم هوایی و گذرگاههای
دریایی و زمینی را در دست دارد.

سنای آمریکا قانون جاسوسی
اطالعات خارجی را تمدید کرد

س��نای ایاالتمتحده آمریکا به اتفاق آرا مفاد قانون
جاسوس��ی اطالعات خارجی ( )FISAرا که یکش��نبه
منقضی ش��د ،برای مدت کوتاه��ی دوباره تمدید کرد.
تایید تمدید این قانون برای بازه زمانی  ۷۷روزه اس��ت
و اکن��ون مجلس نمایندگان آمری��کا هم باید موافقت
خود را با آن اعالم کند .در گزارش ماه دس��امبر بازرس
کل وزارت دادگس��تری آمریکا ،موارد متعددی از بروز
اش��تباه و حذف به دست اداره تحقیقات فدرال آمریکا
(افبیآی) در درخواس��تهای استفاده از این قانون به
منظور شنود کارتر پیج ،دستیار کمپین ترامپ در سال
 ۲۰۱۶شناسایی شد.

اعتراض شدید چین به استفاده
ترامپ از واژه «ویروس چینی»

وزارت خارج��ه چی��ن ب��ه توئی��ت دونال��د ترامپ،
رئیسجمه��ور آمریکا ک��ه در آن از واژه ویروس چینی
به جای عبارت ویروس «کووید »19-استفاده کرده بود
شدیدا اعتراض کرد .ترامپ در حساب توئیتری خود نوشت:
«آمریکا قویا از صنایعی مثل ایرالینها و دیگر صنایع که
به طور خ��اص تحت تاثیر ویروس چینی قرار گرفتهاند
حمایت خواهد کرد .ما قویتر از قبل خواهیم ش��د» .به
نظر میرسد ترامپ عمدا از واژه ویروس چینی به جای
ویروس کرونا استفاده کرده است تا عامل تضعیف اقتصاد
آمریکا را به چین نسبت دهد.

اقدامات خلیلزاد برای ایجاد نسخه
جدیدی از حکومت وحدت ملی

یک کاربر آمریکایی با انتشار
این عکس نوشته :دستمال توالت
در شرایط اضطراری

برخی کاربران فضای مجازی در آمریکا و انگلیس در
اعتراض به مدیریت کرونا توسط جانسون و ترامپ ،اقدام
به انتشار عکسهای این  2نفر روی دستمالهای توالت
کردند

پلیس آمریکا از مردم این کشور خواسته است در
صورت اتمام دستمال توالت اقدام به برقراری تماس با
مرکز فوریتهای پلیس نکنند ،چرا که پلیس کارهای
مهمتری دارد

فیلمی از نوازندگی  2آمریکایی در کنار
قفسههای خالی دستمال توالت در یک
فروشگاه زنجیرهای منتشر شده که در توضیح
آن نوشته شده« :در فراغ دستمال توالت»

وضعیت کمبود دستمال توالت در آمریکا به جایی رسیده که شوآف با آن از ژانرهای مورد عالقه برخی کاربران فضای مجازی در ایاالت متحده شده است

در حالی که جنجالهای انتخاباتی ادامه دارد بهنظر
میرس��د نماینده ویژه آمریکا در افغانستان برای ایجاد
نسخه جدیدی از حکومت وحدت ملی تالش میکند.
«زلمای خلیلزاد» نماین��ده ویژه آمریکا در امور صلح
افغانس��تان ضمن خطرن��اک خواندن ش��رایط کنونی
افغانستان گفت که نگرانیهای «عبداهلل عبداهلل» درباره
روند انتخابات این کش��ور «صحیح» است .خلیلزاد به
«اش��پیگل» گفت با این حال اگر اشرف غنی و عبداهلل
بتوانند بهروی دولتی فراگیر بهرهبری غنی توافق کنند
و اگر این دولت فراگیر بتواند با دیگر رهبران سیاسی تیم
مذاکرهکننده تشکیل دهد فرصت خوبی برای پیشرفت
عمده در روند صلح وجود دارد.

خشم مردم لبنان
از تبرئهشدن جاسوس اسرائیلی

رئیسجمهور عراق بعد از ناکامی کمیته 7
عراق
نفره برای معرفی نخستوزیر ،عدنان الزرفی
از چهرههای سیاسی و استاندار سابق نجف را مامور تشکیل
کابینه جدید عراق کرد.
فرآین��د انتخاب نخس��توزیر از طریق ائت�لاف احزاب
درونپارلمانی عصر دوش��نبه به دلیل درخواست گروههای
سیاسی برای رایزنیهای بیشتر به تعویق افتاد و برهم صالح
در اقدامی متفاوت روز گذشته الزرفی را برای نخستوزیری
عراق به پارلمان معرفی کرد.
به گزارش «وطن امروز» ،انتخاب عدنان الزرفی توس��ط
رئیسجمهور عراق و حدود 3هفته بعد از عذر خواستن محمد
توفیق عالوی از تشکیل کابینه و بعد از پایان کار کمیته 7
نف��ره پارلمانی مورد تایید گروههای سیاس��ی برای انتخاب
نخس��توزیر صورت گرفت .برخی منابع اطالعرسانی عراق
اعالم کردند جلسه انتخاب با حضور مدحت المحمود رئیس
دادگاه عالی فدرال ،فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی و
محمد الحلبوسی رئیس پارلمان تشکیل شد .بر این اساس
الزرفی وظیفه دارد طی  ۳۰روز از تاریخ مکلف شدن دولت
تشکیل دهد .پیش از این رسانههای عراقی اعالم کرده بودند
که برهم صالح ،رئیسجمهور عراق قصد دارد «نعیم السهیل»
را مامور تشکیل دولت انتقالی عراق کند.

بعدازناکامیکمیته 7نفرهدرمعرفینخستوزیر،برهمصالحرئیسجمهورعراقروزگذشتهاستاندارسابقنجفرا
بهعنواننخستوزیرمکلفبهپارلمانمعرفیکرد

عدنان الزرفی نخستوزیر خواهد شد؟

■■آیا اقدام رئیسجمهور قانونی است؟

توگو با
«علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق در گف 
وبگاه المسله ،بر این عقیده است که پس از ناکامی کمیته 7
نفره در معرفی نخستوزیر و پایان مهلت قانونی« ،برهم صالح»
طبق قانون میتوانست خود تمام اختیارات نخستوزیری را
بر عهده بگیرد و دیگر فراکسیون اکثریت موضوعیت ندارد.
همچنین رئیسجمهور در انتخاب هر فردی برای معرفی به
عنوان نخستوزیر آزاد است.
■■موضع جریانهای سیاسی درباره انتخاب الزرفی

از زمان��ی ک��ه زمزمهه��ا درب��اره انتخ��اب الزرفی برای
نخستوزیری آغاز شد ،برخی گروهها مخالفت خود را به دلیل
س��ابقه او ،ابراز کردند و در شبکههای اجتماعی نیز کاربران
عراقی نوشتند که او تابعیت آمریکایی دارد .وبگاه االخباریه عراق
نوشت که تاکنون عمده گروههای سیاسی شیعه مخالفت خود
را صراحتا با نخستوزیری الزرفی اعالم کردهاند که از جمله آنها
ائتالف دولت قانون ،بدر ،عصائب اهلالحق و حکمت هستند.

یک منبع عراقی نیز گفت که برخی گروههای سیاسی به
«برهم صالح» گفت ه بودند هر فردی را میتواند معرفی کند جز
«عدنان الزرفی»« .حنین القدو» از نمایندگان ائتالف الفتح به
وبگاه المعلومه عراق گفت که نوری المالکی و هادی العامری
به برهم صالح پیام دادند که مخالف نخس��توزیری الزرفی
هس��تند و با انتخاب الزرفی ب ه عنوان مأمور تشکیل کابینه،
به نظر میرسد که برهم صالح بدون توجه به نظر احزاب و
ائتالفهای سیاسی دست به این کار زده است.
«فالح الزی��ادی» از نمایندگان عضو ائتالف النصر نیز در
بیان چگونگی نخستوزیر شدن «الزرفی» گفت که پس از
شکست کمیته  7نفره ،ائتالف النصر شروع به جمعآوری امضا
از نمایندگان گروههای سیاسی مختلف کرد تا بتواند الزرفی را
به رئیسجمهور معرفی کند.
به هر حال بسیاری بر این عقیده هستند که دریافت رأی
اعتماد از پارلمان برای کابینه او در سایه مخالفت شدید برخی
گروههای سیاسی ،بسیار دشوار خواهد بود و از هماکنون برخی

گروهها شرطهای بسیار مهمی را جلوی پای الزرفی گذاشتهاند.
«کرم علیوی» از نمایندگان ائتالف الفتح (به رهبری هادی
العامری) در اولین واکنش به وبگاه المعلومه گفت که اگر الزرفی
اجرای مصوبه پارلمان مبنی ب��ر اخراج نیروهای خارجی از
عراق را تضمین نکند ،هرگز گروههای شیعه به کابینه او رأی
اعتماد نخواهند داد.
■■«عدنان الزرفی» کیست؟

عدنان عبد خضیر عباس مطر الزرفی 55ساله و متولد نجف
در  3دوره مختلف استاندار نجف بوده و از سال  2018تاکنون
نماینده پارلمان عراق است .وی از سال 1983به عضویت حزب
الدعوه ،از پرس��ابقهترین احزاب سیاسی عراق درآمد .از سال
 1991تا  1998در زندان ابوغریب حبس شد و پس از فرار
از زندان به عربستان و از آنجا به آمریکا پناهنده شد .پس از
جنگ  2003به عراق بازگشت و عمده پستهای وی مربوط
به مناصب امنیتی و نمایندگی پارلمان بوده است .وی در سال
 2009از حزب الدعوه خارج شد و تشکل الوفاء را شکل داد و
دبیرکل این جنبش شد .الزرفی از سال  2018تاکنون نماینده
پارلمان عراق است و سمت ریاست فراکسیون النصر (ائتالف
النصر به رهبری حیدر العبادی ،نخستوزیر اسبق عراق) در
پارلمان را بر عهده دارد .وی مس��ؤول سابق اداراتی است که
بعد از جنگ آمریکا علیه عراق در سال  ۲۰۰۳تشکیل شدهاند.

جوانان لبنانی با بستن مسیر منتهی به منطقه بریتال
و به آتش کشیدن الستیکها ،اعتراض خود را به آزادی
عامر الفاخوری ،جاسوسی اسرائیلی نشان دادند .معترضان
همچنین مس��یر دورس در نزدیکی ایستگاه الجبلی را
با قرار دادن الس��تیکهای آتش گرفته بستند .دادگاه
نظامی لبنان حکم آزادی «عامر الفاخوری» جاس��وس
اسرائیلی را صادر کرد و در عین حال حزباهلل این اقدام
را تصمیمی اشتباه و تحت فشارهای آمریکا توصیف کرد.
دادگاه نظامی لبنان در بیانیهای با اعالم آزادی عامر الیاس
الفاخوری ،احکام صادره قبلی درباره وی را شامل گذشت
زمان و باطل عنوان کرد .گفتنی است الفاخوری جنایات
زیادی را در حق اسرا مرتکب شده به طوری که به قصاب
الخیام معروف است .پیشتر اخباری درباره تالش سفارت
آمری��کا در بیروت برای فراری دادن الفاخوری به خارج
کشور منتشر شده بود.

هشدار مصر به رسانههای غربی

کمیته اطالعات رسانه در مصر دیروز تصمیم گرفت
دفتر روزنامه انگلیس��ی «گاردین» را در مصر ببندد و
مج��وز این دفتر را پس بگی��رد .این کمیته همچنین
در بیانیهای خبری تصمیم گرفت به خبرنگار روزنامه
نیویورک تایمز هم هش��دار نهایی بدهد تا در اخباری
که درباره مصر منتشر میکند به منابع رسمی رجوع
کرده و قوانین حرفهای را رعایت کند .کمیته اطالعات
رس��انه مصر تأیید کرد که این  2روزنامه در خبرهایی
که با موضوع ویروس کرونا در مصر منتشر میشود به
قوانین حرفهای پایبند نبودند و به منابع ناموثق اعتماد
میکردند و با منابع رس��می و مقامات رس��می معتبر
ارتب��اط برقرار نمیکردند .ای��ن کمیته تاکید کرد که
آنچه اتفاق افتاده است انتشار اخبار گمراهکننده درباره
مصر و اشتباه و توهین عمدی به مصر از هر نظر بوده
اس��ت که این کار بارها و بارها توسط  2روزنامه بویژه
گاردین تکرار شده است.

