نخستوزیر ژاپن وضعیت فوقالعاده اعالم میکند

سهشنبه  19فروردین 1399
وطنامروز      شماره 2896

رسانههای ژاپن روز دوشنبه اعالم کردند آبه شینزو ،نخستوزیر این کشور قصد دارد برای مقابله با شیوع هر چه بیشتر ویروس کرونا وضعیت فوقالعاده اعالم کند.
یک مقام دولت ژاپن اعالم کرد انتظار میرود طرح وضعیت فوقالعاده امروز اعالم و از روز چهارشنبه اجرایی شود .طی وضعیت فوقالعاده که از روز چهارشنبه
عملی خواهد شد فرمانداران نواحی به مردم خواهند گفت در خانهها بمانند و از مدارس و دیگر نهادها درخواست خواهند کرد فعالیت خود را تعطیل کنند.

بینالملل

سیاسی در روند ارزیابیهای خود دید بسیار کمی در زمینه
میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا دارند.
این روزنامه آمریکایی در ادامه نوش��ته است :چهارشنبه
هفته پیش کاخ سفید تخمین زد  100تا  240هزار آمریکایی
ممکن اس��ت توسط «کووید »19-کشته شوند که  60هزار
نفر بیش از تعداد س��ربازان آمریکایی کشته شده در جنگ
ویتنام است.

دور دنیا

مرکل همچنان تصمیمی
برای صدراعظمی مجدد ندارد

■■نظام فدرالی دلیل کمبودهای کرونایی؟

  واشنگتنپست  :میزانتلفاتکرونادر  آمریکابسیاربیشترازآمارهایاعالمشدهاست

واشنگتن ایاالت را تنها گذاشت
به نقل از یک مقام آمریکایی افزوده اس��ت :تا هفتهها دلیل
فوت افراد آنفلوآنزا ثبت شد و نه کرونا.
واشنگتنپست در ادامه افزود :اپیدمیلوژیستها میگویند
کمبود گسترده دسترسی به امکانات تست در هفتههای اول
شیوع ویروس در آمریکا به این معنی است که مبتالیان به
بیماریهای تنفسی بدون اینکه در لیست فوتیهای کرونا ثبت
شوند مردهاند .اگرچه واشنگتنپست عبارت هفتههای اول را
در گزارش خود ذکر میکند اما شواهد امر نشان از کمبودهای
جدی در این زمینه دارد .وقتی کادر درمان بیمارستانهای
نیویورک از نبود دستکش و ماسک حفاظتی گلهمندند ،تکلیف
کیتهای گرانقیمت تشخیصی مشخص است.
این روزنامه در ادامه گزارش خود نوش��ته است :به گفته
مسؤوالن گورستانها و نمایندگان پرستارهای خانگی ،حتی
اکنون نی��ز افرادی که در خانه یا در مراکزی که بیماران به
دلیل کمبود تخت در بیمارستانها در آنجا نگهداری میشوند
و میمیرند ،مورد آزمایش قرار نمیگیرند .این گزارش به نقل
از کارشناسان افزود :آزمایشهای پس از فوت نیز در سراسر
کشور بسیار متفاوت انجام میشود و برخی مقامات میگویند
آزمایش مردگان هدر دادن امکانات کم است که میتواند برای
آزمایش افراد زنده مورد استفاده قرار بگیرد .واشنگتنپست
افزوده اس��ت :در نتیجه مقامات بهداشت عمومی و رهبران

مرگ و میرها آنفلوآنزا ثبت میشود.
گ�روه بینالملل :آمار مبتالیان ب��ه کرونا دیروز در آمریکا از
این گزارش افزوده است :مراکز کنترل بیماری و پیشگیری
 336851نفر گذش��ت و تعداد کشتهشدگان هم به مرز ۱۰
از بیماریها فقط فوتیهایی را که آزمایش آنها در آزمایشگاهها
هزار [ 9620نفر] رسید.
تایید شده است ،ثبت میکنند.
ب��ه گزارش «وطن امروز» ،بدین ترتیب آمار مبتالیان به
برداش��ت دیگر از این جمله واشنگتنپس��ت این اس��ت
کرون��ا در آمریکا  2برابر و نیم کش��ور دوم در جدول تعداد
که بس��یاری از آمریکاییها اصوال مجال آزمایش دادن پیدا
مبتالیان یعنی اس��پانیا شد .وخامت اوضاع کرونا در آمریکا
نمیکنند و جان خود را از دست میدهند.
ب��ه صورتی اس��ت که برخ��ی آن را ۱۱
چندی پیش در آمریکا خبری منتشر
س��پتامبر جدید این کشور میدانند .در
به گفته متخصصان حوزه پزشکی
ش��د که به دلیل گران بودن تس��تهای
همین ارتباط رئیس بهداری دولت آمریکا
و برخ�ی مقام�ات دول�ت آمریکا
کرونا ،طیف گس��تردهای از مردم آمریکا
اعالم ک��رد هفته پیش رو س��ختترین
شیوع سریع ویروس کرونا مطمئنا
اص��وال پولی برای این موض��وع ندارند و
و غمبارتری��ن هفت��ه برای بس��یاری از
باعث کش�ته شدن شمار زیادی از
حتی اگر مبتال هم شوند چارهای ندارند.
ش��هروندان این کش��ور خواه��د بود .به
آمریکاییهایی شده است که هرگز
در ادامه گزارش واشنگتنپس��ت به نقل
گزارش یورو نی��وز ،ژنرال «جروم آدامز»
در لیست آمارها شمارش نشدهاند
از «کریستین نوردلند» سخنگوی مرکز
رئیس به��داری دولت آمریکا اعالم کرد:
پیش��گیری از بیماریه��ای آمریکا آمده
ل هاربر و ۱۱
ای��ن زمان ،برای ما زمان پر 
اس��ت :ما میدانیم که این آمار به نوعی حداقلی محس��وب
سپتامبر خواهد بود که نه فقط در یک نقطه ،بلکه در سراسر
میشود.
کشور روی خواهد داد و میخواهم آمریکاییها این را بفهمند.
وی افزود :در بحث آماری ش��ما نمیتوانید فقط به موارد
آنچه اما دی��روز در میان اخبار مرتبط با کرونا در آمریکا
تأیید شده آزمایشگاهی اعتماد كنید .بنابراین بدون شک -این
خودنمای��ی کرد ،گ��زارش ش��گفتآور روزنام��ه آمریکایی
یک حقیقت است -تعداد تلفات دستکم گرفته میشود ،زیرا
واشنگتنپست درباره چندبرابر بودن آمار واقعی تلفات کرونا
شما آزمایش را روی همه افراد اعمال نمیکنید .این روزنامه
در آمریکا به نسبت آن چیزی است که دولت ترامپ به عنوان
آمار رسمی اعالم میکند.
در می��ان صدها خبری که ه��ر روز از وضعیت کرونا در
آمریکا مخابره میش��ود ،این گزارش از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است .از ابتدای شیوع کرونا در دنیا مهمترین اتهام
عالوه بر گزارش واشنگتنپست ،خبر دیگری که دیروز در میان اخبار کرونا
دولت آمریکا کتمان تلفات در این کشور بوده است .اسفندماه
در دنیا خودی نش�ان داد ،خبر بستری شدن بوریس جانسون ،نخستوزیر
یا
سال گذشته ترامپ بارها با مقایسه کرونا با سرماخوردگی
انگلیس در بیمارستان به دلیل ابتال به کرونا بود 2 .روز پیش هم خبر ابتالی
پس
آنفلوآنزا از کماهمیت بودن این بیماری س��خن گفت و
نامزد باردار جانسون به کرونا در رسانهها منتشر شده بود که در کنار ابتالی
در
کرونا
از آنکه چند خبر از ابتالی شهروندان آمریکایی به
چند عضو خانواده سلطنتی انگلیس به کرونا ،از وخامت اوضاع در این کشور
بودن
خوب
رسانههای این کش��ور منتشر شد ،ترامپ باز از
حکایت دارد .دیروز دفتر نخستوزیر انگلیس اعالم کرد بعد از گذشت 10روز از
مایه
متخصصان
اوضاع در این کش��ور سخن گفت که برای
ابتالی بوریس جانسون به ویروس کرونا و به دلیل ادامهدار بودن عالئم بیماری
تعجب بود.
وی ،او یکشنبهش�ب برای انجام آزمایشهای بیشتر در بیمارستان پذیرش
حوزه
متخصصان
از
نقل
به
پس��ت
ن
واشنگت
روزنامه
حاال
شده است .خبرگزاری اسپوتنیک نیز به نقل از منابعی گزارش داد جانسون
ویروس
تلفات
میزان
داده
گزارش
آمریکا
درمان
و
بهداش��ت
نیاز دارد به دس�تگاه اکسیژن وصل شود .اتصال فرد به دستگاه اکسیژن به
کرونا در این کشور بسیار بیشتر از آمارهای اعالم شده است.
دلیل ناتوانی وی در تنفس آسان انجام میشود و نشان از وخامت اوضاع بیمار
روزنامه واشنگتنپست نوشت :به گفته متخصصان حوزه
دارد  .نخستوزیر انگلیس از  10روز پیش به دلیل مثبت بودن تست ابتالیش به ویروس کرونا اعالم کرده بود وظایف مربوط
ویروس
پزش��کی و برخی مقامات دولت آمریکا شیوع سریع
به اداره دولت را از خانه انجام خواهد داد  .رابرت جنریک ،وزیر جوامع بریتانیا دیروز با حضور در شبکه بیبیسی گفت :با
هایی
ی
آمریکای
کرونا مطمئنا باعث کشته شدن شمار زیادی از
وجود تمایل جانسون به بازگشت به خانه شماره ( 10نخستوزیری) و اینکه او شخصا از بستری شدن در بیمارستان بیزار
اند.
ه
نشد
شمارش
شده است که هرگز در لیست آمارها
است اما مجبور شده در بیمارستان بماند؛ نشانه دیگری از اینکه حال نخستوزیر راستگرای انگلیس رو به وخامت گذاشته
کسانی
از
بسیاری
ها،
ی
به گفته مدیر بخش تدفین کرونای
است .با وجود تاکید جنریک بر اینکه جانسون از روی تخت بیمارستان کشور را اداره خواهد کرد اما او احتمال تکیه زدن
قرار
آزمایش
م��ورد
میرند،
که در خانههای س��المندان می
وزیر خارجه به جای نخستوزیر را که اخیرا در محافل محافظهکار مطرح شده رد نکرد .دومنیک راب ،وزیر خارجه انگلیس،
مقامات
نتیجه،
در
شود،
ی
نم
نمیگیرند و دلیل مرگشان اعالم
رئیس سنی کابینه است و طبق دستورالعملهای از پیش تعیین شده دفتر نخستوزیری اگر حال جانسون به قدری وخیم
تلفات
درباره
کاملی
دید
فاقد
بهداشت عمومی و رهبران دولت
شود که نتواند امور را مدیریت کند ،جایگزین او خواهد شد.
این بیماری همهگیر هستند .به نوشته این روزنامه بسیاری از

زمزمهها برای انتخاب جایگزین بوریس جانسون

پارلم��ان ع��راق روزهای چهارش��نبه و
عراق
پنجشنبه جلسه بررسی برنامهها و رای
اعتم��اد به عدن��ان الزرفی ،نخس��توزیر مکلف از س��وی
رئیسجمهور عراق را برگزار خواهد کرد .الزرفی طی روزهای
گذشته در مصاحبه با رسانهها خود را منتخب اول گروههای
شیعه در پارلمان معرفی کرده است .این جلسه در حالی ترتیب
داده شده که نتیجه نشست سهجانبه سران  3ائتالف اصلی
پارلمان عراق یعن��ی جریان حکمت ،دولت قانون و ائتالف
الفتح ،عبور از نخس��توزیر مکلف و معرفی گزینه جدیدی
برای احراز این پست بود .انتقادها به الزرفی از سوی احزاب
و جریانهای سیاسی حول  2موضوع شخصیت وی و نحوه
انتخاب ش��دن او برای این پس��ت است .به نظر میرسد که
شانس الزرفی برای جلب نظر اکثریت پارلمان بسیار پایین
است و او بهرغم تالشهایی که برای کسب این جایگاه داشت
مجبور به کنارهگیری از این سمت خواهد بود .در این راستا
احتمال دارد عراق ،پس از جلسه پارلمان و عدم رای اعتماد
به الزرفی شاهد تحوالت تازهای در عرصه سیاسی و آشوبهای
محدود خیابانی باشد .آشوبهایی که از سوی مزدوران وابسته
به تروریس��تهای آمریکا ترتیب داده خواهد شد و احتماال
ترورهای هدفمند را نیز در پی خواهد داشت اما این تحوالت
ب��ه هیچ عنوان به معنای بروز کودتا یا درگیریهای نظامی
شدید نخواهد بود.
ب��ه گزارش «وطن ام��روز» ،یک منبع نزدیک به جریان
حکمت ملی عراق نتایج نشست سهجانبه رؤسای  3ائتالف

 5ائتالفبزرگشیعهدرپارلمانعراقصراحت ًابانخستوزیریالزرفی  مخالفتکردند


شکست الزرفی در جلب نظر اکثریت پارلمان عراق
اصلی شیع ه عراق یعنی جریان حکمت به رهبری عمار حکیم،
دولت قانون به ریاست نوری مالکی و ائتالف الفتح به ریاست
هادی عامری را فاش کرد .این منبع گفت :رؤس��ای جریان
حکمت ملی ،دولت قانون و ائتالف الفتح در این نشست درباره
معرفی جایگزین عدنان الزرفی ،نخستوزیر مکلف عراق به
توافق رسیدند .طبق گفته این منبع ،عمار حکیم ،نوری مالکی
و هادی عامری در این زمینه توافق کردند اما نام نامزد مورد
نظرش��ان برای تصدی پست نخستوزیری را فاش نکردند.
تاکنون  5ائتالف از جمله ائتالف الفتح و فراکسیون الصادقون
نیز مخالفت خود را با تش��کیل دولت توسط عدنان الزرفی
اعالم کردهاند .اما نخستوزیر مکلف عراق بدون توجه به این
مخالفتها در حال تالش برای جلب رضایت فراکسیونهای
مختلف و گرفتن رأی اعتماد برای اعضای کابینه خود است.
یک��ی از عمده دالیلی که منجر ب��ه مخالفت گروههای
شیعه و احزاب پارلمانی با نامزدی الزرفی برای تصدی پست
نخستوزیری شده است ،مربوط به روابط وی با آمریکاست.
هر چند نخستوزیر مکلف در آخرین مصاحبه خود اعالم کرده
است که عراق نیازی به نظامیان خارجی ندارد و او نماینده هیچ
کشوری نیست .اما از آنجا که در برنامه پیشنهادی وی اشارهای
به عزم دولت برای اجرای مصوبه پارلمان برای اخراج آمریکا از

عراق وجود نداشت ،نمایندگان و گروههای سیاسی به این باور
رسیدهاند که الزرفی عزم جدی برای اجرای مصوبه پارلمان
را ندارد؛ چه اینکه روز گذشته نماینده فراکسیون الصادقون
در پارلمان عراق درباره استفاده واشنگتن از اهرمهای فشار
جدید علیه برخی فراکسیونهای سیاسی هشدار داد« .سعد
شاکر» نماینده فراکسیون الصادقون در پارلمان عراق به پایگاه
خبری المعلومه گفت که گروههای مقاومت اطالعات دقیقی
درباره همدستی برخی شخصیتهای سیاسی با واشنگتن
دارند .شاکر اشاره کرد که واشنگتن با تهدید هدف قرار دادن
مواضع حشدالشعبی و تالش برای تحمیل عدنان الزرفی به
عنوان نخستوزیر آینده عراق ،اقدام به استفاده از اهرمهای
فشار جدید علیه احزاب سیاسی عراق کرده است.
عالوه بر این ،نحوه انتخاب وی به عنوان نامزد نخستوزیری
نیز از منظر حقوقی محل اش��کال است ،چرا که وی با رای
دادگاه فدرال انتخاب شده و از آنجا که عضویت قاضی محمد
رجب الکبیسی در دادگاه فدرال از سوی شورای عالی قضاوت
لغو شده بود ،عمال انتخاب وی از سوی دادگاه فدرال وجاهت
قانونی نداشت .با این حساب به نظر میرسد عراق باید منتظر
معرفی نامزد جدید نخستوزیری باشد .هر چند نمیتوان تا
پایان جلس��ه پارلمان با اطمینان از عدم رای اعتماد الزرفی

آمریکاییها دنبال مقص��ری بزرگ برای فاجعه مدیریت
کرونا در کشورشان میگردند .اگر این ماجرا در غرب آسیا یا
حتی اروپا بود یافتن مقصر برای آمریکاییها کاری نداشت و
ترامپ یا وزیر خارجه این کشور بالفاصله یکی از کشورهای
منتق��د آمریکا را به عن��وان عامل گس��ترش کرونا معرفی
میکردن��د اما در خاک آمریکا داس��تان ب��ه همین راحتی
نیس��ت .اگرچه بس��یاری از رس��انهها به دلیل دستورالعمل
کاخ س��فید ورود زیادی به ماجرای پیدا کردن مقصر برای
ش��یوع کرونا نکردهاند اما برخی نیز نگاه متفاوتی به دالیل
کمبودهای پزشکی در همه ایالتهای آمریکا دارند .روزنامه
لسآنجلستایمز دیروز در تحلیلی نوشت :نظام فدرالی مانع
پاسخ مناسب آمریکا به بحران کرونا شده است.
به نوش��ته این روزنامه ،در حالی که این بیماری همهگیر
سراسر آمریکا را در نوردیده ،مبارزه با آن غیرمنسجم بوده و
مرز میان ایالتهای آمریکا به عاملی تعیینکننده در زندگی
یا مرگ ساکنان آنها تبدیل شده است.
از طرف دیگر ،نبود دستورها و پیامهای قدرتمند از سوی
دولت دونالد ترامپ هم به عاملی مکمل تبدیل ش��ده است.
لسآنجلستایمز افزود :فقدان دس��تورات قدرتمند از سوی
دولت ترامپ باعث شده بسیاری از تصمیمهای مرگ و زندگی
به مقامهای محلی و ایالتی واگذار شود.
به نوش��ته این روزنامه ،نظام غیرمتمرکز سالمت آمریکا
موجب تفویض اختیاراتی جامع به فرمانداران درباره اعمال
قرنطینه شده است.
■■اعالم وضعیت اضطراری در پایگاههای نظامی آمریکا در ژاپن

در پی افزایش شیوع کرونا در شرق ژاپن ،فرمانده نیروهای
آمریکایی دیروز در پایگاههای این کشور وضعیت اضطراری
اعالم کرد.
کوین اشنایدر ،فرمانده نیروهای آمریکایی در ژاپن گفت:
بهدلیل ادامه یافتن ابتال به بیماری «کووید »۱۹-در مناطق
مختلف توکیو ،وضعیت اضطراری بهداش��ت عمومی را برای
پایگاههای منطقه کانتو اعالم کردم .وی افزود :این دس��تور،
تمام پایگاهها و تأسیس��ات نیروی زمینی ،دریایی ،هوایی و
تفنگداران دریایی را شامل میشود.
پیش از این ش��یوع ویروس کرونا در میان خدمه یکی از
ناوهای هواپیمابر آمریکایی در جنوب شرق آسیا موجب پهلو
گرفتن و تخلیه آن شد.
فرمانده یک ناو آمریکایی هم به دلیل اعالم ابتالی بیش
از  ۱۰۰نفر از خدمه ناو به کرونا بالفاصله توس��ط پنتاگون
از س��مت خود برکنار شد .اعالم آمار مبتالیان به کرونا جزو
خطوط قرمز پنتاگون اس��ت و فقط از البهالی برخی اخبار
مثل سفارش کاور جنازه توسط پنتاگون میتوان حدسهایی
در اینباره زد.
نام کشور

تعداد مبتالیان

افراد فوت شده

آمریکا

336851

9620

اسپانیا

135,032

13,055

ایتالیا

128,948

۱۵۸۸۷

آلمان

۱۰۰۱۳۲

۱۵۸۴

فرانسه

۹۲۸۳۹

۸۰۷۸

چین

۸۱۷۰۸

۳۳۳۱

انگلیس

۴۷۸۰۶

۴۹۳۴

ترکیه

۲۷۰۶۹

۵۷۴

سوییس

۲۱۲۸۲

۷۳۴

بلژیک

۲۰۸۱۴

۱۶۳۲

هلند

۱۷۸۵۱

۱۷۶۶

کانادا

۱۵۵۱۲

۲۸۰

اتریش

۱۲۱۰۹

۲۲۰

پرتغال

۱۱۷۳۰

۳۱۱

برزیل

۱۱۲۸۱

۴۸۷

کرهجنوبی

۱۰۲۸۴

۱۸۶

سرزمینهای اشغالی

۸۶۱۱

۵۱

سوئد

۶۸۳۰

۴۰۱

روسیه

۶۳۴۳

۴۷

استرالیا

۵۷۹۵

۳۹

نروژ

۵۷۶۰

۷۳

ایرلند

۴۹۹۴

۱۵۸

دانمارک

۴۶۴۷

۱۸۷

صحبت کرد.

■■فتنه جدید آمریکا در عراق

با توجه به اینکه راهبرد اصلی الزرفی در این مدت تکیه
بر حمایت خارجی بوده ،به نظر میرسد آمریکاییها پس از
جلسه پارلمان و در صورتی که الزرفی نتواند موفق به تشکیل
کابینه شود ،طرح جدیدی را در راستای ایجاد آشوب در عراق
اجرا خواهند کرد.
در این راستا به نظر میرسد آمریکاییها در این مرحله
ب��رای ترویج شکس��تن قانون منع آمدوش��د و تأمین مالی
ارتشهای سایبری هزینه خواهند کرد تا دوباره مردم عراق
را بشورانند .به این ترتیب آنها بار دیگر دنبال این هستند که
به آشوبهای خیابانی در شهرهای مختلف عراق دامن بزنند
و از این طریق جامعه داخلی عراق را تضعیف کنند .اما این
آشوبها به درگیریهای شدید منجر نخواهد شد .آمریکاییها
در این مدت با جابهجایی نیروهای خود از پایگاههای مختلف
و تجمیع آنها در  2پایگاه اربیل و عیناالس��د به دنبال این
هستند تا تمرکز نظامی خود را بر حفظ نیروها و امکاناتشان
قرار دهند .قصد واشنگتن از تداوم حضور نظامیاش در خاک
عراق با چینشی جدید و متمرکز شدن در  2پایگاه عیناالسد
در االنبار و اربیل در منطقه کردستان به وضوح مشخص شده
است .آنچه مسلم است آمریکا در پی این است تا با تجمیع
نیروهایش در عیناالسد و غرب عراق ،تمرکز خود را بر گذرگاه
القائم -بوکمال قرار دهد و با هزینهکرد بین نیروهای مزدور و
آشوبطلب ،سطح ناامنی در شهرهای عراق را افزایش دهد.

رئیس دفتر صدراعظم آلمان اعالم کرد ،تصمیم آنگال
مرکل برای عدم کاندیداتوری به منظور ابقا در سمتش
برای پنجمین دوره ،تغییری نکرده است .دستیار مرکل
در اینباره خاطرنشان کرد :فکر نمیکنم در حال حاضر
چنین بحثی مطرح باشد .این اظهارات در حالی مطرح
ش��د که بتازگی روزنامه بیلد از احتمال ورود مرکل به
رقابتها برای تصدی صدراعظمی آلمان خبر داده بود.
مشاور مرکل اما تصریح کرد :او این موضوع را قبال گفته
و به اعتقاد من ،در اینباره چیزی عوض نش��ده اس��ت.
مرکل به مدت  ۱۵سال است رهبری آلمان را عهدهدار
است و پیشتر گفته که وارد عرصه رقابتها در انتخابات
 ۲۰۲۱نخواهد شد.

مخالفت با طرح پیشنهادی اسپانیا
برای تجمیع بدهیها

رهبران اتحادیه اروپای��ی پس از آن خود را به یافتن
راه��ی جدی��د ب��رای تامین مال��ی ری��کاوری از بحران
ویروس همهگیر کرونا موظف کردهاند که آلمان و هلند
درخواستها از سوی فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا را برای ایجاد
یک ابزار مشترک بدهی رد کردند .آلمان در کنار برخی
کش��ورها مدتهاس��ت که با ایجاد یک بدهی مشترک
با س��ایر کشورهای اروپایی مخالف است و میگوید این
مساله کشورهای دیگر را از پیگیری اصالحات زیرساختی
و متوازن کردن بودجههایشان باز میدارد .چندی قبل
نخستوزیر اسپانیا به یک روزنامه آلمانی گفت که اروپا
به بدهی متقابل و یک «طرح مارش��ال» مشترک برای
ریکاوری از بحرانهای اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس
کرونا نیاز دارد که آلمان درخواستها برای ایده جمعآوری
بدهی را رد کرده است.

جهاد اسالمی :اسرائیل یا پناهگاه را
انتخاب کند یا پایان محاصره غزه

زیاد نخاله ،دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین در
سخنانی به رژیم صهیونیستی هشدار داد که در صورت
مواجه شدن ملت فلسطین در غزه با هر تهدیدی به دلیل
ادامه محاصره ،مقاومت از آنها دفاع خواهد کرد .وی افزود:
هرگونه تهدید علیه ملت فلسطین با ادامه محاصره شامل
همه شده و هیچ فلسطینی از آن مستثنا نیست .نخاله
خاطرنشان کرد :دشمن (اسرائیل) باید میان پناهگاهها
(به دلیل گسترش کرونا) و پایان محاصره و همچنین آزاد
کردن اسیرانمان یکی را انتخاب کند .وی ادامه داد :ما به
تنهایی نخواهیم مرد و رهبران دشمن صهیونیستی باید
بدانند که مقاومت در هر لحظه ابتکارعمل دفاع از ملت
فلسطین و نبرد برای زندگی عزتمندانه ملت و اسیرانمان
را در اختیار دارد.

ارسال کمکهای نظامی سودان
به جوبا

در چارچوب اقدامات و تدابیر امنیتی توافقنامه صلح
سودان جنوبی میان دولت و مخالفان ،سومین و آخرین
س��ری از کمکهای نظامی خارطوم به سودان جنوبی،
وارد فرودگاه جوبا شد .در این راستا ،عادل ابراهیم ،سفیر
س��ودان در جوبا گفت ،این آخرین سری از کمکهای
نظامی کش��ورش به س��ودان جنوبی است .خارطوم به
دالی��ل مختل��ف و در راس آنها روابط میان  2کش��ور
ب��ه عنوان ضامن اجرای توافقنامه صلح این کمکها را
ارائه میکند .دولت خارطوم پیش از این هم  2سری از
کمکهای نظامی خود را به جوبا تحویل داده بود .پیشتر
رئیسجمهوری سودان جنوبی و رهبر شورشیان مخالف
دولت این کشور طی مراسمی ،توافق نهایی آتشبس و
تقسیم قدرت را امضا کردند.

نماندن در خانه ،مقام ارشد
حوزه بهداشت اسکاتلند را بیکار کرد

کاترین کالدروود ،مقام ارشد حوزه بهداشت و درمان
اسکاتلند به توصیه خودش برای ماندن در خانه و پرهیز
از سفر به منظور جلوگیری از گسترش کرونا عمل نکرده
و در  2هفته گذشته  2بار طی آخرهفتهها به خانه دومش
سفر کرده است؛ اقدامی که به کنارهگیری این مقام ارشد
از س��مت خود منجر ش��د .کالدروود گفته است ،تمرکز
موجه روی رفتار او ،این خطر را به همراه دارد که دولت
و حوزه بهداشت و درمان از رسیدگی به اقدامات مهمی
که باید برای مبارزه با پاندمی کرونا در این کش��ور انجام
دهند ،بازمانند .وی افزود :با کمال تأس��ف از سمت خود
کنارهگیری میکنم.

حمالت هوایی گسترده
ائتالف سعودی به  5استان یمن

نیروهای ائتالف سعودی روز دوشنبه به مناطقی در 5
استان یمنی «صعده» و «حجه» در شمال صنعا« ،مأرب» و
«الجوف» در شمال شرقی صنعا و«البیضاء» (جنوب یمن)
حمله کردند .به گزارش وبگاه خبری شبکه «المسیره»،
ت ناحیه «صراوح»
نیروهای ائتالف سعودی در حمله نخس 
از توابع استان مأرب را در  10مرحله و ناحیه «مجزر» در
همین استان هدف حمالت هوایی قرار دادند .حمله دوم
در  2مرحله به ناحیه «میدی» در استان «حجه» انجام
شد .نیروهای ائتالف سعودی در حمله سوم خود ناحیه
«الحزم» استان الجوف را هدف قرار دادند .حمله چهارم
جنگندههای ائتالف سعودی به ناحیه «الظاهر» در استان
صع��ده و حمله پنجم نیز در  4مرحله به ناحیه «ناطع»
استان البیضاء بود.

