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مرگ کودک یکساله در پارک

رویـــداد جهان

اهمیت یافتن مهاجران در ایتالیا

افزایش تاریخی حقوق کادر درمانی

در بحبوحــه مــوج دوم کرونــا ،دولــت
فرانســه بــا یــک افزایــش حقــوق
تاریخــی بــرای کادر درمانــی بــه نوعــی
از زحمــات آنهــا قدردانــی کــرد« .ژان
کاســتکس» ،نخســتوزیر جدیــد
فرانســه در حالــی ایــن اقــدام را
«لحظــهای تاریخــی» بــرای سیســتم
درمانــی کشــورش عنــوان میکنــد کــه
تزریــق  8میلیــارد یورویــی ســرمایه
بــرای افزایــش حقــوق کادر درمــان
پــس از چندیــن اعتــراض پــی در پــی
کادر درمانــی انجــام شــده اســت.
کادر درمانــی فرانســه بویــژه در شــیوع
کرونــا در میــان مــردم از احتــرام
زیــادی برخــوردار شــدهاند و آنهــا هــر
شــب ســاعت  8در مقابــل پنجــره
خانههایشــان مــی ایســتند و بــه
نشــانه قدردانــی بــرای آنهــا دســت
میزننــد.
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بحــران کوویــد 19در ایتالیــا فــاش
کــرد ،حضــور مهاجــران در ایتالیــا تــا
چــه انــدازه در میــزان نیــروی کار ایــن
کشــور اهمیــت دارد .اوایــل تابســتان
امســال یعنــی درســت زمانــی کــه
میوههــا بــه بــار نشســتند ،مزرعــه
داران مثــل ســالهای گذشــته بــه
ســراغ مهاجــران و کارگــران فصلــی
کــه هــر ســال تعدادشــان بــه بیــش از
 500هــزار نفــر میرســید ،رفتنــد امــا
متوجــه شــدند کوویــد  19باعــث شــده
کارگــری بــه ســمت ایتالیــا نیایــد؛ نبود
کارگــران فصلــی مهاجــر باعــث شــد،
میوههــای زیــادی بــر درخــت بمانــد
و فاســد شــود و اقتصــاد ایتالیــا لطمــه
جــدی ببینــد؛از همیــن رو اکنــون
کشــاورزان ایتالیایــی متوجــه اهمیــت
ایــن کارگــران شــده انــد .ایــن در حالــی
اســت کــه هــر ســال گزارشهــای
فراوانــی از وضعیــت نابســامان
مهاجــران فصلــی در ایتالیــا و ظلــم
و تعــدی کشــاورزان بــه آنهــا منتشــر
میشــد.

تیرانــدازی در پارکــی در منطقــه
بروکلیــن نیویــورک باعــث مــرگ
یــک کــودک ســیاه پوســت یــک ســاله
و زخمــی شــدن ســه نفــر دیگــر شــد.
مادربــزرگ ایــن کــودک گفتــه اســت
او در حــال بــازی روی چمنهــا بــود
کــه صــدای تیرانــدازی بلنــد شــد
و بعــد تیــر خــورد .ایــن اتفــاق در
حالــی احساســات مــردم نیویــورک را
جریحــه دار کرده اســت که بســیاری از
امریکاییهــا معتقدنــد دولــت بایــد
بــا ایجــاد تغییراتــی در قوانیــن ،حمل
ســاح در امریــکا و خریــد و فروش آن
را محــدود ســازد.

روش عجیب مقابله با کرونا

زوج جــوان برزیلــی در «ریودوژانیــرو»
کــه بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه کرونــا،
لبــاس فضانــوردی پوشــیده بودنــد،
ســوژه رســانهها شــدند« .ترچیــو»
و «آلیســا» در حالــی ایــن لبــاس
ســنگین را ســاعتها تحمــل کردنــد
و در ســاحل کوپاکانــا قــدمزدنــد کــه
برزیــل بــا بیــش از یــک میلیــون و
 867هــزار مبتــا و بیــش از  72هــزار
قربانــی پــس از ایــاالت متحــده در
جایــگاه دوم فهرســت ابتــا در جهان
قــرار دارد.

آخرین آمار کرونا در جهان

آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در
سراســر جهــان تــا ســاعت  14امــروز
بــه  13میلیــون و  259هــزار و 362
نفــر رســیده اســت .آمــار قربانیــان
 576هــزار و  27نفــر بــود .امریــکا
همچنــان در صــدر آمــار مبتالیــان
و قربانیــان اســت .براســاس آمــار
منتشــر شــده ،تــا ظهــر امــروز 3
میلیــون و  479هــزار و  573نفــر در
ایــن کشــور بــه کوویــد 19مبتــا شــده
و  138هــزار و  247نفــر جــان خــود
را بــر اثــر ایــن بیمــاری از دســت
س از امریــکا ،برزیــل بــا
دادهانــد .پــ 
یــک میلیــون و  887هــزار و 959
نفــر مبتــا و  72هــزار و  921قربانــی
در مقــام دوم مبتالیــان بــه ویــروس
کرونــا قــرار دارد .هنــد نیــز بــا 910
هــزار و  174مبتــا و  23هــزار و 779
قربانــی در جایــگاه ســوم جــدول
مبتالیــان بــه کرونــا در جهان نشســته
اســت .در رتبــه چهــارم هــم روســیه
 739هــزار و  947مبتــا و  11هــزار و
 614قربانــی کوویــد 19دارد .پــرو هــم
بــا  330هــزار و  123مــورد ابتــا و
 12هــزار و  54قربانــی در رده پنجــم
جــدول کرونایــی اســت.

