
چراغ سبز ریاض برای استقرار 
ن ـَ القاعده در ابی

جانشین استاندار »ابین« )جنوب یمن( هشدار داد 
آنچه در این استان در حال رخداد است، بازاستقرار 

نیروهای »القاعده« است .
 عربســتان سعودی اخیرا از آغاز فعالیت کمیته های 
میدانی هماهنگی برای عقب نشینی متقابل نیروهای 
گروه موسوم به »شورای انتقالی جنوب« )وابسته به 
امارات( و عبدربه منصور هــادی از »ابین« )جنوب 
یمن( که نزدیک به یک ســال است شاهد درگیری 
میان دو طرف است، خبر داد.در همین زمینه »صالح 
الجنیدی« جانشین استاندار ابین هشدار داد: آنچه در 
ابین اتفاق می افتد برای استقرار دوباره شبه نظامیان 
وابسته به ائتالف متجاوز نیست بلکه برای موضع گیری 
مجدد این شبه نظامیان و بازاستقرار حقیقی القاعده 
با حمایت و چراغ ســبز عربســتان ســعودی است. 
الجنیدی پیش  تر اعالم کرده بود، عربستان سعودی 
دنبال ترتیب دادن درگیری های گســترده در ابین 
اســت و آنچه در توافق موسوم به ریاض آمده به حد 
عقب  نشینی نیروهای وابســته به امارات و سعودی 
نمی رســد بلکه برای برنامه ای بــرای انتقال نبرد از 
شــرق »زنجبار« به تعدادی از شهرهای ابین است.

خبر دیگر از یمن آنکه سرپرست وزارت اطالع رسانی 
دولت نجات ملی یمن در واکنش به تشــکیل آنچه 
»دولت یمن« خوانده می شود، گفت که دولت وابسته 
به ائتالف سعودی وجود ندارد و هیچ تأثیر نظامی نیز 
در پی نخواهد داشت.عامر به خبرگزاری اسپوتنیک 
گفت: »چنیــن دولتی، در واقعیــت میدانی، وجود 
خارجی ندارد و هیچ تأثیری نظامی نیز ندارد. جنگ 

در بخش نظامی، همان جنگ است«.

نیمچه گزارش

گزارش

بحران پسا انتخابات همچنان در آمریکا ادامه دارد چنانکه 
هواداران دونالد ترامپ که همچنان به ادعاها مبنی بر تقلب 
انتخاباتی رئیس جمهور باور دارند، برای او رویداد مجازی 
"تحلیف دوم" را ترتیب داده اند که قرار اســت همزمان با 

روز سوگند خوردن جو بایدن برگزار شود.
 این رویــداد با عنوان "مراســم دومین تحلیف ریاســت 
جمهوری دونالد ترامپ" که در فیسبوک برنامه ریزی شده، 
قرار اســت ۲۰ ژانویه برگزار شــود و تاکنون بیش از ۳۲۵ 
هزار نفر به شرکت در آن تمایل نشان داده اند. طبق اعالم 
Daily Dot، از این میان بیــش از ۶۰ هزار نفر گفته اند 

قطعاً در این مراسم شرکت خواهند کرد.
این صفحه پر از نظراتی است که ادعای تقلب رئیس جمهور 
در انتخابات را پشتیبانی می کند و به مقاالت وب سایت های 
خبری محافظه کار حاوی اطالعاتی که در گذشته بی اعتبار 
شــده، پیوند می دهد.فیســبوک خود از صفحه این رویداد 
سلب مسئولیت و در پیغامی نوشته است: جو بایدن رئیس 
جمهور منتخب است. وی به عنوان چهل و ششمین رئیس 
جمهــور آمریکا در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، ســوگند یاد می کند. 
گفته می شود ترامپ قصد داشــته بایدن را با برگزاری یک 
گردهمایی، همزمان بــا روز تحلیف رئیس جمهور منتخب 
آمریکا و اعالم کاندیدا شدن خود برای ۲۰۲۴، تحت الشعاع 
قرار دهد. تیــم او کار بر روی مقدمات ایــن گردهمایی را 
آغاز کرده بود اما اعالم رســمی وجود نداشته چرا که رئیس 
جمهور و کارکنان او همچنان بر این عقیده هستند که رئیس 

جمهور می تواند دوره دوم خود را به دست آورد. با این حال، 
اکثر دادخواست هایی که توسط تیم حقوقی ترامپ تشکیل 

شده تاکنون در هیچ از ایاالت به نتیجه نرسیده است.
رئیس جمهور مســتقر آمریکا برای پیشــبرد ادعای تقلب 
در انتخابــات و تغییر نتیجه آن، بــا گروهی از نمایندگان 
جمهوری خواه کنگره دیدار و رایزنــی کرد.علی رغم تایید 
پیروزی »جو بایدن« در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

توسط مجمع گزینندگان )الکترال کالج(، »دونالد ترامپ« 
اما رئیس جمهور مســتقر این کشــور هنوز از ادعای وقوع 
تقلب در این انتخابات دســت برنداشــته اســت.ترامپ با 
گروهی از قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان 
آمریــکا دیدار کرد تا راهــی برای پیشــبرد ادعای تقلب 
در انتخابات ریاســت جمهوری و لغو پیــروزی بایدن پیدا 
کند.»مــارک میدوز« رئیس کارکنان کاخ ســفید با اعالم 

خبر جلســه ترامپ با نمایندگان جمهوری خواه، در صفحه 
توئیتــر خود نوشــت: »چند عضو کنگــره لحظاتی پیش 
جلسه ای را با رئیس جمهور ترامپ در اتاق کار وی به پایان 
رساندند و برای مبارزه با شواهد روزافزون تقلب انتخاباتی 
آماده شــدند. به گوش باشید«. یک قانونگذار جمهوریخواه 
آمریکایی حامی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کشور 
ازتصمیم به حضور در کنگره در اعتراض به نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری خبر داد.»مت گائتز« قانونگذار آمریکایی 
از »فلوریدا« در توییتی در این زمینه نوشــت: »روز ششم 
ژانویــه به جنگجویان در کنگره خواهم پیوســت. ما قصد 
داریــم با انتخاب کنندگان ایالتی که انتخابات شــفافی را 

برگزار نکردند، مخالفت کنیم.«
اشــاره مت گائتز بــه واژه »جنگجویــان«، حامیان دونالد 
ترامــپ رئیس جمهــور کنونی ایاالت متحده اســت. وی 
چندی قبل به همراه ۱۰۵ جمهوریخواه مجلس نمایندگان 
از دادگاه عالی آمریکا خواستند تا ترامپ را برنده انتخابات 
معرفی کند.رئیس جمهور آمریکا روز شنبه با انتشار پیامی 
در توئیتــر از برپایی اعتراضات »بزرگ« در ششــم ژانویه 
)۱۷ دی ماه( در واشنگتن دی .سی، پایتخت ایاالت متحده 
خبر داده اســت. ترامپ در پیام توئیتری خود با اشــاره به 
گزارشــی که »پیتر ناوارو« یکی از مشــاوران ارشدش در 
مجله »واشــنگتن اگزمینر« درباره وقوع تقلب در انتخابات 
منتشر کرده، مدعی شــد که غیرممکن است در انتخابات 

شکست خورده باشد.

فرامرز اصغری 

شــمال سوریه بار دیگر به صحنه اصلی جنگ مبدل شده 
اســت. نبردی که محــور آن را تحــرکات نظامی ترکیه 
تشــکیل می دهد. ترکیه که تاکنون چند عملیات بزرگ 
علیه ســوریه صورت داده و مناطقی را با مزدورانش تحت 
اشغال درآورده بار دیگر تحرکات نظامی علیه این کشور را 

شدت بخشیده که محور آن را منطقه عین عیسی 
تشــکیل می دهد. همزمان با این تحــرکات نظامی، منابع 

خبری از برگزاری مذاکراتی میان روســیه و ترکیه بر ســر 
ایــن منطقه خبر داده اند. منابع خبری اعالم کرده اند  طرف 
ترکیه ای به عنوان پیش شــرطی برای دستیابی به توافق و 
توقف هرگونه عملیات نظامی احتمالی خود در عین عیسی از 
روسیه خواسته است که نیروهای سوریه دموکراتیک )قسد( 
مورد حمایت آمریکا به طور کامل از این شــهر خارج شوند. 
ترکیــه در حالی مقابله با گروه های تروریســتی و کردهای 
تحت حمایت آمریکا را توجیه تحرکات نظامی اش قرار داده 
اســت که نگاهی به کارنامه ترکیه نشان می دهد که ادعای 
مقابله با تروریسم ترکیه بیشتر یک ادعا برای توجیه نظامی 
گری است چرا که از یک سو طی سالهای اخیر ترکیه در سه 
مرحله عملیات نظامی را تحت عناوین سپر فرات در ۲۰۱۶، 

شاخه زیتون در ۲۰۱8 و چشمه صلح در ۲۰۱9 انجام داده 
است که در تمام آنها به جای مقابله با تروریست ها به اشغال 
اراضی سوریه ای پرداخته است. ترکیه همزمان اقدام به جا 
به جایی جمعیتی و بهره گیــری از آوارگان برای جمعیت 
سازی در مناطق مرزی ترکیه و سوریه کرده است. از سوی 
دیگر ترکیه همچنان از حامیان گروه های تروریستی است که 
نظام سوریه و متحدانش می جنگند. ترکیه ادعای نارضایتی 
از همکاری آمریکا و گروه های کرد ســوریه را مطرح و آن را 
مغایــر با امنیت خود معرفی می کند در حالی عملکردهای 
عملی آنکارا در چارچوب تحرکات بحران ســاز آمریکاست 
و نقش مکمــل را در ایجاد ناآرامی در منطقه ایفا می کند. 
در این میان این ســناریو مطرح اســت که ترکیه که نبرد 

اخیر قره  باغ را پیــروزی برای خود می داند به دنبال قدرت 
نمایی جدید در منطقه و البته استمرار سیاست انحراف افکار 
عمومی از بحران های داخلی اش است که محور آن را تحرک 
نظامی علیه سوریه تشکیل می دهد. با توجه به سیاست های 
اشــغالگرایانه ترکیه، چنانکه دولت سوریه و ارتش روسیه از 
نیروهای سوریه دموکراتیک خواسته اند که به طور کامل از 
عین عیسی خارج شوند و پرچم سوریه بر فراز نهادهای این 
شهر برافراشته و تحویل ارتش سوریه داده شود تا آنها مانع 
از حمالت ترکیه به این شهر شوند راهکار مقابله با اشغالگری 
ترکیه است. همراهی با ارتش سوریه در مقابله با اشغالگری 
ترکیه، ســنگ محکی برای صداقت جریان هایی اســت که 

ادعای مبارزه برای سوریه را سر می دهند. 

یادداشت

تکرار رویاهای سوخته 

نخست وزیر سابق ژاپن بازجویی شد
نخســت وزیر ســابق ژاپن که به پرداخت هزینه مهمانی های سیاسی از 

بودجه دولت متهم شده، توسط دادستان های توکیو بازجویی شد.
پرداخت هزینه ضیافت های شــام از جیب دولت توســط »شینزو آبه« 
نخست وزیر سابق ژاپن در زمان حضورش در این سمت، او را به پای میز 
بازجویی کشــاند. در همین حال شبکه »اِن اِچ ِکی« گزارش داد که آبه در 
دادســتانی توکیو حاضر شده و درباره اتهامات حول گزارش نکردن پرداخت 
هزینه مهمانی های سیاســی از بودجه دولتی، توضیحاتی ارائه کرد. الزم به ذکر 
اســت، دادستان های ژاپنی پرونده ای را علیه آبه و منشی وقت او تشکیل داده اند 
که شــامل صرف کردن ۴۰ میلیون ین )معادل حدوداََ ۳8۶ هزار دالر( از بودجه 
دولت برای هزینه مهمانی های سیاسی است و از وی خواسته بودند که به صورت 

داوطلبانه و پیش از آنکه احضار شود، برای پاسخگویی حضور پیدا کند. 

برنامه ولیعهد امارات برای ضربه زدن به قطر
»محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی اقداماتی را برای هدف قرار دادن قطر 
و مشخصاً اقتصاد این کشور در پیش گرفته است. بن زاید با کمک یک 
بانک خارجی قصد دارد بــه بازار مالی قطر نفوذ کرده تا بتواند اقتصاد 
این کشــور را تضعیف کند. بانک »هاویلند« در لوکزامبورگ به ولیعهد 
ابوظبی در خصوص نحوه فعالیت و نفوذ به بازارهای مالی قطر در ســال 

۲۰۱۷ مشاوره داده است.
نقطه آغاز بحران منطقه خلیج فارس میان قطر و ۴ کشور عربی در سال ۲۰۱۷ 
رقم خورد. در ســال ۲۰۱۷ بانک مذکور طرحــی را با هدف از بین بردن ذخایر 

خارجی قطر و فقیر کردن دولت آن تهیه کرد. 
به تازگی اعالم شده که بن زاید با طرح رشوه به مصر، خواهان مخالفت این کشور 

با حل بحران قطر شده است.

پاکستان با اسرائیل رابطه برقرار نخواهد کرد
پاکســتان که بارهــا بر مخالفت خود با عادی ســازی روابــط با رژیم 
صهیونیســتی تاکید کــرده بار دیگر بــه امارات که تبدیــل به مهره 
صهیونیســت ها در منطقه شــده اعالم کرد که تصمیمی برای رابطه 

با تل آویو ندارد.
»شــاه محممود قریشی« وزیر خارجه پاکستان، گفت: موضع خود را در 
مورد رابطه با اســرائیل برای امارات روشن کرده و تاکید کرده ایم تا زمانی 
که به راه حل دائمی و ملموس درباره پرونده فلســطین دست یافته نشود، امکان 
برقراری رابطه وجود ندارد. در همین حال وزیر خارجه پاکســتان در ادامه گفت: 
بــرای وزیر خارجه امارات به طور قطعی موضع پاکســتان در قبال اســرائیل را 
مشــخص کردم. ما تا زمانی که راه حل ملموس و دائمی درباره پرونده فلسطین 

حاصل نشود، هرگز با اسرائیل رابطه برقرار نکرده و نخواهیم کرد.

 فرانسه: کلمان بُن وزیر مشاور دولت فرانسه در 
امور اروپا اعالم کرد فرانســه بــا ادامه مذاکرات در 
مورد روابط آینده میان اتحادیه اروپا و لندن موافق 
است؛ با این حال به رغم قریب الوقوع بودن برگزیت 
و خــروج انگلیــس از اتحادیه اروپــا در تاریخ اول 
ژانویه ۲۰۲۱، حاضر نیست "به هر قیمتی" در باره 

مذاکرات تجاری پسابرگزیت توافق صورت گیرد.

 ونزوئال: رئیس جمهور ونزوئال از نمایندگان جدید 
پارلمان این کشــور خواســت تا در خصوص جرائم 
اعضای سابق شورای ملی به مردم اطالع رسانی کنند.

نیکالس مادورو از پارلمان جدید ونزوئال خواســت تا 
در خصوص مسئولیت کیفری و اداری اعضای شورای 
ملی سابق اقدام کند. وی اقدامات شورای ملی پیشین 
این کشور را نوعی شکست و ناکامی توصیف و تاکید 
کرد اعضای جدید پارلمان بایــد مردم ونزوئال را در 
جریان اطالعــات مربوط به تخلفات و جرائم صورت 

گرفت از سوی نمایندگان سابق قرار دهند.

 ترکیه: ارتش ترکیه رزمایشی را در منطقه ساحلی 
آکساز در شرق مدیترانه برگزار می کند. وزارت دفاع 
ملی ترکیه در اطالعیه ای اعالم کرد: این رزمایش با 
مشارکت نیروی هوایی و یگان هایی از نیروی زمینی 

در منطقه ساحلی آکساز برگزار می شود. 

 سودان: »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا روز 
دوشنبه الیحه  ای را امضا کرد که به سودان در مقابل 
پرونده های قضایی آینده از سوی خانواده های قربانیان 
بمبگذاری های سال ۱998 در سفارتخانه های آمریکا 
در آفریقای شــرقی مصونیت قضایی می دهد و در 
عیــن حال به گزارش »آکســیوس«، امکان اعطای 
کمک مالی و وام به ســودان بــه مبلغ حدود یک 

میلیارد دالر را فراهم کند.

 عربســتان:خبرها از بازداشــت افراد جدیدی 
در شرق عربستان ســعودی و تهدید خانواده های 
آنها بــرای عدم درز این موضوع حکایت دارد.وبگاه 
»العهد« از ادامه بازداشــت شــیعیان »قطیف« و 
»االحســاء« در شرق عربستان ســعودی خبر داد.
تعدادی زنان بازداشــتی از ایــن مناطق به 9 نفر 
رســیده و خانواده های آنها تهدید شده اند که حق 
درز دادن این خبر در رسانه های جمعی را ندارند.

 پاکستان:کشــورهای عضــو گــروه G-۲۰ با 
استمهال بازپرداخت بدهی پاکستان موافقت کردند.
کشــورهای گروه G-۲۰ بازپرداخــت ۱.۷ میلیارد 
دالر بدهی پاکستان را به دلیل وضعیت ایجاد شده 

ناشی از ویروس کرونا به حالت تعلیق درآوردند.

در روز سوگند بایدن، طرفداران ترامپ مراسم تحلیف آنالین برگزار می کنند

تجزیه ایاالت متحده با دو رئیس جمهور
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همزمان با تحرکات اروپا برای اجرای تحریم های جدید 
علیه روســیه، وزارت خارجه روسیه د ر بیانیه ای هشدار 
داد که پاســخ متناســب و متقابلی به تحریم های اخیر 
اتحادیه اروپا در رابطه با »الکسی ناوالنی« خواهند داد.

وزارت خارجه روســیه در بیانیه خود ضمن هشــدار به 
کشــورهای اروپایی اعالم کرد: »در رابطه با تحریم  های 
ضدروســی اتحادیه اروپا در خصوص وضعیت الکســی 
ناوالنی، روسیه تصمیم گرفته است بر اساس اصل تقابل 
لیست نمایندگانی از کشــورهای عضو اتحادیه اروپا که 

اجازه ورود به قلمرو فدراسیون را ندارند، بسط دهد«. 
این بیانیــه در خصوص لیســت مذکــور توضیح داده 
اســت: »این لیست شــامل آنهایی می شود که در واحد 
دیپلماتیک در تشدید فعالیت های تحریم های ضدروسی 
در اتحادیه اروپا نقش دارند«.این واکنش در شــرایطی 
مطرح شــده است که پیش از این وزارت خارجه روسیه 
سفرای چند کشــور اروپایی را در ارتباط با تحریم های 
ضد روسی اتحادیه اروپا در خصوص پرونده مسمومیت 
ادعایی مخالف روســیه احضار کرد.خبرگزاری روســی 
ریانووســتی گزارش کرد که ســفرای کشورهای آلمان، 
فرانسه و سوئد در ساختمان وزارت خارجه روسیه حاضر 
شــدند. چندی پیش، چندین رسانه آمریکا و انگلیس با 

انتشار گزارشی مدعی شدند که سرویس امنیتی روسیه 
با دســتور مستقیم پوتین در مســمومیت ناوالنی نقش 

داشتند.
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه پنجشنبه هفته 
گذشــته )۲۷ اذرماه( در کنفرانس خبری ســاالنه خود 
ضمــن رد این اتهامــات تأکید کرد آنهایــی که چنین 
گزارشــی را تهیــه کردند بــه دنبال هدف قــرار دادن 
مقامهای ارشد روسیه هستند.از سوی دیگر سفیر روسیه 
در ایــاالت متحــده تحریم های اخیــر وزارت بازرگانی 
آمریکا علیه شرکت ها و نهادهای روسی را مخرب خواند 
و تأکید کرد که اینگونه تصمیمات بحران بیشــتری در 

روابط دوجانبه ایجاد می کند.
»آناتولی آنتونوف« سفیر روســیه در ایاالت متحده در 
واکنــش  به اقدام اخیــر وزارت بازرگانی آمریکا در درج 
نام شرکت ها و مؤسسات روسی در لیست تحریم   تأکید 
کرد که احساســات ضدروسی واشنگتن به اندازه ای باال 
اســت که حتی این کشــور منافع خود را در تجارت با 
مســکو در نظر نمی گیرد.وزارت بازرگانی ایاالت متحده 
در اقدامی ۱۰۳ شــرکت و مؤسسه چینی و روسی را به 
بهانه آنچه همکاری با ارتش دو کشــور خوانده است، در 

لیست تحریم های خود قرار داد. 

جنبش جهاد اسالمی فلسطین در واکنش به شهادت یک 
جوان فلسطینی به دســت نیروهای رژیم صهیونیستی، 
تأکید کرد که مقاومت فراگیر تنها راه مقابله تروریســم 
اســالمی فلسطین   صهیونیست هاســت. جنبش جهاد 
در ارتبــاط با شــهادت »محمود عمر کمیــل« یکی از 
شــهروندان منطقه »قباطیه« در استان جنین بیانیه ای 
صادر کرد.منابع فلسینی گزارش دادند که یک جوان از 
اهالی منطقه قباطیه در عملیاتی استشهادی به نیروهای 
رژیم صهیونیستی در قدس اشــغالی تیراندازی کرده و 
توانسته یکی از نیروهای این رژیم را مجروح کند.جنبش 
جهاد اسالمی در واکنش به شهادت این جوان فلسطینی 
به دســت نظامیان رژیم صهیونیستی اعالم کرد که در 
عملیــات تیرانــدازی در نزدیکی در »حطــه« )یکی از 
درهای ورودی مســجد االقصی( بر مشــروعیت گزینه 

مقاومت در مقابله با نفوذ صهیونیست ها تأکید شد.
جنبش جهاد اســالمی در ادامه با تأکید بر این موضوع 
که مقاومت فراگیر بهترین راه مقابله با تروریسم فزاینده 
صهیونیســت ها در قدس و کرانه باختری است و اقدام 
محمــود عمر کمیــل هفده ســاله را قهرمانانه خواند و 

شهادت این جوان فلسطینی را تسلیت گفت.
شــهادت محمود عمر کمیل واکنش بسیاری از گروه های 

فلســطینی از جمله جنبش مقاومت اســالمی فلسطین 
)حماس( را نیز به دنبال داشت.کمیته های مقاومت فلسطین 
تاکید کرد که عملیات استشــهادی در قدس نماد اعتقاد 
راسخ جوانان فلسطینی به مقاومت و جهاد به عنوان تنها راه 
آزادسازی اراضی و مقدسات است.در این بیانیه آمده است: 
»ما عملیات باب حطه را تبریک می گوییم و تاکید می کنیم 
که این شهید قهرمان، الگویی مورد اقتداست.«در همین حال 
وزیر خارجه تشــکیالت خودگردان از ارسال نامه به دیوان 
کیفری بین المللی و دیگر نهادها با هدف بازخواست رژیم 
صهیونیستی به دلیل تعرض های گسترده به فلسطینی های 
ســاکن در قدس خبر داد.خبر دیگر از حمایت ملت ها از 
فلســطین فعاالن حقوقی مغرب بار دیگر تأکید کردند که 
مخالف هر گونه عادی سازی با رژیم صهیونیستی هستند 
و در برابر آن خواهند ایســتاد.اولین پرواز رسمی مستقیم 
از فلسطین اشــغالی به مغرب در حالی از زمین برخاست 
که قرار است هیأت های آمریکایی و صهیونیستی که با آن 
به رباط می روند، با دولت این کشــور توافقنامه هایی امضا 
کنند. از سوی دیگر مشاور ریاست جمهوری ترکیه با تایید 
گفت وگوها با رژیم صهیونیســتی برای عادی سازی روابط، 
گفت در صورت دریافت چراغ سبز، به زودی سفارتخانه در 

فلسطین اشغالی را بازگشایی می کنند. 

مقاومت فراگیر راهکار مقابله با تروریسم صهیونیستیصف آرایی روسیه و اروپا در میدان تحریم 

وحشــت از کرونای انگلیسی در سراسر اروپا در حال همه 
گیر شدن است چنانکه موسسه آلمانی »رابرت ُکخ« گفته 
گونه جهش یافته ویروس کرونــا، که اولین بار در انگلیس 

کشف شد، به احتمال زیاد در این کشور نیز وجود دارد.
مؤسســه رابرت ُکخ که یک نهاد متولی کنترل و پیشگیری 
بیماری در آلمان است در این خصوص گفت که »به احتمال 
زیاد« گونه جدید ویروس کرونا در این کشور نیز وجود دارد. 
»مت هانکوک«، وزیر بهداشت انگلیس دوشنبه هفته گذشته 
از کشف نوع جدید ویروس کرونا در این کشور خبر داد.بعد 
از آن کشور های ایتالیا، هلند، دانمارک و بلژیک هم از کشف 
مواردی از ابتال به این گونه جهش یافته از ویروس کرونا خبر 

دادند. از ســوی دیگر وزیر بهداشت فرانسه با اشاره به اینکه 
موفق به مهار موج دوم کرونا نشده ایم، اظهار کرد: موج دوم 
هنوز دست از سر ما و این کشور برنداشته است. اولیور وران 
وزیر بهداشت فرانسه با اشاره به شیوع موج دوم کرونا در این 
کشور و عدم توانایی در مهار و کنترل آن اظهار کرد: با وجود 
تمامی تمهیدات و اقدامات صورت گرفته، فرانســه تاکنون 

قادر به مهار موج دوم کرونا نبوده است.
وی با تاکید بر این که موج دوم کرونا هنوز در فرانســه پا 

برجاست، وضعیت شیوع و همه گیری ویروس کرونا را در 
این کشــور شــکننده توصیف کرد و گفت: دیگر خبری از 
کاهش تعداد مبتالیان به این ویروس نیست.وزیر بهداشت 
فرانســه تاکید کرد: موج دوم کرونا هنوز دست از سر ما و 

این کشور برنداشته است.
الزم بــه ذکر اســت ســازمان جهانی بهداشــت طی یک 
کنفرانس خبری در مقرش در ژنو به ارائه توضیحاتی درباره 

ویژگی های کرونای جهش یافته در انگلیس پرداخت. 

   وحشت آلمان 

از کرونای انگلیسی 


