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رویـــداد جهان

کمک مالی آنتی کرونایی

تهدید مشابه ترامپ برزیل

خروج نظامیان امریکایی از آلمان

ایــاالت متحــده امریــکا حــدود یــک
ســوم از نیروهــای نظامــی خــود
در آلمــان را از ایــن کشــور خــارج
میکنــد .ایــن یعنــی  9هــزار و 500
نظامــی امریکایــی حاضــر در آلمــان
یــا بــه کشــورهایی ماننــد لهســتان
کــه متحــد امریــکا هســتند ،فرســتاده
میشــوند یــا بــه وطــن بازمــی گردند.
ایــن خــروج کــه بــه دســتور دونالــد
ترامــپ انجــام میشــود ،کشــورهای
اروپایــی را نگــران کــرده اســت.
در حــال حاضــر تعــداد نیروهــای
امریکایــی مســتقر در آلمــان 34
هــزار و  500نفــر اســت امــا بــا خــروج
 9500نیــرو ،ایــن رقــم بــه  25هــزار
نیــرو کاهــش مییابــد.
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رئیــس جمهــوری برزیــل کــه بــا بــه اوج
رســیدن شــیوع کرونــا در کشــورش بــا
هشــدار ســازمان ملــل بــرای برداشــتن
محدودیتهــای قرنطینــه روبهرو شــده
اســت ،تهدیــد بــه خــروج از ســازمان
بهداشــت جهانــی ( )WHOکــرد« .ژائــر
بولســونارو» کــه بــا انجــام رفتارهایــی
مشــابه رئیــس جمهــوری امریــکا بــه
«ترامــپ کوچــک» نیــز شــهرت دارد،
در برابــر خبرنــگاران اعــام کــرد کــه
سیاســت ترامــپ را بــرای خــروج از
ســازمان بهداشــت جهانــی پیــش
میگیــرد« :مــن صریــح و روشــن اعــام
میکنــم ،مــا هــم در حــال بررســی
روش امریــکا بــرای خــروج از ســازمان
بهداشــت جهانــی هســتیم .چراکــه
 WHOایدئولــوژی الزم را نــدارد ».ایــن
تصمیــم در حالــی از ســوی بولســونارو
اعــام شــده اســت کــه دونالــد ترامــپ
مــاه گذشــته حــدود  20روز پیــش از
پایــان ضــرب االجــل یــک ماهــه اعــام
شــده ،پایــان همــکاری امریکا بــا WHO
را اعــام کــرد.

رهبــران  20کشــور ثروتمنــد جهــان
موســوم بــه «گــروه  »20درخواســت
بودجــه بیــش از  21میلیــارد دالری
بــرای مبــارزه بــا همهگیــری کوویــد19
را مطــرح کردنــد .در مــاه آوریــل
هــم گــروه  20از تمــام کشــورها،
ســازمانهای غیردولتــی و بخــش
خصوصــی خواســت بــرای پــر کــردن
شــکاف مالــی جهانــی بــرای مبــارزه با
کوویــد 19کمــک کننــد.

کشته شدن فرمانده القاعده

وزارت خارجــه فرانســه اعــام کــرد
ارتــش ایــن کشــور «عبدالمالــک
دروکــدل» یکــی از مهرههــای اصلــی
نیروهــای القاعــده در شــمال آفریقــا
را در جریــان عملیاتی در مالی کشــته
اســت .گرچــه پــس از انتشــار ایــن
بیانیــه گروهــگ تروریســتی القاعــده
سیاســت ســکوت را پیــش گرفتــه
اســت امــا «فلورنــس پارلــی» ،وزیــر
جنــگ فرانســه در توئیتــی ایــن خبــر را
تأییــد کــرد.

آخرین آمار کرونا در جهان

آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در
سراســر جهــان تــا ســاعت  16امــروز
بــه  6میلیــون و  868هــزار و  715نفــر
رســید .آمــار قربانیــان نیــز  398هــزار
و  586نفــر بــود .امریــکا همچنــان
در صــدر آمــار مبتالیــان و قربانیــان
اســت .براســاس آمــار منتشــر شــده ،تا
عصــر امــروز یــک میلیــون و  965هزار
و  912نفــر در ایــن کشــور بــه کوویــد19
مبتــا شــده و  111هــزار و  394نفــر
نیــز جــان خــود را بــر اثــر ایــن بیمــاری
س از امریــکا،
از دســت دادهانــد .پــ 
برزیــل بــا  646هــزار و  6نفــر مبتــا
و  35هــزار و  47قربانــی در مقــام
دوم مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا
قــرار دارد .روســیه نیــز بــا  458هــزار و
 689مبتــا و  5هــزار و  725قربانــی
در جایــگاه ســوم جــدول مبتالیــان بــه
کرونــا در جهــان نشســته اســت .شــمار
مبتالیــان اســپانیا هــم امــروز بــه 288
هــزار و  58نفــر رســید و  27هــزار و
 134نفــر نیــز تاکنــون در ایــن کشــور
قربانــی کوویــد  19شــدهاند .انگلیــس
نیــز بــا  283هــزار و  311مبتــا و 40
هــزار و  261قربانــی پنجمیــن کشــور
دنیــا در رتبهبنــدی کرونایــی اســت.

