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رویـــداد جهان

فرانسویهای عجیب

وضعیت بد  2میلیون کودک در اتیوپی

اسلحه ترامپ در دست بایدن

حتــی اگــر دونالــد ترامــپ شکســت
خــود را در انتخابــات نپذیــرد ،توئیتــر
حســاب ریاســت جمهــوری ایــاالت
متحــده با عنوان @ POTUSرا در روز
تحلیــف ( ۲۰ژانویــه) بــه جــو بایــدن
خواهــد داد .توئیتــر در روز  ۲۰ژانویــه
 ۲۰۲۰همچــون ســال  ،۲۰۱۷همــه
توئیتهــای حســاب کاربــری ریاســت
جمهــوری امریــکا را پــاک کــرده و
بهصــورت پــاک شــده تحویــل بایــدن
خواهــد داد .گفتنــی اســت ترامــپ از
حســاب کاربــری رئیسجمهــوری
امریــکا بیشــتر بهعنــوان حســاب
شــخصی اســتفاده میکــرد.
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صنــدوق کــودکان ســازمان ملــل
اعــام کــرد ،درگیــری در منطقــه
تیگــرای اتیوپــی حــدود  ۲.۳میلیــون
کــودک را نیازمنــد کمــک کــرده و
جــان هــزاران کــودک حاضــر در
اردوگاههــا را بــه خطــر انداختــه
اســت .ارزیابــی یونیســف ایــن اســت
کــه حــدود  ۱۲هــزار کــودک کــه برخــی
از آنهــا سرپرســت و خویشــاوندی
ندارنــد از جملــه کســانی هســتند
کــه در اردوگاههــا و مراکــز ثبتنــام
نگهــداری میشــوند و در معــرض
خطــر هســتند .اردوگاههــای موقتــی
کــه در اتیوپــی برپــا شــده پــر از آوارگان
اســت و آنهــا از شــرایط بــد بهداشــتی
و محدودیتهــا در دسترســی بــه آب
و غــذا در رنــج هســتند.

در حالــی کــه شــمار زیــادی از کشــورها
در صف خرید واکســن کرونا هســتند،
امــا تقریبــاً نیمــی از فرانســویها
بــا بدبینــی بــه ایــن موضــوع نــگاه
میکننــد .براســاس تحقیقــات
مؤسســه «آی پــوز» فرانســویها
کمتــر از هــر کشــور دیگــری در جهــان
خواهــان اســتفاده از واکســنهای
درمانگــر کرونــا هســتند .مهمتریــن
دلیــل امتنــاع از دریافــت واکســن
عــدم اعتمــاد بــه نهادهــای سیاســی
و دانشــمندان اســت .همچنیــن زنــان
کمتــر از مــردان بــه دریافــت واکســن
تمایــل دارنــد.

مرگ طبیعی رهبر القاعده!

منابــع آگاه امنیتــی در افغانســتان و
پاکســتان ضمــن تأییــد مــرگ ایمــن
الظواهــری ،رهبر القاعده افغانســتان
گفتنــد کــه بــه احتمــال زیــاد وی بــه
دالیــل طبیعــی درگذشــته اســت.
الظواهــری ( ۶۹ســاله) آخریــن بــار در
ســالگرد حمــات  ۱۱ســپتامبر امســال
در یــک پیــام ویدیویــی ظاهــر شــد.

رئیس جمهوری جاسوس؟!

دادســتان پانامــا دســتور محاکمــه
مجــدد «ریــکاردو مارتینلــی»
رئیسجمهــوری ســابق پانامــا را
بابــت اتهامــات جاسوســی از رقبــای
سیاســی در جریان ریاســت جمهوری
خــود ،صــادر کــرد .ایــن پرونــده
مارتینلــی را بــه جاسوســی از حــدود
 ۱۵۰سیاســتمدار ،روزنامهنــگار و
رهبــر اتحادیــه طــی دور تصــدی خــود
در ســالهای  ۲۰۰۹تــا  ،۲۰۱۴متهــم
میکنــد .اخیــراً دو پســر مارتینلــی
بــه دســتور ایــاالت متحــده بــه ظــن
رشــوهخواری و پولشــویی مرتبــط بــا
یــک شــرکت ســاخت و ســاز برزیلــی
بهنــام «اودربرچــت» در گواتمــاال
دســتگیر شــدند.

