خبرچین

مدرک تحصیلی یا کاغذ باطله

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری
طنزنویس

حتمــا در مــورد معضــل نخبههــای بیکار
چیزهایی شــنیده اید ،خبرچین این موضوع
را به نظرســنجی در فضای مجازی و سایت
پیام رسان خود گذاشت و برخی خانوادههای
افراد تحصیلکرده چنین گفتند در واقع چنین
نالیدند:
*من بچهام رتبه ممتاز دانشــگاه در رشــته
ادبیات بود .همه اساتید و دوستاش میگفتند
او پدر ادبیات ایران خواهد شــد .اما پسرم نه
پدر ادبیات شد نه پسر ادبیات .به قول خودش
هیچ نشــد .میگوید این روزهــا باید درس
داللی و بیزینس خواند .ادبیات و شــعر کیلو
چند؟ یه چیزی بگــم مثل روزی که چند تا
از نمایندههــای مجلس یــک کاغذی رو که
روی اون نوشــته بود «برجــام» آتیش زدند
این بچه هــم از غم و غصه بیکاری چند تا از
دستنوشتهها و شعرهای خودشو آتیش زد!
*پسر من یه نخبه دانشــگاه بود خیلی اهل
مطالعه اســت .برعکس برخــی نمایندههای
مجلس که اصــا کتــاب نمیخونند .یعنی
چهارگوشه دیوار اتاقش با کتاب هاش پوشیده
شــده آنقدر که حتی کاغذ دیواری اتاق دیده
نمیشه .طفلک از بیکاری تو یه پیک موتوری
کار میکنه شــب دیر وقت میاد خونه .حال
حتی چاق ســامتی هم با ما نداره چه برسه
کتاب بخونه .تازه میگه مدرک هم این روزها
یه کاغذ باطله یا کاغذ پارهای بیش نیست!
*طفلی بچه من شــاگرد ممتاز رشــته برق
بود .چند بارهم چند پروژه «ترانســفورماتور
پیشرفته» را میخواســت ارائه کنه هیشگی
جوابشــو نداد فقط یکی گفته بود :فالن قدر
به حسابم بریز شاید پروژه تو را برسونم دست
اونایی که باید ببینند! این بچه یه پروژهای داره
که جریان انتقال برق را به صورت محسوسی
کاهش میده یه بار به یکی تو اداره گفته بود:
چرا پروژه من را قبول نمیکنید ،با این پروژه
مصرف مشترکین کم میشه .طرف گفته بود:
«درســته اما این پروژه زیادی کاهش مصرف
میاره درآمد اداره برق را به حداقل میرســونه
ورشکســت که نمیخوایم بشــیم .تو انگار از
کســری بودجه خبری نداری؟ البته شوخی
کردم باید صبر کنــی ،نخبههای زیادی مثل
تو پروژه هاشون تو صف معطل مونده» .پسرم
گفته بود :الاقل دست منو تو اداره بند کنید؟
طرف گفته بود« :من دست بچه خودمو هنوز
نتونستم بند کنم چون تو انتصابات اصال پارتی
بازی ممکن نیست»!
البته بچهام شکر خدا نخبه گوشهنشین نیست
چون تو یه الکتریکی کار میکنه.
دیالوگ

محســن ( نوید محمــد زاده ) :میدونی چرا
مرتضی همیشــه با خوشــحالی از بدبختیای
مردم حرف میزنه؟ میخواد ما فکر کنیم خیلی
هم بدبخت نیستیم!
ابد و یک روز  -سعید روستایی

نقرهداغشدناینفلوئنسرها
پس از شوخی با راننده تاکسی

شوخی ایفلوئنسرهای روســی با یک راننده
تاکسی برایشــان گران تمام شد .به گزارش
باشــگاه خبرنگاران ،ســه اینفلوئنسر روسی
که برای تهیــه ویدئویی پربازدیــد اقدام به
شــوخی با یک راننده تاکســی کرده بودند
توســط پلیس این کشــور دســتگیر شدند.
بنا به گزارش رســانههای محلی روسیه این
مردان جوان با فریبیک راننده تاکسی و پیاده
کردن وی از ماشــین اقدام به ربودن تاکسی
وی کــرده بودند .آنهــا در مقابل یک مرکز
خرید در شهر مسکو دست به این اقدام زده
بودند .بنا به بیانیه پلیس محلی روســیه در
این اتفاق ابتدا دو اینفلوئنسر سوار بر تاکسی
شــده و از راننده خواسته بودند تا به دوست
آنها در قرار دادن وســایل خریداری شده از
مرکز خرید در صندوق عقب ماشــین کمک
کند .پس از آنکه راننده از خودرو پیاده شــد
آنها اقــدام به ربودن ماشــین و تهیه فیلم
کرده بودند .این سه جوان پس از تهیه فیلم
خودرو را به این راننــده بازگردانده و به وی
گفته بودند که قصد آنهــا از انجام این کار
شــوخی بوده اســت .پلیس روســیه پس از
انجــام تحقیقات اولیه این ســه جوان را در
خیابان مارشــال ژوکوف دستگیر کرد .پس
از دســتگیری این ســه جوان مشخص شد
آنها دارای صفحاتی در شبکههای اجتماعی
هســتند و مرتبا با انجام شوخی ویدئوهایی
تهیــه کــرده و در آن آپلــود میکنند .یک
پرونده جنایی به دلیل ارتکاب جرم برای این
سه اینفلوئنسر تشکیل شده و آنها در جلسه
نخست دادگاه حاضر شدند.

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
که رستگاری جاوید در کم آزاریست
تفسیر :حافظ به طرفهای غربی در مذاکرات برجام میگوید :بجای
دشــمنی تحریمها را بردارید ،رستگاری و نام نیک در کم آزاریست
بس کنید آزار رساندنها را!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری( -)2تلفن66283242 :
توزیع :موسسه نشرگستر امروز نوین -تلفن61933000 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :دورترین دوری ها  ،دوری دلها از یکدیگر است.
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نگاه مخاطب

نسخه جدید تلویزیون به مردم برای نخریدن لباس

آیا مسئولین حاضرند لباسهای پاره بپوشند؟

آفتاب یزد  -گروه شبکه :فقر و نداری مردم،
انگار سوژه مناسبی برای صدا و سیماییها
شده است که به خود این اجازه را میدهند
زخم زبان بزنند ومردم را با حرفهایشــان
برنجانند .یک بار یک بازیگر ،بیدســت و پا
خطابشــان میکند و بار دیگر فرد دیگری
میگوید هزینهها چون گران اســت رژیم
بگیرید حاال هم که به مردم آموزش میدهند
لباسهای کهنهشــان را وصله پینه کنند تا
دوباره مورد استفاده قرار بگیرد .ماجرا از این
قرار است که در یک برنامه تلویزیونی که از
شبکه سه سیما پخش شده است ،مادرها را
دور هم جمع کردهاند تا درباره شیوه پوشاندن
لباسهای منــدرس و پاره به فرزندان حرف
بزنند .در واقــع میخواهند بگویند حاال که
گرانی و تورم است و قدرت خرید مردم کاهش
یافته کم بخورید و کم بپوشــید .اما باعث و
بانی این شرایط ،همین مسئوالنی هستند که
دغدغهشان مردم نبودند و با مدیریت غلط،
گرانی و در پی آن فقرو نداری را برای مردم به
ارمغان آوردند .حاال که نمیتوانید مرهم باشید
و درد مردم را دوا کنید الاقل نیش نزنید و با
حرفهایبیهوده آزردهخاطرشاننکنید.
> واکنش کاربران

اکنون این برنامه ،خاطر کاربران شبکههای

اجتماعی را مکدر ســاخته و واکنشهای
آنها را در پی داشته است.
یکــی از کاربران در این باره مینویســد:
«جالب بود ،مســئولین کشور یواش یواش
دارند طریق پشــم رئیس و شــیر دوشی
از شــتر را هم به مردم یاد میدهند تا هر
خانواده در حیاط یک شتر داشته باشد».
دیگرینوشت«:فقطمبلمانودیزاینایناتاقه
توی فیلم چند صد میلیون میارزه .آنوقت
به مردم آموزش پوشیدن لباس کهنه میده».
یکی دیگر از کاربران گفته اســت« :چرا
هرچی میگید فقط برای مردمه ،و شــامل
خودتون نمیشه؟»

کاربــر دیگری اینطور مینویســد« :چرا
همش انتظار دارن مردم از رفاه خودشون
چشمپوشی کنن اما حاضر نیستن رفاه به
خونههای مردم بیارن».
کاربران دیگر نوشــته اند« :مردم دارن به
گدایی رو میارن مسئولینم عین خیالشون
نیست و فقط شــعاردادن بلدن»« ،واقعا
آدم حض میکنه از این نســخههایی که
اینا میپیچن .صبــر کنین-یه وعده غذا
بخورین-مثل اوشین بشین-از ژاپنیا یاد
بگیرین-مادیگرا نباشــین»« ،مردمان
کشــورهای دیگه با مد لباساشونو عوض
میکنن هرســال گوشی جدید میخرن یه

عالمه خنزر پنزر که ما پولمون نمیرســه
میخرن بعد به ما که هر وسیله رو تاجایی
اســتفاده میکنیم که متالشــی بشه،
میخوان درس ساده زیستی بدن .ما اصال
پولمون میرســه مصرفگرا باشیم؟ دور
ریختن لباس کهنه مصرفگراییه؟»« ،اون
باقلوایی کــه دارن میخورن کیلویی ۲۰۰
هزار تومنه .اون روســری ساتنی که اون
خانم ســرش کرده ۳۰۰هزار تومنه .زشته
آخه میگی جوراب پاره پای بچه کنین بعد
چای باقلوا میخورین .خب بیســکوییت
گرجی بخور دستکم»« ،خجالتآور است
که به جای توســعه و ایجاد ثروت مسیر
برعکس را طــی میکنند! از دیدگاه دینی
هم داشــتن تمکن و ثروت مزیت است»،
«من با کلیت صحبت و حذف مصرفگرایی
مشــکلی ندارم ،مشــکلم اینجاست که
این مادران از یک طبقه اجتماعی نسبتا
مرفهاند .احتمال این رو میدم اصال لباس
وصله پینه تــن نکرده باشــن ،لذا فرد
مطلوبی برای نقد مصرفگرایی نیستن»،
«به دنبال این هســت که فقر و نداری رو
عادی جلوه بده منظــورش اینه اگه پول
ندارید بخرید الزم نیست اعتراض کنید،
کافیه با سوزن جاهای پاره پوره زندگیتون
رو بدوزید».

گوگل بناهای تاریخی را سه بعدی نمایش می دهد

قابلیت جدید جســتجوی گوگل به شــما اجازه میدهد ۹۸مکا 
ن
معروف تاریخی را در همه زوایا به صورت مجازی مشــاهده کنید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران  ،گوگل اکنون بناهای سه بعدی را به
نتایج جستجوگر خود اضافه کرده است .کاربران جستجوی گوگل
اکنون میتوانند ۹۸بنای تاریخی را در نمای ســه بعدی مشاهده
کنند .در حال حاضر ،این ویژگی برای هر دو سیستم عامل اندروید
و  iOSدر دسترس است .جستجوی بناهای تاریخی از جمله بیگ
بن ،برج ایفل ،موزه لوور و برج توکیو اسکای تری را شامل میشود.
الزم به ذکر اســت که گوگل در ســال  ۲۰۱۹شروع به ارائه نتایج
جســتجوی ســه بعدی کرد و از آن زمان نتایج مشــابهی را برای
دســتههای مختلف از جمله پرندگان ،حشرات ،حیوانات خشکی،
اشیاء فضایی و حتی ورزشکاران گسترش داده است .اگر میخواهید

بناهای تاریخی پشــتیبانی شــده را به صورت سه بعدی مشاهده
کنید ،باید به  Google.comیا برنامه جســتجوی  Googleدر

کتابی که پس از  ۱۱۱سال به کتابخانه
بازگرداندهشد

باالخره کتاب امانتی بیــش از یک قرن پس از
بررســیهای مختلف به کتابخانه عمومی بویز
آمریکابازگرداندهشد.بهگزارشباشگاهخبرنگاران،
«تاریخچه جدید ربکا» ،رمانی از کیت داگالس
ویگیــن در ســال  ،۱۹۰۷در  ۸نوامبر  ۱۹۱۱از
کتابخانه قدیمی کارنگی بویز امانت گرفته شد.
کتابخانهعمومیبویزدربیانیهایگفت«:تواریخچه
جدید ربکا که در ابتدا از کتابخانه عمومی کارنگی
بویز در سال  ۱۹۱۰امانت گرفته شده بود اخیرا
بازگردانده شد .با جریمه دو سنت در روز به مدت
 ۱۱۱سال ،هر کسی که این کتاب را امانت گرفته
بود  ۸۰۳دالر بدهکار خواهد بود« .پس از اینکه
کارمندان کتابخانه متوجه شــدند که این کتاب
چقدر قدیمی است ،شــروع به بررسی عمیقتر
منشــا آن کردند تا بفهمند از کجا آمده اســت.
آن ماری مارتین ،دســتیار کتابخانه در کتابخانه
عمومی  ،Boiseگفت« :مسئول کتابخانه متوجه
شد که کتاب نسبتاً قدیمی است و هیچ عالمتی
ندارد ،بنابراین کتاب را بررســی کرد .روی جلد
داخلی کتاب یادداشتی وجود دارد که هنوز دست

نخورده است ،که میگوید« :کتابها را میتوان
دو هفته بدون تمدید نگهداری کرد ،مگر اینکه
برچســب دیگری داشته باشد .برای دفاتر معوق
روزانه دو سنت جریمه میشود« .اکنون که کتاب
بازگردانده شده است ،کتابخانه قصد دارد نسخه
را در اتاق تاریخ خود نگه دارد تا بازدیدکنندگان
بتواننــد آن را نگاه کنند ،اما امکان امانت مجدد
آن وجود نخواهد داشــت .اگرچه ممکن اســت
کتابهایی قدیمیتر از نســخهای از «تاریخچه
جدید ربکا» باشند ،ناپدید شدن ۱۱۰ساله کتاب
و بازگشت شگفتانگیز این رمان ،رمان را بسیار
خاصتر کرده است .حتی بیش از  ۱۰۰سال بعد،
مارتین گفت که کتاب در «شکل بسیار خوبی»
است و نسخهای از رمان هنوز صفحات واضحی
دارد .در این بین کلمات و عکسها خوانا و واضح
هستند .مارتین گفت« :من فکر میکنم شرایط
کتاب بسیار خوب تا عالی خواهد بود .علیرغم این
واقعیت که کتاب از نظر تئوری امروز  ۸۰۰دالر
هزینه تأخیر درد مارتیــن اطمینان داد که این
هزینههای باال هرگز دریافت نمیشود».

 Androidیا  iOSبروید .با این قابلیت کاربران میتوانند از همه
زوایا ،بنای مورد نظرشان را مشاهده کنند.همچنین این قابلیت به
شــما اجازه میدهد تصویر سه بعدی بنا را از طریق دوربین تلفن
همراهتان وارد محیطی که در آن قرار دارید بکنید .بناهایی که برای
مشاهده ســه بعدی در جستجوی گوگل در دسترس خواهند بود
عبارتند از :بیگ بن ،برج ایفل ،پارتنون ،اســکای تری توکیو ،موزه
لوور ،طاق پیروزی ،کلیسای ســانتا ماریا نووال ،پل بروکلین ،قلعه
امید خوب ،بنای یادبود کلمب ،ساختمان امپایر استیت ،پل گلدن
گیت ،برج کج پیزا ،چشم لندن ،یادبود ملی کوه راشمور ،کاخ ملی،
مرکز تجارت جهانی یک ،کاخ ورســای،یادبود رودز ،استون هنج،
موزه ملی توکیو ،میدان ترافالگار ،کلیسای وست مینستر ،یویوگی
استادیوم هستند.

تفاوتدولتویدئوکنفرانسی
و مردمی

دکتر علی بهادری ،ســخنگوی دولت مردمی
و رئیس شــورای اطالعرسانی دولت سیزدهم
در نشســت خبرنگاران رســانههای کشــور
حضــور یافت و درباره برخی مســائل به ویژه
واکســن کرونا و این که دیگر کشور به صورت
ویدئوکنفرانسی اداره نمیشود ،سخن گفت و
درباره این موضوع ،چهارشنبه ،مورخه دهم آذر
به طور مفصل در صفحات اول و چهارم روزنامه
آفتاب یزد چاپ شد .ضمن قدردانی از ایشان و
مدیرمسئول مردمی روزنامه آفتاب یزد نسبت
به انتشار خبر و گزارش سفرهای استانی رئیس
جمهوری ،نکاتی را درباره برخی مسائل اعالم
میکنم و امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.
 -۱روحانی ،رئیس جمهوری ســابق ،با شیوع
ویــروس کرونا ،گفته بودند کرونا را شکســت
میدهیم ،اما مانند بســیاری از وعدههایی که
دادند ،نتوانســتند به قول و قرارهایشان جامه
عملبپوشانند.امادولتمردمیرئیسیتوانستند
کرونا را ،با واردات واکسن ،شکست دهند.
 -۲در بســیاری موارد و حــوادث ناگوار مانند
سیل و زلزله ،ایشان به جای حضور در مناطق و
شهرهای حادثه دیده و ابراز همدردی با مردم یا
مسئوالن و نشست ها ،به طور ویدئوکنفرانسی
شــرکت میکردند تا ،مبادا به بیماری کرونا،
مبتال شوند! ایشان برای برگزاری برخی مراسم،
به دلیل ایــن که طاقت گرمای تابســتان را
نداشتند ،برایشان تجهیزات سرمایشی تدارک
میدیدند!
 -۳آیت اهلل رئیسی در دستگاه قضا و اکنون که
به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده اند ،به
دلیل مردمی بودن ،برای رسیدگی به مشکالت
هموطنان ،با سفرهای استانی ،به میان مردم
مــیرود و حضوری  -نه ویدئوکنفرانســی -
گفتگومیکند.
مردم به راحتی عملکرد دولتهای دوازدهم و
ســیزدهم را میدیدند و میبینند و به خوبی
تفاوتهای گذشته و حاال را درک میکنند.
در حال حاضر ،مــردم از دولت مردمی انتظار
دارند ،به مشکالت اقتصادی ،گرانی و بیثباتی
قیمتها به طور جدی و اساســی رســیدگی
کنند تا بتوانند بدون هیــچ گونه دغدغه ای،
زندگی کنند.

ممنوعیت ارسال بدون اجازه
تصاویر و ویدیوهای شخصی
درتوییتر

الیک و کامنت جنجالی
رونالدوعلیهمسی

دوشنبه شب در مراسم توپ طال ،مسی توانست
برای هفتمین بار این جایزه را از آن خود کند
و بــه بهترین بازیکن ســال  ۲۰۲۱نام گیرد.
البته این جایزه مســی با واکنشهای بسیاری
همراه شــد و عده کثیری معتقد هستند که
حق لواندوفســکی در اینجا خورده شده است.
بســیاری نیز ایــن جایزه مســی را «دزدی»
خطــاب کردند .از کاســیاس ،تونــی کروس،
توماس مولر و بســیاری از فوتبالیســتهای
کنونی نســبت بــه این اتفاق واکنش نشــان
دادند که این اوج ماجرا نبود .شــب گذشــته
در صفحه هواداری رونالدو ،مطلبی نوشته شد
که ِّ
دال برعدم لیاقت مســی را برای این جایزه
بود .این صفحه هواداری به حمایت از رونالدو
پرداخت و جایزه مســی را شــرمآور ،کثیف و
دزدی لقــب داد .این مطلب با الیک و کامنت
رونالدو روبهرو شــد .کریستیانو زیر این پست
واژه «حقیقت» را کامنت کرد تا به سوژه بزرگ
فضای مجازی بدل شــود .بسیاری از هواداران
رونالدو با انتشار این پیام ،ادعا داشتند که خو ِد

کریس نیز نســبت به اتفاقات کنونی توپ طال
معترض است و بسیاری از هواداران مسی نیز،
رونالــدو را حقیر ،حســود و بیاخالق خطاب
کردند .هواداران مسی و برخی سایتها از این
کار رونالدو ابراز تاســف کردند و نوشتند که او
اخالق ورزشــی را رعایت نکرده و نشان داده
که چقدر عقده و حسادت به این موضوع دارد.
عدم حضور رونالــدو نیز با واکنشهای زیادی
همراه شد .پیش از آغاز مراسم ،سردبیر مجله
فرانس فوتبالی در اظهارنظری جنجالی اعالم
کرد که رونالدو زمانی بازنشسته خواهد شد تا
تعداد توپ طالی خود را به اندازه مسی برساند.
رونالدو نیز بالفاصله پس از این ادعا ،پستی در
فضای مجازی منتشر کرد و به شدت به انتقاد
از فرانس فوتبال پرداخت .او نوشت که سردبیر
این مجله قصد دارد با ادعاهای کذب ،نام خود
را بر ســر زبانها بیانــدازد .موضوع توپ طال
همچنان ادامه دارد و بسیاری از اهالی فوتبال
معتقد هستند که مسی در سال  ۲۰۲۱لیاقت
توپ طال را نداشته است.

توییتر از این پس اجــازه نمی دهد تصاویر و
ویدیوهای شــخصی بدون رضایت فرد در این
پلتفرم به اشــتراک گذاشته شــود.به گزارش
ایسنا ،سیاست حریم خصوصی توییتر پیشاز
این اشــتراک گذاری اطالعات خصوصی افراد
دیگر مانند شــماره تلفن ،نشــانی و آی دی
آنها را ممنوع کرده بود.توییتر در یک پســت
وبالگ اعالم کرد هنگامی که از سوی افرادی
که در رسانه های ارسال شده حضور دارند یا از
سوی نماینده قانونی آنها اطالع پیدا کنیم که
با اشتراک گذاری تصویریا ویدیوی خصوصی
خود موافق نبوده اند ،رســانه مورد نظر از این
پلتفرم حذف خواهد شــد.بر اســاس گزارش
رویترز ،جک دورســی ،هم موســس توییتر
دوشنبه هفته جاری از سمت مدیرعاملی این
شرکت کناره گیری کرد و پاراگ آگراوال ،مدیر
فناوری توییتر جانشین وی شد.

گورستانلنجها

لنجهای چوبی و سنتی که تاریخی از آنها
گذشــته ،در بندر عامری و در خور به گل
نشسته اند .این لنجهای قدیمی در خلیج
فارس ســالیان طوالنی جوالن میدادند
و برای تجــارت ،باربری و ماهیگیری بین
کشورهای حاشــیه خلیج فارس در تردد
بوده اند .این لنجها اکنون تن به گل داده
و تبدیل به مکانی جذاب و تماشایی برای
جذب گردشگر شده اند / .فرارو

پرتاب مسافر زن به داخل ریل قطار

پلیس هنگ کنگ مردی را که اقدام به هل دادن و پرتاب یک زن به
داخل ریل قطار کرده بود دستگیر کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
ویدئویی که به تازگی منتشر شده است صحنه پرتاب مسافر توسط
یک مرد به داخل ریل قطار در یکی از ایستگاههای قطار هنگ کنگ
را به تصویر میکشــد .در این حادثه یک مســافر مرد که روی سکو
ایستاده بود ،ناگهان این زن را که از مقابل وی عبور میکرد به داخل
ریل قطار پرتاب کرد .این اتفاق در ایستگاه تای هینگ واقع در تئون
مون هنگ کنگ رخ داد .ویدئویی که توسط دوربین مدار بسته تهیه
شــده چگونگی اقدام این مسافر مرد را نشان میدهد .در ابتدای این

ویدئو در حالی که تعدادی مسافر و از جمله متهم روی سکو ایستاده
و منتظر قطار هستند ،قربانی وارد سکو میشود .در این ویدئو مشاهده
میشــود در حالی که قربانی به سمت انتهای سکو در حرکت است
پساز رسیدن به مقابل این مرد ناگهان توسط وی به داخل محدوده
ریل پرتاب میشــود .این ویدئو نشان میدهد شدت پرتاب به حدی
اســت که این زن پس از فرود روی زمین پشتک نیز میزند .پس از
انتشار این ویدئو ،پلیس هنگ کنگ از دستگیری متهم خبر داد .پلیس
هنگگنگ در بیانیهای اعالم کرد که فرد مهاجم را دستگیر کرده است.
هویت فرد مهاجم از سوی پلیس اعالم نشده است.

