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یک میلیون دالر غرامت متهمگردانی

رویـــداد جهان

پیشتازی بایدن در  2ایالت کلیدی

راهپیمایی با ماسک در کره شمالی

هــزاران تــن از مــردم کــره شــمالی
در میــدان «کیــم ایــل ســونگ»
پیونگیانــگ جمع شــدند تــا حمایت
خــود را از دولــت کشورشــان ابــراز کننــد
امــا برخــاف رژه نظامــی اخیــر ،همــه
آنهــا ماســک بــه صــورت داشــتند.
نیروهــا ،کارگــران و دانشــجویان کــه
همگــی ماســک بــه صــورت داشــتند،
در ایــن میــدان جمــع شــده و
شــعارهایی چــون «بــا گامهــای رهبــر
عزیزمــان کیــم جونــگ اون همــگام
شــوید» ســر دادنــد .پیونگیانــگ
زمســتان ســال گذشــته بــا هــدف
جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا کــه
از چیــن آغــاز شــد ،مرزهــای خــود را
بســت و در رژه نظامــی اخیــر هنگامــی
کــه کــره شــمالی موش ـکهای جدیــد
خــود را بــه نمایــش گذاشــت ،کیــم
جونــگ اون تأکیــد کــرد کــه حتــی یــک
مــورد ابتــا بــه کوویــد ۱۹ -در ایــن
کشــور وجــود نــدارد.
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بــا آغــاز انتخابــات زودهنــگام در
امریــکا تاکنــون بیــش از  ۱۰میلیــون
امریکایــی آرای انتخاباتــی خــود را
در انتخابــات ریاســت جمهــوری
 ۲۰۲۰امریــکا بــه صندوقهــای رأی
ریختهانــد .ایــن آرا مربــوط بــه چهــار
ایالــت مینهســوتا ،داکوتــای جنوبــی،
ورمونــت و ویسکانســین اســت.
تازهتریــن نظرســنجی در امریــکا
نشــان میدهــد کــه جــو بایــدن نامــزد
دموکراتهــا در دو ایالــت کلیــدی
ویسکانســین و میشــیگان از دونالــد
ترامــپ رئیــس جمهــوری و رقیــب
جمهوریخــواه خــود پیشــی گرفتــه
اســت .تازهتریــن نظرســنجی روزنامه
نیویــورک تایمــز و کالج سـیینا نشــان
میدهــد بایــدن در ویسکانســین بــا
اختــاف  ۵۱در مقابــل  ۴۱درصــد و
بــا ۱۰درصــد اختــاف از ترامــپ جلــو
افتــاده و در میشــیگان ایــن اختالف ۸
درصــد اســت و بایــدن بــا  ۴۸درصــد
آرا در مقابــل ترامــپ بــا  ۴۰درصــد
آرا جلوتــر اســت .میانگینگیــری
یــو.اس.ای تــودی نیــز نشــان میدهــد
آرای جــو بایــدن در ســطح سراســری
 ۵۲.۱درصــد و آرای ترامــپ ۴۲
درصــد اســت.

یــک مــرد سیاهپوســت کــه بــا طنــاب توســط
دو مأمــور سفیدپوســت ســوار بــر اســب
گردانــده شــده بــود ،از یــک شــهر جنــوب
شــرقی تگزاس و اداره پلیس آن درخواســت
یــک میلیــون دالر غرامــت کــرده و گفتــه کــه
در جریان دســتگیری خود متحمل تمســخر
و تــرس شــده اســت .تصاویــر منتشــر شــده
«دونالــد نیلــی»  ۴۴ســاله نشــان میدهــد کــه
او از طریــق طنــاب وصــل به دســتبند ،توســط
مأمــوران کشــیده میشــود؛ تصویــری کــه
یــادآور تصاویــر بــردگان در زنجیــر اســت.
نیلــی کــه در آن زمــان بیخانمــان بــود ،در
زمان دســتگیری بــه اتهام«عبور غیــر قانونی
از یــک ملــک شــخصی» تــا رســیدن بــه
پاســگاه ،در خیابــان گردانده شــد .اتهــام او در
دادگاه رد شــد.

استفاده از سالح مرگبار در بالروس

یک مقام ارشــد دولتی در بالروس اعالم
کــرد پلیــس این کشــور مجوز گرفته اســت
تــا در صــورت لــزوم علیــه معترضان ضد
دولــت از ســاحهای کشــنده و مرگبــار
اســتفاده کنــد .او گفــت ایــن اقــدام در
پاســخ بــه گروههــای ضــد لوکاشــنکو
صــورت میگیــرد کــه بــه طــور فزاینــدهای
رادیــکال و خشــن شــدهاند .وزرای خارجه
اتحادیــه اروپــا بــه طــور جداگانــه اعــام
آمادگــی کردنــد تــا تحریمهایــی را علیــه
الکســاندر لوکاشــنکو ،رئیــس دولــت
بــاروس اعمــال کننــد.

 8میلیون مبتال در امریکا

آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا
در سراســر جهــان بــه  ۳۸میلیــون و
 ۴۹هــزار و  ۴۹نفــر رســیده و تاکنــون
مــرگ یــک میلیــون و  ۸۵هــزار و
 ۴۸۲نفــر نیــز در اثــر ایــن بیمــاری
تأییــد شــده اســت.
امریــکا همچنــان رکــورددار کرونــا
اســت و  8میلیــون و  37هــزار و 789
نفــر در ایــن کشــور بــه کوویــد 19مبتــا
شــده و  220هــزار و  11نفــر نیــز جــان
خــود را بــر اثــر ایــن بیمــاری از دســت
س از امریــکا ،هنــد بــا 7
دادهانــد .پ ـ 
میلیــون و  175هــزار و  880مبتــا و
 109هــزار و  894قربانــی در جایــگاه
دوم کروناییهــا قــرار دارد .برزیــل
هــم بــا  5میلیــون و  103هــزار و 408
نفــر مبتــا و  150هــزار و  709قربانــی
در مقــام ســوم مبتالیــان بــه ویــروس
کرونــا ایســتاده اســت .در رتبــه
چهــارم هــم روســیه  1میلیــون و 312
هــزار و  310مبتــا و  22هــزار و 722
قربانــی کوویــد  19دارد .کلمبیــا هــم
بــا  919هــزار و  83مــورد ابتــا و 27
هــزار و  985قربانــی در رده پنجــم
جــدول کرونایــی قــرار گرفتــه اســت.

