تحلیل
حواشی یک انتصاب

الکاظمی با آیزنهاور عراق آمد!

فرارو :برایان هوک رئیس کارگروه ویژه میز ایران در وزارت خارجه ایاالت متحده ،در گفتوگویی مفصل در دو ســالگی خروج
آمریکا از برجام ،با شبکه خبری سیانبیسی خطاب با کنایه به جو بایدن نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری گفت:
«بعضی از نامزدهای انتخاباتی وعده میدهند به توافق هستهای ایران بازخواهند گشت .چیزی زیادی از این توافق باقی نخواهد
ماند که آمریکا به آن محلق شود ».هوک در پی ادعای گذشته خود بار دیگر گفت :توافق هستهای برجام به بهای از دست رفتن
صلح و امنیت در منطقه به دست آمده است.
وی اضافه کرد :ایران از این توافق برای افزایش ستیزهجویی در منطقه ،آزمایش موشکهای بالستیک و اشاعه موشکی استفاده
کرده است و ما اقدام فوقالعادهای برای عوض کردن این روند انجام دادهایم.

ایسنا :منابع عراقی مدعی شدند که دختر صدام چند سال پیش با موافقت نوری مالکی به صورت محرمانه برای رفتن به سر قبر
پدرش ،به تکریت رفته بود .به گزارش روزنامه رأیالیوم ،منابع عراقی مدعی شدند رغد صدام چند سال پیش در دوره نخستوزیری
نوری مالکی با میانجیگری دولت اردن برای رفتن به سر قبر پدرش به تکریت سفر کرده بود .مالکی به این شرط با این سفر موافقت
کرده بود که این سفر کام ً
ال محرمانه بماند.
رغد صدام به همراه شش تن دیگر به سر قبر پدرش رفت .به گفته این منابع او همچنان از حمایت برخی قبایل عراقی برخوردار
است ،برای همین دولت سابق عراق با بازگشت او مخالفت کرد .وی همچنان تالش میکند تا بار دیگر بتواند به سر قبر پدرش در
تکریت برود.
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مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا:

دربارهاماکنمقدستابعتشخیصکارشناسیستادهستم

آیتاله خامنهای ،مقــام معظم رهبری در
ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا
که با حضور اعضای این ستاد و استانداران
 ۳۱استان کشور برگزار شد ،عملکرد ملت
و مسئوالن را در این زمینه در ابعاد مختلف
اجتماعی -فرهنگی ،درمانی ،بهداشــتی،
علمــی ،مدیریتی و خدماتــی «حرکتی
جهادی ،عظیــم و افتخارآمیز» خواندند.
پیش از سخنان مقام معظم رهبری آقای
روحانی رئیسجمهور از فعالیت ستاد ملی
مبارزه با کرونا و کمیتههای هشتگانه آن
در  ۸۰روز گذشته گزارش داد.
مقــام معظم رهبــری با تأکید بــر ثبت،
بازخوانی و روایت هنرمندانه این تالش و
فداکاری ملی افزودند :مردم عزیز ایران با
رفتار متین و صبورانــه خود انصافاً خوش
درخشیدند و فرهنگ اســامی -ایرانی را
جلوهگر ساختند.
ایشــان با قدردانی از گزارشهای بســیار
خوب و روشــنگری که در جلســه بیان
شد ،از زحمات شــبانهروزی مسئوالن و
دستاندرکاران مبارزه با کرونا تشکر کردند
و خدای متعال را به علت توفیق بزرگی که
در این زمینه نصیب ملت و مسئوالن کشور
کرده است ،شکر و سپاس گفتند.
مقام معظم رهبری در تبیین ابعاد مختلف
توفیقات ملت و مسئوالن در ماههای اخیر
گفتند :در زمینه درمــان و انواع خدمات
پزشکی ،پیشگیری ،غربالگری ،بهداشت
محیط و مراکز عمومی ،کاری حقیقتاً بزرگ
و در خور قدردانی انجام شده است.
ایشــان تولیــد لــوازم و تجهیــزات در
دستگاههای مختلف از جمله شرکتهای
دانشبنیان و نیز تالش مردم را در زمینه
تهیه و تولید لوازم مورد نیاز بهداشتی یک

عکس  :ایرنا

مصطفی الکاظمی نخستوزیر عراق طی یک بیانیه
از یک پست کلیدی و یک ستاد بحران خبر داد .ژنرال
عبدالوهاب ساعدی که پیشینه جنجالی دارد و به
ژنرال آیزنهاور معروف است ،با ترفیع درجه به سمت
رئیس دستگاه ضد تروریسم عراق منصوب شد.
الساعدی کیست؟
ایــاالت متحــده در نوامبــر  2005در
راســتای بازســازی ارتش عــراق ،به تشــکیل
نیروی نظامی موســوم به «نیروهــای ویژه عراق
( »)Iraqi Special Operations Forceاقدام کرد.
این نیرو در ابتدا شامل دو گردان رزمی و دو گردان
پشتیبانی بود و تجهیز و آموزش آن به عهده نظامیان
آمریکایی و البته با هزینه وزارت دفاع عراق ،بود .الزم
به ذکر است که نیروی مزبور ،نسخه عراقی «نیروهای
ویژه آمریکا ( »)U.S. Special forcesاست .نیروی
مذکور طی سالهای گذشته توسعه پیدا کرد و نام
جدید «نیروی مبارزه با تروریسم» را به خود گرفت.
در محافل آمریکایی از این نیرو با عنوان «لشــکر
طالیی ( »)Golden Divisionیاد میشود.
از این رو ،بعدها تالش کردند تا در عملیاتهایی که
برای بازپسگیری مناطق اشغالی از چنگ داعش
صورت میگیرد« ،لشــکر طالیی» را که توســط
خودشان تربیت و تجهیز شــده بود ،در خط مقدم
قرار دهند و بــه بهانه اینکه آلترناتیــو دیگر یعنی
«حشدالشــعبی» رنگ و بوی طایفهای دارد ،مانع
حضور حشدالشــعبی در خط مقدم عملیاتهای
آزادســازی مناطق اشــغالی چون فلوجه ،موصل،
بیجی ،تکریت و ...شــوند .در تمــام عملیاتهای
«لشکر طالیی» علیه داعش ،سعی رسانههای غربی،
برجسته کردن نقش فرمانده میدانی این لشکر ،یعنی
«سپهبد عبدالوهاب الساعدی» بود .در رسانههای
غرب از او به عنوان «قهرمان عراق» نام برده شــده
اســت« .یوروزنیوز» در مارس  2019از او ،با تعبیر
معنادار «ژنرال آیزنهاور» و «ژنرال شــارل دوگل»
عراق اسم برد.
ستاد بحران درباره آمریکا
در پی این ترفیع الکاظمی اعالم کرده است
که برای حل و فصل مســائل با ایاالت متحده یک
ستاد بحران تشکیل میدهد و به گفتوگو با مقامات
مربوطه میپردازد .ظاهرا ً الکاظمی در نخســتین
تصمیمات خود به سراغ مهمترین چالشهای دوران
ریاست خود رفته است.
چالشهای پیش روی الکاظمی بســیار اســت .از
خروج آمریکا گرفته تا ظهور مجدد داعش و جنگ
میان ایران و آمریکا و بیثباتی سیاسی و امنیتی در
عراق ،اما الکاظمی فوت کوزهگری را میداند .او یک
روزنامهنگار بوده ،او رسانه را میشناسد .او میداند
برای دل بردن از فراکســیونها و احزاب سیاسی
باید فراجناحی عمل کند .از همان روزهای آغازین
معرفی او گمانهزنیها بــر انتخاب قطعی او در کفه
ترازو وزن بیشــتری داشت .الکاظمی کسی بود که
بعد از برکناری عبدالمهدی ،عالوی و الزرفی روی
کار آمد .او حاال در سخنرانی اخیر خود در پارلمان
عراق میگوید که اجازه نخواهم داد کشــورم محل
تجاوز به کشور دیگری شود.
چالشهای الکاظمی چیست؟
نخستین و مهمترین آن را شاید بتوان خروج
آمریکا از عراق و اختالف تهران و واشنگتن در جهت
منافع دو کشــور در عراق دانســت .پارلمان عراق
الیحهای برای این خروج تصویب کرده اســت که
اعتراض واشنگتن را به همراه داشته ،پس از تصویب
این الیحه ناآرامیهای مشــکوکی در عراق شدت
گرفت .تحرکات داعش و حمالتی به سفارت آمریکا
که دست آخر مشخص نشد این حمالت از سوی چه
گروهی انجام شده است .برخی تحلیلگران در همان
زمان حمالت معتقد بودند کــه این حمالت برای
ناامن کردن عراق در راستای توجیه حضور نظامی
آمریکاست تا واشنگتن با بهانه تهدید منافعش در
عراق ماندگار شود.
دومین مســئله وضعیت فروش نفت این کشــور
اســت که عراق فع ً
ال عمده مخارج را از این طریق
فراهم میکند که آن هم اختالف دیرینهای با اقلیم
کردســتان بر ســر منابع نفتی دارد چرا که عمده
چاههای نفتی دست اقلیم اســت .سومین مسئله
معافیتهای تحریمی عراق است؛ اگر این معافیتها
از سوی آمریکا تمدید شــود عراق مانند هرساله با
مشکل گاز و برق مواجه خواهد شد ،مسئلهای که در
سالهای گذشته اعتراضات گسترده عراقیها را به
همراه داشته است.
چهارمین مسئله بحثهای داخلی این کشور است.
دو دستگی میان حامیان صدر و دیگر عراقیها این
روزها شدت بیشتری به خود گرفته است .مقتدی
صدر ظاهرا ً این روزها خود نیــز از ادامه اعتراضات
منصرف شده است ،اما حامیان او همچنان با اسلحه
در خیابانها پرسه میزنند و با مخالفان صدر درگیر
شدهاند .این در حالی اســت که تنها اختالف بر سر
این دو گروه نیست احزاب و فراکسیونهای سیاسی
عراق هرکدام ساز خودشــان را میزنند و برخی از
روزنامهنگاران عراقی میگویند اینها طی  17سال
گذشته جز فســاد و دزدی کاری از پیش نبردهاند
و حاال دعوای آنها برای سهم بیشتر در پستهای
کلیدی برای همین است.
پنجمین مســئله نیروهای مقاومت عراق است که
برخی از احزاب سیاسی عراق خواهان متوقف کردن
این نیروهای بسیج مردمی هستند و این مسئله نیز
خود سبب اختالف شده است .این در حالی است که
بســیج مردمی این روزها در حال دفع مجدد گروه
تروریستی داعش است.
آینده چیست؟
حال ســؤال این اســت که با وجــود این
چالشها نخســتوزیر تازه نفس عــراق آیا توان
مدیریت حل این مسائل را دارد؟

برایان هوک به بایدن :چیزی از برجام نمانده که به آن ملحق شوی!

دختر صدام با اجازه مالکی بر سر قبر پدرش رفت

عرصه پرافتخار دیگر دانستند.
آیتاله خامنــهای ارائه خدمــات رفاهی
و حضور ملت ،بســیج ،نیروهای مسلح و
همه دســتگاهها را در این زمینه از لحاظ
گستردگی و تنوع خدمات مردمی ،حرکتی
مؤمنانه و حیرتانگیز بر شمردند و افزودند:
این حرکت عظیم و حضور مردم در صحنه
جز به اراده الهی و دســت قدرت پروردگار
امکانپذیر نبود.
ایشان گفتند :مکرر از پرستاران ،پزشکان و
کادر درمانی -بهداشتی تشکر کردهایم که
داوطلب
جا دارد در کنار اینها ،از نیروهای
ِ
جوان ،بسیجی و طلبه نیز قدردانی کرد که
در عرصههای سخت و خطرآفرین از جمله
غسل و کفن و دفن ورود کردند و این کار
دشوار را بر عهده گرفتند.
آیتاله خامنــهای تالشهــای علمی و

سوئیس

تحقیقاتــی مراکــز دانشــگاهی و برخی
شــرکتهای دانشبنیان را برای شناخت
رفتار ایــن ویروس متقلــب و پیدا کردن
واکسن و داروی مقابله با کرونا ،بُعد دیگری
از افتخار ایرانیان بر شمردند و ابراز امیدواری
کردند جوانان دانشمند میهن بتوانند هر چه
زودتر در این زمینه نیز افتخار بیافرینند و
اســتعداد ایرانی را بار دیگر به دنیا نشان
دهند .ایشان برنامهریزی و مدیریت ستاد
ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت را نیز
حقیقتاً خیلی خوب خواندند و افزودند :این
افتخارات ملی باید ثبت شود.
آیتاله خامنهای رزمایش کمک مؤمنانه
را عرصهای برای بروز جلوههایی از فرهنگ
اسالمی و انقالبی دانستند و افزودند :این کار
در بسیاری از موارد رایحه خوش خدمات و
پشتیبانی دوران دفاع مقدس را دوباره در

عراق

کشور جاری کرد.
مقام معظم رهبــری ماههای اخیــر را از
زاویــهای دوران خانهنشــینی عمومــی
خواندند و افزودنــد :در این دوران نقش و
جایگاه خانواده در فرهنگ اسالمی -ایرانی
آشکارتر شد در حالیکه در کشورهایی که
خانواده پایه و معنای درستی ندارد ،دوران
خانهنشــینی عمومی به این شــکل قابل
تحمل و درک نیست.
ایشان افزودند :در این زمینه باید زحمات
زن خانواده را مورد توجه و عنایت ویژه قرار
داد که با صبر و حلم در اداره خوب خانه و
خانواده نقشآفرینی کرده است.
ایشان در زمینه «شکســت تواناییهای
مدیریتی غرب» خاطرنشان کردند :کرونا
در آمریکا و اروپا در مقایسه با دیگر کشورها
دیرتر شــیوع پیدا کرد یعنی این کشورها

آمریکا

فرصت داشــتند خود را آماده مواجهه با
این ویروس کنند ،امــا آن چنان که باید و
شاید نتوانستند که آمار باالی مبتالیان و
فوتشدگان در آمریکا و برخی کشورهای
اروپایی و مشــکالت مختلف مردم در این
کشورها از جمله بیکاری ،این ناتوانیها را
اثبات میکند.
ایشان با اشاره به مواردی همچون هجوم به
مغازهها و برخی چالشهای دیگر افزودند:
غربیها با همه ادعاها در ایــن زمینه نیز
شکســت خوردهاند که باید این واقعیات
برای افکار عمومی تبیین شود.
آیتالــه خامنــهای در آخریــن نکتــه
سخنانشان با اشاره به یک سؤال بیپاسخ
درباره مراسم دعا ،نماز و عبادات در مساجد
و اماکن مقدس تأکیــد کردند :بنده هیچ
پیشــنهادی در این باره ارائــه نمیکنم و
تابع نظر و تشــخیص کارشناســی ستاد
ملی مبارزه با کرونا هســتم ،اما باید توجه
داشت که عبادات و توسل به خصوص در ماه
رمضان و شبهای قدر جزو نیازهای اساسی
و حتمی مردم است و مردم در قضایای مهم
نیز بیشتر به ارتباط با پروردگار نیاز دارند
البته معتقدم اگر قواعد ســختگیرانهای
هم در این زمینه وضع شــود مردم مؤمن
و مسجدی حتماً بیشــتر از دیگران به آن
عمل میکننــد .مقام معظــم رهبری در
جمعبندی این بخش از سخنانشان افزودند:
همانگونه که گفتم نظر کارشناسیشده در
ستاد ملی مبارزه با کرونا را معتبر میدانم،
اما این بررســی را باید به کسانی سپرد که
حقیقت و ضرورت دعا و توســل را درک
میکننــد آن وقت هر چــه آنها تصمیم
بگیرنــد بنده و همــه مردم بــه آن عمل
خواهیم کرد.

چین

صف  1.5کیلومتری غذای مجانی در سوئیس!

ستاره فوتبال عراق ،وزیر ورزش شد

کرونا بهانه تاختن اوباما به ترامپ

نحوه مدیریت کرونا در آمریکا
یک «فاجعه تمامعیار» بود

سیستم سالمت
ما ضعف دارد

یورونیوز :در شــهر ژنو یکی از گرانترین شهرهای
جهان ،هزاران نفر در صفهای طوالنی ایســتادند تا
بتوانند بستههای مجانی مواد غذایی را دریافت کنند.
خبرگزاری فرانسه مینویسد :بحران کرونا فقرایی را
نشان داد که معموالً در شهر ژنو دیده نمیشدند .در این
شهر ثروتمند سوئیس که به بانکها ،تولید ساعتهای
لوکس و فروشگاههای کالس باال مشهور است شماری
از مردم از ساعت پنج صبح شنبه در صف ایستادند .این
موضوع را انجمن خیریه «همبســتگی» که این مواد
غذایی مجانی را ارائه میکند ،اعالم کرده است .محل
توزیع غذا نیز ورزشــگاه هاکی ژنو بود .بعد از گذشت
چهار ســاعت ،طول صف به  1.5کیلومتر رســید .در
طول صف ،اکثر افراد ماسک داشتند و فاصله دو متری
میان یکدیگر را حفظ میکردند .ســازماندهندگان
این برنامــه گفتهاند فکر میکنند تعــداد افرادی که
دیروز شنبه مراجعه کردند و افرادی که یک هفته قبل
آمدند مساوی است .دو هزار نفر .رئیس انجمن خیریه
«همبستگی» هم گفت :ما در روند تصاعدی هستیم.
توزیع غذا در روز شنبه ،ششمین مرحله از زمان آغاز
بحران اســت .در هر مرحله تعداد مراجعه کنندگان
بیشتر میشــود .دولت سوئیس شــماری از مقررات
فوقالعاده را برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا
اعمال کرده است که میتوان به تعطیلی رستورانها
و اکثر فعالیتهای تجاری اشــاره کرد .تاکنون کرونا
منجر به مرگ  1500نفر و ابتالی بیش از  30هزار نفر
در این کشور شده است .سوئیس هم اکنون کم کم به
دنبال بازگشایی کسب و کارها و فعالیتها بعد از دو ماه
قرنطینه اســت .این وضعیت تاثیرات دردناکی برای
کارگران غیررسمی و گروههای حاشیهای ایجاد کرد.
براساس دفتر فدرال آمار ســوئیس ،یک میلیون نفر
از جمعیت  8.3میلیون نفری این کشــور در وضعیت
اقتصادی بیثبات به سر میبرند و  660هزار نفر از آنها
«فقیر» به شمار میآیند.

عصر ایران :ستاره ســابق فوتبال عراق به عنوان وزیر
ورزش این کشور تعیین شــد .خبرگزاری فرانسه در
این باره نوشــت :به صورت ناگهانی« ،عدنان درجال»
ستاره فوتبال عراق و سرمربی اسبق «اسود الرافدین»
(«مشکی بینالنهرین»  -لقب تیم ملی فوتبال عراق)
خود را در موقعیتی دید که پیراهن ورزش را با پیراهن
سیاست عوض کند.
«عدنان درجال» قبل از این تالش میکرد ریاســت
فدراسیون فوتبال عراق را به دســت آورد ،اما حاال با
رأی اعتماد پارلمان به کابینه مصطفی الکاظمی ،خود
را در رأس وزارت ورزش و جوانان میبیند .عدنان این
بازیکن مدافع قدبلند حضور جدی در لیگ فوتبال را
از سال  1979با تیم قدیمی «الزورا» آغاز کرد و بعد از
تیم «الطلبه» به تیم «الرشید» منتقل شد همان تیمی
که « ُعدی» پسر صدام حسین ،آن را اداره میکرد .او در
سال  1992به عنوان مربی تیم ملی کشورش منصوب
شــد و پس از آن مربیگری را در تیمهای مختلفی در
داخل و خارج عراق ادامه داد تا اینکه در ســال 2014
از دنیای مربیگری هم خداحافظی کرد .وی در ســال
 2018بعد از  25سال ترک عراق به کشورش برگشت
و تالش کرد سمت ریاست فدراسیون فوتبال عراق را به
دست آورد .با این حال او با اتهاماتی از سوی فدراسیون
وقت فوتبال روبهرو شد ،اما با شکایت عدنان ،مسئوالن
فدراســیون فوتبال عراق محکوم شــدند .او شهروند
شیعهای است که نامش از ســوی احزاب سنی عراق
برای وزارت ورزش مطرح شد ،اما احزاب شیعه مقاومت
کردند تا جایی که رئیس پارلمان (محمد الحلبوسی)
با انتشــار توئیتری ،به این نزاع پایان بخشید .در این
توئیت ،رئیس پارلمان نوشت که «عدنان درجال خارج
از همه دســتهبندیهای مذهبی است» .الحلبوسی
همچنیــن در این توئیت ،فیلمــی از یکی از گلهای
مشــهور درجال به کرهجنوبی در مسابقات مقدماتی
المپیک  1982منتشر کرد.

عصر ایران :باراک اوباما رئیسجمهوری سابق آمریکا
از نحوه مدیریت بیماری کرونــا در ایاالت متحده
آمریکا انتقاد کــرده و آن را «فاجعهای تمام عیار»
توصیف کرده است.
اوباما در یک تماس اینترنتی که محتوای آن از سوی
«یاهو نیوز» منتشر شده ،دولت ترامپ را مسئول
مختل کردن روند مبارزه با ویروس کرونا توصیف
کرده و عملکــرد دولت ترامــپ در قبال مدیریت
بحران کرونا را فاجعهآمیز دانسته است.
اوباما که ایــن اظهارات را در یک گــروه اینترنتی
متشکل از مدیران دولت ســابق خود بیان کرده،
ترامپ و حامیان او را مســئول تشدید تنشهای
قومی در آمریکا دانسته و تاکید کرده این تنشها
سبب مختل شــدن تالشها برای مقابله با شیوع
ویروس شده است.
به گفته اوباما ،عملکرد دولت ترامپ در قبال بحران
کرونا یک فاجعه تمام عیــار بوده ،چرا که ذهنیتی
خودخواهانه در مبارزه با کرونا وجود داشته و این
نگاه حاکم بوده «که در این وضعیت برای من چه
چیزی هست و بقیه به جهنم» .اوباما تاکید کرده
این نگاه خودخواهانه دولت ترامپ به طور مشــابه
در جهــان و در بین دولتها هم حاکــم بوده و به
همین خاطر واکنش جهانی به این بحران این قدر
ضعیف و پرنقص بوده است .حتی بهترین دولتها
هم در این زمینه بد عمل کردنــد .بنا به اظهارات
اوباما« :چیزی که ما داریم بــا آن مبارزه میکنیم
خودخواه بودن ،قومی عمل کــردن و تفرقهانگیز
بودن و دشمنپنداری است .روندهایی که تبدیل به
انگیزههای قدرتمندتر در حیات آمریکایی شدند».
اوباما تاکید کرده به خاطر همین نقایص جدی است
که او قصد دارد هر چقدر زمان الزم باشــد ،صرف
کرده و هر چقدر میتواند برای جو بایدن ســخت
تالش کند.

یک مقام ارشد چین به رسانههای این کشور گفته
است که همهگیری ویروس کرونا «امتحان بزرگی»
است که ضعفهای نظام بهداشت عمومی این کشور
را نمایان کرده است.
«لی بین» مدیر کمیسیون ملی بهداشت چین پس
از انتقادهای گســترده خارجی از کشورش درباره
واکنش اولیــه در برخورد با ویــروس کرونا چنین
اظهاراتی را بیان کرد .او افزود :اینک چین پیشگیری
از بیماری ،سیستم ســامت عمومی و جمعآوری
دادههای مرتبط با سالمت را بهبود خواهد بخشید.
مدیر کمیسیون ملی بهداشــت چین در این باره به
خبرنگاران گفت :این بیماری همهگیر چالش بزرگی
برای دولت چین بود و ارتباط ضعیف ما با سیستم
بهداشت و درمان را در حین یک اپیدمی بزرگ نشان
داد .از طرفی چینیها مخالف تحقیقات مســتقل
بینالمللی بر روی منشأ ویروس کرونا هستند.
در ماه آوریل نیز یک گزارش جنجالی اتحادیه اروپا
چین را به انتشار اطالعات غلط درباره ویروس کرونا
متهم کرد .چینیها در دســامبر سال  2019یک
پزشک را از هشــدار دادن در مورد بیماری مسریِ
جدید منصرف کردند .مقامات چینی در آن زمان به
«لی ونلیانگ» پزشک چینی گفتند که باید از «اظهار
نظرهای نادرست» در مورد این بیماری خودداری
کند .این پزشــک در ســال  2020به دلیل ابتال به
همان ویروس مرموز (کووید )19-در بیمارســتان
ووهان جان باخت .براساس مطالعات دانشگاه «جانز
هاپکینز» آمریکا تا کنــون حدود چهار میلیون نفر
از مردم جهان به این بیماری مبتال شــده و نزدیک
به  275هزار نفر جانباختهاند .ســهم چین از این
آمار  84هزار مبتال و چهار هــزار و  637جانباخته
است .بیبیسی در تحلیل خود مینویسد :به ندرت
پیش میآید که رهبران چینی اشــتباهات خود را
تائید کنند.

کرونا و نقابهایی که کنار
میرود

عراقیها
قدردان قهرمانان!

تائید یک مقام چینی:

جهان سیاست
 حکم انتصاب شهردار جدید
آبادان امضا شد

میزان :وزیر کشــور حکم انتصاب محمودرضا
شــیرازی به عنوان شــهردار آبــادان را امضا
کــرد .عبدالرضا رحمانیفضلــی حکم انتصاب
محمودرضا شــیرازی شــهردار جدید آبادان را
امضا کرد.

جهش نیروی زمینی ارتش
در تولید قطعات نظامی

ایرنا :فرمانده نیروی زمینی ارتش ،با بیان اینکه
این نیرو در ســالجاری در حوزه تولید قطعات
نظامی جهش مطلوبی خواهد داشت ،گفت :در
حوزه رباتها ،بالگردی ،ضدزره ،ضدموشــک،
کوادکوپتر ،پهپادها و انواع سنســورهای پایش
مرزی طرحهــای خوبی را در دســتور کار قرار
دادیم تا بتوانیم نیروی زمینی را در سطح اعالیی
قرار دهیــم .امیر «کیومرث حیــدری» با بیان
اینکه هرسالی که مقام معظم رهبری نامگذاری
میکننــد طلیعه امیــدی در مجموعهها ایجاد
میشود ،اظهار داشــت :نیروی زمینی ارتش در
سالجاری در حوزه تولید قطعات نظامی جهش
مطلوبی را خواهد داشت.

جهانگیری میزان داراییهای
دولت را اعالم کرد

فارس :معــاون اول رئیسجمهور گفت :دولت
ایــران دولتــی ثروتمند اســت که بر اســاس
برآوردهای انجامشــده وزارت اقتصاد ،بدون در
نظر گرفتن داراییهای ملی ،نفت ،گاز و معادن،
داراییهای دولت ایران هفت هزار هزار میلیارد
تومان اســت .اســحاق جهانگیری معاون اول
رئیسجمهور در جلســه با اعضای هیئت عامل
بانک مرکزی و مســئوالن نظام بانکی کشور با
تبریک میالد امام حســن مجتبی (ع) و آرزوی
قبولی طاعات و عبــادات همگان در ماه مبارک
رمضان ،درگذشــت رحیمی انارکی مدیرعامل
فقید بانک مســکن و  ۸۰نفر از کارکنان خدوم
نظام بانکی کشور به دلیل ابتال به بیماری کرونا
را به خانوادههای آنان تسلیت گفت.

مدارس کشور از هفته آینده
بازگشاییمیشوند

تسنیم :معاون تربیت بدنــی و سالمت وزارت
آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه مدارس کل
کشــور از هفته آینده باز میشود ،گفت :حضور
دانشآموزان الزامی نیست.بازگشایی مدارس که
تا پیش از این زمزمههایی از آن شنیده میشد و
البته در برخی موارد هم با تکذیب وزارت آموزش
و پرورش و بهداشت همراه شد ،حاال جدی شده
است ،بازگشایی مدارس که پیش از این قرار بود
در مناطق ســفید یا بهاصطالح کمخطر صورت
بگیرد حاال مشمول کل کشور شده است.

حمالت سایبری به چند اپراتور
بندری ایران

ایلنا :مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانوردی
گفت :حمله ســایبری به چند اپراتور بندری در
ایران رخ داده که منشــأ آن خارجی بوده است.
محمد راستاد در نشست خبری در پاسخ به سؤال
ایلنا مبنی بر علت توقــف عملیات کانتینری در
بندر شهید رجایی اظهار داشت :حمله سایبری
به چند اپراتور بندری در ایران رخ داده که منشأ
آن خارجی بوده اســت .وی افزود :این مسئله را
مدیریت کردیم البته توقف کشتی نداشتیم و به
فعالیت روزمره برگشتهایم.

حکم محمدعلی نجفی صادر شد

برخی شنیدهها حاکی از این است که با گذشت
یک هفته از آخرین محاکمه ،محمدعلی نجفی
شهردار اسبق تهران به اتهام قتل همسر دومش
وی از سوی دادگاه به اشد مجازات یعنی حبس
طوالنی مدت محکوم شــده است .این در حالی
است که هنوز سخنگوی قوهقضائیه این خبر را
تأیید نکرده است.
این حکم در حالی از ســوی قضات شعبه دهم
دادگاه کیفری اســتان تهران صادر شده است
که وی در آخرین حکمش که آذر سال گذشته
صادر شــده بود از جنبه عمومی جرم به هفت و
نیم سال حبس برای قتل عمد محکوم شده بود
که با اعتراض وکیل متهم و نقض حکم از سوی
دیوانعالی کشور پرونده به شعبه هم عرض ارجاع
داده شد و هفته گذشته آخرین جلسه دادگاه او
برگزار شد.

