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کمپانــى فولکــس واگن که 
بزرگتریــن  تولید کننده خودرو 
در جهان اســت، اعــالم کرده 
راه هایى براى استفاده از پرینتر 
ســه بعدى اچ پى یافته است تا 
با اســتفاده از آن بتواند برخى 
قطعات خــودرو نظیر گیربکس 

را تولید کند. 
این نخستین بار است که یک 
شرکت خودروسازى قصد دارد 
از پرینتر سه بعدى در خط تولید 
خود استفاده کند. فولکس واگن 

اعالم کرده قصــد دارد از این روش براى تولید 
انبوه اســتفاده کند و احتمال مى دهد که این 
روش بین دو تا سه ســال دیگــر کامال مورد 

استفاده قرار بگیرد. 
مدیر بخــش تکنولوژى این شــرکت گفته: 
«اینکه یک خودرو به طور کامل توسط پرینتر 
سه بعدى تولید شــود، به این زودى ها محقق 
نخواهد شد اما این امکان به راحتى وجود دارد 
که بتوان با استفاده از پرینتر سه بعدى برخى 

قطعات خودرو را تولید کرد». 
یکى از فواید استفاده از پرینتر سه بعدى در 

صنعت خودروســازى این اســت که مى تواند 
بدون ســاخت ابزار تولید بســیارى از قطعات 
تولید را به ســرعت ساخت. شــرکت فولکس 
واگــن هم اکنــون 90 پرینتر ســه بعدى در 
کمپانى خــود دارد که از ایــن پرینترها براى 
ساخت برخى قطعات خاص استفاده مى شود، 
اما این شــرکت اعالم کرده اســت مى توان از 
پرینتر سه بعدى براى ســاعت قطعات بسیار 
حساس نظیر پیستون نیز استفاده کرد. روش 
کار این پرینتر این گونه اســت که هر قطعه را 
الیه الیه مى ســازد تا زمانى که همه اجزاى آن 

کامل شوند. 

استفاده فولکس واگن از پرینتر سه بعدى براى تولید قطعات

که
 این

و  
روزنامه گاردين در تيتر صفحه نخســت خود از 
در معرض خطر قرار گرفتن هزاران فرصت شــغلی 
در صورت خروج انگليس از اتحاديه اروپا خبر داده 
اســت. اين روزنامه به نقل از مديــر عامل کمپانی 
اتومبيل  سازی جگوار نوشته است که او به ترزا می 
در خصوص طرحش برای خــروج از اتحاديه اروپا 

هشدار داده است. 

روزنامه يو اس ای تودی چــاپ آمريکا يک روز پس 
از سالروز حمالت ١١ سپتامبر نوشته، حمله همچنان 
در حال قربانی گرفتن است. اين روزنامه خبر داده هنوز 
برخی از کسانی  که به دليل انتشار گازهای سمی ناشی 
از آتش و دود مجروح شــده بودند جان خود را از دست 
می دهند. بيشتر اين افراد جزو ١٠ هزار نفری بودند  که 

در ابتدا به کمک قربانيان شتافتند. 

روزنامه ديلی ميل به نقل از يک تحقيق منتشر شده، 
نوشته است که دو سوم مردم انگليس اضافه وزن دارند. 
اين در حالی اســت که اين آمار در ديگر کشــورهای 
اروپايی بســيار متفاوت اســت. در واقع بــه ازای هر 
٥٣بريتانيايی چاق تنها ٢ فرد چاق در ديگر کشورهای 
اروپايی وجود دارد. اين گزارشــی اســت که سازمان 
جهانی بهداشت از وضعيت انگليس منتشر کرده است. 

ک
وس

 کی

آخرین بارى کــه طوفانى با این قدرت به وقوع پیوســت، 
دوایت آیزنهاور در کاخ سفید بود و مرلین مونرو و جو دیماگیو 

تازه ازدواج کرده بودند.
به گزارش آسوشیتدپرس، طوفان اخیر آمریکا موسوم به 
فلورنس، قوى ترین طوفانى است که در 60 سال گذشته به 
کارولیناى شمالى مى رسد. این طوفان با بارش شدید باران و 
بادهایى به سرعت بیش از 210کیلومتر بر ساعت همراه بوده 
است. کارولیناى شــمالى تنها یک بار جز این درگیر طوفان 
درجه 4 شــده بود که آن هم در دهه 1850 آغاز شــده بود. 
طوفان هوگو در  سال 1989 که طوفانى در رده 4 بود، باعث 

ریزش زمین در کارولیناى جنوبى شده بود.
در مقایســه، فلوریــدا که منطقه اى اســت کــه در آن 
طوفان هاى زیادى آغاز مى شــود، دست کم دچار 5 طوفان 
درجه 4 یا بیشتر، در قرن گذشته بوده است؛ ازجمله طوفان 
آندره در  سال 1992. طوفان  هازل در  سال 1954، سرعتى 
معادل 240کیلومتر بر ساعت داشت که به ساحل کارولیناى 
شمالى رسید و وارد این ایالت شد. وقتى این طوفان به شهر 
«رالى» رسید، کمى از سرعتش کاسته شد. در آن زمان 19نفر 
در کارولیناى شمالى جان خود را از دست دادند. این طوفان 

حدود 15 هزار ساختمان را تخریب کرد.
جى بارنز، نویســنده کتاب تاریخچه طوفان در کارولینا 
و فلوریــدا مى گوید: «طوفان هازل، نقطــه عطفى در تاریخ 
کارولیناى شمالى به شــمار مى آید. این طوفان خرابى هاى 
وسیعى را در سراسر ایالت برجاى گذاشت.» 12ساعت پس 
از ریزش زمین، طوفان هازل به منطقه بوفالو در شهر نیویورك 
رسید و از میان 7 ایالت با ســرعت بیش از 160کیلومتر بر 

ساعت گذر کرده بود.
افراد کمى در آن زمان طوفانى بشدت  هازل را تجربه کرده 
بودند. طوفانى که دست کم 60 کشته در ویرجینیا، پنسیلوانیا 
و نیویورك بر جاى گذاشــت. جرى هلمز 86ســاله در آن 
زمان براى ماه عسل به جزیره اى در کارولیناى شمالى رفته 
بود که طوفان هازل در 14 اکتبر 1954 به آن جا رســید. او و 

همسرش براى پیاده روى به بیرون رفته بودند و افسرى که 
درهاى خانه ها را مى زد و به آنها مى گفت که خانه هایشان را 
به مقصدى امن ترك کنند، نتوانسته بود به آنها هشدار دهد. 
با این حال، آنها بسیار شانس آوردند که زنده ماندند. هلمز به 
یاد مى آورد که آن روز دوشنبه بود و آنها موبایلشان را در طبقه 
دوم خانه جا گذاشــته بودند. وقتى طوفان به ساحل رسید، 
امواج بلندى را به ســمت خانه ها آورد و خانه آنها خراب شد. 
او گمان مى کرد که شاید سقف یک خانه اطراف آنها، جاى 
امنى باشد، اما امواج دریا، آن جا را نیز خراب کرد و خانه را نیز 
با خود برد. حاال جرى  هلمز و همسرش چه درس هایى از آن 
طوفان و طوفان هایى با قدرت زیاد گرفتند؟ جرى مى گوید: 
«من آن موقع اصال گمان نمى کردم که شرایط آن قدر وخیم 
شــود که ترك خانه امن تر از ماندن در خانه باشد. اگر براى 
پیاده روى به بیرون نرفته بودیم، قطعــا در خانه مى ماندیم 
و کشته مى شــدیم.» در همان روزها، آیدا  هاول و شوهرش، 
خود را آماده مى کردند تا روز دوشنبه خانه خود را در روستاى 
سالو، جایى که حدود یک سال در آن جا زندگى کرده بودند، 
ترك کنند. آنها 320کیلومتر به سمت رالى، خانه پدرى شان 
درحال رانندگى بودند که ناگهان طوفان فران در  سال 1996 
به آن جا رسید. طوفان فران، در همان مسیرى حرکت کرد که 

طوفان اخیر فلورنس حرکت کرده است. 
آیدا  هاول مى گوید: «من درحال رانندگى بودم که ناگهان 
یک درخت روى خــودرو افتاد. هنوز هم پس از گذشــت 
22 سال از آن واقعه، نتوانســتم ترس آن لحظه را فراموش 
کنم.» جى بارنز، نویسنده کتاب تاریخچه طوفان در کارولینا 
و فلوریدا مى گوید، امروزه شرایط کمى تغییر کرده است. اینکه 
هزاران خــودرو را مى بینید که درحال ترك منطقه طوفانى 
هستند تا به مناطق امن بروند، تفاوت زیادى را بین طوفان 
 هازل و طوفان فلورنس نشان مى دهد. امروزه ما پناهگاه هاى 
خوبى را براى ســاکنان ســاخته ایم که مى توانند در آن جا 
درامان بمانند، اما همه اینها در مقابل بالیى که بشر به دست 

خود بر سر آب و هوا آورد، ناچیز است.

بادهایى با سرعت 240کیلومتر بر ساعت بر فراز کارولینا

طوفان فلورانس
زندگى آمریکایى ها را تهدید مى کند

روزنامه نگارى که
کاخ سفید را به لرزه درآورد

باب وودوارد پيش از هم ســابقه چنين 
کارهايی را داشته اســت. زمانی که او 
به همــراه همکاری برنشــتاين گزارش 
تحقيقی خودشــان را در خصوص فساد 
راچارد نيکسون در شــنود کاخ سفيد 
منتشر کرد، مدتی نگذشت که نيکسون 
مجبور شــد از مقامش استعفا کند. حاال 
وودوارد بازگشــته و همه آن تجربيات 
گرانبهايش را پی کتابی گذاشــته است 
که انتشارش دونالد ترامپ را به دردسر 

انداخته است. 
وودوارد کــه از نســل روزنامه نگاران 
قديمــی آمريکا اســت، در مصاحبه ای 
با روزنامــه نيويورک تايمــز گفته يکی 
از مقامات کاخ ســفيد به او تلفن کرده 
و گفتــه همــه می دانند که هــر چه تو 
نوشته ای درست است. آن چه نوشته ای، 

هزاردرصد درست است. 
وودوارد همچنيــن گفته همين آدم به 
صورت علنی چيزهايی می گويد که کامال 
خالف گفته هايش به من است. اين نشان 
می دهد که برخی مقامات کاخ ســفيد  
از تــرس ترامپ نظرات خــود را پنهان 
می کنند. وودوارد در کتاب خود تصويری 
آشــفته و وحشــتناک از کاخ سفيد به 
خواننده می دهد. مکانی که هيچ کســی 
در آن راســت نمی گويــد و همه نگران 
رفتارها و تصميم هــای رئيس جمهوری 
هســتند. برای مثال وودوارد در بخشی 
از کتاب نوشــته که گــری کوهن و راب 
پورتر از مشاوران اقتصادی ترامپ قبل از 
اخراجشان از کاخ سفيد برخی اسناد را 
از روی ميز ترامپ دزديده اند تا او نتواند 
آنها را  امضا کند. چــون اگر ترامپ آن 
اسناد را امضا می کرد اقتصاد آمريکا در 
خطری جدی قرار می گرفت. البته ترامپ 
به شدت ادعاهای وودوارد در اين کتاب 

را رد کرده است. 

چهره

خبرگزارى آسوشیتدپرس 
گزارش داده اجماعى در 

میان داوران مسابقات 
تنیس درحال شکل گرفتن 
است که براساس آن این 
داور ها مسابقاتى که سرنا 

ویلیامز در آن شرکت 
دارد را تحریم خواهند 
کرد. سرنا ویلیامز در 

مسابقات اوپن آمریکا در 
اعتراضى شدید به داور 

مسابقه به او فحاشى کرد. 
فدراسیون بین المللى تنیس 

اعالم کرد که تصمیمات 
داور در آن مسابقه کامال 
درست و براساس قوانین 
مسابقات تنیس و قوانین 
گراند اسلم تنیس اوپن 

آمریکا بوده است. 

به گفته منابع مطلع، 
حدود 50 قانون گذار 

حامى بریگزیت «سخت» 
از حزب محافظه کار 

انگلیس، نشستى را 
برگزار کرده اند تا 

درباره چگونگى و زمانى 
که مى توانند ترزا مى  

را به کناره گیرى از 
نخست وزیرى کشورشان 

مجبور کنند، بحث و 
رایزنى کنند. نمایندگانى 

از گروه تحقیقات اروپایى 
(ERG) این مسأله را مورد 

بررسى قرار دادند که 
چگونه به بهترین شکل 
مى توان قوانین انتخاب 

رهبرى حزب را مشخص 
کرد. یکى از آنان که 

در جلسه حضور داشت، 
گفت: همه کسانى که 

مى شناسم مى گویند ترزا 
مى  (نخست وزیر انگلیس) 
باید برود، او فاجعه است 

و این رویه نمى تواند ادامه 
یابد.

احتمال تحریم ویلیامز 
توسط داروها

رایزنى هم حزبى هاى 
ترزا مى  براى عزل او از 

نخست وزیرى

عکس خبراخبار روز

دونالد ترامپ و همسرش مالنيا، برای مراسم سالگرد ١١ سپتامبر در فرودگاه 
جان مورتا جانسون حضور پيدا کرده اند. ژست ترامپ، سوژه عکاس رويترز شده 

است.
Reuters

خرس سفيد جنگلی در جزيره گريبل در کانادا مشغول غذا خوردن است.
National Geographic

رعد و برق در شهر وود ريور در ايالت نبارسکای آمريکا.
Randy Olson
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گاه
ن بیش از 4 هزار و 400 زن کاتولیک با انتشــار نامه اى اعتراضى به پاپ از او خواستند که درباره 

اتهامات مربوط به تعرض و سوء استفاده جنسى کاردینال ســابق توضیح دهد. این زنان در نامه 
خود نوشته اند: «قلب هایمان شکسته اســت، ایمانمان در معرض خطر قرار گرفته و بحرانى که 
مذهب محبوب ما را فرا گرفته، نگرانمان کرده اســت. ما حتما شایســته این هســتیم که شما 

توضیحاتى ارایه کنید.» 

اعتراض
 4 هزار و 400

زن کاتولیک به پاپ
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هـر کسـى کـه در خانه شـما 
حضور دارد بایـد بداند هنگام 
اقدامـى  چـه  زلزلـه  وقـوع 
انجـام دهـد حتـى اگر شـما 
آنجـا  حادثـه  وقـوع  موقـع 

نباشـید.


