انتقاد میشل عون از تجاوزات اسرائیل

پنجشنبه  11اردیبهشت 1399
وطنامروز      شماره 2915

میشل عون ،رئیسجمهوری لبنان در جریان دیدار «یان کوبیچ» نماینده سازمان ملل در این کشور از تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه حریم لبنان انتقاد کرد .وی
افزود :اسرائیل حاکمیت لبنان و قطعنامه  ۱۷۰۱را نقض میکند .میشل عون تصریح کرد :لبنان در حال حاضر از  ۳مسأله رنج میبرد؛ اول مسأله آوارگان سوری،
دوم گسترش کرونا و سوم اوضاع اقتصادی کنونی .کوبیچ نیز در این نشست تاکید کرد گزارشی به شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه  ۱۷۰۱ارائه میدهد.

بینالملل

دور دنیا

وزیر دفاع کرهجنوبی:
وضعیت کرهشمالی عادی است

جئونگ کیئونگدو ،وزیر دفاع کرهجنوبی با تاکید بر
اینکه غیبت رهبر کرهشمالی از انظار عمومی غیرعادی
نیست ،گفت :با وجود شایعاتی درباره وضعیت جسمانی
«کی��م جون��گ اون» هیچ نوع تح��رکات غیرعادی در
کرهش��مالی رصد نشده است .وزیر دفاع کرهجنوبی در
یک نشست پارلمانی به قانونگذاران گفت :اطالعات ما
نشان میدهد هیچ وضع غیرعادی یا تحرکات غیرمعمول
در کرهشمالی وجود ندارد .این نتیجهگیری با استناد به
دادههای اطالعاتی جامع به دست آمده است.

با مرگ 59284نفر ،تلفات کرونا در آمریکا  
ازتعدادنظامیانکشتهشدهآنها  درجنگویتنامفراتررفت

بدتر از ویتنام

هشدار پاکستان نسبت به خشونتها
علیه مسلمانان هند

بر اساس تازهترین آمار ارائه شده 30درصد شرکتهای آلمانی
طی 3ماهآیندهورشکستخواهندشد
گروه بینالملل :طبق جدیدترین آمار و ارقام سایت ورلد مترز،
آمار فوتیهای ناشی از کرونا در آمریکا به بیش از  59هزار نفر
رسید .مطابق این آمار مجموع مبتالیان به ویروس کرونا در ایاالت
متحده آمریکا تا روز چهارشنبه به یک میلیون و  36هزار و 417
نفر افزایش یافت و ایالت نیویورک همچنان با مجموع  ۳۰۱هزار
و  ۴۵۰مورد ابتال و  ۲۳هزار و  ۱۴۳مورد فوتی کانون بیماری
همهگیر «کووید »۱۹-در آمریکا محس��وب میشود و پس از
آن ایالتهای نیوجرس��ی ،ماساچوست ،کالیفرنیا و پنسیلوانیا
قرار گرفتهاند .آمارها حاکی از آن اس��ت که تعداد مبتالیان به
این بیماری در آمریکا طی  ۱۸روز  2برابر افزایش پیدا کرده و
یکسوم از کل آمار جهانی ابتال در این کشور ثبت شده است.
خبرگزاری رویترز درباره آمار مبتالیان و شیوع کرونا در ایاالت
گومیر مرتبط با ویروس کرونا در
متحده گزارش کرد شمار مر 
آمریکا از آمار تلفات نظامیان این کشور در جنگ ویتنام فراتر
رفته است .طبق آنچه در رسانههای غربی منتشر شده است،
مجموع نظامیان آمریکایی که در جنگ ویتنام کش��ته شدند
 ۵۸ه��زار و  ۲۲۰نفر بوده که هماکنون قربانیان کرونا در این
کشور از تلفات آنها در ویتنام فراتر رفته است .مرکز کنترل و
پیشگیری از بیماریها در آمریکا نیز اعالم کرد تعداد فوتیهای
«کووید »۱۹-نهتنها از آمار قربانیان این کشور در جنگ ویتنام،
گومیر آنفلوآنزای فصلی طی سالهای اخیر به
بلکه از آمار مر 
اس��تثنای سالهای  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۸فراتر رفته است .در سال
 ۲۰۱۱-۱۲موارد فوت ناشی از آنفلوآنزای فصلی  ۱۲هزار نفر
بوده اما در سال  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۸رقم  ۶۱هزار نفر گزارش شده
است .بنا بر اعالم مسؤوالن حوزه بهداشت عمومی آمریکا ،تعداد
واقعی مبتالیان به «کووید »۱۹-حتی بیش از رقم گزارششده
اس��ت که دلیل آن میتواند کمبود نیروهای متخصص و نبود
تجهیزات کافی باشد.
در مجموع تا روز گذشته ،دستکم  3میلیون و  ۱۳۸هزار
و  ۳۹۶نفر از مردم سراسر جهان به ویروس کرونا آلوده شده و
 ۲۱۷هزار و  ۹۸۴نفر نیز جان خود را از دست دادهاند و آمریکا
همچنان بیشترین آمار مبتالیان و فوتیهای مرتبط با کرونا را
دارد .اسپانیا با مجموع  236هزار و  899مورد ابتال و  24هزار
و  275مورد فوتی و ایتالیا با  ۲۰۱هزار و  ۵۰۵مورد ابتال و ۲۷
هزار و ۳۵۹قربانی در ردههای بعدی کشورهای جهان با بیشترین
آمار مبتالیان به کرونا قرار دارند.
■■ترامپ هنوز خطر ویروس کرونا را درک نکرده است

خبرگزاری «سیانان» در تحلیلی نوشت با گذشت  3ماه
از شیوع ویروس کرونا در آمریکا و با وجود اینکه میلیونها نفر
در این کش��ور به این بیماری مبتال و حدود  60هزار نفر نیز
کشته ش��دهاند اما هنوز مشخص نیست دونالد ترامپ ،خطر
بحران کرونا را درک کرده باشد .اگر چه رئیسجمهور آمریکا
در آخرین کنفرانس خبری خود با ذوقزدگی از پایان روزهای
سخت کرونایی در آمریکا و امیدواری به بازگشایی مراکز تجاری و
اقتصادی صحبت کرد اما واقعیت این است که کارشناسان حوزه
بهداشت معتقدند موج دوم کرونا بسیار خطرناکتر خواهد بود.
در تحلیل س��یانان آمده است مردی که میگفت درباره
داعش حتی بیشتر از ژنرالهای نظامی میداند و ادعا میکرد
دس��تیاران خ��ود را با تیزبینی علمی خود حی��رتزده کرده،
اکن��ون با رهبری خود در یک��ی از بدترین بحرانهای داخلی
بعد از جنگ دوم جهانی بارها نقشی اشتباه داشته ،تصمیمات
خطرناک و ناآگاهانه گرفته و اکنون نیز محور اصلی این مسأله
را سیاسی کرده است.
ترامپ روز سهش��نبه به «جیم آکوستا» خبرنگار سیانان
گفت« :بسیاری از متخصصان خوب و همچنین مردم خوب،
گفتهاند این (ویروس) تأثیری بر آمریکا ندارد .این متخصصان
اشتباه کردند .بسیاری از مردم اشتباه کردند و خیلی از مردم
نمیدانستند این موضوع اینقدر جدی میشود» .این اظهارات
ترامپ ،عادت همیشگی وی برای مقصر دانستن دیگران برای

انتقاد حزب کارگر انگلیس از آمار غیرواقعی دولت

«کر اس�تارمر» رهبر حزب کارگر انگلیس در جلس�ه روز چهارش�نبه
پارلمان این کش�ور از غیرواقعی بودن آمار رسمی دولت از شمار قربانیان
ویروس کرونا انتقاد کرد .رهبر حزب کارگر خطاب به «دومینیک راب» وزیر
خارجه انگلیس که به جای جانسون مسؤول پاسخ به سوالهایش بود گفت:
بیش از  ۲۷هزار نفر تاکنون بر اثر ابتال به ویروس کرونا جانشان را از دست
دادهاند اما آمار رسمی دولت انگلیس تنها کسانی را که در بیمارستانها فوت
شدهاند شامل میشود .استارمر توضیح داد این آمار کسانی را که در مراکز
نگهداری سالمندان و منازل جانشان را بر اثر این بیماری از دست دادهاند
شامل نمیشود .وی افزود :جانسون روز دوشنبه از پیروزی بر ویروس کرونا
صحبت کرد اما ش�مار قربانیان «کووید »۱۹-نش�انهای از پیروزی نیست،
بلکه این تعداد موارد فوت حقیقت ًا وحشتانگیز است .راب در پاسخ ،ضمن
تأیید دشواری اعالم دقیق شمار قربانیان ویروس کرونا به دلیل روشهای مختلف ثبت آن در کشور گفت او هم از باال بودن
تعداد فوتشدگان دچار وحشت شده است .با این حال راب گفت :این یک همهگیری جهانی است و هنوز زمان مناسبی برای
مقایسه انگلیس با دیگر کشورها نیست .در ادامه استارمر به انتقاد از فقدان برنامه از سوی دولت برای کاهش محدودیتها
و نحوه لغو قرنطینه پرداخت و گفت :تاکنون بسیاری از کشورها برنامه خروج خود از قرنطینه را ارائه کردهاند .وی همچنین
گفت :برخالف آنچه راب روز یکشنبه در مصاحبه با «بیبیسی» گفت ،آمار قربانیان ویروس کرونا در مراکز نگهداری بهتر
نشده است .پیشتر شماری از رسانههای انگلیسی هشدار داده بودند  ۴۰درصد قربانیان ویروس کرونا در این کشور را ساکنان
مراکز سالمندان تشکیل میدهند که در آمار لحاظ نمیشوند و دولت نسبت به آنها بیتفاوت است.

متخصصان بهداشت هراس دارند در صورت نبود واکسن ،این
قضاوتهای اشتباه خود است .برای مثال« ،نانسی مسیونایر» مقام
ویروس بعدها با شدت بیشتری بازگردد .دکتر «آنتونی فائوچی»
توهفتم
ارشد در «مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا» بیس 
نیز هشدار داده است در صورتی که درمانهای کرونا خیلی زود
فوریه امسال هشدار داد بیماری کرونا به آمریکا خواهد رسید و
جواب ندهد ،آمریکا با «س��قوط بدی» مواجه خواهد شد .وی
این مسأله میتواند بد باشد .اظهارات منحرفکننده ترامپ در
همچنین گفت بعد از پایان محدودیتهای ایجاد ش��ده برای
روز سهشنبه روش سیاسی او برای شانه خالی کردن از زیر بار
جلوگیری از ش��یوع کرونا ،این وی��روس از صحنه زمین محو
مسؤولیت را نشان میدهد تا حقیقت را به گونهای بپیچاند و
نخواهد شد .به نقل از روزنامه «دیلی میل» ،مدیر مؤسسه آلرژی
حواس مردم را نیز پرت کند .این تاکتیکها همچنین به ترامپ
و بیماریه��ای عفونی آمریکا در یک مصاحبه از نگرانی خود
کمک کرد خود را از رسوایی دخالت روسیه در انتخابات سال
درباره بازگشایی سریع گفت :این (ویروس) غیرقابل اجتناب بود،
 ۲۰۱۶و استیضاح سال گذشته رها کند.
برخواهد گشت و شاید هرگز به طور کامل از
س��یانان در ادامه این تحلیل نوش��ت
شکست ابتدایی ترامپ ،دست کم گرفتن نشریه اقتصادی لوفیگاروی فرانسه بین نرود .نگرانی فزایندهای درباره موج دوم
جدیت بحران کرونا بود اما مدیریت وی در در گزارش�ی از وق�وع س�ونامی شیوع کرونا همزمان با فصل آنفلوآنزا وجود
این موقعیت ،این شک را به وجود آورد که اقتصادی در فرانسه پساکرونا خبر دارد که در آن صورت سیستم مراقبتهای
رئیسجمهور آمریکا تا چه اندازه چالشهایی داد .خبرگ�زاری فرانس�ه به نقل از بهداش��تی آمریکا سرنگون خواهد شد .در
را که برای آمریکا و جهان به وجود میآید «موریل پنیکو» وزیر کار فرانس�ه همین حال جوامع پزشکی و علمی جهان
ارزیاب��ی میکند .در حال حاضر مردم با  3اعالم ک�رد در پی ش�یوع ویروس در حال رقابت برای کشف یک درمان قابل
بحران درمانی ،اقتصادی و اجتماعی روبهرو کرون�ا 11 ،میلی�ون و  300هزار نفر اعتماد ب��رای این ویروس هس��تند .او در
هس��تند .این امر سالها پیامدهای مالی و از حقوقبگیران این کش�ور که در عین حال درباره کشف واکسن کرونا ابراز
ژئوپلیتیکی به وجود خواه��د آورد .با این هزارانبنگاهاقتصادیمشغولبهکار خوشبینی کرد اما نظر خود را درباره زمان
آن اع�لام نکرد .فائوچی پیش از این گفته
وجود ترامپ میگوید «کورس��وی امیدی
بودند ،به طور موقت بیکار شدهاند
بود فکر نمیکند تا یک سال دیگر واکسن
میبیند» و طوری عمل میکند که گویی
کرونا ساخته شود.
آمریکا در این امر موفق بوده است.
■■آمادگی معلمان برای اعتصاب سراسری

اظه��ارات ترام��پ درباره آین��ده کرونا در آمری��کا و صدور
دستورهایی در رابطه با بازگشایی مدارس و امکان تزریق مواد
ضدعفونیکننده به مبتالیان به کرونا نگرانی جدی مقامات و
کارشناس��ان حوزه بهداش��ت را در پی داشته است .ترامپ به
فرمانداران ایالتی تاکید کرده است برنامه بازگشایی مدارس را
نیز در دستور کار قرار دهند ،این در حالی است که کارشناسان
حوزه بهداشت نسبت به شیوع این بیماری بین کودکان بر اثر
ارتباط در مدارس ابراز نگرانی کردهاند .رندی وینگرتن ،رئیس
«فدراسیون معلمان آمریکا» به پولتیکو گفت اگر مدارس بدون
تدابیر الزم بهداشتی بازگشایی شود ،به معنای اقدام به قتل است
و معلمان خود را برای اعتصاب آماده میکنند .پیشتر شعبه
فدراسیون اتحادیه معلمان در نیویورک دادخواستی را مطرح
کرده که خواستار انجام آزمایش گسترده ،تجهیزات محافظتی
و اتخاذ سایر اقدامات الزم قبل از بازگشایی مدارس شده است.

■■رکود بیسابقه اقتصاد آمریکا پس از  6سال

اقتص��اد آمری��کا پس از  23فصل متوال��ی و نزدیک به 6
س��ال رش��د بیوقفه ،در  3ماهه نخست سال جاری میالدی
و تحت تاثیر ش��یوع ویروس کرونا در دام رکود افتاده اس��ت.
اقتصاددانان انتظار دارند رش��د تولید ناخالص ایاالت متحده
در پایان س��ال  2020به منفی  4درصد برسد؛ نرخی که به
معنای پایان  11سال رشد مستمر اقتصاد آمریکا خواهد بود.
اقتصاد آمریکا در سال  2009و در اوج بحران مالی 2008-9
رکود  4/4درصدی را تجربه کرده بود .ش��مار افرادی که طی
 5هفته گذش��ته به دلیل رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا
ش��غل خود را از دست دادند به  26میلیون نفر رسید .بدین
ترتیب ،نرخ بیکاری در ایاالت متحده از  3/5درصد در فوریه
گذش��ته ب��ه  16درصد در آوریل افزای��ش یافت .خانوارهای
آمریکایی نیز در حال کاهش هزینههای خود هستند به طوری
که ش��اخص فروش خردهفروشیها در ماه مارس نزدیک به

 9درص��د کاهش یافته که بزرگترین افت این ش��اخص از
زمان ش��روع ثبت آن در س��ال  1992محس��وب میش��ود.
ب��ه گ��زارش یورونی��وز ،انتظ��ار م��یرود وزارت بازرگان��ی
آمری��کا روز چهارش��نبه ،رش��د تولی��د ناخال��ص داخل��ی
ای��ن کش��ور در  3ماه��ه نخس��ت س��ال  2020را منف��ی
 5درصد برآورد کند.
■■سونامی ورشکستگی و اخراج در آلمان و فرانسه

درحالی که نگرانیهای جدی بابت شیوع موج دوم کرونا ناشی
از بازگشایی مراکز اقتصادی وجود دارد ،انجمنهای اقتصادی
در نامهای خطاب به رئیس دفتر صدر اعظم آلمان نوشتند :هر
هفتهای که این محدودیتها همچنان ادامه یابد ،برای اقتصاد
ملی آلمان هزینه میلیاردی دورقمی به بار خواهد آورد .در این
نامه آمده اس��ت هیچ اقتصاد ملی در دنیا نمیتواند بدون وارد
آمدن صدمات و ضررهای چشمگیر ،چنین شرایطی را تحمل
کند .در این نامه نوشته شده است از اواسط آوریل اقتصاد آلمان
در یک ش��رایط استثنایی فاجعه بار قرار دارد .در همین حال
موسس��ه آلمانی مطالعات اقتصادی «اینفو» اعالم کرد حدود
یک سوم شرکتهای آلمانی ( 29/2درصد از آنها) بر این باورند
در صورت تمدید محدودیت فعالیتهایشان به علت اقدامات
مربوط به مقابله با شیوع ویروس کرونای جدید ،حداکثر به مدت
 3ماه دوام خواهند آورد .این موسسه همچنین اعالم کرد تنها
کمی بیشتر از نصف شرکتهای آلمانی یعنی  52/7درصد از
آنها در چنین شرایطی میتوانند تا  6ماه دوام بیاورند .کلوس
وولراب ،کارشناس اقتصادی موسسه اینفو گفت« :اینها ارقامی
نگرانکننده است که نشان میدهد موجی از ورشکستگی انتظار
ما را میکشد» .تا ظهر چهارشنبه شمار مبتالیان به کرونا در
آلمان به  160هزار و  479نفر و با ثبت موارد جدید فوت ناشی
از کرونا ،آمار تلفات این ویروس در آلمان به  6هزار و  ۳۱۴نفر
رسید .یکی از دالیل افزایش شمار بیماران و جانباختگان ،رفع
برخی محدودیتها و تقویت زنجیره سرایت میتواند باشد .نشریه
اقتصادی لوفیگاروی فرانس��ه نیز در گزارشی از وقوع سونامی
اقتصادی در فرانسه پساکرونا خبر داده است .خبرگزاری فرانسه
به نقل از «موریل پنیکو» وزیر کار فرانسه اعالم کرد در پی شیوع
ویروس کرونا 11 ،میلیون و  300هزار نفر از حقوقبگیران این
کش��ور که در هزاران بنگاه اقتصادی مشغول به کار بودند ،به
طور موقت بیکار شدهاند .بر اساس دادههای مرکز اشتغالزایی
فرانسه ،شمار بیکاران فرانسه در یک ماه گذشته  7درصد افزایش
داشته که این به منزله شیوع بحران بیکاری در پسا کروناست.
فرانسه هم بشدت تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته و تا به حال
 165911نفر در این کشور به کرونا مبتال شده و  23660نفر
هم بر اثر آن جانباختهاند.
■■افزایش آمار خشونتهای خانگی در انگلیس

روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس به نقل از یک مقام مرتبط
با بخش آسیبهای اجتماعی نوشت :در زمان اجرای سیاست
قرنطین��ه و در بحبوحه تنشهای فزاین��ده در داخل خانهها،
کودکان به والدین خود حمله میکنند« .دیم گرا بایرد» کمیسر
افراد آس��یبدیده در انگلیس و ولز گفت :گزارشها درباره نوع
تازهای از خشونت خانگی رو به افزایش است .وی روز سهشنبه
در جمع نمایندگان پارلمان انگلیس گفت« :ما شاهد خشونت
فرزندان بزرگتر علیه والدینش��ان هستیم که احتماالً نشان
میدهد کودکان میخواهند به بیرون از خانه بیایند ولی والدین
ب��ه آنها اجازه این کار را نمیدهند .ما درباره نوجوانان صحبت
میکنیم و این نگرانکننده است».
وی در کمیت ه دادگستری پارلمان گفت :تعداد تماسها با
خطهای تلفنی مراکز کمک به افراد نس��بت به شکایتها به
پلیس افزایش بیش��تری پیدا کرده است .کسی تردیدی ندارد
که بدرفتاری در خانهها بشدت افزایش یافته است و زمانی که
فرد خشن همراه شما در قرنطینه حضور دارد ،فرار کردن بسیار
دشوار میشود .دیم ویرا دولت را به نشان ندادن واکنش سریع
به افزایش بدرفت��اری خانگی در زمان قرنطینه ویروس کرونا
متهم کرد .وی گفت :واکنش دولت درباره هر بحران دیگری به
همین شکل بوده است .کمیسر افراد آسیبدیده در انگلیس و
ولز همچنین گفت :کمکهای قول داده ش��ده از طرف وزارت
کشور به خطوط تلفنی کمک به افراد ،هنوز دریافت نشده است.
وی افزود :این نگرانی وجود دارد که وضعیت بدتر ش��ود و
خشونت خانگی شدت یابد .وی پیشبینی کرد به محض لغو
قرنطینهها ،سونامی شکایتها آغاز شود و از دولت خواست برای
رسیدگی به افزایش تعداد افرادی که خواستار کمک خواهند
شد ،از هماکنون برنامهریزی کند.
نام کشور

صدها آمریکایی برای دریافت کمکهای غذایی در لسآنجلس و پنسیلوانیا صف کشیدند  .همزمان با بیکار شدن میلیونها آمریکایی در میانه شیوع کرونا ،صدها نفر از شهروندان این کشور
در لسآنجلس و پنسیلوانیا با خودروهای خود صف کشیدند تا کمکهای غذایی دریافت کنند .به گزارش روزنامه دیلیمیل ،در این رویداد خیریه که از سوی بانک غذای منطقهای لسآنجلس
انجام شد ،گالنهای شیر از پنجره خودروهای دریافتکنندگان این کمکهای غذایی تحویل آنان شد و داوطلبان کمک به این اقدام نیز کیسهها و جعبههای مواد غذایی را در صندوق عقب
خودروی دریافتکنندگان این کمکها قرار دادند تا از ارتباط انسانی غیرضروری خودداری شود .در شهر پراسپکت پنسیلوانیا نیز بیش از  ۱۵۰۰خودرو برای دریافت جعبههای  ۱۱کیلویی مواد
بوکارها در آمریکا وضعیت اقتصادی این کشور را بشدت تحت تاثیر قرار داده و بیش از  26/5میلیون تن از  ۲۱مارس برای دریافت مزایای
غذایی صف کشیدند .شیوع کرونا و تعطیلی کس 
بیکاری ثبتنام کردهاند.

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

آمریکا

1,036,417

59,284

اسپانیا

236,899

24,275

ایتالیا

201,505

27,359

فرانسه

165,911

23,660

آلمان

160,479

6,314

انگلیس

161,145

21,678

ترکیه

114,653

2,992

شاه محمود قریشی ،وزیر خارجه پاکستان با ارسال
نامهای به س��ازمان همکاری اسالمی نسبت به افزایش
اسالمهراسی در هند و تشدید خشونتها علیه مسلمانان
همزمان با شیوع کرونا هشدار داد.
در این نامه ،وزیر خارجه پاکس��تان خواستار حفظ
حقوق مسلمانان در هند شده و گفته الزم است جامعه
بینالمل��ل از دولت هند بخواه��د جلوی اقدامات علیه
امنیت و رفاه مس��لمانان را بگیرد .به گفته وزیر خارجه
پاکستان ،اقدام نیروهای افراطی تحت پشتیبانی حزب
حاکم «بهاراتیا جاناتا» در هند و دستور کار این احزاب
علیه اقلیتها از جمله مسلمانان مغایر با کنوانسیونهای
بینالمللی است.

هشدار نظامی چین به آمریکا

ارتش چین اعالم کرد ناوهای آمریکایی را در ارتباط
با ورود بدون مجوز به آبهای قلمرو چین در محدوده
جزایر «ژیا» زیر نظر دارد و به آنها هشدار داده است .در
این خبر گفته شده نظامیان چین به کشتیهای نظامی
آمریکایی برای ترک این منطقه هشدار دادهاند .بر اساس
این گزارش ،یک کشتی نظامی آمریکا روز سهشنبه بدون
کس��ب مجوز به آبهای چین جنوبی در منطقه جزایر
ژیسا وارد شده است.
گفته شده در حال حاضر ارتش چین واحدهایی از
نیروی دریایی و هوایی را برای نظارت در منطقه مستقر
کرده و نسبت به تحرکات نظامی آمریکا هشدار داده است.
دریای چین جنوبی دریایی حاشیهای است که بخشی
از اقیانوس آرام به ش��مار میآید و ناحیهای حدود 3/5
میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگه تایوان را در بر
میگیرد .این دریا پس از  5اقیانوس جهان بزرگترین
ناحیه دریایی جهان است.

درخواست نویسنده سعودی
برای سوزاندن فلسطینیها

رواف الس��عین ،نویسنده جنجالی سعودی یک فایل
ویدئویی توهینآمیز علیه فلسطینیها خطاب به بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی منتشر کرد .وی
در این فایل ویدئویی گفت :من حاضرم نزد یک یهودی
بخوابم اما نزد یک فلسطینی نه .من حاضرم یک یهودی
را در منزل میهمان کنم اما یک فلس��طینی وارد خانهام
نش��ود! السعین خطاب به فلسطینیها گفت :شما عرب
نیستید .شما سرزمین یا آرمانی ندارید ،بلکه این سرزمین
متعلق به اس��رائیل است .اسحاق ش��امیر ،رابین و گلدا
مایر قهرمان بودند اما نتانیاهو ترسو است چرا که شما را
نسوزانده ،نمیدانم چرا در حالی که سالحهای زیادی در
اختیار دارد این کار را نمیکند! وی ادامه داد:ای نتانیاهو!
جهان را از حضور فلسطینیها پاک کن.

هیالری کلینتون
رسم ًا از بایدن حمایت کرد

هیالری کلینتون وزیر اس��بق خارجه و نامزد حزب
دموکرات در انتخابات  ۲۰۱۶ریاس��تجمهوری آمریکا
رسما از جو بایدن برای انتخابات ریاستجمهوری امسال
حمایت کرد .هیالری کلینتون بامداد دیروز در یک برنامه
انتخاباتی جو بایدن که به صورت آنالین پخش ش��د ،به
عنوان میهمان ویژه شرکت کرد.
همس��ر بیل کلینتون ،رئیسجمهور پیشین آمریکا
در این مراس��م ضمن انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ در
زمینههای مختلف بویژه مقابله با ش��یوع ویروس کرونا،
رسما حمایت خود را از بایدن در انتخابات ریاستجمهوری
اعالم کرد.
هیالری کلینتون که س��ابقه حضور و شکس��ت در
انتخابات ریاس��تجمهوری س��ال  ۲۰۱۶را دارد ،در این
نشست آنالین در تمجید از جو بایدن گفت :ما اکنون به
رئیسجمهوری مثل جو بایدن نیاز داریم.
او در توئیتر خود هم در این باره نوش��ت :ای کاش ما
در حال حاضر در اتاق بیضی شکل کاخ سفید (دفتر کار
رئیسجمهور آمریکا) رهبری جو بایدن را شاهدبودیم.
آمریکاییها س��زاوار رئیسجمهوری هستند که بحران
«کووید »۱۹-را با احساس ،صالحیت و احترام گذاشتن
ب��ه عل��م مدیریت کند تا ما جان م��ردم و اقتصادمان را
نجات دهیم.

چاقوکشی در آلمان
 ۴نفر زخمی شدند

رس��انههای آلمانی از وقوع حادثه چاقوکشی در شهر
هانائو واقع در ایالت هسن خبر دادند .بر اساس گزارشها،
با اینکه تعداد مهاجمان دقیقا مشخص نیست اما گفته
میش��ود حدود  ۵تا  ۷مرد با اس��تفاده از سالح سرد به
عابران پیاده حملهور شدهاند.
به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک ،پلیس آلمان میگوید
در این حادثه حداقل  ۴شهروند آلمانی زخمی و  2مظنون
نیز بازداشت شدهاند 2 .مظنون بازداشتشده ۲۴ ،و ۲۹
ساله هستند .با این حال انگیزه ضاربان یا جزئیات بیشتری
از این خبر هنوز منتشر نشده است .شهر هانائو پیش از
این نیز شاهد حوادث اینچنینی بوده و حدود  2ماه قبل
در پی تیراندازی در این شهر 8 ،نفر جان خود را از دست
داده و  5نفر نیز مجروح شدند.

