
ارتش چین ناوچه آمریکا را
از آب های خود بیرون کرد

ارتــش چین یک فرونــد ناوچه موشــک انداز 
آمریکایی را از قلمروی آبی خــود در دریای جنوبی 

چین بیرون راند.
یــک فروند ناوچه موشــک انداز »مک کمپــل« آمریکا 
روز سه شــنبه وارد قلمروی دریایی چین شد و متعاقب آن 
یگان های دریایی و هوایی چین با شناســایی این کشــتی و 
هشــدار به آن، این ناوچه آمریکایی را مجبور به دور شــدن 

از منطقه کردند.

پیش بینی می شود آمریکا در آینده فعالیت های خود را در 
این منطقه بیشتر کند. 

یک کارشــناس نظامی چین نیز اقــدام جدید آمریکا را 
نوعی تالش برای نمایش قدرت این کشور به چین دانسته و 
گفته اســت، کشورهای واقع در دریای جنوبی چین در حال 
حاضر کمتر به آمریکا وابسته اند و بنابراین، آمریکا با فرستادن 
کشتی های جنگی خود، در تالش برای اعمال نفوذ در منطقه 

است.

نیویورک تایمز: وضعیت پناهجویان
در مرز یونان اسفناک است

یــک روزنامــه آمریکایی از وضعیت اســفناک 
پناهجویان حاضر در اردوگاه های مرزی یونان خبر داد 
و اعالم کرد که اقدامات دولت آتن علیه این آوارگان، 

غیر قانونی است.
»نیویورک تایمز« نوشــت، وضعیت مهاجران در مناطق 
مرزی یونان ، بســیار اســفناک اســت و دولت آتن با ایجاد 
اردوگاه ها و مراکز نگهداری غیرقانونی، می خواهد جلوی تکرار 

بحران آوارگان در سال 2015 را بگیرد.

به گزارش تســنیم، این روزنامه افزود، اقدامات یونان، از 
جمله شدیدترین و غیرانسانی ترین اقداماتی است که تاکنون 

برای مسدود کردن مرزهای اروپا به کار گرفته شده است.
پناهجویان به خبرنگاران گفته اند، رفتار نیروهای نظامی 
و امنیتــی یونان با آنها، نادرســت بوده و آنهــا حتی اموال 
پناهجویان را ضبط می کنند. به گفته مقامات ترکیه، حداقل 
ســه مهاجر طی دو هفته گذشته در حالی که سعی داشتند 

وارد یونان شوند، هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده اند. 
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در پی موافقت جریان های سیاسی عراق

احتمال بازگشت عبدالمهدی
به نخست وزیری قوت گرفت

ائتالف »فتح« عراق اعالم کرد، شماری از رهبران سیاسی عراق 
درباره ابقای »عادل عبدالمهدی« در سمت نخست وزیری این کشور 

تا انجام انتخابات زودهنگام پارلمانی توافق کردند.
یــک منبع در ائتالف فتح گفت، »هادی عامری« رئیس  این ائتالف و 
»عمار حکیم«رهبر »جریان حکمت ملی« طی نشستی با »نوری مالکی« 
رهبر ائتالف »دولت قانون«، درخصوص تشکیل دولت جدید عراق پس از 

استعفای »محمد توفیق عالوی« گفت وگو کردند.
به گزارش ایسنا، این منبع گفت که در جریان نشست مذکور ، حاضران 
به توافق اولیه درباره ابقای عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر موقت تا زمان 
برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در پایان سال جاری میالدی، توافق 

کردند.
اخیرا عالوی نخست وزیر مکلف عراق، از تشکیل دولت جدید انصراف 
داده بود.  خبرگزاری فــارس نیز گزارش داد، »عماد باجالن« عضو حزب 
دموکرات کردستان عراق، تصریح کرد که کلیه جناح ها و گروه های سیاسی 

با ابقای عبدالمهدی در پست نخست وزیری موافقند.
وی در گفت وگو با شــبکه »العهد« تصریح کرد: در پی انصراف عالوی 
از تشــکیل کابینه جدید عراق، ما با هر راهکار سریعی که بحران انتخاب 

نخست وزیر را حل وفصل کند، موافقیم.
باجالن با  اشاره به اینکه عبدالمهدی گزینه اول و آخر کردها به شمار 
می رود، افزود: یک کمیته هفت  نفره تشــکیل شده است و این کمیته به 
زودی در نشســت با رئیس جمهور، درباره ابقای عبدالمهدی نخست وزیر 

مستعفی، در این پست رایزنی خواهد کرد.
وی معتقد اســت که همه جناح های سیاســی کشــور موافق ابقای 
عبدالمهدی هستند، زیرا وی فرصت کافی نداشته است و همه فهمیده اند 

که عبدالمهدی ]اکنون[ جایگزینی ندارد.
»حســین علی« عضــو ائتالف »فتــح« ، نیز گفت: از جمله مســائل 
مطرح شده ای که گروه های سیاسی در حال بررسی آن هستند،  نگه داشتن 

عبدالمهدی در منصب خود تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام است.

۲ رئیس جمهور افغانستان
اختیارات یکدیگر را لغو کردند!

دو رئیس جمهور افغانستان که اخیرا به طور جداگانه برای 
خود مراســم تحلیف برگزار کرده بودند، اختیارات یکدیگر را 

لغو کردند!
»صدیق صدیقی« سخنگوی »اشرف غنی« یکی از دو رئیس جمهور 
افغانستان، از لغو حکم ریاست اجرایی این کشور از سوی اشرف غنی خبر 
داد. ریاست اجرایی در دولت سابق وجود داشته و »عبداهلل عبداهلل« این 

پست را به عهده داشته است.
عبداهلل نیز در واکنش به حذف پســت ریاست اجرائی اعالم کرد: 
غنی دیگر رئیس جمهور افغانستان نیست و دستورات وی اعتبار ندارند.

بــه گزارش خبرگزاری فارس، عبــداهلل در بیانیه اش افزود: پس از 
تحلیف رئیس  جمهور دولت فراگیر)خودش(، حکومت وحدت ملی عماًل 
پایان یافته و رئیس جمهور دولت فراگیر به زودی رئیس اجرایی دولت را 

رسماً طی فرمانی معرفی می کند.
مخالفت طالبان با آزادی مشروط زندانیان

طالبان در واکنش به صدور فرمان اشرف غنی مبنی بر رهایی 5000 
زندانــی این گروه، اعالم کرد که آزادی مشــروط این زندانیان، خالف 

توافقنامه صلح آمریکا و طالبان است.
غنی شب سه شنبه )20 اسفند( فرمانی را صادر کرد که براساس آن، 
5000 زندانی عضو طالبان به صورت تدریجی از زندان ها رها خواهند شد.
اما، »ســهیل شاهین« ســخنگوی دفتر طالبان در قطر، دیروز در 
واکنش به این فرمان غنی، تاکید کرد که رهایی زندانیان در توافقنامه 
این گروه با آمریکا درست توضیح داده شده است، مبنی بر اینکه ابتدا 
5000 زندانی طالب رها شده و سپس مذاکرات بین االفغانی آغاز می شود.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، هم گفت که 
100 تن از زندانیان کســانی هستند که سنشان باال است، در وضعیت 

بهداشتی بد قرار دارند و یا از حبسشان مدت کمی باقی مانده است.
براساس فرمان اشــرف غنی، زندانیانی که آزاد می شوند باید تعهد 
بســپارند که دیگر به میدان های جنگ برنمی گردند و نیز باید تمامی 

آنان تشخیص هویت شوند.
در ماده سوم فرمان غنی آمده است که در جریان مذاکرات مستقیم 
میان هیئت تعیین شــده از سوی جمهوری اسالمی افغانستان و گروه 
طالبان، در هر دو هفته تعداد 500 تن از زندانیان مربوط به گروه طالبان 
که مجموع آنها به 3500 تن می رسد، مشروط به اینکه سطح خشونت ها 

به طور چشمگیر کاهش یابد، رها می شوند.
رئیس دفتر شــورای امنیت ملی افغانســتان مسئولیت اجرای این 

فرمان را به عهده دارد.
آمریکا و طالبان 10 اسفند توافقنامه صلح را امضا کرده اند.

یک شهید و 50 مجروح
در حمله نظامیان صهیونیست به ساکنان نابلس

یورش نظامیان صهیونیست به ساکنان نابلس در کرانه باختری، 
شهادت یک فلسطینی و جراحت 50 تن دیگر را به دنبال داشت.

دیروز صبح، 40 خودروی نظامی متعلق به رژیم صهیونیستی به منطقه 
»جبل العرمه« واقع در شــرق »بیتا« و جنوب »نابلس« در شــمال کرانه 
باختری یورش بردند. منابع بیمارستانی به خبرگزاری »معا« فلسطین گفتند 
که در پی این حمالت، ده ها نفر از شهروندان فلسطینی زخمی شدند که 
شــماری از آنان در پی این حمالت، از ناحیه پا آسیب دیدند. برخی منابع 

اعالم کرده اند که 50 فلسطینی زخمی و یک تن نیز شهید شد. 
منابع محلی حاضر در بیتا نیز در توضیح جزئیات این حمالت تأکید کردند، 
سربازان صهیونیستی طی چند دقیقه، ده ها گاز اشک آور، گلوله صوتی و پالستیکی 
به صورت بی هدف شلیک کردند. این منابع خبر دادند که صهیونیستها به منطقه 
العرمه یورش بردند و در جریان این حمالت، شمار زیادی از شهروندان فلسطینی 
به شدت زخمی شدند. به گفته منابع مذکور، نظامیان صهیونیست دست کم سه 
جوان فلسطینی را بازداشت کردند و ده ها نفر نیز در حال خفگی قرار گرفتند. 
صهیونیستها قصد دارند، ورود ده ها شهرک نشین به جبل العرمه را تأمین کنند 
که مردم فلسطنی، این مسئله را نمی پذیرند. خبرگزاری صفا فلسطین هم گزارش 
داد که صهیونیســتها از گلوله جنگی نیز علیه شــهروندان فلسطینی استفاده 
کردند که عالوه بر مصدومیت ده ها شهروند، باعث شد که دو نفر از خبرنگاران 
زخمی شــوند. به گزارش صفا، مســاجد شهرک بیتا از شــهروندان فلسطینی 
خواســتند عازم جبل العرمه شوند تا از تحصن کنندگان در آن، حمایت کنند. 
صدها نفر از شهروندان فلسطینی شامگاه سه شنبه برای برگزاری تحصن و مقابله 
با تالش های شهرک نشینان اسرائیلی برای ورود به این منطقه، به این ارتفاعات 
 رفتند. صهیونیستها قصد دارند یک منطقه باستانی را در قله جبل العرمه، چپاول 

کنند.
انجمن نمایندگان حامی قدس

رئیس فراکســیون پارلمانی حماس در تماسی تلفنی با رئیس پارلمان 
تونس، درباره کار مشترک پارلمانی و راه های فعال  سازی انجمن نمایندگان 
پارلمانی حامی قدس بحث و تبادل نظر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، 
»محمود الزهار« رئیس فراکسیون »التغییر و االصالح« در شورای قانونگذاری 
فلسطین در تماس تلفنی با »راشد الغنوشی« رئیس پارلمان تونس، بر محکم 
بودن روابط فلسطینی-تونسی تاکید کرد و مواضع رئیس جمهور، پارلمان، 

دولت و ملت تونس در حمایت از ایستادگی ملت فلسطین را ستود.
در این تماس تلفنی، الزهار و الغنوشی بر ایده »کار مشترک پارلمانی« 
میان فلسطین و تونس مانند یک جلسه پارلمان مشترک یا بیانیه ای مشترک 
بــا هدف تقویت روابط دو طرفــه تأکید کردند. دو طرف همچنین ، راه های 
فعال  ســازی »انجمن نمایندگان پارلمانی حامی قدس« را مورد بررســی 
قرار دادنــد؛ طرحی که هدف از آن تمرکز بر رنج های کنونی قدس و جلب 
حمایت جهانی برای یاری این شهر و اهالی آن است. راشد الغنوشی از ایده های 
محمود الزهار اســتقبال و بر ادامه کار پارلمان تونس در راستای خدمت به 
فلسطین تأکید کرد. وی همچنین ایستادگی ملت فلسطین در مقابل رژیم 

صهیونیستی و محاصره و دفاع نیابی از امت اسالمی و عربی را ستود.

آنگال مرکل: 70 درصد آلمانی ها
احتماال کرونا می گیرند

قلیچدار اوغلو: اردوغان عامل 
و مسئول اصلی بحران سوریه است

رئیــس  اصلی ترین حــزب مخالــف دولت ترکیــه اعالم 
کــرد، »رجب طیب اردوغــان« به خاطر حمایــت از گروه های 
 تروریســتی، عامــل و مســئول اصلــی بحــران ســوریه 

است.
»کمال قلیچداراوغلو« در نشست اعضای فراکسیون حزب »جمهوری خواه 
خلق« در پارلمان گفت: »رئیس جمهور ترکیه، به خاطر حمایت از گروه های 
تروریستی، مسئول بحران سوریه بوده و اقدامات وی در خدمت طرح های 

آمریکا در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ است.«
 قلیچدار اوغلو گفت: »تمام اقدامات اردوغان در ســوریه و منطقه در 
خدمت طرح های واشنگتن است. اردوغان به همراه آمریکا، از تروریست ها 
حمایت های مالی، تسلیحاتی و آموزشــی کرده است. اردوغان در مسکو ، 
وحدت و حاکمیت سوریه را می پذیرد و به مبارزه با تروریسم متعهد می شود، 

اما باز هم از تروریست ها در ادلب حمایت می کند.«
رجزخوانی دوباره اردوغان

رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم »عدالت و توســعه« در جمع 
اعضای این حزب در آنکارا درباره تحوالت ادلب سوریه و توافق اخیر ترکیه 
با روســیه صحبت کرده است. به گزارش »دیلی صباح«، او در این تجمع 

حزبی، لفاظی های خود علیه دولت سوریه را تکرار کرده است.
اردوغان با دفاع چندباره از اقدامات دولتش در سوریه و حضور غیرقانونی 
نیرو های ترکیه  در خاک سوریه، مدعی شد: »با عملیات ترکیه، رژیم سوریه 
بزرگ ترین ضربه را از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور دریافت کرده 
است.« او همچنین ضمن اتهام زنی به دولت »بشار اسد« درباره نقض توافق 
آتش بس در ادلب، ســوریه را به انجام »ضربات سنگین تر« از آنچه قبال از 

ترکیه دریافت کرده، تهدید کرد.
درگیری تروریست ها با یکدیگر

در این میان خبر می رسد، دو شاخه از شبه نظامیان وابسته به ترکیه در 
شهر »اعزاز« )شمال سوریه( با یکدیگر درگیر شدند. به گزارش گروه موسوم 
به »دیده بان حقوق بشر سوریه«، یکی از شاخه های گروه  موسوم به »عاصفه 
الشمال« )طوفان شمال( امروز )چهارشنبه(،  با گروهی از شبه نظامیان منطقه 
»منغ« در شــمال غرب سوریه، که هر دو از شبه نظامیان وابسته به ترکیه 
هستند، با یکدیگر در منطقه »اعزاز« )شمال حلب( درگیر شدند که منجر 

به خسارت جانی به این شبه نظامیان و وحشت اهالی منطقه شده است.
اردوغان ســودای باز ســازی خالفِت مرده عثمانی را در ســر دارد و 
می خواهد ســلطان این خالفِت موهوم باشــد! او عالوه  بر سوریه، در لیبی 

نیز مداخله کرده است. 
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رئیس ســابق 
اطالعات  سازمان 
داخلی  امنیت  و 
رژیم صهیونیستی 
طی  )شــاباک( 
آینده  سخنانی، 
این رژیم را »بد یا 

بسیار بد« خواند.
»کرمی جیلون« 
طی سخنانی، آینده تاریکی را برای اسرائیل ترسیم کرد و گفت 
که آینده این رژیم »بد یا بســیار بد« خواهد بود. وی در این 
باره تأکید کرد، اگر اســرائیل طرح » دونالد ترامپ« موسوم به 
»معامله قرن« را اجرا کند، دست یک عقیده دینی راستگرای 
افراطی را بازخواهد گذاشــت و همین مســئله منجر به ایجاد 

آشوب خواهد شد.
بــه گــزارش ایســنا، جیلــون در مصاحبه بــا روزنامه 

زبان هاآرتص افزود، دو سناریو برای آینده اسرائیل وجود  عبری 
دارد که یکی بد و دیگری بدتر است.

ازجمله ســناریوهایی که رئیس ســابق شاباک پیش بینی 
کرد طی چند ماه و یا چند سال آینده برای اسرائیل رخ دهد، 
»حمله تروریســتی وحشتناک« به کلیسای »سیده عذرا« در 
قدس اشــغالی توسط گروه موسوم به »شباب قمه التل« است. 
وی ادامه داد، »تروریســت های یهودی« دیگر در خفا فعالیت 

نکرده و درحاشیه نخواهند بود.
جیلون در ادامه تصریح کرد، اما سناریوی بدتری که درپی 
انتخابات اخیر کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( رخ می دهد؛ 
تشکیل دولت وحدت متشکل از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
کنونی و بنی گانتس، رهبر حزب آبیـ  سفید است. رئیس سابق 
ســازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در پایان 
پیش بینی کرد که این رژیم در آینده رنگ آرامش را نخواهد دید 
و هر دولتی که زمام امور را به دست بگیرد چه دولت راستگرا 
و چه دولت چپ، تا جایی که بتواند حقیقت را مخفی می کند.

رئیس سابق دستگاه اطالعاتی رژیم صهیونیستی 
آینده این رژیم را تاریک خواند

دومای دولتی و ســنای روسیه رسما بر 
اصالحات قانون اساسی این کشور مهر تائید 
زده به این ترتیــب راه »والدیمیر پوتین« را  
برای حضور در قدرت برای برای دو دوره دیگر 

و تا سال 2036 هموار کردند. 
در حالی که دوره کنونی ریاست جمهوری پوتین 
در ســال 2024 به پایان می رســد، اما متممی که 
یکــی از هم حزبی های پوتین ارائه کرده، این امکان 
را فراهم می کند تا با توجه به اصالح قانون اساسی، 
وی بتوانــد دو دوره دیگر نیز در انتخابات ریاســت 
جمهوری روسیه شرکت کند. به گزارش یورونیوز بر 
اساس این طرح با اعمال تغییراتی در قانون اساسی، 
دوره های پیشین ریاست والدیمیر پوتین در گذشته 
نادیده گرفته شده و او خواهد توانست برای دو دوره ۶ 
ساله پیوسته و در مجموع 12 سال دیگر برای ریاست 
جمهوری نامزد شود. روزنامه »ایزوستیا«، چاپ مسکو 
نیز در این باره نوشت: تمامی فراکسیون های دوما، 
به غیر از فراکســیون حزب کمونیست از پیشنهاد 
»والنتینا تریشکووا« نماینده حزب »روسیه واحد« 
و نخســتین فضانورد زن روســیه در این خصوص 

حمایت کردند.
الیحه پیشنهادی اصالح قانون اساسی می بایست 
سه بار در مجلس به رأی گذاشته می شد. نمایندگان 
دوما دیروز 11 مارس )21 اسفند( برای سومین بار 

بــا اکثریت آرا به این الیحه رأی دادند و آن را برای 
تصویب به »شورای فدراسیون« فرستادند که نهادی 
معادل مجلس سنا به شمار می رود. ساعاتی پس از 
اقدام دوما در تصویب طرح پیشــنهادی برای تغییر 
قانون اساسی روسیه و تمدید دوره ریاست جمهوری، 
مجلس سنا هم این متمم را تصویب کرد. بر اساس 
قانون این مصوبه برای امضا رئیس جمهوری به کاخ 

کرملیــن رفته و پس از آن به دادگاه قانون ارســال 
می شود.این دادگاه مصوبه را بررسی کرده و در صورت 
عدم منافات آن با دو اصل اول قانون اساســی، آن را 
به همه پرسی می گذارد. »والدیمیر پوتین« نیز روز 
سه شنبه در دومای دولتی، به صورت مشروط با این 
متمــم موافقت کرده و آن را منوط به موافقت مردم 
روسیه کرد. پوتین گفت: »پیشنهاداتی برای اصالح 

قانون اساسی و تمدید مدت ریاست جمهور فعلی، که 
بنده در خدمت شما هستم وجود دارد. چنین اقدامی 
تنها در صورتی می تواند انجام شــود، اگر شهروندان 
روس به این اصالحیه رای مثبت بدهند. در ماه آوریل، 
همه پرسی سراسری در کشور برگزار می شود. در آن 
زمان معلوم خواهد شد که اختیارات ریاست جمهوری 
تمدید  می شود یا خیر. البته به نظر من این کار اشتباه 

است، هرچند الزم است انجام گیرد.«   
به گزارش تسنیم رئیس جمهوری روسیه یادآور 
شــد که قدرت ریاســت جمهوری در کشور نباید 
تنها با یک نفر در ارتباط باشــد. وی ابراز اطمینان 
کرد که زمان آن فرا خواهد رســید که قدرت عالی 
در این کشور بر اساس شخص نباشد. هرچند هرم 
قدرتمند ریاست جمهوری کاماًل برای کشور ضروری 
است و در روسیه نمی توان از شکل هدایت پارلمانی 
امور اســتفاده کرد. والدیمیر پوتین تأیید کرد که 
سرنوشــت اصالحات قانون اساســی درنهایت در 
نتیجه همه پرسی سراسری در کشور در تاریخ 22 
آوریل )سوم اردیبهشت ماه( تعیین خواهد شد.وی 
افزود: »اگر شهروندان روس به تصویب اصالحات در 
قانون اساســی، از جمله انتقال بخشی از اختیارات 
رئیس جمهور به دومای دولتی و شورای فدراسیون، 
رای مثبت بدهند، چنین تغییراتی باید بالفاصله پس 

از تصویب اصالحات مصوب اعمال شود.«.

پوتین در قدرت می ماند

رأی مثبت دومای روسیه به تمدید دوران ریاست جمهوری

صدراعظم آلمان در پارلمان این کشور اعالم 
کرد احتماال 70 درصد مردم آلمان به ویروس 
کرونا مبتال خواهند شد و به همین دلیل، دولت 
ممکن است اقدامات احتیاطی بیشتری را در 

نظر بگیرد.
ویروس ســرکش کرونا غیــر از چین که موفق 
شده دولت این کشور به طور نسبی آن را مهار کند 
در ســایر مناطق جهان همچنــان به پیش می رود. 
دیروز)چهارنشــبه( شمار مبتالیان به ویروس کرونا 
در جهان به 11۹ هزار و 241 نفر رســید. 4 هزار و 
300 نفر نیز در کشور های مختلف تا کنون جان خود 
را به دلیل ابتال به بیماری »کووید- 1۹« از دســت 
نفر  داده اند و شمار بهبودیافتگان نیز ۶۶ هزار و 578 
اعالم شده است. روند کاهشی ابتال در چین همچنان 
ادامه دارد. در 24 ساعت گذشته تنها 24 نفر به این 
ویروس مبتال شده اند. چین به برخی از شرکت ها در 
شهر »ووهان« مرکز شیوع کرونا نیز مجوز ازسرگیری 

فعالیت ها را صادر کرد.
 در آلمان »آنگال مرکل«، صدراعظم این کشور 
سه شنبه در جمع اعضای حزبش پیش بینی کرد بین 
۶0 تا 70 درصد جمعیت این کشــور در مقطعی به 
بیماری »کووید-1۹« مبتال خواهند شد. صدراعظم 
آلمان گفته که ممکن اســت دولت این کشور بسته 
به شدت شیوع ویروس تصمیم به لغو بیشتر مراسم ها 
و اجتماعات کند. او گفت به تعویق  اندختن جلسات 
پارلمان هم یکی از احتماالت است.  روزنامه آلمانی 
»بیلد« گزارش داده این اظهارات مرکل در پارلمان 
آلمان به سکوت در جلسه منجر شده است تا به حال 
نتیجه آزمایش کرونا برای 1400 نفر در آلمان مثبت 
بوده است و 2 نفر جانشــان را از دست داده اند. در 
انگلیس نیز »نادین دوریس«، معاون وزیر بهداشت 
این کشور  از ابتالی خود به ویروس کرونا خبر داد.

وی در بیانیه ای اعالم کرد نتیجه آزمایش کرونای او 
مثبت بوده و به محض اطالع از مبتال شدن به کرونا، 
با رعایت نکات بهداشــتی خود را در خانه قرنطینه 
کرده است. این در حالی است که شمار مبتالیان به 
ویروس کرونا در انگلیس در روز سه شنبه به 54 تن 
افزایش یافت و به این ترتیب تعداد مبتالیان به این 

ویروس در این کشور به 373 نفر رسید.
توصیه دولت ها به مردم برای نرفتن به ســفر و 
درخواســت شــرکت ها از کارکنان خود برای کار از 
خانه باعث کاهش میزان سفرها شده است. لغو این 
پروازها باعث شــده خسارات زیادی به شرکت های 
هواپیمایی وارد شــود. همچنین در پی شیوع کرونا 

در جهان، بازار های ســهام در یک روز 2.5 میلیارد 
دالر زیان دیدند و به ســمت بیشترین کاهش یک 
روزه شــاخص ســهام از زمان بحــران مالی اواخر 
ســال 2018 حرکت کردند. در همین حال مقامات 
اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند اقدامات الزم از جمله 
تاســیس یک صندوق سرمایه گذاری را برای مقابله 
 با تبعــات اقتصادی شــیوع ویروس کرونــا اتخاذ 

کنند.
توصیه ترامپ به حفظ آرامش مردم

 در آمریکا با ثبت 1۶ مورد جدید و فوت یک نفر، 
شمار مبتالیان به هزار و 10 نفر و جان باختگان نیز به 
31 نفر رسید. بر اساس گزارش پولیتیکو، کمبود در 
لوازم آزمایشگاهی باعث تأخیر در اعالم نتایج آزمایش 
مربوط به ویروس کرونا شده است و در نتیجه مقامات 
آمریکایی قادر به اعالم آمار واقعی مبتالیان به ویروس 
کرونا نیستند. روند کند آزمایش ویروس کرونا شکافی 
عظیم در عملکرد بهداشت عمومی آمریکا ایجاد کرده 
اســت. آخرین مشکل عدم توانایی برای آماده  سازی 
نمونه ها به منظور آزمایش و عدم اطمینان درخصوص 
زمان اعالم نتایج است. وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( 
نیــز اعالم کرد به دلیل پایگاه هــای زیاد آمریکا در 
سرتاسر جهان و حضور نظامیانمان در بیشتر نقاط 
آلوده جهان، نگرانیــم نیروهایمان به ویروس کرونا 
مبتال شــوند.پنتاگون روز سه شنبه اذعان کرد که 
تعداد رسمی اعالم شده از مبتالیان به ویروس کرونا 
در ارتش آمریکا احتماال کمتر از آمارهای واقعی است. 
این افشــاگری یک نمونه دیگر از خطری است که 
ویروس کرونا نظامیان آمریکایی را در سراسر جهان 
تهدید می کند. آمریکا بیش از یک میلیون نظامی در 
سراسر جهان دارد، از جمله در کشورهایی مثل ایتالیا 
و کره جنوبی که شاهد گسترش شدید و سریع این 

ویروس هستند.
با وجودی که وضعیت شــیوع کرونا در آمریکا 
هر روز ابعاد گســترده ای پیدا می کنــد اما ترامپ 
رئیس جمهــور این کشــور روز سه شــنبه در یک 
کنفرانس خبری بار دیگر ســعی کرد موضوع را کم 
اهمیت جلوه دهد. وی که پس از دیدار با نمایندگان 
جمهوری خواه در کاخ سفید صحبت می کرد، گفت: 
اعتقاد ندارم که این موضوع بزرگی باشد. می خواستم 
که تست بدهم اما دلیلی برای آن وجود نداشت چون 
در سالمتی بســیار خوبی قرار دارم«. رئیس جمهور 
آمریکا اضافه کرد که با پزشــک کاخ ســفید درباره 
این موضوع صحبت کــرده  اما وی گفت که دلیلی 
بــرای نگرانی وجود ندارد چون هیچ گونه نشــانه  یا 
عارضــه ای در رئیس جمهور وجود نــدارد. ترامپ با 
دعــوت همه مردم آمریکا به آرامش گفت: »)کرونا( 
خواهد رفت. فقط آرام بمانید. خواهد رفت.« ترامپ 
همچنین گفت که در کل آمریکا ۶00 نفر به کرونا 
 مبتال شــده و 2۶ نفــر نیز جان خود را از دســت 

داده اند.
روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« در گزارشی 
به علل تســریع شــیوع ویروس »کووید-1۹« در 
آمریکا  اشاره کرد و نوشت که تأخیر در انجام تست 
کرونا مانعی در مسیر عکس العمل مناسب آمریکا به 
این ویروس ناشناخته بوده است. نیویورک تایمز در 
گزارش دیگری با  اشاره به خطری که بی خانمان های 
آمریکایی را تهدید می کند نوشت: پزشکان می گویند 
بیش از نیم میلیون بی خانمان در آمریکا در معرض 
خطر ابتال به ویروس کرونا و مرگ ناشی از آن هستند. 
بر اساس این گزارش 550 هزار نفر که در حال حاضر 
در آمریکا بی خانمان هستند، آسیب پذیری مضاعف 
نســبت به ویروس کرونا دارند. آنها به دلیل محدود 

بودن جا در پناهگاه ها، وسایل  اشتراکی، مستعد ابتال 
به بیماری ناشی از ویروس هستند.

نتانیاهو قرنطینه نمی شود
رادیو رژیم صهیونیستی خبر داد که نتانیاهو در 
جریان یک جلسه رسمی برای بررسی مقدمات مقابله 
با ویروس کرونا، در 27 فوریه گذشته )هشتم اسفند( 
با یک نفر از مبتالیان به این ویروس دیدار کرده بود، 
ولی با وجود این دیدار، حاضر نشــد، قرنطینه شود.
روزنامه العربــی الجدید به نقل از این رادیو گزارش 
داد، دفتر نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی تکذیب 
کرده اســت که نتانیاهو با این فرد بیمار، از مسافت 
کمتر از دو متر دیدار کرده باشــد و به همین دلیل 
گفته بود که نمی پذیرد در خانه قرنطینه شود. وزارت 
بهداشت رژیم صهیونیستی روز سه شنبه خبر داد که 
تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در اراضی  اشــغالی 
فلســطین به 75 نفر رسیده است که در میان آنان، 
یک کودک نُه ســاله حضور دارد. برخی از مسئوالن 
وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی پیش بینی کردند 
که تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در اراضی  اشغالی 
تا پایان هفته به 100 نفر خواهد رســید. به گزارش 
العربی الجدید، تعداد ســربازان صهیونیستی که در 
منازل خود، قرنطینه هستند، به بیش از دو هزار نفر 
رسیده و برخی از منابع صهیونیستی تعداد این افراد 
را دو هــزار و 500 نفــر اعالم می کنند که دو نفر از 

آنان، مبتال به کرونا هستند.
تعطیل مقر سازمان ملل در نیویورک

ســازمان ملل نیز اعالم کرد، به دلیل انتشــار و 
شیوع ویروس کرونا مقر این سازمان در نیویورک به 
روی عموم بسته شده است. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری آناتولی، این نهاد بین المللی اعالم کرد 
که تصمیم دارد تــا کارمندانش را در حوزه اجرایی 
کاهش دهد و حاال هم اعالم کرده که این مجموعه 
را به روی عموم می بندد. استفان دوجاریک، سخنگوی 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت:  همان طور 
که دبیرکل اعالم کرده، امنیت و سالمت کارمندان 
موضوعی بسیار مهم و  در اولویت است. سازمان ملل 
به نظارت بر اوضاع از نزدیک ادامه می دهد و اقدامات 
الزم و ضروری را بر اساس شرایط به وجود آمده انجام 
خواهد داد.وی ادامه داد: سازمان ملل تاکنون موردی 
از ابتالی کارمندانش به این ویروس دریافت نکرده 
اســت.این تصمیم در بحبوحه افزایش مبتالیان به 
کووید -1۹ در سراســر ایالت نیویورک گرفته شده 
است.فرماندار نیویورک روز دوشنبه اعالم کرده بود 
که 142 مورد ابتال به این ویروس گزارش شده است.

رسانه های یمنی از ورود 450 نیروی آمریکایی 
به »عدن« در جنوب یمن خبر دادند و اعالم کردند 

این اقدام با هماهنگی امارات انجام شده است.
به گزارش فــارس، منابع آگاه اعالم کردند که 450 
سرباز آمریکایی با هماهنگی امارات وارد عدن در جنوب 
یمن شده اند؛ موضوعی که سر و صدای زیادی در محافل 
سیاســی و مردمی یمن به راه انداخته اســت. بر اساس 
گزارش »المشــهد الیمنی«، این 450 نظامی آمریکایی 
در ارتباط با تالش  های واشــنگتن برای استقرار سه هزار 
نیرو در جنوب یمن به بهانه »مبارزه با تروریســم« وارد 

عدن شده اند.
در ادامــه این گــزارش به نقل از فردی وابســته به 
»شورای انتقالی جنوب« )نیروهای وابسته به امارات( آمده 
اســت: »نیروهای آمریکایی و انگلیسی که به شهر عدن 
رسیده اند دسته اول بزرگ ترین نیرویی است که واشنگتن 
قصد دارد آنها را در مناطق راهبردی استان های جنوبی 
مستقر کند.« این منبع آگاه اعالم کرد:» واشنگتن و لندن 

قصد اســتقرار سه هزار نیرو در عدن، پایگاه »العند« در 
استان »لحج« )جنوب یمن(، »سقطری« )جنوب یمن(، 
»شبوه« )جنوب یمن( و »المهره« )شرق یمن( را دارد.« 
کارشناســان نظامی هشدار داده اند، هدف تحرکات زیاد 
آمریکایی در اســتان های جنوبی یمن آماده  سازی برای 

ساخت پایگاه های نظامی در خاک یمن است.
در ادامه این گزارش آمده، امارات از روز اول به ساخت 
زیرساخت های مناسب برای پایگاه هایی جهت میزبانی از 
نیروهای آمریکایی و انگلیسی در جنوب یمن روی آورد. 
این زیرســاخت  ها در امتداد ساحل جنوبی یمن به ویژه 
»بلحاف« در استان شبوه، الضبه در حضرموت، تعدادی از 
جزایر یمن از جمله مجمع الجزایر سقطری، جزیره »میون« 

و غیره فراهم شده است.
المشــهد الیمنی در پایان اعــالم کرد، تالش دولت 
آمریکا برای ایجاد پایگاه در یمن در راستای نزاع با چین 
و قطع مسیر با این کشور با احداث جاده ابریشم و تسلط 
بر مهم ترین تنگه های جهان یعنی »هرمز، باب المندب و 

کانال سوئز« و طبیعتا مهم ترین خطوط دریانوردی تجاری 
و نظامی صورت می گیرد.

خبر دیگر اینکه، براســاس گزارش های سازمان ملل 
بین سال های 2015 و 201۹ بیش از 100 ترور در جنوب 
یمن رخ داده است. هزاران یمنی نیز در زندان های مخفی 
تحت کنترل شــبه نظامیان امارات و مزدوران خارجی 
دســتگیر و ناپدید شــده اند. در همین ارتباط، مادران 
ربوده شدگان تجمعی اعتراضی در برابر مقر ائتالف سعودی 
در یمن راه انداختند و خواستار آزادی فرزندانشان شدند. 
بر اساس گزارش »یمن نت«، آنها در این تجمع خواستار 
روشن شدن سرنوشت فرزندانشان شدند؛ کسانی که به 

اجبار ربوده شده اند و از آنها خبری در دست نیست.
انجمن مادران ربوده شدگان نیز در بیانیه مختصری 
در فیسبوک اعالم کرد، این تجمع در ادامه تجمعات قبلی 
در برابر مقر ائتالف صورت گرفت و هدف آن درخواست 
مادران برای مشــخص شدن سرنوشت زندانیان و آزادی 

آنها بود. 

برای نخستین بار

450 تفنگدار آمریکایی وارد خاک یمن شدند


