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رویـــداد جهان

مخالفت یوفا با رنگینکمانی شدن مونیخ

یا واکسن کرونا یا زندان!

«رودریگــو دوترتــه» رئیسجمهــور
فیلیپیــن هشــدار داد کســانی کــه در
ایــن کشــور از تزریــق واکســن کوویــد ۱۹
خــودداری کننــد بــه زنــدان خواهنــد افتاد.
فیلیپیــن از ابتــای بیــش از  ۱.۳میلیــون
نفــر در ایــن کشــور بــه کوویــد  ۱۹و مــرگ
بیــش از  ۲۳۰۰۰نفــر در اثــر ایــن ویــروس
خبــر داده اســت .فیلیپیــن جمعیــت
 ۱۱۰میلیــون نفــری دارد و دولــت ایــن
کشــور گفتــه هدفــش تزریــق واکســن بــه
 ۷۰میلیــون نفــر تــا پایــان ســال جــاری
میــادی اســت ،امــا تــا روز یکشــنبه تنهــا
 ۲.۱میلیــون نفــر از فیلیپینیهــا کامــاً
واکســینه شــدهاند.
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اتحادیــه فوتبــال اروپــا بــا رنگینکمانــی
شــدن ورزشــگاه آلیانــس مونیــخ در
جریــان بــازی تیمهــای آلمــان و
مجارســتان مخالفــت کــرد .طبــق اعــام
یوفــا دلیــل رد درخواســت شــورای شــهر
مونیــخ بــرای نمایــش احتــرام بــه حــق
ِانتخــاب نــوع زندگــی و تنــوع جنســیتی،
جهتگیــری آن اســت .نمــای بیرونــی
ورزشــگاه عظیــم و مــدرن آلیانــس
در مونیــخ ایــن قابلیــت را دارد کــه
بــه رنگهــای مختلــف (یــک رنــگ
یــا چنــد رنــگ) درآیــد .شــورای شــهر
مونیــخ در تــاش بــود کــه بــا ایــن اقــدام
سیاســتهای ویکتــور اوربــان ،رئیــس
دولــت مجارســتان را مــورد انتقــاد قــرار
دهــد.

پلیــس کانــادا میگویــد در حــال پیگیــری
آتشســوزیهای مشــکوکی اســت کــه
بطــور همزمــان در ســاعات اولیه دوشــنبه
دو کلیســای کاتولیــک را ویــران کــرد .ایــن
دو بنــا در زمینهــای متعلــق بــه جامعــه
بومیــان ایــن کشــور در اســتان غربــی
بریتیــش کلمبیــا ســاخته شــده بــود .ایــن
آتشســوزیها در فاصلــه کمتــر از ۱۰۰
کیلومتــری محلــی رخ داد کــه ســه هفتــه
پیــش کشــف یــک گــور دســتهجمعی
حــاوی بقایــای  ۲۱۵کــودک بومــی در
محوطــه یــک مدرســه ســابق شــبانهروزی
در اســتان بریتیــش کلمبیــا کانــادا
خبرســاز شــده بــود.

رکورد گرما در مسکو

ســازمان مرکــز هواشناســی روســیه اعــام
کــرد :دمــای هــوا بــرای اولیــن بــار طــی
 ۱۴۲ســال گذشــته در مســکو کــه بهعنــوان
قطــب آب و هوایــی ســرد و یخبنــدان
جهــان شــناخته میشــود ،امــروز
سهشــنبه از  ۲۲بــه بیــش از  ۳۴درجــه
بــاالی صفــر رســیده اســت« .میخائیــل
لئــوس» کارشــناس هواشناســی روســیه
گفــت :آخریــن رکــورد از ایــن دســت
در ســال  ۱۸۷۹میــادی ثبــت شــد،
زمانــی کــه دماســنجها بــه  ۳۱.۸درجــه
ســانتیگراد رســیدند.

محدودیت بیتکوینی در چین

چیــن از بانکهــا و پلتفرمهــای پرداختــی
خواســت تــا پشــتیبانی از معامــات
ارزهــای دیجیتــال را متوقــف کننــد.
بانــک مرکــزی چیــن اعــام کــرده اخیــراً
چندیــن بانــک بــزرگ و شــرکت پرداخــت
را احضــار کــرده اســت و از آنهــا خواســته
سیاس ـتهایی ســختگیرانهتر را در مــورد
معاملــه رمزارزهــا پیــش بگیرنــد .بنابــر
تحقیقــات دانشــگاه کمبریــج ،چیــن در
ســال گذشــته حــدود  ۶۵درصــد از تولیــد
جهانــی بیتکویــن را بــه خــود اختصــاص
داده اســت و در ایــن زمینــه اســتان
ســیچوان بهعنــوان دومیــن تولیــد کننــده
بــزرگ شــناخته میشــود .چیــن از مــاه
گذشــته تصمیــم گرفــت کارزاری بــرای
کنتــرل ریســکهای مالــی ایجــاد کنــد
و بــ ه دنبــال آن ،اســتخراج و معامــات
رمزارزهــا را محــدود کــرد.

