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رویـــداد جهان

درگیری انتخاباتی در بنگالدش

برف بیسابقه در روسیه

هدیه فوق الکچری رونالدو

سیوششــمین ســالروز تولــد رونالــدو بــا
رخ دادن اتفاقــات خوبــی بــرای او همــراه
بــود .ســتاره پرتغالــی یوونتــوس در هفتــه
منتهــی بــه ســالروز تولــدش رکوردهایــی
بــه کارنامــه دوران بــازیاش اضافــه کــرد.
بههمیــن مناســبت او تصمیــم گرفتــه
اســت کــه بــرای خــودش یــک هدیــه
ویــژه بگیــرد؛ یــک خــودروی خــاص بــه
ارزش تقریبــی هشــت میلیــون یــورو.
ایــن خــودرو یــک مــدل جدیــد از بوگاتــی
اســت کــه در اولیــن مرحلــه تولیــدش بــه
جــز رونالــدو تنهــا  9نفــر دیگــر در دنیــا
خواهنــد توانســت لــذت رانندگــی بــا آن را
تجربــه کننــد.
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«رومــن ویلفنــد» مدیــر علمــی مرکــز آب
و هواشناســی روســیه اعــام کــرد در ۱۳
فوریــه( ۲۵بهمــن) بیشــترین بــرف در
یــک روز باریــد کــه در  ۱۴۲ســال گذشــته
بــی ســابقه بــوده اســت .ایــن روزهــا در
مســکو بــرف زیــادی باریــده و ارتفــاع
بــرف را بــه  60ســانتیمتر رســانده اســت
.وزش بــاد روز گذشــته بــه  ۱۸متــر در
ثانیــه رســید و دمــای هــوای بیــن  ۱۵تــا
 ۲۰زیــر صفــر متغیــر بــوده اســت .بــارش
بــرف شــدید روزهــای اخیــر ارتفــاع بــرف
را بــه بیــش از یــک متــر در برخــی مناطــق
روســیه رســانده اســت و کارشناســان
هواشناســی ایــن کشــور پیشبینــی کردنــد
کــه بــا زمســتان ســرد و غیرمعمــول
روزهــای اخیــر ،شــروع بهــاری ســرد در
انتظــار روسهــا باشــد.

بنــا بــر اعــام پلیــس بنــگالدش ،در
خشــونت هــای مرتبــط بــا انتخابــات
محلــی روز یکشــنبه ایــن کشــور دســت کم
یــک نفــر کشــته و۳۰نفــر مجــروح شــدند.
انتخابــات  ۵۵حــوزه شــهرداری در
بنگالدش از ســاعت  ۸صبح روز یکشــنبه
شــروع شــد و تــا ســاعت  ۴بعدازظهــر
ادامــه داشــت .رونــد انتخاباتــی در
شــهر بنــدری «چوتوگــرام» در جنــوب
بنــگالدش بــه خشــونت کشــیده شــد و
درگیــری هایــی بیــن گروههــای رقیــب
روی داد.

قتلگاه خبرنگاران

دفتــر نمایندگــی ســازمان ملــل متحــد در
افغانســتان در گــزارش تــازهای گفتــه کــه
در دو ســال گذشــته  ۶۵فعــال حقــوق
بشــر و کارمنــد رســانهای از جملــه چهــار
زن در ایــن کشــور کشــته شــده انــد .در ایــن
گــزارش کــه امــروز منتشــر شــده ،آمــده کــه
در بیــن ایــن قربانیــان ۳۲نفــر از بخــش
حقــوق بشــر و ۳۳نفــراز بخــش رســانهها
شــامل هســتند.

استعفاهای واکسنی

«الیزابــت آســتت» وزیــر امــور خارجــه
پــرو پــس از آنکــه اعتــراف کــرد خــارج از
آزمایشــات بالینــی و قبل از شــروع برنامه
ملــی ایمــن ســازی ،یــک دوز از واکســن
کرونــا چینــی ســینوفارم را دریافــت کــرده،
یکشــنبه شــب از ســمت خــود اســتعفا
کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه یــک روز
قبــل از ایــن ماجــرا ،وزیــر بهداشــت پــرو
بهدلیــل واکسیناســیون زودتــر از موعــد
«مارتیــن ویــزکارا» ،رئیسجمهــوری
ســابق ایــن کشــور اســتعفا کــرد .اولیــن
محمولــه کــه شــامل  ۳۰۰هــزار واکســن
کرونــا بــود یــک هفتــه پیــش وارد پــرو شــد
و برنامــه ایمنســازی در برابــر کوویــد۱۹
روز سهشــنبه بــا تزریــق ایــن واکســن
بــه کادر درمــان کــه بیــش از دیگــران در
معــرض ایــن بیمــاری هســتند ،آغــاز شــد.

