
 لبنان: منابع از ترور یکی از فرماندهان ارشد حزب 
اهلل لبنان در جنوب این کشــور خبــر دادند.منابع با 
اعالم ایــن خبر گفتند پیکر »علی محمد یونس«، از 
فرماندهان ارشــد حزب اهلل لبنان از شهرک جبشیت 
در اســتان النبطیه در داخل جسدش در مسیر بین 
شهرک های قاقعیه الجسر و زوطر الغربیه پیدا شده که 
با سالح ســرد ترور شده است. گشت های امنیتی در 
محل حادثه حاضر شدند و مظنونی را به نام »ع.ف.ا« 

بازداشت کردند.
 سوریه: نظامیــان تروریســت آمریکایی از طریق 
هوایی، تجهیزات نظامی و لجستیکی به میدان نفتی 
العمر واقع در شــرق اســتان دیرالزور سوریه ارسال 
کردند.منابع خبری معارض سوری از هلی برن نظامیان 
تروریســت آمریکایی در شرق استان دیرالزور واقع در 
شرق سوریه خبر دادند.پایگاه خبری »عنب« گزارش 
داد که یــک هواپیمای نظامــی، از طریق هلی برن، 
محموله خــود را در نزدیکی پایگاه نفتی »العمر« در 
شــرق دیرالزور تخلیه کرده است.عنب تأکید کرد که 
این عملیات، اواخر شامگه شنبه )روز گذشته( صورت 

گرفته است.
  ترکیه : نماینده آمریکا در ناتو، ارائه هر نوع کمک به 
ترکیه در موضوع ادلب را به دست کشیدن این کشور 
از ســامانه های پدافندی روسی منوط کرد. با گذشت 
حدود ۹ ماه از تحویل اولین ســامانه پدافند موشکی 
»اس-۴۰۰« توسط روسیه به ترکیه، آمریکا اما هنوز 
از فشــار خود بر آنکارا برای عدم راه اندازی این سامانه 

دست برنداشته است.
 عربستان: ســازمان همکاری اسالمی از برگزاری 
نشســت مجازی برای بررســی راههــای جلوگیری 
از شــیوع ویروس کرونا در پنجشــنبه پیش رو خبر 
داد.»یوســف العثیمین« دبیرکل ســازمان همکاری 
اسالمی )مستقر در جده عربستان( از برگزاری نشست 
مجازی کمیته بهداشــت این سازمان با حضور وزرای 

بهداشت کشورهای عضو این کمیته خبر داد.
 هند: ارتش هند اعالم کرد، نظامیان این کشور در 
منطقه مورد مناقشه کشمیر با گروهی از ستیزه جویان 
درگیر شدند و در نتیجه این درگیری، 1۰ تن شامل 
یک نظامی ارتش هند کشته شدند.سخنگوی ارتش 
هند اعالم کرد نظامیان این کشور مستقر در منطقه 
مورد مناقشه کشمیر با گروهی از افرادی که از منطقه 
تحت تسلط پاکســتان  در کشمیر سعی کردند وارد 
منطقه تحت تسط هند در کشمیر شوند، درگیر شدند.

کرونا جهان را به آتش خواهد کشاند
وزیر خارجه پیشــین آمریکا ضمن تأکیــد بر نیاز 
واشنگتن به همکاری با دیگر کشورهای جهان برای 
شکست ویروس کرونا هشدار داد که در صورت عدم 
اقدام مناســب، احتماالً اقتصاد جهان برای چندین 
نسل با بحران روبرو خواهد شد. »هنری کیسینجر« 
وزیر خارجه پیشین آمریکا طی یادداشتی در روزنامه 
»وال استریت ژورنال« هشدار داد که احتمال می رود 
کروناویــروس به بحران اقتصــادی در جهان منجر 
شود که نسل ها ادامه داشته باشد. وی که در دوران 
ریاست جمهوری نیکسون و فورد بعنوان وزیر خارجه 
آمریکا فعالیت داشــت، تصریح کرد که اگر اقدامات 
مناســبی برای مقابله با ویروس کرونا صورت نگیرد، 
احتمال بحران اقتصاد جهان وجود دارد. کیســینجر 
در اظهاراتی صریح و تند در خصوص شیوع ویروس 
کرونا در جهان گفت که »شکست )در مقابله با کرونا( 
می تواند جهان را به آتش بکشد«.کیسینجر در ارتباط 
با پیامدهای شیوع کرونا بر اقتصاد جهان گفت: »وقتی 
بیماری همه گیر کووید-1۹ به پایان برسد، مؤسسات 
بسیاری از کشــورهای جهان بعنوان )شرکت های( 
ناکام و شکســت خورده تلقی خواهند شد. خواه این 
قضاوت منصفانه باشد یا خیر، حقیقت اینجاست که 
جهان بعد از ویروس کرونا دیگر به همان شکل قبل 
نخواهد بود« کیسینجر سپس تصریح کرد که آمریکا 
باید به سرعت درمانی برای مقابله با کرونا پیدا کند 
و برای بازسازی اقتصاد جهانی تالش کند و از »نظم 
جهانی لیبرال« محافظت کند و »حتی ایاالت متحده 
آمریــکا هم نمی تواند با یک تالش صرفاً ملی، بر این 
ویروس )کرونا( غلبه کند«.وی ســه گام را به آمریکا 
برای مقابله و شکست کرونا و سپس ثبات بخشی به 
اقتصاد پیشنهاد داد و اولین راه را پیدا کردن درمانی 
برای ویروس کرونا دانست.بنا به گفته کیسینجر، گام 
دوم »بهبودی زخم هایی اســت که بر اقتصاد جهان 
وارد آمده است. «. کیسینجر سپس تصریح کرد که 
گام سوم و نهایی، »پاسداری و محافظت از اصول نظم 

جهانی لیبرال است«.

نیمچه گزارش

جهــان امروز درگیر بحرانی به نام کرونا ویروس اســت که 
تقریبا تمام کشورها را فراگرفته و هر روز بر میزان قربانیان 
آن افزوده می شــود. در این میان جهان در حالی به دنبال 
مقابله با این بحران اســت که ســبک آمریکایی ها در این 
عرصه قابل توجه است. بخشی از این نوع رفتار را در مواضع 
ســران آمریکا از جمله ترامپ می توان مشــاهده کرد که 
در واکنش به اعتراض های گســترده تیم های بهداشتی و 
پزشکی آمریکا مبنی بر کمبود شدید اقالم الزم برای مقابله 

با کرونا در بیمارســتان ها و مراکز درمانی از یک ســو می 
گوید در هفته های آینده تلفات بســیاری خواهیم داشــت 
و از ســوی دیگر با کلید واژه ویروس چینی ســعی در بهره 
برداری سیاســی از کروناست چنانکه وزیر کابینه اش کرونا 
را فرصتی برای مقابله اقتصادی با چین می نامد. بعد دیگر 
مقابلــه آمریکا با کرونا در اولویت های برنامه ای دولتمردان 
این کشــور می توان جستجو کرد آنجا که وزیر دفاع آمریکا 
که کشورش در صدر همه گیری مبتالیان به ویروس جدید 
کرونا اســت اعالم کرد اولویت اســتراتژی این وزارت خانه 
مدرن ســازی نیروهای اتمی  آمریکا است. مارک اسپر عصر 
شــنبه در یادداشــت توئیتری خود این مطلب را نوشت و 
این مســاله را اولویت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
هم دانســت و مدعی شــد برای حفاظت از مردم آمریکا و 

متحدانش اســت.  بودجه ســال ۲۰۲1 آمریکا اولویت های 
غمباری را برای مردم این کشور رقم زده است.در این بودجه 
برای تسیلحات هسته ای ۴۴.۵ میلیارد دالر یعنی 1۹ درصد 
بیشتر از بودجه سال ۲۰۲۰ پیش بینی شده است در حالی 
که برای مرکز پیشــگیری و کنترل بیماری ها ۵.۵ میلیارد 
دالر و 1۸.۶ درصد کمتر از بودجه امسال در نظر گرفته شده 
است. همچنین در شرایطی دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا بارها از کرونا به عنوان یک دشــمن نامرئی نام برده 
است و می گوید در جنگ با آن هستند، بودجه مرکز مقابله 
با تهدیدهای بیولوژیکی ۳۷ درصد کمتر از گذشته شده و به 
رقم 1۲۷ میلیون دالر رسیده است. در بودجه سال ۲۰۲1، 
بودجه موسســه ملی سالمت هم هفت درصد کاهش یافته 
و ۳۸.۷ میلیارد دالر در نظرگرفته شــده اســت. این آمارها 

نشــان می دهد که حوزه بهداشت و درمان اولویت ساختار 
حاکم بر آمریکا نیست و این ارتباط چندانی با ترامپ ندارد 
واین ســاختار حاکم است که اهمیتی برای جان مردم قائل 
نبوده و خود را وام دار شرکت های اسلحه سازی می داند. و 
نکته دیگر در سبک آمریکایی ربایش جهانی اقالم پزشکی از 
ماسک تا سایر اقالم بهداشتی است چنانکه به جرم سرقت 
ماسک سایر کشــورها از جمله فرانســه، آلمان و کانادا از 
آمریکا شکایت کرده اند. به هر تقدیر می توان گفت که رفتار 
ساختار حاکم بر آمریکا در قبال کرونا نشان می دهد که آن 
مدینه فاضله ای که در گذشته از آمریکا تصور می شد یک 
رویای پوشالی بوده و این کشور، حاکمیتی غیر مردمی دارد 
که صرفا وامدار کارتل های اقتصادی و کارخانه های اسلحه 

سازی است.

یادداشت

در حالی این روزها اعتراض های مردمی و کادر بهداشتی و 
درمانی به ناتوانی ساختار حاکم بر آمریکا در مقابله با کرونا 
شدت گرفته اســت که واکنش ترامپ به این انتقادها بیان 
جملــه در روزهای آینده منتظر مرگ های زیادی باشــید، 

بوده است. 
امروز جهان بیش از گذشته ناتوانی و ضعف شدید آمریکا از 
جمله در حوزه بهداشت و درمان را آشکارا مشاهده می کند 
آنجا که این کشور اکنون به مرکز اصلی قربانیان کرونا مبدل 

شده است و یک چهارم قربانیان از این کشور هستند. 
 بــا افزایش شــمار مبتالیــان و جان باختــگان به ویروس 
»کووید1۹« در ایاالت متحده و تصمیم کاخ سفید برای آغاز 
به کار مجدد مشاغل در این کشور، نارضایتی مردم آمریکا از 

عملکرد دولت در مقابله با این ویروس رو به افزایش است.
به نوشــته وبگاه »هیل« نظرسنجی جدیدی که به صورت 
مشــترک توســط شــبکه های »اِی.بی.ســی« و مؤسسه 
»ایپسوس« انجام شده نشان می دهد اکثریت جامعه آمریکا 
از عملکرد »دونالــد ترامپ« رئیس جمهور این کشــور در 
موضوع ویروس کرونا راضی نیستند.بر این اساس، ۵۲ درصد 
آمریکایی ها از عملکرد ترامپ ناراضی هســتند که نســبت 
به نظرسنجی مشــابه در دو هفته قبل، افزایش ۹ درصدی 
داشته اســت. همچنین ۸۹ درصد شرکت کنندگان در این 
نظرسنجی از وضعیت شیوع ویروس کرونا در آمریکا بسیار 
نگران هستند. کمبود تجهیزات پزشکی برای کادر درمانی و 
مردم آمریکا به یکی از چالش های دولت این کشــور تبدیل 
شــده و کمبود این تجهیزات ، انتقاد بسیاری از سناتورها و 

نمایندگان کنگره را برانگیخته است.
رئیس جمهور آمریکا در حالی که درباره تلفات زیاد ویروس 
کرونا طی دو هفته پیش روی این کشــور صحبت می کرد 
اما بر لزوم آغاز به کار مجدد مشــاغل در این کشــور تاکید 
کرد.»دونالــد ترامپ« ، در حالی که هفته های گذشــته با 

تمســخر درباره ویروس »کووید1۹« و خطری که می تواند 
برای ایاالت متحده داشــته باشــد صحبت می کرد، دیروز  
درباره تلفات بسیار زیاد آن طی دو هفته آتی صحبت کرد. 
ترامپ طی ســخنرانی در کنفرانــس مطبوعاتی »کارگروه 
کروناویروس« کاخ ســفید، گفت: »ایــن هفته و هفته بعد 
بســیار ســخت خواهد بود، تلفات بســیار زیادی خواهیم 
داشــت...به ســختی تالش می کنیم تا تجهیزات اضافی را 

در ســریعترین زمان ممکن به نیویورک برسانیم«.ترامپ، 
علی رغم هشــدارهای کارشناسان و متخصصان درباره لزوم 
تعطیل ماندن مشــاغل برای جلوگیری از گسترش بیشتر 
ویروس کرونا در آمریکا، تاکید کرد که هرچه ســریعتر باید 
کسب وکارها در این کشور از سر گرفته شوند.اوضاع آمریکا 
به قدری بحرانی است که در برخی از ایالت ها مجبور شدند 
از ماسک های تاریخ گذشته برای کادر درمان بیمارستان ها 

استفاده کنند. آسوشیتدپرس روز گذشته در گزارشی نوشت 
برخی ایالت ها و شــهر های آمریکا کــه محموله های حاوی 
ماسک، دستکش، دستگاه های تنفس مصنوعی و دیگر اقالم 
مورد نیاز را برای مقابله با شــیوع کرونا دریافت کرده بودند 
با شــرایط غیرمنتظره ای مواجه شدند. اقالم دریافتی آن ها 

تاریخ گذشته بود.
شهردار نیواورلئان آمریکا اعالم کرد سردخانه های این شهر 
دیگــر ظرفیت کافی برای نگهداری اجســاد قربانیان کرونا 
ندارد. در این میان مقام های محلی آلمان، اقدام واشــنگتن 
در ضبط و مصادره محموله ۲۰۰ هزار ماسک سفارش پلیس 
برلین از شرکت »ام۳« آمریکا در بانکوک را »دزدی دریایی 
مدرن« توصیف کردند. البته در کشور متحد و دوست آمریکا 
یعنی انگلیس نیز شرایط تقریبا مشابهی حاکم است چنانکه 
یک کارشناس بیماری های واگیردار و مشاور پزشکی دولت 
انگلیس درباره احتمال افزایش شمار جان باختگان ویروس 

کرونا در این کشور به بیش از ۲۰ هزار نفر هشدار داد.
به نوشــته رویترز، »نایل فرگوسن« مشــاور پزشکی دولت 
انگلیس که در ترســیم و تدوین پاســخ دولت این کشور به 
بحران شیوع ویروس کرونا نقش داشته است، امروز یکشنبه 

آماری از تلفات احتمالی این ویروس ارائه داده است.
به گفته این اســتاد دانشــگاه »امپریال کالــج« لندن که 
کارشناس بیماری های واگیردار هم هست، احتمال افزایش 
تلفــات کرونا در انگلیس به بیش از ۲۰ هزار نفر وجود دارد.
فرگوسن در مصاحبه با »اندرو مار« مجری سرشناس شبکه 
بی بی سی از تدابیرو اقدامات دولت انگلیس دفاع کرد و گفت: 
»ما توانستیم در شیوع گسترده )کرونا( اختالل ایجاد کنیم«.

فرگوسن در پاسخ به سوال مجری این شبکه درباره تخمین 
میزان مرگ و میر ناشــی از ویــروس کرونا گفت: »ما فکر 
می کنیم که احتمال دارد بین هفت هزار تا کمی بیشــتر از 

۲۰ هزار نفر بشود«.

یکایی  مقابله به سبک آمر
ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری
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منابع یمنی در صنعا از کشته و زخمی شدن بیش از ۸۰ نظامی و افسر ائتالف 
سعودی و مزدوران آن در جریان دفع حمالت آنها به استان مأرب خبر دادند.
خبرگزاری یمن وابســته به دولت صنعا اعالم کــرد رزمندگان یمنی با دفع 
پیشــروی بزرگ نیروهای ائتالف در اســتان مأرب آنها را متحمل خسارت 
ســنگین جانی و تجهیزاتی کردند.بــه گزارش »وکالــه الصحافه الیمنیه«، 
نیروهای ارتــش و کمیته های مردمی یمن پیشــروی نیروهای ائتالف را به 
ســمت ارتفاعات کوفل در شــهر صرواح در استان مأرب را دفع کردند که به 
دنبال آن بیمارســتان مأرب میزبان بیش از ۸۰ کشــته و زخمی از نیروهای 
ائتالف عربی بود.خبرگزاری یمن گفت از میان کشته های ائتالف فرمانده تیپ 
۳1۰ و رئیس این عملیات حمید الدستوری وسرتیپ خالد الجماعی فرمانده 

تیپ ۷۲ از نیروهای منصور هادی بوده است.
همچنین رئیس کمیته اســرا در دولت نجات ملی یمن گفت که طبق توافق 
با دولت مستعفی »منصور هادی«، 1۴۲۰ اسیر جنگی طی دو مرحله مبادله 
می شــوند.المرتضی گفت: »طبق این توافق 11۲۰ اســیر در مرحله نخست 
و ۳۰۰ اســیر دیگر در مرحله دوم مبادله می شــوند«. وی افزود: »بر اساس 
توافق مذکور ۷۰۰ اســیر ارتش و کمیته های مردمی در ازای ۴۲۰ اســیر از 
طرف مقابل)نیروهای ائتالف سعودی و مزدورانش( از جمله شماری سعودی 
و ســودانی آزاد می شوند«. همچنین ســخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید 
کرد، اخبار رســانه های ائتالف ســعودی درباره حمله نیروهای صنعاء به یک 
ایستگاه پمپاژ نفت صحت ندارد.  سرتیپ »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن، امروز )یکشنبه(، ضمن تکذیب خبر رسانه های وابسته به ائتالف 
ســعودی، درباره اینکه نیروهای انصاراهلل یک ایستگاه پمپاژ نفت را در ناحیه 
»صراوح« استان »مأرب« هدف قرار قرار داده، گفت، این خبر به »هیچ عنوان 
صحــت ندارد«. همچنین نماینده وزارت آموزش و پرورش یمن با بیان اینکه 
ائتالف ســعودی به هدف قرار دادن بخش آمــوزش روی آورده ، گزارش کرد 
که بیش از ســه هزار تأسیسات آموزشی در حمالت ائتالف سعودی خسارت 

دیده است.

رئیس هیات امور اســرا و آزادگان فلســطین در سخنانی اعالم کرد که رژیم 
صهیونیستی از ســال ۲۰۰۰ تا کنون 1۷۰۰۰ کودک و نوجوان فلسطینی را 

بازداشت کرده است.
قدری ابوبکر، رئیس هیات امور اســرا و آزادگان فلســطین در ســخنانی به 
مناسبت روز کودک فلسطینی اظهار کرد که رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۰ 
تا کنون 1۷۰۰۰ کودک و نوجوان فلســطینی را بازداشت کرده است و از این 
تعداد ۲۰۰ کودک همچنان در بازداشت به سر می برند.وی افزود: این کودکان 
با انواع شکنجه، رفتار تحقیر آمیز و نقض معیارهای حقوق بشر مواجه هستند. 
نقض هــای صورت گرفته علیه کودکان و نوجوانان فلســطینی در زندان های 
رژیم اشغالگر درطول تاریخ سازمان ملل بی سابقه است؛ این تخلفات لکه ننگی 
بر پیشــانی سازمان ملل و سازمان های حقوقی بین المللی است، که از فراهم 
کردن کم تریــن میزان حمایت از این کودکان ناتوان اســت. ابوبکر در ادامه 
تصریح کرد: سن و سال این کودکان و نوجوانان از 1۲ تا 1۸ سال متفاوت بوده 
و حتی ده ها مورد بازداشت کودکان کمتر از 1۰ سال نیز ثبت شده است. خبر 
دیگر از جنایت صهیونیست ها آنکه رژیم صهیونیستی به عنوان قدرت اشغالگر 
در قدس شــرقی، آمار فلسطینی های مبتال به کرونا در این منطقه را مخفی 
نگه داشته و بر نگرانی ها دامن زده است. ۳۳۰ هزار فلسطینی در قدس شرقی 
زندگی می کنند اما تعداد مبتالیان به کرونا در میان آنها همچنان رازی است 
که تل آویو آن را افشــا نکرده است. نظامیان رژیم صهیونیستی در یورش های 
دیروز خود به شهر قدس استاندار آن را به همراه دبیرکل جنبش فتح در این 
منطقه بازداشت کردند. در همین حال عضو دفتر سیاسی جهاد اسالمی تأکید 
کرد که جهان و جامعه بین الملل، همچنان چشــم خود را به روی شنیع ترین 
جنایات رژیم صهیونیستی در حق اسرای فلسطینی بسته اند. همچنین وزارت 
بهداشــت غزه درباره کمبود مواد آزمایشگاهی ویژه بررسی مبتالیان به کرونا 

هشدار داد و خواستار کمک نهادهای بین المللی شد.

بی تعهدی آمریکا این بار درعراق تکرار شــد چنانکه شد عضو سازمان بدر 
عراق اعالم کرد که برخالف آنچه واشنگتن ادعا می کند، تنها آهن قراضه  های 
آمریــکا در پایگاه هــای نظامی عراقی پس از عقب نشــینی باقی می ماند نه 
تجهیزات میلیون دالری. »صادق الحســینی« از رهبران ســازمان بدر عراق 
ادعای آمریکا مبنی بر اینکه در عقب نشــینی از برخی پایگاه های نظامی در 
عراق، تجهیزات جنگی و نظامــی به ارزش میلیون ها دالر را برای نیروهای 
عراقی گذاشــته، تکذیب کرد. وی در گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومه« 
تصریح کرد: نیروهای آمریکایی همزمان با عقب نشــینی از هر پایگاه نظامی 
عراقی اعالم می کنند که تجهیزات و ادوات نظامی به ارزش میلیون ها دالر را 
برای عراقی ها گذاشته اند اما حقیقت این است که آنها تنها آهن قراضه هایی 
که به هیچ کار نمی آید در این پایگاه ها باقی می گذارند. الحســینی توضیح 
داد: این آهن قراضه ها ادواتی فرسوده و مستهلک است و نیروهای آمریکایی 
تــالش دارند تا حد امکان دروغ دیگری مبنی بر حمایت از نیروهای عراقی 
اشاعه دهند. این عضو سازمان بدر عراق افزود که ارتش عراق تالش می کند 
تا افــکار عمومی جهان را فریب دهد و اینچنیــن القاء کند که از نیروهای 
عراقی حمایت می کند اما واقعیت عکس این ماجراســت. آمریکاســت که 
در پشــت پرده توقف ارتقای توانمندی های امنیتی عراق به ویژه در بخش 
پدافند هوایی از طریق به شکســت کشــاندن همکاری های نظامی بغداد با 

سایر کشورها قرار دارد.
در همین حال فرماندهی عملیات مشترک عراق اعالم کرد که عقب نشینی 
نیروهای آمریکایی از این کشــور بر اســاس یک جدول زمان بندی شــده 
مشخص انجام می شود. از ســوی دیگر  عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب 
اهل الحق عراق ضمن اشــاره به فشــارهای آمریکا در مأمور شدن »عدنان 
الزرفی« به تشــکیل کابینه افزود، تحرکات اخیر آمریکا نشان می دهد این 
کشــور در حال اســتقرار مجدد و نه ترک عراق اســت.  »سعد السعدی« 
عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل الحق عراق اعالم کرد، تحرکات فعلی 
آمریکا در عراق با هدف اســتقرار مجدد و نه تــرک عراق صورت می گیرد. 
وی در گفت وگویی با شــبکه لبنانی »المیادین« گفت: آمریکا برای حضور 

طوالنی مدت در عراق برنامه ریزی می کند.

۸۰ مزدور ائتالف سعودی در استان مأرب کشته و زخمی شدند
روزگار سیاه متجاوزان به یمن

جنایات رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جهانی ادامه دارد 
بازداشت 17 هزار  کودک و نوجوان 

فلسطینی

ابعاد دیگری از واهی بودن وعده های آمریکا به عراق فاش شد
آهن قراضه  به جای تجهیزات نظامی

تمهیدات یارانه ای پاکستان 
نخست وزیر پاکستان از اتخاذ تصمیمات حمایتی برای برخی صنایع این 
کشور در شرایط کرونا خبر داد. »عمران خان« نخست وزیر پاکستان اعالم 
کرد صنعت نقش مهمی در اقتصاد این کشــور دارد و چون از آینده خود 
در وضعیت کرونا بی خبر هستیم مالیات های اضافی در بسیاری از صنایع 
را حذف می کنیم.به گفته وی، فقط درباره ســیمان و فلزات استثنا وجود 
دارد.وی افزود: ســاخت و ســاز را جزو امور صنعتی به حساب خواهیم آورد و 
مالیات های این بخش را نیز حذف خوهیم کرد.قرار است از امروز مرز مشترک برای 
عبور و مرور و تجارت دوجانبه باز شود.در اجالس مشترک نیروهای مرزی دو کشور 
جمعی از بازرگانان نیز شرکت کردند در همین حال پاکستان از راه اندازی یک مرکز 
بزرگ قرنطینه در مرز چمن خبر داد و اعالم کرد افرادی که قرار اســت از افغانستان 

وارد این کشور شوند 1۴ روز قرنطینه می شوند.

اعتراف سرکرده داعش در افغانستان 
»عبداهلل اروکزی« معروف به اســلم فاروقی رهبر شــاخه خراســان گروهک 
تروریســتی داعش در اعترافات اولیه خود از ارتباطات گسترده سازمان های 
اطالعاتی منطقه ای با این گروه پرده برداشته است.اداره امنیت ملی افغانستان 
در اطالعیه ای نوشــت که اسلم فاروقی ســرکرده گروهک تروریستی داعش 
شــاخه خراســان با 1۹ تن از همکاران نزدیک خود دستگیر شدند. این اداره 
افزود: قاری زاهد و سیف اهلل مشهور به ابوطلحه  پاکستانی طی یک عملیات هدفمند 
و پیچیده توســط نیروهای ویژه امنیت ملی دســتگیر شدند.براساس اطالعیه اداره  
امنیت ملی افغانستان، فاروقی، ســاکن اصلی منطقه آخندزادگان  اورکزی اجنسی 
پاکســتان است . وی پیش از رهبری شاخه خراسان داعش به عنوان مسئول نظامی 
شــهر پشاور پاکســتان، فرمانده گروه داعش مســتقر در دره عبدالخیل شهرستان 

»اچین« استان ننگرهار و مسئول عملیات های داعش در خیبر اجنسی بوده است.

دعوت از کشورهای حامی لبنان 
اوضاع نابسامان اقتصادی و وضعیت اضطراری لبنان در پی شیوع کرونا باعث 
شد تا رییس جمهوری لبنان از نمایندگان کشورهای عضو گروه بین المللی 
پشتیبان لبنان برای حضور در نشستی در بیروت دعوت کند.لبنان این روزها 
با بحران های اقتصادی ناشی از بدهی های دهها میلیاردی داخلی و خارجی 
و اوضاع نابســامان اقتصادی و افزون بر آنها رکود بی سابقه اقتصادی ناشی 
از کاهش درآمدهای عمومی متاثر از اعمال مقررات قرنطینه روبروست.»میشل 
عون« از گروه پشــتیبانی بین المللی لبنان شامل سفیران آمریکا ، فدراسیون روسیه ، 
چین ، فرانسه ، انگلیس ، آلمان ، ایتالیا ، سازمان ملل ، اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای 
عربی و همچنین نماینده بانک جهانی دعوت کرده اســت تا امروز در نشستی درکاخ 
ریاست جمهوری لبنان شرکت کنند. لبنان با احتساب بدهی بابت اسناد یا اوراق قرضه 

)یوروبوند( در مجموع ۹۰ میلیارد دالر بدهی خارجی و عمومی دارد.

گزارش

واکنش ترامپ به اعتراض های  گسترده مردم آمریکا از عملکردهایش در قبال کرونا 

منتظر مرگ های زیادی باشید 


