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رویـــداد جهان

خطر کرونا در توالتهای عمومی

دعوای توئیتر و ترامپ

 10روز عزای عمومی در اسپانیا

دولــت اســپانیا بــه یــاد و خاطــره
قربانیــان کوویــد 19در ایــن کشــور ،بــه
مــدت  10روز عــزای عمومــی اعــام
کــرد .بنابــر آمارهــا تــا ظهــر امــروز 27
هــزار و  117اســپانیایی بهدلیــل ابتــا
بــه ویــروس کرونــا درگذشــتند .ایــن
در حالــی اســت کــه شــمار مبتالیــان
بــه کرونــا در ایــن کشــور بــه  283هــزار
و  339نفــر میرســد کــه حــال 854
نفــر آنــان وخیــم اعــام شــده اســت.
در  10روز عــزای عمومــی اعالم شــده،
قــرار اســت  14هــزار ســاختمان دولتی
پرچمهــای خــود را نیمــه افراشــته
کننــد .ایــن طوالنــی مدتتریــن
اعــام عــزای عمومــی در اســپانیا در
 40ســال گذشــته اســت.
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توئیتهــای جنجالــی و پیدرپــی
دونالــد ترامــپ ،کار را بهجایــی
رســاند کــه شــبکه توئیتــر بــرای
نخســتین بــار امــکان راســتی آزمایــی
توئیتهــای رئیــس جمهــوری
امریــکا را بــرای کاربرانــش فراهــم
کــرد .ایــن شــبکه پــس از آنکــه روز
سهشــنبه ،ترامــپ در دو توئیــت پــی
در پی رأی دادن پســتی را زمینه ســاز
فســاد و تقلــب در انتخابــات اعــام
کــرد ،بــا اضافــه کــردن برچســبی بــه
ایــن توئیــت ،کاربــران را بــه صفحاتی
ارجــاع داد کــه از مزایــای ایــن روش
نوشــته بودنــد .امــا ایــن واکنــش،
رئیــس جمهــوری را آنقــدر بــه خشــم
آورد کــه توئیتــر را متهــم بــه دخالــت
در انتخابــات  2020و از بیــن بــردن
آزادی بیــان کــرد .در عیــن حــال
توئیتــر نیــز بــا دفــاع از اقــدام خــود،
آن را بــر پایــه خــط مشــی ایــن شــبکه
و بــرای مقابلــه بــا انتشــار اطالعــات
گمراهکننــده خوانــد.

تحقیقــات جدیــد روی بیمــاران
کرونایــی نشــان داده اســت ،در
مدفــوع آنــان میــزان زیــادی ویــروس
کرونــا وجــود دارد .بــه ایــن ترتیــب
در فاصلــه گذاریهــای اجتماعــی
و بهداشــت اجتماعــی ،مــردم بایــد
مراقــب توالتهــای عمومــی نیــز
باشــند .تــا پیــش از ایــن تمــاس بــا
فــرد بیمــار و تنفــس در هــوای آلــوده
بــه ویــروس کرونــا ،راههــای انتقــال
ایــن ویــروس اعــام شــده بــود.

کرونا ،میلیونها فیلیپینی را بیکار کرد

بیــش از دو و نیــم میلیــون نفــر در
فیلیپیــن پــس از دو مــاه قرنطینــه
ســنگین ایــن کشــور در مبــارزه بــا
کرونــا ،شــغل خــود را از دســت داده
و خانــه نشــین شــدهاند .پیشبینــی
شــده اســت بــا توجــه بــه رکــود
اقتصــاد جهانــی تــا پایــان ســال ایــن
آمــار بــه ســه و نیــم میلیــون نفــر نیــز
برســد.

آخرین آمار کرونا در جهان

آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در
سراســر جهــان تــا ســاعت  14امــروز
بــه  5میلیــون و  699هــزار و 30
نفــر رســید .آمــار قربانیــان نیــز بــه
 352هــزار و  494نفــر رســید .امریــکا
همچنــان در صــدر آمــار مبتالیــان
و قربانیــان اســت .براســاس آمــار
منتشــر شــده ،تــا عصــر امــروز یــک
میلیــون و  725هــزار و  275نفــر در
ایــن کشــور بــه کوویــد 19مبتــا شــده
و  100هــزار و  572نفــر نیــز جــان
خــود را بــر اثــر ایــن بیمــاری از دســت
س از امریــکا ،برزیــل بــا
دادهانــد .پــ 
 394هــزار و  507نفــر مبتــا و 24
هــزار و  593قربانــی در مقــام دوم
مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا قــرار
دارد .روســیه نیــز بــا  370هــزار و
 680مبتــا و  3هــزار و  968قربانــی
در جایــگاه ســوم جــدول مبتالیــان
بــه کرونــا در جهــان نشســته اســت.
شــمار مبتالیــان اســپانیا هــم امــروز
بــه  283هــزار و  339نفــر رســید
و  27هــزار و  117نفــر نیــز تاکنــون
در ایــن کشــور قربانــی کوویــد 19
شــدهاند .انگلیــس نیــز بــا  265هــزار
و  227مبتــا و  37هــزار و  48قربانی
پنجمیــن کشــور دنیــا در رتبهبنــدی
کرونایــی اســت.

