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کشتار اشتباهی در هند

رویـــداد جهان

دیدار پاپ و مهاجران افغان

تلفات آتشفشان مهیب اندونزی

اندونــزی اعــام کــرد کــه بــر اثــر فــوران
آتشفشــان روز گذشــته در جزیــره جــاوه،
دسـتکم  ۱۳نفــر جــان خــود را از دســت
داده و دههــا نفــر دیگــر زخمــی شــدهاند.
ایــن آتشفشــان از دیــروز شــروع بــه فــوران
کــرد و تــوده عظیمــی از خاکســتر بــه
آســمان برخاســته و موجــب شــده کــه
تمامــی روســتاهای مجــاور ایــن کــوه زیــر
خاکســتر پوشــانده شــوند .کل روســتاهای
اطــراف ایــن کــوه تــا پشــتبامها در
خاکســتر آتشفشــانی مدفــون شــد ه اســت.
مقامــات محلــی گفتهانــد کــه دس ـتکم
 ۵۷نفــر زخمــی شــدهاند کــه بســیاری
از آنهــا دچــار ســوختگی شــدید هســتند.
مقامــات میگوینــد کــه خاکســترها
و گدازههــای آتشفشــان بــا بــاران
سیلآســیا تبدیــل بــه گل غلیظــی شــده
کــه تالشهــا بــرای تخلیــه را بــا مشــکل
مواجــه کــرده اســت.
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در پــی تشــخیص نادرســت ســربازان
هنــدی کــه روســتاییان غیرنظامــی شــمال
شــرق ایــن کشــور را بــا «شــبهنظامیان»
اشــتباه گرفتنــد ،بیــش از  ۱۰هنــدی کشــته
و دو خــودروی ارتــش هنــد بهدســت
روســتاییان خشــمگین ،بــه آتــش کشــیده
شــد .یــک ســرباز ارتــش در درگیــری بــا
معترضــان کشــته شــد .گفتــه میشــود
ســربازان پــساز دریافــت اطالعاتــی
مبنــی بــر قصــد مهاجمــان بــرای حملــه
بــه نیروهــای نظامــی در ایــن منطقــه ،از
یــک هفتــه قبــل در آنجــا کمیــن کــرده
بودنــد.

پــاپ فرانســیس ،رهبــر کاتولیکهــای
جهــان ،امــروز یکشــنبه در جزیــره
یونانــی لیســبوس ،بــا پناهجویــان عمدتــا
از افغانســتان در کمــپ دیــدار کــرده
اســت .پــاپ در یــک ســفر پنــج روزه بــه
قبــرس و یونــان رفتــه اســت تــا «مصائــب
پناهنــدگان و مهاجــران را برجســته کند».
قــرار اســت پــاپ از یــک اردوگاه موقتــی
دیــدار کنــد کــه محــل اســکان حــدود
 ۲۳۰۰پناهجــوی عمدتــا افغــان اســت.
مرکل :چرت میزنم!

آنــگال مــرکل صــدر اعظــم کهنــه کار
آلمــان در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره اینکــه
بعــد از کنارهگیــری از سیاســت چــه کاری
انجــام میدهــد ،گفــت« :شــاید ســعی
کنــم چیــزی بخوانــم؛ ســپس چــون
خســته میشــوم چشــمانم شــروع بــه
بســته شــدن میکنــد ،پــس کمــی چــرت
میزنــم و بعــدش خواهیــم دیــد کــه
کجــا قــرار اســت ظاهــر شــوم!» مــرکل ۶۷
ســاله در طــول چهــار دوره صدراعظمــی
خــود در آلمــان اغلــب بهعنــوان
قدرتمندتریــن زن جهــان توصیــف شــد.

اعتراض مجدد در اروپا علیه محدودیتها

همزمــان بــا اوج گرفتــن مــوج ســویه
جدیــد کرونــا موســوم بــه اُمیکــرون،
اعتراضــات علیــه محدودیتهــا و
قرنطینــه کرونایــی در بســیاری از نقــاط
اروپــا از جملــه انگلیــس ،اتریــش و هلنــد
افزایــش یافــت .در اتریــش افــرادی کــه
واکســینه نشــدند و قوانیــن کرونایــی را
نقــض میکننــد بایــد جریم ـهای تــا ۵۰۰
یــورو بپردازنــد و هــر فــردی هــم کــه از
چکاپهــای واکســینه تبعیــت نکنــد،
تــا  ۱۴۵۰یــورو جریمــه میشــود .همیــن
مســأله ســبب شــد در ویــن هــزاران نفــر
علیــه ایــن محدودیتهــا اعتــراض
کننــد .صدهــا نفــر هــم در «یــورک»
انگلیــس مقابــل ســاختمان اصلــی ایــن
شــهر تجمــع کردنــد .در «اوترخــت»
هلنــد نیــز چنــد هــزار نفــر در اعتــراض
بــه محدودیتهــای جدیــد کرونایــی کــه
همیــن چند روز پیش وضع شــده ،تجمع
کردنــد .معترضــان در خیابانهــای ایــن
شــهر دســت بــه راهپیمایــی زده و شــعار
«آزادی بهداشــتی همیــن االن!» ســر
دادنــد .اعتراضــات مشــابهی هــم در
اســپانیا و ایتالیــا برگــزار شــد.

