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هواپیماربایی برای یک روزنامهنگار

رویـــداد جهان

تله کابین مرگ

شکایت  ۲۳میلیون دالری از ترامپ

یــک ســازمان مدنــی چینی-امریکایــی از
ترامــپ شــکایت کــرده اســت .اســتفاده
مکــرر او از واژه «ویــروس چینــی» به جای
کرونــا علــت ایــن شــکایت بــوده اســت.
بــه بــاور ایــن ســازمان مدنــی ،اســتفاده از
ایــن واژه توهیــن بــه شــهروندان آســیایی
و نفرتپراکنــی علیــه آنــان بــوده اســت.
خســارت درخواســت شــده از ســوی ایــن
ســازمان مدنــی بالــغ بــر  ۲۲میلیــون و
 ۹۰۰هــزار دالر میشــود و قــرار اســت
ایــن پــول صــرف ســاختن مــوزهای دربــاره
تاریــخ شــهروندان امریکایــی آســیاییتبار
گــردد .افــزون بــر آن قــرار اســت کــه نقــش
و ســهم مهاجــران در پیشــرفت امریــکا
نیــز در ایــن مــوزه عرضــه گــردد.

ســقوط تلهکابیــن در مناطــق کوهســتانی
شــمال ایتالیــا در روز گذشــته بــه کشــته
شــدن دســتکم  ۱۴نفــر و بســتری
شــدن یــک کــودک منجــر شــد .تصاویــر
منتشــر شــده نشــان میدهــد یــک اتاقــک
تلهکابیــن ارتفاعــات موتــارون ،مشــرف
بــه دریاچــه ماجیــوره ،ســقوط کــرده
اســت .ارتفــاع کوهســتان موتــارون ۱۴۹۱
متــر اســت و منظــرهای زیبــا بــه ســوی
دریاچــه ماجیــوره دارد .مقامــات ایتالیــا
میگوینــد تلهکابیــن ایــن منطقــه در
ســال  ۲۰۱۶بازســازی شــده بــود و بعــد
از لغــو محدودیتهــای اجتماعــی
بهخاطــر شــیوع کرونــا ،فعالیــت خــود را
از ســر گرفتــه اســت .تصاویــر منتشــر شــده
نشــان میدهــد کــه اتاقــک ســقوط کــرده
تقریبــاً مچالــه شــده اســت .ایــن اتاقــک
تلهکابیــن  ۱۵سرنشــین داشــته کــه  ۱۴نفــر
کشــته شــدهاند .یکــی از جانباختــگان،
یــک شــهروند ایرانــی ســاکن ایتالیــا بــود.

دولــت بــاروس روز یکشــنبه پــرواز
هواپیمــای رایانایــر از مقصــد آتــن
بــه کشــور لیتوانــی را بــا اعــام اخطــار
دربــاره بمبگــذاری در هواپیمــا وادار
کــرد تــا در فــرودگاه مینســک بنشــیند،
امــا ایــن اخطــار دروغــی بــود تــا از طریــق
آن مأمــوران پلیــس بــاروس بتواننــد
یــک روزنامهنــگار بالروســی مخالــف
دولــت الکســاندر لوکاشــنکو را کــه در
ایــن پــرواز حضــور داشــت بازداشــت
کننــد .حــالدفتــر دادســتانی کل لیتوانــی
اعــام کــرده کــه دادســتان ایــن کشــور
پرونــده تحقیقــات جنایــی در رابطــه
بــا فــرود اجبــاری پــرواز رایانایــر در
فــرودگاه مینســک بــاروس گشــوده
اســت .اتهاماتــی کــه در ایــن پرونــده
مطــرح شــده شــامل هواپیماربایــی بــا
اهــداف تروریســتی ،بهخطــر انداختــن
جــان مســافران و نقــض معاهــدات
بینالمللــی هوانــوردی اســت.

فرار از زندان طالبان

کماندوهــای ارتش افغانســتان در اســتان
بغــان در شــمال ایــن کشــور ،هشــت
ســرباز دولتــی را کــه در اســارات طالبــان
بودنــد ،رهــا کردهانــد .پیــش از ایــن هــم
نیروهــای ویــژه ارتــش افغانســتان موفــق
بــه رهایــی نظامیــان و غیرنظامیــان از
چنــگ طالبــان شــده بودنــد.

بازداشت پرچمدار المپیک به اتهام قتل

«سوشــیل کومــار» عضــو تیــم ملــی
کشــتی آزاد هنــد و دارنــده مــدال نقــره
المپیــک بــه اتهــام قتــل یــک کشــتیگیر
دیگــر بازداشــت شــد .کومــار کــه  ۳۷ســال
ســن دارد ،برنــده مــدال طــای مســابقات
کشــورهای مشــترکالمنافع و پرچــمدار
ورزشــکاران هندی در مســابقات المپیک
 ۲۰۱۲در لنــدن بــود .او بعــد از ایــن قتــل
متــواری شــده بــود و پلیــس هنــد بــرای
بازداشــت وی  ۱۳۵۰دالر جایــزه تعییــن
کــرده بــود .کومــار پــس از چنــد روز فــرار
در شــهر دهلــی بازداشــت شــده اســت.
«ســاگار دانــکار» کشــتیگیری بــود کــه
اردیبهشــت گذشــته در یــک نــزاع دســته
جمعــی میــان کشــتیگیران در آکادمــی
کشــتی دهلــی مجــروح شــد و ســپس در
بیمارســتان جــان داد .وکالی کومــار او
را بیگنــاه میداننــد و میگوینــد پــدر
مقتــول افســر پلیــس اســت و بــه همیــن
علــت پلیــس دهلــی علیــه سوشــیل کومار
جبهــه گرفتــه اســت« .ســاگار دانــکار»
دومیــن کشــتیگیر هنــدی اســت کــه
در یــک ســال گذشــته کشــته میشــود.
زمســتان گذشــته هــم یــک مربــی کشــتی
بــه نــام «ســوخویندر مــور» بــه کشــتن
پنــج نفــر از جملــه یــک مربــی کشــتی
متهــم شــد.

