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رویـــداد جهان

مسدود شدن حساب حامیان بولسونارو

رای گیری خصوصی برای ترامپ

ضرب سکه «گاندی» در انگلیس

خزانــهداری انگلیــس اعــام کــرد
برای به رســمیت شــناختن مشارکت
بیشــتر سیاهپوســتان ،آســیایی تبارهــا
و دیگــر اقلیتهــای نــژادی در
جامعــه ،ســکهای با تصویــر «ماهاتما
گانــدی» ،رهبــر بــزرگ هنــد ضــرب
خواهــد کــرد.
براســاس بیانیــه منتشــر شــده
خزانــهداری انگلیــس« ،ریشــی
ســوناک» ،وزیــر اقتصــاد ایــن کشــور
در نامــهای بــه کمیتــه مشــورتی
خزانــهداری ســلطنتی خواســتار
پیگیــری ایــن امــر شــده و قــرار اســت
یــک ســکه بــرای بزرگداشــت گانــدی
ضــرب شــود« .ماهاتمــا گانــدی» در
طــول ســالهای حیاتــش همــواره
علیــه خشــونت جنگیــد و نقــش
مهمــی در اســتقالل هنــد از اســتعمار
بریتانیــا داشــت.
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مقامهــای کنوانســیون ملــی حــزب
جمهوریخــواه امریــکا بــه ســیانان
و آسوشــیتدپرس گفتنــد ،رأیگیــری
دربــاره نامــزدی دونالــد ترامــپ اواخر
مــاه جــاری بهطــور خصوصــی بــدون
حضــور خبرنــگاران و نمایندههــای
رســانههای گروهــی برگــزار خواهــد
شــد .بــر اســاس ایــن گــزارش ،قــرار
اســت هیأتهــای جمهوریخــواه
 ۲۴آگوســت (ســوم شــهریور) در
شــهر شــارلوت در ایالــت کارولینــای
شــمالی گردهــم جمــع شــوند تــا
رســماً دربــاره نامــزدی ترامــپ در
انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰
رأیگیــری کننــد .اگرچــه مقامــات
جمهوریخــواه گفتهانــد ،بــه خاطــر
جلوگیــری از گســترش ویــروس
کرونــا ایــن مراســم را خصوصــی و
کمتعــداد برگــزار میکننــد امــا برخــی
ناظــران معتقدنــد دالیــل پشــت
پــرده دیگــری بــرای ایــن موضــوع
وجــود دارد کــه از جملــه ایــن دالیــل
نارضایتــی چهرههــای برجســته
حــزب جمهوریخــواه از عملکــرد
ترامــپ اســت.

فیسبــوک روز شــنبه اعــام کــرد،
برخــی حســابهای کاربــری
خــاص را کــه از ســوی حامیــان
ژایــر بولســونارو ،رئیــس جمهــوری
راســت افراطــی برزیــل مدیریــت و
کنتــرل میشــود بــه صــورت جهانــی
مســدود کــرده اســت زیــرا در ایــن
حســابهای کاربــری اخبــار دروغ
منتشــر میشــود.

انهدام باند فروش الکل آلوده در هند

اعضــای بانــد بــزرگ فــروش الــکل
آلــوده در ایالــت «پنجــاب» هنــد کــه
در تجــارت مرگبــار خــود بیــش از 86
نفــر را به کشــتن دادهاند ،در عملیات
پلیــس ایــن کشــور دســتگیر شــدند.
طبــق گــزارش رســانهها 6 ،مأمــور
پلیــس و  7افســر امنیتــی نیــز بهدلیــل
اهمــال در توقــف فــروش ایــن
الکلهــا حکــم تعلیــق گرفتهانــد.

نیم میلیون مبتال در آفریقای جنوبی

آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در
سراســر جهــان تــا ســاعت  14امــروز
بــه  18میلیــون و  50هــزار و  14نفــر
رســید .آمــار قربانیــان نیــز  689هــزار
و  461نفــر بــود .امریــکا همچنــان
در صــدر آمــار مبتالیــان و قربانیــان
اســت .براســاس آمــار منتشــر شــده،
تــا ظهــر امــروز  4میلیــون و 764
هــزار و  488نفــر در ایــن کشــور بــه
کوویــد 19مبتــا شــده و  157هــزار و
 905نفــر نیــز جــان خــود را بــر اثــر ایــن
س از
بیمــاری از دســت دادهانــد .پــ 
امریــکا ،برزیــل بــا  2میلیــون و 708
هــزار و  876نفــر مبتــا و  93هــزار و
 616قربانــی در مقــام دوم مبتالیــان
بــه ویــروس کرونــا قــرار دارد .هنــد نیــز
بــا یــک میلیــون و  757هــزار و 393
مبتــا و  37هــزار و  452قربانــی در
جایــگاه ســوم جــدول مبتالیــان بــه
کرونــا در جهــان نشســته اســت .در
رتبــه چهــارم هــم روســیه  850هــزار و
 870مبتــا و  14هــزار و  128قربانــی
کوویــد  19دارد .آفریقــای جنوبــی هــم
بــا  503هــزار و  290مــورد ابتــا و 8
هــزار و  153قربانــی در رده پنجــم
جــدول کرونایــی نشســت.

