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رویـــداد جهان

افزایش  11میلیارد دالری ثروت ماسک

جریمه جشن تولد کودک یکساله

سنت شکنی پاپ

پــاپ فرانســیس رهبــر کاتولیکهــای
جهــان بــا زیــر پــا گذاشــتن ســنتها،
بــرای اولیــن بــار یــک زن را بــه مقامــی
ارشــد در شــورای کلیســایی اســقفها
منصــوب کــرد« .ناتالــی بکــوآرت» اولیــن
زنــی اســت کــه بــه ایــن ســمت منصــوب
میشــود و از حــق رأی برخــوردار اســت.
ایــن بانــوی  ۵۲ســاله ،یکــی از دو فــرد
جدیــدی اســت کــه بــرای ایــن پســت بــه
شــورای کلیســایی پیشــنهاد داده شــده
بــود .ایــن شــورا ،نهــادی از اسقفهاســت
کــه مســائل اصلــی تعالیــم را مــورد
مطالعــه قــرار میدهنــد و ناتالــی از
ســال ۲۰۱۹میــادی درآنجــا مشــاور بــوده
اســت.
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 14نفــر از میهمــان جشــن تولــد یــک
کــودک یــک ســاله در بریتانیــا در مجمــوع
 ۱۱هــزار پونــد (معــادل  ۱۵هــزار دالر)
جریمــه شــدهاند .شــماری از اهالــی
محــل بــه پلیــس ناتینگهامشــایر در ۲۴۰
کیلومتــری شــمال لنــدن خبــر دادنــد کــه
شــاهد برگــزاری جشــنی در خیابانشــان
بودهانــد .همســایهها از کاغذهــای رنگــی
آویــزان شــده بیــرون خانــه متوجــه جشــن
شــده بودنــد .بهگفتــه پلیــس  ۲۴نفــر از
جملــه  ۱۰کــودک در یــک «آپارتمــان
کوچــک» جمــع شــده بودنــد .هــر کــدام از
میهمانــان بزرگســال  ۸۰۰پونــد معــادل
حــدود هــزار دالر جریمــه شــدند .بــر
اســاس قوانیــن جدیــد محدودیــت رفــت
و آمــد بهخاطــر کرونــا در انگلســتان و
تجمــع بیــش از  ۱۵نفــر در یــک میهمانــی
در خانــه جریمــه ســنگین دارد.

ایــان ماســک مدیرعامــل و مؤســس
شــرکت تســا ،ایــن هفتــه بیشــترین ســود
از والاســتریت را بــه خــود اختصــاص داد
و بــا رشــد ســهام تســا  ۱۱.۵میلیــارد دالر
بــه ثــروت خــود افــزود .ثــروت مدیرعامــل
آمــازون ،جــف بــزوس هــم ایــن هفتــه
علیرغــم خبــر کنارهگیــری او از
مدیرعاملــی شــرکت در آینــده نزدیــک،
بــا رشــد  ۴.۶درصــدی ســهام شــرکت،
 ۷.۷میلیــارد دالر افزایــش یافــت.

یکزنآفریقاییرئیسسازمانتجارتجهانی

«نگــوزی اوکونجــو ایــواال» یــک زن
آفریقایــی رئیــس آینــده ســازمان تجــارت
جهانــی خواهــد بــود .چنانچــه ریاســت
«نگــوزی اوکونجــو ایــواال» تأییــد شــود او
نخســتین زن و نخســتین فــرد آفریقایــی
بــر رأس ســازمان تجــارت جهانــی خواهد
بــود.

اتهام کرونایی نخستوزیر یونان

حــزب اپوزیســیون «ســیریزا» یونــان
نخســتوزیر ایــن کشــور را بــه نقــض
محدودیتهــای کرونایــی بــا شــرکت
در یــک گردهمایــی  ۵۰نفــره متهــم
کــرد« .کریاکــوس میتســوتاکیس»،
نخســتوزیر یونــان روز شــنبه از گــروه
کوچکــی از جزایــر در منطقــه «ایکاریــا»
واقــع در شــرق دریــای اژه دیــدن کــرد.
ســخنگوی حــزب ســیریزا مدعــی شــد
کــه شــرکت میتســوتاکیس در ایــن
ضیافــت شــام بــا حضــور یــک جمعیــت
حــدوداً  ۵۰نفــره در یــک بالکــن «نقــض
تحریکآمیــز تمامــی برنامههــای
بهداشــتی و محدودیتهــای کرونایــی»
محســوب میشــود .نخســتوزیر یونــان
شــخصاً تأکیــد کــرد کــه تمامــی تدابیــر
احتیاطــی الزم از جملــه فاصلهگــذاری
مناســب دور میزهــا در ایــن ضیافــت
شــام رعایــت شــده بودنــد .میتســوتاکیس
اواســط ژانویــه دومیــن مرحلــه از
واکسیناســیون کرونــا بــا واکسـنهای فایــزر
را دریافــت کــرد .وی نخســتین مرحلــه از
واکسیناســیون کرونــا را در دســامبر ۲۰۲۰
انجــام داده بــود.

