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اعتراض علیه دایناسورهای تایلند!

رویـــداد جهان

بازداشتیک«آدمخوار»درآلمان

جوالن کرونا در امریکا

شــمار روزانــه مبتالیــان بــه کرونــا در
امریــکا بــه بیــش از  ۱۹۵هــزار نفــر رســید
همچنیــن  ۸۲هــزار نفــر فقــط در روز
جمعــه در بیمارســتانهای امریــکا
بســتری شــدند و از یکشنبه هفته گذشته
هــر روز یــک هــزار و  ۳۰۰نفــر در ایــن
کشــور براثــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری جــان
باختهانــد .در سراســر امریــکا ،شــهرها،
بخشهــا و ایالتهــای بیشــتری
تعطیــل شــدهاند ،محدودیتهایــی
بــرای رســتورانها و ســالنهای ورزشــی
اعمــال شــده و بهمنظــور جلوگیــری
از شــیوع هرچــه بیشــتر ایــن ویــروس،
مقــررات منــع رفــت و آمــد وضــع شــده
اســت .تاکنــون ،کوویــد ۱۹بیشــترین تأثیــر
را در ایــاالت متحــده داشــته و امریــکا بــا
باالتریــن آمــار ابتــا و مــرگ ناشــی از این
بیمــاری ،بیــش از  ۲۰درصــد از مــوارد
ابتــای جهانــی را شــامل شــده اســت.
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مســئوالن قضایــی آلمــان اعــام کردنــد
کــه یــک مــرد  ۴۱ســاله را بــه ظــن «قتــل»
و «آدمخــواری» بازداشــت کردهانــد.
روزنامــه «بیلــد» گــزارش داده کــه یــک
دســتگاه اره اســتخوانبری و حجــم
زیــادی ســود ســوزآور نیــز در انبــاری خانه
وی کشــف شــده اســت .رســانههای
آلمــان گــزارش دادهاند کــه مرد مظنون،
معلــم ریاضــی و فیزیــک در یکــی از
مــدارس شــمال شــرق برلیــن اســت.
از ســوی دیگــر قربانــی او یــک کارگــر
 ۴۴ســاله بخــش ســاخت و ســاز اســت
کــه بــه گفتــه پلیــس از اواســط شــهریور
ناپدیــد شــده بــود .تعــدادی از رهگــذران
 ۱۸آبــان در یکــی از پارکهــای شــمال
شــرق برلیــن اســتخوانهایی پیــدا کردند
کــه بعــداً مشــخص شــد متعلــق بــه
انســان اســت .بنــا بــه گزارشهــا گوشــت
بــدن قربانــی از ایــن اســتخوانها جــدا
شــده بــود .کارآگاهــان بــا توجه به شــواهد
بــه دســت آمــده بــر ایــن باورهســتند
کــه فــرد مقتــول قربانــی «آدمخــواری»
شــده اســت .دادســتان پرونــده ایــن قتــل
گفتــه اســت کــه قاتــل اطالعاتــی دربــاره
«آدمخــواری» روی یک ســایت اینترنتی
جســت وجــو کــرده بــود.

دانشآمــوزان دبیرســتانی و هــزاران
نفــر از مــردم تایلنــد بــا پوشــیدن
لبــاس دایناســوری در بانکــوک تجمــع
اعتراضآمیــز برگــزار کردنــد و در ایــن
اعتــراض دایناســوری خواســتار برکنــاری
دولــت و ایجــاد اصالحــات در پادشــاهی
تایلنــد شــدند .بــه اعتقــاد معترضــان
نســل قدیمــی سیاســتمداران تایلنــد
ماننــد دایناســور هســتند و بایــد هماننــد
دایناســورها منقرض شــوند .دانشآموزان
دبیرســتانی خواســتار آزادیهــای بیشــتر
و رفتــار عادالنهتــر در سیســتم آموزشــی
کشــور هســتند کــه میگوینــد بــه شــدت
کهنــه و قدیمــی اســت و هــدف اولیــه آن
تبعیــت از مقامهــای پادشــاهی اســت.

رسواییاستفادهشخصیازخودرووزارتخانه!

رئیــس جمهــوری اســتونی وزیــر آمــوزش و
تحقیقــات را بهدلیــل اســتفاده از امکانــات
دولتــی بــه نفــع خانــواده برکنــار کــرد.
مایلیــس رپــس ،وزیــر آمــوزش و تحقیقــات
اســتونی جمعــه گذشــته بــر ســر رســوایی
مرتبــط با اســتفاده از خودروهــای وزارتخانه
بــرای نیازهــای خانوادگــی خــودش اســتعفا
داد .ایــن خانــم کــه شــش فرزنــد داردگفتــه
بود«:هفته گذشــته ،ســختترین دوره از کار
سیاســی مــن بــود .مــن بابــت ترکیــب نقــش
وزیــری و مــادری تحــت فشــار زیــادی قــرار
گرفتــم .اذعــان دارم که اشــتباهاتی مرتکب
شــدم و بابــت آنهــا عذرخواهــی میکنــم».

بحران راسو در دانمارک

صدهــا کشــاورز و پرورشدهنــده راســو
در دانمــارک در واکنــش بــه تصمیــم
دولــت ایــن کشــور بــرای کشــتن راســوها
کــه بهمنظــور جلوگیــری از گســترش
کرونــا صــورت گرفــت ،بــا عبــور بیــش از
 ۵۰۰دســتگاه کامیــون و تراکتــور بــا پرچم
کشورشــان از مقابــل دفاتــر دولتــی و
پارلمــان دانمارک در کپنهــاگ اعتراض
کردنــد .دانمــارک طــی چنــد دهــه
صادرکننــده مطــرح خــز راســو در جهــان
بــوده اســت .حکومــت دانمــارک پیشاز
ایــن برنامــه کشــتار گســترده راســوها را در
مزارعــی کــه مــواردی از ابتــا بــه ویــروس
کرونــا در آنهــا مشــاهده شــده بــود ،بــه
اجــرا گذاشــت امــا بعــد اذعــان کــرد
کشــتار بیــش از  ۱۵میلیــون راســو ،هیــچ
مبنــای قانونــی بــرای افــرادی کــه بــه
کوویــد ۱۹مبتــا شــدهاند ،نــدارد.

