
استقرار نیروهای روسیه در 
عین عیسی

نیروهای پلیس نظامی روسیه در پی درگیری میان 
عناصر ُکرد و شــبه نظامیان همســو با ترکیه، در 

اطراف شهر »عین عیسی« مستقر شدند.
»ویاچیســاو ســیتنیک« معــاون مرکز آشــتی 
طرف های درگیر در سوریه )وابسته به وزارت دفاع 
روسیه( از اســتقرار نیروهای بیشتر پلیس نظامی 
این کشور در اطراف شهر »عین عیسی« خبر داد.او 
هدف از استقرار این نیروها را ایجاد ثبات در منطقه 
»عین عیســی« دانســت و گفت که روز یکشنبه 
نیروهای بیشتری عازم این منطقه شده اند.به گفته 
وی اســتقرار این نیروها در پی توافق پیشــین با 
ترکیه برای ایجاد مقر دیدبانی مشــترک روسیه-
ســوریه در منطقه »عین عیسی« در شمال استان 

رقه، صورت می گیرد.
»عمر رحمون« کارشناس مسائل سیاسی، از توافق 
شبه نظامیان ُکرد موسوم به »نیروهای دموکراتیک 
ســوریه« برای تحویل کنترل شهر »عین عیسی« 
واقع در شــمال این کشــور خبــر داد.رحمون به 
خبرگــزاری اســپوتنیک گفت که روز یکشــنبه 
عناصر ُکرد متعهد شــدند که کنترل عین عیسی 
را بــه ارتش ســوریه و طرف روس واگــذار کنند. 
خبر دیگر از ســوریه آنکه دولت سوریه پس از به 
آتش کشیده شــدن اردوگاه پناهجویان این کشور 
در شــمال لبنان، از آنها و سایر پناهجویان سوری 
در کشورهای مختلف خواســت که به کشور خود 
بازگردند.یک منبع رســمی در وزارت امور خارجه 
این کشور در بیانیه ای اعام کرد: جمهوری عربی 
ســوریه برای آتش ســوزی اردوگاه پناهجویان در 
منطقه »المنیة « در شــمال لبنــان که منجر به 
وحشت ساکنان و از دســت دادن سرپناه تعدادی 

از آنها شد، ابراز تاسف عمیق می کند.

نیمچه گزارش

گزارش
پنهــان کاری دولتمــردان انگلیس درباره نــوع جدیدی از 
کرونا همچنان برای جهان هزینه ســاز است چنانکه برخی 
کشورهای شرق آسیا نیز در کنار کشورهای اروپایی از یافتن 
نمونه هایی از مبتایان به کرونای انگلیسی خبر می دهند. 

دولتمــردان انگلیس که از شــهریور مــاه تاکنون از دادن 
اطاعات به سایر کشورها و سازمان بهداشت جهانی درباره 
نوع جدیدی از ویروس کرونا در این کشور خودداری کرده  
بودند اکنون جهان را در مسیر وضعیتی بحرانی قرار داده اند 
که همه گیری این ویروس و بی اثر بودن احتمالی واکنس ها 
را به همراه داشته است. آژانس کنترل و پیشگیری بیماری 
کره جنوبی از کشــف سه مورد مبتا به گونه جهش یافته 
ویروس کرونا که نخســتین بار در انگلیس مشاهده شده، 
خبــر داده اســت.مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری کره 
جنوبی گفت که گونــه جهش یافته ویروس کرونا در بدن 
۳ نفر از افرادی که روز بیســت و دوم دســامبر از انگلیس 
باز گشته اند کشف شده است.پیش از این کرونای انگلیسی 
در فرانســه، دانمارک، ایسلند، سنگاپور، ژاپن کانادا کشف 
شده و چند کشــور اروپایی دیگر از جمله استرالیا و سوئد 
چند نفر که به کرونای انگلیسی آلوده بوده اند را شناسایی 
کرده اند.در حالی کــه کره جنوبی اولین موارد ابتا به این 
ویروس جهش یافته را مشــاهده کرده، »مون جائه این«، 
رئیس جمهور این کشــور هر گونه اتهــام در این خصوص 
که دولت کشورش برای آغاز واکسیناسیون ضدکرونا آماده 
نیســت را رده است.مون جائه این گفته نگرانی ها مبنی بر 
اینکه کره جنوبی هنوز واکسن کافی را تهیه نکرده یا اینکه 
این واکســن ها دیر آماده می شوند، صحت ندارد. همچنین 
یک رســانه  رژیم صهیونیســتی گزارش داد، گونه جهش 
یافته ویروس کرونا که نخســتین بار در انگلیس مشاهده 
شده، وارد فلسطین اشغالی شده است. در این میان رییس 
شــورای اروپا بر لزوم توجه کشورهای اروپایی بر ریشه کن 
کردن ویروس کرونا در همه مناطق جهان و پرهیز از توجه 

صرف به این قاره تاکیدکرد.»شارل میشل« رئیس شورای 
اروپا در مطلبی که برای نشــریه دی ولت آلمان نوشــت 
تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید در مبارزه جهانی با بیماری 
های همه گیر در سال ۲۰۲۱میادی پیشگام باشد. میشل 
خواستار نقش آفرینی اتحادیه اروپا در آمادگی جهانی برای 
همه گیری های آینده شــد و افزود: این هدف می تواند از 
طریق یک معاهده بین المللی در مورد همه گیری حاصل 
شود. بحران ســازی کرونایی انگلیس در حالی ادامه دارد 
که در حوزه برگزیت نیز این کشــور چالشهایی برای سایر 
کشــورها ایجاد کرده اســت. پس از توافقات پسابرگزیت، 
پارلمان اروپا قصد دارد معامات تجاری توافق شــده را به 
صورت دقیق بررســی کند. اعضای پارلمان اروپا قرار است 
بررســی دقیق معامله تجاری پــس از برگزیت را از دیروز  
تنها چند روز پس از توافق اتحادیه اروپا و انگلیس در شب 

کریسمس آغاز کردند.
 تعدادی از اعضای این پارلمان خواستار فاش شدن جزئیات 
بیشتر در مورد این توافق نامه شدند و اینکه چگونه اتحادیه 
اروپا اطمینان حاصل خواهد کرد که دولت بوریس جانسون 
از آزادی های جدید خود برای سوء استفاده از استاندارد های 
مهم اجتماعی و زیســت محیطی در ســال های آینده سود 
نمی برد.دولت انگلیس هشــدار داده که مشاغل و مسافران 
بریتانیایی از آغاز سال نو، با برخی اختاالت مواجه خواهند 
شد و باید برای تغییرات اساســی آماده باشند.وزیر خارجه 
انگلیس می گوید که در دوره پسابرگزیت، عاوه بر آمریکا و 
استرالیا، تجارت با کشورهای حوزه راهبردی ایندوپاسیفیک 

از اهمیت ویژه ای برای لندن برخوردار است.
»دومینک راب« وزیر خارجــه انگلیس در این باره مدعی 
شد: از استرالیا تا آمریکا و در نهایت سراسر جهان به ویژه 
در منطقه ایندوپاســیفیک که یکی از بازارهای بزرگ و در 
عین حال رو به رشــد آینده اســت؛ به دنبــال عقد توافق 

تجاری هستیم.

فرامرز اصغری

نشســت سران شورای همکاری خلیج فارس طی روزهای 
آینده در حالی در ریاض برگزار می شود که 

برخی منابع از احتمال حضور السیســی رئیس جمهوری 
مصر در چهل و یکمین دور نشســت ســران کشورهای 
شــورای همکاری خلیج فارس خبر داده اند. این اخبار در 
حالی منتشر می شود که شــورای همکاری خلیج فارس 
شــامل کویت، بحرین، عربســتان، عمان، قطــر و امارات 
می شــود و مصر عما در آن نقشی ندارد. با توجه به این 

مســئله این سوال مطرح اســت که چرا السیسی در این 
نشست دعوت شده است؟  برخی بر این عقیده اند که 

مشارکت رئیس جمهوری مصر بیانگر این است که در این 
نشســت توافق طرف های ذی ربط در خصوص حل بحران 
کشــورهای خلیج فارس و فیصله بخشیدن به دالیلی که 
منجر به وقوع این بحران شــده اســت، اعام خواهد شد. 
طی سه سال گذشته میان اعضای شورای همکاری خلیج 
فارس و قطر بر ســر تحوالت منطقه تنش های بســیاری 
ایجاد شــده که به تحریم این کشــور منجر شد. با توجه 
به اینکه بخشی از این اختافات برگرفته از خواسته های 
مصر برای پایان حمایت قطر از اخوان المســلمین است، 
ایــن حضور به منزله بیان رضایت قطر از حل اختافات و 
البته تعهد قطر به عدم ادامه این حمایت است. این مسئله 

در حالی مطرح می شــود که مولفه های دیگری نیز قابل 
توجه است. 

طی طرحی که ســالهای اخیر مطرح شــده است شورای 
همکاری خلیج فارس طرح تبدیل شــورا به 6+۲ را مطرح 
کرده که اضافه شدن مغرب و مصر به این شورا است. این 
طرح به صورت عملی تاکنون اجرایی نشــده اســت حال 
آنکه با تغییــرات در معادالت منطقــه گویا حرکت هایی 
برای تحقق این طرح در جریان اســت. طی ماه های اخیر 
روند ســازش میان کشــورهای عربی حوزه جنوبی خلیج 
فارس و شمال آفریقا با رژیم صهیونیستی در جریان است. 
رویکردی که از امارات و بحرین آغاز و به سودان و مغرب 
رسیده اســت. اکنون این سناریو مطرح است که سعودی 
بــا دعوت از مصر به دنبال اجرای طرح ۲+6 اســت تا در 

مولفه ای باشد برای ادامه روند سازش. در اصل سعودی به 
دنبال بهره گیری از ظرفیت های ورای شورا برای فشار بر 

سایر اعضای شورا برای پیوستن به روند سازش است. 
در همین حال ســعودی در حالی در بحران یمن گرفتار 
آمده اســت که برای فرار از این وضعیت دســت به دامان 
نیروهای خارجی شده که بخشی از آن در میان کشورهای 
آفریقایی تامین می شــود. این رویکرد مطرح اســت که 
سعودی با دعوت از السیسی به دنبال رضایت قاهره برای 
اعزام نیرو به یمن اســت. به هر تقدیر آنچه در نشســت 
آتی شــورای همکاری خلیج فارس به چشــم می خورد 
ادامه اختافات میان اعضاست که با برخی جوسازی های 
رســانه ای و البته رفتارهایی مانند دعوت از السیســی به 

دنبال پنهان سازی این وضعیت هستند. 

یادداشت

راز دعوت از یک میهمان

آمریکا دخالت در امور داخلی چین را پایان دهد
وزارت خارجه چین به آمریکا هشدار داد که از دخالت در امور داخلی این 

کشور به بهانه تحوالت و مسائل مربوط به هنگ کنگ دست بردارد.
»ژائو لی جیان« ســخنگوی وزارت خارجه چین از آمریکا خواســت که 
دخالت در امور داخلی چین از طریق سوءاستفاده از موضوع هنگ کنگ 
را فوراََ پایان دهد.ژائو در نشســت خبری روزانه با انتقاد از درخواســت 
ســفارتخانه آمریکا در پکن برای آزادی ۱۲ زندانی امنیتی هنگ کنگی که 
قصــد فرار به تایوان را داشــتند، گفت این گونه بیانیه ها بــدون در نظر گرفتن 
واقعیات مطرح می شــوند. الزم به ذکر اســت در ماه آگوســت، ۱۲ شخصیت 
هنگ کنگی که به گفته پکن در سازماندهی تظاهرات های اخیر ضد دولت چین 
در هنگ کنگ نقش داشتند، ســعی کردند با قایق به تایوان بگریزند که توسط 

نیروهای امنیتی چینی بازداشت شدند.

درخواست مودی از مردم برای خرید کاالی هندی
نخست وزیر هند با راه اندازی کمپینی، از مردم کشورش تقاضا کرد که 
بــرای حمایت از تولیدکنندگان داخلی کاالهای هندی بخرند نه کاالی 
خارجی. »نارندرا مودی« از مردم کشــورش خواســت که با جایگزین 
کردن خرید کاالهای تولید داخل از تولیدکنندگان هندی حمایت کنند 
تا هند به کشــوری متکی به خود تبدیل شود.  نخست وزیر هند در ماه 
مه ۲۰۲۰ ابتکار خود موسوم به »آتمانیربار بهارت« یا »هند متکی به خود« 
را برای تقویت مشــاغل بومی از مردم هند کاالی هندی بخرند. وی با تمجید از 
مردم هند از آنها خواســت لیســتی برای خود تهیه کنند و در آن کاالهایی که 
استفاده می کنند و خارجی هســتند را شناسایی و از خرید آن خودداری کنند. 
وی افزود: بیایید جایگزینهای داخلی کاالهای خارجی را شناسایی و از دست رنج 

کارگران هندی استفاده کنید.

هند عامل حمله به مرزبانان پاکستان است
نخست وزیر پاکستان، هند را به حمایت از حمله تروریستی روز گذشته 
به مرزبانان این کشور در ایالت بلوچستان متهم کرد. "عمران خان" در 
توییتی حمله ترویســتی به مرزبانان این کشور در ایالت بلوچستان که 
منجر به کشته شدن ۷ مرزبان شد را محکوم کرد.وی نوشت: "خبر جان 
باختن ۷ سرباز پاکستانی در حمله تروریستی به پست مرزی در منطقه 
"هرنائی" از نواحی ایالت بلوچســتان بسیار تاسف انگیز بود، به خانواده های 
این سربازان تسلیت می گویم".نخست وزیر پاکستان در این پیام تاکید کرد: ملت 
پاکستان در کنار سربازان شجاعی که با تروریست های مورد حمایت هند مبارزه 
می کنند، ایستاده است. روابط عمومی ارتش پاکستان از حمله تروریستی به یک 
پادگان نیرو های مرزی در ایالت بلوچســتان واقع در جنوب غربی این کشــور و 

کشته شدن ۷ نیروی مرزبانی خبر داده بود.

 اندونــزی: »فضلــی زون« رئیس کمیســیون 
همکاری بین المللی پارلمانی در پارلمان اندونزی و 
رئیس انجمن نمایندگان حامی قدس در این کشور 
گفت، رژیم صهیونیستی فشــار زیادی بر جاکارتا 
برای عادی ســازی روابط با ایــن رژیم وارد کرده 
اســت.وی تأکید کرد، رئیس جمهور اندونزی، وزیر 
خارجه و پارلمان این کشــور صراحتا عادی سازی 
روابــط بــا رژیــم صهیونیســتی را رد کرده اند و 
محال اســت که جاکارتا روابط خــود را با تل آویو 

عادی سازی کند.

 سودان: در پی تشــدید درگیری های قبیله ای 
در دارفور جنوبی ســودان و کشــته شدن ۱۵ نفر، 
شــمار زیادی از نیروهای ســودانی به این منطقه 

اعزام می شوند.
ایالت دارفور جنوبی بخشی از اقلیم دارفور در غرب 
سودان اســت که از ســال ۲۰۰۳ با درگیری های 

شدید مواجه است.

 اتریش: صدراعظم اتریش ســه ماه نخست سال 
۲۰۲۱ را به دلیل شیوع کرونا، دورانی سخت برای 
اروپا ارزیابی کرد.»سباستین کورتز« با اشاره به در 
پیش بــودن موج جدید همه گیــری کرونا در اروپا 
از سه ماهه نخست ســال جدید میادی به عنوان 
چالشی جدی برای قاره ســبز نام برد. وی  انتظار 
دارد موج ســوم همه گیری کرونا منجر به افزایش 
شــدید مبتایان در سراســر اروپا در سال آینده 

داشته باشد. 

 کویت: با فشار های آمریکا، وزارت خارجه کویت 
در چارچوب تحریم وزیر خارجه سابق لبنان اقدام 

کرد.
منابــع آگاه می گویند درخواســت وزارت خارجه 
کویت در راســتای اجرای مفاد یادداشت تفاهم با 
ســفارت آمریکا با موضوع تحریم جبران باسیل و 
قرار گرفتن این مقام لبنانی در فهرســت تحریمی 

آمریکا صورت می گیرد.

 کره جنوبی: نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد 
کــه میزان رضایت از عملکــرد رئیس جمهور کره 
جنوبی به پایینترین حد خود از سال ۲۰۱۷ رسیده 
است. در این نظرســنجی که روز دوشنبه منتشر 
شده ۳6.۷ درصد پاســخ دهندگان گفته اند که از 
مون جائه حمایت می کنند که نسبت به نظرسنجی 

یک هفته پیش ۲.8 درصد کاهش یافته است.

کرونای انگلیسی همچنان در حال گسترش است

هزینه های سنگین  پنهان کاری 
انگلیس برای جهان
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حمله به کاروان لجستیک 
ائتالف آمریکایی 

 منابع عراقی از جدیدترین حمله به کاروان لجستیک ائتاف آمریکایی در 
این کشور خبر دادند.

یک منبــع امنیتی عراقی دیــروز اعام کرد که کاروان لجســتیک ائتاف 
آمریکایــی در اتوبان نزدیک الدیوانیه با یک بمب که در مســیر آن منفجر 
شده، هدف قرار گرفته است. خبر دیگر آنکه رئیس سازمان امنیت ملی عراق 
با اشــاره به تداوم نبرد با بقایای داعش در این کشور، گفت: اجازه نخواهیم 
داد داعش بار دیگر به عراق بازگردد.»عبدالغنی االســدی« رئیس ســازمان 
امنیت ملی عراق سخنانی را در خصوص تحرکات اخیر داعش در این کشور 
مطــرح کرد و از تداوم نبرد با بقایای عناصر تکفیری خبر داد.وی گفت: نبرد 
بــا بقایای تکفیریها در نقاط مختلف عراق ادامه دارد و ما اجازه نخواهیم داد 
که داعش مجدداً به ســرزمین عراق بازگردد. ما بــه وعده خود برای مقابله 
با بقایای تکفیریهــا عمل می کنیم.این مقام نظامی عــراق در ادامه یادآور 
شــد: در حال حاضر شاهد برخی تحرکات در نقاطی از عراق از سوی داعش 
هستیم که نگران کننده نیستند. قطعاً اجازه ظهور مجدد داعش را نخواهیم 
داد.نماینده ائتاف الفتح در پارلمان عراق دلیل اتهام زنی های مســتمر علیه 
ســازمان الحشد الشــعبی را موفقیت این ســازمان در به شکست  کشاندن 
طرح های تروریســتی دشــمنان عراق دانســت.»فاضل الفتاوی« نماینده 
ائتاف »الفتــح« در پارلمان عراق می گوید که برخــی طرف های داخلی و 
خارجی تاش دارند تا علیه ســازمان »الحشد الشعبی« جنگ به راه اندازند. 
وی در گفت وگو بــا پایگاه خبری »المعلومه« تصریــح کرد که جنگ علیه 
الحشــد الشعبی از همان زمانی که این سازمان وارد میدان نبرد با تروریسم 
و آزادســازی اراضی عراق از دســت داعش و پیروزی بر آن شد، آغاز گردید 
و دشــمنان عراق، الحشدالشــعبی را به دلیل به شکست کشاندن طرح های 

تروریستی آنها، دشمن شماره یک خود می دانند.
الفتاوی افزود: طرف های خارجی و منطقه ای و نیز برخی طرف های داخلی 
همچنان در حال اتهام زنی علیه الحشدالشعبی هستند و آن را به ایجاد هرج 

و مرج و هدف قرار دادن هیأت های دیپلماتیک در کشور متهم می کنند. 

سازش با تل آویو حرام و باطل است
رئیس اتحادیه علمای مســلمان گفت، ســران کشورهای سازش کننده از روی 
ترس و طمع و برای حفظ منافع خود و حکومتشان اقدام به این کار کرده اند و 

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی حرام و باطل است.
»احمد الریســونی« در گفت وگویی با وبگاه فلســطینی »قدس پرس« گفت، 
علمای مســلمان همــواره حامی همه حقوق فلســطینی ها بوده اند و مســأله 
قــدس در مرکز توجهــات آنها قرار دارد. وی افزود، اتحادیه علمای مســلمان 
دســت از برگزاری نشست ها و انجام فعالیت ها برای حمایت از مسأله فلسطین 
برنمی دارد. الریسونی در ادامه گفت، اتحادیه علمای مسلمان تا کنون با صدور 
چندین بیانیه اعام کرده که عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی »حرام و 
باطل« اســت زیرا مصداق توطئه علیه ملت فلسطین، واگذاری مسجداالقصی 
و تشویق رژیم اشــغالگر به ادامه غصب اراضی اشغالی فلسطین است. از سوی 
دیگر جنبش »جهاد اســامی« فلســطین با صدور بیانیــه ای اعام کرد: ما 
همچنان مقاومت را تنها راه آزادسازی فلسطین از چنگ اشغالگران می دانیم. 
از سوی دیگر در رزمایش بزرگی که قرار است امروز  برای اولین بار به صورت 
مشترک در نوار غزه برگزار شود شاخه های نظامی ۱۲ گروه مقاومتی فلسطین 
حضور دارند. گردان های »القسام« شاخه نظامی حماس،گردان های »المقاومه 
الوطنیه« شاخه نظامی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین،»سرایا القدس« 
شاخه نظامی جهاد اسامی،گردان های »ابوعلی مصطفی« شاخه نظامی جبهه 
مردمی برای آزادی فلســطین،تیپ »الناصر صاح الدین« شاخه نظامی کمیته 
مقاومت مردمی،گردان های »شهداءاالقصی« از شاخه های نظامی تابع جنبش 
فتح،»جیش العاصفه« از شاخه های نظامی تابع جنبش فتح،گروه شهید »أیمن 
جوده« زیرمجموعه گردان های شــهداء االقصی،گردان های شهید »عبدالقادر 
الحســینی« از شــاخه های نظامی تابع جنبش فتح،گردان های »المجاهدین« 
شــاخه نظامی جنبش مجاهدین،گردان های »االنصار« شــاخه نظامی جنبش 
»االحرار«،گردان های شهید »جهاد جبریل« از شاخه های نظامی جبهه مردمی 
برای آزادی فلســطین.خبر دیگر آنکه بعــد از اظهارات رئیس جمهوری ترکیه 
مبنی بر امکان ازســرگیری روابط با تل آویو دولت بنیامین نتانیاهو این شــرط 
را گذاشــته تا در وهله نخست، ترکیه حمایت خود از حماس را کاهش دهد و 

تشویق کردن هایش برای فعالیت نظامی حماس را متوقف کند.

اعالم هویت عامل حمله 
انتحاری نشویل 

پلیس آمریکا پس از دو روز تحقیق، هویت عامل حمله انتحاری روز جمعه در 
نشویل را فاش کرد.

براســاس گزارش رســانه های آمریکایی، عامل این حملــه انتحاری »آنتونی 
وارنر«، 6۳ ساله، بوده که در زمان انفجار کشته شده است.پلیس فدرال آمریکا 
همچنین گفته است که آنها گمان نمی کنند که فرد دیگری در تدارک و انجام 
این حمله دســت داشته اســت و معتقدند خطر دیگری شهر نشویل را تهدید 

نمی کند.
اف بــی آی در ادامه توضیحات خود مدعی شــده اســت که انگیــزه وارنر از 
این حمله مشــخص نیســت و قبل از این حمله، وی در رادار مظنونان پلیس 
قرار نداشــته اســت.  پلیس آمریکا تا کنون هیچ عکســی از این عامل حمله 
انتحاری منتشــر نکرده اســت.عصر جمعه انفجاری مهیب، شهر نشویل واقع 
در ایالــت تنســی را لرزاند. دفتر مدیریت اورژانس نشــویل در این باره گفت، 
در این حادثه یک ون مســافرتی بزرگ پارک شــده در کنــار خیابان منفجر 
شــد و به ساختمان های اطراف نیز آســیب وارد شد.شهردار نشویل اعام کرد 
عامل بمب گذاری انتحاری در این شهر قصد داشت زیرساخت های یک شرکت 
ارتباطی را مختل کند.»جان کوپر« شــهردار نشویل معتقد است هدف عامل 
این بمب گذاری انتحاری، »حمله به زیرســاخت های شرکت ارتباط از راه دور 
AT&T« بود. یک مقام ارشــد سابق اف بی آی انفجار اخیر در شهر »نشویل« 
ایالت تنسی آمریکا را زنگ خطری برای این کشور درباره ضعف های زیرساختی 
آن توصیف کرد. بنابر اعام پلیس شــهر »راکفورد« عامل تیراندازی مرگبار در 
ســالن بولینگ که سه نفر را به کام مرگ کشاند و سه نفر دیگر را زخمی کرد، 
از اعضای نیروهای ویژه ارتش آمریکاســت. در حوزه سیاســی آمریکا نیز خبر 
می رســد یک رسانه آمریکایی در گزارشــی اعام کرد، رئیس جمهور آمریکا 
بــار دیگر از ایده برقراری "حکومت نظامی" صحبت کرده اســت.رئیس جمهور 
آمریکا به منظور تضمین حفظ اکثریت حزب جمهوری خواه بر مجلس ســنای 
این کشــور، بار دیگر به ایالت جورجیا سفر و در تجمع انتخاباتی دو نامزد این 

حزب شرکت می کند.


