
 نیوزیلنــد: نخســت وزیر نیوزیلنــد در اقدامی 
تنبیهــی، وزیر بهداشــت ایــن کشــور را به دلیل 
نقض قوانین مربــوط به قرنطینه برای جلوگیری از 
شــیوع کرونا، تنزل رتبه داد. »دیوید کالرک« وزیر 
بهداشــت »نیوزیلند« به دلیل بی اعتنایی به قوانین 
ملی قرنطینه و بردن خانواده اش به ســاحلی در ۲۰ 

کیلومتری خانه اش، تنزل رتبه پیدا کرد.

 چاد: دولت چاد از پاکسازی این کشور از تمامی 
عناصر گــروه تروریســتی »بوکو حــرام« را اعالم 
کرد.»عمر یایا حسین« سخنگوی دولت چاد با اشاره 
به عملیات هفته گذشته ارتش این کشور علیه بوکو 
حرام موســوم به »خشــم پوما« گفت: »حتی یک 
عنصر واحد از بوکو حرام در خاک چاد« باقی نمانده 
اســت. او افزود که بــه زودی جزئیات و نتیجه این 

عملیات را منتشر خواهند کرد.

 ژاپن: آبه شــینزو نخســت وزیر ژاپن در جریان 
جلسه کابینه، برای هفت استان این کشور از جمله 
توکیو وضعیت اضطراری ملــی اعالم کرد.وضعیت 
اضطرار ملی در هفت اســتان ژاپن به دلیل افزایش 
تعداد مبتالیان به ویروس »کووید۱۹« اعالم شــده 
و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشــت. با دســتور 
آبــه برای اعــالم وضعیت اضطرار ملی، مســئوالن 
اســتان های مذکور می توانند گام های پیشــگیرانه 
محکم تری برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا 
اتخاذ کنند که شــامل اعمال قرنطینــه اجباری و 

تعطیلی مدارس یا مشاغل می شود.

 افغانستان: اختالف طالبان با کابل در باب تبادل 
زندانیان بــاال گرفت تا جایی که تیم فنی طالبان از 
ادامه دیدارها با هیئت دولت افغانســتان منع شد. 
»سهیل شاهین« سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در 
قطر می گوید که هیئت فنی این گروه که به منظور 
بحث در مورد تبادل زندانیان به کابل ســفر کرده، 
دیگر در »نشســت های بی نتیجــه« با هیئت دولت 

افغانستان شرکت نخواهد کرد.

 لبنان: جنگنده های رژیم صهیونیســتی بار دیگر 
اقدام به نقض حریم هوایی لبنان کردند.رســانه های 
عربی اعــالم کردند که جنگنده های صهیونیســت 
ضمن نقض آسمان لبنان بر فراز برخی مناطق این 
کشور به پرواز درآمدند. گفتنی است، مقامات لبنانی 
بارها از رژیم صهیونیستی به دلیل نقض حریم هوایی 
این کشور شــکایت کرده اند اما مجامع بین المللی 

هیچگاه گام مؤثری در این زمینه برنداشته اند.

سرکوب گری آل خلیفه با کرونا
در یک سرکوب گری آشــکار مخالفان، بعد از آنکه 
مصر در ایام شــیوع کرونا، به دالیل سیاسی اتباعش 
در قطــر را رها کرده، اکنون یک روزنامه عربی چاپ 
لندن از رفتار مشــابه بحرین با اتباعش که به ایران 
سفر کرده اند، انتقاد کرد. یک روزنامه عربی گزارش 
کرد که دولت بحرین، از اعمال استانداردهای دوگانه 
علیه شهروندان اهل تشیع خود دست بر نمی دارد و 
این رفتار، در وضعیت کنونی که شیوع ویروس کرونا 
فراگیر شده نیز کما کان ادامه دارد.روزنامه »العربی 
الجدید« -چــاپ لندن- با بیان مطلب فوق، گزارش 
داد: »در حالی که با آغاز شیوع ویروس کرونا، بیشتر 
کشورهای جهان در حال بازگرداندن شهروندان خود 
هستند، ولی مســئوالن بحرینی به اتباع اهل تشیع 
خود که برای سفر مذهبی به ایران سفر کرده بودند، 
هیچ توجهی ندارد و این افراد، بالتکلیف هستند«.به 
گزارش این روزنامه، از یک ماه پیش تا کنون، دولت 
بحرین از بازگرداندن شمار زیادی از شهروندان خود 
که در شــهر مشهد مقدس بالتکلیف هستند، طفره 
می رود؛ بخصوص اینکه منامــه و تهران هیچ رابطه 
دیپلماتیکی ندارند و از ژانویه ۲۰۱۶ تا به امروز، هیچ 

پرواز مستقیمی بین دو کشور وجود ندارد.
بنا بر این گزارش، در حالی که بیشــتر کشــورهای 
عربی، شهروندان خود را از سایر کشورهای خارجی 
به کشور خود بازگردانده اند، ولی منامه برای بازگردان 
بیش از هزار و ۳۰۰ شــهروند خود که در مشــهد 
حضور دارند، هیچ تصمیمی نگرفته است. »ابراهیم 
سرحان« مشاور حقوقی بحرینی مقیم لندن می گوید 
که »مسئولیت مســتقیم حقوقی ]این شهروندان[ 
بر عهده وزارت خارجه بحرین اســت که باید پیگیِر 
وضعیت شهروندان حاضر در خارج باشد«، ولی دولت 
بحرین، اخیرا، مسئولیت انتقال شهروندان بحرینی از 
ایران را از وزارت خارجه به وزارت بهداشت این کشور 

محول کرده است.

نیمچه گزارش

جهان طی هفتــه های اخیر با بحرانی به نام کرونا ویروس 
مواجه شــده اســت. بحرانی که اکنون تمام کشــورها و 
نهادهــای بین المللی را در بر گرفته و مــی رود تا آماری 
نجومــی از قربانیان را بر جای گــذارد. جهان در حالی به 
دنبال مقابله با این وضعیت بحرانی است که برخی کشورها 
و ساختارهای سیاسی به دنبال سوء استفاده از این وضعیت 

برای رسیدن به اهدافی هســتند که تاکنون در انجام آنها 
ناتوان بوده اند. مهمترین بخش در این رفتارها را در عملکرد 
رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی ها می توان مشاهده 
کرد. این رژیم در حالــی در مقابله با کرونا ناتوان بوده که 
کرونا را ابزاری برای کشــتار و اعمال فشــار بر فلسطینی 
ها قرار داده است. بخشــی از این سیاست در قبال اسرای 
فلسطینی صورت می گیرد چنانکه این رژیم متهم به شیوع 
کرونا در میان اسرای فلســطینی و عدم توجه به وضعیت 
بهداشــتی مراکز اسرا اســت. بعد دیگر این اقدام در قالب 
اشــغالگری های جدید صورت می گیــرد که مصوبه اخیر 
این رژیم درباره اشــغال دره اردن نمودی از این رفتار است 
که در ســایه ســکوت افکار عمومی جهان به کرونا صورت 
می گیرد. نکته مهم آنکه صهیونیســت ها نســل کشی در 

غزه را در پیش گرفته اند و کشــورهای غربی نیز از آنها با 
ادعای معطوف بودن به کرونا در کشورهایشان حمایت می 
کنند. محاصره ۱۳ ســاله غزه در حالی ادامه دارد که رژیم 
صهیونیستی اقدام به بمباران شیمیایی مراکز غزه نموده که 

زمینه ساز تشدید بحران در غزه می توان شود. 
بخــش دیگر ســوء اســتفاده از کرونا را در رفتــار ائتالف 
آمریکایی- ســعودی در قبال یمن می توان مشاهده کرد. 
یمنی ها در حالی شــش سال است که به مقاومت در برابر 
تجاوزات ائتــالف مذکور می پردازند اکنون با وجود بحران 
غذایی و بهداشــتی به شــدت در برابر کرونا آســیب پذیر 
هستند و استمرار تجازوات ائتالف سعودی و محاصره یمن 

فاجعه ای انسانی را در این سرزمین رقم خواهد زد. 
لیبی و اســتمرار آنچه جنگ داخلی نامیده می شود که در 

اصل رقابت بازیگران بیرونی برای سلطه بر این منطقه است 
همچنان در وضعیت کرونایــی ادامه دارد و این یعنی یک 
نسل کشــی پنهان در لوای جنگ داخلی. نکته مهم آنکه 
به رغم آنکه بحران کرونا یک بحران جهانی اســت و نیاز به 
همــکاری جهانی دارد اما آمریکا و اروپا همچنان به تحریم 
علیه ســایر کشــورها ادامه می دهند و این یعنی همراهی 
با کرونا برای یک کشــتار بی زحمانــه در جهان و به زانو 

درآوردن مخالفان سلطه گری غرب. 
به هر تقدیر می توان گفــت که کرونا اکنون متن هایی را 
به حاشــیه رانده که هر کدام با فاجعه ای انسانی همسان 
هســتند و عدم توجه به آنها می توانــد بحرانی غیر قابل 
جبران را رقم زند که نمود آن را در فلســطین و یمن می 

توان مشاهده کرد. 

یادداشت

تبعیض گســترده در آمریکا میان ســفید پوستان و رنگین 
پوستان موجب شده تا آمار رسمی مقامات بهداشتی شیکاگو 
حاکی از آن باشــد که تعداد جان باختگان ویروس کرونا در 
محالت ســیاه پوست نشــین به میزان بسیار زیادی نسبت 
به محالت سفیدپوستان بیشــتر بوده که این روند نشان از 

امکانات بهداشتی بسیار کم بین آنهاست.
آمریکا در کنار کشورهای اروپایی همچون انگلیس در حالی 
ادعای حقوق بشــر و ناجی اقلیت ها بودن را سر می دهند 
که در داخل این کشورها تبعیض بویژه علیه رنگین پوستان 
و اقلیت های مســلمان به صورت سیستماتیک در جریان 
اســتا چنانکه ابعــاد آن را امروز در مقابله بــا کرونا نیز می 
توان مشاهده کرد. آمارهای مقامات بهداشتی شهر شیکاگو 
حاکی از آن است که ویروس کرونا جان تعداد قابل توجهی 
از ســاکنان محالت آمریکایی های آفریقایی تبار در شــهر 
شــیکاگوی آمریکا را در مقایســه با سفیدپوستان این شهر 
آمریکا می گیرد. بنابر آمار رســمی، ســیاه پوســتان شهر 
شــیکاگو نیمی از مبتالیان به ویروس کرونا را تشکیل می 
دهند و بیش از ۷۰ درصد کســانی که بــر اثر ابتال به این 
ویروس جان خود را از دســت داده اند از میان این جمعیت 
بوده اند. این در حالی است که سیاه پوستان تنها ۳۰ درصد 
کل جمعیت این شــهر آمریکا را تشکیل می دهند.»میزان 
قابل توجه آمار جان باختگان در میان جمعیت سیاه پوستان 
نسبت به سفیدپوستان نشان می دهد میزان ابتال به دیابت، 
بیماری قلبی و تنفســی به عنوان بیماری های زمینه ای به 
میزان بســیاری زیادی در این جمعیت بیشــتر و به همین 
نسبت میزان دسترسی به پزشک و امکانات بهداشتی کمتر 

است. آنها به غذای مناسب و راه های مناسب نیز دسترسی 
ندارند«. در بسیاری از کشورهای اروپایی همچون فرانسه و 
انگلیس نیز وضعیت بحرانی برای رنگین پوســتان به همین 
صورت است و آنها قربانیان ردیف اول کرونا شده اند چرا که 
از خدمــات درمانی و رفاهی محروم بوده و به عنوان برده از 

آنها در ساختاری نوین سوء استفاده می شود. 
در همیــن حال از آمریکا خبر می رســد ده ها پرســتار در 
نیویورک در اعتراض به کمبود تجهیزات پزشکی همزمان با 

تشدید شیوع کرونا، مقابل یکی از مهمترین بیمارستان های 
این شــهر تظاهرات کردند.ده ها تن از کارکنان و پرستاران 
بخش بهداشــت و درمان بیمارســتان »هارلــم« نیویورک 
در ســایه شدت گرفتن شــیوع ویروس کرونا در این ایالت 
دیروز دوشــنبه با تجمع در مقابل بیمارســتان هارلم این 
شهر خواســتار افزایش تجهیزات پزشکی و تامین نیاز های 
فوری بیمارســتان ها برای مقابله با ویــروس کرونا و درمان 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ شدند. پیش از این مقامات شهر 

نیویورک گفته بودند به دلیل شدت شیوع ویروس کرونا در 
نیویورک و شمار باالی مبتالیان، همه بیمارستان های شهر 
با مشکل کمبود تجهیزات پزشکی مانند ماسک، دستکش، 
گان و دستگاه تنفســی مواجه هستند. الزم به ذکر است با 
توجه به تحوالت اخیر بازار انرژی در پی شــیوع گســترده 
ویروس کرونا، یک پژوهشگر اقتصادی پیش بینی کرد صنعت 
نفت آمریکا با زیان قابل توجهی روبه رو شــود که بر بحران 
اقتصادی این کشــور خواهد افزود. در ایــن میان در ادامه 
سیاست فرافکنی جان بولتون مشــاور امنیت ملی پیشین 
آمریکا در توئیتی، با اتهام زنی به ســازمان جهانی بهداشت 
)WHO( مدعی شــد، این سازمان با چین در مخفی کاری 
درباره ویروس کرونا همدســت است. البته وضعیت بحرانی 
برای ســاختار حاکم بر کشــورهای غربی در اروپا نیز ادامه 
دارد چنانکه با افزایش پرسرعت آمار ابتال به کرونا و تشدید 
تدابیر سختگیرانه اجتماعی در انگلیس، مدیران فروشگاه ها 
با این معضل و معما مواجه اند که چگونه با کاهش ســاعت 
کار فروشگاه و رعایت فاصله ایمنی، می توان نیاز ۶۰ میلیون 
جمعیت این کشــور را تامین کرد. خبــر دیگر از اروپا آنکه 
وزارت کشــور آلمان پایان یا کاهش قرنطینه در این کشور 
پس از ۱۹ آوریل را تکذیب کرد. همچنین وزیر بهداشــت 
فرانســه با بیان اینکه اوج شیوع ویروس کرونا در این کشور 
هنوز رخ نداده، هشدار داد که هنوز در مرحله وخیم تر شدن 
اوضاع هستند. الزم به ذکر است سایر کشورهای اروپایی نیز 
بــا وضعیت بحرانی و آمار تلفات باالی قربانیان کرونا مواجه 
هستند چنانکه بسیاری از فروپاشی اتحادیه اروپا سخن می 

گویند. 

خبرها حاکی اســت که گروه های سیاسی شیعه ) بیت سیاسی شیعی( بر سر 
تصدی پست نخســت وزیری عراق توسط »مصطفی الکاظمی« رییس کنونی 
سازمان امنیت و اطالعات این کشور به اجماع رسیده اند و در عمل گزینه »عدنان 

الزرفی« کنار گذارده شده است.
پنج فراکسیون بزرگ شیعه عراق شامل »الفتح« )هادی العامری(، »دولت قانون« 
)نوری المالکی(، »جریان حکمت« )سید عمار حکیم( ، »جنبش العطاء« )فالح 
الفیاض( و حزب فضیلت اسالمی در نشست اخیر خود در منزل »هادی العامری« 
درباره معرفی الکاظمی به عنوان نامزد فراکســیونهای شیعه برای تصدی پست 
نخســت وزیری عراق به اجماع نظر رسیده اند.»مقتدا صدر« حامی فراکسیون 
ســائرون نیز بعد از این اجماع پیامهایی مبنی بر تایید نامزدی الکاظمی داده و 
بخشی از فراکسیون »النصر« )حیدر العبادی( نیز بعد از اطمینان از حصول این 
اجمــاع، حمایت خود را از عدنان الزرفی پــس گرفته اند.»برهم صالح«، رییس 
جمهوری عراق که پیش از این، سلب حکم تکلیف الزرفی را برای پست نخست 
وزیری منوط به اجماع بیت سیاسی شیعی کرده بود، بعد از حصول این اجماع 
بر ســر الکاظمی، حاضر به ابطال حکم ریاســتی خود درباره الزرفی شده است. 
»عبدالخالق العزاوی« از نمایندگان پارلمان عراق گفت که احزاب سیاســی اهل 
سنت هنوز موافقت خود را با تشکیل دولت عدنان الزرفی اعالم نکرده اند. همچنین 
»محمد البلداوی« عضو فراکسیون »الصادقون« در پارلمان عراق، بر لزوم مقابله 
با ناقضان قانون اساســی تاکید کرد و گفت که » تمام دالیل قانع کننده« برای 
برکناری »برهم صالح« رئیس جمهور عراق موجود اســت. »ســتار الجباری« از 
نمایندگان جریان حکمت ملی عراق آمریکا را به تروریسم دولتی و سوءاستفاده 
از شــرایط سیاسی عراق متهم کرد و گفت که واشنگتن به دنبال نخست وزیری 
حتمی عدنان الزرفی است. خبر دیگر آنکه فرماندهی عملیات مشترک عراق از 
تحویل مقر فرماندهی لشکر ششم از ائتالف آمریکایی موسوم به ضد داعش در 
پایتخت بغداد خبر داد.در همین حال منابع آگاه رسانه ای از تشدید تدابیر امنیتی 
در میدان های نفتی بصره و اطراف آن، در پی حمله راکتی روز گذشــته به یک 
شــرکت نفتی آمریکایی در این شــهر خبر دادند. همچنین فرماندهی عملیات 
مشترک عراق از تحویل مقر فرماندهی لشکر ششم از ائتالف آمریکایی موسوم به 

ضد داعش در پایتخت بغداد خبر داد.

یک کمیته تحقیقاتی ســازمان ملل در گزارشی اعالم کرد که شواهد محکمی 
در زمینه حمله نیروهای سوری به بیمارستانها در ادلب وجود ندارد.

کمیته تحقیقاتی ســازمان ملل که به بررســی موارد خــاص از جمله حمله 
به تاسیســات غیرنظامی در ســوریه می پردازد در گزارشی اعالم کرد که این 
کمیته شــواهد و مدارک کافی در زمینه دست داشتن دولت سوریه در حمله 
به بیمارستانهای تحت حمایت سازمان ملل در ادلب پیدا نکرده است. در این 
گزارش با اشاره به حمله به بیمارستانی در »کفر نابل« آمده است؛ با توجه به 
اطالعات موجود، این کمیته به این نتیجه رسیده که ممکن است این حمالت 
توسط نیروهای دولت سوریه یا متحدان آن انجام شده باشد. با این حال شواهد 
در دسترس برای انتســاب آن به فرد یا گروه خاصی کافی نیست. خبرگزاری 
تاس نوشت: این لحن در پنج گزارش قبلی سازمان ملل در حمله به تاسیسات 
این نهاد در ســوریه نیز وجود داشته است. این کمیسیون درباره حمله به یک 
کمپ پناهجویان اما گفته اســت که با احتمال خیلی باال این حمله توســط 

گروههای تروریستی انجام شده است. 
خبر دیگر از ســوریه آنکه ســاکنان روستایی در شمال شــرق سوریه به پنج 
خودروی زرهی آمریکا اجازه ندادند از این روســتا عبور کنند و آنان را مجبور 
به عقب نشــینی کردند.ســاکنان روســتای »حامو« در ریف شهر قامشلی در 
شمال شرق سوریه بار دیگر با عناصر تروریستی آمریکایی درگیر شدند. رادیو 
»سوریانا« گزارش داد که ســاکنان این روستا با همکاری ارتش سوریه، مانع 
از حرکت یک کاروان نظامی متعلق به اشغالگران آمریکایی شدند. این کاروان 
آمریکایی شــامل پنج خودروی زرهی بود که ســاکنان و ارتش سوریه اجازه 
ندادند از این روســتا، عبور کند و مجبور به عقب نشــینی شد. خبر دیگر آنکه 
داده های آماری حاکی از آن اســت که از زمــان توافق آتش بس بین ترکیه و 
روسیه در استان ادلب در شمال سوریه، حدود ۷۳ هزار آواره سوری به خانه و 
کاشانه خود بازگشته اند. بخشی از آوارگان به اردوگاه های نزدیک به مرز سوریه 
و ترکیه و بخش دیگری نیز به شــهرک های تحت سیطره معارضان در شمال 
ســوریه منتقل شده اند. از اکتبر ۲۰۱۹ تا کنون نزدیک به یک میلیون سوری 
در ادلب دیار خود را ترک کرده بودند که با امضای توافق آتش بس ۷۳ هزار نفر 

آن ها به خانه های خود بازگشتند.

یــک رهبر انصاراهلل یمن برنامه جهانی غذا را تهدید کرد در صورتی که اجرای 
مرحلــه کمک هــای نقدی آغاز نشــود، ویدیوهای مربوط بــه دیدارهایش با 

مسؤوالن این سازمان برای دریافت کمک های نقدی را منتشر خواهد کرد.
محمد علی الحوثی، رهبر برجسته جنبش مردمی انصاراهلل یمن و عضو شورای 
عالی سیاســی این کشــور در صنعا و رئیس کمیته عالی انقالبی این جنبش 
در شــبکه های اجتماعی اظهار کرد: در صورتی که برنامه جهانی غذا با آوردن 
بهانه های پوچ مرحله پرداخت کمک های نقدی را آغاز نکند، ویدیوهای مربوط 
به این دیدارهای خود با مســؤوالن این سازمان و موافقت آنها با بندهای آن را 
بارگذاری کرده و واقعیت مانع تراشی ها برای پرداخت پول را به نمایش خواهیم 
گذاشــت.الحوثی در ادامه توییت کرد: به مسؤوالن برنامه جهانی غذا در یمن 
درباره این ویدیوها اطالع رسانی شــد. انصاراهلل پنجم مارس گذشته از طریق 
عبدالمحسن طاووس، دبیرکل شورای عالی مدیریت و هماهنگی امور انسانی 
خــود اعالم کرد که با برنامه جهانی غذا درباره دریافت کمک های نقدی برای 
اینکه شــهروندان یمنی بتوانند مواد غذایی مورد نیاز خود را خریداری کنند، 

به توافق رسیده است.
خبــر دیگر از یمن آنکه در ادامه عمیق تر شــدن تنش هــا در عدن، نیروهای 
وابســته به امارات اعالم کردند، هر هواپیمایی را که تابع مقررات بســته بودن 
حریم هوایی این شهر نباشد، خواهند زد. همچنین ائتالف سعودی در گزارشی 
محرمانه به دالیلی پرداخت که منجر به تسلط ارتش و کمیته های مردمی یمن 
بر استان »الجوف« شد و از جمله دالیل مذکور را حمالت بی امان ارتش یمن 
و خستگی نیروهای طرف مقابل عنوان کرده است.  از دیگر دالیل کشته شدن 
و از کار افتادگــی )معلولیت( تعداد زیادی از نیروهای میدانی طی پنج ســال 
گذشــته و عدم جایگزینی نیروهای جدیدی به جای آنها، عدم وجود نیروهای 
ذخیره و ضعف آموزش نظامی بوده اســت. الزم به ذکر است ائتالف سعودی 
با حمله به اســتان »الحدیده« و دیگر استان های یمن ضمن شکستن مجدد 
آتش بس در این استان، یک شهروند یمنی را کشت و هفت تن را مجروح کرد. 
در همین ارتباط، نیروهای ائتالف سعودی، پنج استان یمن را طی چند ساعت 
هدف حمالت هوایی گسترده خود قرار دادندشم از ائتالف آمریکایی موسوم به 

ضد داعش در پایتخت بغداد خبر داد.

متن هایی که حاشیه 
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اشغالگری صهیونیست ها در »غور اردن« 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به رؤسای شهرک نشینان 
صهیونیســت اطالع داد که در ۶ ماه نخست سال تشکیل کابینه، کابینه 
جدید دره اردن را به اراضی اشــغالی ملحق می کند.وی به شهرک نشینان 
صهیونیســت از جمله مناطق »غــور اردن« )دره اردن( اطالع داد که در 
ارتباط با الحاق این منطقه به اراضی اشــغالی، به تفاهماتی با حزب »آبی-
سفید« دست یافته اســت و برای اجرایی کردن آن اقدام خواهد کرد.همچنین 
»دیوید الحیانی« رئیس شورای شهرک نشینان »یشع« )شورای منطقه ای شهرک های 
غور اردن(، گفت نتانیاهو او را در جریان تفاهم هایی که به آن دســت یافته، قرار داده 
اســت.این در حالی است که برخی منابع در حزب لیکود از دست یابی به توافق میان 
نتانیاهو گانتس درباره حاکمیت بر دره های اردن پس از اختالف آن ها سخن می گویند و 
این مسئله به زودی برای تصویب به کنست، پارلمان رژیم صهیونسیتی ارسال می شود.

تغییر دوباره کابینه عمران خان
همزمان با تشدید اعتراض های مردمی به وضعیت پاکستان در بحران کرونا، 
بعد از نشــر گزارش کمیته تحقیقات بحران آرد و شکر در پاکستان و متهم 
شــناخته شدن برخی از اعضای حزب حاکم، نخست وزیر پاکستان تغییرات 
گســترده را در کابینــه دولت آغاز کرد به گونه ای کــه ۴ وزیر جابجا و چند 
نفر دیگر از ســمت های خود برکنار شــدند.به گفته منابع خبری، "فخر امام" 
از ریاست کمیته کشــمیر به عنوان وزیر امنیت غذایی تغییر سمت یافت. "خسرو 
بختیار" که از ســمت وزارت امنیت غذایی اســتعفا کرده بود به جای "حماد اظهر" 
وزیر امور اقتصادی شد "حماد اظهر" نیز از این پس وزیر صنعت خواهد بود.  "اعظم 
سواتی" به عنوان وزیر مبارزه با مواد مخدر، "بابر اعوان" مشاور امور پارلمانی، "امین 
الحق" وزیر ارتباطات و "عمر حمید" به سمت قائم مقام وزارت امنیت غذایی انتخاب 

شده اند.

راب، سکاندار موقت دولت انگلیس 
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس پس از انتقال به بخش مراقبت های 
ویژه بیمارســتان، عمال از دومینیک راب وزیر امــور خارجه کابنیه خود 
خواســته تا هر جا که الزم شد، امور دولت و برنامه ملی مقابله با ویروس 

کرونا را هدایت کند.
جانســون اگرچه هنوز به طور رسمی ســکان دولت را واگذار نکرده، اما با 
توجه به گزارش هایی که درباره مشــکالت تنفســی او منتشر شده، احتمال 
زیادی وجود دارد که بی هوش و به دستگاه تنفس مصنوعی وصل شود. به این ترتیب 
او دســت کم تا چند روز قادر به تصمیم گیری و هدایت دولت نخواهد بود.وزیر امور 
خارجه انگلیس اظهار داشت که جانسون از وی خواسته تا به نیابت از او اقدامات الزم 
برای مقابله با شــیوع ویروس کرونا را اتخاذ کند. راب در غیاب نخست وزیر ریاست 

جلسات و هماهنگی بین اعضای دولت را برعهده خواهد داشت.

رنگین پوستان بیشترین آمار جان باختگان کرونا را در ایاالت متحده تشکیل می دهند

سیاه پوستان آمریکا قربانیان تبعیض سیستماتیک 

سازمان ملل اتهام به سوریه را توافق بر سر نخست وزیری الکاظمی
رد کرد

افشاگری انصارهللا درباره برنامه 
جهانی غذا 


