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رویـــداد جهان

باندراس ،کرونا مثبت شد

تیراندازی در محوطه کاخ سفید

فرار سوتالنا از بالروس

ســوتالنا تیخانوفســکایا ،نامــزد
انتخابــات ریاســت جمهــوری
بــاروس کــه روز یکشــنبه در ایــن
انتخابــات بازنــده شــد ،کشــورش
را بــه مقصــد لیتوانــی تــرک کــرد.
او پــس از ایــن انتخابــات مدعــی
شــده بــود ،برنــده واقعــی انتخابــات
ریاســت جمهــوری او بــوده اســت نــه
الکســاندر لوکاشــنکو .ایــن اظهارنظــر
همــراه شــد بــا اعتراضهــای گســترده
در بــاروس کــه در دو شــب گذشــته
موجــب کشــته شــدن دو نفــر از
معترضــان و دســتگیری صدهــا نفــر
شــده اســت .پــس از ایــن رویدادهــا
تیخانوفســکایا ترجیــح داد کشــورش
را تــرک کنــد.
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دوشــنبه شــب زمانــی کــه دونالــد
ترامــپ در کنفرانــس خبــری مقابــل
خبرنــگاران ایســتاده بــود و بــه
ســؤاالت آنهــا جــواب مـیداد ،صدای
ممتــد تیرانــدازی ،رئیسجمهــوری
امریــکا را مجبــور بــه تــرک ســالن
کنفرانــس کــرد .ترامــپ دقایقــی بعد
بــه کنفرانــس خبــری بازگشــت و بــه
خبرنــگاران گفــت ،مأمــوران امنیتــی
بــه فــردی کــه مســلح هــم بــوده،
مظنــون شــده و بــه ســمت او شــلیک
کردهانــد .بــه گفتــه ترامــپ ایــن فــرد
زخمی و دســتگیر شــده اســت .پس از
ایــن تیرانــدازی خیابانهــای منتهــی
بــه کاخ ســفید در واشــنگتن دی ســی،
تحــت تدابیــر شــدید امنیتــی قــرار
گرفتنــد .نیروهــای امنیتــی امریــکا
هنــوز هویــت ایــن فــرد و اینکــه چــرا
بــه او مظنــون شــده بودنــد را منتشــر
نکردهانــد و تنهــا بــه ایــن توضیــح
بســنده کردهانــد کــه وی بــرای درمــان
در بیمارســتان بــه ســر میبــرد.

آنتونیــو بانــدراس ،هنرپیشــه
پرطرفــدار هالیــوودی خبــر داد،
تســت کرونایــش مثبــت بــوده اســت.
او دیشــب در توئیتــی نوشــت :امــروز
 10آگوســت روز تولــدم اســت .امــا
مجبــورم ایــن روز را در تنهایــی و
قرنطینــه بــه ســر کنــم ،زیــرا تســت
کرونــای مــن مثبــت اعــام شــده.
البتــه حالــم بــد نیســت و فقــط کمــی
احســاس خســتگی دارم.

 5سال جنگ  10میلیون گرسنه

جنــگ  5ســاله یمــن تاکنــون 10
میلیــون گرســنه در ایــن کشــور بــه جــا
گذاشــته اســت .بــه گفتــه نماینــده
صنــدوق جمعیــت ســازمان ملــل در
یمــن ،کمبــود موادغذایــی در یمــن
باعــث شــده ،جــدا از ســوء تغذیــه
سیســتم ایمنی بدن مردم این کشــور
بســیار پاییــن آیــد کــه همیــن درصــد
ابتــای آنــان بــه اقســام بیماریهــا را
بــاال میبــرد.

آخرین آمار کرونا در جهان

آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در
سراســر جهــان تــا ســاعت  14امــروز به
 20میلیــون و  275هــزار و  890نفــر
رســید .آمــار قربانیــان نیــز  739هــزار
و  526نفــر بــود .امریــکا همچنــان
در صــدر آمــار مبتالیــان و قربانیــان
اســت .براســاس آمــار منتشــر شــده،
تــا ظهــر امــروز  5میلیــون و  251هــزار
و  446نفــر در ایــن کشــور بــه کوویــد19
مبتــا شــده و  166هــزار و  192نفــر
جــان خــود را بــر اثــر ایــن بیمــاری
س از امریــکا،
از دســت دادهانــد .پــ 
برزیــل بــا  3میلیــون و  57هــزار و
 470نفــر مبتــا و  101هــزار و 857
قربانــی در مقــام دوم مبتالیــان بــه
ویــروس کرونــا قــرار دارد .هنــد نیــز بــا
 2میلیــون و  271هــزار و  34مبتــا و
 45هــزار و  383قربانــی در جایــگاه
ســوم جــدول مبتالیــان بــه کرونــا
در جهــان نشســته اســت؛ در رتبــه
چهــارم هــم روســیه بــا  897هــزار و
 599مبتــا و  15هــزار و  131قربانــی
کوویــد 19قــراردارد .آفریقــای جنوبــی
هــم بــا  563هــزار و  598مــورد ابتــا
و  10هــزار و  621قربانــی در رده پنجــم
جــدول کرونایــی نشســته اســت.

