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منزوی شدن مرد شماره یک مبارزه با کرونا در کاخ سفید
که  داد  گزارش  پست  واشنگتن  روزنامه 
آلرژی  ملی  مؤسسه  رئیس  فائوچی«  »آنتونی 
انتقاد  دلیل  به  آمریکا  عفونی  بیماری های  و 
منزوی  با کرونا  مبارزه  در  از عملکرد دولت 

شده است. 
به گزارش سپید، روزنامه واشنگتن پست گزارش 
داد که علی رغم نقش برجسته آنتونی فائوچی 
واگیردار  بیماری های  با  مبارزه  مرکز  رئیس 
منزوی  سفید  کاخ  در  وی  اخیرا  آمریکا،  در 

شده است. 
براساس گزارش خبرگزاری شینهوا، یک مقام 
ارشد کاخ سفید که نخواسته نامش فاش شود به 
روزنامه واشنگتن پست گفته که طی روزهای 
اخیر فائوچی در جلسات توجیهی برای »دونالد 
و  بوده  غایب  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ« 

اصال در کاخ سفید حضور نیافته است.  
براساس این گزارش، فائوچی از هفته اول ماه 
ژوئن هیچ دیداری با دونالد ترامپ نداشته است.  
ویروس  شیوع  زمان  از  گزارش،  این  بنابر 
تبدیل  حاضر  حال  در  که  آمریکا  در  کرونا 
روابط دولت  است،  ملی شده  فاجعه  به یک 
ترامپ به ویژه شخص رئیس جمهور به دلیل 
سیاست های افسارگسیخته در مقابله با کرونا 

با برخی دانشمندان آمریکایی از جمله فائوچی 
تیره شده است. 

طی روزهای اخیر و به دلیل افزایش سرعت 
مبتالیان و تشدید مرگ و میر ناشی از کرونا در 
آمریکا، مصاحبه های تلویزیونی آنتونی فائوچی 
و انتقاد وی از نحوه پاسخ به این بیماری باعث 

تنشهایی در کاخ سفید شده است. 
روز سه شنبه هفته گذشته و علی رغم تعریف 

و تمجید ترامپ از عملکرد دولت در مقابل با 
ویروس کرونا، فائوچی نسبت به انتشار آمار 
و روایت های دروغین در زمینه میزان مرگ و 

میر کرونا هشدار داده بود.  
وی همچنین در مصاحبه ای در روز پنج شنبه از 
سیاسی شدن موضوع کرونا در آمریکا شدیدا انتقاد 
کرد و گفت: »اختالفات حزبی در این کشور، 
مبارزه با ویروس کرونا را دشوارتر کرده است.«

فائوچی  استاندارد«،  »بیزنس  نشریه  نوشته  به 
افزود: »باید چشمانتان را ببندید و گوش هایتان 
را بگیرید تا بتوانید فکر کنید در جامعه ای پر 

از تفرقه زندگی نمی کنید.« 
این مقام ارشد وزارت بهداشت آمریکا گفت: 
»باید این فرض را در نظر بگیرید که اگر این 
اختالفات وجود نداشت، رویکرد هماهنگ تری 

]علیه ویروس کرونا[ داشتیم.« 
او با انتقاد از نحوه عملکرد دولت آمریکا در 
قبال شیوع ویروس کرونا گفت: »هنگامی که 
خودمان را به عنوان یک کشور با دیگر کشورها 
بگویید  بتوانید  نمی کنم  فکر  می کنید،  مقایسه 
کشورمان عالی عمل کرده است. منظورم این 

است که ابداً عالی عمل نکرده ایم.« 
مراکز  زده  شتاب  بازگشایی  از  همچنین  وی 
و  انتقاد  دولت  سوی  از  اقتصادی  و  عمومی 
تاکید کرد که باید بازگشایی کسب وکارها را 
ایرادهای موجود در  متوقف کنند و به  دنبال 

زمینه مقابله با این بیماری بگردند. 
از  آمریکا  جمهور  رئیس  که  درحالیست  این 
حامیان بازگشایی در آمریکاست و اخیرا تاکید 
کرد که در حال فشار اوردن برای بازگشایی 
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سازمان جهانی بهداشت )WHO( از رکورد جدید افزایش روزانه 
شمار مبتالیان به کرونا در جهان با ثبت 23۰ هزار و 37۰ 
مورد ابتالی  جدید طی 24 ساعت در روز یک شنبه خبر داد. 
به گزارش سپید، طبق گزارش های روزانه مربوط به کشورهای 
مختلف، بیشترین میزان افزایش ابتال در کشورهای ایاالت متحده 

آمریکا، برزیل، هند و آفریقای جنوبی بوده است. 
رکورد قبلی سازمان جهانی بهداشت در مورد افزایش روزانه 
با 22۸ هزار و 1۰2 مورد ثبت شده  مبتالیان جدید  شمار 

مربوط به تاریخ 1۰ ژوئیه بوده است. طی این مدت شمار 
تقریبًا  روز  در  قربانی   ۵۰۰۰ حدود  ثبت  با  میرها  و  مرگ 

ثابت باقی مانده است. 
بنا بر گزارش رویترز، موارد جهانی ابتال به بیماری کووید-19 
ناشی از کروناویروس جدید روز یک شنبه به 13 میلیون نفر 
نزدیک شد و این نشانگر نقطه عطف دیگری در شیوع این 
بیماری است که در هفت ماه جان بیش از ۵6۵ هزار نفر 

را گرفته است.ایسنا

ثبت رکورد جدید موارد روزانه ابتال به کرونا در جهان

خبـر

افزایش 3۵ هزار نفره ی شمار قربانیان کرونا در مکزیک در روز 
یکشنبه موجب شد این کشور آمریکای التین با عبور از ایتالیا 
در رتبه چهارم جدول قربانیان جهانی این بیماری قرار بگیرد. 
به گزارش سپید، مکزیک روز یک شنبه 276 قربانی و 4۸4۸ 
ابتالی جدید به کرونا را به ثبت رساند و به این ترتیب شمار 
کلی قربانیان آن به 3۵ هزار و شش نفر و مجموع مبتالیان 
کرونای  قربانیان  شمار  رسید.  نفر   7۵۰ و  هزار   299 به  آن 
مکزیک پس از ایاالت متحده آمریکا، برزیل و انگلیس در 
رتبه چهارم جهان قرار گرفته است. پیش از این ایتالیا در این 

جایگاه قرار داشت. 
در حالی که به نظر می رسد شیوع کرونا در ایتالیا تقریبًا مهار 
دیده  مکزیک  در  بهبود وضعیت  از  نشانه ای  هیچ  اما  شده 
نمی شود. این در حالیست که دولت این کشور با انتقادات 
زیادی مبنی بر بازگشایی زودهنگام اقتصاد مواجه شده است. 

اما رییس جمهوری این کشور با بیان اینکه نسبت به شرایط 
شیوع کرونا در کشور خوشبین است مدعی شده که همه 

گیری کرونا در مکزیک در حال مهار است. 
وی همچنین از معاون وزیر بهداشت این کشور که با انتقادات 

زیادی مبنی بر ناتوانی در کنترل شیوع کرونا روبه رو شده، 
حمایت کرد. 

به   ،Statista آماری  شرکت  تحقیقات  داده های  اساس  بر 
از  نفر  میلیون  یک  هر  ازای  به  کرونا  قربانیان  لحاظ شمار 
مردم مکزیک که جمعیت آن حدود 12۰ میلیون نفر است، 

این کشور هم اکنون شانزدهمین رتبه جهان را دارد. 
این در حالی است که مقامات مکزیک می گویند آمارهای 
واقعی به دلیل تست گیری محدود احتماالً بسیار بیشتر است. 
اداره  به  مربوط  داده های  مورد  در  تحلیل رویترز  تجزیه و 
تدفین اموات این کشور در ماه مه میالدی، تلفات بیش از 

دو برابر ارقام گزارش شده را نشان داد. 
بنا بر گزارش رویترز، مقامات پیشین مکزیکی رییس جمهوری 
این کشور را به دلیل ناتوانی در مدیریت شیوع کرونا تحت 

انتقادات فراوانی قرار داده اند.ایسنا

مکزیک با افزایش قربانیان کرونا از ایتالیا جلو زد


