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عفو  23هزار زندانی در میانمار

رویـــداد جهان

ســران حکومــت نظامــی در میانمــار اعــام
کردند که بیش از  ۲۳هزار زندانی را بهمناسبت
تعطیالت رســمی ســال نــو آیین بودایــی «عفو و
آزاد کردهانــد» .هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا
خبرنــگاران و افــرادی کــه در جریــان اعتراضــات
بــه کودتــای نظامــی ( ۱۳بهمــن) در بازداشــت
بودنــد ،نیــز بخشــوده و آزاد شــدهاند یــا نــه.
قــرار اســت خارجیهــای آزاد شــده کــه 137
نفــر هســتند ،از میانمــار اخــراج و بــه کشــور خــود
بازگردانــده شــوند .براســاس گزارشهــا تاکنــون
بیــش از  ۷۰۰نفــر در اعتراضــات بــه کودتــای
نظامیــان کشــته شــدهاند و دس ـتکم ســه هــزار
و  ۱۴۱نفــر از جملــه آنــگ ســان ســوچی ،رهبــر
برکنــار شــده حکومــت غیرنظامــی میانمــار ،نیز
در بازداشــت بهســر میبرنــد.
آغاز به کار «شکارچیان ویروس»

منتقد پوتین در آستانه مرگ

یکــی از پزشــکان «الکســی ناوالنــی» منتقــد در
حبــس کرملیــن میگویــد ،وضعیت ســامت
وی بشــدت رو بــه وخامــت اســت و ایــن منتقد
 ۴۴ســاله احتمــاالً در آســتانه مــرگ قــرار دارد.
«یاروســاو آشــیکمین» ،پزشــک روز شــنبه
اعــام کــرد کــه نتایــج تســتهای پزشــکی
کــه از خانــواده ناوالنــی دریافــت کــرده نشــان
میدهــد کــه ســطح پتاســیم خــون او بشــدت
باالســت و ایــن میتوانــد او را در معــرض
حملــه قلبــی قــرار دهــد و همچنیــن ســطح
کراتینیــن خــون ناوالنــی نیــز بهقدری باالســت
کــه ممکــن اســت کلیههایــش از کار بیفتــد.
ناوالنــی بعــد از بازگشــت از آلمــان در فــرودگاه
بینالمللــی مســکو و بــه اتهــام نقــض شــرایط
حبــس تعلیقــی بازداشــت و به دو ســال و نیم
حبــس محکــوم شــده اســت .وی ســه هفتــه
پیــش و در پــی رد درخواســتش بــرای دیــدار
بــا یــک پزشــک متخصــص و مــورد اعتمــاد
دســت بــه اعتصــاب غــذا زده و ایــن اعتصــاب
همچنــان ادامــه دارد.
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دانشــمندان فیلیپینــی بــا تاریــک شــدن
هــوا در اســتان الگونــا بــه راه میافتنــد تــا
خفــاش شــکار کننــد .آنهــا امیــد دارنــد کــه بــا
بررســی ایــن حیــوان بتواننــد جهانیــان را از
یــک پاندمــی دیگــر نظیــر بیمــاری عالمگیــر
کرونــا نجــات دهنــد« .شــکارچیان ویــروس»
قــرار اســت هــزاران خفــاش را بگیرنــد و
یــک مــدل شبیهســازی شــده بســازند .آنهــا
امیدوارنــد کــه مطالعاتشــان بتوانــد آینــدگان
را از بحرانــی ماننــد پاندمــی کوویــد  ۱۹نجــات
دهــد .آنهــا خفاشهــای کوچــک را میگیرنــد
و بــا احتیــاط بــه داخــل کیس ـههای پارچ ـهای
ی شــوند.
مناســب میاندازنــد تــا بعــد بررس ـ 
ســپس از همــه جزئیــات مهــم مربــوط بــه
خفاشهــا صورتبــرداری میشــود .آنهــا
از بــزاق و مدفــوع آنهــا نیــز نمونهبــرداری
میکننــد و ســپس حیوانــات را بــه طبیعــت
بازمیگرداننــد .ویروسهــای نشــأت گرفتــه
از خفاشهــا شــامل عوامــل بیماریزایــی
هســتند کــه باعــث ســندرم حــاد تنفســی
(ســارس) و ســندرم تنفســی (مــرس)
میشــوند .ســازمان بهداشــت جهانــی گمــان
میکنــد کــه خفــاش میزبــان ویــروس جدیــد
کرونــا بــوده کــه جهانیــان را گرفتــار خــود کــرده
اســت .هزینــه ایــن پــروژه بــه عهــده ژاپــن
اســت.

موج اخراج دیپلماتهای روس

جمهــوری چــک اعــام کــرد کــه  ۱۸دیپلمــات
روس را به اتهام «جاسوســی و دســت داشــتن در
انفجــار یــک انبار مهمات نظامی در ســال »۲۰۱۴
اخــراج میکنــد .آنــدری بابیــش ،نخســتوزیر
جمهــوری چــک گفتــه اســت کــه تصمیــم
اخــراج دیپلماتهــای روس براســاس «شــواهد
صریــح» ارائــه شــده توســط ســرویسهای
اطالعاتــی و امنیتــی چــک درخصــوص دخالــت
عوامــل نظامــی روســیه در انفجــار گســترده در
یــک شــهر شــرقی ایــن کشــور اتخــاذ شــده اســت؛
دو روز پیــش هــم امریــکا اعــام کــرد کــه بــه تالفی
دخالــت روســیه در انتخابــات ریاس ـتجمهوری
ســال  ۲۰۲۰و حمله هکرهای وابســته به کرملین
بــه نهادهــای دولتــی امریــکا ۱۰ ،دیپلمــات روس
را اخــراج و  ۳۸شــخصیت حقیقــی و حقوقــی
روســیه را تحریــم میکنــد.

س جمهوری
تجویز گیاه سمی از سوی رئی 

وزیــر بهداشــت قرقیزســتان اعالم کــرد گیاهی
س جمهــوری ایــن کشــور بــرای درمــان
کــه رئیـ 
کرونــا معرفــی کــرده ،بــرای درمــان کوویــد۱۹
اســتفاده خواهــد شــد ،امــا یــک کارشــناس
پزشــکی هشــدار داد کــه ایــن ریشــه گیاهــی
بهطــور بالقــوه یــک ســم مرگبــار اســت.
«علیــم قــادر بیشــن علـیاف وزیر» بهداشــت
قرقیزســتان بــرای نشــان دادن بیخطــر
بــودن ایــن داروی گیاهــی در یــک نشســت
آنالیــن محلــول تهیــه شــده از ریشــه گیــاه
تــاج الملــوک()aconitum soongaricum
را نوشــید .وی گفــت :افــراد (مبتــا بــه کرونــا)
بــا عالئــم خفیــف ظــرف یــک روز بهبــود پیــدا
میکننــد و افــراد بــا عالئــم شــدید بایــد ســه
تــا چهــار روز مصــرف کننــد .وی گفــت کــه
س جمهــوری بهطــور
صادیــر چاپــاروف رئیــ 
شــخصی نســخهای را کــه پــدرش بــه او داده
اســت در اختیــار پزشــکان قــرار داده اســت و
پزشــکان هــم در حــال اســتفاده از آن هســتند.
امــا «برمــت باریکتاباســوا» مشــاور ســابق
وزارت بهداشــت ایــن گیــاه را ســمیترین گیــاه
در قرقیزســتان توصیــف کــرد و گفــت :حتــی
کمتریــن مقــدار عصــاره ایــن گیــاه تأثیــرات
منفــی زیــادی بــر بــدن دارد و فــرد ممکــن
اســت بســرعت بمیــرد .مــا در حــال بازگشــت
بــه قــرون وســطی هســتیم .قرقیزســتان تــا
کنــون بیــش از  ۹۰هــزار مــورد ابتــا و بیــش از
یــک هــزار و  ۵۰۰مــرگ ناشــی از کرونــا اعــام
کــرده اســت.

