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آغاز واکسیناسیون گسترده در چین

رویـــداد جهان

بازداشت گسترده در بالروس
قتل یک دانشمند روسی

«الکســاندر ساشــا کاگانســکی» یــک
دانشــمند روســی  45ســاله کــه روی
ســاخت واکســن کروناویــروس کار
میکــرد ،دیشــب در خانــه خــود
در شــهر «ســنپترزبورگ» روســیه
بــه قتــل رســید .او دیشــب بــه طــرز
مومــوزی پــس از زخمــی شــدن بــا
ضربــات چاقــو از پنجــره خانــهاش
در طبقــه  14یــک بــرج مســکونی در
شــهر «ســن پترزبــورگ» بــه بیــرون
پــرت و کشــته شــد .کاگانســکی پیشــتر
بــا تحقیقــات خــود دربــاره بیمــاری
ســرطان مشــهور بــوده و بــه مــدت 13
ســال در دانشــگاه ادینبــورگ اســکاتلند
کار کــرده بــود .پلیــس جســد ایــن
دانشــمند بیولوژیســت را بــا لبــاس زیــر
از مقابــل ســاختمان محــل زندگـیاش
کشــف کــرد .اردیبهشــت مــاه امســال
نیــز یــک دانشــمند چینیتبــار کــه
روی کروناویــروس در امریــکا تحقیــق
میکــرد ،بــه طــرز مرمــوزی بــه قتــل
رســید.
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دههــا معتــرض در جریــان تظاهــرات
ضــد حکومتــی در مینســک ،پایتخــت
بــاروس بازداشــت شــدند؛ بنــا بــه
گزارشهــا ،دههــا نفــر دیگــر نیــز در
ســایر شــهرهای بــاروس توســط
نیروهــای امنیتــی و ضــد شــورش
دولــت الکســاندر لوکاشــنکو دســتگیر
شــدهاند .رویتــرز گــزارش داده در میــان
بازداشتشــدگان ،دو روزنامهنــگار
زن نیــز حضــور داشــتند .از زمــان
آغــاز اعتراضــات بــه نتایــج انتخابــات
ریاســت جمهــوری بــاروس تاکنــون
چندیــن معتــرض کشــته و بیــش از
 ۲۷هــزار نفــر بازداشــت شــدهاند.
ســفیران کشــورهای عضــو اتحادیــه
اروپــا چهارشــنبه هفتــه گذشــته بــر ســر
بســته تحریمهــای اقتصــادی بــاروس
بــه دلیــل ســرکوب معترضــان مخالف،
توافــق کردنــد .گفتــه میشــود ایــن
اقدامــات از جملــه شــامل ممنوعیــت
انجــام تجــارت ،مســدود کــردن دارایــی
و ممنوعیــت ســفر در قلمــرو اتحادیــه
اروپــا اســت ،بهعــاوه اینکــه  ۲۹فــرد
و هفــت شــرکت یــا ســازمان را در بــر
میگیــرد.

چیــن اعــام کــرد تــا آغــاز ســال نــو چینــی
 50میلیــون نفــر در برابر بیمــاری کووید19
واکســینه میشــوند .مقامات چینی اعالم
کردهانــد :اولیــن قــدم ،واکسیناســیون
کارکنــان مشــاغل ضــروری ماننــد کادر
درمــان ،کارمنــدان بازرســی مــرز و گمــرک
و افــراد شــاغل در صنایــع غذایــی اســت.
از مــاه جوالی(تیر-مــرداد) چیــن بیــش از
یــک میلیــون دوز واکســن تولیــد داخــل را
بــه افــرادی کــه در گروههــای پرخطــر قــرار
داشــتند تزریــق کــرده اســت کــه تاکنــون
بــا عــوارض جانبــی جــدی همــراه نبــوده
اســت .در حــال حاضــر پنــج واکســن تولید
شــده توســط شــرکتهای چینــی در حــال
گذرانــدن آخریــن مرحلــه از آزمایشهای
بالینــی در بیــش از  10کشــور در سراســر
جهــان هســتند.

حمله توئیتری به «دختر سال»

پلیــس فرانســه از تحقیق دربــاره حمالت
یهــودی ســتیزانه کــه در توئیتــر علیــه یکــی
از شــرکت کننــدگان مســابقه «دختــر
ســال» بــه راه افتــاده ،خبــر داد .آپریــل
بنایــوم ،کــه روز شــنبه گذشــته در مســابقه
«دختــر ســال» فرانســه نفــر دوم شــد ،در
یــک مصاحبــه در ایــن برنامــه گفــت کــه
پــدرش اســرائیلیتبار اســت .پــس از آن او
در توئیتــر بــا موجــی از مخالفتهــا رو بــه
رو شــد.

ممنوعیت تجمع باالی  5نفر در کره

دولــت کــره جنوبــی بــه رغــم کاهــش
نســبی تعــداد مبتالیــان بــه ویــروس
کرونــا در ایــن کشــور ،تصمیــم گرفتــه
اســت ،ممنوعیــت تجمــع بیــش از پنج
نفــر را در پایتخــت و چنــد شــهر دیگــر
کشــور اعمــال کنــد .تعــداد مبتالیــان
روزانــه بــه ویــروس کرونا در کــره جنوبی
بــرای اولیــن بــار در  ۶روز گذشــته،
بــا ثبــت  ۹۲۶مــورد بــه زیــر هــزار نفــر
کاهــش یافتــه اســت .مقامــات کــرهای
اعــام کردنــد :دســتورالعمل جدیــد
اداری بــرای اعمــال محدودیتهــای
مربوط به برنامههای شــب کریســمس
از روز چهارشــنبه یــا پیــش از آن اجرایی
میشــود .همزمــان بــا ایــن تحــوالت،
«چونــگ ســای کیــون» نخســتوزیر
کــره جنوبــی اعــام کــرد کشــورش
تصمیــم دارد واکسیناســیون ویــروس
کرونــا را در ســه ماهــه اول ســال آینــده
بهصــورت محــدود آغــاز کنــد .تعــداد
جــان باختــگان بــر اثــر ابتــا بــه ویــروس
کرونــا در کــره جنوبــی تاکنــون  ۶۹۸نفــر
گــزارش شــده اســت.

