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دردسر سرفههای بایدن

رویـــداد جهان

مرگ کشیش مخالف واکسن بر اثر کرونا

نجات معجزهآسا از زیر کامیون

فیلــم نجــات معجــزه آســای یــک زن
 ۱۹ســاله کــه خــودرواش زیــر کامیــون
گیــر کــرده بــود در شــبکههای اجتماعــی
وایــرال شــد .بهگــزارش «ایــران آنالیــن»
بهنقــل از دیلــی اســتار ،راننــده خــودرو
هونــدا آکــورد مــدل  ۲۰۰۵هنــگام تغییــر
مســیر در اتوبــان میشــیگان امریــکا
ناگهــان بــا یــک کامیــون برخــورد کــرده
و زیــر کابیــن کامیــون گیــر افتــاده اســت.
راننــده  ۵۲ســاله کامیــون متوجــه حضــور
ایــن خــودرو زیــر کابیــن کامیونــش نشــده
و بــه مســیر خــود ادامــه داده اســت .در
فیلمــی کــه توســط یکــی از راننــدگان
شــاهد ماجــرا گرفتــه شــده ،دیــده
میشــود کــه راننــده  ۱۹ســاله در حالیکــه
دســتش را از پنجــره بیــرون آورده
درخواســت کمــک میکنــد و از راننــدگان
دیگــر میخواهــد تــا راننــده کامیــون را
متوجــه تصــادف کننــد .پلیــس ایالتــی در
ایــن بــاره گفــت  :خوشــبختانه هیچکــس
در ایــن حادثــه آســیب ندیــده و پــس از
لحظاتــی راننــده کامیــون بــا تــاش دیگــر
راننــدگان متوجــه ماجــرا شــده و توقــف
کــرده اســت و راننــده  ۱۹ســاله ســالم از
پشــت فرمــان بیــرون کشــیده میشــود.

«مارکــوس المــب» کشــیش مخالــف
واکسیناســیون کرونــا و مؤســس شــبکه
تلویزیونــی مســیحی «دیاســتار» امریــکا
در  ۶۴ســالگی بــر اثــر ابتــا بــه بیمــاری
کوویــد ۱۹درگذشــت .مارکــوس المــب
همــراه بــا همســرش در تلویزیــون امریــکا
بــه میلیونهــا بیننــده خــود توصیــه
میکردنــد واکســن نزننــد .آنهــا بهــار
ســالجاری واکســن کرونــا را «کشــنده»
خوانــده و بــه بیننــدگان خــود توصیــه
کردنــد ،بهجــای واکسیناســیون ،دعــا
کننــد .مارکــوس المــب آخریــن برنامــه
تلویزیونــی خــود را اوایــل نوامبــر و
ســرفهکنان اجــرا کــرد .در مــاه اوت
«دیــک فــارل» مجــری تلویزیــون و منتقد
سرســخت واکسیناســیون در امریــکا نیــز
جــان خــود را بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا از
دســت داد ۱۳ .مــاه پیــش نیــز یــک مبلــغ
دیگــر ضــد واکسیناســیون در تلویزیــون
امریــکا بهنــام «ایرویــن باکســتر» جــان
خــود را تســلیم بیمــاری کوویــد ۱۹کــرد.

ســرفههای بایــدن هنــگام ســخنرانی
در کاخ ســفید ســبب شــد کــه وی ســوژه
رســانههای اجتماعــی شــود .بــه گــزارش
«ایــران آنالیــن» بــه نقــل از «دیلــی میــل»،
رئیسجمهــور  ۷۹ســاله امریــکا گفــت
کــه بهخاطــر بوســیدن نــوهاش ســرما
خــورده و جــای نگرانــی نیســت .وی تأکیــد
کــرد کــه هــر روز تســت کرونــا میدهــد و
«جــن ســاکی» ســخنگوی کاخ ســفید نیــز
تأکیــد کــرد کــه رئیسجمهــور تمامــی
پروتکلهــای کوویــد ۱۹را رعایــت میکنــد
و در همیــن هفتــه  ۳بــار تســت کرونــا داده
اســت .ســرفههای بایــدن در حالــی خبرســاز
شــد کــه دو هفتــه پیــش پزشــکان در حیــن
«کولونوســکپی» یــک پولیــپ خــوش خیــم
در بــدن وی یافتنــد .ایــن پولیــپ بــر اثــر
رفالکــس معــده بــه مــری بهوجــود آمــده
اســت و خطرنــاک نیســت.
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«جیمــز» و «جنیفــر کرامبلــی» پــدر و مــادر
عامــل تیرانــدازی در ایالــت میشــیگان
کــه متهــم بــه قتــل  ۴دانشآمــوز اســت،
بازداشــت شــدند« .ایتــن کرامبلــی» فرزنــد
 ۱۵ســاله آنهــا متهــم اســت کــه بــا اســتفاده
از اســلحه پــدرش بــه ســوی همکالسـیهای
خــود در مدرســهای در  ۶۰کیلومتــری
دیترویــت تیرانــدازی کــرده اســت .والدیــن
او بــا وجــود آگاهــی از طــرح فرزندشــان برای
جلوگیــری از تیرانــدازی اقدامــی نکردنــد.
پلیــس پیشــتر جایــزه  10هــزار دالری بــرای
اطالعــات در مــورد محــل ایــن دو تعییــن
کــرده بــود.

افشای تجاوز مأموران سیا به کودکان

ســایت خبــری راشــاتودی بــا انتشــار اســناد
محرمانــه ســازمان اطالعاتــی امریــکا «ســیا»
از جنایــات جنســی شــماری از کارکنــان ایــن
ســازمان علیــه کــودکان  ۲تــا  6ســاله پــرده
برداشــت .بــه گــزارش «ایــران آنالیــن»
بازرســی کل ســازمان جرایــم اطفــال،
تخلفــات  ۱۰کارمنــد ایــن ســازمان را گــزارش
کــرده اســت ولــی فقــط  ۲نفــر از میــان آنهــا از
ســوی دادگاه متهــم شــناخته شــدهاند .گفتــه
میشــود کــه پرونــده بقیــه متهمــان توســط
دادســتانها بــه خــود ســازمان ســیا ارجــاع
شــده اســت تــا در داخــل این ســازمان بــه آنها
رســیدگی شــود .طبــق اطالعات منتشــر شــده
کارمنــدی کــه خــودش بــه تمــاس جنســی بــا
دختــران  ۲ســاله و  ۶ســاله اعتــراف کــرده بــود
فقــط اخــراج شــد .کارمنــد دومــی کــه متهــم
بــه تهیــه فیلمهــای مســتهجن از دختــران
نوجــوان بــود ،هــم مجبــور بــه اســتعفا شــد.

