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واکسن ارزانتر کرونا آمد

رویـــداد جهان

درگذشتمبدعچالش«سطلیخ»

حمله انصاراهلل به تأسیسات آرامکو

ارتــش یمــن بامــداد امــروز دوشــنبه از
هدفگیــری تأسیســات نفتــی آرامکــو
در جــده عربســتان بــا موشــک بالــدار
قــدس ۲خبــر داد .یحیــی ســریع
ســخنگوی ارتــش یمــن گفــت :ایــن
حمــات ادامــه دارد و شــهروندان
و شــرکتهای خارجــی فعــال در
عربســتان بایــد از تأسیســات حیاتــی
کــه مهــم هســتند دور شــوند زیــرا ایــن
تأسیســات در فهرســت اهــداف ارتــش
یمــن قــرار دارنــد .تاکنــون مقامــات
عربســتان هیچگونــه واکنشــی بــه ایــن
خبــر نشــان ندادهانــد ،امــا تصاویــر
منتشــر شــده نشــان میدهــد کــه دود از
محــل تأسیســات شــرکت آرامکــو بلنــد
شــده اســت.
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پاتریــک کوییــن ،یکــی از افــرادی کــه
کمــک کــرد چالــش «ســطل یــخ» را
بــه یــک کارزار خیریــه جهانــی تبدیــل
کننــد ،در ۳۷ســالگی درگذشــت .ایــن
مــرد نیویورکــی هفــت ســال پیــش
فهمیــد کــه به بیمــاری عصبــی العالج
«ایالاس» مبتــا شــده اســت .در
کارزار ســطل یــخ  ۲۲۰میلیــون دالر
بــرای پژوهــش دربــاره ایــن بیمــاری
جمــع شــد .در آن چالــش افــراد بــه
طــور داوطلبانــه یــک ســطل آب یــخ
روی ســر خودشــان خالــی میکردنــد
و فیلــم آن را در شــبکههای اجتماعــی
منتشــر میکردنــد و بقیــه را بــه چالــش
میکشــیدند کــه یــا همیــن کار را تکــرار
کننــد یــا بــه پژوهــش دربــاره بیمــاری
«ایالاس» کمــک مالــی کننــد .خیلی
از افــراد هــر دو کار را کردنــد .اســتیون
هاوکینــگ دانشــمند بریتانیایــی از
جملــه مشــهورترین مبتالیــان بــه ایــن
بیمــاری بــود کــه  ۵۵ســال «ایالاس»
داشــت.

دانشــگاه آکســفورد نتایــج مرحلــه
آزمایــش وســیع انســانی واکســن
کرونــای تولیــدی خــود را اعــام کــرده
کــه براســاس آن واکســن تولیــد شــده
مؤثــر بــوده و نشــان از آن دارد کــه
 ۷۰درصــد باعــث جلوگیــری از ابتــا
بــه کوویــد  ۱۹میشــود و در صــورت
بــاال بــردن ُدز میتوانــد تــا  ۹۰درصــد
نتیجهبخــش باشــد .واکســن دانشــگاه
آکســفورد بســیار ارزانتــر و نگهــداری
آن ســادهتر از دو واکســن تولیــد شــده
توســط شــرکت فایــزر و مدرناســت و
بهراحتــی بــه همــه نقــاط دنیــا قابــل
حمــل اســت .این واکســن از دســتکاری
ژنتیکــی یــک ویــروس ســرماخوردگی
معمولــی کــه در شــامپانزهها ایجــاد
بیمــاری میکــرد ســاخته شــده اســت.

خرید و فروش عامل انتحاری

احمدضیــا ســراج سرپرســت اداره
امنیــت ملــی افغانســتان اعــام کــرد
کــه  ۲۰گــروه تروریســتی در ایــن کشــور
فعالیــت دارند که مهاجمــان انتحاری
را بیــن خــود خریــد و فــروش کــرده و
حتــی بــه یکدیگــر قــرض میدهنــد.
بــه گفتــه وی ،گروههــای تروریســتی
از تواناییهــای یکدیگــر بهصــورت
منظــم اســتفاده میکننــد.

کرونا آخرین کشور را هم گرفت

«ســاموآ» یکــی از جزایــر «پلینِــزی»
در اقیانــوس آرام اولیــن مــورد ابتــا
بــه کرونــا در ایــن جزیــره را اعــام
کــرد .نخس ـتوزیر ایــن کشــور در یــک
ســخنرانی تلویزیونــی خطــاب بــه
جمعیــت  ۲۰۰هــزار نفــری ایــن جزیــره
بــا اعــام قرنطینــه شــدن فــرد مبتــا
بــه کرونــا خواهــان حفــظ آرامــش شــد.
مالیلــگاو گفــت کــه شــهروند مبتــا بــه
کرونــا از طریــق اوکلنــد در نیوزیلنــد بــه
ایــن جزیــره بازگشــته اســت .او مبــدأ
ســفر ایــن فــرد را اعــام نکــرد .ســاموآ،
در حــال حاضــر آخریــن کشــور جهــان
اســت کــه کرونــا در آن شــیوع یافتــه
اســت .ایــن کشــور بهرغم هزینــه زیادی
کــه بســتن مرزها بــرای اقتصاد وابســته
بــه توریســم آن داشــته اســت ،بــرای
جلوگیــری از شــیوع کرونــا در همــان
اوایــل شــیوع ویــروس مرزهــای خــود را
بــه روی خارجیهــا بســت.

