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رویـــداد جهان

خداحافظی سفیر با سبیل دردسرساز

اخراج توریست ها از ویتنام

تکرار بحران کرونا در اروپا

مــوج دوم ویــروس کرونــا کشــورهای
اروپایــی را وارد چالــش جــدی کــرده
اســت .در شــرایطی کــه اســپانیا بــا
افزایــش آمــار مبتالیانــش اقــدام
بــه قرنطینــه کــرده و بــا اعمــال
محدودیتهایــی صدای گردشــگران
خارجــی را درآورده اســت ،شــنیدهها
حکایــت از ابتــای دســتکم 500
نفــر از ســاکنان مــزارع باواریــا در
آلمــان دارد .چنــد کیلومتــر دورتــر
اتریــش نیــز وضعیــت خوبی نداشــته
و ســاکنان شــهر ســنت ولفگانــگ
قرنطینــه شــدهاند .فرانســه نیــز بــا
آمــار روزانــه ابتــای هــزار و  100نفری،
قوانینــش را جدیتــر دنبــال میکنــد.
در همیــن حــال ایتالیــا نیــز در هــراس
تکــرار تــراژدی مــوج اول کرونــا ،بــرای
افــرادی کــه ماســک نزننــد ،هــزار یــورو
جریمــه تعییــن کــرده اســت.
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در پــی تشــدید همهگیــری ویــروس
کرونــا در ویتنــام ،ایــن کشــور قصــد
دارد  80هــزار توریســت را کــه اغلــب
توریســت داخلــی هســتند ،از شــهر
«دانانــگ» خــارج کنــد .در شــهر
دانانــگ ویتنــام تســت کرونــای ســه
نفــر مثبــت شــده اســت و همیــن
مســأله باعــث شــده ایــن کشــور
جنــوب شــرقی آســیا بــار دیگــر در
وضعیــت هشــدار بــاال قــرار بگیــرد .به
گفتــه مقامــات ویتنــام ،خــارج کــردن
 80هــزار توریســت از شــهر دانانــگ
دســت کــم  4روزطــول میکشــد و در
ایــن  4روز بــه طــور روزانــه  100پرواز به
 11شــهر ویتنــام انجام خواهد شــد .در
طــول مــوج اول همهگیــری ویــروس
کرونــا مقامــات دولــت ویتنــام قوانین
قرنطین ـهای بســیار ســختگیرانهای را
اجــرا کــرده و بــه طــور گســترده تســت
کرونــا انجــام دادنــد .آنهــا همچنین از
همــان روزهــای نخســت همهگیــری
مرزهــای خــود را بــه روی کشــورهای
دیگــر بســتند و ایــن مرزهــا هنــوز هــم
بســته اســت.

باالخــره پــس از چنــد مــاه جنجــال
بــر ســر ســبیل ســفیر امریــکا در کــره
جنوبــی ،ایــن ســفیر موافقــت کــرد بــه
خاطــر روابــط ســئول – واشــنگتن ،دو
متحــد آســیایی؛ ســبیل دردسرســاز
خــود را قربانــی کنــد و زیــر تیــغ ریــش
تراشــی ببــرد .هــری هریــس کــه از
مــادری ژاپنــی و پــدری امریکایـیزاده
شــده ،ســبیلهایی داشــت کــه او
را شــبیه بــه افســران نظامــی ژاپنــی
ســابق میکــرد و خاطــرات تلــخ
جنــگ ژاپــن – کــره جنوبــی را زنــده
میکــرد .همیــن مســأله بــرای
مقامــات کــره جنوبــی خوشــایند نبود.

طرح امریکایی مقابله با کرونا در سنا

نماینــدگان جمهوریخــواه ســنا
امــروز از طــرح یــک میلیــارد دالری
امریــکا بــرای مقابلــه بــا بحــران
کرونــا پــرده برداشــتند .بنــا بــر اعــام
همحزبیهــای «دونالــد ترامــپ»،
ایــن طــرح کــه متمرکــز بــر مســائل
مربــوط بــه مشــاغل و کــودکان اســت،
بــر کاهــش حقــوق بیــکاری نیــز تأکیــد
دارد .قــرار اســت ایــن طــرح تــا آخــر
هفتــه بــا تأییــد رهبــران جمهوریخــواه
وارد ســیر قانونــی شــود.

آخرین آمار کرونا در جهان

آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در
سراســر جهــان تــا ســاعت  14امــروز
بــه  16میلیــون و  446هــزار و 187
نفــر رســید .آمــار قربانیــان  652هــزار
و  843نفــر بــود .امریــکا همچنــان
در صــدر آمــار مبتالیــان و قربانیــان
اســت .براســاس آمــار منتشــر شــده،
تــا ظهــر امــروز  4میلیــون و 371
هــزار و  992نفــر در ایــن کشــور بــه
کوویــد 19مبتــا شــده و  149هــزار و
 852نفــر جــان خــود را بــر اثــر ایــن
بیمــاری از دســت دادهانــد .پــس از
امریــکا ،برزیــل بــا  2میلیــون و 419
هــزار و  901نفــر مبتــا و  87هــزار و
 52قربانــی در مقــام دوم مبتالیــان
بــه ویــروس کرونــا قــرار دارد .هنــد
نیــز بــا یــک میلیــون و  440هــزار و
 371مبتــا و  32هــزار و  866قربانی
در جایــگاه ســوم جــدول مبتالیــان
بــه کرونــا در جهــان نشســته اســت؛
در رتبــه چهــارم هــم روســیه 818
هــزار و  120مبتــا و  13هــزار و 354
قربانــی کوویــد  19دارد .آفریقــای
جنوبــی هــم بــا  445هــزار و 433
مــورد ابتــا و  6هــزار و  769قربانــی
در رده پنجــم جــدول کرونایــی
ایســتاده اســت.

