آتشسوزی
در خانه کواال

چند همسری

چند همسری یکی از موضوعات داغ روزهای
ابتدایی دیماه بود .صفحه ای در اینستاگرام که
درباره چند همسری پست میگذارد در هفته
اول دی با انتشار کلیپی تبلیغاتی درباره چند
همسری ،موجی از واکنشهای منفی را نسبت به
این پدیده موجب شدو در این کلیپ مردی متولد
سال  1369که  4همسر از  4استان کشور دارد ،به
تبلیغ برای چندهمسری میپردازد و بعد
 4همسر او از شرایطشان اعالم رضایت میکنند.

آتشسوزی وسیع در جنگلهای استرالیا باعث
شد تا کواال ،این حیوان دوستداشتنی به صدر
اخبار دنیا و ایران بیاید .از بین رفتن جنگلهای
استرالیا به خودی خود جانکاه بود اما تماشای
فیلمهایی که از استرالیا مخابره میشد و
سوختگی این حیوانها را نشان میداد ،دل همه
را به درد آورد .کواالها باعث شدند تا آتشسوزی
استرالیا بیشتر از همیشه به چشم بیاید.

کیمیا علیزاده

تنها زن دارنده مدال المپیکی ایران ،در
دی ماه به کشور هلند مهاجرت کرد تا در
مسابقات پیش رو با پرچم این کشور مبارزه
کند .او پس از مهاجرت با انتشار پستی سیاسی،
انتقادهای زیادی را متوجه مدیران ورزشی کرد
تا یکی از خبرسازترین ورزشکاران ایرانی در ماه
گذشته باشد .کیمیا آخرین بار در سال 2018
به مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا در وزن
62کیلوگرم رسید.

یحیی گل محمدی

سرمربی موفق تیم شهر خودرو که قرار بود در
تابستان سرمربی پرسپولیس شود ،با
 6ماه تأخیر و بعد از رفتن کالدرون به سمت
سرمربیگری پرسپولیس انتخاب شد .یحیی
در فصل  91-92هم سرمربی پرسپولیس بود
و نتوانست این تیم را به قهرمانی برسد اما
حاال با تجربه بیشتر بهدنبال این است که برای
چهارمین بار پیاپی ،جام قهرمانی را در دست
پرسپولیسیها نگه دارد.

بهار ۹۸با بارش شدید باران و سیل شروع شد و زمستانش هم همینطور.
نوبلوچستانبودکهبابارشهایکمنظیرروبهرو
اینباراستانسیستا 
میشد و سیالب بسیاری از جادههایش را مسدود کرد .این سیل درست در
زمانی رخ داد که توجه بسیاری به مسائل دیگر مشغول بود و همین باعث
رنج مضاعف مردم منطقه شد .گرچه بعد از چند روز و در پی پیام مقام
معظم رهبری ،میزان توجهات و کمکها به مردم استان بیشتر شد.

سلطان قابوس

«سلطان قابوس بن سعید» ،مرد
میانهروی جهان عرب ،بامداد شنبه
 21دیماه بعد از تحمل  5سال بیماری
سخت در سن  79سالگی درگذشت .او سال
 1970بعد از شورش علیه پدر خود ،قدرت
را به دست گرفت و  5دهه بر کشورش
حکمرانی کرد .سلطان قابوس در منطقه
به صلحطلبی شهره بود و بعد از تیره و
تار شدن روابط ایران با برخی از کشورهای
منطقه سعی کرد پلی شود میان ایران و
اعراب.

سیل سیستان
و بلوچستان

درگذشت
قطب دراویش گنابادی

«نورعلی تابنده» سوم دی ماه درگذشت .مرحوم تابنده که از اوایل آبان گذشته
بهخاطر ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری شده بود ،هنگام فوت  ۹۲سال داشت
و وصیت کرده بود در زادگاهش شهر بیدخت به خاک سپرده شود .نورعلی تابنده
ملقب به «مجذوب علیشاه» قطب سلسله نعمت الهی سلطان علیشاهی ،پس از
پیروزی انقالب اسالمی مدتی در کابینه دولت موقت سمتهایی همچون معاونت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیریت سازمان حج و زیارت و معاونت وزارت
دادگستری را بر عهده داشت.
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