2

سال بیستوهفتم
شماره 7790
یکشنبه  14آذر 1400

editorial@irannewspaper.ir

@iranreportdesk

http://irannewspaper.ir

مشاور پزشکی دولت آفریقای جنوبی اعالم کرد «امیکرون» زیر  5سالهها را بیشتر درگیر کرده است

کرونای کودکان!

مشــاور پزشــکی دولت آفریقــای جنوبی
اعــام کــرد کــه «اُمیکــرون» ســامت
کودکان زیر  ۵ســال را نشانه گرفته است.
به گزارش ایســنا «واسیال جاسات» اظهار
کرد :در منطقه ژوهانســبورگ ،مکانی که
ویــروس جدید در حال گســترش اســت
تمــام گروههای ســنی بویژه کــودکان زیر
 5ســال در بیمارســتان بستری شــدهاند.
به گفتــه وی ،میزان بروز گونه جدید بعد
از افــراد باالی  60ســال در کــودکان کمتر
از  5ســال مشاهده شــده است .بر اساس
گزارشها ،در حال حاضر اســتان گوتنگ
که شــامل شــهر ژوهانســبورگ اســت ،با
افزایــش عفونتهــای شــدید در کودکان
زیر ۵سال مواجه است .دادههای NICD
آفریقایجنوبی نشــان میدهد که تعداد
زیــادی از پذیرشهــای بیمارســتانی
در یکــی از شــهرهای شــمالی گوتنــگ از
نــوزادان زیر ۲ســال بــوده اســت و همین
موضوع نگرانیهایی را درباره خردساالن
ایجــاد کرده اســت.از  ۴۵۲بیمــار مبتال به
کوویــد ۱۹که بین  ۱۴تا  ۲۸نوامبر( 13آبان
تــا  7آذر) در ایــن شــهر بســتری شــدند،
 ۵۲بیمــار ،نــوزاد بودنــد .مؤسســه ملــی
بیماریهــای واگیــر ( )NICDاعالم کرده
اســت که کــودکان زیــر ۲ســال ۱۰ ،درصد
از پذیرشهــای بیمارســتانی را تشــکیل
میدهنــد .ایــن احتمــال وجــود دارد کــه
افزایش بستری شدن در کودکان بهدلیل
نــرخ کمتــر واکسیناســیون در کــودکان یــا

سیســتم ایمنی نابالغ آنان باشد .شواهد
اولیه نشــان میدهــد که ســویه اُمیکرون
اغلــب باعــث بیمــاری خفیف بــا عالئم
کمــی متفــاوت از ســایر ســویههای کرونا
میشود.
ســازمان بهداشــت جهانی اعــام کرد تا

روز جمعه گذشــته ســویه جدید ویروس
کرونا موسوم به «امیکرون» در  ۳۸کشور
جهان شناسایی شــده است« .امیکرون»
که یکی از جهش یافتهترین موارد جهش
ویــروس کرونا محســوب میشــود ،برای
اولین بار در آفریقایجنوبی کشف شد.

ابتالی فرزندان اعضای سفارت ایران در آفریقایجنوبی
مهــدی آقــا جعفــری ســفیر ایــران
در آفریقایجنوبــی بــا بیــان ایــن کــه
اُمیکــرون بیشــتر بچهها را هــدف قرار
داده اســت ،گفــت :تعــداد مبتالیــان
بــه کرونــا در آفریقایجنوبــی در ایــن
مدت از کمتــر از ۵۰۰نفر در روز ،دیروز
بــه بیــش از  ۱۶هــزار نفر در روز رســید.
بــه گفتــه وی ،نکتــه مهــم و کلیدی در

در شــبانه روز گذشــته  ۳۸۸هــزار و  ۶۱۴دوز واکســن کرونــا در
کشور تزریق شده است .وزارت بهداشت
خبرگــزاری جمهوری اســامی در افکارســنجی آنالین خود از
مخاطبانش خواست تا اعالم کنند با توجه به تزریق بیش از ۱۰۰
میلیون دوز واکســن ،تا چــه اندازه با رفع همــه محدودیتهای
کرونایــی در جامعــه موافــق هســتند؟ کــه در ایــن
خصوص  ۲۵.۲درصد پاســخگویان اعــام کردند که
«اصالً» با رفع همــه محدودیتهای کرونایی موافق
نیستند همچنین  ۱۸.۳درصد میزان موافقت خود را
«کــم» ۳۱.۲ ،درصد «تا حدی»و  ۲۵.۴درصد میزان
موافقت خود را با رفع همه محدودیتهای کرونایی
در جامعه «زیاد»اعالم کردند .ایرنا
محســن زهرایــی رئیــس اداره بیماریهــای قابــل
پیشــگیری بــا واکســن وزارت بهداشــت ،گفــت :االن
همــه افــراد باالی  ۴۰ســالی کــه در نوبــت اول و دوم
یکــی از واکســنهای ســینوفارم ،برکــت و بهــارات را
تزریق کرده باشــند و  ۳ماه از تزریق دوز دوم گذشــته
باشد را دعوت میکنیم که نوبت سوم را تزریق کنند .افراد باالی
 ۶۰ســالی که واکسن اسپوتنیک و یا آسترازنکا تزریق کرده باشند
و شــش مــاه از نوبت دومشــان گذشــته باشــد ،مشــمول برنامه
دریافت واکسن یادآور میشوند .ایسنا
مقامات بهداشتی هلند روز گذشته (شنبه) اعالم کردند که

اُمیکرون این است که بیشتر بچههایی
را که یا واکســن نزدند یــا فقط یک دوز
زدنــد هــدف گرفته اســت .دیــروز هم
اعــام شــد کــودکان زیر پنج ســال هم
در بیمارستان بستری شدهاند .سه نفر
از فرزنــدان اعضای ســفارت هم هفته
گذشته مبتال شــدند که مشکل تنفسی
و درگیری ریه ندارند.

تســت کرونای  ۱۸مسافر از مجموع مسافران مشکوک مبتال
بــه کووید ۱۹که هفته گذشــته بــا دو پــرواز از آفریقای جنوبی
وارد این کشور شده بودند برای ابتال به سویه اُمیکرون مثبت
بوده اســت .پیــش از این بیش از  ۶۰۰مســافر بــا دو پرواز در
تاریــخ  ۲۶نوامبــر ســال جــاری میــادی ( )۲۰۲۱از آفریقای
جنوبــی وارد هلند شــدند که با انجام آزمایشــات،
تســت کرونای  ۶۱نفر آنها از جمله  ۱۸نفری که به
سویه اُمیکرون آلوده هستند ،مثبت بوده است .به
گفته مقامات محلی ،افرادی که تست آنها مثبت
بوده اما عالیمی از بیماری نداشــتهاند روز گذشته
از قرنطینه خارج شده و سایرین میبایست مدت
زمــان بیشــتری را در قرنطینه به ســر ببرنــد .یورو
نیوز
فرهاد ابولنژادیان رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی
جندی شــاپور اهواز با اشــاره به شناســایی موارد ابتال
به ســویه اُمیکرون در  ۳۸کشور ،گفت :با وجود اینکه
مقرر بود به اتباع کشورهای هند ،پاکستان و آفریقای
جنوبــی اجــازه ورود ندهیــم اما پلیــس گذرنامه بنــدر امام(ره)
بــرای این اتباع روادید صادر کــرده و به این افراد اجازه دادند از
کشتی خارج و وارد شهر شوند .انتخاب
اســترالیا تزریق واکسن کووید ۱۹برای کودکان پنج تا  ۱۱ساله را
تأیید کرد .ژاپن تایمز

#استقالل

امــروز مصطفــی آجورلــو ،مدیرعامــل باشــگاه
اســتقالل ،طــی نامــهای خطــاب بــه شــهابالدین
هشتگ
ی خــادم ،نســبت بــه وضعیــت داوریهــای
عزیــز 
لیــگ برتــر در بازیهــای تیــم اســتقالل اعتــراض
کــرد .او در ایــن نامــه عنــوان کــرد کــه «تیــم اســتقالل امتیازهــای
زیــادی را بابــت اشــتباهات داوری تــا هفتــه هشــتم لیــگ برتــر از
دســت داده و آخریــن اشــتباه اثرگــذار هــم در دربــی روز گذشــته
رقــم خــورد کــه داور خطــای پنالتــی واضــح روی ژســتد را اعــام
نکــرد ».دیــروز و بعــد از پایــان داربــی نیــز فرهــاد مجیــدی عنــوان
کــرد کــه داور در دقیقــه  87یــک پنالتــی بــه نفــع اســتقالل را
نگرفتــه اســت .اســتقاللیهای توئیتــر هــم بــا انتشــار تصاویــری
از ایــن بــازی بــا ســرمربی و مدیــران باشــگاه اســتقالل همراهــی
کردنــد .البتــه پرسپولیســیها هــم در پاســخ عنــوان میکردنــد
کــه اســتقالل بــرای عــدم پیــروزی خــود دنبــال مقصــر میگــردد.
شــماری از نظــرات کاربــران را بــا هــم میخوانیــم:
پرسپولیس با کمک داور در رفت.
هــواداران ارتــش ســرخ آســیا (پرســپولیس) در مــورد دو
صحنــه خطــای پنالتــی احیانــاً نظــری ندارنــد؟
چــرا بایــد اســتقالل شــش امتیــاز بــه خاطــر قضــاوت داوری
ضــرر کنــه؟
بــازی بــا فجرسپاســی گل ســالم اســتقالل مردود شــد .بازی
بــا گلگهــر دو بازیکــن خارجــی اســتقالل محــروم شــدند .بــازی با
نســاجی و پرســپولیس ،پنالتیهای اســتقالل رو نگرفتند.
کادر فنــی اســتقالل قــرار اســت تــا کــی بــا داد و بیــداد از
ضعفهــای فاحــش تیمشــان دفــاع کننــد؟!

آخرین آمار کرونا در جهان
مبتالیان

265.707.478نفر

کوتاه از
کرونــا

قربانیان

5.264.135نفر
بهبودیافتگان

239.399.773نفر
رکوردداران کرونا
کشور

ایاالت متحده
هند
برزیل
انگلیس
روسیه
ترکیه
فرانسه
آلمان
ایران
آرژانتین

مبتالیان

۴۹,۹۳۴,۷۹۱نفر
۳۴,۶۳۳,۲۵۵نفر
۲۲,۱۳۸,۲۴۷نفر
۱۰,۴۲۱,۱۰۴نفر
۹,۷۶۹,۰۱۱نفر
۸,۸۸۱,۷۶۰نفر
۷,۸۷۵,۰۱۲نفر
۶,۱۴۳,۸۵۶نفر
6.134.465نفر
۵,۳۳۹,۳۸۲نفر

قربانیان

۸۰۸,۶۰۸نفر
۴۷۰,۶۲۰نفر
۶۱۵,۶۰۶نفر
۱۴۵,۵۵۱نفر
۲۸۰,۰۷۲نفر
۷۷,۶۴۵نفر
۱۱۹,۵۰۶نفر
۱۰۳,۵۳۰نفر
130.200نفر
۱۱۶,۶۴۳نفر

