5

سال بیستوهفتم
شماره 7574
سهشنبه  5اسفند 1399

رویـــداد جهان

آغاز واکسیناسیون کرونا در افغانستان

نیم میلیون امریکایی قربانی کرونا

دیدار صمیمانه پوتین و رئیسجمهوری بالروس

رئیسجمهــوری بــاروس بــرای تضمیــن
دریافــت یــک وام دیگــر بــه روســیه رفــت
و بــا والدیمیــر پوتیــن دیــدار و گفتوگــو
کــرد .بهدنبــال انتخــاب مجــدد جنجالــی
الکســاندر لوکاشــنکو ،رئیسجمهــوری
بــاروس در انتخابــات  ۲۰۲۰کــه منجــر به
بزرگتریــن مــوج اعتراضــات گســترده
در تاریــخ بــاروس شــد ،کرملیــن
حمایتهــای سیاســی و اقتصــادی خــود
بــرای حمایــت از لوکاشــنکو را تمدیــد
کــرده اســت .در ســپتامبر  ،۲۰۲۰والدیمیر
پوتیــن ،رئیسجمهــوری روســیه اعــام
کــرد کــه مســکو یــک وام  ۱.۵میلیــارد
دالری بــه بــاروس ارائــه میدهــد.
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رئیسجمهــوری امریــکا نســبت بــه از
دســت رفتــن جــان بیــش از  ۵۰۰هــزار
امریکایــی بــر اثــر کرونــا ،ابــراز تأســف کــرد
و خواســتار اتحــاد در نبــرد بــا همهگیــری
شــد .وی ضمــن ادای احتــرام بــه کســانی
کــه در طــول ســال گذشــته درگذشــتهاند،
گفــت کــه هــر روز کارتــی را حمــل میکنــد
کــه تعــداد امریکاییهــای قربانــی کوویــد
 ۱۹را نشــان میدهــد .جــو و جیــل بایــدن،
بانــوی اول در کنــار کامــاال هریــس،
معــاون رئیسجمهــوری و همســر وی
داگ امهــاف ،پــس از ســخنان رئیــس
جمهــوری ،در مراســم روشــن کــردن
شــمع و لحظاتــی ســکوت در کاخ ســفید
شــرکت کردنــد تــا بــه از دســت رفتــگان
ادای احتــرام کننــد.

مراســم تزریــق نخســتین دوز واکســن
کرونــا صبــح امــروز (سهشــنبه) در کاخ
ریاســت جمهــوری بــا حضــور اشــرف
غنــی و معاونــش و ســفیر هنــد در کابــل
برگــزار شــد و واکســن کرونــا بهصــورت
نمادیــن بــه یکــی از خبرنــگاران زن
افغــان تزریــق شــد .افغانســتان قــرار
اســت واکسیناســیون  ۲۵۰هــزار نفــر از
کارکنــان بهداشــتی و درمانــی ،نیروهــای
نظامــی و خبرنــگاران را بــا  ۵۰۰هــزار دوز
واکســن اهدایــی هنــدی آغــاز کنــد .وی
تصریــح کــرد بــا اقدامــات صــورت گرفتــه
حــدود  ۴۰درصــد از مــردم افغانســتان
در مرحلــه نخســت علیــه کرونــا واکســینه
میشــوند.

تحریم المپیک درحمایت از مسلمانان چین

برخــی نماینــدگان جمهــوری خــواه کنگره
بــا ارســال نامــهای از رئیسجمهــوری
امریــکا خواســتند در حمایــت از
اویغورهــای چیــن ،المپیــک زمســتانی
 ۲۰۲۲پکــن را تحریــم کنــد .مجلــس کانادا
نیــز بــا  ۲۶۶رأی موافــق و بــدون هیــچ
مخالفتــی کمپیــن چیــن درخصــوص
«بازداشــت گســترده ،کار اجبــاری و
عقیمســازی اجبــاری مســلمانان اویغــور»
در منطقــه ســینکیانگ را بــه عنــوان یــک
«نسلکشــی» بــه رســمیت شــناخت.

راهپیمایی برای نابودی کرونا!

رهبــر تانزانیــا بــرای رهایــی از شــر ویروس
کرونــا بــه مردمــش توصیــه کــرده در
یــک راهپیمایــی ســه روزه دعــا و نیایــش
شــرکت کننــد .جــان ماگوفولــی کــه بــه
«بولــدوزر» شــهرت دارد گفــت« :خــدا
[صــدای] مــا را شــنیده ،دشــمنان هــر چــه
خواســتند بگوینــد ولــی مــا در اینجــا ایمــن
هســتیم ».رئیسجمهــوری تانزانیــا
مدعــی اســت واکسـنها ناکارآمــد و حتــی
خطرنــاک هســتند .او اســتدالل میکنــد
اگــر غــرب واقعــاً قــادر بــود واکســن تولیــد
کنــد مدتهــا پیــش از ایــن واکس ـنهایی
علیــه ایــدز ،ســل ،ماالریــا و ســرطان
ســاخته بــود .دولــت تانزانیــا تــا کنــون
برابــر آمــار رســمی ۳۰۰ ،بیمــار کرونایــی
در ایــن کشــور  ۶۰میلیونــی را گــزارش
کــرده و اســم کوویــد  ۱۹را هــم «ذاتالریــه
ویروســی» گذاشــتهاند! امــا یــک کادر
درمانــی در بزرگتریــن بیمارســتان
کشــور گفتــه اســت بیمارســتانهای
دارالســام پرشــده و هفتههاســت دیگــر
بیمــار نمیپذیرنــد .گــزارش شــده اســت
در یــک برنامــه رادیویــی خصوصــی کــه
خوانــدن نــام جانباختــگان قبــاً پنــج
دقیقــه طــول میکشــیده اکنــون بــه ۳۰
دقیقــه رســیده اســت .تانزانیــا هیــچ
تقاضایــی بــرای دریافــت واکســن کرونــا
از «کوواکــس» برنامــه جهانــی تقســیم
واکســن نکــرده اســت.

