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رویـــداد جهان

کالهبرداری در سایت فروش ماسک

استعفای جمعی  70خبرنگار مجار

سایه مرگ بر سر کادر درمان یمن

فعــاالن حقــوق بشــری اعــام کردنــد
شــیوع کرونــا در کشــور جنــگ زده
یمــن دسـتکم  97پزشــک ،داروســاز
و پرســتار را بــه کام مــرگ بــرده اســت.
ایــن آمــار در حالــی بــا اســتناد بــه آمــار
جامعــه پزشــکان یمــن اعــام شــده
اســت کــه به دلیــل ضعــف امکانات و
سیســتم بهداشــتی این کشــور به ازای
هــر هــزار نفــر تنهــا یــک پزشــک وجود
دارد و ایــن شــرایط بــه دلیــل وقــوع
جنــگ و پــس از آن شــیوع کرونــا
وخیمتــر نیــز شــده اســت .طبــق
آخریــن آمارهــا کشــور یمــن 1674
مبتــا و  469مــرگ را بــر اثــر کوویــد 19
بــه ثبــت رســانده اســت.
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بیــش از  ۷۰نفــر از  ۹۰عضــو هیــأت
تحریریــه وب ســایت خبــری
ایندکــس ،بزرگتریــن پایــگاه خبــری
مســتقل مجارســتان دو روز پــس از
آنکــه سردبیرشــان بــه اتهــام سیاســی
کاری اخــراج شــد ،اســتعفا کردنــد.
روزنامــه نگارانــی کــه اســتعفا کردنــد
دولت را مســئول اخراج سردبیرشــان
میداننــد و نامــه سرگشــادهای را بــه
زبانهــای انگلیســی و مجــاری در
وب ســایت ایــن پایــگاه خبری منتشــر
کــرده و نوشــتند :هیــأت تحریریــه
معتقــد اســت کــه دیگــر شــرایط الزم
بــرای فعالیــت مســتقل وجود نــدارد.
بــا ایــن حــال وزیــر امــور خارجــه
مجارســتان تأکیــد کــرد ،دولــت
نقشــی در اخــراج ســردبیر و در پی آن
اســتعفای جمعــی هیــأت تحریــره
ایندکــس نداشــته و ادعاهــا مبنــی بــر
اینکــه مداخلــه دولــت پشــت ایــن
آشــوب در ایــن وب ســایت خبــری
اســت ،اتهاماتــی غیرواقعــی اســت.

بانــد خالفــکاری در رومانــی بــا ســوء
اســتفاده از تقاضــای بــاالی مــردم
ایــن کشــور بــرای خریــد ماســک،
در پوشــش فــروش ایــن کاال بــا
دریافــت  100یــورو ،دســتمال توالــت
میفروشــند.
بــه گفتــه پلیــس ایــن کشــور تاکنــون
 89کاربــر اینترنتــی قربانــی ایــن بانــد
آنالیــن شــدهاند .تاکنــون  8مظنــون
در ایــن پرونــده دســتگیر شــدهاند امــا
تحقیقــات همچنــان ادامــه دارد.

فرمان دارویی-انتخاباتی ترامپ

دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری
امریــکا کــه ماههاســت بــه خاطــر
عملکــردش در کنتــرل همهگیــری
ویــروس کرونــا هــدف انتقادهــای
تنــد اســت ،روز جمعــه بــا صــدور 4
فرمــان اجرایــی در رابطــه بــا کاهــش
هزینههــای داروهــای نســخهای
کوشــید در ماههــای منتهــی بــه
انتخابــات ریاســت جمهــوری نوامبــر
تــا حــدودی از انتقادهــا علیــه خــود
بکاهــد.

آخرین آمار کرونا در جهان

آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در
سراســر جهــان تــا ســاعت  14امــروز
بــه  15میلیــون و  962هــزار و 189
نفــر رســید .آمــار قربانیــان  643هزار
و  130نفــر بــود .امریــکا همچنــان
در صــدر آمــار مبتالیــان و قربانیــان
اســت .براســاس آمــار منتشــر شــده،
تــا ظهــر امــروز  4میلیــون و  248هزار
و  492نفــر در ایــن کشــور بــه کوویــد19
مبتــا شــده و  148هــزار و  492نفــر
جــان خــود را بــر اثــر ایــن بیمــاری
س از امریــکا،
از دســت دادهانــد .پــ 
برزیــل بــا  2میلیــون و  348هــزار و
 200نفــر مبتــا و  85هــزار و 385
قربانــی در مقــام دوم مبتالیــان بــه
ویــروس کرونــا قــرار دارد .هنــد نیــز
بــا یــک میلیــون و  339هــزار و 176
مبتــا و  31هــزار و  425قربانــی در
جایــگاه ســوم جــدول مبتالیــان بــه
کرونــا در جهــان نشســته اســت؛ در
رتبــه چهــارم هــم روســیه  806هــزار
و  720مبتــا و  13هــزار و  192قربانی
کوویــد  19دارد .آفریقــای جنوبــی
هــم بــا  421هــزار و  996مــورد ابتــا و
 6هــزار و  343قربانــی در رده پنجــم
جــدول کرونایــی ایســتاده اســت.

