
علمای بحرین خواستار آزادی زندانیان 
سیاسی 

همزمان با سوء اســتفاده رژیم آل خلیفه از بحران 
کرونا برای تشــدید فضای امنیتی و سرکوب و بی 
توجهــی این رژیم به وضعیــت بحرانی زندانیان در 
قبال کرونا ویروس، تعدادی از علمای شیعه بحرین 
در بیانیه ای بر ضرورت آزادی زندانیان سیاسی پیش 
از شــیوع ویروس کرونا در داخــل زندان ها تأکید 
کردند. تعدادی از علمای شیعه بحرین در بیانیه ای 
آزادی زندانیان سیاســی با توجه به شیوع ویروس 
کرونا را درخواست کرده و درباره عواقب بی توجهی 
به درخواست ها در این باره هشدار دادند.در این بیانیه 
به مسئوالن بحرین درباره بی توجهی به درخواست 
آیت اهلل عیسی قاسم رهبر معنوی انقالب این کشور 
در خصوص آزادی زندانیان سیاســی هشــدار داده 
شده اســت. علمای بحرین در بیانیه خود آورده اند 
که درخواست آیت اهلل عیسی قاسم مبنی بر ضرورت 
آزادی زندانیان سیاسی پیش از ورود ویروس کرونا 
به داخل زندان ها را تأیید می کنند چرا که شــیوع 
این ویروس در داخــل زندان پیآمدهای ناگواری به 
دنبال خواهد داشت و مقابله با ناآرامی ها و التهابات 
ناشــی از آن غیرممکن خواهــد بود.طبق گزارش 
وبگاه »مرآة البحرین«، مســئولیت شــرعی ایجاب 
می کند که تمامی مسئوالن به توصیه های صادقانه 
و خیرخواهانه و هشدارها توجه کرده و منتظر وقوع 
خطرات نباشند. پیشتر آیت اهلل عیسی قاسم ضمن 
درخواست آزادی زندانیان سیاسی در بحرین درباره 
پیآمدهای فاجعه بار شیوع ویروس کرونا در زندان ها 

هشدار داد.

نیمچه گزارش

رســوایی های ساختار حاکم بر آمریکا در مقابله با کرونا هر 
روز ابعاد تازه تری می گیرد چنانکه مقامات چند کشــور 
مختلف می گویند، آمریکایی ها اقالم محافظتی بهداشــتی 
که سفارش داده اند را پیش از ارسال به سبک راهزنی های 

دوران غرب وحشی سرقت می کنند. 
 متحدان آمریکا در قاره های مختلف از تاکتیک های »غرب 
وحشی« این کشور در تصاحب محموله های اقالم پزشکی 
که پیش تر قرارداد آن ها با کشــورهای دیگر بسته شده اند، 
گالیه کردند.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، مقامات آلمان 
و فرانسه می گویند آمریکا با پرداخت مبالغی باالتر از قیمت 
بازار به شرکت های چینی تولید کننده اقالم پزشکی، حتی 
محموله هایی که قرارداد آن ها نیز با کشــور دیگری بسته 
شده است تصاحب می کند. ادعایی که وزیر بهداشت برزیل 
نیز آن را تأیید کرد.یکی از مقامات ارشــد دولت آلمان در 
این باره گفت: »بحث پول مطرح نیست. آن ها حاضرند هر 
بهایی بپردازند چون آن ها درمانده شده اند«.گفته می شود 
آمریکا قراردادهای صادرات ماسک های تنفسی »N95« و 
دیگر اقالمی که محافظت الزم برای کادر درمانی را تأمین 
 »3M« می کند متوقف کرده است.یک شرکت چند ملیتی
روز جمعه گفت، کاخ ســفید دســتور داده ارسال تمامی 
محموله های دســتگاه های تنفســی به کانــادا و آمریکای 

التین لغو شوند.
»جاســتین تــرودو« جمعه شــب گفــت، جلوگیری از 

ارســال تجهیزات در سرتاســر مرزها »اشــتباهی« است 
کــه واکنش متقابل را به همراه خواهد داشــت.در موردی 
دیگر،  »اندریاس گیســل« سناتور امور داخلی برلین گفت 
محموله ای شــامل 200 هزار ماسک که قرار بود از یکی از 
کارخانه های شرکت 3M در چین به آلمان ارسال شود در 
بانکوک »مصادره شــده است«. او این این اقدام را »دزدی 
دریایی به سبک مدرن« نامید. گیسل با محکوم کردن این 
اقــدام آمریکا، خطاب به واشــنگتن گفت: »حتی در برهه 
بحران جهانی نباید از روش های غرب وحشــی اســتفاده 

کنید«.
یکــی از مقامات امنیت داخلی آمریکا به رویترز گفت، این 
سیاســت واشــنگتن تا جایی ادامه می یابد که انبوهی از 
این اقالم وارد کشــور شوند و جستجو برای تصاحب لوازم 
محافظتی می تواند تا آگوســت )مرداد( ادامه پیدا کند.این 
مقام آمریکایی که نمی خواســت نامش فاش شــود گفت: 
»دســتمان را به ســمت هر مقدار ]از این لوازم پزشکی[ 
که بتوانیــم دراز می کنیم«.»لوییز هنریکــه ماندتا« وزیر 
بهداشت برزیل گفت، این هفته چینی ها برخی سفارشات 
مــا را تعلیق کرد و این کار را درســت زمانــی انجام داد 
که 20 هواپیمــای باری آمریکایی به چیــن پرواز کردند 
تا محصوالت مشــابهی را خریداری کنند.در فرانســه نیز 
»جیــن راتنر« یکــی از مقامات محلی فرانســه گفت، با 
شــیوع ویروس کرونا در منطقه »گرند اِست« همواره برای 

اطمینان از رسیدن محموله های ماسک سفارش داده شده 
نزاع داشــته ایم.راتنر گفت: »آمریکایی ها پای هواپیما پول 
نقدشــان را بیرون می آورند و ســه یا چهــار برابر آنچه ما 

پیشنهاد داده ایم می پردازند«.
همتای راتنر در منطقه پاریس نیز بدون اشــاره مســتقیم 
بــه آمریکا گفت کشــوری که جیب هــای بزرگی دارد در 
ســفارش دادن اقالم پزشکی وی را شکســت داده اند. در 
رسوایی دیگر برای ساختار حاکم بر آمریکا، برخی ایاالت و 
شهرهای آمریکا که ماسک، دستکش، دستگاه های تنفس 
مصنوعی و تهویه هوا و ســایر تجهیــزات الزم برای مقابله 
بــا ویروس کرونا را دریافت کرده اند، با یک اتفاق شــگفت 
انگیز ناخوشــایند روبرو شــده اند. در حالی که گســترش 
ویــروس کرونــا به نگرانــی بزرگی در بین مــردم آمریکا 
تبدیل شــده اســت و کمبود تجهیزات پزشکی و درمانی 

و حفاظتی چالش بزرگی برای سیستم بهداشت و سالمت 
ایاالت متحده به شمار می رود، برخی ایالت ها و شهرهایی 
که ماسک، دســتکش، دســتگاه تنفس مصنوعی و سایر 
تجهیــزات پزشــکی الزم برای مقابله با ویــروس کرونا را 
درباره کرده اند، با یک شــگفتی ناخوشایند روبرو شده اند: 
تجهیزات و اقالمی که غیرقابل استفاده است.حدود 6 هزار 
ماسک پزشکی ارسال شده به آالباما قابل استفاده نبوده و 
تاریخ انقضای آن مربوط به ســال 2010 میالدی است. از 
سوی دیگر بیش از 150 دستگاه تنفس مصنوعی و تهویه 
هوا نیز شکســته بوده و نیاز به تعمیر داشته است.در این 
میان در توجیه وضعیــت بحرانی در آمریکا رئیس جمهور 
آمریکا در کنفرانس خبری روزانه خود در کاخ سفید گفت 
که جامعه جهانی دیر خطر و ســرعت انتشار ویروس کرونا 

را درک کرد.

افغانستان در آستانه تحوالت جدید 
 اشــرف غنی برای کاهش تنشهای سیاسی در این کشور به عبداهلل عبداهلل نیز 
پیشــنهاد داده که به عنوان معاون رییس جمهور سرپرســتی هیئت سیاسی 

مذاکره کننده با طالبان را برعهده بگیرد!
اشــرف غنی رئیس جمهور افغانســتان »محمد حنیف اتمر« مشــاور پیشین 
امنیت ملی افغانستان و یکی از کاندیداهای پست ریاست جمهوری را به عنوان 
سرپرست و نامزد وزارت خارجه این کشور منصوب کرد.حنیف اتمر پس از کناره 
گیری از پست مشاور امنیت ملی افغانستان در ردیف منتقدین اشرف غنی قرار 
گرفت و خود را به عنوان یکی از رقبای او در انتخابات ریاست جمهوری مطرح 
کرد اما قبل از برگزاری انتخابات به دالیلی انصراف داد.ی در کارنامه خود عناوین 
دیگری چون وزیر ســابق معارف و وزیر سابق کشــور را نیز یدک می کشد.این 
در حالی اســت که غنی ، »طاهر زهیر« را نیز به عنوان نامزد وزارت اطالعات و 
فرهنگ تعیین کرد. زهیر پیش از این والی بامیان بود. هفته گذشــته نیز ارگ 
ریاســت جمهوری نامزد وزارت دارایی و شــهردار کابل را معرفی کرد.از سویی؛ 
اخبار تایید نشده حاکی است اشرف غنی برای کاهش تنشهای سیاسی در این 
کشــور به عبداهلل عبداهلل نیز پیشــنهاد داده که به عنوان معاون رییس جمهور 
سرپرستی هیئت سیاسی مذاکره کننده با طالبان را برعهده بگیرد.عبداهلل عبداهلل 
رقیب اصلی غنی در انتخابات ریاســت جمهوری بود که پس از پایان رســمی 
شمارش آراء، نتیجه انتخابات را مخدوش دانسته و خواستار ابطال انتخابات شد 
اما با پذیرفته نشدن درخواســتش، به صورت همزمان با مراسم تحلیف اشرف 
غنی، او هم به عنوان رییس جمهور افغانستان در دفتر خود مراسم تحلیف برگزار 
کرد. پس از امضای موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان، یکی از بندهای اصلی 
موافقتنامه که آزادسازی زندانیان طالبان از سوی دولت افغانستان است، به دلیل 
اســتنکاف دولت، اجرایی نشده است. غنی موضوع آزادی زندانیان طالبان را به 
مسئله حمایت آمریکا از ریاست جمهوری خود گره زده لیکن واشنگتن با تهدید 
کابل به قطع کمک یک میلیاردی به این کشور بر ایجاد مصالحه میان گروههای 

سیاسی و اجرای توافقنامه امضاء شده با طالبان اصرار دارد.

مادر باردار یمنی و فرزندانش 
قربانی توحش سعودی

در حمله موشکی ائتالف سعودی به استان صعده، تمامی اعضای یک خانواده یمنی 
از جمله مادر باردار خانواده به شهادت رسیدند.

شبکه تلویزیونی المسیره گزارش داد حمله موشکی ائتالف سعودی به منطقه »بنی 
صیاح« در منطقه مرزی »رازح« از توابع استان صعده، به شهادت یک خانواده یمنی 
اعــم از پدر، مادر باردار و دو دختر بچه منجر شــد.همچنین جنگنده های ائتالف 
متجاوز سعودی- اماراتی، مناطق الحزم، الفتون، خب و الشعف را در استان الجوف 
یمن در 15 نوبت موشــک باران و بمباران کردند.جنگ عربستان سعودی و امارات 
علیه یمن که فرودین امسال وارد ششمین سال خود شد تاکنون جان بیش از صد 
هزار یمنی را گرفته است. خبر دیگر آنکه رئیس کمیته عالی انقالب یمن از تعلل 
طرف مقابل در آزادی اسرا بر اساس توافقی که در اردن صورت گرفته، انتقاد کرد و 
گفت، امید است امروز شنبه پاسخی در این باره دریافت شود. »محمد علی الحوثی« 
رئیس کمیته عالی انقالب یمن اعالم کرد، صنعاء پاســخی درباره پذیرش آزادی 
اسرا بر اساس توافق قبلی دریافت نکرده است. پیش تر »عبدالقادر المرتضی« رئیس 
کمیته ملی امور اسرای یمن هم از سازمان ملل درخواست کرد، بر طرف مقابل برای 
اجرایی کردن توافق اردن مبنی بر آزادی 1۴20 اسیر یمنی اعمال فشار کند. در این 
میان یک روزنامه روسی در گزارشی نوشت، برخی سیاسیون در عربستان سعودی 
به این نتیجه رسیده اند که دیگر باید حقیقت را بپذیرند و از یمنی ها بخواهند که وارد 
گفت و گو شوند.  روزنامه  روسی »نیزاویسیمایا گازتا« در یادداشتی در خصوص جنگ 
یمن و شرایط دولت سعودی، نوشت که ریاض به دنبال خروج از این »تنگنا« است. 
این روزنامه چاپ مسکو در بیان دالیل پیشنهاد »محمد آل جابر« سفیر سعودی 
در یمن به دولت نجات ملی )مســتقر در صنعاء( مبنی بر حضور در ریاض جهت 
گفت و گو، نوشت که از نظر کارشناسان سقوط کم سابقه قیمت نفت، نقش اساسی 
در اعالم آمادگی ریاض برای گفت و گو بازی می کند؛ اما این تنها دلیل و چه بسا دلیل 
اصلی نیست. »برخی سیاسیون دولت سعودی قانع شده اند که دیگر باید حقیقت را 

بپذیرند و اینکه اکنون زمان گفت وگو با حوثی های یمن است.«

کمیسیون امنیت پارلمان عراق به آمریکا هشدار دارد 

پیامد سنگین هرگونه اقدام علیه 
حشد  الشعبی 

در ادامه حمایت های ملی از مقاومت مردمی عراق، کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان 
عراق  اعالم کرد که پیامد هرگونه اقدام علیه حشد شعبی برای منافع آمریکا در 
عراق و منطقه بســیار سنگین خواهد بود.  »کریم علیوی« عضو کمیته امنیت و 
دفاع پارلمان عراق طی گفتگو با ســایت المعلومه اظهار داشت که پیامد هرگونه 
اقدام و تحرک علیه حشــد شــعبی و فرماندهان آن و گروه های مقاومت توسط 
نیرو های آمریکایی پاسخی قاطع ضد منافع واشنگتن در عراق و منطقه داشته و 
برای آن سنگین خواهد بود.وی تاکید کرد ما از حمایت نیروهای حشد شعبی به 
عنوان نیروی ایدئولوژیکی که خون های پاک خود را برای محافظت از کشور و ملت 
عراق در برابر توطئه های آمریکا و هم پیمانانش فدا کرده اند هرگز دست نمی کشیم. 
علیوی خاطرنشان کرد که حشد شعبی یک گروه قدرتمند و مقتدر بوده و آمریکا 
به خوبی این را می داند؛ هر اقدامی که واشنگتن علیه حشد شعبی انجام می دهد 
ناکام است چرا که مبارزان حشد شعبی دارای اراده ای راسخ بوده و از حمایت همه 
ملت و گروه های عراق برخوردارند. در همین حال نماینده ائتالف الفتح عراق ضمن 
انتقاد از مأمور تشــکیل کابینه این کشور، گفت که وی موفق به تشکیل کابینه 
نخواهد شد.»لیلی فلیح« نماینده ائتالف الفتح عراق تأکید کرد که کابینه »عدنان 
الزرفی« نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه، موفق به تشکیل کابینه نخواهد شد. 
فلیح به خبرگزاری العهد گفت که با توجه به مخالفت بیشتر فراکسیونهای سیاسی 
با الزرفی، وی »برای تشکیل کابینه خود، بر حمایت خارجی و برخی از نمایندگانی 
حســاب باز کرده است که تعدادشان از انگشتهای دست کمتر است«. همچنین 
»حامد الموسری« قانونگذار عراقی درباره »عدنان الزرفی« مأمور تشکیل کابینه در 
عراق،  دولت وی را »غیرقانونی« گفت که او برای نخست وزیر شدن به »خارج« تکیه 
کرده اســت و در عراق حامی چندانی ندارد. همچنین »مصدق عادل« حقوقدان 
عراقی همسو با ســایر کارشناسان و شخصیت های سیاسی عراقی تایید کرد که 
»برهم صالح« رئیس جمهور این کشور با مأمور کردن »عدنان الزرفی« به تشکیل 

کابینه جدید، قانون اساسی را نقض کرده است.

عدنان الزرفی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید عراق 
از دادن اسامی وزرای کابینه اش به پارلمان برای گرفتن رای 
اعتماد خبر داد. اقدامی که برخی آن را مولفه ای برای تشکیل 
دولت جدید این کشــور عنوان کرده اند. این اقدام از سوی 
الزرقی در حالی صورت گرفته اســت که بسیاری از ناظران 
سیاسی با ابهامات بسیاری به آینده کار وی و کابینه اش می 
نگرند و تاکید دارند که روند مذکور نمی تواند زمینه ســاز 
تحقق ثبات سیاســی و امنیتی در عراق شود. نخست آنکه 

انتخاب الزرقی برای نخســت وزیــری به صورت یک جانبه 
توســط برهم صالح رئیس جمهور عراق صورت گرفته است 
که عمــال اقدامی خالف قانون اســت و در حوزه اختیارات 
وی نمی باشــد. دوم آنکه کارنامــه الزرفی در دوران تصدی 
پست های قبلی اش همچون اســتانداری نجف کارنامه ای 
ناموفق بوده که بر شدت اعتراض های مردمی دامن زده است. 
عمال او نتوانست در دوران های استانداری اش کارکرد مثبتی 
داشته باشــد و در حوزه اقتصادی، امنیتی و سیاسی زمینه 
ســاز چالشهای بسیاری برای عراق شد. سوم آنکه در حالی 
مردم و جریان های سیاسی عراق خواستار دولتی مستقل و 
آزاد هستند، الزرفی وابستگی های بسیاری به آمریکا دارد و 
حتی برخی مقامات آمریکایی به عنوان شهروندی آمریکایی 
از حمایت کرده اند. این وابستگی در شرایطی که عراق طرح 
اخراج نیروهای آمریکایی را در دســتور کار دارد نمی تواند 

در چارچــوب منافع و اهداف ملی عراق باشــد. با توجه به 
این شرایط است که بسیاری از جریان های مهم عراق بویژه 
جریان های شیعه که با داشتن اکثریت پارلمان محور تعیین 
نخست وزیر و چینش ساختار سیاسی هستند با انتخاب وی 
مخالفت کرده و خواســتار تغییر در عملکرد رئیس جمهور 
شــده اند. به عبارتی دیگر اعتراض این جریان ها برگرفته از 
عملکرد غیر قانونی برهــم صالح در معرفی الرزقی، کارنامه 
ناموفــق الرزقی و نیز نوع تاثیرات ایــن انتخاب بر عملکرد 
آمریکا در عراق است. حال این سوال مطرح است که راهکار 
عراق برای رسیدن به ثبات چیست؟ پاسخ به این پرسش از 
سوی بسیاری از جریان های سیاسی و آگاهان امنیتی عراقی 
داده شده است. آنها تاکید دارند که برهم صالح با معرفی فرد 
دیگری به عنوان نامزد نخســت وزیری می تواند گامی مهم 
در رفع این چالش قانونی و سیاسی بردارد. روندی که حلقه 

تکمیلی آن را اخراج نیروهای آمریکایی از عراق بر اســاس 
مصوبه پارلمان تشکیل می دهد. 

در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت که عراق 
امروز در عرصه سیاســی با چالشی مواجه است که رفع آن 
بر اساس قانونمداری و اجرای قوانین یعنی توجه به خواست 
اکثریت پارلمان در انتخاب نخســت وزیر و تشکیل کابینه 
محقق  می شــود. چنانکه پیش از این نیز افرادی همچون 
نوری المالکی و عادل المهدی به رغم آنکه قانونا حق ادامه 
حضور در عرصه نخست وزیری را داشتند در چارچوب احترام 
به منافع ملی کشورشان از حق خود گذشته و با کناره گیری 
از قدرت راه را برای تحقق ثبات و وفاق ملی هموار ساختند. 
اقدامی که می تواند از ســوی افرادی مانند الزرفی تکرار و 
با پذیرش خواســت اکثریت مبنی بر کناره گیری از نخست 

وزیری راه را برای وفاق ملی هموار سازد. 

یادداشت

راه رسیدن به ثبات پایدار
علی تتماج 
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افشاگری چامسکی درباره سیاست های آمریکا 
یکی از اندیشمندان مطرح جهان می گوید دولت واشنگتن از احتمال وقوع 
یک بیماری همه گیر مطلع بود اما آن را نادیده گرفت. »نوآم چامســکی« 
زبانشناس آمریکایی و نظریه پرداز برجسته سیاسی، در تازه ترین اظهارات 
خود نحوه پاسخگویی واشنگتن در مواجهه با شیوع کووید 19 را زیر سوال 
برد و در عین حال هشدار داد حتی در صورت رفع بحران کرونا، تهدیدهایی 
نظیر جنگ هســته ای و گرمایش جهانی، همچنان به قوت خود باقی اســت.

به گفته چامســکی، در اکتبر 2019 و درست قبل از شیوع کرونا، آمریکا در مقیاسی 
وسیع، امکان وقوع چنین اپیدمی را شبیه سازی کرده بود. وی به نحوه مقابله با کرونا 
در کشورهای مختلف نیز اشــاره کرد و از خودخواهی آلمان و سهل انگاری انگلیسی 
شکایت کرد حال آنکه از تناقض گویی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز که یک 

روز کرونا را نادیده می گیرد و روز دیگر، آن را دشمن نامرئی می خواند؛ تعجب کرد.

ظلم تل آویو در سایه کرونا هم ادامه دارد
نماینده دائم تشکیالت خودگردان در سازمان ملل سه نامه به دبیرکل سازمان 
ملل، رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل فرستاد و اعالم 
کرد، با وجود کرونا رژیم صهیونیستی از اقدامات غیرقانونی خود دست برنداشته 
است. »ریاض منصور« در سه نامه به »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل، 
رئیس شورای امنیت در این ماه )جمهوری دومینیکن( و رئیس مجمع عمومی 
ســازمان ملل، آنها را در جریان تخلف های حقوق بشری رژیم صهیونیستی قرار داد. 
منصور اعالم کرد، علیرغم چالش های بی ســابقه ای که جهان از جمله فلســطین در 
مقابله با ویروس کرونا با آن روبروست، اسرائیل به عنوان »قدرت اشغالگر« از اقدامات 
غیرقانونی خود دست برنمی دارد. وی گفت، علیرغم آنکه ابتالی چهار اسیر فلسطینی 
به کرونا مسجل شده رژیم صهیونیســتی درخواست ها برای آزادی بیش از پنج هزار 

اسیر فلسطینی در بند از جمله 1۸0 کودک و ۴3 زن را رد می کند.

»کر استارمر« جایگزین کربین شد
وزیر خارجه در ســایه انگلیس با شکست رقبای خود به عنوان رهبر حزب 
کارگر انگلیس انتخاب شد.حزب کار انگلیس »کر استارمر« را به عنوان رهبر 

جدید این حزب و جایگزین »جرمی کوربین« معرفی کرد.
به دنبال شکست ســنگین حزب کارگر انگلیس در انتخابات سال 2019 
پارلمانی این کشور از حزب محافظه کار به رهبری بوریس جانسون، انتقادات 
زیادی نسبت به کوربین مطرح شــده بود. کوربین پس از شکست در انتخابات 
اعالم کرده بود که آماده کناره گیری از ریاست حزب است.روزنامه گاردین نوشت: حزب 
کارگر هنوز نتایج رسمی انتخابات را اعالم  نکرده است اما براساس نتایج اولیه استارمر 
با 56.2 درصد آرا به عنوان رئیس و »آنجال رینر« با 52 درصد به عنوان معاون ریاست 
حزب، پیروز این انتخابات شده اند. استارمر که وزیر خارجه دولت در سایه انگلیس است، 

پیش از این خواستار تغییرات اساسی در برخی از رویکردهای حزب کارگر شده بود.

گزارش

 عربستان: ســازمان عفــو بین الملل ضمن اعالم 
اینکه محاکمه دو زندانی فلسطینی عادالنه نبوده، از 
شــاه عربستان سعودی خواست که این دو زندانی را 
آزاد کند.سازمان عفو بین الملل،  در پیامی از »سلمان 
بن عبدالعزیز« شاه عربســتان سعودی خواست که 
»محمد الخضری« و پســرش »هانی الخضری« دو 
زندانی فلسطینی را آزاد کند و تاکید کرد که محاکمه 
آنها بر اساس معیارهای بین المللی محاکمه عادالنه 

صورت نگرفته است.
 هلنــد: در اقدامی بــرای اعالم همبســتگی با 
مســلمانان در روزهای مبارزه با ویروس کرونا اجازه 
پخش اذان از بلندگوهای بیش از 100 مســجد در 
هلند و آلمــان داده شــد.آلپتکین، نماینده یکی از 
جمعیت های مســلمانان ترک در آلمان در این باره 
گفت: اذان در بیش از 50 مســجد محلی در سراسر 
آلمان پخش شده است.این در حالی است که به گفته 
آلپتکین تا پیش از این به جز در مراســم های ویژه 

پخش اذان در آلمان مجاز نبوده است.
 سوریه: حســام الدین آالء، ســفیر دائم سوریه 
در ســازمان ملل پیامی به رئیس کمیســیون ویژه 
تحقیقات درخصوص اقدامات ناقض حقوق بشــری 
اســرائیل در حق مردم فلســطین و دیگر ساکنان 
عرب در اراضی عربی اشــغالی فرستاد و در این پیام، 
از وی خواســت تا توجه بیشتری به وضعیت حقوق 
بشری در جوالن اشغالی و سهیم شدن در گسترش 
دامنه محکومیت های بین المللی نسبت به نقض های 
صورت گرفته اشــغالگر اسرائیلی در حق شهروندان 

سوری در جوالن اشغالی داشته باشد.
 چین: ســفیر چیــن در لبنان اتهامــات به پکن 
درباره ویروس کرونــا را رد کرد و از تأثیر منفی این 
اتهام زنی ها بر روند همکاری بین المللی برای مقابله با 
این ویروس ســخن گفت. »وانگ کی جیان« سفیر 
چین در لبنان اعالم کرد، اتهام زنی ها باطل و نادرست 
به کشــورش بر همکاری بین المللــی برای مقابله با 
کرونا تأثیر منفی دارد و پکن به ارائه کمک به آمریکا 

برای مقابله با کرونا ادامه خواهد داد.
 اردن: نخست وزیر اردن تاکید کرد که این کشور 
می تواند بحران گسترش ویروس کرونا را پشت سر 
بگذارد.عمر الرزاز نخست وزیر اردن تاکید کرد که این 
کشور می تواند از بحران گسترش ویروس کرونا عبور 
کنــد و آنچه که جهان در حال حاضر با آن رو به رو 
است بسیار خطرناک محسوب می شود.وی در ادامه 
افزود: مردم اردن باید برای رویارویی با این بحران در 
آمادگی کامل به ســر ببرند و این کشور باید خود را 

برای بحران گسترده تری آماده کند.
 امارات: بر اساس اعالم واحد موسوم به فرماندهی 
مرکزی ارتش آمریــکا، نظامیان این ارتش به همراه 
نظامیان امــارات متحده عربی مانوری نظامی همراه 
با اســتفاده از گلوله های جنگی را در منطقه خلیج 

فارس برگزار کردند. 

آمریکا اقالم بهداشتی خریداری شده توسط سایر کشورها را سرقت می کند

راهزنی محموله های پزشکی 
به سبک غرب وحشی


