
 مص�ر: وزیر خارجه مص��ر در دیدار با یک هیأت 
مخالف س��وری، بر حمایت قاهره از راه حل سیاسی 
بحران س��وریه تأکید کرد. اعضای گ��روه مخالفان 
سوری مورد حمایت قاهره با »سامح شکری« وزیر 

خارجه مصر دیدار کردند.

 استرالیا: نخست وزیر استرالیا در تماس تلفنی با 
همتایان آمریکایی، آلمانی و فرانسوی خود، بر لزوم 
انجام تحقیق مس��تقل درباره منشاء شیوع ویروس 
کرونا تأکید کرد.»اس��کات موریسون« نخست وزیر 
اس��ترالیا در تماس تلفنی ب��ا همتایان غربی خود، 
خواس��تار انجام تحقیقی مستقل درخصوص شیوع 

ویروس کرونا شد.

 ک�ره ش�مالی: خبرگ��زاری یونه��اپ از پ��رواز 
هوایپمای جاسوسی آمریکا بر فراز شبه جزیره کره 
در بجبوحه ش��ایعات منتشر ش��ده درباره وضعیت 
س��امتی »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی خبر 
داد. هواپیم��ای 135W-RC نیروی هوایی ارتش 
آمریکا بر فراز آسمان کره جنوبی و در باالی استان 

»گیونگی« رصد و شناسایی شده است.

 لبن�ان: 6 س��وری و 3 لبنانی در جنوب ش��رق 
بیروت با گلوله و چاقو کش��ته شدند و نخست وزیر 
لبنان ضمن ترس��ناک خواندن این جنایت، دستور 
رس��یدگی فوری به آن را داد. 9 لبنانی و سوری از 
جمله دو کودک در شهر »بعقلین« در جنوب شرق 
بیروت کشته ش��دند و ابعاد دقیق این ماجرا هنوز 

مشخص نیست.

 لیبی: برخی منابع لیبیایی از کشته شدن یک فرمانده 
نیروه��ای تحت امر ژنرال »خلیف��ه حفتر« در جریان 
حمله هوایی به پایگاه »الوطیه« در غرب این کش��ور 
خبر دادند. منابع لیبیایی گزارش دادند که س��رهنگ 
»عبدالسام الزنتانی« جانش��ین فرمانده گردان 13۴ 
پیاده نظام وابس��ته به نیروهای خلیفه حفتر در حمله 

هوایی به پایگاه الوطیه در غرب لیبی کشته شد.

 ک�وزوو: نخس��ت وزی��ر موقت کوزوو فرس��تاده 
واشنگتن، آمریکا را به ساقط نمودن دولتش متهم 
ک��رد. »آلبین کورتی« نخس��ت وزیر موقت کوزوو، 
یک فرس��تاده ایاالت متحده را به دخالت مستقیم 
در سرنگونی دولت خود در ماه گذشته متهم کرد و 
آن را بخش��ی از برنامه دستیابی به »پیروزی بزرگ 
دیپلماتیک« دونالد ترامپ، کمتر از یکس��ال مانده 

به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، عنوان کرد.

سخاوت صعده  در اوج فقر 
به رغم فقر ش��دید ، مردم اس��تان صعده در شمال 
یمن کمک های مالی خود را برای نیروهای نظامی 

این کشور در مناطق درگیری ارسال کردند.
 منابع محلی در اس��تان صعده در ش��مال یمن از 
جمع آوری حج��م باالی کمک ه��ای مردمی برای 
نیروه��ای ارتش و کمیته ه��ای مردمی خبر دادند.

به نوش��ته وبگاه اطاع رس��انی انص��اراهلل یمن، این 
کمک ها به مناسبت دومین سالروز شهادت »صالح 
الصماد« رئیس س��ابق ش��ورای عالی سیاسی یمن 

جمع آوری شد.
ای��ن کمک ه��ا در ادام��ه در مراس��می ب��ا حضور 
»عبدالس��ام هش��ول« نائب رئیس پارلمان یمن و 
»محم��د جابر عوض« اس��تاندار صع��ده و تعدادی 
دیگر از مس��ئوالن محلی تحویل داده شد.به گفته 
اس��تاندار صع��ده، می��زان کمک ه��ای جمع آوری 
شده که بخش��ی از آن از سوی خانواده و نزدیکان 
ش��هید صالح الصماد اهدا ش��ده، 55 میلیون ریال 
یمنی اس��ت. خبر دیگر از یم��ن آنکه»محمد علی 
الحوث��ی« رئیس کمیت��ه عالی انق��اب یمن طی 
پس��تی در توئیتر، در راستای تداوم تاش جنبش 
انصاراهلل در مقابله با شیوع کرونا در کشور، از تولید 
دس��تگاه های تنفس مصنوعی به صورت بومی خبر 
داد.محمد علی الحوثی در پس��تی دیگر در توئیتر 
نوش��ت: یمنی ها از ابتدای تاریخ، مردانی صنعت گر 
بودن��د و توانایی و شایس��تگی الزم ب��رای ابداع و 

نوآوری را دارند.
همچنین ش��رکت نف��ت یمن اعام ک��رد، ائتاف 
س��عودی یک کش��تی نفتی حام��ل 30 تن بنزین 
را پ��س از توقیف 100 روزه در س��واحل یمن آزاد 
کرد. ش��رکت نفت یمن تصریح کرد، ادامه سیاست 
توقیف کش��تی های حامل مشتقات نفتی به دست 
ائتاف متج��اوز، مان��ع از بهره ب��رداری مطلوب از 

کاهش کنونی قیمت نفت در جهان می شود.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری

کرونا ویروس در حالی جهان را به خود مشغول کرده است 
که آمریکا که با بحران شدید تلفات سنگین کرونا در داخل 
مواجه است همچنان به تحرکات نظامی در غرب آسیا ادامه 
می دهد. نکته قابل توجه در این عرصه آنکه یک نهاد وابسته 
به وزارت خارجه آمریکا اعام کرد هر فردی که اطاعاتی از 
مخفیگاه ابوابراهیم القرشی سرکرده جدید داعش ارائه دهد، 
پنج میلی��ون دالر جایزه خواهد ب��رد. برنامه مجازات برای 
عدالت وابس��ته به وزارت خارجه آمری��کا در صفحه توئیتر 

خود با اعام این خبر اف��زود: برادران غیرتمند عراقی، این 
تروریس��ت داعش��ی با نام حجی عبداهلل جنایات بیشماری 
علیه برادرانتان انجام داده اس��ت؛ بنابراین اگر اطاعاتی از 
وی داری��د ما را در جریان بگذارید. در ادامه همین رویکرد 
س��فارت آمریکا در بغداد نیز با ص��دور بیانیه ای اعام کرد 
که هر ف��ردی که اطاعاتی از مکان حضور محمد س��عید 
عبدالرحم��ن المولی معروف به حج��ی عبداهلل و همچنین 
ابوعمر الترکمانی و محمد س��عید الصلبی ارائه دهد، جایزه 

پنج میلیون دالری را دریافت خواهد کرد.
حال این سوال مطرح می شود که چرا آمریکا چنین رویکردی 
در پیش گرفته است و چنین جایزه ای را مطرح نموده است؟ 
پیش از هر چیز توجه به چند نکته قابل توجه است. نخست 
آنکه آمریکا خود ایجاد کننده گروه های تروریستی همچون 

داعش اس��ت و تمام اس��ناد و مدارک از ارتباط سران داعش 
با  دستگاه های امنیتی و اطاعاتی آمریکا و انگلیس حکایت 
دارد. چگونه می ش��ود که آمریکا برای مهره س��ر مهره خود 
جایزه تعیین می کند؟ دوم آنک��ه چرا آمریکا تا پیش از این 
چنین جایزه ای را تعیین نک��رده بود اکنون که طرح خروج 

آمریکا از عراق مطرح شده این طرح را عنوان نموده است؟ 
س��وم آنکه چرا آمریکا ادعای مقابله با داعش سر می دهد و 
چنین جایز ه ای را تعیی��ن می کند در حالی که همزمان به 
بمباران ارتش و نیروهای مردمی عراق به عنوان پیش��گامان 
مبارزه با تروریس��م می پردازد؟ پاس��خ به این سواالت نشان 
می دهد که هدف از تعیین این جایزه نه مبارزه با تروریس��م 
بلکه اهدافی ورای این ادعای ظاهری است. با توجه به شرایط 
آمری��کا در منطقه از جمله در عراق می توان گفت که آمریکا 

به دنبال مولفه ای برای توجیه ادامه حضور در عراق است در 
حالی که رفتارهای یک جانبه بدون هماهنگی با دولت عراق 
را محور برنامه هایش دارد.  ادعای مبارزه با تروریسم و تعیین 
جایزه برای س��ر س��رکرده جدید داعش را می توان بهانه ای 
برای ایجاد آش��وب جدید در ع��راق و البته توجیه تحرکات 
نظامی اش در این کشور و منطقه دانست. آمریکا سعی دارد تا 
بازی نظامی جدیدی را در منطقه ایجاد کند تا در لوای این 
تحرکات مصوبه پارلمان عراق مبنی بر لزوم اخراج نیروهای 
آمریکایی را حاشیه ساخته و همچنان به ادامه حضور در عراق 
بپردازد. نکته مهم آنکه تعیین جایزه برای س��ر کرده داعش 
دخالت در امور داخلی عراق اس��ت که خود سندی دیگر بر 
ل��زوم اخراج نیروهای آمریکایی از این کش��ور به عنوان تنها 

راهکار رسیدن عراق به ثبات و امنیت پایدار است. 

یادداشت

ثبت رسوایی جدید ترامپ 
در کرونا

ب��ه رغم ادعاهای ترامپ برای معرفی چین به عنوان کانون 
کرونا، با اعام پزشکی قانونی یک شهرستان در ایالت سان 
فرانسیسکو، اظهارات قبلی مقام های آمریکایی درباره تاریخ 

ثبت اولین فوتی کرونا در این کشور زیر سوال رفت.

تازه ترین خبرها درباره شیوع کرونا در آمریکا نشان می دهد 
که تاریخ اولین مورد فوتی در این کش��ور بر اثر ابتا به این 
ویروس حدود یک ماه قبل تر از تاریخ اعامی پیش��ین بوده 
است. مقام های شهرستان »سانتا کارا« ایالت سانفرانسیسکو 
اع��ام کردند، اولین مورد فوت مبتایان به ویروس کرونا در 
این منطقه قبل تر از تاریخی که تا کنون به عنوان تاریخ ثبت 
اولین مورد مرگ اعام شده بود، صورت گرفته است. تا پیش 
از این مقام های این منطقه از ایالت س��ان فرانسیسکو، نهم 

مارس ۲0۲0 )19 اس��فند 139۸( را به عنوان تاریخ اولین 
فوت ناش��ی از کرونا اعام کرده بودند. دفتر پزشکی قانونی 
شهرستان سانتا کارا خبر داد، اطاعات جدید نشان می دهد 
که فوت یک نفر در شش��م فوریه )1۷ بهمن 139۸( و یک 
تن دیگر در تاریخ 1۷ فوریه )۲۸ بهمن( بر اثر ابتا به کرونا 
ب��ود. خبر دیگر آنکه اعضای بزرگ ترین اتحادیه پرس��تاری 
آمریکا روز سه شنبه مقابل کاخ سفید در اعتراض به ناتوانی 
دولت در محافظت از آنها مقابل کرونا، تجمع برگزار کردند.

اعض��ای اتحادیه ملی پرس��تاران روز سه ش��نبه مقابل کاخ 
س��فید تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. آنها در این تجمع 
اع��ام کردند که دونالد ترامپ از مل��ت و از جمله کارکنان 
حوزه سامت در مقابل کروناویروس محافظت نکرده است. 
همچنی��ن ه��زاران نفر از ه��واداران ترامپ ب��دون توجه به 
هشدارهای کارشناس��ان پزشکی در چندین ایالت آمریکا با 
برگزاری تظاهرات  خواس��تار لغو قرنطینه و بازگشایی کسب 

و کارهای خود شدند.

گزارش

در حالی 19 سال از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان 
با ادعای حمایت از مردم این س��رزمین می گذرد که دفتر 
حمایت از کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( اعام کرد 
افغانستان از نگاه بحران غذایی در جایگاه سوم قرار دارد و 
در آن کشور صدها هزار کودک مبتا به سوءتغذیه شدید، 

به درمان فوری نیاز دارند.
آمری��کا و ناتو ب��ا ادعای حمای��ت از مردم افغانس��تان این 
س��رزمین را اشغال کردند و اکنون 19 سال از آن زمان می 
گ��ذرد در حالی ک��ه ره اورد این حضور نه امنی��ت و رفاه و 
اقتصاد که ناامنی و مرگ و میز دسته جمعی و بویژه قربانی 
ش��دن کودکانی اس��ت که یا باید قربانی جنگ شوند و یا از 
سوء تغذیه جان دهند.  دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل 
متحد )یونیس��ف( اعام کرد افغانستان از نگاه بحران غذایی 
در جایگاه س��وم قرار دارد و در آن کشور صدها هزار کودک 

مبتا به سوءتغذیه شدید، به درمان فوری ضرورت دارند.
این س��ازمان در تازه ترین گزارش خود تاکید کرد که میزان 
کودکانی که در افغانس��تان از س��وءتغذیه رن��ج می برند، در 
۲019 می��ادی با ۲5 درصد افزایش نس��بت به یک س��ال 
پیش از آن، به ۲.5 میلیون رس��یده اس��ت که از آن جمله 
۷00 هزار تن به سوءتغذیه شدید دچار شده اند که به درمان 
فوری نیاز دارند. یونیسف همچنین اعام کرد برای محافظت 
از کودکان از بدترین تأثی��رات کووید-19، باید اکنون برای 
ادامه خدمات ضروری تغذیه ای برای کودکان آسیب پذیر در 
افغانس��تان اقدام صورت گیرد.در گزارش شبکۀ جهانی علیه 
بحران غذایی، یمن در ردۀ اول، جمهوری دموکراتیک کنگو 
در جایگاه دوم و افغانستان در جایگاه سوم قرار گرفته است. 
ونزوئا، اتیوپی، س��ودان جنوبی، سوریه، نیجریه و هایتی به 

ترتیب در جای��گاه چهارم تا دهم قرار گرفته اند. بر اس��اس 
اطاعات یونیسف، در کشورهایی با درآمد متوسط، دو سوم 
کودکان از حداقل رژیم غذایی متنوع برخوردار نیس��تند که 

برای زنده ماندن، رشد و آموزش نیاز است.
الزم به ذکر است وضعیت بحرانی کودکان افغانستان در حالی 
شدت می گیرد که مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا هشدار داد 

به دلیل همه گیری کرونا، جهان در آستانه قحطی گسترده ای 
که میلیونها انس��ان را درگیر خواهد کرد، قرار دارد.س��ازمان 
ملل هشدار داد جهان در عرض چند ماه آینده با قحطی های 
مختلف در مقیاس بس��یار بزرگ مواجه خواهد شد که 130 

میلیون نفر دیگر را به آستانه گرسنگی شدید می کشاند.  
مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا در س��خنرانی هشدار دهنده 

خود، گفت: قحطی در بدترین سناریوی ممکن، در حدود 36 
کشور بوجود خواهد آمد. به گفته وی، 10 کشور از کشورهای 
مورد ذکر با داش��تن بیش از یک میلیون گرسنه، هم اکنون 
هم با قحطی مواجهند.او دالیل این پیش بینی را درگیری ها، 
رکود اقتصادی، کاهش کمک ها و س��قوط قیمت نفت اعام 

کرد و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از فاجعه شد.
»دیوید بیزلی« به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل گفت: در 
حالی ک��ه با همه گی��ری کووید-19 مب��ارزه می کنیم، در 
آس��تانه همه گیری گرس��نگی ق��رار داری��م. همچنین این 
خطر ج��دی وجود دارد که انس��انهای بیش��تری به دلیل 
تاثیر اقتصادی کووید-19 جان خود را از دس��ت بدهند، تا 
خود ویروس.برنامه جهانی غذا پیش از این هشدار داده بود 
سال ۲0۲0 برای کشورهای زیادی که فقر یا جنگ ویرانگر 
آنها را درگیر کرده، س��ال بسیار بدی خواهد بود. بر اساس 
پیش بینی قبلی این نهاد، 135 میلیون نفر در س��ال ۲0۲0 
با بحرانهای گرسنگی و یا بدتر از آن روبرو خواهند بود. حاال 
با پیش بینی های جدید این رقم تقریباً دو برابر ش��ده است.

اگر این رقم به ۸۲1 میلیون نفری که با کمبود مواد غذایی 
به صورت دائمی مواجهند اضافه شود، بیش از یک میلیارد 
نفر در جهان با شرایط سخت مواجه خواهند شد. خبر دیگر 
از افغانستان آنکه دولت افغانستان از آزادی ۷1 زندانی دیگر 
طالب��ان از زندان های این کش��ور خبر داد. »جاوید فیصل« 
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت: ۷1 زندانی از 
۷ زندان این کشور در والیات ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، 
فاریاب، ارزگان، و بغان آزاد ش��دند. با احتساب این تعداد، 
تاکنون ۴31 زندانی طالبان توس��ط دولت افغانس��تان و در 

قالب توافق آمریکا و طالبان آزاد شدند. 

تعیین جایزه برای چیست؟
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مرگ دسته  جمعی سوغات آمریکا برای کودکان افغان 
یونیسف درباره سوء تغذیه  ۷۰۰ هزار کودک در افغانستان هشدار داد

مش��اور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی با دست اندازی 
بر اراضی تابع مسجد ابراهیمی در شهر »الخلیل« کرانه 

باختری به بهانه توسعه موافقت کرد.
»آویخ��ای مندلبلی��ت« مش��اور قضای��ی دول��ت رژیم 
صهیونیستی با تصرف اراضی متعلق به مسجد ابراهیمی 
در الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری و بکارگیری آنها 
برای پروژه های یهودی س��ازی و شهرک س��ازی به بهانه 

توسعه موافقت کرد.
بر اساس گزارش روزنامه فرامنطقه ای »القدس العربی«، 
اراضی مذکور تحت اداره اوقاف فلس��طین بوده اس��ت و 
دست اندازی بر آن به بهانه نوسازی محل و قابل استفاده 
بودن برای معلوالن صهیونیس��ت و گردش��گران خارجی 
تصویب شده اس��ت.اداره اوقاف فلسطین بهانه های رژیم 
صهیونیس��تی را رد و اع��ام ک��رده اس��ت: تصویب این 
طرح تجاوز آش��کار به مالکیت ویژه مسلمانان بر مسجد 
ابراهیم��ی و موقوف��ات متعل��ق به آن می باشد.»حس��ام 
ابوالرب« معاون وزارت اوقاف فلس��طین در همین زمینه 
گفت: تجاوزهای کابینه اش��غالگر و توجیهات قانونی آن  

در راستای سیاست های این اشغالگر غاصب است و منجر 
به محروم شدن مسجد ابراهیمی از موقوفات و اراضی اش 
می شود تا این وقف ها در خدم پس مانده های شهرک نشین 
باش��د. ابوالرب در ادامه از یونسکو درخواست کرد، جلوی 
این تجاوزهای رژیم صهیونیس��تی را که با سوءاس��تفاده 
از ش��یوع کرونا صورت می گیرد، بکیرد.القدس العربی در 
پایان افزود، طرح های شهرک سازی اخیری که »بنیامین 
نتانیاه��و« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در تبلیغات 
انتخاباتی خود اعام کرد به همراه تأیید تصمیم تس��لط 
بر اراضی تابع الخلیل توسط وی، از توطئه جدیدی برای 

تسلط کامل بر حرم ابراهیمی خبر می دهد.
خبر دیگر آنکه   »حازم قاسم« سخنگوی جنبش مقاومت 
اس��امی )حماس(، در واکنش به ش��هادت »نور رش��اد 
حس��ین البرغوثی« اسیر ۲3 س��اله فلسطینی در زندان 
»النق��ب« رژی��م صهیونیس��تی، این اق��دام را »جنایت 
جدید« صهیونیس��ت ها خوان��د. همچنین نظامیان رژیم 
صهیونیس��تی به بهانه مبارزه با گسترش کرونا، مقرهای 

نظامی خود را در نوار مرزی غزه افزایش دادند.

اشغال اراضی تابع مسجد ابراهیمی در الخلیل 
وزی��ر مراقبته��ای اجتماعی انگلیس به نادرس��ت بودن 
راهبرد دولت این کش��ور در مقابله با شیوع کرونا اذعان 

کرد.
وزی��ر مراقبتهای اجتماعی دولت انگلیس ضمن اش��اره 
غیرمس��تقیم به نادرس��ت بودن راهبرد دولت در مقابله 
ب��ا ش��یوع کرونا، ناکافی بودن آزمایش��های تش��خیصی 
ای��ن کش��ور را تایی��د کرد و کف��ت این مس��ئله »واقعاً 

مشکل زاست«.
روزنام��ه انگلیس��ی »ایندیپندنت« گ��زارش داد بعد از 
هفته ها دفاِع دولت انگلیس از آمار آزمایشهای تشخیصی 
که در این کش��ور انجام می ش��ود، »هلن ماتلی« اذعان 
کرد که دولت در این خصوص موفق نبوده است.او گفت 
که کارکنان خدمات درمانی نتوانستند در طرح آزمایِش 
س��یار ش��رکت کنند و واضح است این مسئله تا چه حد 
در راهب��رد دولت برای افزایش ظرفی��ت انجام آزمایش 
مشکل زاست.به رغم اصرار وزرای دولت انگلیس مبنی بر 
توانای��ی انجام ۴0 هزار آزمایش روزانه، در عمل کمتر از 
۲0 هزار آزمایش در روز انجام می شود. »مت هنکاک«، 

وزیر بهداش��ت بریتانیا با انتقادهای رو به افزایشی حتی 
در داخل دولت به دلیل هدف گذاری 100 هزار آزمایش 
ب��دون تعیین راهب��رد چگونگی انجام آن مواجه اس��ت. 
بحران کرونا ب��ر بحران روانی در انگلیس افزوده اس��ت 
چنانکه منابع رس��انه ای از تیران��دازی یک مرد از بالکن 
خان��ه ای در »کن��ت« انگلیس به س��وی رهگذران خبر 
دادند.  برخی منابع محلی در انگلیس از تیراندازی فردی 
مس��لح به عابران در ش��هر کنت این کش��ور خبر دادند. 
طبق این گزارش، مردم در تماس با اداره پلیس کنت از 
مردی مسلح خبر دادند که با حضور در بالکن یک خانه 
به تیراندازی بی هدف به رهگذران در خیابان دست زده 
است. در همین حال  رهبر موقت حزب لیبرال دموکرات 
انگلیس، تحقیقاتی مس��تقل و رسمی درخصوص پاسخ 
ُکند دولت به ش��یوع ویروس کرونا را خواس��تار شد. »اد 
دی��وی« رهبر موقت این ح��زب در بیانیه ای اعام کرد: 
»اکنون که در حال گذر از این بحران هستیم، یقیناً نیاز 
به تحقیقاتی مس��تقل جهت بررسی رسمی پاسخ دولت 

به این همه گیری جهانی وجود دارد«. 

ناکارآمدی راهبرد انگلیس در مقابله با کرونا

پاپ خواستار دعا برای اتحادیه اروپا شد
رهب��ر کاتولیک های جهان به اروپا تاکی��د کرد تا برای مقابله با تاثیرات 
کرون��ا همچنان متحد بمانند. این اظهارنظر از س��وی پاپ فرانس��یس، 
رهبر کاتولیک های جهان پیش از نشس��ت اتحادیه اروپا برای بررس��ی 
بس��ته برزگ حمایتی اقتصادی مطرح شده است. پاپ فرانسیس گفت: 
در ای��ن دوره از زمان که ما باید بیش از هر زمان دیگری متحد باش��یم، 

بیایید برای اروپا دعا کنیم.
پاپ فرانس��یس دعا کرد تا اروپا بتواند این وحدت را داش��ته باشد: "این وحدت و 
برادری که پدران بنیانگذار اتحادیه اروپا در آرزوی آن بودند." این دومین بار در طول 
10 روز گذش��ته است که رهبر کاتولیک های جهان نگرانی خود را درباره اتحادیه 
اروپا مطرح می کند. کش��ورهای ش��مالی اتحادیه اروپا همچنان به درخواست ها از 
س��وی کش��ورهای فقیر جنوب برای یک صندوق بدهی مشترک به منظور تامین 

مالی برای مقابله با بحران مالی ناشی از کروناویروس بی اعتنا هستند.

تحرکات موساد علیه اردوگاههای فلسطینی 
احم��د عبداله��ادی نماینده حم��اس در لبنان در دیدار ب��ا نمایندگان 
گروههای فلسطینی و موسسات و علما و فعاالن در اردوگاههای آوارگان 
فلسطینی در برج البراجنه در بیروت از نقش موساد رژیم صهیونیستی 
در پخش مواد مخدر در اردوگاههای فلسطینی در لبنان پرده برداشت.
وی اف��زود: کمیت مواد مخدری که به اردوگاهها وارد می ش��ود و بهای 
ان��دک آن، ج��ای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که رژیم صهیونیس��تی در 
ورای این وضعیت یعنی وفور مواد مخدر در اردوگاههای فلسطینی در لبنان قرار 
دارد که هدف��ش منحرف کردن نگاهها و ضربه زدن به روحیه مقاومت نزد ملت 
فلس��طین است. عبدالهادی در ادامه با اش��اره به دستاوردهای به دست آمده در 
بازداشت ش��ماری از قاچاقچیان مواد مخدر در اردوگاههای فلسطینی در لبنان، 
آنرا در س��ایه وحدتی که گروهها در اردوگاه برج البراجنه توانسته اند آنرا محقق 

سازند، توصیف کرد.

همکاری در حمایت از آسیای مرکزی 
وزیر امور خارجه روسیه گفت: مسکو آماده همکاری با غرب در زمینه ارائه 

کمک های بشردوستانه به کشورهای نیازمند آسیای مرکزی است.
»س��رگئی الوروف« ، غ��رب را به همکاری در آس��یای مرکزی دعوت 
کرد. وی رقابت میان روس��یه و غرب برای نفوذ در آس��یای مرکزی را 
بی ثمر خواند و خواس��تار همکاری در مس��یر ارائه کمک های مشترک 
به این منطقه ش��د.الوروف تاکید کرد: »مسکو« به طور فعال به کشورهای 
آس��یای مرکزی بویژه تاجیکستان و قرقیزس��تان که بیشترین نیاز به حمایت را 
دارن��د، کم��ک می کند. وی در این خصوص با بیان این که غرب درگیر رقابت با 
روسیه برای محدود کردن نفوذ مسکو  در منطقه آسیای مرکزی است، گفت: ما 
معتقدیم که چنین رقابت بی ثمر اس��ت و بهتر اس��ت با هم همکاری کنیم تا به 
کش��ورهای منطقه از جمله قرقیزس��تان و تاجیکستان که بویژه نیازمند هستند، 

کمک کنیم.


