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سیل مرگبار در سودان

مقــام هــای ســودان از افزایــش شــمار
قربانیــان ســیل در ایــن کشــور خبــر دادنــد
و اعــام کردنــد کــه در پــی جــاری شــدن
ســیل ویرانگــر اخیــر تاکنــون  ۱۳۶نفــر
کشــته و هــزاران خانــه مســکونی تخریــب
شــده اســت .بــه گفتــه «عبدالجلیــل
عبدالرحیــم» ســخنگوی شــورای دفــاع
مدنــی  ،اکثــر قربانیــان ســیل اخیــر در اثــر
غــرق شــدگی یــا فروریختــن خانههــای
خــود یــا در اثــر بــرق گرفتگــی جــان خــود
را از دســت دادهانــد.

رویـــداد جهان

تجمع اعتراضی علیه دگرباشان جنسی

صلح قرقیزستان و تاجیکستان

رؤســای کمیتههــای امنیــت ملــی
قرقیزســتان و تاجیکســتان پروتکلــی را
در مــورد باثبــات کــردن اوضــاع در مــرز و
برقــراری صلــح میــان این دو کشــور امضا
کردنــد .اوضــاع در مــرز قرقیزســتان-
تاجیکســتان از  ۱۴ســپتامبر ( 23شــهریور)
متشــنج شــد .در ایــن درگیریهــا ۵۹
تبعــه قرقیــز کشــته و  ۱۴۴نفــر دیگــر
زخمــی شــدند .حــدود  ۱۴۰هــزار نفــر نیــز
از شــهرکهای قرقیزنشــین در نزدیکــی
مــرز تخلیــه شــدند.

هــزاران نفــر در اســتانبول ترکیــه بــا برپایی
تظاهراتــی در مخالفــت بــا دگرباشــان
جنســی ،خواســتار انحــال انجمنهــای
ایــن گــروه از اقلیتهــا شــدند.
شــرکتکنندگان در ایــن راهپیمایــی
دستنوشــتههایی را بــا خــود حمــل
میکردنــد کــه روی آنهــا نوشــته شــده
بــود« :از خانــواده و نســل خــود محافظت
کنیــد» و « بــه جامعــه بــدون جنســیت
نــه بگوییــد» .ســخنران ایــن تظاهــرات
اعتراضــی از طومــاری  ۱۵۰هــزار امضایــی
خبــر داد کــه امضاکننــدگان آن خواســتار
ممنوعیــت تبلیغــات «الجیبیتــی»
در رســانههای ترکیــه شــدهاند.

ملکه به خاک سپرده شد

خانــواده ســلطنتی بریتانیــا اعــام کردنــد
الیزابــت دوم ،ملکــه ســابق بریتانیــا،
در کنــار همســرش ،فیلیــپ ،دوک
ایدینبــورگ ،بــه خــاک ســپرده شــد.
مراســم خاکســپاری بــه طــور خصوصــی
و در حضــور اعضــای اصلــی خانــواده
ســلطنتی برگــزار شــد.

ممنوعیت جدید برای روسها

اســتونی ،لتونــی و لیتوانــی در واکنــش
بــه نبــرد نظامــی روســیه و اوکرایــن،
مرزهــای خــود را روی شــهروندان روس
بســتند .بــه گــزارش «آسوشــیتدپرس»
بــر ایــن اســاس روسهایــی کــه بهعنــوان
گردشــگر یــا تاجــر ،انجــام امــور فرهنگــی
یــا ورزشــی مایــل بــه ســفر بــه ایــن ســه
کشــور حــوزه بالتیــک هســتند ،حتــی بــا
داشــتن ویزاهــای معتبــر بــرای مناطــق
حــوزه شــینگن اجــازه ورود نخواهنــد
داشــت .نخســتوزیران ایــن ســه کشــور
حــوزه بالتیــک و همچنیــن لهســتان اوایل
مــاه جــاری میــادی توافــق کردنــد تــا از
پذیــرش شــهروندان روس امتنــاع کننــد و
اعــام کردنــد کــه ایــن اقــدام در راســتای
«حفــظ امنیــت» ایــن ســه کشــور عضــو
اتحادیــه اروپاســت .ایــن ممنوعیــت
بجــز بــرای اعضــای خانــواده شــهروندان
اتحادیــه اروپــا ،اهداف پزشــکی ،مخالفان
روســی ،دیپلماتهــا ،کارمنــدان بخــش
حملونقــل و روسهایــی بــا اجــازه
اقامــت یــا ویــزای بلنــد مــدت اتبــاع از ۲۶
کشــور عضــو شــینگن اســت .وزیــر کشــور
لهســتان نیــز روز دوشــنبه مقرراتــی را
امضــا کــرد کــه بــر اســاس آن ممنوعیــت
مذکــور علیــه مســافران روس از روز ۲۶
ســپتامبر ( 4مهــر) اجرایــی میشــود.
وزیــر کشــور اســتونی نیــز گفــت کــه «ســفر
روسهــا تهدیــد امنیتــی اســت؛ چــون
میدانیــم کــه جاســوسهای روس از
هویتهــای جعلــی اســتفاده میکننــد
و فعالیتهــای زیــادی را بــا ویزاهــای
گردشــگری در اروپــا انجــام میدهنــد».

