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رویـــداد جهان

محکومیت نجیب رزاق

نارضایتی شهرداران از عملکرد ترامپ

شــش نفــر از شــهرداران امریــکا در
نامــهای بــه کنگــره خواســتار توقــف
اجــرای تصمیــم «دونالــد ترامــپ»
در اســتقرار نظامیــان فــدرال بــرای
مقابلــه بــا معترضــان شــدند .ایــن
 6شــهردار کــه همگــی دموکــرات
هســتند اقــدام رئیــس جمهــوری
امریــکا را ســبب افزایــش تنشهــا
عنــوان کردهانــد .شــهرداران پورتلنــد،
شــیکاگو ،ســیاتل ،نیومکزیکو ،کانزاس
ســیتی و واشــنگتن ،ایــن نامــه را بــه
نماینــدگان هــر دو حــزب دموکــرات و
جمهوریخــواه در مجلــس نماینــدگان
و ســنا فرســتادند و نوشــتند« :از کنگــره
میخواهیــم تــا بــا تصویــب قانونــی،
حضــور نظامیــان فــدرال بــرای مقابله
بــا معترضــان را غیرقانونــی و نفــرت
انگیــز نشــان دهــد».
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قاضــی محمــد نــازالن غزالــی امــروز
سهشــنبه در نخســتین جلســه
رســیدگی بــه پرونــده فســاد نجیــب
رزاق ،نخســتوزیر ســابق مالــزی
حکــم بــه گناهــکار بــودن در تمامی 7
پرونــده مرتبــط بــا رســوایی اختــاس
او داد .او پــس از یــک تنفــس دو
ســاعته حکمــش را بــه ایــن شــرح
قرائــت کــرد :مــن متهــم را گناهــکار
شــناختم و او را بــه تمامــی هفــت
فقــره جــرم اختــاس مطــرح شــده
محکــوم میکنــم .ایــن حکــم پنــج
مــاه پــس از روی کار آمــدن دولــت
جدیــد مالــزی صــادر شــد .خشــم
مردمــی از ایــن رســوایی مالی چندین
میلیــاردی نقــش اصلــی در ناکامــی
ائتــاف نجیــب رزاق در انتخابــات
دو ســال پیــش داشــت .نجیــب رزاق
حکم صادره را سیاســی دانســت و رد
کــرد و گفــت ،درخواســت تجدیدنظــر
میدهــد.

دانشــمندان از ســواحل اســکاتلند ،ایرلند
و فرانســه کتانجــک دریایــی (نوعــی
جلبــک دریایــی غــول پیکــر) را که متعلق
بــه حــدود  16هــزار ســال قبــل یعنــی
متعلــق بــه آخریــن عصــر یخبنــدان کــره
زمیــن اســت ،کشــف کردنــد .براســاس
مطالعاتــی کــه روی ایــن کتانجــک شــده،
خصوصیــات ژنتیکــی مربــوط بــه 14
منطقــه ســاحلی در شــمال اقیانــوس
آتالنتیــک در ایــن گیــاه دیــده میشــود.
ایــن کشــف بــه دانشــمندان کمــک
خواهــد کــرد کــه دریابنــد چگونه ایــن گیاه
دریایــی علــی رغــم ایــن همــه تغییــرات
اقلیمــی از  16هــزار ســال قبــل تــا کنــون،
توانســته اســت زنــده بمانــد.

بازداشت مهاجران مشکوک به کرونا

در پــی فــرار دســتکم  100مهاجــر از
محل قرنطینه در منطقه «سیســیل»،
وزیــر کشــور ایتالیــا دســتور اعــزام
نیروهــای نظامــی بــه منطقــه را داد.
«لوچیانــو المورگــس» ســاعاتی پـساز
اعــام ایــن دســتور در بیانیــهای از
دســتگیری شــمار زیــادی از مهاجــران
فــراری و قطعــی شــدن تســت منفــی
آنهــا خبــر داد .ایــن مهاجــران پیــش از
پایــان دوران  14روزه قرنطینــه از محــل
متــواری شــده بودنــد.

آخرین آمار کرونا در جهان

آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در
سراســر جهــان تــا ســاعت  14امــروز
بــه  16میلیــون و  667هــزار و 871
نفــر رســید .آمــار قربانیــان  656هــزار
و  987نفــر بــود .امریــکا همچنــان
در صــدر آمــار مبتالیــان و قربانیــان
اســت .براســاس آمــار منتشــر شــده،
تــا ظهــر امــروز  4میلیــون و 433
هــزار و  410نفــر در ایــن کشــور بــه
کوویــد 19مبتــا شــده و  150هــزار و
 448نفــر جــان خــود را بــر اثــر ایــن
بیمــاری از دســت دادهانــد .پــس
از امریــکا ،برزیــل بــا  2میلیــون و
 446هــزار و  397نفــر مبتــا و 87
هــزار و  737قربانــی در مقــام دوم
مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا قــرار
دارد .هنــد نیــز بــا یــک میلیــون و
 484هــزار و  136مبتــا و  33هــزار
و  461قربانــی در جایــگاه ســوم
جــدول مبتالیــان بــه کرونــا در جهــان
نشســته اســت؛ در رتبــه چهــارم هــم
روســیه  823هــزار و  515مبتــا و 13
هــزار و  504قربانــی کوویــد  19دارد.
آفریقــای جنوبــی هــم بــا  452هــزار
و  529مــورد ابتــا و  7هــزار و 67
قربانــی در رده پنجــم جــدول کرونــا
ایســتاده اســت.

