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درگذشت کالین پاول بر اثر کرونا

رســانههای امریکایــی از مــرگ «کالیــن
پــاول» وزیــر خارجــه دولــت «جــورج
بــوش پســر» خبــر دادند.براســاس
گــزارش هــا پــاول  ۸۴ســاله بــر اثــر
ابتــا بــه ویــروس کرونــا جــان خــود را از
دســت داده اســت .پــاول ،اولیــن وزیــر
خارجــه سیاهپوســت امریــکا بــود کــه در
چنــد دولــت جمهوریخــواه امریــکا در
شــکلگیری سیاســت خارجــی کاخ ســفید
در اواخــر قــرن بیســتم و اوایــل قــرن
بیســتویکم نقــش داشــت.
شادی خطرناک در هلند

طالبان :دستتان را بشویید

وزارت صحــت عامــه (بهداشــت)
افغانســتان روز یکشــنبه ،از «روز جهانــی
شســتن دســتها» بــه منظــور افزایــش
ترویــج فرهنــگ شســتن دسـت و ارتقــای
آگاهــی عامــه تجلیــل کــرد .قلنــدر عبــاد،
سرپرســت وزارت صحــت عامــه طالبــان
گفــت کــه شســتن دســتها ســبب
جلوگیــری از ســرایت امــراض گوناگــون
میگــردد .او گفــت کــه ســاالنه حــدود ۹
میلیــون طفل در افغانســتان بــه امراضی
ماننــد اســهال مبتــا میگردنــد کــه دلیــل
عمــده آن عــدم رعایــت بهداشــت
اســت .او از ادارات و نهادهــا از جملــه
وزارتخانههــای معــارف ،حــج و اوقــاف
و همچنیــن شــهرداریها خواســت تــا در
راســتای بــاال بــردن آگاهــی عامــه دربــاره
شســتن دســت ،همــکاری کننــد.
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پــس از پایــان مســابقه دیــروز یکشــنبه
 ۱۷اکتبــر ،دو تیــم فوتبــال نایمخــن و
ویتســه در چارچــوب رقابتهــای لیــگ
هلنــد کــه بــا پیــروزی تیــم میهمــان
بــه پایــان رســید ،هــواداران ویتســه در
مقابــل بازیکنــان خــودی مشــغول جشــن
و پایکوبــی بودنــد کــه ناگهــان یکــی از
جایگاههــای اســتادیوم فــرو ریخــت.
البتــه ایــن هــواداران خوششــانس
بودنــد کــه شکســتن جایــگاه بــه صــورت
کامــل رخ نــداد و هوادارانــی کــه در
آن بخــش حضــور داشــتند ،توانســتند
تعــادل خــود را حفــظ کننــد .در تصاویری
کــه از ایــن حادثــه منتشــر شــده نشــان
میدهــد کــه هــواداران پیــش از حادثــه بــا
شــادی و هیجــان بســیار زیــاد بــاال و پاییــن
میپرنــد .حتــی پــس از اینکــه یکــی از
ســکوها فــرو میریــزد هــم همچنــان
هــواداران خوشــحال بــه شــادی و بــاال و
پاییــن پریــدن خــود ادامــه مــی دهنــد.

 28قربانی سیالب در هند

بــارش شــدید بــاران موجــب وقــوع رانش
زمیــن و جــاری شــدن ســیالب در ایالــت
کــراالی هنــد شــد .تاکنــون دســت کــم 28
نفــر در ایــن حادثــه جــان خــود را از دســت
داده انــد و امدادگــران در تــاش هســتند
تــا دیگــر حادثــه دیــدگان را از میــان گل و
الی نجــات دهنــد .تاکنــون هــزاران نفــر
از ســاکنان مناطــق ســیلزده مجبــور بــه
تخلیــه محــل زندگــی خــود شــده و حــدود
 ۱۰۰چــادر اســکان موقــت برپــا شــده
اســت.

آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان

ســازمان ملــل روز دوشــنبه اعــام کــرد
افغانســتان اولیــن کمپیــن سراســری
واکسیناســیون فلــج اطفــال را مــاه آینــده
بــرای محافظــت از جــان میلیــون هــا
کــودک واکســینه نشــده آغــاز مــی کنــد.
آژانــس کــودکان و بهداشــت ســازمان
ملــل متحــد خبــر داد کــه ایــن کمپیــن بــا
حمایــت کامــل طالبــان آغــاز مــی شــود.
ســازمان ملــل اعــام کــرد کــه کمپیــن
مــاه آینــده بــا هــدف واکســینه کــردن
 ۹.۹میلیــون کــودک زیــر  ۵ســال انجــام
مــی شــود کــه بیــش از یــک ســوم از آنهــا
ســاکن مناطقــی هســتند کــه دسترســی
بــه واکسیناســیون در آن غیرممکــن
بــوده اســت .افغانســتان و پاکســتان تنهــا
کشــورهایی هســتند کــه نمونــه کنتــرل
نشــده فلــج اطفــال در آن همچنــان
شــایع اســت.

