
پافشاری بنی گانتس 
بر محاکمه بنیامین نتانیاهو به جرم فساد

رئیس حزب آبی و سفید رژیم صهیونیستی 
بعد از مامور شدن به تشــکیل کابینه، برای 
چندمین بار خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو 

به جرم فساد شد.
»بنی گانتس«، رئیس حزب آبی و ســفید رژیم 
صهیونیستی ساعاتی بعد از آنکه رسما مامور تشکیل 
کابینه دولت شد گفت، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 

فعلی ایــن رژیم باید به دلیل فســاد مالی محاکمه 
شــود. بنی گانتس همواره بر محاکمه نتانیاهو تاکید 

کرده است. 
نتانیاهو رســماً به فســاد مالی، دریافت رشوه و 
کالهبرداری متهم شده است. دادگاه نتانیاهو که قرار 
بود دیروز آغاز شــود، به علت شیوع ویروس کرونا، 2 

ماه، به تعویق افتاد.

دولت عراق از آمریکا
به سازمان ملل شکایت کرد

وزارت خارجه عراق طی دو نامه جداگانه به سازمان 
ملل و شورای امنیت، از تجاوزات اخیر آمریکا و بمباران 

مناطقی در عراق، شکایت کرد.
»احمد الصحاف«، سخنگوی وزارت خارجه عراق، دیروز 
اعالم کرد: وزارت خارجه این کشور با ارسال دو  نامه جداگانه 
برای دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، علیه آمریکا 

شکایت کرد.
به گزارش ایکنا، وی افزود: در این شــکوائیه ها حمالت 

هوایی مذکور، اقدامی تجاوزکارانه و نقض آشکار توافق بغداد 
– واشــنگتن در باره حضور نیروهای آمریکایی در عراق اعالم 

شده است.
 جنگنده هــای آمریکایــی بامــداد جمعه فــرودگاه در 
حال ســاخت کربــال و پایگاه های ارتش و حشد الشــعبی را 
در اســتان های االنبار و صالح الدین بمباران کرده اســت. بر 
 اثر این حمالت، شــماری از نیروهای عراقی کشته و زخمی 

شده اند.

صفحه آخر

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

اذان ظهر: 12/12، اذان مغرب: 18/33، نیمه شب شرعی: 23/30، اذان صبح)فردا(: 4/45، طلوع آفتاب)فردا(:6/09

بزرگترین اردوگاه نظامی سعودی ها در »مأرب«
به کنترل انقالبیون یمن درآمد

ارتش و کمیته های مردمی یمن در ادامه پیشروی های خود 
در شرق یمن موفق به تسلط بر »َکوَفل« بزرگترین اردوگاه 

نظامی ائتالف سعودی در مأرب شدند.
انقالبیون یمن درطی چند عملیات در شمال و شرق یمن موفق 
به کسب پیروزی های درخشانی شده اند. پس از تسلط انقالبیون بر 
مرکز استان الجوف، اســتان مارب هدف عملیات انصاراهلل و دیگر 
گروه هــای انقالبی قرار گرفــت. در این راســتا، نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن پیشــروی مهمی در استان »مأرب« واقع 

در شرق یمن داشتند.
آنطور که خبرگزاری فارس نوشــته، ارتش یمن کنترل اردوگاه 
»َکوَفل« بزرگترین اردوگاه نظامی ائتالف سعودی در مأرب واقع در 
»صراوح« )که حدود 10 کیلومتر از مأرب فاصله دارد( را در دست 
گرفته است. رسانه های وابسته به دولت مستعفی یمن اذعان کرده اند 
که این اردوگاه سقوط کرده و دلیل آن را »عملیات قوی ارتش یمن 
از سه محور به سمت مأرب« اعالم کرده اند. خبرنگار شبکه »المنار« 
در یمن نیز گزارش کرده، ارتش و کمیته های مردمی یمن به »الطلعه 
الحمراء« در ســه کیلومتری مأرب رسیده اند و درگیری ها طی 12 
ساعت گذشــته بسیار شدید بوده است. به موازات آن، ارتش یمن 
عملیات شدید دیگری علیه مواضع ائتالف سعودی در جبهه »قانیه« 
در اســتان »بیضاء« در جنوب غرب مأرب آغاز کردند و این جبهه 
نیز در آستانه سقوط است. اگر این اتفاق رخ دهد محاصره مأرب از 

سه جهت شمال، غرب و جنوب تکمیل خواهد شد. 
فرار جنگنده های سعودی

روز شنبه جنگنده های سعودی نیز پس از حمله به آسمان یمن، 
با مقابله پدافند هوایی این کشور مواجه شده و فرار کردند. این اتفاق 
دیروز نیز تکرار شــده است. فرمانده نیروهای مسلح یمن دیروز از 
فراری دادن جنگنده های ائتالف سعودی در آسمان شهر صرواح در 
استان مأرب خبر داد. بر اساس گزارش شبکه »المسیره«، فرماندهی 
نیروهای مسلح یمن اعالم کرد: »پدافند هوایی یمن سحرگاه دیروز 
موفق شــد در مقابل تشکیالت جنگی متشکل از تعدادی جنگنده 
اف 1۵ در آســمان صرواح بایستد و قبل از اینکه اقدام خصمانه ای 
انجام دهند، آنها را فراری دهد. این مقابله با تعدادی موشک فاطر 
-1 انجام شد.« از زمان رونمایی یمن از پدافند هوایی خود، آسمان 
یمن برای ائتالف ســعودی دیگر ناامن شــده است. پدافند هوایی 
یمن در روزهای گذشته نیز با جنگنده های اف 1۵ و اف 1۶ ائتالف 
سعودی در استان الجوف مقابله و آنها را مجبور به ترک حریم هوایی 

این استان کردند.
خبر دیگر اینکه، یک مسئول دولت مستعفی یمن که خواست 
نامش فاش نشود اعالم کرده نیرو های امنیتی بندر سقطری در جنوب 
یمن یک کانتینر حاوی یک خودروی زرهی و تجهیزات نظامی را که 
از امارات به بهانه کمک های بشر دوستانه وارد این منطقه شده بود، 
توقیف کردند. این مسئول گفته: »نیرو های امنیتی در بندر سقطری 
که در اســتان ارخبیل سقطری واقع است در حین بازرسی روزمره 
از کانتینر های ارســال شده از امارات که با کشتی موسسه کار های 
بشردوستانه خلیفه بن زاید به یمن وارد یمن می شود، یک کانتینر 
را توقیف کردند که در آن یک خودروی زرهی و تجهیزاتی نظامی 
بود.« به گفته این مقام دولت مستعفی یمن کانتینر مذکور امضای 
شــرکت اماراتی را دارد که توسط خلفان بن مبارک المزروعی یک 

مهره امارات در سقطری اداره می شود!

دستگیری گله ای مقامات سعودی توسط بن سلمان
صدای اعتراض دیده بان حقوق بشر را درآورد

سرویس خارجی-
سازمان دیدبان حقوق بشــر با انتقاد از بازداشت ۲۹۸ 
مســئول بلندپایه سعودی توسط »بن سلمان«، که با هدف 
هموار کردن مســیر پادشــاهی او صورت می گیرد، آن را 

»نگران کننده« توصیف کرد.
»محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی نمایش تازه ای در پوشش 
»مبارزه با فساد« به راه انداخته که به اعتقاد تقریبا تمام کارشناسان، با 
هدف هموار کردن مسیر پادشاهی اش صورت می گیرد. یکی از دالیل 
دستگیری های گسترده اخیر، که ادامه همان کارزار به اصطالح مبارزه 
با فساد است، را هراس بن سلمان از شورای بیعت می خوانند، چرا که 
وی برای پادشاه شدن باید موافقت این شورا را داشته باشد. از این رو، 
»محمد بن سعد آل سعود«، »احمد بن عبدالعزیز«، »سعود بن نایف« 
و »متعب بن عبداهلل« چهار عضو هیئت بیعت نیز دستگیر شده اند!
البته دســتگیری ها محدود به این نبود. سعودی روز یکشنبه از 
بازداشت 2۹۸ مقام سعودی از جمله شماری از افسران ارتش و پلیس 
این کشور به دلیل آنچه »ظن دست داشتن در جرایم رشوه خواری 
و سوءاستفاده از مناصب« خبر داد و گفت که بازپرسان اتهام هایی 

را به آنها وارد خواهند کرد.
ســازمان دیدبان حقوق بشر اما روز سه شنبه در واکنش به این 
دستگیری ها اعالم کرد بازداشــت جمعی 2۹۸ مسئول دولتی در 
عربســتان سعودی، باعث نگرانی های حقوقی شده است. مسئوالن 
ســعودی بایســتی فوراً اتهامات و ادله مربوط به هــر یک از این 
بازداشــتی ها را فاش کنند. طبق گزارش شبکه »الجزیره«، دیدبان 
حقوق بشر همچنین تأکید کرد که مبارزه با فساد نمی تواند عذر و 

بهانه ای برای نقض آشکار اقدامات قانونی در عربستان باشد.
گفتنی است در ســال2017 نیز حکومت سعودی در پوشش 
مبــارزه با فســاد ده ها نفر از نخبگان اقتصادی و سیاســی در این 
کشور را بازداشت و در هتل ریتز کارلتون ریاض حبس کرد. دیوان 
پادشاهی عربستان سال گذشته پس از گذشت پانزده ماه از بازداشت 
این نخبگان از پایان یافتن کمپین مذکور خبر داد، اما به دنبال آن 
مقامات سعودی گفتند که پیگرد قضیه فساد کارکنان دولتی را آغاز 
خواهند کرد. آل سعود در آن سال توانست 100 میلیارد دالر از قَِبِل 
شاهزاده های بازداشتی به جیب بزند؛ رقم نجومی که می توانست تا 

حدودی، هزینه های جنگ افروزی در یمن را تامین کند!

برای مقابله با کرونا اتفاق افتاد

اعالم وضعیت جنگی در غرب
فرانسوی ها اگر از خانه خارج شوند، جریمه می شوند

سرویس خارجی-
حزب اهلل لبنان حکم دادگاه نظامی این کشور به آزادی 
»عامر الفاخوری« جاســوس معروف رژیم صهیونیستی 
و ملقب به »قصاب الخیام« را تصمیمی  اشــتباه و تحت 

فشارهای تهدید آمیز آمریکا توصیف کرد. 
دادگاه نظامی لبنان دوشنبه 2۶ اسفند دفاعیه صوری را که 
وکالی »عامر الفاخوری« به بهانه قدیمی شــدن اتهام های وارد 
شده به موکلشان ارائه دادند، پذیرفت! و حکم آزادی الفاخوری 
ملقب به قصاب بازداشــتگاه الخیام در جنوب لبنان و جاسوس 
رژیم صهیونیســتی را صادر کرد، اقدام مشکوکی که سروصدای 

زیادی در این کشور به پا کرده است.
به گزارش »العربی الجدید«، در پی این اقدام دادگاه نظامی، 
مردم لبنان در تعدادی از مناطق این کشــور دست به تظاهرات 
زدند. معترضان اتوبان »البحصاص« در شهر طرابلس در شمال 
لبنان را از هر دو طرف بستند. در البقاع لبنان و بعلبک در شرق 

لبنان نیز معترضان الستیک های خودرو آتش زدند.
پایگاه خبری »النشــره« گــزارش داده، حزب اهلل لبنان هم 
شــامگاه دوشــنبه در واکنش به این حکم اعــالم کرد: »از روز 
اول دســتگیری عامر الفاخوری مزدور جنایتکار و قاتل، فشارها 
و تهدیدهــای آمریکا در خفا و آشــکارا آغاز شــد تــا لبنان را 
وادار بــه آزادی وی کنــد با وجود اینکه همه جنایات نســبت 
 داده شــده به وی و همه ســابقه ســیاه و خونین او ثابت شده 

بود.«
احتمال محاکمه مجدد 

خبرنگار شبکه »المیادین« اما گزارش داده »َغّسان ُعویدات« 
دادستان کل لبنان، پس از مشاهده اعتراض مردم به این حکم و 
نیز واکنش قاطع حزب اهلل، حکم آزادی عامر الفاخوری را بررسی 

کرده و او احتماالً دوباره محاکمه خواهد شد.
گفتنی اســت، الفاخوری دو تابعیتــی لبنانی-آمریکایی در 
ســپتامبر )شهریور-مهر( سال گذشته میالدی پس از بازگشت 
از آمریکا در لبنان بازداشــت شد. از زمان بازداشت او در لبنان 
لحظه ای از فشارهای آمریکا بر بیروت برای آزادی وی کم نشده 
اســت. گفته می شــود »الفاخوری« مبتال به سرطان است و از 
زمان بازداشــت مدت زیادی را در بیمارستان گذرانده است. او 
در زمان اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی فرمانده ای نظامی 
در زندان »الخیام« در جنوب لبنان بود و با رژیم صهیونیســتی 
همکاری می کرد. در این ایام او جنایت های زیادی مرتکب شده 

است.

حکم مشکوک دادگاهی در لبنان
برای آزادی جاسوس دانه درشت رژیم صهیونیستی

وضعیت جنگ یمن در آستانه شش سالگی:
18 میلیون یمنی گرسنه اند

97 درصد امکانات بهداشتی ازبین رفته است!
در آســتانه شروع ششمین ســال تجاوز ائتالف 
سعودی به یمن، گزارش ها حاکی از این است که تمام 
مردم یمن به نوعی از پیامدهای حمالت این ائتالف در 
رنج بــوده و در حال حاضر نیز 1۸ میلیون نفر در این 

کشور از گرسنگی رنج می برند.
چند روز تا پایان پنجمین سال جنگ یمن باقی مانده. این 
جنگ که منجر به ایجاد یک فاجعه انسانی تمام عیار در یمن 
شده، بدون حمایت های پنهان و آشکار آمریکا و آن چند کشور 
بدنام اروپایی هرگز به راه نمی افتاد یا اگر می افتاد، این قدر طول 
نمی کشید. بر اساس آمارهای اخیر وزارت بهداشت یمن دو 
میلیون و نیم کودک دچار سوءتغذیه و سوءتغذیه حاد شده اند 
و نیم میلیون زن باردار یا شیرده به همراه نوزادانشان در معرض 
خطر هستند. بر اساس گزارش »العهد«، همچنین 1۸ میلیون 
یمنی از »ناامنی غذایی« رنج می برند و ۸ میلیون و چهارصد 
هزار نفر آنها با ناامنی غذایی حاد روبه رو هستند که از نظر 

جهانی در مرحله پنجم گرسنگی قرار دارند. 
در همیــن زمینــه »رضیــه راوح« وزیر حقوق بشــر 
دولــت نجات ملــی یمن به پایگاه العهد گفــت: »محاصره، 
بحران اقتصادی، ســختی رفت و آمد و بســتن فرودگاه ها 
منجر بــه وضعیت فاجعه باری برای بیماران شــده اســت. 
بســیاری از موارد بیماری مســن وجــود دارد که نمی تواند 
در داخــل اســتان )صنعــاء( رفــت و آمد کند چه برســد 
 بــه اینکه 1۵ ســاعت تا فرودگاه ســیئون یا عــدن را طی 

کند.«
در ادامه این گزارش آمده، ائتالف ســعودی 2۹1 عدد از 
تأسیسات بهداشتی را به صورت کلی یا جزئی تخریب کرده 
و بیمارســتان ها و مراکز بهداشــتی از تعداد زیاد بیماران و 
مجروحان و نداشتن امکانات رنج می برند. عالوه بر اینکه باید 
به شیوع بیماری های همه گیر مانند تب دنگی، بیماری های 
تنفســی و وبا  اشاره کرد. ۹7 درصد از تأسیسات درمانی نیز 

از رده خارج شده اند.
جنگ یمن در ششم فروردین 1۳۹۴ به بهانه بازگرداندن 
دولت »عبد ربه منصور هادی« آغاز شــد و تا چند روز دیگر 

وارد سال ششم خود می شود.

»عدنان الُزرفی«، چهره جنجالی عراق 
مأمور تشکیل کابینه شد

چهار شنبه 28 اسفند 1398  23 رجب 1441   18 مارس 2020  شماره 22431

سرویس خارجی-
با شــیوع ویروس کرونا برخی کشورهای 
غربی »وضعیت جنگی« به خود گرفته اند. در 
آمریکا مردم برای خرید اسلحه صف کشیده اند 
و در فرانســه نیز دولت اعالم کرده ارتش در 

مناطق شیوع کرونا مستقر می شود.
 شیوع ویروس کرونا همچنان مهم ترین خبر این 
روزهای دنیاست. تا لحظه تنظیم این گزارش، بیش 
از 1۸0 هزار نفر در 1۵۸ کشور جهان به این ویروس 
مبتال شده و بیش از 7 هزار نفر هم جان باخته اند. 
کمیسیون ملی بهداشت چین دیروز اعالم کرده در 
2۴ ساعت گذشته 21 مورد جدید ابتال به ویروس 
کرونا شناسایی شده که تنها یک مورد آن در شهر 

»ووهان«، کانون شیوع این ویروس بوده است.
هجوم آمریکایی ها برای خرید سالح

رویترز دیــروز گزارش داد شــرکت های مهم 
تکنولوژی اعالم کرده اند با یکدیگر همکاری خواهند 
کرد تا انتشار اخبار نادرست درباره ویروس کرونا را 
کاهش دهنــد. تالش برای کنترل اخبار مربوط به 
کرونا در اروپا و آمریکا بی دلیل نیست و این ویروس 
نقاب از چهره واقعی غرب برداشته است. طی روزهای 
گذشته خبرهایی از کشورهای غربی منتشر شده که 
تا دیروز کســی باور نمی کرد. هجوم به فروشگاه ها 
و غارت آنها در برخی کشــورهای اروپایی طی این 
روزها به موضوعی کامال عادی تبدیل شــده است. 
فروشنده های اینترنتی در آمریکا قیمت برخی اقالم 
بهداشــتی را 1۶00 درصد افزایش داده اند و مردم 
در انگلیس هــر روز ژل های ضدعفونی کننده را از 
کنار تخت های بیمارســتانی می دزدند. در استرالیا 
فروشگاه های بزرگ با شیوع ویروس کرونا به دلیل 
ازدحام خریداران وحشت زده برای خرید دستمال 
توالت و محلول هــای ضدعفونی کننده، با بحران و 

آشوب مواجه شده اند.
سیاستمداران و رسانه ها در غرب طی روزهای 
گذشته بارها برای توصیف وضعیت خود جهت مبارزه 
با ویروس کرونا از واژه »جنگ« استفاده کرده اند.  
از آمریکا خبر رسیده طی روزهای گذشته و در پی 
تشدید شیوع کرونا در این کشور مردم به خرید سالح 
روی آورده اند. شبکه »اسکای نیوز« در خبری در این 
خصــوص گفت، مردم آمریکا  به صف های طوالنی 
خرید سالح پیوسته اند و می گویند که برای زمانی 
آماده می شوند که احتماالً نظم عمومی در پی تشدید 
شیوع ویروس کرونا به هم بریزد. کارشناسان صنعت 
ســالح و مهمات هم می گویند، فروش در روزهای 
گذشته به اوج خود رسیده است. فروشندگان سالح 
در مناطقی که به شدت تحت تأثیر شیوع کووید-1۹ 
قرار گرفته اند از جمله واشنگتن، کالیفرنیا و نیویورک 
اعالم کرده اند که فروش سالح در پی شیوع ویروس 
کرونا در این مناطق بسیار افزایش یافته است زیرا 
مالکان ســالح نگرانند که نظم عمومی برهم ریزد.

تصاویر منتشــر شده، افراد را در صف های طوالنی 
خارج از فروشگاهها در حالی نشان می دهد که در 
صدد هســتند سالح های شــخصی خود را تقویت 
کنند. برخی گزارش ها نیز نشان می دهد، افرادی که 
هرگز پیش از این سالح نداشته اند نیز به صف های 

خرید سالح پیوسته اند. 
ایندیپندنت نیز گزارش داد صفوف طوالنی در 
خارج از فروشگاه های اسلحه فروشی از کالیفرنیا تا 
آالباما و ایالت نیویورک تشکیل شده است. یکی از 

فروشندگان اســلحه گفته هرگز صف هایی به این 
طوالنی را ندیده است. ایندپندنت همچنین گزارش 
داده قفسه های مهمات همانند قفسه های دستمال 
کاغذی و مواد غذایی در فروشگاه ها خالی شده اند. 
بیشــترین خرید مهمــات در کارولینای جنوبی و 
جرجیا بوده اســت. شیوع ویروس کرونا در آمریکا، 
موجی از نگرانی را در میان مقام ها و مردم این کشور 
نیز به وجود آورده اســت و طبق آخرین آمار،  این 
ویروس ناشــناخته در آمریکا تاکنون ۴727 نفر را 
مبتال کرده )تا روز دوشنبه( و جان ۹۳ نفر را گرفته 
است. از سوی دیگر با مبتال شدن ۳7 نفر از اعضای 
پنتاگون و ارتش آمریکا به ویروس کرونا، سخنگوی 
وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که وزیر دفاع این کشور 

و معاون وی قرنطینه می شوند. 

وضعیت جنگی در اروپا
کشــورهای اروپایی نیز عمال بــرای مقابله با 
شــیوع کرونا در وضعیت جنگی به ســر می برند. 
پایگاه نیویورک پســت با اشاره به آمار باالی تلفات 
کرونا در ایتالیا به نقل از یک پرســتار در شــمال 
این کشور نوشته مبارزه با این ویروس مانند بودن 
در میانه »جنگ جهانی« است. به گزارش تسنیم 
در انگلیس هم مســئوالن تهدید ویروس کرونا را 
بــه جنگ جهانی دوم تشــبیه کرده اند و از مردم 
این کشــور خواســته اند با یکدیگر متحد شده و 
سختی ها را برای مبارزه با این ویروس تحمل کنند. 
»مت هانکوک«، مشاور وزیر بهداشت انگلیس نیز 
در مقاله ای در روزنامه تلگراف نوشــته »نسل ما 
هیچ گاه چنین به بوته آزمایش گذاشــته نشــده 

است. پدربزرگ های ما هنگامی که شهرهایمان در 
جریان بلیتس بمباران شد چنین آزمونی را پشت 
از اصطالح  انگلیس  سر گذاشته اند.«رســانه های 
»بلیتس« نخســتین بار بــرای توصیف عملیات 
بمبــاران آلمان بین ســال های 1۹۴0 تا 1۹۴1 

استفاده کردند. 
مجازات در فرانسه علیه شهروندان بی مالحظه

امانوئل ماکــرون، رئیس جمهور فرانســه هم 
دوشنبه شب ضمن اعالم تعطیلی کامل فرانسه گفت 
که این کشور در »وضعیت جنگ« قرار گرفته است. 
» ماکرون« همچنین از وضع مقررات ویژه در این 
کشور برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد. بر اساس 
این مقررات،  تمامی جابجایی ها در این کشور به مدت 
1۵ روز محدود می شود و کسانی که قوانین جدید 
فرانســه برای مقابله با ویروس کرونا را نقض کنند 
مجازات خواهند شــد. همچنین به شهروندان تنها 
برای خرید غذا یا رفتن به سر کار )در صورتی که کار 
کردن از خانه غیرممکن باشد( اجازه خروج از منازل 
داده خواهد شد.رئیس جمهور فرانسه گفته که ارتش 
این کشور در مناطق شیوع کرونا مستقر خواهند شد 
و بیمارستان نظامی در منطقه آلزاس ایجاد می شود. 
همزمان وزیر کشور فرانسه نیز گفت که 100 هزار 
پلیس این کشور اجرای تصمیمات گرفته شده برای 
مقابله با شیوع ویروس کرونا را کنترل خواهند کرد. 
به گزارش خبرگزاری فارس،  »کریستوف کستانر« 
هشدار داد هر کسی که بر خالف تصمیمات اتخاذ 
شده اقدام کند با جریمه های مالی مواجه خواهد شد. 

سیستم بهداشتی اسرائیل فروپاشید
با افزایش تعــداد مبتالیان به ویروس کرونا در 
سرزمین اشــغالی به بیش از 200 مــورد، محافل 
رژیم صهیونیستی نیز از ناتوانی و عدم آمادگی این 
رژیم برای مقابله با شیوع گسترده این بیماری ابراز 
نگرانی شــدید کردند. به نوشته وبگاه »سما نیوز«، 
در این خصوص »ناحوم بارینگ« تحلیلگر ارشــد 
سیاســی روزنامه »یدیعوت احارانــوت« به نقل از 
محافل تصمیم ســاز در این رژیم نوشته، این رژیم 
در مدت کمتــر از دو هفته به شــرایط ایتالیا که 
دومین آمار مبتالیان را دارد، خواهد رســید و در 
آن زمان سیستم بهداشــتی فروخواهد پاشید. به 
گفته منابع صهیونیستی، رژیم اسرائیل سال هاست 
با بیماری هــای مزمن و واگیردار مواجه اســت و 
کابینه های متوالی اقدامی در راســتای آمادگی و 
افزایش بودجه در این راســتا نکرده اند. به نوشــته 
سما نیوز، رسانه های عبری زبان همچنین از اختالف 
شدید میان وزارت بهداشت و وزارت دارایی اسرائیل 
درخصوص چگونگی مقابله با شیوع ویروس کرونا 
خبر می دهند. همچنین وزارت بهداشــت از دولت 
خواسته است تا قوانین فوق العاده به مدت نامعلومی 
اجرا شود.اما مهم تر از این ها منابع صهیونیستی از 
فروپاشی کامل سیستم بهداشتی این رژیم و عدم 
توانایی برای مقابله این ویروس و معالجه مبتالیان 
به شــدت واهمه دارند و در مقابل نیز وزارت مالی 
رژیم صهیونیستی پشت درهای بسته درخصوص 
اجرای قوانین فوق العاده و تأثیر بسیار منفی آن بر 
اقتصاد هشدار داده و گفته است که این اقدام موجب 
تعطیلی کامل روند تولید خواهد شد و دولت توان 
تحمل این شــرایط را حتی برای مدت کوتاهی نیز 
ندارد، چه برســد به اینکه وضعیت مذکور بخواهد 

طوالنی شود.

انتصاب یک چهره جنجالی جدید توسط 
رئیس جمهور عراق برای پست نخست وزیری 
این کشور، واکنش منفی برخی از جریان های 

اصلی شیعی را به دنبال داشت.
»برهم صالح« دیروز طی حکمی رسما »عدنان 
الزرفی« اســتاندار پیشین نجف و دبیرکل حزب 
»الوفاءالعراقیه«، را مامور تشکیل کابینه کرد. این 
انتخاب با اعتراض جریان های شیعی مواجه شد.

بــه گزارش خبرگزاری فــارس، در این حکم 
که با اســتناد به بند پنج ماده 7۶ قانون اساسی 
عراق، صادر شده، آمده است: »عدنان عبد خضیر 
عباس الزرفی« به عنوان نخســت وزیر معرفی و 
مامورتشکیل کابینه می شود. او طی ۳0 روز، اسامی 
وزیران مورد نظر خود را برای دریافت رای اعتماد، 

به پارلمان معرفی خواهد کرد.
برهم صالح پس از تفویض این حکم، خطاب به 
الزرفی گفت: عراق شایسته بهترین هاست و ملت 
فداکاری های بزرگی برای دستیابی به زندگی آزاد 
و با عزت و آینده ای درخشــان و امیدبخش برای 

همه نسل ها از خود نشان داده است.
وی در ادامــه، ضمــن آرزوی موفقیت برای 
نخســت وزیر جدید عراق، خواستار اقدام او برای 
برگزاری انتخابات زودهنگام و شــفاف و تحقق 
مطالبات عراقی ها و تظاهر کنندگان مسالمت جو 

و حفظ حاکمیت و ثبات و امنیت عراق شد.
پــس از کناره گیری »عــادل عبدالمهدی« 
از نخســت وزیری، نام 2۶ نفر برای احراز پســت 
نخست وزیری، مطرح شده بود و برخی از آنها نیز 
مثل »محمد توفیق عالوی« و »نعیم السهیل« از 

طرف برهم صالح مامور تشکیل شده بودند، ولی 
به خاطر مخالفت برخی جریان های سیاســی ، از 

روند کسب رای اعتماد خارج شده اند.
واکنش ها به انتخاب الزرفی 

جنبش شیعی موسوم به» عصائب اهل الحق 
عراق«، نامزدی عدنان الزرفی برای نخست وزیری را 
خیانت به خون شهدای این کشور دانست و هشدار 
داد که در قبال این توطئه، سکوت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، »جواد الطلیباوی« 
از رهبران جنبش عصائب اهل الحق، گفت: پیش 
از ایــن، گفتــه بودیم و امروز نیــز می گوییم که 
هیچ شخصی خالف خواســت و اراده ملت عراق 
نخست وزیر نخواهد شد. اینجا توطئه ای در پشت 
پرده در جریان است و اسامی برخی از افراد مانند 
الزرفی برای نخست وزیری طرح می شود. این خیانت 

به خون شهدا و فداکاری های  رزمندگان است. ما 
ســاکت نخواهیم ماند و همه چیز را برای اربابان 

و مزدوران و توطئه چینان زیر و رو خواهیم کرد.
ائتالف »فتح« تحت رهبری »هادی عامری«، 
هــم در واکنش به انتخاب الزرفی، اعالم کرد که 
رأی اعتماد این ائتالف به الزرفی، در گرو آن است 
که وی اجــرای برنامه پارلمان درخصوص اخراج 

نیروهای خارجی از عراق را تضمین کند. 
به گزارش خبرگزاری تقریب،  »کریم علیوی« 
نماینــده پارلمان و عضو ائتالف فتح ، در این باره 
توضیح داد: ائتالف فتح و همه گروه های سیاسی 
شــیعه، زمانی به الزرفی رأی اعتماد خواهند داد 
که او در برنامه دولت آینده، تضمینی برای اجرای 
مصوبه پارلمان درخصوص اخراج نیروهای خارجی، 

از جمله نیروهای آمریکایی، از کشور ارائه دهد.

در عرصه خارجی نیز سازمان ملل از نخست وزیر 
شدن الزرفی استقبال کرد. 

نخست وزیر جدید کیست؟
»عدنان عبد خضیر الزرفی« متولد 1۹۶۶ شهر 
نجف، دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد 
و دکترای فقه اسالمی از دانشگاه کوفه و دانشکده 
فقه و کارشناسی ارشد رشته امنیت و برنامه ریزی 

راهبردی از دانشکده امنیت و دفاع بغداد است.
الزرفی در دوره رژیم »صدام«، سابقه مبارزاتی 
داشــته است؛ او ســال 1۹۸۳ به عضویت حزب 
»الدعوه االسالمیه« درآمده و سال 1۹۸۸ به حبس 
ابد محکوم شده بود و به زندان »ابوغریب« انتقال 
یافت. اما در22 فوریه 1۹۹1 موفق به فرار شــد. 
از اول مارس این سال به »انتفاضه الشعبانیه« در 
نجف اشرف پیوســت و طی این انتفاضه، سه بار 
زخمی شد. او حزب»حرکهًْ الوفاء العراقیه« را در 

سال 200۴ تاسیس کرده است. 
در حــال حاضر نیز الزرفــی نماینده پارلمان 
عراق بوده و دبیرکلی حزب حرکهًْ الوفاء العراقیه 
را به عهده  دارد. این حزب دارای هشت کرسی در 
شــورای استانداری نجف و دو کرسی در پارلمان 

عراق است.
الزرفی از ســال 200۴ تا سال 201۴ سه بار 
اســتاندار نجف شده و عالوه بر آن، از سال 200۶ 
تا 200۹، معاون اداره اطالعات در وزارت کشــور 

عراق بوده است.
در هر حال، هر چند الزرفی یک شیعه است، 
ولی جریان های شــیعی نسبت به او نظر مثبتی 

ندارند.

هزاران  دادند، جان  کارشناسان هشدار 
پناهجو در شــرایط پر ازدحام اردوگاه های 
مرزی یونان، به خاطر شیوع کرونا، در معرض 

خطر است. 
»فرانک والتر اشتاین مایر« رئیس جمهور آلمان، 
شرایط پناهندگان در اردوگاه های مرزی یونان را 
بســیار دراماتیک خواند و گفــت: کودکان، زنان 
و مردان ســاکن این اردوگاه ها در شرایط بسیار 

دشواری زندگی می کنند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، این اظهارات 
در حالــی صورت می گیرد که ویــروس کرونا به 
ســرعت در حال پیشــروی در جهان اســت. به 
گفته کارشناســان، در صورتی که پای ویروس به 
این جمعیت رها شده برســد، فاجعه بزرگی رخ 

خواهد داد.
 در همیــن رابطه، »فلورین وســتفال« مدیر 
بخش آلمانی سازمان پزشکان بدون مرز، هشدار 
داد کــه پناهندگان در یونان تحت شــرایط غیر 
انسانی زندگی می کنند. وی درباره هجوم بحران 
کرونا در این شرایط هشدار داد و  گفت : این غیر 
ممکن است که در شرایط غیر بهداشتی اردوگاه 

»موریا«ی جزیره »لســبوس« یونان، شیوع این 
بیماری را کاهش دهیم. وســتفال گفت که این 
اردوگاه باید فورا تخلیه شود و پناهجویان به منطقه 

امن تری منتقل گردند.
در کمــپ موریا و اطــراف آن در حال حاضر 
حــدود 1۹ هــزار پناهنده زندگــی می کنند که 
تعداد آنها حدود 10 برابر بیش از ظرفیت واقعی 
اردوگاه مذکور اســت. به گفته کارشناسان، خطر 
شیوع گسترده کرونا بین پناهندگان این اردوگاه، 
 که شــرایط بهداشــتی بســیار بدی دارند، باال 

است.
خبر دیگر اینکه اردوگاه پناهندگان موریا دیروز 
دچار آتش ســوزی شد و بر اثر آن، یک کودک ۶ 

ساله جان خود را از دست داد.

سایه شوم کرونا
بر سرپناهجویان در مرزهای یونان


