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بهبودی بشار اسد و همسرش

رویـــداد جهان

کرونای مرموز فرانسوی

محاکمه بلژیک به اتهام محیط زیستی

دادگاهــی در بروکســل بــرای رســیدگی
بــه شــکایتی کــه از ســوی  ۶۰هــزار نفــر
از شــهروندان بلژیــک علیــه دولــت
ایــن کشــور ارائــه شــده بــود آغــاز بــه
کار کــرد .شــاکیان مقامهــای بلژیــک را
بــه عــدم دســتیابی بــه اهــداف تعییــن
شــده در توافقنامــه تغییــرات آب و
هوایــی در پاریــس متهــم میکننــد .آنهــا
میخواهنــد از طریــق حکــم دادگاه
مقامهــای دولــت را وادار بــه انجــام
اقدامــات الزم علیــه گــرم شــدن کــره
زمیــن کننــد؛در صــورت پذیــرش ایــن
خواســت شــاکیان از ســوی دادگاه ،دولــت
بلژیــک اگــر در دســتیابی بــه اهــداف آب
و هوایــی اروپــا بــرای ســالهای ۲۰۳۰
وســپس  ۲۰۵۰هــم نــاکام بماند مشــمول
جریمــه میشــود.

مقامهــای حــوزه بهداشــت و درمــان
فرانســه در بیانیــهای اعــام کردنــد کــه
یــک گونــه جهــش یافتــه از ویــروس
کرونــا در منطقــه برتایــن ایــن کشــور
گــزارش شــده اســت کــه در برخــی مــوارد
ی ســی آر»
بــا آزمایشهــای فعلــی« پــ 
تشــخیص داده نشــده اســت.
ایــن نهــاد دولتــی تصریــح کــرد کــه 8
مــورد ابتــا بــه ایــن گونــه جدیــد در
بیمارســتانی در بخــش لنیــون در منطقــه
برتایــن گــزارش شــده اســت کــه چنــد
ابتــا بــا آزمایــش پیســیآر تشــخیص
داده نشــده اســت.
مقامــات فرانســوی تأکیــد کردهانــد
محققــان در انســتیتو پاســتور در حــال
بررســی ایــن موضــوع هســتند کــه آیــا
اصالحــات ژنتیکــی منجــر بــه تشــخیص
دشــوارتر گونــه جدیــد شــده اســت یــا خیر.
یــک منبــع بیمارســتانی بــه رســانههای
فرانســه گفتــه اســت :تعجــب آور بــرای
مــا ایــن بــود کــه تســت پیس ـیآر برخــی
از افــراد مبتــا چهــار بــار منفــی شــد.

دفتــر ریاســت جمهــوری ســوریه اعــام
کــرد کــه رئیــس جمهــوری ایــن کشــور و
همســرش در مرحلــه بهبــودی از ویروس
کرونــا هســتند .بنابرایــن گــزارش بعــد از
گذشــت  ۹روز از ابتــای رئیــس جمهــوری
بشــار اســد و همســرش أســماء اســد بــه
ویــروس کرونــا ،نتایــج آزمایشــگاهی
و رادیولــوژی مربــوط بــه وضعیــت
جســمانی آن دو نشــان میدهنــد کــه
تدریجــاً ایــن نتایــج در حــال بازگشــت
بــه وضعیــت طبیعــی خــود اســت و
طبــق گفتــه تیــم پزشــکی ملــی ناظــر بــر
وضعیــت جسمانیشــان ،ایــن نتایــج
اطمینانبخــش بــوده و آن دو در مرحلــه
بهبــودی هســتند.

تیراندازی مرگبار در سالن ماساژ

تیرانــدازی در ســه ســالن ماســاژ در شــهر
آتالنتــا در ایالــت جورجیــای امریــکا
هشــت کشــته و دو زخمــی بهجا گذاشــت.
شــش نفــر از کشــته شــدگان زن هســتند.
همچنیــن شــش نفــر از هشــت کشــته
آتالنتــا آســیاییتبار بودنــد .پلیــس گفتــه
اســت هــر ســه تیرانــدازی توســط یــک
عامــل انجــام گرفتــه و انگیــزه ایــن اقــدام
جنایــی مشــخص نیســت .رســانههای
محلــی از دســتگیری یــک مظنــون ۲۱
ســاله بهنــام رابــرت آرون النــگ خبــر
دادنــد .تحقیقــات پلیــس فــدرال FBI
هنــوز ادامــه دارد.

دفاع آژانس دارویی اروپا از آسترازنکا

آژانــس دارویــی اروپــا دیــروز اعــام کــرد
کامــاً اطمینــان دارد کــه فوایــد واکســن
«آســترازنکا» بــر خطــرات بالقــوه و
احتمالــی آن میچربــد .ایــن در حالــی
اســت کــه اســپانیا ،پرتغــال ،اســلوونی،
دانمــارک ،ایرلنــد ،تایلنــد ،هلنــد ،نــروژ،
ایســلند ،کنگــو و بلغارســتان ایــن هفتــه
تزریــق ایــن واکســن را بهدلیــل گــزارش
 3مــورد لختگــی خــون بعــد از تزریــق
ایــن واکســن در نــروژ ،بــه طورموقــت
متوقــف کردهانــد .کارشناســان ســازمان
بهداشــت جهانــی و آژانــس دارویــی
اروپــا روز سهشــنبه بــرای بررســی ایــن
موضــوع دیــدار خواهنــد کــرد و قرار اســت
نتایــج آن روز پنجشــنبه منتشــر شــود.
شــرکت «آســترازنکا» کــه ایــن واکســن را
در همــکاری بــا دانشــگاه آکســفورد تولیــد
کــرده اســت در روزهــای اخیــر اعــام کــرد
در میــان بیــش از  ۱۷میلیــون نفــری کــه
تاکنــون در سراســر جهــان ایــن واکســن
را تزریــق کردهانــد تعــداد بســیار اندکــی
دچــار لختگــی خــون شــدهاند و ارتبــاط
ایــن عــوارض جانبــی بــا واکســن هنــوز
اثبــات نشــده اســت.

