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رویـــداد جهان

بازداشت زنی که مادرش را فریز کرد

اعدام مدیرفاسد در چین

رئیــس ســابق یکــی از شــرکتهای دولتــی
مدیریــت دارایــی چیــن به اتهــام دریافت
رشــوه اعــدام شــد؛ «الی شــیائومین»
جــزو هــزاران مقامــی بــود کــه در جریــان
کمپیــن مبــارزه بــا فســاد بــه رهبــری
شــی جینپینــگ ،رئیسجمهــوری چیــن
بازداشــت شــد .بــه گــزارش ایــن دادگاه،
الی طــی یــک دهــه بــه طــور کلــی ۱.۸
میلیــون یــوان ( ۲۶۰میلیــون دالر) رشــوه
درخواســت یــا جمــعآوری کــرده اســت.
مبلــغ یکــی از ایــن رشــوهها  ۶۰۰میلیــون
یــوآن ( ۹۳میلیــون دالر) بــوده اســت.
وی همچنیــن بــه اختــاس بیــش از ۲۵
میلیــون یــوآن (چهــار میلیــون دالر) و
تشــکیل یــک خانــواده دوم در حالــی کــه
مــزدوج بــوده و بــا همســر اولــش زندگــی
میکــرده ،محکــوم شــد .بازرســان صدهــا
میلیــون یــوآن (دههــا میلیــون دالر)
بهصــورت نقــدی از داراییهــای الی
مصــادره کردنــد.

پلیــس ژاپــن روز گذشــته زنــی کــه جســد
مــادرش را  10ســال در فریــزر آپارتمانــش
نگــه داشــته بــود ،در هتلــی در نزدیکــی
توکیــو بازداشــت کــرد« .یومــی یوشــینو
 ۴۸ســاله گفتــه کــه  10ســال پیــش
جســد مــادرش را پیــدا کــرد ولــی چــون
نمیخواســت از خانــهای در توکیــو کــه
بــا هــم زندگــی میکردنــد ،خــارج شــود،
جســد را پنهــان کــرده اســت .پلیــس گفتــه
کــه هیــچ جراحت قابــل مشــاهدهای روی
بــدن ایــن جســد منجمــد دیــده نشــده
اســت .مقامــات نتوانســتهاند زمــان و
علــت مــرگ ایــن زن را مشــخص کننــد.
ایــن جســد زمانــی پیــدا شــد کــه خانــم
یوشــینو بهدلیــل عــدم پرداخــت اجــاره
مجبــور بــه تــرک آپارتمــان شــده بــود و
نظافتچــی آن را پیــدا کــرد .پلیــس گفتــه
کــه جســد را بــرای اینکــه داخــل فریــزر جــا
شــود ،خــم کــرده بودنــد.

رئیــس اداره مبــارزه بــا تروریســم ســازمان
ملــل از کشــورهای عضــو خواســت تــا ۲۷
هــزار فرزنــد تروریســتهای داعشــی را
کــه در یکــی از اردوگاههــای آوارگان ســوریه
ســرگردانند ،بــه میهــن خــود بازگرداننــد.
والدیمیــر وورونکــوف افــزود کــه  ۲۷هــزار
کــودک «ســرگردان و بهحــال خــود رهــا
شــده» و در معــرض پیوســتن بــه گــروه
ط گرایــی
تروریســتی داعــش و «خطــر افــرا 
در داخــل اردوگاه» هســتند .بهگفتــه ایــن
دیپلمــات روس ،کودکانــی از  ۶۰کشــور
جهــان در ایــن اردوگاه حضــور دارنــد کــه
مســئولیت آنــان بــر عهــده ســوریه نیســت.
وی تأکیــد کــرد کــه ایــن کــودکان خــود
قربانــی بــوده و نبایــد نوجوانــان کمتــر از ۱۴
ســال را بازداشــت یــا تحــت پیگــرد قــرارداد.

حبس خانگی برادر ناوالنی

دادگاهــی در مســکو بــرادر و چنــد تــن دیگــر از
همپیمانــان آلکســی ناوالنی ،رهبــر مخالفان
دولــت روســیه را بــرای دو مــاه در حبــس
خانگــی قــرار داد .حامیــان ناوالنــی بــرای
برگــزاری تجمعاتــی طــی فــردا (یکشــنبه)
بــه منظــور مطالبــه آزادی وی فراخــوان
دادهانــد .پلیــس مســکو اعــام کــرد ،تحرکات
عابــران پیــاده روز یکشــنبه در مرکــز شــهر
مســکو محــدود خواهــد شــد و ایســتگاههای
متــرو در نزدیکــی محــل برنامهریــزی شــده
اعتراضــات بســته خواهنــد شــد .همچنیــن
آلکســی نمریوک ،دســتیار شــهردار این شــهر
اظهــار کــرد ،رســتورانها و فروشــگاههای
ایــن منطقــه نیــز تعطیــل خواهنــد بــود.

تأیید واکسن آکسفورد در اروپا

آژانــس دارویــی اروپــا اســتفاده از واکســن
کوویــد ۱۹ســاخت شــرکت آســترازنکا و
آکســفورد را بــرای افــراد بــاالی  ۱۸ســال
تأییــد کــرد تــا ایــن واکســن بــه ســومین
واکســن مــورد تأییــد اتحادیــه اروپــا بــدل
شــود .ایــن آژانــس وابســته بــه اتحادیــه
اروپــا در بیانی ـهای اعــام کــرد کــه واکســن
آســترازنکا حــدود  ۶۰درصــد تأثیرگــذاری
را نشــان میدهــد .واکســن آســترازنکا در
دو مرحلــه انجــام میشــود کــه مرحلــه
دوم بیــن  ۴تــا  ۱۲هفتــه پــس از مرحلــه اول
واکسیناســیون صــورت میگیــرد.
آژانــس دارویــی اروپــا پیشــتر اســتفاده از
واکســن مدرنــا امریــکا و فایــزر محصــول
مشــترک امریــکا و آلمــان را تأییــد کــرد.
اتحادیــه اروپــا ســال گذشــته میــادی بــر
ســر خریــد  ۴۰۰میلیــون دوز واکســن کرونــا
بــه توافــق رســید.
روســیه نیــز پیشــنهاد داده ،بــا واکســن
«اســپوتنیک وی» بــه تأمیــن واکســن
کرونــای مــورد نیــاز اتحادیــه اروپــا کمــک
کنــد .صنــدوق ســرمایهگذاری مســتقیم
روســیه اعــام کــرد کــه در ســه ماهــه دوم
ســالجاری میــادی  ۱۰۰میلیــون ُدز
واکســن «اســپوتنیک وی» ()Sputnik V
آمــاده تحویــل بــه اتحادیــه اروپــا خواهــد
بــود .بــا ایــن میــزان واکســن امــکان
واکسیناســیون  ۵۰میلیــون نفــر فراهــم
میشــود .اتحادیــه اروپــا هنــوز ایــن واکســن
را تأییــد نکــرده اســت.

