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چند مقام ارشــد آمریکایی اذعان داشتند 
بیــم آن دارند که ترامپ بــرای تغییر نتیجه 
انتخابات به ســوء اســتفاده از قدرتش روی 

بیاورد.
به گزارش آکسیوس، مسئوالن ارشد دولت 
آمریکا بسیار نگران هســتند که مبادا دونالد 
ترامــپ رئیس جمهور حال حاضر کشــور از 
قــدرت دولتی سوءاســتفاده کند تــا نتیجه 

انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهد.
این پایــگاه خبری بــه نقــل از مقامات 
آمریکایی نوشت: ترامپ زمان بسیار زیادی را 
با کسانی می گذارند که به نظریه پرداز توطئه و 
شکاک بودن مشهور هستند و به سوءاستفاده 

آشکار از قدرت، تشویق می کنند.
نگرانی مســئوالن کاخ ســفید این است 
کــه ترامپ به اتخاذ ایده مایکل فلن مشــاور 
پیشین امنیت ملی خود برای اعمال حکومت 
نظامی، استقرار ارتش و تغییر نتیجه انتخابات 

ریاست جمهوری، تمایل دارد.
یک مقام ارشــد آمریکایی خاطر نشــان 
می کند: زمانی که ترامپ به بازنشر توئیت های 
محتوی تهدیدها برای زندانی کردن سیاسیون 
و صحبت کردن با افــراد دارای توهم توطئه 
می پردازد، غیرممکن اســت که درباره پایان 

این ماجرا نگران نشد.
آکسیوس همچنین در ادامه به نقل از مقام 
دیگری نوشت که در جلسه روز جمعه ترامپ 
با مشــاوران و دســتیاران خود، از یک مقام 
وزارت امنیت داخلی دربــاره احتمال توقیف 
دستگاه های شمارش آراء سوال کرده و او نیز 
پاســخ داده که این وزارتخانه صالحیت الزم 

برای این اقدام را ندارد.
نقش ژنرال فلین

براســاس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، 
دونالد ترامپ از مایکل فلن خواسته بود تا در 
نشســت روز جمعه در کاخ سفید به بررسی 
ایده برگــزاری دوبــاره انتخابات بــا اجرای 
حکومت نظامی بپردازد. این نشست تازه ترین 

تالش دونالد ترامپ برای تغییر شکست خود 
مقابل جو بایدن بــود. فلن که بعد از محکوم 
شــدن در پرونده دروغگویــی به اف بی آی در 
رابطه با تحقیقات مرتبط با مداخله روسیه در 
انتخابات ۲۰۱۶ از ســوی دونالد ترامپ مورد 
عفو قرار گرفت، یکی از حامیان سفت و سخت 

ادعاهای انتخاباتی ترامپ است.
مایکل فلن بی اعتنا به شکست های حقوقی 
ترامپ در دادگاه ها، در گفت وگو با وب ســایت 
محافظــه کار نیوزمکــس اقداماتی شــدیدتر 
را پیشــنهاد داد. فلــن گفــت، دونالد ترامپ 
باید برای هر احتمالی آماده باشــد »چون ما 
نمی توانیم از این انتخابات و انسجام انتخاباتی 

خودمان بگذریم.«

این مشاور امنیت ملی سابق دولت ترامپ 
گفــت: این اصال رضایت بخش نیســت. هیچ 
راهی در جهان نیست که ما بعد از این بتوانیم 
به عنوان یک ملت حرکت رو به جلو داشــته 
باشــیم.او پیش از اینکه پیشــنهاد دهد که 
ترامپ به ایالت های سرنوشت سازی نیرو اعزام 
کند که در نوامبر مقابل بایدن در آنها شکست 
خورد، گفت: او می تواند فورا با دستور خود هر 
کدام از این دستگاه ها در سراسر این کشور را 
توقیف کند. او می تواند قابلیت های نظامی را 
در اختیار بگیرد و آنها را در آن ایالت ها مستقر 
کنــد و نتیجه انتخابــات را در هر کدام از آن 

ایالت ها برگرداند.   
لحــن این نشســت موجــی از نگرانی را 

در آمریکا بــه وجــود آورد.روزنامه نیویورک 
تایمز در گزارشــی به نقل از منابع ناشــناس 
نوشــت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور در حال 
کناره گیــری آمریــکا روز جمعــه در جریان 
نشســتی با گروهی از مقامات ارشد دولتی و 
مشاوران حقوقی از جمله سیدنی پاول در کاخ 

سفید درباره این ایده صحبت کرد.
پــاول به ترویج تئوری هــای توطئه متهم 
شــده اســت از جمله ادعاهایی دال بر اینکه 
سیستم های خودکار رای گیری استفاده شده 
در انتخابات نوامبر توسط کشورهای خارجی 
به ویژه ونزوئال و چیــن به منظور به پیروزی 
رساندن جو بایدن در این انتخابات دستکاری 

شده بودند.

روزنامــه نیویــورک تایمز گــزارش داد: 
برخالف رویه ترامپ برای انتخاب بازرســان 
ویژه از بین منصوبین وزارت دادگســتری، او 
این بار درباره احتمال انتصاب پاول به عنوان 
بازرس ویژه در داخل کاخ سفید صحبت کرد. 
ترامپ حتی خواستار اعطای مجوز امنیتی به 

پاول برای آغاز کارش شد.
به رودی جولیانی، وکیل شخصی ترامپ و 
سرپرست تیم حقوقی وی که وظیفه به چالش 
کشیدن مشروعیت نتایج انتخابات را برعهده 
دارد، گفته شده بود تا از طریق تماس تلفنی 
به این نشست در کاخ سفید بپیوندد؛ نشستی 
که گفته شده بسیار خشن بوده و افراد حاضر 

در ان گاها بر سر یکدیگر فریاد می زدند.
به گفتــه روزنامه نیویورک تایمز، جولیانی 
بــه همراه اکثر مشــاوران ترامــپ و مقامات 
دولتی از جمله پت سیپولون، مشاور حقوقی 
کاخ سفید و مارک میدوز، رئیس کارکنان کاخ 
ســفید با ایده انتصاب پاول به عنوان بازرس 
ویــژه در پرونده تقلــب در انتخابات مخالفت 
کردند و باعث شــدند تا پــاول آنها را افرادی 

»ترسو« خطاب کند.
هنوز مشخص نیست که آیا ترامپ می تواند 
پاول را در این ســمت منصــوب کند یا خیر. 
در جریان این نشســت، ترامــپ درباره ایده 
پیشنهاد شــده از ســوی ژنرال مایکل فلن، 
مشاور امنیت ملی سابقش که به تازگی مورد 

عفو قرار گرفته نیز صحبت کرد.
 فلن در گفت وگو با وب سایت محافظه کار 
نیوزمکس پیشــنهاد داده بود که ترامپ برای 
برگزاری مجدد انتخابات باید حکومت نظامی 

اعمال و ارتش را مستقر کند.
اگرچه اکثر رهبــران حزب جمهوری خواه 
از جملــه میچ مک کانل، رهبر اکثریت ســنا 
پیروزی بایــدن رد انتخابات را به رســمیت 
شــناختند و به وی و کاماال هریس، معاونش 
تبریک گفتند اما ترامپ هنوز به شکست خود 

در مقابل بایدن اذعان نکرده است.

رئیس جمهوری شکست خورده آمریکا نمی خواهد از کاخ سفید برود

واشنگتن در مدار کودتا توسط ترامپ

سازمان »الحشد الشعبی« عراق دیروز )یکشنبه( از عملیات مشترکی در 
محور صحرای استان »نجف اشرف« تا مرز این کشور با عربستان برای تامین 
امنیت و پاکســازی تروریستها در منطقه خبر داد. به گزارش ایرنا، تیپ دوم 
سازمان الحشد الشعبی در بیانیه ای اعالم کرد: عملیات پیش دستانه مشترک 
با فرماندهی پلیس اســتان نجف اشرف و پلیس فدرال عراق پس از دریافت 

داده های اطالعاتی صورت گرفت.
پایــگاه خبری »المعلومه« عراق به نقــل از این بیانیه افزود: این عملیات 
شــامل جستجو و بازرسی گستره ای به مساحت تقریبا ۱۲۰۰ کیلومتر مربع 

و عمق ۱۷۰ کیلومتر در صحرای استان نجف اشرف تا مرز عربستان بود.

عملیات حشدالشعبی در مرز عربستان
نتایج تازه ترین نظرســنجی آنالین نشــان می دهد، حــدود ۶۰ درصد از 
فرانسوی ها از عملکرد رئیس جمهور و نخست وزیر کشورشان ناراضی هستند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، این نظرسنجی از سوی موسسه افکارسنجی 
دولتی فرانســه )IFOP( در میان ۱۹۳۶ تن در رده ســنی ۱۸ سال به باال 

انجام شد.
براساس این نظرســنجی، ۶۰ درصد از فرانسوی ها گفتند که از عملکرد 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه کــه اکنون بر اثر ابتال به کرونا در 
قرنطینه به ســر می برد، رضایت ندارند. حدود ۵۹ درصد هم گفته اند که از 

عملکرد نخست وزیر فرانسه رضایت ندارند.

نارضایتی فرانسوی ها از مکرون
منابــع خبــری از ادامه درگیری در مرز ســودان و اتیوپی و پیشــروی 
نیروهای ســودانی برای بازپســگیری دو موضع راهبردی خبر دادند. سایت 
ســودان تریبون اعالم کرد که ارتش ســودان مناطقی را از نیروهای ارتش 
و شــبه نظامیان اتیوپی باز پس گرفته اســت. این ســایت بــه نقل از منابع 
نظامی نوشــت که ارتش سودان پس از تسلط بر منطقه »جبل ابوطیور« در 
»الفشقه« درحال پیشــروی به سمت »خور شد« و »قلع لبان« است. طبق 
گفته این منابع، خور شــد و قلع لبان ازجمله مهم ترین مواضع راهبردی در 
نوار مرزی میان ســودان و اتیوپی به شمار می روند و در داخل خاک سودان 

قرار دارند.

درگیری در مرز سودان و اتیوپی

درگیری معترضان تونسی با نیروهای امنیتی
اقدامــات خرابکارانه  افزایــش  از  پــس 
و ســرقت ها در جریــان اعتراضات شــبانه، 
نیروهای ارتش تونس در مرکز شهر »توزر« 
واقع در جنوب این کشور به منظور حفاظت 

از نهادهای دولتی و عمومی مستقر شدند.
به گزارش القدس العربی، شــهر »توزر« 
واقع در جنوب تونس روز گذشــته شــاهد 
تنش بیــن معترضان و نیروهای امنیتی این 
کشــور به دلیل تقسیم اراضی مسکونی این 
منطقه و حــل و فصل وضعیــت حقوقی و 

قانونی آن بود.
معترضــان که مقامــات را به فســاد و 

کنتــرل غیرقانونی بر اراضی متهم می کنند 
با نیروهای امنیتی درگیر شــدند و نیروهای 
امنیتــی نیز بــرای متفرق کــردن تحصن 

کنندگان با گاز اشک آور وارد عمل شدند.
شاهدان می گویند، معترضان مسیرها را 
بســتند، در خیابان های اصلی اقدام به آتش 
زدن الســتیک کردنــد و در مرکز شــهر با 

نیروهای امنیتی درگیر شدند.
کلیپ های ویدیویی گرفته شــده توسط 
فعــاالن، نشــان می دهد دســتکم یکی از 
مراکز تجاری بزرگ وابسته به مراکز تجاری 
زنجیــره ای کارفــور، در معــرض اقدامات 

خرابکارانه قرار گرفته است.
در جریان ایــن درگیری ها پنج معترض 

و شماری از نیروهای امنیتی زخمی شدند.
در شهر »القصرین« واقع در غرب تونس 
نیز معترضان جوان شــبانه به ســمت مقر 
نیروهــای امنیتی ســنگ و کوکتل مولتف 
پرتاب می کردند و در نهایت نیروهای امنیتی 

آنها را متفرق کردند.
تونس شاهد اعتراضات در مناطق مختلف 
اســت و معترضان خواســتار بهبود شرایط 
معیشــتی و فراهم کردن فرصت های شغلی 

برای بیکاران هستند.

در حالیکه بایدن در جبهه داخلی مســائل بسیار مهمی 
برای دست و پنجه نرم کردن دارد که بزرگترین آنها شاید 
مقابله با پاندمی کرونا ویروس و کاهش تلفات ناشــی از آن 
در کشــوری باشد که باالترین میزان مرگ و میر را دارد اما 

سیاست خارجی نیز همچون کوهی مقابل وی قرار دارد.
به نوشــته روزنامه گاردین، حمله هکری گسترده علیه 
نهادهای فدرال آمریکا که روسیه بابت آن سرزنش می شود، 
بــا واکنش نه چندان جدی دونالد ترامپ مواجه شــده که 
سابقه ای طوالنی در رد یا کم اهمیت نشان دادن مداخالت 

روسیه دارد. همچنین این مساله وجود دارد که پس از چهار 
ســال اختالف چین با ترامپ، روابط به کدام ســمت و سو 
می رود. عالوه بر این، مســاله کره شمالی مطرح است که با 
وجود سیاست های ترامپ در بیان تهدید و ابراز عشق، جزو 
ناکامی های سیاست آمریکا به شمار می رود چون این کشور 
اکنون به قابلیت های موشــک دور برد دســت یافته و یک 

قدرت هسته ای هم هست.
اصالح برخی از اقدامات دوره ترامپ چندان ســخت به 

نظر نمی رسد.

بر اساس گزارشی، نهادهای اطالعاتی آمریکا به شدت 
روی افراطگرایی داخلی تمرکز کرده اند و تازه ترین هدف 

آنها »شیطان  پرستان« هستند.
به گــزارش یاهو نیوز، جوامع اطالعاتی و اجرای قانون 
آمریکا در ســال های اخیر به شناسایی تهدیدات داخلی 
مرتبط با ایدئولوژی ها و جنبش های متفاوت پرداخته اند، 
از جنبــش بوگالو گرفته تــا نظریه پــردازان توطئه. اما 
گزارشــی داخلی از دولت آمریکا که به دســت یاهو نیوز 
رسیده، نشــان می دهد که یک فرقه شــیطانی مبهم به 

لیست تهدیدات افزوده شده اســت.یک گزارش تحلیلی 
ویژه که از ســوی مرکز ملی ضد تروریســم، اف بی آی و 
وزارت امنیــت داخلی تألیف شــده اســت، بر روی یک 
گروه شــیطانی تحت تأثیر نئونازی ها تحت عنوان »نظم 
Order of( متمرکز   Nine Angles( »۹ زاویــه
اســت که به اعتقاد جامعه اطالعاتی، این جریان در میان 
برترپنداران سفیدپوســت نفوذ می کند. در این سند آمده 
اســت: این یک گروه عمدتاً غیرمتمرکز است که طرفدار 

تفسیر افراط گرایانه خشن از شیطان پرستی است.

نگرانی آژانس های اطالعاتی آمریکا درباره شیطان پرستانمشکالت بزرگ بایدن در سیاست خارجی

هزاران اسرائیلی شنبه شب در قدس 
نتانیاهو، نخست  بنیامین  اشــغالی علیه 
وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.

شبکه »کان« اعالم کرد که تظاهرات 
از مکانهــای جداگانه به ویــژه از میدان 
»صهیــون« در قدس اشــغالی تا محل 
اقامت نخســت وزیر در خیابــان بالفور 

برگزار شد.
رادیو ارتش اســرائیل نیــز اعالم کرد 
اعتراضات در اراضی اشــغالی در اعتراض 
به بی کفایتــی بنیامین نتانیاهو بیش از 
شش ماه اســت که به طور متوالی ادامه 

دارد.
به گــزارش منابــع محلــی بیش از 
۲۰۰۰ تظاهرکننــده بــرای اعتراض به 
سیاست های نتانیاهو به میدان »پاریس« 

در قدس اشغالی رفتند.
این هفته بیســت و ششــمین هفته 
اعتراضات با شعار اســتعفای نتانیاهو به 
خاطر بی کفایتــی در مهار بیماری همه 
گیر کرونا و اتهاماتش در ۳ پرونده فساد 

اســت.از سوی دیگر تشــدید اختالفات میان نتانیاهو با بنی گانتس، وزیر جنگ و شریک دولت ائتالفی رژیم صهیونیستی، این رژیم را به سوی برگزاری انتخاباتی 
جدید ســوق می دهد. از سوی دیگر ، شــبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم عالوه بر 
ارتباط با اعضای حزب »آبی ـ سفید« در کنست، درصدد است تا بدون برگزاری انتخابات چهارم، دولت جدیدی را بدون حضور بنی گانتس، وزیر جنگ این رژیم 

و شریک دولت ائتالفی نتانیاهو تشکیل دهد.
طبق این گزارش، مقاماتی از حزب لیکود در روزهای اخیر با نفتالی بنت، رئیس حزب »یمینا« تماس گرفته و برای پیوستن فهرست حزب وی به دولت چند 

وزارتخانه را به او پیشنهاد کرده اند.شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات مذکور نوشت که نفتالی بنت پیشنهاد لیکود را نپذیرفته است.
طبق گزارش این شبکه، همچنین طرف های نزدیک به نتانیاهو با وزرا و اعضای کنست از حزب آبی ـ سفید تماس گرفته و به آنها پیشنهاد داده اند که در مقابل 

تضمین باقی ماندنشان در دولت از حزب گانتس جدا شوند.
میان اعضای لیکود و آبیـ  ســفید به عنوان دو بال دولت رژیم صهیونیســتی درباره موضوع تصویب بودجه اختالف نظر وجود دارد؛ طوری که نتانیاهو به دنبال 

تصویب بودجه برای یک سال بوده و این حالی است که در مقابل بنی گانتس طبق توافق صورت گرفته میان دو طرف خواستار تصویب بودجه دو ساله است.
شــبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیســتی در ادامه گزارش خود اعالم کرد که در صورت عدم تصویب پیش نویس بودجه،کنست نیمه شب سه شنبهـ  چهارشنبه 

هفته جاری منحل خواهد شد.

مخالفان نتانیاهو به اعتراضات ادامه می دهند

بلبشوی سیاسی در سرزمین اشغالی
نخست وزیر صهیونیستی در فکر تشکیل دولت بدون انتخابات است

ابعاد جدید حمله هکری به آمریکا
شــبکه بلومبرگ به نقل از یک شــرکت امنیت ســایبری گزارش داد که 
حداقل ۲۰۰ قربانی از جمله سازمان های دولتی و شرکت ها در سراسر جهان 
مورد حمله ســایبری روســیه قرار گرفته اند. به گــزارش بلومبرگ، آالن لیزا 
تحلیلگر تهدید اعالم کرد گفت که شــرکت امنیت سایبری ماساچوست ۱۹۸ 
نفر را که مورد حمله سایبری قرار گرفته اند را شناسایی کرده است. حدود ۱۸ 
هزار مشــتری شرکت سوالر ویندز یک به روزرسانی مخرب دریافت کرده اند 

که شامل نفوذ به سیستم بوده اند.
شــرکت امنیت ســایبری علیرغم اعالم آنکه احتمال دارد در بررسی های 
جدید شــمار قربانیان افزایش یابد اما به جزئیات نام و هویت شرکت ها هیچ 
اشــاره ای نکرد. به نوشــته بلومبرگ، تاکنون انگیزه هکرها ناشناخته مانده و 
مشــخص نیست که آنها چه چیزی را بررسی کرده یا از شبکه های رایانه ای 
که در آن نفوذ کرده اند به سرقت برده اند. در حالیکه رسانه ها و شرکت های 
آمریکایی به دنبال افشــای جزئیات بیشــتر حمالت سایبری اخیر هستند اما 
دونالد ترامپ شــنبه شب در پیام توییتری رســانه ها را به بزرگ نمایی متهم 
کرد و این نفوذ سایبری را آنچنان جدی نگرفت. حمله سایبری در رسانه های 
جعلی نسبت به واقعیت بســیار بزرگتر نمایی شده است. من در جریان تمام 

گزارش ها قرار گرفته ام، همه چیز تحت کنترل است.

ویژه

ترس از موج دوم کرونا در بریتانیا
در پی شیوع گونه جدید ویروس کرونا در انگلیس و نگرانی سایر کشورهای 
اروپایی، ســازمان جهانی بهداشت نیز روز یکشــنبه در توئیتی اعالم کرد که 
بــا مقامات و نهادهای ذیربط انگلیس در خصوص شــیوع این ویروس جدید 
در تماس اســت. در توئیت سازمان جهانی بهداشــت آمده است این سازمان 
به محض دســت یافتن بــه جزئیات و اطالعات تازه دربــاره این ویروس، آن 
را با ســایر کشــورها در میان خواهد گذاشت.شیوع گونه جدید ویروس کرونا 
در انگلیــس در روزهای اخیر، عالوه بر نگرانی دولت و مردم این کشــور که 
آســیب ها و تلفات فراوانی را از شــیوع کووید-۱۹ متحمل شده است، باعث 
نگرانی کشورهای همسایه انگلیس و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا شده است. 
هلنــد و بلژیک امروز اعالم کردند که پروازهای خــود از مبدا انگلیس را لغو 

کرده اند. بلژیک ورود قطارها از مبدا انگلیس را هم ممنوع کرده است. 
بوریس جانسون نخســت وزیر انگلیس اعالم کرد که اطالعات اولیه نشان 
می دهد که پخش این ویروس در لندن و جنوب شــرقی انگلیس تا ۷۰ درصد 
انتقال پذیرتر اســت.به گزارش بی بی ســی، اگرچه هنوز درباره گونه جدید 
ویــروس کرونا »عدم قطعیت قابل توجهی« وجود دارد، اما بوریس جانســون 
نخست وزیر بریتانیا گفت که شدت سرایت این گونه ممکن است تا ۷۰ درصد 
بیشتر از نسخه قدیمی باشــد. اما مقامات می گویند دالیل و شواهد محکمی 
در دســت نیست که نشــان دهد گونه جدید ویروس کرونا به افزایش مرگ و 
میر می انجامد یا واکسن های فعلی بر آن کارگر نیست. پروفسور کریس ویتی، 
باالترین مقام مسئول دولتی بهداشت و درمان در انگلستان می گوید »من فکر 
می کنم این موضوع وضعیت را به مراتب بدتر خواهد کرد اما خوش بینی هایی 
هم هست، مخصوصا اگر واکســن مورد استفاده قرار گیرد، البته با این فرض 

که بر این ویروس کارساز باشد که در حال حاضر چنین به نظر می رسد«.
شــش روز پیش مت هنکوک وزیر بهداشت بریتانیا به نمایندگان پارلمان 
این کشور گفت گونه جدیدی از ویروس کرونا شناسایی شده که ممکن است 

سرعت شیوع بیشتری داشته باشد.

انتقاد اردوغان از تحریم ها علیه ترکیه
آناتولی: »رجب طیــب اردوغان« گفت: ما مصمم هســتیم این نکته را 
بپذیریــم که ترکیه هرگز در اســتفاده از حق حاکمیت خود دســت نخواهد 
کشــید. رئیس جمهوری ترکیه افزود: آنها تالش کردند تا با اســتفاده از هر 
روشــی نظیر اســتفاده از گروه های تروریســتی، کودتا و تله های سیاسی و 

اقتصادی با ما مقابله کنند اما تاکنون موفق نبوده اند.

ترور سیاستمدار افغان در کابل
اســپوتنیک: پلیس کابل از انفجار یک بمب در این شهر و کشته شدن 
حداقل ۹ تن و زخمی شدن یک قانون گذار افغان خبر داد. منابع پلیس کابل 
گفتنــد در این انفجار چندین تن از جمله حاج محمد وردک، قانونگذار افغان 

زخمی شده است.

هشدار الکاظمی نسبت به فروپاشی عراق
روســیا الیوم: مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در جلسه فوق العاده 
کابینه درباره بودجه ۲۰۲۱، گفت: از سال ۲۰۰۳ از اشتباهاتی رنج می بریم که 
نظام سیاسی و اجتماعی را به فروپاشی کامل تهدید می کند. یا باید فروپاشی 

کامل و آشوب را بپذیریم یا اصالحات انجام دهیم.

درخواست کمک بشردوستانه یمن
روسیا الیوم: طه المتوکل، وزیر بهداشــت یمــن درخواست انسانی را به 
سازمان بهداشت جهانی، ســازمان های ذی ربط انسانی، سازمان ملل، صلیب 
سرخ و یونیسف مطرح ساخته و خواهان نجات دو قلوی به هم چسبیده یمنی 

شد که در وضعیت نابسامانی قرار دارند.

رویداد

کوتاه از جهان
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