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رویـــداد جهان

عبای سعودی بر تن نخستوزیر ژاپن

جشن سال نو چینی با  3میلیارد سفر

سمعک ملکه سوژه عکاسان انگلیسی

ســمعک گذاشــتن ملکــه  93ســاله
انگلیــس در آســتانه جلســه خانــدان
ســلطنتی بــرای حــل معضــل
فاصلهگرفتــن پرنــس هــری و
همســرش از ایــن خانــواده ،ســوژه
عکاســان خبــری شــد.
بــه گــزارش دیلــی میــل ،ایــن
نخســتین بــاری اســت کــه ملکــه
الیزابــت در فضــای عمومــی از
ســمعک اســتفاده کــرده اســت5 .
ســال پیــش نیــز همســر ملکــه در
همیــن ســن بــا ســمعک دیــده شــده
بــود .برخــی از رســانهها بــا پرداختــن
بــه موضــوع کــم شــنوایی ملکــه،
ســمعک او را از نــوع ضعیــف اعــام
کرد هانــد.
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حــدود دو هفتــه دیگــر ســال نــو
چینیهــا آغــاز میشــود و جهــان
شــاهد بزرگتریــن مهاجــرت انســانی
کــره زمیــن خواهــد بــود زیــرا بیــش از
 3میلیــارد ســفر در داخــل چیــن و از
ســوی چینیهــای ســاکن در خــارج از
ایــن کشــور انجــام خواهــد شــد .ســال
نــو چینــی موســوم بــه «چونیــون»
امســال در روز  25ژانویــه یعنــی
درســت  14روز دیگــر آغــاز میشــود
و ایــن یعنــی ســفرهای مربــوط بــه
ایــن رویــداد ســاالنه همیــن حــاال
آغــاز شــده و در روزهــای آینــده
هــم بــر شــدت ایــن ســفرها افــزوده
خواهــد شــد .ســال گذشــته در موســم
«چونیــون»  2.99میلیــارد ســفر رخ
داد و امســال ایــن رقــم احتمــاالً بــه
 3میلیــارد ســفر برســد .اگرچــه از
امــروز تــا آخــر ژانویــه و حتــی اول
فوریــه ایــن ترددهــا ادامــه خواهــد
داشــت امــا اوج ســفرها در روزهــای
 20تــا  22ژانویــه و  31ژانویــه تــا اول
فوریــه پیشبینــی شــده اســت.

شــینزو آبــه ،نخسـتوزیر ژاپــن کــه بــه
خاورمیانــه ســفر کــرده در عربســتان
ســعودی در یــک خیمــه بیابانــی
بــا محمــد بــن ســلمان ،ولیعهــد
ســعودی دیــدار و در ایــن دیــدار عبای
ســعودیها را بــه تــن کــرد .ژاپــن،
یکــی از متحــدان اصلــی امریــکا در
آســیا قصــد دارد ،نیــروی دریایی خود
و برخــی تجهیــزات نظامــی دریایی را
در منطقــه خاورمیانــه مســتقر کنــد و
دلیــل ســفر آبــه بــه خاورمیانــه همین
موضــوع اســت.

امداد هوایی به حیوانات گرسنه استرالیا

گرســنگی حیوانــات بومــی جنگلهای
آتــش گرفتــه اســترالیا بــه یــک
بحــران جــدی بــرای حیــات وحــش
ایــن کشــور تبدیــل شــده و از ایــن
رو ،مقامــات اســترالیایی بــا خریــد
هــزاران کیلــو گــرم هویــج ،ســیب
زمینــی و دیگــر ســبزیجات و پرتــاب
کــردن آنهــا بــه داخــل جنگلهــا بــا
اســتفاده از هلیکوپتــر درصــدد نجــات
ایــن حیوانــات از گرســنگی و مــرگ
هســتند.

وحشت از هشدار اشتباهی

اشــتباه یکــی از کارکنــان نیــروگاه
هســتهای اونتاریــوی کانــادا
بــرای بــه صــدا درآوردن آژیــر
خطــر ،میلیونهــا نفــر ازســاکنان
وحشــتزده منطقــه را مجبــور بــه
فــرار کــرد.
بــه گــزارش ســایت «یونایتــد پرس»،
ایــن زنــگ هشــدار کــه بــه معنــای
تخلیــه مناطــق اطــراف تــا شــعاع
 10کیلومتــری اســت ،در ســاعت  7و
 19دقیقــه صبــح یکشــنبه بــه وقــت
محلــی کانــادا بــه صــدا درآمــد امــا
ایــن آمــاده بــاش یــک ســاعت بعــد
بــا صــدور بیانیــه ســازمان اتمــی
کانــادا بــه پایــان رســید .در ایــن بیانیه
بــه اشــتباه صــورت گرفتــه اشــاره و
منطقــه امــن اعــام شــده بــود.
چنــد ســاعت پــس از ایــن اتفــاق
مقامــات منطقــهای اونتاریــو نیــز
از مــردم بــه خاطــر اشــتباه پیــش
آمــده عذرخواهــی کردنــد .ایــن
مرکــز هســتهای کانــادا بــا  8رآکتــور،
در حومــه اونتاریــو و غــرب تورنتــو
قــرار دارد و بیــش از  90هــزار نفــر در
اطــراف آن زندگــی میکننــد.

