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رویـــداد جهان

مجازات کرونایی در کره شمالی

معرفی جایگزین هوآوی

بحران تابوت و اکسیژن در بولیوی

ســرعت بــاالی انتشــار «کوویــد»19-
در بولیــوی ،بیمارســتانها و
گورســتانهای ایــن کشــور امریــکای
التیــن را با بحران شــدید روبهرو کرده
اســت .بنابــر اعــام وزیــر بهداشــت
ایــن کشــور تنهــا روز پنجشــنبه 1117
مــورد جدیــد بســتری شــده و  79نفــر
جــان باختهانــد .ایــن در حالــی اســت
کــه رســانهها آمــار اصلــی را فراتــر
از ایــن تعــداد میداننــد .چراکــه در
هفتــهای کــه گذشــت ،بیــش از 400
جســد در خیابانهــا ،خودروهــا و
خانههــا توســط پلیــس پیــدا شــد
کــه  85درصــد آنهــا مبتــا بــه کرونــا
بودنــد.
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کمیســیون اروپــا اعــام کــرد در
صــورت کنــار گذاشــته شــدن شــرکت
چینــی «هــوآوی» بــرای پــروژه
اینترنــت نســل  ،5شــرکتهای
اروپایــی نوکیــا و اریکســون امکانــات
الزم را بــرای جایگزینــی دارنــد.
در حــال حاضــر بنــا بــر اعــام منابــع
آگاه ،ســه شــرکت نوکیــا (فنالنــد)،
اریکســون (ســوئد) و هــوآوی (چیــن)
بــرای اجــرای ایــن طــرح پیشــتاز
هســتند و شــرکتهای سامســونگ
(کــره) و (ZTEچیــن) نیــز در
بخشهایــی مشــارکت خواهنــد
داشــت« .تیــری برتــون» ،مدیــر
بازرگانــی داخلــی کمیســیون اروپــا
گفــت« :مهمتریــن بخــش در ایجــاد
زیرســاختهای اینترنــت نســل  5در
اروپــا بویــژه بــرای فعالیــت در حــوزه
اقتصــادی ،اطمینــان از بحــث امنیت
اســت .در همیــن راســتا اتحادیــه اروپا
موظــف بــه شناســایی شــرکتهای
پرریســک خواهــد بود ».ایــن در حالی
اســت کــه بــا وجــود اتهــام زنیهــا
بــه «هــوآوی» ،ایــن شــرکت چینــی
بــر امنیــت بــاالی زیرســاختهای
اینترنتــی خــود تأکیــد دارد.

کــره شــمالی کــه در شــش مــاه گذشــته
مرزهــای خــود را بســته بــود تــا کرونــا
وارد ایــن کشــور نشــود و مدعــی بــود
هیــچ مــوردی از ابتــا ندارد ،خبــر داد،
یکــی از شــهروندانش کــه ســه ســال در
کــره جنوبــی زندگــی کــرده و تــازه بــه
کشــور بازگشــته بــه کرونــا مبتــا شــده
اســت .دولــت در حــال تصمیمگیــری
بــرای قرنطینــه در شــهری اســت کــه
ایــن بیمــار در آن زندگــی میکنــد.
«اون» همچنیــن دســتور داده هرکس
در مبــارزه بــا بیمــاری ســهلانگاری
کنــد ،مجــازات میشــود.

خالصی رئیس جمهوری برزیل از کرونا

چهارمیــن تســت «ژایــر بولســونارو»
در  20روز گذشــته منفــی اعــام شــد
و رئیــس جمهــوری برزیــل ایــن
خبــر را بــا پیامــی فیســبوکی بــا ایــن
مضمــون بــه مــردم کشــورش اعــام
کــرد« :صبــح همگــی بخیــر .تســت
مــن منفــی اعــام شــد ».او همچنیــن
تصویــری از خــودش منتشــر کــرد کــه
یــک جعبــه هیدروکلروکیــن ،قــرص
جنجالــی و محبــوب رئیس جمهوری
امریــکا را در دســت داشــت.

آخرین آمار کرونا در جهان

آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در
سراســر جهــان تــا ســاعت  14امــروز
بــه  16میلیــون و  223هــزار و 842
نفــر رســید .آمــار قربانیــان  648هــزار
و  819نفــر بــود .امریــکا همچنــان
در صــدر آمــار مبتالیــان و قربانیــان
اســت .براســاس آمــار منتشــر شــده،
تــا ظهــر امــروز  4میلیــون و 315
هــزار و  709نفــر در ایــن کشــور بــه
کوویــد 19مبتــا شــده و  149هــزار و
 398نفــر جــان خــود را بــر اثــر ایــن
بیمــاری از دســت دادهانــد .پــس از
امریــکا ،برزیــل بــا  2میلیــون و 396
هــزار و  434نفــر مبتــا و  86هــزار و
 496قربانــی در مقــام دوم مبتالیــان
بــه ویــروس کرونــا قــرار دارد .هنــد
نیــز بــا یــک میلیــون و  389هــزار و
 221مبتــا و  32هــزار و  128قربانــی
در جایــگاه ســوم جــدول مبتالیــان به
کرونــا در جهــان نشســته اســت؛ در
رتبــه چهــارم هــم روســیه  812هــزار و
 485مبتــا و  13هــزار و  269قربانــی
کوویــد  19دارد .آفریقــای جنوبــی
هــم بــا  434هــزار و  200مــورد ابتــا و
 6هــزار و  655قربانــی در رده پنجــم
جــدول کرونایــی ایســتاده اســت.

