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رویـــداد جهان

ترکیه هم کرونایی شد

لغو کمپینهای سندرز و بایدن

«کرونا» در یکقدمی «بوریس جانسون»

معــاون وزیــر بهداشــت بریتانیــا
و نماینــده پارلمــان ایــن کشــور در
بیانی ـهای از ابتالیــش بــه کرونــا پــرده
برداشــت« .نادیــن دوریــس» کــه
هفتــه گذشــته در مراســم روز جهانــی
زن در نزدیکــی بوریــس جانســون،
نخســت وزیــر بریتانیــا دیــده شــده
اســت ،در پیامــی توئیتــری اعــام کرد
بــه محــض مشــاهده عالیــم ،خــود
را قرنطینــه کــرده امــا نمیدانــد از
چــه طریقــی بــه ایــن بیمــاری مبتــا
شــده اســت .پــس از ابتــای مرمــوز
ایــن زن سیاســتمدار بــه کرونــا ،نمونــه
گیــری از همــه افــرادی کــه در پارلمان
و وزارت بهداشــت بــا او در ارتبــاط
بــوده انــد انجــام شــد ولــی در حــال
حاضــر تنهــا «راشــل ماســکل» از
نماینــدگان پارلمــان ایــن کشــور
مشــکوک بــه کرونــا اعــام شــده و در
قرنطینــه خانگــی اســت.
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شــیوع ویــروس کرونــا در ایــاالت
متحــده امریــکا باعــث شــد جــو
بایــدن و برنــی ســندرز ،دو کاندیــدای
پیشــتاز انتخابــات ریاســت جمهــوری
امریــکا از حــزب دموکــرات اعــام
کننــد بــرای بــه خطــر نیفتــادن
ســامت حامیانشــان از برگــزاری
کمپینهــای انتخاباتــی صرفنظــر
میکننــد .کمیتــه ملــی دموکراتهــا
هــم اعــام کــرد مناظــره هفتــه آینــده
بایــدن و ســندرز کــه قــرار اســت
یکشــنبه شــب به وقــت محلــی برگزار
شــود ،بــدون تماشــاچی خواهــد بــود.
برگــزار نشــدن کمپینهــای انتخاباتی
و همچنیــن برگــزاری مناظــره بــدون
تماشــاچی کــه در تاریــخ انتخاباتــی
امریــکا کــم ســابقه اســت ،میتوانــد
بــر آرای هــر دو کاندیــدای دموکــرات
تأثیــر بگــذارد.

در پــی تأییــد نخســتین مــورد مثبــت
ابتــای بــه ویــروس کرونــا در ترکیــه،
مقامــات ایــن کشــور  ۲۹فعــال
در شــبکههای اجتماعــی را بــه
اتهــام آنچــه انتشــار اخبــار متضــاد
خواندهانــد ،تحــت پیگــرد قانونــی و
قضایــی قــرار دادنــد .رجــب طیــب
اردوغــان ،رئیــس جمهــوری ترکیــه
امــروز اعــام کــرد ،تنهــا یــک نمونــه
ابتــا بــه کرونــا در ترکیــه مشــاهده
شــده و فــرد مبتــا نیــز از اروپــا وارد
ترکیــه شــده بــود.

گارد ملی امریکا علیه کرونا

بــا افزایــش مبتالیــان بــه ویــروس کرونا
در امریــکا بــه یکهــزار و  10نفــر ،گارد
ملــی ایــن کشــور بــا اســتقرار در اطــراف
شــهر«نیو روچــل» در حومــه نیویورک،
ایــن شــهر را قرنطینــه کــرد .ایــن شــهر
کوچــک در شــمال شــهر نیویــورک
کانــون اصلــی شــیوع کرونــا در ایالــت
نیویــورک اســت .تاکنــون در امریــکا
 31نفــر بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا جــان
باختهانــد.

پیشبینی ترسناک «مرکل»

در حالــی کــه شــمار ابتــای آلمانیهــا
بــه ویــروس کرونــا بــه بیــش از 1600
مــورد رســیده و تاکنــون  2نفــر نیــز
جــان خــود را از دســت دادهانــد،
«آنــگال مــرکل» صدراعظــم ایــن
کشــور بــا اشــاره بــه وضعیــت وخیــم
شــیوع کرونــا در اروپــا بویــژه در ایتالیــا
و فرانســه ،بــا پیشبینــی ابتــای
حــدود  70درصــد آلمانیهــا بــه ایــن
ویــروس خواســتار همبســتگی و رفتــار
منطقــی مــردم شــد.
وی کــه پیشتــر راهــکار بســتن
مرزهــای کشــورهای اروپایــی را بــرای
کنتــرل کرونــا بشــدت رد کــرده بــود،
خطــاب بــه مــردم کشــورش گفــت:
«از آنجــا کــه هنــوز درمانــی بــرای ایــن
بیمــاری پیــدا نشــده اســت ،مــا بایــد
بــر کاهــش ســرعت انتشــار آن تمرکــز
کنیــم .احتمــال دارد  70 ،60درصــد
مــردم آلمــان درگیــر ایــن ویــروس
باشــند».
مقامــات آلمــان در چنــد روز گذشــته
عــاوه بــر محدودیــت تجمعــات،
قوانیــن کاهــش تــردد را در برخــی
نقــاط کشــور اعمــال کردهانــد.

