5

سال بیستوهفتم
شماره 7652
سهشنبه  25خرداد 1400

editorial@irannewspaper.ir

@iranreportdesk

http://irannewspaper.ir

اتهام ترور برای قاتل مسلمانها

رویـــداد جهان

ابتالی کریستین امانپور به سرطان

یک واکسن امریکایی دیگر

شــرکت امریکایــی «نواواکــس» اعــام کــرد
تزریــق واکســن تولیــدی ایــن شــرکت بــه
حــدود  ۳۰هــزار نفــر نشــان از کارایــی ۹۰.۴
درصــدی ایــن واکســن دارد .نواواکــس
براســاس تحقیقــات و نتایــج آزمایشهــا،
اظهــار اطمینــان کــرده کــه واکســن
تولیــدیاش کارایــی و تــوان مقابلــه را
بــا کرونــا و انــواع جهــش یافتــه آن دارد.
قبــاً شــرکتهای داروســازی «فایــزر-
بیــو انتــک»« ،مدرنــا» و «جانســون
انــد جانســون» امریــکا موفــق بــه تولیــد
واکســنهای ایمــن و کارا در مقابــل کرونــا
شــده بودنــد و بخــش عظیمــی از کشــورهای
ثروتمنــد و غربــی از همیــن واکسـنها بــرای
تزریــق بــه شــهروندان اســتفاده کردهانــد؛
در خــود امریــکا تاکنــون  ۳۰۹میلیــون دوز
واکســن تزریــق شــده و حــدود  ۱۴۴میلیــون
نفــر ،یعنــی بیــش از  ۴۳درصــد جمعیــت
امریــکا هــر دو دوز واکســن کرونــا را دریافــت
کردهانــد .امریــکا کــه تــا چنــد مــاه پیــش
روزانــه بیــش از  ۲۰۰هــزار مبتــای جدیــد
و حــدود چهــار هــزار مــرگ و میــر روزانــه
داشــت ،روز گذشــته تنهــا پنــج هــزار و ۲۸۵
مــورد جدیــد ابتــا و  ۱۰۰قربانــی کرونــا را
ثبــت کــرد.

کریســتین امانپور ،خبرنگار شــبکه سـیانان
کــه دردهههــای گذشــته از مشــهورترین
چهرههــای رســانههای خبــری بــوده ،از
ابتــای خــود به ســرطان تخمدان خبــر داده
اســت .امانپــور در یکــی از برنامههایــش
در شــبکه ســیانان دربــاره ایــن مســأله
گفــت« :مــن عمــل جراحــی موفقیتآمیــز
را بــرای مقابلــه بــا ســرطان پشــت ســر
گذاشــتم و در ادامــه درمــان بایــد چنــد مــاه
شــیمیدرمانی شــوم تــا بتوانــم بیشــترین
شــانس را بــرای ادامــه زندگــی بــه دســت
آورم .مــن خوشــبین هســتم ».او ضمــن
اشــاره بــه اینکــه در حیــن شــیمیدرمانی بــه
اجــرای برنامــه در س ـیانان ادامــه خواهــد
داد ،گفــت :خبردهــی دربــاره بیمــاریاش
بــه ایــن خاطــر اســت کــه قصــد دارد بــر
اهمیــت تشــخیص زودهنــگام ایــن بیمــاری
تأکیــد کنــد.او قــرار اســت درماههــای آینــده،
هــر هفتــه از دوشــنبه تــا چهارشــنبه جلــوی
دوربیــن حاضــر شــود و برنامــه خــود را
همچنــان اجــرا کنــد .کریســتین امانپــور کــه
پــدرش ایرانــی و مــادرش بریتانیایــی اســت،
تــا  ۱۱ســالگی در ایــران زندگــی میکــرد .او
بــه خاطــر تهیــه گــزارش از مناطــق بحرانــی
و جنگهــای سراســر جهــان ،ماننــد جنــگ
اول خلیــج فــارس و جنــگ بوســنی شــناخته
شــده اســت.

دادســتانهای اســتانی و فــدرال کانــادا اعالم
کردنــد یــک مــرد کانادایــی کــه بــا کامیــون
خــود پنــج نفــر از اعضــای یــک خانــواده
مســلمان را عمــداً زیــر گرفت،اکنــون عــاوه
بــر اتهامــات قتــل درجــه اول بــا اتهامــات
تروریســتی مواجــه اســت؛ در جریــان حملــه
یکشــنبه گذشــته در شــهر لنــدن اســتان
«انتاریــوی» کانــادا «مدیحــه ســلمان» ۴۴
ســاله ،همســر او «ســلمان افضــل»  ۴۶ســاله
و دختــر  ۱۵ســاله آنهــا «یمنــا افضــل» و
مــادر بــزرگ  ۷۴ســاله ایــن خانــواده کشــته
شــدند .پســر  ۹ســاله ایــن خانــواده تنهــا
بازمانــده اســت کــه بــا جراحــات عمیــق بــه
بیمارســتان منتقــل شــد و همچنــان تحــت
مــداوا قــرار دارد.

سلفی کریستین از بیمارستان

کریســتین اریکســن کــه ســه روز پیــش در
جریــان دیــدار اول تیــم ملــی دانمــارک در
مســابقات یــورو  ۲۰۲۰دچــار ســکته قلبــی
شــد و روی زمیــن افتــاد ،بــا انتشــار یــک
ســلفی از خــود در فضــای مجــازی نوشــت:
ســام بــه همــه .بســیار زیــاد ممنونــم از
پیامهــای زیبــا و محبتآمیــز شــما از
سراســر دنیــا .ایــن پیامهــا بــرای مــن و
خانــوادهام بســیار زیــاد اهمیــت داشــت.
حالــم خــوب اســت و تحــت مراقــب هســتم.
بایــد بــه خاطــر برخــی تس ـتهای پزشــکی
در بیمارســتان همچنــان بمانــم ولــی اکنــون
حالــم خــوب اســت.

رقص با ترس

پلیــس رژیــم صهیونیســتی امــروز همزمــان
بــا «رقــص پرچمهــا» نیروهــای خــود را در
مســیر ایــن راهپیمایــی مســتقر کــرده اســت.
پلیــس رژیــم صهیونیســتی نگــران انفجــار
مجــدد اوضــاع و درگیریهــا در قــدس
اســت .بهگفتــه ارتــش رژیــم صهیونیســتی
ســپر دفــاع موشــکی «گنبــد آهنیــن» هــم
بــه حالــت آمادهبــاش درآمــده اســت.
ایــن راهپیمایــی اولیــن آزمــون جــدی و
دشــوار نفتالــی بنــت ،نخســتوزیر جدیــد
رژیــم صهیونیســتی اســت کــه دو روز پیــش
جــای بنیامیــن نتانیاهــو را گرفت«.رقــص
پرچمهــا» در واقــع نوعــی راهپیمایــی
اســت کــه در آن شــرکت کننــدگان بــا حمــل
پرچمهــای اســرائیل در مســیر مشــخص
شــده(بابالعمود ،یکــی از دروازههــای
بخــش قدیمــی قــدس) میرقصنــد .ایــن
راهپیمایــی طبــق برنامــه قــرار بــود مــاه
گذشــته بــه مناســبت ســالگرد اشــغال
قــدس شــرقی برگــزار شــود ،امــا بهدنبــال
تجــاوز بــه غــزه بــه تعویــق افتــاد .فعــاالن
فلســطینی همزمــان بــا ایــن راهپیمایــی
تحریکآمیــز در فراخوانهایــی در
شــبکههای اجتماعــی از مــردم فلســطین
خواســتند در بابالعمــود تجمــع کننــد.
مقاومــت فلســطین نیــز هشــدار داده کــه
برگــزاری ایــن راهپیمایــی ممکــن اســت از
حــد واکنــش در اراضــی اشــغالی فراتــر رفتــه
و بــه یــک جنــگ منطقــهای کشــیده شــود.

