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رویـــداد جهان

یک کارگر  ۵۳۳نفر را مبتال کرد

تعویق انتخابات لهستان

کرونا عامل ورشکستگی «آویانکا»

شــرکت هواپیمایــی «آویانــکا»،
دومیــن هواپیمایــی بــزرگ امریــکای
التیــن ،بهدلیــل ضررهــای ناشــی
از شــیوع ویــروس کرونــا اعــام
ورشکســتگی کــرد .ایــن شــرکت
هواپیمایــی کــه درخواســت وامــش از
دولــت کلمبیــا بــرای تعدیــل تأثیرات
شــیوع کرونــا تاکنــون بینتیجــه بــوده،
روز یکشــنبه اعالم ورشکســتگی کرد و
در صورتــی کــه نتوانــد از ورشکســتگی
جــان ســالم بــه در بــرد ،اولیــن
هواپیمایــی عمــده جهــان خواهــد
بــود کــه پــس از کاهــش  ۹۰درصــدی
پروازهــا در سراســر جهــان ،بــه طــور
کامــل قربانــی شــیوع کوویــد۱۹
میشــود.
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رهبــر ائتــاف حاکــم بــر لهســتان
بــا دفــاع از تصمیــم دولــت بــرای
تعویــق برگــزاری انتخابــات ریاســت
جمهــوری ،از تــداوم اتحــاد ســران
احــزاب خبــر داد .قــرار بــود ایــن
انتخابــات بهدلیــل شــیوع کرونــا
و لــزوم فاصلهگــذاری اجتماعــی
طبــق برنامــه تعییــن شــده
بهصــورت پســتی انجــام شــود امــا
مخالفــت یکــی از احــزاب ائتــاف و
هشــدار آن بــرای پیگیــری قانونــی
انتخابــات پســتی ،دولــت را مجبــور
بــه تعویــق انتخابــات کــرد .یاروســاو
کاچینســکی ،رهبــر حــزب قانــون و
عدالــت در ایــن بــاره گفت« :لهســتان
تحــت کنتــرل دولــت ائتالفی-شــامل
حــزب قانــون و عدالــت و دو حــزب
کوچکتــر -بــرای بهتــر شــدن تغییــر
میکنــد .ایــن ائتــاف آزاداندیــش
و بســیار میانــه رو اســت .اختــاف
نظــر نیــز همیشــه در همـ ه جــا وجــود
دارد و چیــز جدیــدی نیســت ».ایــن
نخســتین بــاری اســت کــه در طــول
 31ســال حکومــت دموکراتیــک در
لهســتان ،انتخابــات از پیــش تعییــن
شــدهای بــه تعویــق میافتــد.

«نانــا آکوفــو-آدو» ،رئیــس جمهــوری
غنــا اعــام کــرد ،یــک کارگــر در یــک
کارخانــه فــرآوری ماهــی در ایــن
کشــور آفریقایــی  ۵۳۳نفــر را بــه
ویــروس کرونــا آلــوده کــرده اســت.
مقامهــای بهداشــتی غنــا شــیوع
ویــروس کرونــا در ایــن کارخانــه را
اعــام کــرده بودنــد امــا خبــری از
جزئیــات آن منتشــر نشــده بــود.
آخرین آمار کرونا در جهان

دوئل اوباما و ترامپ

نقــد تنــد «بــاراک اوبامــا» از مدیریــت
ناکارآمــد «دونالد ترامــپ» در مبارزه
بــا ویــروس کرونــا ،خشــم رئیــس
جمهــوری امریــکا را برانگیخت و او از
هوادارانــش خواســت اوضــاع کنونــی
را بــا زمــان شــیوع آنفلوانــزای خوکــی
در ســال  2009مقایســه کننــد .اوبامــا
در گفتوگویــی تلفنــی ،مدیریــت
ترامــپ در دوره کوویــد 19را «فاجعــه
و هــرج و مــرج محــض» خوانــده بــود.

آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در
سراســر جهــان تــا ســاعت  16امــروز
بــه  4میلیــون و  207هــزار و 908
نفــر رســید .آمــار قربانیــان نیــز بــه
 284هــزار و  382نفــر رســید .امریــکا
در صــدر آمــار مبتالیــان و قربانیــان
اســت .براســاس آمــار منتشــر شــده،
تــا عصــر امــروز یــک میلیــون و 267
هــزار و  963نفــر در ایــن کشــور بــه
کوویــد 19مبتــا شــده و  80هــزار و
 787نفــر نیــز جــان خــود را بــر اثــر
ایــن بیمــاری از دســت دادهانــد .پـس
از امریــکا ،اســپانیا بــا  268هزار و 143
نفــر مبتــا و  26هــزار و  744قربانــی
در رده دوم قــرار دارد .روســیه بــاز هم
ردههــای جــدول را دو پلــه یکــی کرد و
بــا  221هــزار و  344مبتــا و  2هزار و 9
نفــر قربانــی بــه جایــگاه ســوم جــدول
رســید .انگلیــس نیــز بــا پیــش افتــادن
از ایتالیــا بــا  2019هــزار و  183مبتــا
و  31هــزار و  855قربانــی چهارمیــن
کشــور دنیــا در رتبهبنــدی کرونایــی
شــد .شــمار مبتالهــای ایتالیــا نیــز بــه
 219هــزار و  70نفــر و قربانیــان آن بــه
 30هــزار و  560نفــر رســیده اســت.

