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پایان عصر«کاسترو»ها در کوبا

رویـــداد جهان

درخواست«باردارنشدن»زنانبرزیلی

روز بدون فوت کرونایی در افغانستان

وزارت صحــت عامه(بهداشــت)
افغانســتان گفتــه کــه در شــبانه روز
گذشــته و پــس از آزمایــش حــدود
 ۱۱۰۰نمونــه مشــکوک ۷۲ ،بیمــار
جدیــد مبتــا بــه کرونــا را شناســایی
کــرده اســت .بهگفتــه ایــن وزارت در
مــدت یــاد شــده هیــچ مرگــی بــر اثــر
کرونــا ثبــت نشــده اســت .براســاس
آمــار رســمی تاکنــون حــدود ۳۸۱
هــزار نمونــه مشــکوک در ایــن کشــور
آزمایــش شــده و در نتیجــه  ۵۷هــزارو
 ۷۹۳بیمــار شناســایی شــده اســت.
همچنیــن تــا کنــون  ۲هــزارو ۵۹۳
بیمــار مبتــا بــه کرونــا در ایــن کشــور
جــان باختهانــد.
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مقامــات برزیلــی بـه دلیــل نگرانــی از
شــیوع گونههــای جدیــد کروناویروس
از زنــان ایــن کشــور درخواســت
کردنــد بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی
اگــر قصــد بــاردار شــدن دارنــد ،آن
را بــه تأخیــر بیندازنــد ،زیــرا گون ـهای
از ایــن ویــروس کــه ایــن کشــور
امریکایجنوبــی را درگیــر کــرده بیــش
از گونههــای پیشــین کروناویــروس،
زنــان بــاردار را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد؛ یکــی از مســئوالن وزارت
بهداشــت برزیــل گفــت :بخشــی از
ایــن توصیــه ب ـه دلیــل فشــاری اســت
کــه بــر سیســتم ســامت وارد شــده و
بخــش دیگــری از آن قابلیــت ســریع
انتقــال نــوع برزیلــی ویــروس موســوم
بــه  ۱.Pاســت.

رائــول ،بــرادر فیــدل کاســترو ،از
ســمت خــود بهعنــوان دبیــر اول
حــزب کمونیســت کوبــا کنارهگیــری
کــرد تــا پــس از  60ســال ایــن حــزب
بــدون ســایه کاســتروها در رأس خــود،
وارد فصــل جدیــدی شــود .رائــول
یکــی از نخســتین رهبــران انقــاب
کوبــا بــود کــه رهبــری آن را فیــدل
کاســترو در ســال  ۱۹۵۹در کنار کســانی
چــون چهگــوارا برعهــده داشــتند و بــا
برانــدازی دولــت وقــت کوبــا ،نظــام
کمونیســتی ایــن کشــور را پایهریــزی
کردنــد.

سفر اولین غیرسفیدپوست به ماه

آژانــس فضایــی امریــکا ،ناســا،
کمپانــی «اســپیس ایکــس» ایــان
ماســک را بــرای ســاخت فضاپیمایــی
کــه بتوانــد بــار دیگــر انســان را بــه مــاه
ببــرد ،انتخــاب کــرده اســت .بشــر
آخریــن بــار در ســال  ۱۹۷۲توانســت
پــا بــه مــاه بگــذارد .قــرار اســت ایــن
فضاپیمــا تحــت برنامــهای موســوم
بــه «آرتمیــس» ،یــک زن و مــرد را بــه
ســطح مــاه منتقــل کنــد .هــدف دیگــر
ایــن برنامــه فــرود آمــدن اولیــن فــرد
غیرســفید پوســت بــر مــاه اســت.

برگزاری روز «سوبوتنیک» در روسیه

روز پاکســازی عمومــی شــهرها از
وجــود زبالههــا و نخالههــای شــهری
امــروز در روســیه برگــزار میشــود و
هــزاران نفــر در شــهرهای ایــن کشــور
در قالــب برنامــه «ســوبوتنیک»
بــه جمــعآوری زبالههــا از اماکــن
عمومــی میپردازنــد .برنامــه
ســوبوتنیک از نــام ســوبوتا (بــه روســی
روز شــنبه) گرفتــه شــده اســت و از
دوره شــوروی ســابق بــرای اســتفاده
از امکانــات مردمــی و ایجــاد روحیــه
همــکاری اجتماعــی در بیــن مــردم
ایــن کشــور رایج شــده اســت و در دوره
روســیه معاصــر (پــس از فروپاشــی
شــوروی ســابق در ســال  )۱۹۹۱هــر
ســاله اجــرا میشــود .گروههــای
داوطلــب مردمــی از صبــح امــروز
در دســتههای  ۵نفــره و بیشــتر در
حالــی کــه دســتکش بــه دســت کــرده و
کیس ـههای نایلونــی بــزرگ در دســت
دارنــد در اماکــن عمومــی و فضاهــای
ســبز شــهرها و جنگلهــا حضــور
یافتــه و زبالههــای ریختــه شــده در
ایــن مکانهــا را جمـعآوری میکننــد.
در برکههــای مســکو و شــهرهای
دیگــر روســیه نیــز گروههــای ویــژهای
از جملــه غواصــان بــا قایــق بــه
جم ـعآوری زبالههــا از محدودههــای
آبــی بویــژه بطریهــای پالســتیکی و
شیشــهای میپردازنــد.

