
توافق سران اروپا در ساعت 90 
سران ۲۷ کشور اروپایی سرانجام دیروز بر اختصاص 
بودجه ب��رای مقابله با تأثیرات اقتصادی ناش��ی از 

شیوع کرونا به توافق رسیدند.
س��ران اتحادی��ه اروپا پس از ۹۰ س��اعت مذاکرات 
سخت و فشرده، سرانجام روز سه شنبه بر سر بسته 
مالی ۷۵۰ میلی��ارد یورویی برای مقابله با تأثیرات 
بح��ران کرونا بر اقتصاد کش��ور های عضو، به توافق 
رسیدند.سران این اتحادیه با اختصاص بودجه یک 
تریلیون یورویی نیز برای هفت سال آینده، موافقت 
کردند.چارلز میش��ل، رئیس ش��ورای اروپا، دقایقی 
پس از آخرین جلسه سران این اتحادیه در توئیتی 

از توافق بر سر این بسته ملی خبر داد.
 میشل در صفحه کاربری خود در شبکه  اجتماعی 
توئیتر عن��وان »توافق« را تیتر کرد و نوش��ت این 
توافق بعد از آن به دست آمد که رهبران ۲۷ کشور 
عضو اتحادیه اروپا در ساعت سه و ۱۵ دقیقه به وقت 
گرینویچ مذاکرات و رایزنی های خود را از سرگرفتند 
و سرانجام به توافق رسیدند.رئیس شورای اروپا بعد 
در کنفرانسی مطبوعاتی گفت امضای این توافقنامه 
پیامی ملموس فرستاد مبنی بر اینکه اروپا اقدام گر 
است.  او افزود: توافق کشور های عضو اتحادیه اروپا 
و منطق��ه یورو صرفا پولی نیس��ت بلکه فراتر از آن 
است. توافق کشور های عضو اتحادیه اروپا و منطقه 
یورو ی��ک توافق خانوادگی برای بهبود س��امت و 
رفاه خودشان است. از همین رو نقطه عطفی برای 
اروپ��ا خواهد ب��ود و ما را به س��وی آینده رهنمون 

خواهد کرد.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری 

لیبی در حالی سالهاست که میدان جنگی تمام عیار میان 
جریان ه��ای داخل��ی و حامیان خارجی آنها مبدل ش��ده 
اس��ت که در این میان تحرکات مصر جای تامل دارد. در 
اقدامی قابل تامل مفتی مصر موافقت پارلمان این کش��ور 
با اعزام جمعی از نیروهای مسلح مصر برای ماموریت های 
فرا مرزی را س��تود. ش��وقی ابراهیم عام، مفتی مصر در 
بیانی��ه ای اظهار کرد: مردم مصر ش��رعا باید در مقابل این 
چالش ه��ا و برای مقابله با تمامی خطراتی که امنیت ملی 

و منطقه ای ما را در این ش��رایط حساس تهدید می کنند، 
در یک صف و در کنار نیروهای مس��لح و رهبری سیاسی 
مص��ر بایس��تند. پیش از وی نیز پارلمان مصر با اس��تقرار 
نیروهای مسلح در خارج این کشور برای مقابله با اقدامات 
شبه نظامیان مجرم و تروریست های خارجی موافقت کرد.

در ادامه این راه صالح الفاندی، رئیس ش��ورای عالی شیوخ 
و س��ران قبایل لیبی پیشتر گفته بود: قبایل لیبی از رئیس 
جمهور مصر خواستند در صورتی که شبه نظامیان وابسته 
به دول��ت طرابلس تحت حمایت ترکی��ه حمله ای را علیه 
س��رت آغاز کردند، ارتش مصر وارد عمل ش��ود.همچنین 
عبد العزیز بن عبداهلل العجمان، رئیس کمیته امور خارجه، 
دفاع و امنیت ملی در مجلس ش��ورای بحرین پارلمان این 
کشور از موافقت پارلمان مصر با دخالت خارجی برای دفاع 

از مرزه��ای غربی اش حمایت کرد. عربس��تان و امارات نیز 
پیشتر از مصر حمایت کرده بودند. در این میان بسیاری بر 
این عقیده اند که هنگامی که نشست شورای عالی دفاع ملی 
مصر به ریاس��ت عبدالفتاح السیسی و با حضور فرماندهان 
نیروهای مسلح و امنیتی و وزیران کلیدی دولت این کشور 
برگزار می ش��ود و به دنبال آن نشست پشت درهای بسته 
پارلم��ان در حمای��ت از وی برگزار و به دخالت نظامی این 
کش��ور در لیبی چراغ سبز نش��ان می دهد؛ مفهومش این 
است که نبرد سرت-الجفره قریب الوقوع است و رویارویی 
مس��تقیم میان ارتش های مصر و ترکیه و حامیان شرقی و 
غربی آنها در لیبی و حضور فرانس��ه، روس��یه و امارات در 
کنار مصر نزدیک می شود و شاید چند روز دیگر آنگونه که 

بیشتر کارشناسان و استراتژین ها می گویند، شروع شود.

بسیاری تاکید دارند آنچه که در لیبی در جریان است ادامه 
بازی است که ناتو در سال ۲۰۱۱ به بهانه سرنگونی قذافی 
به پا و تا به امروز آن را ادامه داده اس��ت. ناظران سیاس��ی 
تاکی��د دارن��د لیبی به جنگلی از س��اح و ش��به نظامیان 
تبدیل ش��ده است و اگر قبایل لیبی وارد عرصه نبرد شوند 
و با ش��به نظامیان مس��لح و نیروهای خارجی وارد جنگ 
شوند؛ جنگ در لیبی چه بسا برای سال ها به طول خواهد 
انجامید و هرج و مرج بیش��تری به دنبال خواهد داش��ت و 
این همان خواس��ته ای اس��ت که ناتو از ابتدا به دنبال آن 
بوده اس��ت. آنچه غرب به دنبال آن است بحرانی سراسری 
در لیبی است تا در لوای آن در کنار غارت منابع نفت لیبی، 
بازیگرانی همچون ترکیه و مصر را تضعیف و کش��ورهایی 

همچون امارات و عربستان را سرکیسه نماید. 

یادداشت

گزارش

رس��انه های غیر رس��می پ��س از انتقال ملک س��لمان به 
بیمارس��تان، اخب��اری مبنی بر وخامت ح��ال و مرگ وی 
منتش��ر کرده اند در حالی که جنگ رس��انه ای شاهزدگان 
س��عودی و نیز انتش��ار اخباری مبنی بر تیراندازی نزدیک 
کاخ پادش��اهی بیانگر تش��دید تحرکات ولیعهد برای مرگ 

شاه و رسیدن به تاج و تخت است. 
 رسانه های غیر رسمی و کاربران شبکه های اجتماعی اخباری 
مبنی بر مرگ »ملک س��لمان« پادشاه عربستان سعودی را 
منتش��ر کرده اند.پایگاه اینترنتی »غزه پست« نوشت: برخی 
کاربران پایگاه های اجتماعی از مرگ ملک س��لمان بن عبد 
العزیز، پادشاه سعودی در ۸۴ سالگی خبر دادند.رسانه های 
رس��می عربستان تا این لحظه این خبر را تأیید نکرده اند و 
این در حالی است که برخی سعودی ها فاش کردند مقامات 
این کش��ور برای جلوگیری از وقوع بح��ران غیرمترقبه در 
عربس��تان به ویژه در س��ایه همه گیری کرون��ا این خبر را 
مخفی کرده اند.ملک س��لمان برای انجام برخی معاینات به 
س��بب التهاب حاد در کیسه صفرا در بیمارستان تخصصی 
ملک فیصل در ریاض بس��تری شده بود، اما جزئیاتی درباره 
وضعی��ت جس��مانی او فاش نش��د.این در حالی اس��ت که 
مسئوالن این کشور می گویند ملک سلمان همچنان در قید 

حیات است و تحت معاینات پزشکی قرار دارد.
نشریه دلیل الوطن در این باره نوشت: در تعدادی از فعاالن 
شبکه های اجتماعی خبر مرگ ملک سلمان بن عبدالعزیز 
آل س��عود را منتش��ر کردند، اما تا به این لحظه او در قید 

حیات و در بیمارستان تخصصی ملک فیصل تحت معاینات 
پزش��کی است.برخی منابع محلی از ش��نیده شدن صدای 
تیران��دازی در اط��راف کاخ س��لطنتی در ری��اض پایتخت 
عربس��تان خب��ر دادند. آنچ��ه باعث جلب توجه بس��یاری 
از کارشناس��ان ش��ده است، انتقال ش��بانه ملک سلمان به 
بیمارس��تان اس��ت به طوری که برخی کارمن��دان دولتی 
به ش��بکه های اجتماعی گفته اند، انتقال ملک س��لمان به 

بیمارس��تان با وجود امکانات پزش��کی پیش��رفته در کاخ 
سلطنتی صورت گرفته است.

تحلیلگران و کارشناس��ان مسائل سیاسی بر این باورند که 
بستری شدن ناگهانی ملک سلمان در بیمارستان بی ارتباط 
با تاش های »محمد بن سلمان« برای تکیه زدن بر اریکه 
ق��درت پی��ش از انتخابات آت��ی آمریکا نیس��ت. »محمود 
رفعت« کارش��ناس حقوق بین الملل با انتش��ار یک پست 

توئیتری به حوادث و تحوالت اخیر در عربس��تان سعودی 
واکنش نش��ان داد.وی در این خصوص اعام کرده اس��ت: 
به نظر ورود ملک س��لمان به بیمارس��تان و ی��ا به عبارت 
بهتر وارد کردن آن به بیمارس��تان با هدف انتصاب محمد 
بن س��لمان به عنوان پادشاه جدید پیش از انتخابات آینده 
آمری��کا در ماه نوامبر صورت گرفته اس��ت.از س��وی دیگر، 
»محمد المختار الش��نقیطی« نویسنده موریتانیایی نیز در 
موضعی مش��ابه اعام کرد: آیا زمان آن فرا رس��یده اس��ت 
ک��ه ملک س��لمان پی��ش از رفتن ترامپ از کاخ س��فید از 
قصر پادش��اهی اش بی��رون رانده ش��ود؟ ای��ن گمانه زنی 
زمانی تقویت می ش��ود که منابع سعودی از حمله توئیتری 
طرفداران محمد بن س��لمان علیه ولیعهد سابق این کشور 
به اتهام فس��اد و با هدف خدشه دار کردن وجهه وی خبر 
دادند.به نظر می رس��د محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
ت��اش می کند ت��ا از این طریق رقبای سیاس��ی خود را از 
عرصه قدرت کنار بزند. بن نایف در س��ال ۲۰۱۷ از پس��ت 
ولیعهدی کنار گذاش��ته ش��ده و بن س��لمان به جای او بر 
کرسی قدرت نشس��ت. وی می کوشد از طریق بازوی های 
مجازی خ��ود محمد بن نایف و س��عد الجبری معاون وی 
که مس��ئول سابق اطاعاتی س��عودی نیز به شمار می رود 
را به فس��اد متهم کند. منابع آگاه سعودی اعام کردند که 
این پست های توئیتری توسط طرفداران بن سلمان منتشر 
شده تا افکار عمومی را برای وارد آوردن اتهامات فساد علیه 

بن نایف آماده کنند.
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احتمال مرگ پادشاه عربستان با جنگ رسانه ای میان شاهزاگان و انتشار اخبار تیراندازی های خیابانی قوت گرفت 

واکنش حماس به تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه
سخنگوی جنبش مقاومت اسامی فلسطین گفت که رژیم صهیونیستی 
همچنان به سیاست قلدری خود ادامه می دهد. »حازم قاسم« سخنگوی 
جنبش مقاومت اس��امی فلسطین حماس در واکنش به حمله شامگاه 
دوش��نبه جنگنده های رژیم صهیونیس��تی به دمش��ق گفت که دشمن 
صهیونیستی همچنان به سیاس��ت قلدری و عربده کشی خود علیه کل 
منطق��ه با حمله مجدد به مناطقی در س��وریه ادام��ه می دهد. وی در ادامه 
گفت: »این رژیم استوار بر تجاوز جز با یکپارچه کردن تاش های امت در مقابل 
با توطئه ها علیه کل فلسطین متوقف نمی شود« منابع خبری شامگاه خبر دادند 
که پدافند هوایی سوریه با اهدافی متخاصم در دمشق مقابله کرده است. الزم به 
ذکر است سانا نوشت که این تجاوز از سوی رژیم صهیونیستی و از سمت منطقه 

»مجدل الشمس« در جوالن اشغالی صورت گرفته است.

مسکو به تحریم آمریکا علیه چچن پاسخ می دهد
سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعام کرد، مسکو به تحریم آمریکا علیه 
»رمضان قدیروف« رئیس جمهور چچن پاس��خ می دهد.  اقدام آمریکا در 
اعام تحریم علیه رئیس جمهور جمهوری خودمختار چچن، همسر و دو 
دخترانش به اتهام نقض حقوق بش��ر، واکنش س��خنگوی وزارت خارجه 
روسیه را در پی داشت. »ماریا زاخاُروا« در صفحه فیس بوک شخصی خود 
اقدام ضد روس��ی اخیر آمریکا در اعم��ال تحریم علیه رئیس جمهور چچن و 
خانواده او را رد و بر پاسخگویی مسکو به این اقدام واشنگتن تاکید کرد. سخنگوی 
وزارت خارجه روسیه در این پیام نوشت: »دادن پاسخ تافی جویانه، اقدام راحتی 
نیست اما ما راهی برای دادن پاسخ پیدا خواهیم کرد«. وزیر خارجه آمریکا اعام 
کرد که واشنگتن تحریم هایی را علیه »رمضان قدیروف« رئیس جمهور جمهوری 

خودمختار »چچن« روسیه به دلیل نقض حقوق بشر اعمال کرده است.

مانع تراشی آمریکا در خرید کاالهای اساسی لبنان
عضو فراکس��یون حزب اهلل در پارلمان لبنان ضم��ن تأکید بر مداخات 
آمریکا در لبنان اعام کرد، فش��ارهای اقتصادی در نتیجه سقوط گزینه 
نظامی اس��ت.  »حسن فضل اهلل« نماینده پارلمان لبنان در فراکسیون 
حزب اهلل »الوف��اء للمقاومه« اعام کرد، دولت آمریکا مانع از گش��ایش 
اعتب��ار برای وارد کردن کاالهای اساس��ی می ش��ود و افزایش نرخ ارز بر 
تمام بخش های لبنان تأثیر می گذارد. وی افزود: مس��یری در لبنان از سال 
۱۹۸۲ آغاز ش��د و در این مس��یر اجماعی بر سر مسأله دشمنی با اسرائیل وجود 
نداش��ت؛ این موضوع مربوط به قبل از تأس��یس حزب اهلل اس��ت. در همین حال 
فضل اهلل ضمن اش��اره به این موضوع که فش��ارهای اقتصادی آمریکا بر لبنان در 
نتیجه سقوط »پروژه نظامی« است، افزود،  این مقاومت است که مانع از تحمیل 

شروط آمریکا بر لبنان می شود.

ولیعهد سعودی چشم انتظار خبر مرگ پادشاه

چرایی یک خشم 

عراق به عنوان دومین قربانی لش��گر کشی آمریکا 
به خاورمیانه )س��ال ۲۰۰3( ت��اش دارد در کنار 
رفع بحران داخلی در عرصه منطقه ای نیز نقش��ی 
فع��ال ایفا نماید. یکی از ن��کات قابل توجه در باب 
تح��والت ع��راق، نارضایتی آمریکایی ها از توس��عه 
مناس��بات میان جمهوری اس��امی ای��ران و عراق 
است چنانکه همزمان با سفر الکاظمی نخست وزیر 
عراق به ایران جوسازی رسانه ای گسترده ای را علیه 
روابط دو کش��ور صورت داده و بر آن شده اند تا در 
کنار حاش��یه راندن ابعاد گسترده روابط دو کشور، 
اف��کار عمومی ایران و عراق را نی��ز علیه یکدیگر و 
ای��ن روابط تحریک نمایند ادعاهای مقامات نظامی 
س��نتکام) نیروهای آمریکایی مس��تقر در منطقه( 
نمودی از این رفتار اس��ت. حال این س��وال مطرح 
اس��ت که چرا این رویک��رد از س��وی آمریکایی ها 
صورت می گیرد.؟ هر چن��د که اعمال تحریم علیه 
ای��ران به عنوان راهب��رد کان آمریکا از دالیل این 
مخالفت ها اس��ت اما اصل مهم ای��ن رفتارها را در 
اه��داف آمریکا در ع��راق می توان مش��اهده کرد. 
آمری��کا عراق را منبع بزرگ ان��رژی می داند که در 
کن��ار منافعش برای آمریکا، می تواند ماهیت انتقال 
دهن��د انرژی به اروپا را برای واش��نگتن حفظ و از 
آن ب��ه عن��وان ابزار فش��ار بر اروپا به��ره گیرد. در 
همین حال آمری��کا حضور در عراق را عاملی برای 
جلوگیری از ورود چین به بازار این کشور از جمله 
در حوزه انرژی می داند. حضور بلند مدت واشنگتن 
در عراق با مخالفت های گس��ترده مردم و پارلمان 
ع��راق مواجه و با ترور س��رداران مقاومت در تجاوز 
پهپادی آمریکا به فرودگاه بغداد و ش��هادت سردار 
سلیمانی و ابومهدی المهندس، اخراج آمریکایی ها 
مطالبه ای سراسری شد. وابستگی اقتصادی، القای 
فضای بح��ران امنیتی و نیز چالش��های سیاس��ی 
مولفه ای برای توجیه ادامه اش��غال عراق هس��تند. 
بر این اس��اس آمریکا در هر س��ه ح��وزه به دنبال 
ضعیف نگاه داشتن عراق است تا اشغال این کشور 
را استمرار دهد. جمهوری اسامی ایران همواره در 
کمک به عراق در رفع چالشهای اقتصادی و امنیتی 
و نیز تاش برای وحدت ملی این کشور نقشی مهم 
ایفا کرده است. لذا می توان گفت که آمریکا با اقدام 
علیه روابط تهران – بغداد به دنبال محروم س��ازی 
ع��راق از این ظرفیت هاس��ت. رویکردی که س��فر 
محم��د جواد ظری��ف وزیر ام��ور خارجه جمهوری 
اس��امی ایران به عراق پیش از س��فر الکاظمی به 
تهران، که بیانگر عمق روابط دو کش��ور اس��ت، آن 
را خنثی و تحکیم هر چه بیش��تر مناسبات طرفین 

را رقم زد. 

یادداشت 

مهسا شاه محمدی 

هشدار دوباره چین به آمریکا و انگلیس 

 سکوت، پاسخ پکن به مداخالت 
نخواهد بود

همزمان با تش��دید مواضع ضد چینی آمریکا و انگلیس، دولتمردان پکن تاکید 
کردند که اجازه دخالت در امور کشورشان را نمی دهند و به این تحرکات پاسخی 
محک��م می دهند. »وانگ ونبین« یکی از س��خنگویان وزارت امور خارجه چین 
هشدار داد که اقدام اخیر واشنگتن در تحریم ۱۱ شرکت چینی را پاسخ خواهند 
داد.وزارت بازرگانی ایاالت متحده آمریکا روز دوش��نبه، ۱۱ ش��رکت چینی را به 
اتهام »مش��ارکت در نقض حقوق بشر« در لیست تحریم های خود قرار داد.وانگ 
ونبین ضمن انتقاد ش��دید از این اقدام آمریکا تأکید ک��رد: »طرف آمریکایی از 
مفهوم »محافظت از حقوق بشر« بعنوان بهانه استفاده می کند. این در تناقض با 
اصول اساسی روابط بین الملل است«. همچنین سفارت چین در انگلیس با انتشار 
بیانیه ای ضمن انتقاد از اقدام این کشور برای به تعلیق در آوردن توافق استرداد 
مجرمین با هنگ کنگ گفته هرگونه دخالت در امور داخلی خود را قاطعانه پاسخ 
می دهد.در این بیانیه آمده اس��ت: »انگلیس حتی از مسیر اشتباه نیز فراتر رفته 
اس��ت.« الزم به ذکر اس��ت در ادامه تحرکات ضد چین وزرای دفاع کره جنوبی 
و آمری��کا طی تماس تلفن��ی، درباره مقیاس، زمان بن��دی و روش رزمایش های 
نظامی مش��ترک دو کش��ور، در بحبوحه بحران همه گیری کرونا رایزنی کردند. 
همچنی��ن منابع دیپلماتیک می گویند پومپئو وزی��ر خارجه آمریکا برای رایزنی 
درباره روش مقابله با قدرت گرفتن چین و همچنین پیدا کردن جایگزینی برای 
شرکت هوآوی به انگلیس سفر کرده است. از سوی دیگر هند و آمریکا در اقدامی 
که نش��انگر اتحاد آنها در برابر چین است اقدام به برگزاری رزمایش مشترک در 
اقیان��وس هند کردن��د. در این میان در ادامه تقابل میان انگلیس و روس��یه نیز 
سخنگوی کاخ کرملین با رد دوباره اتهام دخالت در انتخابات انگلیس گفته مسکو 
هرگز در انتخابات دیگر کشور ها دخالت نکرده و دخالت های کشور های دیگر در 
امور داخلی خود را نیز تحمل نمی کند. در  این میان »نایجل فراژ« رهبر حزب 
برگزیت انگلیس در پیامی توئیتری تاکید کرد از آنجا که کشورش هیچ شواهدی 
از مداخله روس��یه در انتخابات سراس��ری پیشین و همه پرسی عضویت انگلیس 
در اتحادیه اروپا بدست نیاورده، الزم است پیش از انتشار علنی عدم دستیابی به 

اسناد، از مسکو عذر خواهی کند.

آتش سوزی های مشکوک در آمریکا ادامه دارد 

سوختن نیوجرسی در آتش 
در ادامه زنجیره آتش س��وزی های مش��کوک در آمری��کا، منابع خبری آمریکا 
با انتش��ار تصاویری از آتش س��وزی گسترده در یک مجتمع کشاورزی در شهر 
»پیلس��گروو« ایالت نیوجرس��ی خبر داده اند که با گذشت ساعت ها از آغاز آن 
مهار آن با مشکات بسیاری همراه شد.  در پی وقوع آتش سوزی عظیم در یک 
مجتمع کشاورزی در شهر »پیلسگروو« در شهرستان »سیلم« ایالت نیوجرسی 
آمریکا آتش نش��انان در تاش برای خاموش کردن آن بوده اند.آتش در »جاده 
سیمیتری« آغاز شد و دس��ت کم تاکنون یک ساختمان به طور کامل تخریب 

شده است. 
چن��د آژانس آتش نش��انی ب��ه طور همزم��ان در حال تاش ب��رای مهار آتش 
هس��تند.جزئیاتی درباره علت این حریق که به نظر از کنترل خارج ش��ده در 
دس��ت نیس��ت و مقامات درباره تلفات انس��انی و دامی آن هم خبری منتشر 
نکرده ان��د. اخب��ار مربوط به این آتش س��وزی، بعد از حوادث مش��ابه در دیگر 
نقاط آمریکا منتش��ر شده است. منابع خبری بامداد شنبه از وقوع آتش سوزی 
در ی��ک کارخانه مواد ش��یمیایی در ایالت جورجیا خب��ر دادند.  پایگاه خبری 
AJC گزارش داد یک کارخانه مواد ش��یمیایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی  
»هارتسفیلد-جکس��ون« )ف��رودگاه آتانت��ا( در جنوب ایال��ت جورجیا دچار 
حریق ش��د. پیش از این هم منابع خبری گزارش داده بودند نیروگاه برق شهر 
»ویتفیلد« در ایالت »ایندیانا« دچار آتش س��وزی ش��ده است. این اتفاق عصر 
پنجشنبه به وقت محلی رخ داد. البته بحران امنیتی در آمریکا نیز در حال اوج 
گرفتن اس��ت چنانکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهارنظری آمار خشونت 
ش��هر شیکاگو را بدتر از جنگ افغانس��تان دانسته و تهدید کرده پلیس فدرال 
بیش��تری را به این شهر می فرستد. خبر دیگر از آمریکا آنکه آدام شیف رئیس 
کمیته اطاعات مجلس نمایندگان آمریکا در پیامی در توئیتر نوشت که رئیس 
جمهور این کش��ور در حال فراهم کردن زمینه مش��روعیت زدایی از انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا است. از سوی دیگر پلوسی رئیس مجلس نمایندگان 
آمری��کا در مصاحبه ای، تهدید کرد در صورتی که ترامپ انتخابات را ببازد و از 
خروج از کاخ س��فید امتناع کند، کاخ سفید را از وجود وی گندزدایی خواهند 
کرد. وی به رئیس جمهور آمریکا یاد آوری کرد که در صورت شکس��ت در این 

انتخابات مجبور خواهد بود کاخ سفید را ترک کند. 

جنایت ائتالف آمریکایی-سعودی همچنان ادامه دارد

قربانیان  کرونا در یمن ۵ برابر 
میانگین جهان 

»استفان دوجاریک« سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص شیوع 
ویروس کرونا در یمن، گفت: نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا در یمن پنج برابر 

میانگین جهانی است.
دوجاری��ک افزود: نرخ مرگ و میر ناش��ی از کرون��ا در یمن بیش از ۲۷ درصد 
مبتایان اس��ت.وی گف��ت: نرخ باالی مرگ و میر مبتای��ان به کرونا در یمن 

بسیار نگران کننده است و در واقع پنج برابر سطح جهانی است.
پیش تر وزارت بهداش��ت یمن گفته بود: سازمان ملل متحد از حجم آمار فاجعه 
بهداشتی در این کشور سخن می گوید؛ اما نسبت به دلیل و عامل ایجاد این فاجعه 
بی توجه است و از آن چشم پوشی می کند.وزارت بهداشت یمن افزوده بود: توقیف 
کشتی های حامل سوخت ازسوی نیروهای ائتاف سعودی، وضع بد بهداشتی را 

به وجود آورده و جان هزاران بیمار را در معرض خطر قرار داده است.  
در ای��ن میان جنگنده های متجاوز س��عودی در ادامه نقض آتش بس ادعایی 
خود در یمن، اس��تان ه��ای صعده و مأرب را هدف حم��ات خود قرار دادند.

جنگنده های متجاوز س��عودی بار دیگر آتش بس ادعایی خود در یمن را نقض 
کردند.مناطق مختلف یمن از جمله ۲ اس��تان این کشور هدف حمات هوایی 
جنگنده های سعودی قرار گرفتند.طبق اعام رسانه های عربی، مناطق مسکونی 
در استان های صعده و مأرب هدف سنگین ترین حمات جنگنده های سعودی 
قرار گرفته است. خبر دیگر از یمن آنکه برخی منابع محلی و قبیله ای یمن از 
تاش های عربس��تان و امارات برای ناکام گذاشتن تاش های محلی در استان 
المهره جهت امضای پیمانی با هدف پایان دادن به درگیری و هرج ومرج، خبر 
دادند.به گفته این منابع، هدف از این پیمان جلوگیری از درگیری و هرج ومرج 
در المهره بود اما دعوت عربستان از استاندار المهره برای سفر به ریاض درست 
در زمان مش��خص شده برای امضای این پیمان، مانع امضای آن شد در حالی 
که نماین��دگان »المجلس االنتقالی الجنوبی«)ش��ورای انتقالی جنوبی( تحت 
حمای��ت امارات در المهره نیز از مش��ارکت در این نشس��ت خودداری کردند.

رهبران ش��ورای انتقالی جنوبی همچنین به سقوط نهادهای دولتی در المهره، 
حضرموت و شبوه و سیطره بر این نهادها تهدید کرده اند.


