
ائتالف سائرون شکست در تعیین نامزد 
نخست وزیری عراق را اعالم کرد

در حالی که محافل سیاسی و مردمی در انتظار 
توافق فراکسیون ها بر سر نامزدی برای تشکیل 
دولت موقت هستند، ائتالف سائرون به رهبری 
مقتدی صدر از فروپاشی مذاکرات کمیته هفت نفره 
خبرداد. به گزارش ایسنا، نبیل الطرفی، رئیس ائتالف 
انتخاب  سر  بر  هفت نفره  کمیته  گفت  سائرون 
نامزدی به منظور مأموریت برای تشکیل دولت 
موقت جایگزین دولت مستعفی کنونی به توافقی 

دست نیافتند.
ائتالف سائرون با ارسال پیامی به برهم صالح، 
رئیس جمهوری عراق گفت در پی عدم دستیابی 
توافقی،  نامزد  به  بزرگ  فراکسیون های 
رئیس جمهوری باید اختیارات قانونی خود را برای 
معرفی نخست وزیر جدید انجام دهد. طبق ماده 
تعیین شده در قانون اساسی عراق رئیس جمهوری 
مکلف بود تا،  دوشنبه فردی را برای تشکیل دولت 
موقت نامزد کند. رهبران اصلی شیعی اخیرا کمیته 
هفت نفره ای با حضور تمام فراکسیون های شیعی 
پارلمانی را برای بررسی بیش از 31 نامزد برای احراز این 
پست تشکیل دادند تا روی یک نامزد برای تشکیل 
کمیته  در  منبع  یک  کنند.  توافق  موقت  دولت 
هفت نفره روز یکشنبه گفت توافقی در داخل کمیته 
بر سر نامزدی نعیم السهیل فرد نزدیک به نوری 
مالکی، رهبر ائتالف دولت قانون برای نخست وزیری 

صورت گرفت. 

 رئیس اسراییل رسما گانتس را 
مأمور تشکیل کابینه کرد

رئیس رژیم صهیونیستی دیروز بنی گانتس 
رهبر ائتالف آبی-سفید را مأمور تشکیل دولت 
جدید اسراییل کرد. به گزارش ایسنا، روون ریولین 
رئیس رژیم صهیونیستی، بنی گانتس رهبر ائتالف 
آبی-سفید و رقیب انتخاباتی بنیامین نتانیاهو را به 
تشکیل دولت جدید اسراییل مکلف کرد. گانتس 
در پی اعالم مکلف شدنش برای تشکیل دولت 
گفت هر آنچه در توان داشته باشد برای تشکیل 
دولت فراگیر و ملی طی چند روز انجام خواهد داد،  
دولت او به تمام رأی  دهندگان خدمت می کند و این 
کرونا  ویروس  با  مقابله  برای  را  اسراییل  دولت 
هدایت خواهد کرد. این مکلف شدن بعد از آن 
کنست  عضو  حمایت ۶1  گانتس  که  شد  انجام 
)پارلمان اسراییل( را برای تشکیل دولت به دست 
آورده است. پیشتر سومین دور انتخابات کنست 
برگزار شد و بنیامین نتانیاهو با کسب 3۶ کرسی در 
این انتخابات به جایگاه نخست دست یافت، اما 
موفق به کسب ۶1 کرسی پارلمان برای تشکیل 

دولت نشد. 

بایدن: یک زن را معاونم می کنم
جو بایدن که برای کسب عنوان نامزدی حزب 
دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا 
مبارزه می کند، در مناظره ای تلویزیونی با رقیب خود 
برنی سندرز گفت که در صورت پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری یک زن را به عنوان معاون خود 
برخواهد گزید. تاکنون همه رؤسای جمهوری آمریکا 
و معاونان آنها مرد بوده اند. بایدن از زن مشخصی نام 
زنان  دموکرات  حزب  درون  که  گفت  اما  نبرد، 
شایسته ای برای این مقام وجود دارند. سندرز نیز در 
واکنش گفت که شاید یک زن را به معاونت خود 
انتخاب کند. از حزب جمهوری خواه در انتخابات 
نوامبر  سال جاری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری و 
معاون او مایک پنس همچنان نامزدهای این دو 

پست خواهند بود. 

دستور مادورو برای قرنطینه ۷ ایالت 
ونزوئال

ایالت  هفت  گفت   ونزوئال  رئیس جمهوری 
ازجمله کاراکاس، پایتخت  این کشور برای مقابله با 
گسترش ویروس کرونا قرنطینه شده اند. به گزارش 
ایسنا، نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال در 
جریان سخنرانی برای ملت اعالم کرد: »این قرنطینه از 
۵ صبح به وقت محلی دوشنبه شانزدهم مارس آغاز 
میراندا،  الگویرا،  ایالت های  شامل  و  است  شده 
کوخدس، زولیا، آپوره، تاچیرا و کاراکاس می شود. بر 
باید  مردم  قرنطینه،  این  دستور  صدور  اساس 
کسب وکارشان را متوقف کنند، در خانه بمانند و 
کالس های درس مدارس و دانشگاه ها هم به حالت 
تعلیق درمی آید.« مادورو همچنین اعالم کرد، تعداد 
تأییدشده موارد ابتال به کرونا ویروس از 1۰ نفر به 1۷ 

مورد افزایش یافته است. 
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اخبار  روزگزارش کوتاه

گزارش تلگراف از ایتالیا:  

افراد باالی 80  سال رها می شوند تا بمیرند
و ۵9۰  بود؛ 3 هزار  ایتالیا تکان دهنده  گذشته  روز  آمار  ]مجتبیپارسا[ 
این  نفری  از جمعیت ۶۰ میلیون  . حاال  روز مبتال و 3۶8 مرگ، فقط در یک 
بر  را  جان شان  نفر،   18۰۰ از  بیش  و  شده  مبتال  نفر  تاکنون ۲۵ هزار   ، کشور
در  چین،  در  مرگ  تعداد  باالترین  داده اند.  دست  از  کووید 19  ویروس  اثر 
روزهای اوج بیماری، به 1۵۰ نفر رسیده بود. کمتر از نصف مرگ و میر روزانه 
فعلی ایتالیا. در ۵ روز گذشته، آمار مرگ های روزانه در چین از 14 نفر باالتر 
نرفته است. این در حالی است که ایتالیا هنوز هم به روزهای اوج بیماری 

نرسیده است.
روز گذشته، تلگراف در گزارشی نوشت که براساس سندی که به وسیله 
یک واحد مدیریت بحران در شهر تورین ایتالیا به دست آمده، هیچ درمان 
جدی ای بر روی بیماران ایتالیایی که سن آنها باالی 8۰  سال است، صورت 

نمی گیرد؛ اتفاقی که به سادگی می تواند باعث مرگ این افراد شود.
در پروتکلی که برای این واحد مدیریت بحران ارسال شده و خبرنگاران 
تلگراف آن را دیده اند، تعیین شده که در صورت کمبود جا، کدام  یک از بیماران 
باید مراقبت های ویژه دریافت کنند و کدام یک، نه. این کار به خاطر آن است 
که با افزایش سرعت شیوع ویروس کرونا در ایتالیا ظرفیت مراقبت های ویژه 

در این کشور به سرعت در حال اتمام است.
منطقه  مدنی  حفاظت  دپارتمان  وسیله  به  که  سند  این  از  بخشی  در 
پیدمونت تهیه شده، آمده است: »معیار دسترسی به مراقبت های ویژه 
در شرایط اضطراری باید شامل سن کمتر از 8۰ سال و شاخص چارلسون 
)شاخصی که نشان می دهد چه تعداد بیمار دیگر با این شرایط داریم( کمتر 

از ۵ باشد.«
در این پروتکل همچنین معیار قدرت بیمار برای بهبود در نظر گرفته شده 
است. یکی از پزشکان می گوید: »کسی که زنده می ماند و کسی که می میرد، 
براساس سن و شرایط سالمتی تعیین می شود. این معیارها، معیارهای 

شرایط جنگی است.«
در این سند آمده است: »با توجه به رشد این اپیدمی، باید تعادلی میان 
نیاز بیماران کرونایی و دسترسی به منابع موثر برقرار شود. از آنجا که نمی توان 

برای همه بیماران خدمات مراقبت های ویژه را فراهم کرد، ضروری است که 
معیارهایی برای دسترسی به مراقبت های ویژه درنظر گرفته شود. اگر شرایط 
به این وضع در آمد، معیارها باید تعیین کننده گزینه های درمانی باشند و این 
امر باعث می شود که انتخاب درمان وابسته به میزان دسترسی به منابع 
باشد و بیمارستان ها نیز مجبور هستند بر مواردی متمرکز شوند که در آن 

نسبت سود / هزینه نسبت مطلوب تری باشد.«
ایتالیا تنها کشور اروپایی نیست که کرونا در آن اپیدمی شده است. کرونا 
در سایر کشورهای اروپایی نیز منتشر شده، اما در اسپانیا )با حدود 8 هزار و 
8۰۰ مبتال و ۲9۷ مرگ(، آلمان )با بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ مبتال و 13 مرگ( و فرانسه 

)با بیش از ۵ هزار و 4۰۰ مبتال و 1۲۷ مرگ( شرایط وخیم تر است.
آلمان روز گذشته مرزهای خود را با فرانسه، اتریش، دانمارک، سوییس 
و لوکزامبورگ بست تا مانع گسترش بیشتر این ویروس شود. تنها کسانی 
ج از مرزها و در کشورهای همسایه  می توانند از مرزها عبور کنند که کار آنها خار
، مواردی از کرونا گزارش شده است.  است. حاال در تمام ایالت های این کشور
دولت آلمان همه رستوران ها، باشگاه های شبانه، کافه ها و کنسرت ها را 
در پایتخت این کشور تعطیل اعالم کرده است. فرانسه نیز اماکن عمومی 
ازقبیل رستوران ها و سینماها را بسته است. گر چه فرانسه یکی از بهترین 
مقاصد گردشگری برای توریست های خارجی است، اما فعال اجازه بازدید 
ج ایفل، نماد شهر پاریس تا اطالع  از اماکن توریستی وجود ندارد؛ ازجمله بر
ثانوی بر روی گردشگران بسته شد. در اسپانیا نیز »پدرو ساچز« نخست وزیر 
، برای دو هفته اعالم وضع اضطراری کرده است. به این ترتیب تردد  این کشور
عمومی در سراسر اسپانیا محدود شده و این محدودیت ها می تواند تشدید 

و حتی پس از گذشت مدت زمان تعیین شده تمدید شود و ادامه یابد.
شرایط در اروپا به صورتی است که حتی فرماندهان داعش به نیروها و 
جدیدترین  در  داعش  کنند.  دوری  اروپا  از  کرده اند  توصیه  خود  اعضای 
توصیه های خود که از طریق روزنامه الکترونیکی خود »النبأ« منتشر کرده به 
اعضای خود توصیه های بهداشتی هم کرده ازجمله اینکه دست های خود را 

بشویند و هنگام سرفه و عطسه، جلوی دهان خود را بگیرند. 

در حالی که شیوع ویروس کرونا موجب شده مقامات عربستانی تمام 
مراکز تجاری به جز داروخانه ها و فروشگاه های مواد غذایی این کشور را 
تعطیل کنند، اخبار بازداشت شاهزاده های سعودی و ده ها مقام نظامی، 
اداری و قضایی عربستانی در روزهای اخیر نشان از تحوالت جدید در این 

کشور دارد.
که  شده  حاد  به  حدی  هم  عربستان  در  عمره گزاران  حضور  شرایط 
دولت ترکیه نیز که همچون رژیم آل سعود اخبار کرونا را الپوشانی می کند، 
1۰ هزار عمره گزار ترکیه ای را پس از بازگشت به قرنطینه فرستاده است. در 
چنین شرایطی که کرونا به منزله تهدید بزرگ جامعه عربستان را تهدید 
می کند و این کشور به سمت قرنطینه اجتماعی حرکت می کند،  رسانه های 
بن  احمد  بازداشت  خبر  اسفندماه  هفدهم  در  منطقه ای  و  بین المللی 
خاندان  ارشد  شاهزاده های  از  جمعی  و  نایف  بن  محمد  و  عبدالعزیز 
سلطنتی را به وسیله دستگاه امنیتی بن سلمان منتشر کردند، خبری که 
از خیز بلند شاهزاده پراشتها و کم تجربه سعودی برای نشستن بر تخت 

پادشاهی عربستان حکایت داشت.
حاال اقدامات خشونت بار بن سلمان پس از روی کار آمدن به عنوان 
این  ولیعهدی  سمت  شدن  عهده دار  آن  از  پس  و  عربستان  دفاع  وزیر 
کشور که با کمک و نفوذ آمریکا انجام شد، هر روز ابعاد جدیدی به خود 
البی  در  آنها  اجباری  اقامت  و  سعودی  شاهزاده   11 بازداشت  می گیرد. 
یکی از هتل های ریاض در آذر ماه  سال 9۶ که پس از چند روز با پرداخت 
پول های کالن از سوی شاهزاده های سعودی به بن سلمان، قتل فجیع 
جمال خاشقجی، خبرنگار مخالف سعودی در استانبول، قتل سرلشکر 
بن  عبداهلل  شخصی  محافظ  3۰ سال  مدت  به  که  الفغم  عبدالعزیز 

عبدالعزیز پادشاه پیشین عربستان بوده در هفتم مهرماه  سال جاری و 
تهاجم همه جانبه به کشور یمن و کشتار بیش از یکصد هزار یمنی مظلوم، 
تنها قسمتی از برنامه های مخوف بن سلمان برای فرونشاندن شهوت 

قدرت و زمینه سازی برای رسیدن به پادشاهی عربستان است.
طی  که  خورد  رقم  یکشنبه  روز  سلمان  بن  خشونت بار  اقدام  آخرین 
آن  ۲98 مقام دولتی، نظامی و پلیس عربستان با ادعای فساد به قرنطینه 
فساد  با  مبارزه  و  نظارت  به  موسوم  کمیته  شدند.  فرستاده  سیاسی 
در عربستان معروف به شفافیت دیروز در توییتر اعالم کرد که شماری 
رشوه،  ازجمله  جرایمی  به  را  آنها  و  کرده  دستگیر  را  سعودی  مقامات  از 

اختالس، اتالف بیت المال و سوءاستفاده از قدرت متهم خواهد کرد.
طول  در  افراد  این  که  اختالسی  مبلغ  کل  کمیته،  این  اعالم  بنابر 
عربستان  ریال  3۷9 میلیون  کردند  اعتراف  آن  به  اولیه  تحقیقات 
( بوده و از میان بازداشتی ها هشت نفر از افسران ارتش  )1۰1 میلیون دالر
کمیته در جرایم  این  گفته  به  که  بازنشسته هستند  و  عربستان شاغل 
رشوه، پولشویی و سوءاستفاده از قراردادهای دولتی در وزارت دفاع در 
بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰1۵ دست داشتند. این کمیته با اشاره به مقام 
شماری از افراد بازداشتی اخیر اعالم کرده که »از میان بازداشتی ها ۲9 نفر از 
مسئوالن وزارت کشور در منطقه الشرقیه عربستان هستند که در بین 
آنها سه افسر با درجه سرهنگی و یک نفر هم با درجه سرلشکری و یک نفر 
دیگر هم با درجه سرتیپی و دو قاضی است که جرم آنها رشوه خواری عنوان 
شده است و 9 نفر هم به فساد در دانشگاه المعرفه ریاض متهم شده اند 
که موجب واردآمدن خسارت سنگین به یکی از ساختمان های دانشگاه 

و کشته و زخمی شدن تعدادی شده است.« 

با توجه به رشد این اپیدمی، 
باید تعادلی میان نیاز 

بیماران کرونایی و دسترسی 
به منابع موثر برقرار شود. 

از آنجا که نمی توان برای 
همه بیماران خدمات 

مراقبت های ویژه را فراهم 
کرد، ضروری است که 

معیارهایی برای دسترسی 
به مراقبت های ویژه درنظر 

گرفته شود. اگر شرایط به 
این وضع در آمد، معیارها 

باید تعیین کننده گزینه های 
درمانی باشند و این امر 

باعث می شود که انتخاب 
درمان وابسته به میزان 

دسترسی به منابع باشد و 
بیمارستان ها نیز مجبور 

هستند بر مواردی متمرکز 
شوند که در آن نسبت 
 

مطلوب تری باشدسود / هزینه نسبت 

با ویروس کرونا ریاست جمهوری 
ترامپ به پایان رسید

از  طوالنی تر  زمانی  مدت  چند  هر   ] ونر ]پیتر  
آنچه که باید به طول انجامیده است، اما باالخره 
دیده اند.  را  پشت پرده  مرد  اکنون  آمریکایی ها 
آنکه عمری  با وجود  ژانویه ۲۰1۶ نوشتم  در  وقتی 
دولت  سه  برای  و  بوده ام  جمهوری خواه  یک 
جمهوری خواه پیشین آمریکا کار کرده ام، اما هرگز 
به ترامپ رأی نخواهم داد، حتی اگر دولتش بیش 
از دولت هیالری کلینتون با دیدگاه های سیاسی 
من هماهنگ باشد. آن زمان بسیاری از دوستان 
جمهوری خواه من مبهوت ماندند. توضیح من در 
آن زمان که بعدا بارها بر آن تأکید کردم این بود که 
ترامپ اساسا از نظر هوشی، اخالقی، روانی و مزاجی 
مناسب برای اداره ریاست جمهوری نیست. از نظر 
رئیس  یک  انتخاب  در  نکته  مهم ترین  این  من 
است، به این دلیل که برخی اوقات پیش می آید 
با  ریاستش  دوران  در  رئیس جمهوری  یک  که 
بحران غیرمنتظره ای مواجه می شود و اینجاست 
که توان قضاوت، شناخت و شخصیت و رهبری 
او به مهم ترین مسأله تبدیل می شود. چهار سال 
پیش گفتم که »ترامپ هیچ تمایلی ندارد که خود 
را با بسیاری از موضوعات آشنا کند، چه برسد به 

اینکه بر آن موضوعات مسلط شود.« 
هیچ یک از نامزدهای اصلی ریاست جمهوری 
آمریکا تاکنون به این اندازه بی توجه به دانش و 
بی تفاوت به واقعیت نبوده اند.« ترامپ که ترکیبی 
عوام فریبی  بدزبانی،  عاطفی،  بی ثباتی  جهل،  از 
یک  از  بدتر  عواقبی  است،  خودپسندی  و 
ریاست جمهوری ناتوان به همراه خواهد داشت 
و این امر به خوبی می تواند به فاجعه ملی بدل 
نیروهای  فرمانده  به عنوان  ترامپ  تصور  شود. 
مسلح آمریکا لرزه بر پیکر هر آمریکایی می افکند. 
دوره  نخستین  دوم  نیمه  تا  چند  هر  بحران  آن 
اما  انجامید،  طول  به  ترامپ  ریاست جمهوری 
خود را به شکل بیماری همه گیر کرونا نشان داد و 
به سختی می توان رئیس جمهوری را یافت که به 
اندازه دونالد ترامپ تحت الشعاع ویروس کرونا 
قرار گرفته باشد. البته باید گفت نمی توان ترامپ 
را مسئول این ویروس یا بیماری ناشی از آن یعنی 
کووید-19 دانست، چراکه حتی اگر بهترین کار را 
انجام می داد، نمی شد از ورود این ویروس به خاک 
آمریکا جلوگیری کرد، حتی  برخی تصمیمات او مانند 
ممنوعیت سفر نیز عاقالنه بوده است. حتی مقصر 
دانستن ترامپ برای این بیماری نیز غیرمنصفانه 

است. 
ترامپ و دولت او مسئول اشتباهات مرگبار و 
هزینه دار به خصوص تصمیم آنها درباره آزمایش 
پزشکی  فقط روی تعداد محدودی از مردم و اجازه 
ندادن برای این آزمایش در خارج از »مرکز کنترل 
امراض « و فراهم نکردن لوازم برای این آزمایش ها 
هستند. ما هفته های زیادی را برای اقدامات الزم از 
دست دادیم، درحالی که کرونا در سکوت درحال 
پخش شدن بود و این به ما یک احساس دروغین 
امنیت در برابر ویروس داد و هیچ کاری برای جلوگیری 
از شیوع ویروس انجام ندادیم. جرمی کنیندیک که 
مسئول واکنش بین المللی به بیماری ابوال دو دولت 
اوباما بود، به واشنگتن پست گفت: »دولت ترامپ 
زمانی  را که برای واکنش صحیح داشتند، از دست 
داده اند و قادر نخواهند بود آن فرصت ۶ هفته ای را 
دوباره داشته باشند. چیزی را که باید سرزنش کرد، 
واکنش بد، مدیریت پرآشوب کاخ سفید و قبول 
نکردن بزرگی  این موضوع است.« دکتر انتونی فاچی، 
مدیر مرکز آلرژی و بیماری های عفونی  گفت: »ما هنوز 
آزمایش های پزشکی  الزم را انجام نداده ایم و سیستم 
بهداشتی ما باید قبول کند که درحال شکست 
بهداشت  سازمان  که  می دانیم  است.«  خوردن 
جهانی  آزمایش های عملی  را به آمریکا پیشنهاد کرده 
بود، ولی  دولت ترامپ آن را قبول نکرد و حتی وقتی  
پژوهشگران در سیاتل می خواستند آزمایش های 
جدید انجام دهند، مقامات فدرال با آن مخالفت 
کردند. ترامپ همچنین هشدار ها را جدی نگرفت و 
در ماه فوریه وقتی  مقامات »مرکز کنترل امراض« به 
او گفتند که شیوع کرونا در آمریکا غیرقابل اجتناب 

است، عصبانی  شد. 
دولت ترامپ همچنین بخش بهداشت جهانی  
در شورای امنیت ملی  را تعطیل کرده بود. ما کمبود 
دارو و وسایل تصفیه هوا داریم، و بیمارستان های 
ما آمادگی پذیرش تعداد زیادی بیمار مانند ایتالیا را 
ندارند. ولی  بدتر از حمله بهمن، دروغ ها و ادعا های 
غلط ترامپ است. دروغ بعد از دروغ، هر روز ترامپ 
واقعیت را انکار کرد، چون مایل نیست که اثرات 
اقتصادی و سیاسی آن را قبول کند. ولی  سرانجام 
ترامپ درحال کشف این حقیقت است که این 
بیماری همه جاگیر را نمی تواند با توییت یا تغییر 

حقایق حل کند.      
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