
اردن: کمیت��ه فلس��طین در مجل��س نمایندگان 
اردن، جامع��ه جهانی و س��ازمان های حقوقی را به 
مداخله برای آزادی اس��رای اردنی و فلسطینی در 
بند رژیم صهیونیس��تی فراخواند. »یحیی السعود« 
رئیس کمیته فلسطین در مجلس نمایندگان اردن 
گفت که قانون بین المللی و حقوق بشر بر ضرورت 
رفتارهای انس��انی با اس��را تأکید دارد.السعود رژیم 
صهیونیس��تی را مس��ئول جان اس��رای فلسطینی 

دانست.

آمری�کا: »جو بایدن« معاون رئیس جمهور س��ابق 
آمریکا در رقاب��ت درون حزبی نامزدهای دموکرات 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری این کش��ور در ایالت 
آالس��کا پیروز ش��د؛ انتخاباتی که از بی��م کرونا به 
صورت غی��ر حضوری برگ��زار ش��د.  در انتخابات 
درون حزبی و مقدماتی ح��زب دموکرات در ایالت 
آالس��کا که از بیم ش��یوع ویروس کرونا به صورت 
غیر حضوری برگزار ش��د، در مجموع ۱۹۷۵۹ نفر 
ش��رکت کردند. ج��و بایدن توانس��ت در مجموع با 
کسب ۵۵.۳ درصد آرا در برابر برنی سندرز با ۴۴.۷ 

درصد پیروز شود.

س�وریه: یک نماین��ده پارلمان ع��راق از تحرکات 
مشکوک آمریکا و ترکیه در مرز عراق و سوریه خبر 
داد. »مختار الموس��وی« نماین��ده پارلمان عراق از 
استان نینوا گفت که تحرکاتی مشکوک از آمریکا و 
ترکیه در مرز عراق و س��وریه وجود دارد. الموسوی 
در مصاحبه با وبگاه »المعلومه« گفت که اطالعاتی 
امنیتی در دست است که نشان می دهد آمریکا در 

صدد اجرای طرحی در نزدیکی مرز سوریه است.

ک�ره جنوبی: به رغم برگزاری چندین دور گفت و 
گو میان آمریکا و کره جنوبی بر س��ر تقسیم هزینه 
های استقرار نظامیان آمریکایی در شبه جزیره کره، 
دو کشور موفق به حل منازعات در این زمینه نشده 
و اختالفات باال گرفته است. خبرگزاری یونهاپ کره 
جنوبی گزارش کرد دونالد ترامپ رییس جمهوری 
آمریکا هم با توافق بر س��ر اینک��ه کره جنوبی ۱۳ 
درص��د بیش��تر از هزینه های قبل��ی را تقبل کند، 

مخالفت کرده و آن را نا کافی دانسته است.

 حذف بیماران سالمند
 از بخش مراقبت های ویژه سوئد

 براس��اس اطالعات س��ندی از بیمارستانی در یک 
دانش��گاه س��وئد این مسئله افشا ش��د که بیماران 
کرونای��ی ب��االی ۸۰ س��ال و بیماران ب��االی ۶۰ 
س��ال با مش��کالت بدنی متعدد در این کش��ور از 
اولویت بس��تری در بخش مراقبت های ویژه حذف 

می شوند.
ب��ه گ��زارش تارنمای بریت ب��ارت نیوز، این س��ند 
بیمارس��تان دانش��گاه کارولینس��کا در اس��تکهلم  
گزارش های پیش��ین در مورد اینکه دولت سوئدی 
ب��ه دنب��ال اولویت بندی بس��تری ش��دن بیماران 
کرونایی در بخش های مراقبت ویژه اس��ت را تایید 
می کند.  براس��اس این گزارش، هر بیمار س��ن باال 
با س��ابقه ناتوانی و مش��کالت جس��می که در آی 
س��ی یو ب��وده را می ت��وان از بخ��ش مراقبت های 
وی��ژه خارج کرد.پیش از ای��ن دکتر توماس لیندن 
از مرکز س��المت و تندرستی سوئد اعالم کرده بود 
که بیمارس��تان های س��وئد می توانند برای بستری 
ش��دن بیماران در بخش  مراقبت های ویژه اولویت 
بن��دی کنند. وی گفته بود که ای��ن اولویت بندی 
باید براساس نیازهای پزشکی بیماران تعیین شود. 
برخ��الف توصیه های آمریکا و دانش��مندان، دولت 
س��وئد تاکنون هیچ محدودی��ت اجباری برای مهار 
و کنترل ش��یوع ویروس کرون��ا اتخاذ نکرده و تنها 
به توصیه های بهداشتی و قرنطینه اختیاری بسنده 
ک��رده اس��ت.  بخش اعظم��ی از کش��ورهای اروپا 
که گرفت��ار بیماری کووید ۱۹ ش��ده اند برای مهار 
وکنترل ش��یوع این ویروس محدودیت های شدید 
در ت��ردد و مجازات هایی برای کس��انی که مرتکب 

تخلف شوند در نظر گفته اند.  
اما در س��وئد برخ��الف دیگر کش��ورهای اروپایی 
همچنان رستوران ها، مدارس و زمین های بازی باز 
اس��ت و دولت برای مقابله با ویروس کرونا تنها به 
اقدامات داوطلبانه توس��ط شهروندان بسنده کرده 
است.  س��وئد همچنین در تاریخ ۲۴ مارس )پنجم 
فرودی��ن( قوانین جدیدی ب��رای اجتناب کردن از 
ش��لوغی در رس��توران ها وضع کرد اما با این وجود 
هیچ دستوری برای بستن رستوران ها اعالم نشد و 

آنان همچنان باز ماندند.  

نیمچه گزارش

جهان امروز با بحرانی به نام ویرس کرونا مواجه اس��ت که 
هزاران قربانی برجای گذاش��ته اس��ت. بحرانی که نه تنها 
در یک کش��ور و یا یک منطقه بلکه در تمام عرصه جهانی 
ش��یوع یافته و هر روز قربانیان بیش��تری می گیرد. غرب 
آس��یا یکی از مناطقی اس��ت که یکی از کانون های اصلی 
این بحران ش��ده و می رود تا ابعاد گسترده تری از فاجعه 
انسانی در این منطقه رقم زده شود بویژه اینکه در مناطقی 

همچون یمن در حال ش��یوع است. حال این سوال مطرح 
است که چرا این منطقه از اهمیت بیشتری برخوردار است 
و می تواند به یک بحران و چالش گسترده مبدل شود؟  هر 
چند که در محافل رسانه ای مس��ائل فرهنگی، اقتصادی، 
فقر س��وادی و علمی از محورها و دالیل این مس��ئله ذکر 
می شود اما در کنار آن مولفه های مهمتری مطرح است که 
باید مورد توجه باش��د. نخست آنکه بسیاری از کشورهای 

منطقه درگیر جنگ و نابسامانی های امنیتی هستند. 
یمن ۶ س��ال اس��ت که درگیر تجاوز ائت��الف آمریکایی- 
س��عودی اس��ت و به اذعان س��ازمان های بین المللی در 
فاجعه ای انسانی به سر می برد. سوریه و عراق نیز همچنان 
درگیر مبارزه با تروریس��م اس��ت در حال��ی که تحرکات 
نظامی مش��کوک آمریکا نیز بر وس��عت این بحران افزوده 

اس��ت و ش��رایط جنگی همچنان بر این کش��ورها حاکم 
اس��ت. در فلس��طین نیز رژیم صهیونیستی بدون توجه به 
تمام مقررات و تعهدات بین المللی همچنان به اشغالگری 
در کرانه باختری و ق��دس ادامه می دهد. در همین حال 
وضعیت بحرانی اس��رای فلس��طینی هم ادام��ه دارد و از 
آزاد س��ازی آنها خودداری می کند که جان هزاران اسیر 
فلس��طینی را به خطر انداخته است. نکته بسیار مهم آنکه 
منطقه غزه با یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت پس از 
۱۳ س��ال همچنان در محاصره به سر می برد و این یعنی 

یک نسل کشی سراسری در این منطقه. 
 دوم آنکه سیاس��ت تحریم و فش��ار علیه کش��ورهای این 
منطقه از س��وی آمریکا و اروپا بر وضعیت سخت کشورها 
برای مقابله با کرونا افزوده اس��ت. غرب به رغم درخواست 

ه��ای جهانی همچنان به تحریم کش��ورهایی مانند ایران، 
سوریه و لبنان و.. ادامه می دهد و این در حالی که شرایط 
کرونای��ی نیازمن��د عزم و همکاری جهانی ب��رای مقابله با 
این ویروس اس��ت ح��ال آنکه غرب حتی مانع از ارس��ال 
کمک های بشردوس��تانه به این کشورها می شود. با توجه 
ب��ه این حقایق می توان گفت ک��ه راهکار پایان بحران در 
غرب آس��یا و تحقق اصل مبارزه سراس��ری با کرونا پایان 
یافتن جنگ ها و تحریم هاست که از سوی غرب به منطقه 
تحمیل ش��ده اس��ت. این واقعیتی انکار ناپذیر اس��ت که 
تا زمانی که غرب به تحریم و فش��ار علیه کش��ورها ادامه 
می دهد بحران کرونا قربانیان بیشتری در منطقه می گیرد 
و در نهایت این غرب است که باید پاسخگوی این جنایت 

بزرگ علیه ملت های این منطقه باشد. 

یادداشت

هالکت صدها مزدور 
سعودی در مارب و البیضاء

نیروهای مس��لح یم��ن از تداوم نقض آت��ش بس یکجانبه 
متجاوزان سعودی و تالش آنها برای پیشروی در دو جبهه 

استان های مارب و البیضاء این کشور خبر دادند.
»یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: تنش 

آفرینی نظامی خطرناک متجاوزان تبعاتی خواهد داش��ت و 
آنها باید نتایج حماقت ها و این تنش آفرینی را متحمل شوند. 
وی تصریح کرد: هواپیماهای متجاوزان ۲۵ بار طی ۱۲ ساعت 
گذش��ته حمله کرده اند که ۲۳ م��ورد آن در طول تنها یک 
س��اعت در استان مارب برای پش��تیبانی از مزدوران آنها در 
جریان تالش برای پیش��روی بوده است. این سخنگو پیشتر 
گفته بود که ارتش و کمیته های مردمی یمن دو مورد تالش 
متج��اوزان و مزدوران آنها برای پیش��روی در مناطق خب و 
الش��عف در اس��تان الجوف و منطقه صرواح در استان مارب 

را خنثی کرده و دهها نفر از این مزدوران را کش��ته و زخمی 
کردند. عضو شورای عالی سیاسی یمن درباره تدارک فرستاده 
ویژه سازمان ملل برای برگزاری نشستی در موضوع آتش بس 
در یمن تاکید کرد که صنعا اهتمام خود را به صلح واقعی در 
یمن ابالغ کرده اس��ت. شورای عالی سیاسی یمن بر اهتمام 
خود به ایجاد صلح و ثبات در یمن تاکید کرد. »محمد علی 
الحوثی«، عضو ش��ورای عالی سیاس��ی در یمن گفت: ما در 
پاسخ به درخواست مارتین گریفیتس فرستاده سازمان ملل 
برای پذیرش آتش بس بر اهتمام خود به ایجاد صلح در یمن 

تاکید کردیم. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از دفع حمالت 
نظامیان ائتالف سعودی به مناطقی در استان های »بیضاء و 
مأرب« خبر داد و گفت، د ه ها نفر از نیروهای ائتالف کش��ته 
و زخمی ش��دند. س��ریع تأکید کرد، جلوی این حمالت در 
دو جبهه مذکور گرفته ش��د، »دشمن« هیچ گونه پیشروی 
نداشت و ده ها نفر از نیروهایش کشته یا زخمی شدند. شبکه 
دولتی المسیره یمن به فضاسازی رسانه های غربی درباره خبر 
ص��دور احکام اعدام برای چهار نفر به اتهام خیانت و دس��ت 

داشتن در کشتار مردم بی گناه این کشور پاسخ داد.

گزارش

س��اختار حاکم بر انگلیس که با توج��ه به اختیارات ملکه، 
از آن ب��ا عن��وان رژیمی س��لطنتی یاد می ش��ود در حالی 
مدع��ی اول دولت رفاه با محوریت رفاه اقتصادی، اجتماعی 
و بهداش��تی بوده که بحران کرونا ابع��اد پنهان این ادعا را 
اش��کار س��اخت که از آن جمله میلیون ها گرسنه و فاجعه 
نبود امکانات برای کادر درمانی و پزشکی این کشور است. 
بحران کرون��ا در حالی جهان را فرا گرفته که بس��یاری از 
مدعیان حقوق بشر، دولت رفاه بویژه در اروپا و آمریکا را با 
رس��وایی ناکارآمدی مواجه ساخته است. کشورهای بزرگ 
اروپایی و آمریکا که خود را حافظان نظام س��رمایه داری و 
نئولیبرالیس��م می دانند در این بحران نشان دادند که طی 
این س��الها اقدامی برای رفاه عمومی صورت نداده و اکنون 
نی��ز اراده ای برای حمایت از مردم ندارند که نمود آن را در 

رژیم سلطنتی انگلیس می توان مشاهده کرد. 
در حالی انگلیس خود را محور دولت رفاه یعنی خدمات همه 
گانی برای مردم معرفی می کند که نتایج یک نظرس��نجی 
نش��ان می دهد که از ابتدای قرنطینه در پی ش��یوع ویروس 
کرونا، یک ونیم میلیون نفر در انگلیس به مدت یک روز کامل 
بی غذا مانده اند. ایندیپندنت نتایج یک نظرسنجی را منتشر 
کرد که به موجب آن یک و نیم میلیون س��اکن انگلیس از 
ابتدای قرنطینه در پی ش��یوع کرونا در این کش��ور به مدت 
یک روز کامل بدون غذا مانده اند.براساس این نظرسنجی که 
توسط نهاد »یوگاو« و برای مؤسسه غذا و کمیسیون کشاورزی 
و غذا در حومه ش��هر )FFCC(، انجام شده، ۶ درصد افراد 
گفته اند ک��ه از زمان اعمال تدابیر فاصله اجتماعی، یک نفر 
در خانه آنها گرسنه مانده، رقمی که معادل سه میلیون نفر 
در بریتانیا است.همزمان ۱۴ درصد مردم گفته اند یک نفر در 

خانه شان به علت عدم دسترسی و یا عدم توانایی مالی، کمتر 
غذا خورده و یا مجبور به حذف یک وعده غذایی شده اند. بر 
همین اساس و در حالت کلی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 
در این کش��ور به مدت ی��ک روز کامل بی غذا مانده اند. این 
خبر در حالی منتشر شده که بانک غذای بریتانیا از افزایش 
چشمگیر اس��تفاده از این بانک خبر داده است. »آنا تیلور« 
مدی��ر عامل بنیاد غذا می گوی��د: » ما نمی توانیم برای کمک 
ب��ه میلیون ها نفر ک��ه در این بحران نیاز مب��رم و فوری به 
غذا دارند به بانک غذا تکیه کنیم. این مش��کل بسیار بزرگی 
است و حل آن نیازمند سرمایه گذاری اساسی و فوری دولت 

مرکزی اس��ت«. نتایج این نظر س��نجی که با شرکت چهار 
هزار و ۳۴۳ فرد بزرگس��ال انجام ش��ده، نشان می دهد ۱۶ 
درصد پاسخ دهندگان با چالش امنیت غذایی دست و پنجه 
نرم می کنند و ۲۱ درصدش��ان پ��ول کافی برای خرید مواد 
غذایی مورد نیازش��ان را ندارن��د و ۵۰ درصد آنها با کمبود 
مواد غذایی مواجه هس��تند. در همین حال کالج س��لطنتی 
جراح��ان انگلیس کمبود تجهیزات حفاظت ش��خصی کادر 
پزشکی این کش��ور در مقابله با ویروس کرونا را »شرم آور« 
توصیف کرد.مس��ئوالن ارشد حوزه پزش��کی انگلیس امروز 
هش��دار دادند که جراحان این کشور که از بیماران مبتال به 

کرونا مراقب��ت می کنند، با کمبود »نگران کننده« تجهیزات 
حفاظت ش��خصی مواجهند که جان آنها را در معرض خطر 
قرار می دهد.به نوشته گاردین، بر اساس جدیدترین تحقیق، 
حدود یک س��وم )۳۲.۵ درصد( جراحان انگلیسی می گویند 
به ماس��ک، روپوش و سایر لوازمی که برای ایمن ماندن آنها 

نیاز است، دسترسی ندارند.
»س��و هیل« معاون رئیس این کالج ب��ه روزنامه »آبزرور« 
گفت: بیش��تر کادر پزش��کی، دکترها و پرستارهای جوانی 
هس��تند که بچه در خانه دارند و بدون تجهیزات مناس��ب 
خ��ود را در خطر قرار می دهند. یافته های دیگر این تحقیق 
نش��ان داد ح��دود ۷۰ درصد جراح��ان در بخش��هایی از 
انگلیس با کمبود تجهیزات محافظتی در بیمارس��تانها در 
یک ماه گذشته مواجه بودند. همچنین ۳۹ درصد جراحان 
در اس��کاتلند و ۳۶ درص��د آنها در ش��مال غ��رب انگلیس 

می گویند با چنین کمبودهایی مواجهند.
از آمریکا نیز خبر می رسد رئیس جمهور آمریکا در گفت وگو 
با ش��بکه خبری فاکس نیوز ضمن اع��الم فاجعه بزرگ در 
تمام ۵۰ ایالت این کش��ور به خاطر کرونا، گفت بسیار غم 
انگیز اس��ت که این دشمن نامرئی به چه صورت بر آمریکا 
فرود آمد.   دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفت وگو 
با این ش��بکه خبری اعالم کرد: »ب��رای اولین بار در تاریخ 
این کش��ور در هم��ه ۵۰ ایالت آمری��کا فاجعه بزرگ اعالم 
می کنم.« رئیس جمهور آمریکا در این گفت وگو اعالم کرد: 
»ب��ه زودی تصمیمی در خصوص لغ��و محدودیت ها اتخاذ 
خواه��م ک��رد.« در همین حال منبعی در نی��روی دریایی 
آمری��کا از ابتالی ۱۰۰ نظامی دیگر حاضر در ناو هواپیمابر 

روزولت خبر داد.

قاتالن غرب آسیا 
فرامرز اصغری 
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از گرسنگی میلیونی مردم تا فاجعه کمبود ها برای کادر درمانی
کرونا بحران اقتصادی و بهداشتی رژیم سلطنتی انگلیس را آشکارتر ساخت

منابع معارضان س��وریه می گویند که ترکیه تالش دارد 
گروه های تروریس��تی در ادل��ب را در قالب یک گروهک 

واحد سازماندهی کند.
منابع وابس��ته به معارضان می گویند که ترکیه به سمت 
بازچینی ش��اکله نظامی گروههای تروریس��تی در ادلب 
و س��ازماندهی دوباره گروهک ها و یکسان س��ازی آن ها 
پیش می رود.به نوش��ته وبگاه عنب بلدی، کش��ته شدن 
نظامی��ان ترکیه در بمباران ارتش س��وریه در ماه فوریه 
گذشته، آغاز افزایش حضور نظامی ترکیه در ادلب بود و 
این کش��ور اقدام به اعزام هزاران نیروی نظامی و ارسال 
س��الح های سنگین به طور روزانه به منطقه کرد و تعداد 
مقرهای به اصطالح دیده بان��ی خود در ادلب را افزایش 
داد.ترکیه هنوز به طور ش��فاف در خصوص تعداد نیروها 
و نوع س��الح هایش در منطقه س��خن نگفته است، اما به 
گزارش اندیش��کده »پژوهش های جنگ« آمریکا، ارتش 
ترکیه از تاریخ ۱ فوریه تا ۳۱ مارس )۱۲ بهمن الی ۱۲ 
فروردین( نزدیک به ۲۰ هزار نیروی نظامی در س��وریه 

مستقر کرده است.

به نوشته این اندیشکده، نیروهای نظامی ترکیه مستقر در 
سوریه از میان نیروهای ویژه و یگان های زرهی و نیروهای 
زمینی کماندو از جمله نیروهای تیپ »پنج کماندو« که 
در جنگ نامنظم و عملیات کوهس��تانی به کار می روند، 
هستند. بنا بر این گزارش، ترکیه نیروهای نظامی خود را 
در خطوط درگیری با ارتش سوریه در غرب بزرگراه حلب 
به الذقیه )ام-۴( مس��تقر کرده اس��ت. همراه با ابهامات 
در بنده��ای توافق روس��یه و ترکیه و ع��دم انجام منظم 
گشت های مش��ترک در بزرگراه حلب به الذقیه به دلیل 
ممانعت مزدوران وابسته به تروریست ها و مسدود کردن 
چندین باره مس��یر، ترکیه تالش دارد دست به بازچینی 
شاکله گروهک های تروریستی در ادلب بزند. یک فرمانده 
گروهک تروریس��تی »الجبهه الوطنیه للتحریر« )وابسته 
ب��ه ترکیه( گفت که ترکیه در هفته های گذش��ته برخی 
از گروهک ه��ا را از مناطق خود عقب کش��یده و در نقاط 
نظامی خود مس��تقر ک��رده و به آن ها اجازه داده اس��ت 
هرطور که می خواهند عمل کنند جز اینکه اجازه ندارند 

به اتاق عملیات ارتش ترکیه وارد شوند.

تقالی ترکیه برای ادغام گروهک های تروریستی 
پنج فرس��تاده دبیرکل س��ازمان ملل ب��ه خاورمیانه در 
بیانیه ای مش��ترک توقف درگیری ها در خاورمیانه را به 
منظور تمرکز تالش ها بر مبارزه با کرونا خواستار شدند.

پنج فرس��تاده دبیرکل سازمان ملل متحد در هر یک از 
کش��ورهای س��وریه، لبنان، عراق، یمن و فلسطین  روز 
ش��نبه در بیانیه ای مشترک  از همه طرف های درگیر در 
منطقه خواس��تند  جنگ و درگیری را متوقف کرده و به 
میز مذاکره بازگردند.این درخواس��ت مشترک  در پاسخ 
به طرح »آنتونیو گوترش« دبیر کل س��ازمان ملل آمده 
است که در ۲۳ مارس گذشته توقف درگیری ها در همه 

نقاط جهان را خواستار شده بود.
در این بیانیه آمده است: »بسیاری از مردم خاورمیانه برای 
مدت زمان طوالنی دچار درگیری و محرومیت ش��ده اند 
و درحال حاض��ر به دلیل بحران ویروس Covid-۱۹ و 
اث��رات احتمالی بلند م��دت آن در حوزه های اجتماعی، 
اقتص��ادی و سیاس��ی رنج آنها در حال افزایش اس��ت«. 
ای��ن بیانیه ب��ه امضای »گئ��ر پدرس��ون« نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه،»یان کوبیچ« 

هماهنگ کننده ویژه س��ازمان مل��ل در لبنان ، »جنین 
هنیس پالس��خارت«، نماینده دبیرکل س��ازمان ملل در 
عراق، »مارتین گریفیتس« فرس��تاده ویژه سازمان ملل 
به یم��ن  و »نیکالی مالدین��وف« هماهنگ کننده ویژه 
صلح س��ازمان ملل متحد در خاورمیانه رس��یده اس��ت. 
در این بیانیه مش��ترک آمده اس��ت: »ما از همه طرف ها 
می خواهی��م با حس��ن نی��ت و بدون پیش ش��رط وارد 
مذاکرات ب��رای توقف فوری اقدامات خصمانه مس��تمر 
ش��وند و آتش ب��س کنونی را حفظ کنن��د و آتش بس را 
پایدارت��ر و جامع ت��ر کنند و به راه حل ه��ای دراز مدت 
برای کشمکش های بی وقفه در همه نقاط منطقه دست 
یابند. این پنج فرس��تاده س��ازمان مل��ل از همه طرف ها 
خواستند  با پیشه کردن حداکثر خویشتنداری و کاستن 
از ش��دت تنش ها برای حل اختالفات از طریق گفت وگو 
و مذاکره یا میانجیگری یا دیگر ابزارهای مس��المت آمیز 
اق��دام کنند و همچنی��ن از همه خواس��تند از هر گونه 
فعالیتی که به وخامت بیشتر در ثبات و امنیت هر کشور 

یا منطقه منجر شود امتناع کنند.

درخواست برای توقف درگیری ها در غرب آسیا

ریاست آلمان بر اروپا با کرونا 
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان گفت، شیوع ویروس کرونا موضوع غالب 

ریاست دوره ای برلین بر اتحادیه اروپا خواهد بود.
کمتر از دو ماه به آغاز ریاس��ت دوره ای آلمان بر اتحادیه اروپا وزیر خارجه 
این کشور یادداشتی منتشر کرده و از غالب شدن ویروس کرونا بر دستور 
کار ریاست آلمان بر این اتحادیه خبر داده است.»هایکو ماس« وزیر خارجه 
آلمان در روزنامه »دی ولت« این کش��ور یادداش��تی منتشر کرده است.وی با 
اشاره به آغاز ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا اعالم کرد، مساله کرونا به موضوع غالب 
در دوره ریاس��ت این کش��ور بر اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد. وی  پیش از این از 
پاسخ »کند« آمریکا و رویکرد »اقتدارگرایانه« چین در مواجهه با کرونا انتقاد کرده 
بود. ماس در یادداشت تازه خود نوشت: »ما برای مقابله با کرونا و عواقبش، )ریاست 

آلمان بر اتحادیه اروپا( را به "ریاست کرونا" تبدیل خواهیم کرد«.

موانع زیادی در تبادل اسرا وجود دارد 
یکی از اعضای ارشد حماس در گفت وگو با شبکه ای لبنانی اعالم کرد، هنوز 
موانع زیادی در توافق برای تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و مقاومت 
فلس��طین وجود دارد. »محمود الزهار« در گفت وگو با شبکه »المیادین« 
اعالم کرد، فشارهای روانی بر خانواده های اسرای فلسطینی وجود دارد تا 
آنها را مجبور به اعمال فشار بر مذاکره کننده فلسطینی با هدف امتیازدهی 
در تبادل اسرا کنند. وی ضمن اعالم اینکه حماس قصد ارائه »توهم« در پرونده 
تبادل اسرا را ندارد، افزود: موانع زیادی در این مسیر وجود دارد و زمانی که قرارداد 
تبادل کامل ش��ود، اعالم خواهد ش��د. محمود الزهار ادام��ه داد: طرف میانجی در 
موضوع تبادل اسرا، مصر است و عاقالنه است که ورود به سازوکارها صورت نگیرد.  
وی تأکید کرد، امتیازدهی درباره گروهی از اسرا بویژه کسانی که سال های طوالنی 

در زندان بوده اند، سالخوردگان یا بیماران نباید صورت بگیرد.

هشدار کرونایی چین به آمریکا 
س��خنگوی وزارت خارجه چی��ن ضمن ابراز همدردی ب��ا آمریکا اعالم 
ک��رد که در اوایل ژانویه )دی ماه( رس��ما به آمریکایی ها درباره ویروس 
کرونا اطالع رس��انی شد. »هوا چونیینگ« نوشت: »کووید-۱۹ ویروس 
ناش��ناخته ای برای نوع بشر است. چین اولین کشوری که آن را گزارش 
داد و علنی و با ش��فافیت کامل و مس��ئوالنه به آن پاسخ داد و در عرض 
دو ماه آن را کنترل کرد«.وی در ادامه افزود: »به آمریکا به طور رس��می در 
اوایل ژانویه اطالع رس��انی شد. متخصصان آمریکایی اواخر ژانویه در چین بودند 
و در ۲۵ ژانویه در ووهان توجیه ش��دند. آمریکا دوم فوریه مرزهای خود با چین 
را بست اما متاسفانه دوماه بعد آمریکا موارد ابتال و فوتی داشت.« وی در توئیت 
دیگر گفت: »چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت و مساحتی به وسعت ۹.۶ میلیون 

کیلومتر مربع به این اپیدمی دچار شد. آمریکا قوی بمان«.


