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رویـــداد جهان

کودکربایی گسترده در موزامبیک

پسرم را به جای زندانیان میدهم

بیت کوین ،ارز قانونی شد

الســالوادور اولیــن کشــوری اســت کــه
اعتبــار بیــت کویــن را بهصــورت قانونــی
بــه عنــوان تصویــب کــرد .نماینــدگان
مجلــس در کنگــره امریــکای مرکــزی
بــا کســب  ۶۲رأی از  ۸۴رأی بــا اکثریــت
آرا بــه الیحــه بیتکویــن رأی مثبــت
دادنــد .قیمــت بیتکویــن اندکــی پــس
از رأیگیــری بــا  ۵درصــد افزایــش بــه
 ۳۴۲۳۹دالر رســید؛ در ســاعات ابتدایــی
روزچهارشــنبه ،رئیسجمهــوری ایــن
الیحــه را بــرای رأیگیــری بــه کنگــره
کشــور ارســال کرد.بــه ایــن ترتیــب
کمکهــای مالیاتــی را میتــوان بــا ارز
دیجیتــال پرداخــت کــرد و مبــادالت
بیتکویــن مشــمول مالیــات بــر ســود
ســرمایه نمیشــوند .بــر اســاس قانــون
پیشــنهادی ،نــرخ ارز با دالر امریکا توســط
بــازار آزادانــه تعییــن میشــود .واحــد پول
فعلــی الســالوادور دالر امریــکا اســت.
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«نیکــول پاشــینیان» نخس ـتوزیر موقــت
ارمنســتان خطــاب بــه حامیانــش در
شــهر آپــاران گفــت ،حاضــر بــه معاوضــه
پســرش بــا زندانیــان ارمنســتانی در
بنــد در جمهــوری آذربایجــان اســت.
وی ادامــه داد :ایــن چیــزی اســت
کــه مــن رســماً بــه الهــام علــیاف،
رئیسجمهــوری آذربایجــان میگویــم؛
مــن پیشــنهاد معاوضــه پســرم بــه جــای
همــه زندانیــان را میدهــم .آشــوت ،پســر
پاشــینیان در صفحــه خــود در فیسبــوک
نوشــت ،حاضــر بــه شــرکت در ایــن تبــادل
زندانــی اســت.

گروههــای تروریســتی موســوم بــه
«انصارالســنه» وابســته بــه القاعــده در
موزامبیــک کــه بهدنبــال حمــات چنــد
مــاه اخیــر خــود در شــمال ایــن کشــور
بیــش از  ۶۷هــزار نفــر را مجبــور بــه تــرک
خانههایشــان کردهانــد ،در تازهتریــن
اقــدام خــود دســتکم  ۵۱کــودک
موزامبیکــی را ربودنــد ۵۱.کــودک کــه
بیشــتر آنهــا دختــر بودنــد از اســتان «کابــو
دلــگادو» ربــوده شــدهاند.

تعطیلی گردشگری در «تاج محل»

«تــاج محــل» ،برترین مقصد گردشــگری
هنــد کــه معمــوالً مملــو از بازدیدکنندگان
اســت ،در دوران شــیوع کرونــا خالی شــده
اســت و گرداننــدگان تورهــای گردشــگری
نیــز بــا مشــکل مواجــه شــدهاند« .تــاج
محــل» ،در شــرایط عــادی ســاالنه بیــن
 ۷تــا  ۸میلیــون بازدیدکننــده را جــذب
میکنــد .هنــد بــا بیــش از  ۲۹میلیــون
مبتــا پـساز امریــکا در رتبــه دوم جهانــی
ابتــا بــه کرونــا قــرار دارد.

معمای کاهش وزن اون

بهدنبــال انتشــار تصاویــر تــازهای از رهبــر
کرهشــمالی که حاکــی از کاهش وزن قابل
توجــه در وی هســت ،گمانهزنیهــای
بیشــتر دربــاره وضعیــت ســامتی وی
بهوجــود آمــده اســت« .کیــم جونــگ
اون» کــه اضافــه وزن و نــوع ظاهــرش از
یــک دهــه پیــش کــه رهبــری کرهشــمالی
را برعهــده گرفتــه ،توجهــات را بــه خــود
جلــب کــرده اســت ،در تصاویــری کــه
روز شــنبه توســط رســانههای دولتــی
کشــورش منتشــر شــد ،بهطــور قابــل
توجهــی الغرتــر بهنظــر میرســید.
بهنظــر میرســد کــه رهبــر کرهشــمالی
بــه میــزان قابــل توجهــی وزن کــم
کــرده اســت .ســرویس اطالعــات ملــی
کرهجنوبــی ســال گذشــته اعــام کــرده
بــود کیــم جونــگ اون  ۱۴۰کیلوگــرم وزن
دارد و از زمــان روی کار آمــدن در رأس
قــدرت در ســال  ۲۰۱۱میــادی بهطــور
میانگیــن ســاالنه شــش الــی هفــت کیلــو
وزن اضافــه کــرده اســت.

