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رویـــداد جهان

تسلیت استاندار استانبول برای «گلی»

سیل آفریقاییها به سوی قناری

تبریک دیرهنگام عربستان و اسرائیل

در واکنشــی دیرهنگام ،وزرای خارجه
و جنــگ رژیــم صهیونیســتی پیــروزی
نامــزد دموکراتهــا در انتخابــات
ریاســت جمهــوری امریــکا را تبریــک
گفتنــد .همچنیــن خبرگــزاری رســمی
عربســتان ســعودی (واس) یکشــنبه
شــب گــزارش داد کــه «ســلمان بــن
عبدالعزیــز» ،پادشــاه ســعودی و
«محمــد بــن ســلمان» ،ولیعهــد
او طــی تلگرافــی پیــروزی نامــزد
دموکــرات در انتخابــات ریاســت
جمهــوری را بــه وی تبریــک گفتهانــد.
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اســپانیا اعــام کــرد در دو روز گذشــته
حــدود  ۱۶۰۰پناهجــو از آفریقــا وارد
جزایــر قنــاری شــدهاند .برخــی از
ایــن پناهجویــان از دریــا نجــات داده
شــده بودنــد .فقــط در روز شــنبه ورود
هــزار پناهجــو بــه جزایــر قنــاری ثبــت
شــده اســت کــه بــر بیســت قایقــی
کــه بــرای چنیــن ســفر دریایــیای
نامناســب بــود ،ســوار شــده بودنــد.
بنــا بــر گزارشهــا ،یــک نفــر هــم بــا
هلیکوپتــر بــه بیمارســتان منتقــل
شــده اســت .در ماههــای اخیــر
تعــداد مهاجرانــی کــه از آفریقــای
غربــی ســعی دارنــد بــه جزایــر
قنــاری برســند ،افزایــش چشــمگیری
یافتــه اســت .طبــق آمــار ســازمان
بینالمللــی مهاجــرت امســال
(میــادی) حداقــل  ۴۱۴نفــر در راه
رســیدن بــه ایــن جزایــر جــان خــود
را از دســت دادهانــد .جزایــر قنــاری
متعلــق بــه اســپانیا و مجموعــهای
جزیــره نزدیــک بــه هــم هســتند کــه
فقــط  100کیلومتــر بــا ســواحل شــمال
آفریقــا فاصلــه دارنــد.

«گلــی» گربــه مشــهور ایاصوفیــه کــه
از ماههــا پیــش در یــک درمانــگاه
خصوصــی حیوانــات بســتری بــود
بهدلیــل ســن زیــاد درگذشــت.
علــی یرلیکایــا ،اســتاندار اســتانبول
کــه مدتــی سرپرســت شــهرداری
اســتانبول هــم بــوده ،در توئیتــرش از
مــرگ مشــهورترین گربــه شــهرش
ابــراز تأســف کــرد .گردشــگرانی کــه از
مســجد ایاصوفیــه بازدیــد میکردنــد
ایــن گربــه را میدیدنــد کــه معمــوالً
کنــار نورافکنهــای گــرم مســجد
نشســته بــود.

مرکل تبریک گفت؛ پوتین نه

آنــگال مــرکل صدراعظــم آلمــان
پیــروزی جــو بایــدن را از صمیــم قلــب
تبریــک گفــت و اظهــار داشــت کــه او،
آلمــان و اروپــا را بخوبــی میشناســد و از
دیــدار قبلــی بــا آقــای بایــدن خاطــرات
خوبــی دارد ،امــا روســیه و چیــن اعــام
کردنــد تــا اعــام رســمی نتیجــه نهایــی
انتخابــات ریاســتجمهوری امریــکا
صبــر میکننــد .ایــن دو کشــور اعــام
پیــروزی جــو بایــدن را تبریــک نگفتهاند.

 50میلیون مبتال در جهان

طبــق آخریــن آمارهــای جهانــی
ابتــا بــه ویــروس کرونــا ،طــی ۲۴
ســاعت گذشــته بــا افزایــش ۴۷۲
هــزار و  ۶۸۶نفــری تعــداد مبتالیــان
بــه ایــن ویــروس تاکنــون بــه ۵۰
میلیــون و  ۷۳۸هــزار و  ۹۳نفــر
رســیده کــه تعــداد مبتالیــان جدیــد
آن کاهشــی بــوده اســت .فوتیهــای
ناشــی از کرونــا بــا رشــد پنــج هــزار و
 ۸۴۱نفــری در یــک روز بــه تعــداد
یــک میلیــون و  ۲۶۲هــزار و  ۱۳۲نفــر
رســیده کــه آمــار فوتیهــای جدیــد
در ایــن بخــش نیــز کاهشــی بــوده
اســت .آمــار بهبــود یافتــگان نیــز بــه
 ۳۵میلیــون و  ۷۹۵هــزار و  ۴۶۱نفــر
رســیده اســت .امریــکا بــا  ۱۰میلیــون
و  ۲۸۸هــزار و  ۴۸۰مبتــا ( ۱۰۲هــزار
و  ۷۲۶ابتــای جدیــد) در رتبــه اول،
هنــد بــا هشــت میلیــون و  ۵۵۳هــزار
و  ۸۶۴مبتــا ( ۴۶هــزار و  ۶۶۱ابتــای
جدیــد) در رتبــه دوم ،برزیــل بــا پنــج
میلیــون و  ۶۶۴هــزار و  ۱۱۵مبتــا (۱۰
هــزار و  ۵۵۴ابتــای جدیــد) در رتبــه
ســوم ،فرانســه بــا یــک میلیــون و
 ۷۸۷هــزار و  ۳۲۴مبتــا ( ۳۸هــزار و
 ۶۱۹ابتــای جدیــد) و روســیه بــا یــک
میلیــون و  ۷۷۴هــزار و  ۳۳۴مبتــا
( ۲۰هــزار و  ۴۹۸ابتــای جدیــد) در
رتبــه پنجــم باالتریــن میــزان ابتــا بــه
کرونــا قــرار دارنــد.

