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رویـــداد جهان

بازگشایی بخشهایی از نتردام

شلیک مرگ به عامل قتل عام تایلند

شکست نارندرا مؤدی

اگرچــه هنــوز نتایج قطعــی انتخابات
ایالتــی دهلــی نــو اعــام نشــده و
روز سهشــنبه ایــن نتایــج اعــام
میشــود امــا نتیجــه  9نظرســنجی در
روز رأیگیــری کــه در واقــع بــه نوعــی
نتایــج اولیــه اســت ،نشــان میدهــد
حــزب نارنــدرا مــؤدی ،نخســتوزیر
هنــد شکســت بســیار ســختی در ایــن
انتخابــات خواهــد خــورد .در عــوض
حــزب عــوام هنــد از  70کرســی ایالتی
دهلــی نــو  52کرســی را در اختیــار
خواهــد گرفــت .علــت افــت شــدید
آرای حــزب مــؤدی سیاســتهای
تبعیضآمیــز آقــای نخســتوزیر از
جملــه قانــون جدیــد حق شــهروندی
اســت کــه منجــر بــه چنــد مــاه ناآرامی
در سراســر هنــد شــده اســت.

iranreportdesk@icpi.ir

@iranreportdesk

iran-newspaper.com

ســرباز  21ســاله کــه بــا قتــل مافوقــش
اســلحه و مهمــات او را برداشــته
و دســتکم  26نفــر را در شــهر
بهقتــل رســانده بــود بــا شــلیک گلولــه
مأمــوران امنیتــی کشــته شــد.
بهگــزارش پلیــس شــهر «ناکــن
راتچاســیما»ی تایلنــد« ،جاکراپانتــا
تومــا» افســر نظامــی تایلنــدی کــه
بهدالیــل نامعلــوم پــساز قتــل
فرمانــده ارشــدش ،خودرویــی را بــه
ســرقت بــرده بود ،ابتــدا در یک معبد
و ســپس در مرکــز خریــد شــلوغی
مــردم بیگنــاه را هــدف گرفــت و
تعــدادی را بــه قتــل رســاند .متهــم
کــه بــدون هیــچ درخواســتی شــماری
از مــردم را نیــز گــروگان گرفتــه بــود،
پــساز ســاعتها وحشــت آفرینــی
ســرانجام بــا شــلیک مأمــوران از پــا در
آمــد.

محوطــه واقــع در ورودی کلیســای
جامــع نتــردام درپــی رفــع آثــار
نشــت مــواد ســمی بهدنبــال وقــوع
آتشســوزی در ایــن بنــا ،مــاه
آینــده بــه روی عمــوم بــاز میشــود.
وقتــی کلیســای نتــردام در ســال
گذشــته آتــش گرفــت ،مــواد ســمی
از منارههــای ذوب شــده آن نشــت
کــرد و ایــن ذرات در هــوا پخــش شــد.
آلودگــی بــه منبــع اصلــی نگرانــی
بــرای ســاکنان و کاســبان مناطــق
اطــراف ایــن کلیســا تبدیــل شــده بــود.

سوگواری نئونازیهای اروپا

در حالــی کــه در سراســر اروپــا روز
شــنبه هفتــاد و پنجمیــن ســالگرد
رهایــی مــردم اروپــا از ســلطه آدلــف
هیتلــر ،رهبــر نازیهــا جشــن گرفتــه
میشــد ،در پــارک بوداپســت در
پایتخــت مجارســتان  600نفــر از
نئونازیهــا از سراســر قــاره اروپــا
گردهــم آمــده بودنــد تــا بــرای ایــن
روز ســوگواری کننــد .آنهــا لباسهــای
سراســر مشــکی پوشــیده بودنــد و
پرچمهــای مشــکی بــا نمــاد نازیهــا
در دســت داشــتند.

جنجال پستهای بالتکلیف

بیــش از دو ســوم معاونــان و
ســخنگوهای وزارتخانههــای ایتالیــا
بــدون انجــام فعالیــت حرفــهای
تنهــا حقــوق میگیرنــد.
بهگــزارش «یورونیــوز» ،دومیــن
کابینــه «جوزپــه کنتــه» ،نخسـتوزیر
ایتالیــا  42معــاون و ســخنگو
اســتخدام کــرده اســت امــا تنهــا 12
نفــر آنهــا پــس از  5مــاه مشــغول
بــهکار هســتند.
ایــن در حالــی اســت کــه حقــوق
ماهیانــه ایــن نمایندههــای منتخــب
 8هــزار یــورو تعییــن شــده کــه
پرداخــت ایــن رقــم در ایــن شــرایط
واکنشهــای بســیاری را همــراه
داشــته اســت.
«گائنتانــو آزارتــی» یکــی از
کارشناســان دانشــگاه «الســاپینزای»
رم در ایــن بــاره گفــت« :چــه منطقــی
وجــود دارد کــه بــرای ســمتی کــه
هیــچ شــرح وظایفــی برایــش
تعریــف نشــده فــردی اســتخدام
شــود .اعتــراف بــه بیفایــده بــودن
اســتخدامها نشــانه ضعــف سیســتم
اســت».

