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دردسر دخانیات در نیوزلند

رویـــداد جهان

یادبود قربانیان کرونا در کوران کرونا

مخالفت جمهوریخواهان با واکسن

نتایــج یــک پژوهــش سراســری در امریــکا
حکایــت از آن دارد کــه  ۴۵درصــد از
پیــروان حــزب جمهوریخــواه مخالــف
تزریــق واکســن کرونــا هســتند .افــزون بــر
آن ،شــماری از نماینــدگان و ســناتورهای
جمهوریخــواه نیــز ،محدودیتهــای
پیشبینــی شــده بــرای مقابلــه بــا
همهگیــری کرونــا را در تناقــض بــا قانــون
اساســی و حقــوق مدنــی ایــن کشــور
میداننــد .تاکنــون  ۱۳۰میلیــون نفــر از
شــهروندان امریــکا دســتکم یــک دوز
واکســن کرونــا دریافــت کردهانــد .بــه
ایــن ترتیــب ،بیــش از  ۵۰درصــد از افــراد
بالــغ امریــکا دســتکم بــا دریافــت دوز
نخســت ،واکســینه شــدهاند ۸۱ .درصــد
از شــهروندان بــاالی  ۶۵ســال امریــکا
دســتکم یــک دوز واکســن کرونــا را
دریافــت کردهانــد و بیــش از  ۶۵درصــد
شــهروندان ایــن رده ســنی بــرای بــار
دوم نیــز علیــه ویــروس کرونــا واکســینه
شــد هاند.

برگــزاری مراســم یادبــود نزدیــک بــه ۸۰
هــزار قربانــی کرونــا در آلمــان انتقــاد
برانگیــز شــد .نماینــدگان ارکان حکومتــی
و ادیــان ابراهیمــی در آلمــان مراســم
مشــترکی بــرای یادبــود قربانیــان کووید۱۹
برگــزار کردنــد .فرانــک والتــر اشــتاین
مایــر ،رئیسجمهــوری آلمــان در ایــن
مراســم از مــردم خواســت ،در این بحران
فراگیــر همبســتگی خــود را تقویــت کننــد.
درپــی ایــن مراســم شــمار قابــل توجهــی
از فعــاالن شــبکههای اجتماعــی بــه
انتقــاد از اشــتاین مایــر و مراســم یادبــود
پرداختنــد .برخــی از کاربــران ایــن برنامــه
را «ریاکارانــه» خواندنــد و از دولــت
خواســتند ،مســئولیت «ندانــمکاری»
خــود را بپذیــرد و «بهطــور جــدی» بــه
حــل مشــکل بپــردازد .شــماری از کاربــران
هــم نســبت بــه انتخــاب تاریــخ برگــزاری
مراســم انتقــاد داشــتند و بــر ایــن نکتــه
تأکیــد کردنــد کــه آلمــان هنــوز در میانــه
مــوج ســوم کرونــا قــرار دارد.

دولــت نیوزلنــد در نظــر دارد بــا هــدف
تحقــق آینــدهای بــدون دخانیــات تــا
ســال  ،۲۰۲۵مصــرف دخانیــات را بــرای
نســل جدیــد ایــن کشــور ممنــوع کنــد.
افزایــش ســن قانونــی مصــرف ســیگار و
همچنیــن ممنوعیــت فــروش دخانیــات
بــرای متولدیــن  ۲۰۰۴بــه بعــد از جملــه
اقداماتــی اســت کــه دولــت نیوزلنــد
در دســتور کار دارد .ســیگار علــت یــک
چهــارم از مــرگ بیمــاران ســرطانی در
ایــن کشــور اســت.حدود  ۵۰۰هــزار نفــر
در نیوزلنــد دخانیــات مصــرف میکننــد
و زنــان  30درصــد از مصــرف روزانــه
ســیگار را بــه خــود اختصــاص میدهنــد.

بازداشت راننده قطار واژگون

دومیــن حادثــه ریلــی در مصــر طــی
یــک مــاه گذشــته  ۱۱کشــته و  ۹۸زخمــی
برجــای گذاشــته اســت .ایــن قطــار از
قاهــره ،پایتخــت مصــر بــه مقصــد
منصــوره در حرکــت بــود کــه چهــار واگــن
آن در مســیر و در نزدیکــی ایســتگاهی از
ریــل خــارج شــد؛ علــت ایــن حادثــه هنــوز
معلــوم نیســت ،ولــی رئیــس جمهــوری
ایــن کشــور دســتور بررســی ســانحه را داده
اســت .راننــده قطــار ،دســتیار او و  8مأمور
ایســتگاه در بازداشــت هســتند.

اعتراض با برس توالت

گــروه اعتراضــی «کاپوتیــن» در جمهــوری
چــک ،خواســتار آزادی الکســی ناوالنــی،
منتقــد والدیمیــر پوتیــن از حبــس شــدند
و افزایــش ســربازان روس در نزدیکــی
مــرز شــرقی اوکرایــن را محکــوم کردنــد.
معترضــان یــک بــرس توالــت طالیــی
را در یکــی از دســتان مجســمه برهنــه
پوتیــن و در دســت دیگــرش دســتمال
توالــت قــرار دادنــد .روی ایــن تندیــس
عبــارت «قاتــل برهنــه» حــک شــده
بــود .برسهــای توالــت طالیــی در
کنــار عالمــت ورودی ســفارت روســیه
در پــراگ نیــز آویختــه شــد .برسهــای
توالــت بهدنبــال انتشــار ویدیویــی از
ســوی ناوالنــی ،رهبــر اپوزیســیون روســیه
کــه در آن بــه همــراه متحدانــش مالکیــت
یــک قصــر مجلــل را بــه پوتیــن نســبت
دادنــد ،بــه نمــاد اعتراضــات طرفــداران
ناوالنــی تبدیــل شــد .ناوالنــی از ۳۱
مــارس( 11فروردیــن) در اعتــراض بــه
آنچــه خــودداری مقامهــای زنــدان از
تأمیــن مراقبتهــای پزشــکی مناســب
بــرای خــود از بابــت ابتــا بــه کمــردرد و
پــادرد خوانــد ،اعتصــاب غــذا کــرد .داشــا
ناوالنــی ،دختــر  20ســاله آلکســی امــروز از
مقامهــای روســیه خواســت اجــازه دهنــد
یــک پزشــک پــدرش را در زنــدان معاینــه
کنــد.

