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رویـــداد جهان

اتهام «شام غیرقانونی» برای آبه

آزمایش واکسن چینی روی مردم ترکیه

فخرالدیــن کوجــا ،وزیــر بهداشــت ترکیــه
خبــر داد کــه واکســن کوویــد ۱۹ســاخت
چیــن در حــال حاضــر تحــت آزمایشــات
انســانی در ترکیــه قــرار دارد و بهصــورت
رایــگان در اختیــار داوطلبان قــرار خواهد
گرفــت .بهگفتــه وی رونــد نظــارت بــر
اثربخشــی این واکســن در  ۲۵مرکز در ۱۲
شــهر ترکیــه در حــال انجــام اســت و بــه
افــراد داوطلــب تزریــق میشــود .تاکنــون
 ۷۲۶نفــر از کادر درمــان ایــن واکســن را
دریافــت کردهانــد .بــه گفتــه او ارزیابــی
اولیــه واکســن حاکــی از آن اســت کــه بــه
غیــر از بــروز احســاس خســتگی ،ســردرد
و درد عضالنــی هیــچ عارضــه جانبــی
جــدی دیگــری همــراه نداشــته اســت.
ترکیــه قصــد دارد در ایــن آزمایــش ۱۲
هــزار و  ۴۵۰داوطلــب را واکســینه کنــد.
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«شــینزو آبــه» نخســتوزیر پیشــین
ژاپــن بــا اتهــام برگــزاری مراســم شــام
بــا بودجــه دولتــی بــرای هوادارانــش بــه
مبلــغ حــدود  ۸میلیــون یــن (۷۷۰۰۰
دالر) در جشــن شــکوفههای گیــاس
رو بــه رو شــده اســت .آبــه امــروز گفــت
کــه دفتــر او بهطــور کامــل بــا تحقیقــات
همــکاری دارد و در ایــن مرحلــه
نمیتوانــم چیــزی بیـشاز ایــن بگویــم.
 ۶۶۰وکیــل و محقــق شــکایتی را بــه
دادســتانهای توکیــو ارائــه کردهانــد و
خواســتار تحقیــق در ایــن رابطــه شــدند.
بــر اســاس قانــون ژاپــن ،مقامــات
ایــن کشــور از دادن هــر چیــزی بــه
رأیدهنــدگان کــه میتوانــد بهعنــوان
هدیــه تعبیــر شــود ،منــع شــدهاند .ایــن
قانــون بــه قــدری ســختگیرانه اســت
کــه یــک وزیــر کابینــه در ســال ۲۰۱۴
بهدلیــل توزیــع بادبزنهــای کاغــذی
میــان طرفدارانــش اســتعفا کــرد« .آبه»
نخس ـتوزیر ژاپــن شــهریور ســالجاری
بهدلیــل ابتــا بــه بیمــاری روده از
مســئولیتش اســتعفا کــرد.

مالنیــا ترامــپ بانــوی اول امریــکا بــه
رســم همــه ســاله در آســتانه جشــن روز
شــکرگزاری ،درخــت کاج کریســمس کاخ
ســفید را تحویــل گرفــت ،امــا برخــاف
ســالهای گذشــته دونالــد ترامــپ و
بــارون ترامــپ همســر و فرزنــد مالنیــا
حضــور نداشــتند .ایــن آخریــن مراســم
تحویــل کاج کریســمس کاخ ســفید بــه
خانــواده ترامــپ بــود و او بایــد کمتــر از
 2مــاه دیگــر کاخ ســفید را بــه رئیــس
جمهــوری منتخــب امریــکا تحویــل دهد.
ترامــپ رئیــس جمهــوری امریــکا در
توئیتــی پذیرفته اســت کــه انتقال رســمی
قــدرت بــرای روی کار آمــدن جــو بایــدن،
رئیسجمهــوری منتخــب آغــاز شــود.

بررسی هتک حرمت سربازان ارمنی

بهدنبــال انتشــار ویدیــوی ســر بریدن یک
ســرباز ارمنــی در قــره بــاغ ،مقامهــای
جمهــوری آذربایجــان گفتهانــد کــه در
حــال تحقیــق در ایــن مــورد هســتند.
دادســتانی کل جمهــوری آذربایجــان در
بیانیـهای اعــام کــرد کــه در حال تحقیق
دربــاره چندیــن فیلــم منتشــر شــده
اســت که نشــاندهنده شــکنجه احتمالی
ســربازان ارمنــی اســیر و هتــک حرمــت
اجســاد نیروهای ارمنی توســط نظامیان
ایــن کشــور طــی جنــگ اخیــر در منطقــه
قــره بــاغ اســت.

قتل «جورج فلوید» برزیل

انتشــار ویدیویــی از یــک شــهروند ۴۰
ســاله سیاهپوســت برزیلــی در حالــی کــه
مــورد ضــرب و جــرح نگهبانــان امنیتــی
ســوپرمارکتی قــرار گرفــت ،موجــی از
خشــم و اعتــراض را در شــهر پورتــو آلگره
در جنــوب برزیــل و شــهرهای دیگــر بــه
راه انداخــت .در ایــن ویدیــو فــرد مقتــول
بهنــام «خوآئــو آلبرتو ســیلوریا فریتاس»
نشــان داده میشــود کــه در مقابــل
ســوپرمارکت «کارفــور» بــر صورتــش
مشــت زده میشــود و همچنیــن
نیروهــای امنیتــی روی بدنــش زانــو
میزننــد .فــرد بــه قتــل رســیده در برزیــل
چهــار فرزنــد داشــت .مقامهــای پلیــس
اعــام کردنــد کــه هــر دو مأمــور خاطــی
عامــل قتــل فریتــاس بازداشــت شــدند و
احتمــاالً بــا اتهــام قتــل مواجه میشــوند.
مقامهــای ســوپرمارکت در عیــن حــال
وعــده دادنــد پنــج میلیــون دالر بــرای
مبــارزه بــا نژادپرســتی اختصــاص دهند.

