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توافق اقلیمی در گالسکو

رویـــداد جهان

«اون» دوباره غیب شد

توطئه «پناهندگان»؟!

شــرکت هواپیمایــی ســوری «شــام
وینگــز» پروازهــای خــود بــه مینســک،
پایتخــت بــاروس را تــا اطــاع ثانــوی
قطــع کــرده اســت .ایــن شــرکت اعــام
کــرد ،نمیتوانــد تشــخیص دهــد کــه
قصــد مســافران از پــرواز بــه مینســک
ســفر اســت یــا پناهندگــی .خطــوط
هواپیمایــی دولتــی بــاروس نیــز اخیــراً
اعــام کــرده اســت ،بــه درخواســت
آنــکارا از ورود اتبــاع عــراق ،ســوریه و
یمــن کــه از طریــق ترکیــه بــه مینســک
پــرواز میکننــد ،جلوگیــری میکنــد.
اتحادیــه اروپــا الکســاندر لوکاشــنکو،
رهبــر بــاروس را متهــم میکنــد کــه بــه
تالفــی تحریمهــای غــرب ،بهشــکل
ســازمانیافته و عمــدی پناهجویــان را
بــه ایــن کشــور میکشــاند تــا بهصــورت
قاچــاق و غیــر قانونــی از مــرز کشــورهای
لهســتان ،لیتوانــی و لتونــی عبــور کننــد .در
ماههــا و هفتههــای اخیــر هــزاران پناهجــو
کــه اغلــب از کشــورهای خاورمیانــه ،بویژه
عــراق و ســوریه هســتند ،تــاش کردهانــد
از طریــق بــاروس و مرزهــای خارجــی
اتحادیــه اروپــا وارد یکــی از کشــورهای
عضــو ایــن اتحادیــه شــوند.

رهبــر کــره شــمالی از یــک مــاه پیــش در
انظــار عمومــی دیــده نشــده اســت .ایــن
طوالنیتریــن غیبــت «کیــم جونــگ-
اون» در ســال جدیــد اســت کــه دوبــاره
بــه شــایعات بیمــاری او دامــن زده
اســت .او در ســال  ۲۰۱۴نیــز یــک غیبــت
شــش هفتــهای داشــت و در آخــر بــا
یــک عصــا دیــده شــد .یــک وب ســایت
دیدبــان مســتقر در واشــنگتن تصاویــر
ماهــوارهای افزایــش فعالیتهــا پیرامــون
خانــه ســاحلی کیــم جونــگ-اون واقــع در
ســواحل شــرقی ایــن کشــور و یــک عمارت
کنــار دریاچــه در پیونگیانــگ را کــه غالبــاً
در دورههــای بیمــاری بــه آنجــا م ـیرود،
نشــان دادهانــد .بــا توجــه بــه ماهیــت
محرمانــه نظــام کــره شــمالی ،حضــور
کیــم جونــگ-اون در انظــار عمومــی بــا
دقــت دنبــال میشــود تــا ســرنخهایی
از وضعیــت ســران ایــن کشــور بــهدســت
آیــد .کیــم جونــگ-اون در ســال ۲۰۱۱
میــادی بهدنبــال فــوت پــدرش جــای او
را گرفــت .وی در آن زمــان تنهــا  ۲۷ســال
ســن داشــت و بــه خاطــر عالقــه شــدیدش
بــه مصــرف دخانیــات و نوشــیدنیهای
الکلــی شــناخته مــی شــد .کاهــش
وزن کیــم جونــگ-اون در ســالجاری
میــادی نیــز بســیار قابــل توجــه بــوده ،بــه
طــوری کــه جاســوسهای کــره جنوبــی
گمــان میکننــد کــه وی حــدود  ۲۰کیلــو
وزن کــم کــرده اســت.

کشــورهای جهــان ســرانجام بــر ســر
پیمانــی بــرای کاهــش خطــرات تغییــر
اقلیــم در اجــاس کاپ ۲۶در گالســگو بــه
توافــق رســیدند .توافــق گالســگو ،اولیــن
معاهــده اقلیمــی اســت کــه صریحــاً
خواســتار کاهــش مصــرف زغــال ،بدتریــن
عامــل گازهــای گلخانــهای اســت .ابتــدا
در ایــن تعهــد ذکــر شــده بــود کــه کشــورها
دیگــر نبایــد از زغــال اســتفاده کننــد ،امــا
«بهوپنــدر یــاداو» وزیــر امــور اقلیــم هنــد
پرســید کــه کشــورهای درحــال توســعه
چگونــه میتواننــد قــول کنــار گذاشــتن
زغــال و یارانــه ســوختهای فســیلی را
بدهنــد درحالــی کــه هنــوز بایــد بــه دســتور
کار توســعه و ریشــه کنــی فقــر رســیدگی
کننــد؟ در پایــان کشــورها موافقــت کردنــد
بــه جــای «کنــار گذاشــتن» زغــال ســنگ
مصــرف آن را کــم کننــد.

سیل مار و عقرب در مصر

طوفــان و بــارش شــدید بــاران و تگــرگ
در جنــوب مصــر ســبب شــد کــه مارهــا و
عقربهــا از النههــای خــود خــارج شــوند
و بهخانههــای مــردم حملــه کننــد؛
تاکنــون ســه نفــر کشــته و  ۴۲۵نفــر دیگــر
هــم مصــدوم شــدهاند.

شورش مرگبار در زندان اکوادور

شــورش در یــک زنــدان در اکــوادور بــه
کشــته شــدن حداقــل  68زندانــی منجــر
شــد .ایــن شــورش از عصــر جمعــه در
زنــدان «لیتــورال» در شــهر «گوایاکیــل»
کــه بزرگتریــن شــهر و بنــدر اکــوادور
اســت ،آغــاز شــده بــود .بــر اســاس
خبرهــا ،واحدهــای تاکتیکــی پلیــس
وارد ســاختمانهای زنــدان شــدهاند و
در آنجــا مقــدار زیــادی اســلحه ،مــواد
منفجــره و چاقــو پیــدا کردهانــد.از ابتــدای
امســال (میــادی) تاکنــون نزدیــک بــه
 ۳۰۰زندانــی در زندانهــای ایــن کشــور
جــان باختهانــد .در حــال حاضــر خانــواده
زندانیــان در بیــرون زنــدان تجمــع کــرده
و نگــران اعضــای خانــواده خــود هســتند.
لیســتی از کســانی کــه کشــته شــدهاند
منتشــر شــده اســت .خشــونتها پــساز
آن آغــاز شــد کــه بــا آزادی زودهنــگام
یکــی از رهبــران بانــد خالفــکار ،گروههــای
رقیــب ســعی داشــتند حــوزه رهبــر آزاد
شــده را تحــت کنتــرل خــود در بیاورنــد.
فرمانــدار گوایاکیــل گفتــه کــه حــدود
 ۷۰۰نفــر در بخشــی کــه در آن شــورش
رخ داده ،زندانــی بودهانــد .زندانهــای
اکــوادور در حــال حاضــر حــدود  ۹هــزار
زندانــی بیشــتر از ظرفیــت خــود را
نگهــداری میکننــد .زنــدان لیتــورال
بــرای  5هــزار و 300زندانــی طراحــی
شــده ،امــا در حــال حاضــر  ۸هــزار و ۵۰۰
زندانــی در آن نگهــداری میشــوند.

