
 دانمارک: تازه تری��ن پژوهش دولت دانمارک از 
مس��لمانان و مهاجران مس��لمان این کش��ور نشان 
می ده��د که بیش��تر آنها ب��ا انتقاد از دین اس��ام 
مخالفند و می گویند در این زمینه باید قانونی وضع 
ش��ود.پژوهش ۸۰۰ صفحه ای وزارت دادگس��تری 
دانم��ارک ب��ا عن��وان »آزادی بی��ان در دانمارک« 
نشان می دهد، بیشتر مردم دانمارک به آزادی بیان 
اهمیت می دهند در حالی که بیش��تر مسلمانان این 
کش��ور و مهاجران مس��لمان معتقدند که انتقاد از 

اسام باید ممنوع شود. 

ب��دون سرنش��ین رژی��م  بالگرده��ای   لبن�ان: 
صهیونیس��تی با پرواز بر فراز لبنان و مناطق مرزی 
س��وریه، حریم هوای��ی لبنان را نق��ض کردند. این 
بالگردها در ادامه عملیات های شناسایی و جاسوسی، 
بر فراز مناطق العرقوب، حاصیبا، مزارع شبعا و رشته 

کوه های جبل الشیخ به پرواز درآمدند.

 ژاپ�ن: در میان افزایش نگرانی ها از شیوع بیشتر 
کرون��ا، نخس��ت وزیر ژاپن اعام ک��رد که وضعیت 
اضط��راری در ای��ن کش��ور ت��ا 31 ماه م��ی )11 
خردادماه( تمدید می ش��ود. وضعیت اضطراری در 
ژاپن چهارش��نبه هفت��ه جاری در حال��ی به اتمام 
می رس��د که وزی��ر اقتصاد این کش��ور در روزهای 
اخیر از رفع برخی محدودیتها در این کش��ور برای 
ازس��رگیری فعالیتهای اقتصادی و نیز بازگش��ایی 

پارکها و موزه ها خبر داده بود.

 روس�یه: وزارت دفاع روسیه اعام کرد تحرکات 
سه ناو آمریکایی و یک ناو انگلیسی که وارد آب های 
دری��ای بارنت��ز در منطقه قطب ش��مال ش��ده اند، 
را تح��ت نظر دارد. در این بیانیه آمده اس��ت، این 
ناوگروه شامل سه ناو آمریکایی به نام های »پورتر«، 
»دونالد ک��وک« و »فرانکلی��ن روزولت« و یک ناو 

جنگی انگلیسی است.

 کشمیر: در دو درگیری مسلحانه میان نیروهای 
امنیت��ی هن��د و ش��به نظامیان در منطق��ه ناآرام 
کش��میر 9 نفر از جمله پنج نیروی امنیتی و چهار 
شبه نظامی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه در این 
خصوص گزارش کرد، بنا به گفته نیروهای امنیتی 
هند در درگیری های کش��میر، پنج نفر از نیروهای 

امنیتی و چهار نفر از شبه نظامیان کشته شدند.

حال ناخوش مسلمانان روهینگیایی
در ادام��ه وضعیت بحرانی مس��لمانان روهینگیایی 
مقام��ات بنگادش��ی اع��ام کردند: بی��ش از ۲۰ 
مس��لمان روهینگیا پس از هفته ها س��رگردانی در 
دریا به جزیره ای دورافتاده، خالی از س��کنه و سیل 

خیز در خلیج بنگال منتقل شده اند.
گزارش  روز دوش��نبه ش��بکه خب��ری "نیوز 1۸" 
حاکی اس��ت مقامات بنگادشی سال گذشته اقدام 
به ایجاد امکانات در جزیره "باهس��ان چار" با هدف 
انتقال 1۰۰ هزار مس��لمان روهینگیا به آنجاکردند. 
طبق این گزارش،س��اخت و س��از در این جزیره به 
پایان رسیده است و مسلمانان روهینگیا می توانند 
در خانه های س��اخته شده در آن ساکن شوند. این 
درحالی اس��ت که س��ازمان های حقوق بش��ر بین 
المللی اعام کرده اند که این جزیره خالی از سکنه 
دارای زمینی گلی اس��ت که همیشه با توففان های 

شدید در خلیج بنگال مواجه می شود.
 بارندگی های ش��دید در آن نیز امری تهدید کننده 
برای س��اکنین آن خواهد بود. ای کی عبدل مومن 
وزی��ر ام��ور خارجه بن��گادش گف��ت: ۲۸ مهاجر 
روهینگی��ا به ای��ن جزیره منتقل ش��دند. به دلیل 
نگران��ی از ابتای ای��ن افراد به وی��روس کرونا، از 
انتقال آن ها ب��ه اردوگاه های مهاج��ران در جنوب 

بنگادش خودداری شد. 
تانم��وی داس یک مقام دولتی محل��ی گفت: این 
اولین گروه مس��لمانان روهینگیا اس��ت که به این 
جزیره منتقل می ش��وند. نیروی دریایی بنگادش 
به نیازهای آن ها رس��یدگی خواهد کرد. وی افزود: 
این گروه ش��امل 1۵ زن و ۵ کودک می باشد. آن ها 
با یک قایق کوچک به س��واحل بنگادش رس��یده 
بودند که توسط گارد ساحلی بازداشت شدند. بیش 
از ۲۵۰ مهاجر روهینگیا که با استفاده از قایق های 
کوچک، کش��تی گرفتار در دری��ا را ترک کرده اند، 
هنوز پیدا نش��ده اند. بنگادش با وجود درخواست 
س��ازمان ملل و سایر گروه های طرفدار حقوق بشر، 
با ورود بیش از ۵۰۰ مهاجر روهینگیا به خاک خود 

مخالفت کرده است. 

نیمچه گزارش

 س��ناریوی جنگف واژه ای اس��ت که در ادبی��ات رفتاری 
دولتم��ردان  آمریکا ب��ه کرات به کار م��ی رود. واژه ای که 
ش��اید زمانی با ادعای عدالت محوری و ناجی بش��ریت بر 

زبان روسای جمهور آمریکا می آمد اما سالهاست که دیگر 
این واژاه معنای دیگری گرفته و آن ماندن بر س��ر قدرت 
با واژه جنگ اس��ت. جرج بوش پس��ر در حالی در س��ال 
۲۰۰4 وارد مرحل��ه دوم انتخابات ش��د که جنگ عراق و 
ادامه اش��غال افغانس��تان را مطرح می ک��رد. اوباما نیز در 
س��ال ۲۰1۲ با ش��عار مرگ بن الدن س��رکرده القاعده و 
لزوم ادامه مبارزه با تروریسم بر سر قدرت ماند. سناریوی 
جنگ یا همان ایجاد فضای امنیتی بهانه ای شده تا روسای 
جمهور آمریکا در دور دوم انتخابات به کار گیرد و با فضای 
وحش��ت در قدرت بمانند. اکنون در سال ۲۰۲۰ در حالی 
آمریکا خود را برای انتخابات ریاس��ت جمهوری آماده می 
س��ازد که گویی این روند بار دیگر از سوی ترامپ در حال 

اجراست.
 ترامپی که در س��الهای ریاس��ت جمه��وری اش وضعیت 
مناسبی نداش��ته اکنون با چالشی به نام بحران کرونا نیز 

مواجه شده که به گفته خودش احتمال زیاد 1۰۰ تا ۲۰۰ 
هزار آمریکایی را به کام مرگ خواهد برد. حال این س��وال 
مطرح است که سناریوی جنگ ترامپ چگونه اجرا خواهد 
شد؟ ترامپ از ابتدای ریاست جمهوری اش ادعای نادرست 
بودن جنگ افغانستان را مطرح کرده لذا نمی تواند چندان 
روی ای��ن س��ناریو کار کند. هر چند که ادع��ای تقابل با 
ایران، روس��یه و کره شمالی را سر می دهد اما در عمل نیز 
توان اجرای این س��ناریو را ندارد بر این اساس گزینه های 

دیگری برای طراحی وی مطرح است.
 بخش��ی از این راهکار در قالب ایجاد فضای جنگ داخلی 
در داخ��ل آمریکا در حال ش��کل گیری اس��ت. ترامپ در 
ح��ال بهره گیرفتن از فضای دو قطبی مخالفان و موافقان 
قرنطینه است و با تشویق آنها به رویارویی مسلحانه سعی 
دارد تا ضای دو قطبی را به ابزاری انتخاباتی مبدل س��ازد. 
لذا می توان گفت که بخش��ی از س��ناریوی جنگی ترامپ 

کش��اندن جنگی در قالبی هدایت ش��ده ب��ا محوریت دو 
قطبی سازی جامعه اس��ت. بخش دیگر سناریو ترامپ در 
قالب احیای گروه های تروریستی صورت می گیرد. آمریکا 
اخیرا تحرکات گسترده ای را در عراق و سوریه صورت داده 
و س��عی دارد تا بح��ران را در این مناطق حفظ کند. نکته 
مهم آن است که آمریکا به دنبال یک توافق نظامی جدید 
با عراق اس��ت که این تافق در لوای تهدیدات تروریس��تی 
می تواند یک مولفه برای اهداف انتخاباتی ترامپ باشد. وی 
ب��ا احیای داعش و ایجاد فض��ای بحران در عراق و منطقه 
س��عی دارد تا خود را کانون مبارزه با تروریس��م معرفی و 
ب��ا این حربه تکرار سرنوش��ت بوش پس��ر و اوباما را برای 
خ��ود رقم زند. ب��ه تقدیر می توان گفت ک��ه مردم آمریکا 
و جامع��ه جهانی بار دیگر قربانی جاه طلبی های روس��ای 
جمهور آمریکا ش��ده اند که در قالب��ی از فضایی از ناامنی 

برای رسیدن دوباره به کاخ سفید صورت می گیرد. 

یادداشت

گزارش

جه��ان در حال��ی معط��وف به کرونا ش��ده ک��ه همزمان 
صهیونیس��ت ها در ح��ال به��ره ب��رداری از ای��ن وضعیت 
ب��رای اهداف اش��غالگرایانه هس��تند چنانک��ه وزیر جنگ 
رژی��م صهیونیس��تی مج��وز نهایی آغاز س��اخت ش��هرک 
صهیونیست نشین در مرکز شهر الخلیل و در مجاورت حرم 

ابراهیمی را صادر کرد.
»نفتالی بنت« وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی مجوز نهایی 
ساخت شهرک صهیونیست نشین در نزدیکی حرم ابراهیمی 
)محل دفن حضرت ابراهیم-علیه السام( در شهر »الخلیل« 
را صادر کرد. به نوش��ته خبرگزاری معا، ساخت این شهرک 
موج��ب اش��غال بخش های دیگ��ری از خاک فلس��طینیان 
می ش��ود. همچنین قرار است خیابان مخصوصی برای تردد 
شهرک نشینان به حرم ابراهیمی احداث شود )که از منطقه 
فلسطینی نشین می گذرد(. ساخت آسانسور بسیار بزرگ نیز 
برای آن ها در داخل این مکان مقدس پیش بینی شده است. 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به »شورای عالی برنامه ریزی 
اس��رائیل« اجازه داده اس��ت تا اقدامات خود را برای بررسی 
ساخت این ش��هرک صهیونیست نشین در شهر الخلیل )در 
جنوب کرانه باختری( آغاز کند. اقدامی که مساحت وسیعی 
را در اطراف حرم ابراهیمی تحت اشغال اسرائیل در می آورد. 
»نفتالی بنت« در مجوز خود خواسته است تا بدون معطلی 

و فوت وقت، این پروژه آغاز ش��ود. پیش از مجوز نهایی وی، 
دس��تگاه قضایی رژیم صهیونیس��تی و »بنیامین نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر و »یس��رائیل کاتص« وزیر خارج��ه این رژیم 
مجوز این کار را صادر کرده بودند. س��ازمان جهانی یونسکو 
در جوالی ۲۰1۷ حرم ابراهیمی را به عنوان میراث فرهنگی 
فلسطین به رسمیت ش��ناخت و آن را ثبت جهانی کرد. در 
حال حاضر فقط ۸۰۰ صهیونیس��ت در ش��هر الخلیل تحت 
تدابیر ش��دید امنیتی زندگی می کنن��د و ما بقی ۲۰۰ هزار 
جمعیت این ش��هر فلسطینی ها هستند. پیش بینی می شود 
با تخریب مغازه های فلسطینی ها و آغاز ساخت این شهرک 
درگیری های ش��دیدی رخ دهد.   وزارت خارجه تشکیات 
خودگردان، جنبش فتح، کمیته های مقاومت و وزارت اوقاف 
فلس��طین تصویب نهایی مصادره اراضی نزدیک به مس��جد 
ابراهیمی را محکوم کردند و آن را »زشت ترین سوءاستفاده 
نژادپرستانه« از مش��غولیت جهان به کرونا خواندند.»اسامه 
القواسمی« سخنگوی جنبش فتح اعام کرد، این اقدام رژیم 
صهیونیستی تکمیل کننده کشتار مسجد ابراهیمی به دست 
تروریس��ت »گلدش��تاین« در سال 1994 اس��ت که صدها 
فلس��طینی در آن شهید و مجروح ش��دند. القواسمی تأکید 
کرد، جنایت های رژیم صهیونیس��تی علیه ملت فلس��طین 
زش��ت ترین آنها در تاریخ است و گویا به تمام بشریت تعدی 

می کند.»ابومجاهد« سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین 
ه��م اعام کرد،: باید با تش��دید مقاومت و انتفاضه علیه این 
دشمن جنایتکار و گله های غاصب  شهرک نشین ها ایستاد.

اداره اوقاف فلسطین هم درباره این اقدام هشدار داد. »حسام 
ابوال��رب« مع��اون اداره اوق��اف اعام کرد، سیاس��ت رژیم 
صهیویستی در مس��جد ابراهیمی، تحریک آمیز است و این 
رژیم دنبال تس��لط کامل بر مسجد ابراهیمی به صورت گام 
به گام اس��ت. در همین حال ریاست ش��ورای قانون گذاری 
فلس��طین اعام کرد، تاش عادی کنندگان روابط برای نفوذ 
به دژهای امت اس��ام و تغییر واقعیت با شیوه های مختلف 
از جمله برخی سریال ها محکوم به شکست است. خبر دیگر 
آنکه »می گوالن« عضو پارلمان رژیم صهیونیستی )کنست( 
پی��ش نویس قانون اجرایی کردن حاکمیت این رژیم بر دره 

اردن )غور اردن( و شهرک های کرانه باختری را ارائه داد.

از س��وی دیگر نظامیان رژیم صهیونیس��تی ضمن یورش به 
مناطق مختلف کرانه باختری ۸ فلس��طینی ازجمله 3 اسیر 
آزادش��ده را بازداشت کردند. خبر دیگر از اراضی اشغالی آنکه 
دیوان عالی رژیم صهیونیستی جلسه دو روزه خود را برای بررسی 
صاحیت بنیامین نتانیاهو برای در اختیار گرفتن پست نخست 
وزیری با توجه به اتهامات فساد علیه وی آغاز کرد. در این میان 
در کشاکش اشغالگری صهیونیست ها، دبیرکل انجمن جهان 
اسام که سعودی است در دفاع از سیاست آغوش باز کشورش 
به روی اسرائیل اعام کرد: ما از معابد یهودیان و کلیساها بازدید 
می کنیم تا به پیروان آن ها بگوییم مسلمانان مخالف حضور شما 
نیستند. این خوش خدمتی سعودی در حالی صورت می گیرد 
که در بحبوحه ش��یوع کرونا، فلسطینیان ساکن مناطق تحت 
کنترل رژیم صهیونیس��تی در کرانه باختری حتی به آب تمیز 

برای شستشوی دستهای خود دسترسی ندارند.
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سه ضلع بحران لبنان 
رئیس جمه��ور لبنان اعام کرد، بحران کنونی در این کش��ور س��ه بعد 
دارد و سیاس��ت های اشتباه اقتصادی طوالنی مدت نیز به آن دامن زده 
است.»میش��ل عون« افزود، این س��ه بعد به عاوه سیاست های اشتباه 
اقتصادی در زمان طوالنی و فساد باعث شده شهروند لبنانی اعتماد خود 
به دولت را از دست بدهد.عون سپس سه بعد بحران لبنان را تشریح کرد 
و گفت: بحران حضور گس��ترده آوارگان سوری در لبنان و تأثیرات شدید آن 
بر اقتصاد، بحران وضعیت س��خت اقتصادی که دولت در تاش برای مقابله با آن  
اس��ت و بحران ویروس کرونا که در ماه های اخیر بار وضعیت اقتصادی متش��نج 
را س��نگینتر کرده است. عون درباره امکان حمایت روسیه از لبنان گفت: روسیه 
کشوری بزرگ و دوست تاریخی لبنان است و می تواند در بسیاری از گام ها برای 

حمایت از طرح نجات لبنان که در کابینه تصویب شده، مشارکت کند.

فرمان مادورو برای برگزاری رزمایش نظامی 
در پی حمات گروههای مس��لح به ش��مال ونزوئ��ا، رئیس جمهور این 
کشور دس��تور برگزاری مرحله جدیدی از رزمایش های نظامی را صادر 
کرد. وزارت دفاع ونزوئا گفت بعد از حمله گروهی از افراد مسلح به این 
کشور، »نیکاس مادورو« رئیس  جمهور ونزوئا دستور برگزاری مرحله 
جدی��دی از رزمایش نظامی را صادر کرده است.اواس��ط ماه فوریه )اواخر 
بهمن ماه(، ونزوئا اولین رزمایش های نظامی سال ۲۰۲۰  را بعد از آن آغاز 
کرد که مادورو گفت که نیروهای امنیت ملی کشورش برای رزمایش های از پیش 
اعام نش��ده مبارزه با تروریسم در مواجهه با تهدیدات کلمبیا آماده می شوند. در 
تاریخ 9 مارس )11 اسفندماه 9۸(، مادورو دستور برگزاری رزمایش های از پیش 
اعام نش��ده را صادر کرد و چند روز بعد مرحله س��وم این رزمایش ها را بعنوان 

رزمایش های واکنش به کروناویروس اعام کرد.

ادعای جدید آمریکا علیه چین و روسیه 
وزیر دفاع آمریکا در تازه ترین اتهام زنی خود علیه مس��کو و پکن مدعی 
ش��د که این دو کشور تاش می کنند از شرایط فعلی شیوع کرونا برای 

پیشبرد منافع خود در اروپا سوء استفاده کنند.
»مارک اس��پر« در گفت وگو ب��ا روزنامه ایتالیایی »ال اس��تامپا« مدعی 
ش��د که چین و روس��یه از وضعیت اضطراری که در پی ش��یوع کرونا در 
جهان به وجود آمده اس��ت، برای پیش��برد منافع خود در اروپا سوء استفاده 
می کنند. وی در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر اینکه آیا چین و روس��یه با ارس��ال 
کمک های پزشکی به ایتالیا در بحبوحه شیوع کرونا به دنبال اعمال نفوذ در اروپا 
هس��تند، تصریح کرد: » )ایاالت متحده آمریکا( آگاه اس��ت که برخی )کشورها( 
تاش می کنند تا از ش��یوع )کرونا( بعنوان راهی برای سرمایه گذاری در صنایع و 

زیرساخت های مهم که در بلند مدت بر امنیت تأثیر دارد، استفاده کنند«.

خیز صهیونیست ها برای اشغال 
کامل حرم ابراهیمی 

با ساخت شهرک صهیونیست نشین در مرکز شهر الخلیل صورت می گیرد 

 مرگ 16 هزار نفر 
در مراکز مراقبتی آمریکا

روزنامه آمریکایی ضمن اش��اره به کمبود ش��دید تجهیزات در مراکز مراقبتی 
آمری��کا، از م��رگ بیش از 16 هزار نفر از س��اکنان و کارکنان این مراکز بر اثر 

ابتا به کرونا خبر داد.
به دنبال افزایش فش��ارها برای ش��فافیت بیش��تر، ایالتهای بیشتری در آمریکا 
اطاع��ات درباره آم��ار تلفات کروناوی��روس در خانه های س��المندان و مراکز 
مراقبتهای طوالنی این کش��ور را منتشر می کنند. به گزارش روزنامه آمریکایی 
»یواس ای تودی« با تیتر »بیماران ما مانند حش��رات به زمین می افتند«، این 
داده ها تصویری ناخوشایند را ارائه می دهند: بیش از 16 هزار نفر از ساکنان و 
کارکن��ان این مراکز بر اثر ابتا به ویروس کرونا جان خود را از دس��ت داده اند 
که حدود یک چهارم کل مرگ ومیر این کش��ور بر اثر این بیماری را تش��کیل 
می دهد. مقامات مریلند فهرس��ت مراکز آلوده ای��ن ایالت را برای اولین بار در 
این هفته منتش��ر کردند. بنابر این داده ها، 9۷ مرکز آلوده هس��تند و 34 نفر 
در آنها جان خود را از دس��ت داده اند. در نیوجرس��ی که ویروس به ۸6 درصد 
از ۵۷۵ مرک��ز مراقبتهای طوالنی ای��ن ایالت راه یافته، این ویروس تنها در دو 
مرکز 9۷ فوتی برجای گذاشته است. در ایالتهای دیگر مثل کنتاکی، کلرادو و 
پنسیلوانیا، بیش از نیمی از تلفات کل ایالت از این مراکز بوده است. خبر دیگر 
از آمریکا آنکه درگیری خشن چند افسر پلیس نیویورک با برخی از شهروندان 
آمریکایی به دلیل ع��دم رعایت قوانین مربوط به فاصله گذاری اجتماعی خبر 

ساز شده است.
در این میان رئیس جمهور آمریکا با رد دریافت هشدار نهادهای اطاعاتی این 
کش��ور درباره ش��یوع ویروس کرونا گفت، آن ها گفت��ه بودند این بیماری چیز 
تهدید کننده ای نیس��ت.»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا با رد هشدارهای 
نهادهای اطاعاتی این کشور درخصوص ویروس کرونا گفت، آن ها گفته بودند 
این بیماری خطرناک نیس��ت. از سوی دیگر س��ناتور جمهوری خواه آمریکایی 
با متهم کردن چین به دس��ت داش��تن در ش��یوع ویروس کرونا، این کشور را 

بزرگترین خطر برای ایاالت متحده دانست. 

 پنهان شدن لندن
 پشت دیوار چین هراسی

دولت انگلیس در حالی در مقابله با کرونا ناتوان بوده که در یک جوس��ازی ضد 
چینی، وزیر دفاع انگلیس با گرفتن انگش��ت اتهام به س��مت چین در موضوع 
شیوع ویروس کرونا، گفت پکن باید به سواالتی درباره این بیماری پاسخ دهد.

»بن واالس« وزیر دفاع انگلیس مدعی ش��د سواالت متعددی درباره چگونگی 
شیوع ویروس »کووید19« وجود دارد که چین باید پاسخگوی آنها باشد و در 
آینده نیز الزم اس��ت تحقیقی درباره نقش پکن در این همه گیری انجام شود.

واالس در یک گفت وگوی رادیویی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه آیا چین 
باید درباره س��رعت خبر دادن به جهان درباره شیوع ویروس کرونا جواب پس 

دهد، گفت: »بله همینطور است«.
وی توضیح داد: »زمان بررس��ی پس از واقعه درباره این موضوع نیز، پس از آن 
اس��ت که همه ما این ]همه گیری[ را تحت کنترل درآورده، از آن عبور کرده و 
اقتصادهایمان نیز به وضعیت عادی بازگشته است«. این مقام انگلیسی همچنین 
افزود: »الزم است چین درباره چیزهایی که ]از شیوع کرونا[ آموخته، کمبودهای 
آن و همچنین موفقیت هایش ش��فاف و رو راست باش��د«.»مایک پامپئو« وزیر 
امور خارجه آمریکا روز قبل مدعی شد که دالیل متعددی وجود دارد که نشان 
می دهد منش��أ ویروس کرونا، آزمایش��گاهی در ووهان چین بوده است.»دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا نیز بامداد جمعه باز هم در نظری مخالف با جامعه 
اطاعاتی آمریکا مدعی ش��ده ویروس کرونا در آزمایشگاه »ووهان« ساخته شده 
است.  این ادعا در حالی مطرح می شود که وضعیت نگران کننده درمان در کشور 
انگلیس نشان می دهد که برخی پرستاران در بخش های درمانی این کشور، برای 

دسترسی به تجهیزات تست ویروس کرونا مشکل دارند.
رئیس کالج پرس��تاری رویال انگلیس در مورد دسترس��ی برخی پرستاران به 
تجهیزات تس��ت بیماری کرونا ابراز نگرانی ک��رد و گفت: »این وضعیت نگران 
کننده است که برخی پرستاران، به خصوص آنهایی که تحت سرویس سامت 
همگانی نیس��تند، همچنان برای دسترس��ی به تجهیزات تست ویروس کرونا 

مشکل دارند.«

 حمایت عشائر دیالی
 از الحشد الشعبی 

عش��ائر دیالی با تایید حمایت واش��نگتن از داعش ب��رای حمایت از نیروهای 
امنیتی عراق و الحشد الشعبی اعام آمادگی کردند.

»علی الربیعی« یکی از ش��یوخ عشائر استان »دیالی« عراق از وجود ادله کافی 
برای اثبات حمایت واش��نگتن از بقایای داعش با هدف بازی با امنیت و ثبات 
داخلی این کش��ور خبر داد.وی در گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومه« گفت: 
عش��ائر دیالی طی نشس��تی حمات تروریس��تی اخیر علیه نیروهای الحش��د 
الش��عبی و نیروهای امنیتی و ش��هروندان در صاح الدین و العباره و ش��هید و 
زخمی ش��دن ش��ماری از آنها طی دو روز اخیر را محکوم کردند. استان  دیالی 
اخیرا شاهد افزایش قابل ماحظه حمات تروریستی و قربانی شدن شهروندان 
و نیروهای امنیتی اس��ت. یک��ی از گروه های مقاومت عراق��ی، فیلمی از نحوه 
انتقال تروریس��ت های داعش از س��وریه به عراق با کمک بالگردهای آمریکایی 
منتش��ر کرد. در این فیلم که با دوربین های حرارتی س��ازمان الحشد الشعبی 
ثبت و ضبط ش��ده اس��ت، چند بالگرد آمریکایی در حال انتقال شبانه عناصر 
داعش از سوریه به خاک عراق هستند.در همین حال یکی از تحلیلگران عراق 
درباره همدس��تی تروریس��ت های آمریکایی با همتایان خود در عناصر داعش، 
می گوی��د که تا به امروز و طی 6 س��ال جنگ در ع��راق، داعش یک گلوله به 
س��مت نیروهای آمریکایی شلیک نکرده است.االعس��م به شبکه خبری العهد 
گفت که »داعش پیش از آغاز تظاهرات، وارد عراق شد و در عراق، شکل گرفت 

و پیش از آغاز اشغال استانهای غربی، از مرزها نفوذ کرد«.
در همین حال منابع عراقی از دفع چندین حمله عناصر داعش در اس��تانهای 
مختلف عراق توس��ط نیروهای الحشد الش��عبی خبر داده اند. اداره اطاعات و 
مبارزه با تروریس��م بغ��داد از وصول اطاعاتی درباره قص��د داعش برای انجام 
حمات تروریس��تی در پایتخت عراق با خودروهای بمب گذاری شده خبر داد. 
یک پایگاه خبری عراقی  با انتش��ار س��ندی نوشت که اداره اطاعات و مبارزه 
با تروریس��م بغداد درباره حمات تروریستی احتمالی  و قریب الوقوع داعش در 

این استان با خودروهای بمب گذاری شده هشدار داده است.
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