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اخترشناسان جزییات سیگنال های مرموزی را که 
از یک کهکشان دوردست می آیند و توسط تلسکوپی 
در کانادا ردیابی شده را فاش کرده اند. ماهیت دقیق 
و سرمنشــأ این فوران های بزرگ امواج رادیویی در 
فضا معلوم نیست. درمیان مجموعه ای از ۱۳ فوران 
سریع رادیویی ردیابی شده موســوم به »اف آربی«، 
یک سیگنال تکرارشــونده خیلی غیرعادی وجود 
داشت که از همان منبع در حدود ۱.۵میلیارد سال 
نوری می رسید.چیزی شبیه به این پدیده در گذشته 
فقط یک بار دیگر گزارش شده که توسط تلسکوپ 
دیگری ردیابی شد. اینگرید استرز اختر فیزیکدان 
از دانشگاه بریتیش کلمبیا )یو بی سی( گفت: »اینکه 
قبال یک بار دیگر چنین رویدادی را مشاهده کرده ایم، 
نشــان می دهد که شــاید این پدیده بیشتر اتفاق 
می افتد و با تکرار آنها و وجود منابع بیشــتری برای 
مطالعه، ممکن است بتوانیم این معمای کیهانی را 
حل کنیم- اینکه از کجا می آیند و چه چیزی باعث 
آنها می شود.« رصدخانه »سی اچ آی ام ای« واقع در 
»اوکاناگان ولی« در بریتیش کلمبیا حاوی ۴ آنتن 
نیمه استوانه ای ۱۰۰متری است که هر روز سرتاسر 

آسمان نیمکره شمالی را اسکن می کند.
این تلسکوپ سال قبل راه اندازی و فعال شد و ۱۳ 

فوران بزرگ رادیویی را تقریبــا فورا ردیابی کرد که 
شامل همان سیگنال مرموز تکراری بود. جزییات این 

تحقیق اکنون در نشریه نیچر چاپ شده است.
شریهارش تندولکار از دانشگاه مکگیل کانادا گفت: 
»ما یک سیگنال تکراری دوم را کشف کرده ایم که 
مشخصات آن خیلی شبیه به سیگنال  تکرارشونده 
قبلی اســت. این، اطالعــات بیشــتری در مورد 
ویژگی های تکرارشونده ها دراختیار ما می گذارد.« 
»اف آر بی«  ها فوران های برق آســا و قدرتمندی از 
امواج رادیویی هستند که از اعماق کیهان می آیند. 
دانشــمندان تاکنون حدود ۶۰ انفجار برق آســا از 
جنس ســیگنال های رادیویی و دو تا سیگنال که 
تکرار می شوند را ردیابی کرده اند. به تصور آنها شاید 
روزانه حداکثر یک هزار »اف آربی« در آسمان اتفاق 
بیفتد. شــماری نظریات در مورد علت این فوران ها 
وجود دارد.یک نظریه آنها را به یک ستاره نوترونی با 
میدان مغناطیسی فوق العاده قوی و گردش محوری 
)وضعی( بسیار سریع و نظریه ای دیگر آنها را به دو 
ستاره نوترونی درحال ادغام نسبت می دهد. به عالوه 
گروه کوچکی از منجمان هم هستند که می گویند 
این امواج ممکن اســت از فضاپیمــای موجودات 

فرازمینی بیاید.

احتمال دریافت پیام هایی از موجودات فرازمینی

سیگنالهایرادیوییمرموزفضاازکجامیآیند؟ که
 این

و  
روزنامه آریزونا رپابلیک در عکس صفحه نخســت 
خود عکسی از ترامپ در کنار مرزبانان آمریکایی منتشر 
کرده و از تهدید ترامپ مبنی بر اعالم وضع اضطراری 
برای تأمین بودجه احــداث دیوار مرزی مکزیک خبر 
داده اســت. ترامپ گفته اگر دموکرات ها این بودجه را 

تخصیص ندهند، وضع اضطراری اعالم خواهد کرد.

روزنامــه تایمزلندن عکســی از انــدی موری، 
تنیسور انگلیسی، منتشــر کرده است. این تنیسور 
که مصدوم است روز گذشــته اعالم کرد که دیگر 
نمی تواند بــا درد تنیس بازی کند و مجبور اســت 
تنیس را برای همیشــه کنار بگذارد. موری ماه ها 

است که از مصدومیت رنج می برد.

هفته نامه تایم با چاپ طرحی در صفحه نخســت خود از 
دوئل ترامپ و نانسی پلوسی، رهبر اکثریت دموکرات در کنگره 
آمریکا، سخن گفته است. به محض روی کار آمدن دموکرات ها 
در کنگره رویارویی ترامپ با این نهاد قانونگذاری آمریکا شدت 
یافته و نخســتین نتیجه این رویارویی تعطیل شدن دولت 

آمریکا بر سر بودجه دیوار مرزی مکزیک است.

ک
وس

 کی

مدت کوتاهی پس از ازدواج جف بزوس و مک کنزی بزوس، 
خانم مک کنــزی در حالی از نیویورک تا ســیاتل رانندگی 
می کرد که جف در خودرو در حال تایپ یک طرح اقتصادی 

بود که بعدها باعث تاسیس سایت آمازون شد.
حاال 25 سال از آن روز می گذرد و مک کنزی باز می خواهد 
سوار خودرواش شود، اما ظاهرا این بار با این امکان که بتواند 

کنترل شوهرش را بر ارزشمندترین شرکت جهان کم کند.
به نظر می رســد علت طالق ثروتمندتریــن زوج جهان 
چیزی نیست جز خیانت جف بزوس به همسرش و ارتباط 
او با  لورن وندی سانچز؛ بازیگر و مجری 49 ساله. مدیر یکی 
از بزرگ ترین غول های خرده فروشی آنالین جهان که قربانی 
فناوری شده است. درواقع راز روابط او با یک چهره هنری به 
خاطر شبکه های اجتماعی و تماس های تکنولوژیک افشا 

شده و زندگی مشترکش نیز متالشی شده است.
این زوج که پولدارتریــن زوج جهان به شــمار می روند، 
روز چهارشنبه، در بیانیه مشترکی اعالم کردند که در حال 
طالق گرفتن هستند. این طالق می تواند سهام جف بزوس 
را به حد قابل توجهی کاهش دهد و درها را برای همسر او باز 

کند تا یکی از بزرگترین سهامداران شود.
هنوز مشخص نیست که شرایط قرارداد طالق جف بزوس 
و مک کنزی چیست، اما وکال می گویند احتماال جف بزوس 
راهی برای حفظ قدرت رأی گیری در آمازون پیدا خواهد کرد.

اگر این زن و شوهر تصمیم گرفته باشند که پرونده طالق 
خود را در واشنگتن، یعنی جایی که زندگی می کنند و مقر 
آمازون در آن است، به جریان بیندازند، طبق قوانین دولتی، 
دارایی هایی که در طول 25 ســال ازدواجشان انباشته شده 
است، متعلق به هر دو آنها اســت، مگر این که آنها یک متن 
توافق بنویسند و تا این لحظه مشخص نیست که آیا این زن 

و شوهر چنین توافقی را در دست دارند یا خیر.
با این حــال، در مورد بزوس ها، که بر اســاس شــاخص 
بلومبرگ دارای ثروت  خالص 137 میلیارد دالری هستند، 

احتماال دادگاه این پول را به طور مساوی تقسیم می کند.
جف بزوس هنوز هم بزرگترین ســهامدار آمازون اســت 

و مالکیت 16.3 درصد از ســهام  شــرکت را در اختیار دارد. 
افزون بر این، او شرکت فضایی بلو اوریجین را تاسیس کرد و 

واشنگتن پست را در دوران 25ساله فعالیت خود خرید.
اگر توافقی در میان نباشــد، جف بزوس مجبور می شود 
نیمی از آن 16 درصد سهام را به همسرش بدهد و مک کنزی 
هم از این سهام بیشــتر، می تواند برای ایجاد تغییراتی علیه 
همســر ســابقش اســتفاده کند، اما برخی از متخصصان 
می گویند که ســهم 8 درصدی به میزانی نیست که بتواند 

کنترل آمازون را به دست کسی بدهد.
دیوید اســتارکس، وکیل طالق در ســیاتل، در این باره 
می گوید که تقسیم عادالنه از دید قانون واشنگتن همیشه 
بدین معنی نیست که دارایی ها 50-50 تقسیم شود. به گفته 
اســتارکس، در موارد خاص، دادگاه تالش می کند تا حتی 
دارایی ها را  طوری تقسیم کند که هر دو طرف در درازمدت 
تقریبا برابر با یکدیگر باشند؛ برای مثال اگر یکی از همسران 
دارای پتانسیل بیشتری برای کســب درآمد باشد، این فرد 
ممکن است دارایی های کمتری را دریافت کند، زیرا احتمال 
دارد که در طوالنی مدت بتواند برای خود دارایی های بیشتری 

فراهم کند.
اکنون نگرانی جدی برای سهامداران این است که چگونه 
طالق می تواند کنترل شرکت آمازون را از دست جف بزوس 
خارج کند. با این حال، برخی از سهامداران نیز نگران وضعیت 
ذهنی و روانی بزوس پس از طالقند، اما یکی از کارشناسان 
سرشناس حوزه فناوری می گوید بزوس مردی نیست که به 

خاطر طالقش افت کند.
دیوید الرکر، استاد دانشکده بازرگانی استنفورد می گوید: 
»برخــی از مدیــران اجرایی کــه از دارایی های شــخصی 
برای تملــک طالق اســتفاده می کنند، در کســب وکار از 
ریسک پذیری برخوردار می شــوند، اما در مورد جف بزوس، 

ریسک پذیری خاصی در بازی رخ نخواهد داد.«
پیتر والزر، وکیل آمریکایی سرشناس و مدیر آکادمی وکال 
نیز اظهار داشــت: »تنها چیزی که سهامداران باید نگرانش 

باشند، دادرسی طوالنی است.«

ثروتمند ترین خانواده سیلیکونی قربانی فناوری شدند

طالقجفبزوسومککنزی
پولدارترینزوججهان

شهادتعلنیکوهنعلیهترامپ

وکیل پیشین ترامپ که حاضر به همکاری 
علیه او با بازپرس ویژه پرونده روسیه شده، 
اعالم کرد که درباره ارتباط رئیس جمهوری 
آمریکا با مسکو در کنگره شهادت می دهد. 
مایکل کوهن، وکیل پیشین دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا که پیشتر به برخی 
اتهام ها علیه خود اعتراف کرده است، قصد 
دارد در مجلس نمایندگان این کشور شهادت 
دهد. االیجا کامینگز، رئیس کمیته نظارت 
و اصالحات مجلس نماینــدگان آمریکا با 
تایید این مطلب گفــت که کوهن با حضور 
در این کمیته به پرســش های اعضای آن 
پاسخ می دهد. اعالم شهادت علنی کوهن 
در مجلس نمایندگان آمریکا نخســتین 
قدرت نمایی دموکرات هــا مقابل ترامپ از 
زمان به دست آوردن اکثریت کرسی ها در 
این مجلس است. کوهن قرار است 7 فوریه 
)18 بهمن ماه( به پرسش های اعضای کمیته 
نظارت مجلس نماینــدگان آمریکا درباره 
ارتباط ســتاد انتخاباتی ترامپ با روسیه و 
همچنین پرداخت حق الســکوت به زنانی 
که ترامپ را متهم به ارتباط جنســی کرده 
بودند، پاسخ دهد. وکیل پیشین ترامپ با 
رابرت مولر، بازپرس ویــژه پرونده دخالت 
روســیه در انتخابات ســال 2016 آمریکا 
همکاری کرده و اطالعات ارزشمندی درباره 
شرکت ترامپ و قراردادهایش با کاخ سفید 
به او داده است. کوهن ماه گذشته دو فقره از 
اتهام هایش را پذیرفت و اعتراف کرد که در 
شهادتش در کنگره به قانونگذاران آمریکایی 
دروغ گفته است. او همچنین اعتراف کرد 
که از محل هزینه های تبلیغاتی و به دستور 
ترامپ بــه زنانی که او را متهــم به ارتباط 
جنسی نامشروع کرده بودند، حق السکوت 
پرداخت کرده است. این در حالی است که 
رئیس جمهوری آمریکا بــا رد این اتهام ها 
گفته است که کوهن برای گرفتن تخفیف 
در مجازاتش به مولر و کنگره دروغ می گوید. 
کوهن ماه گذشته و پس از اعتراف هایش، در 
یک دادگاه فدرال به سه سال حبس محکوم 
شد که قرار است دو ماه دیگر برای گذراندن 

آن به زندان معرفی شود.

چهره

خبرگزاری فرانسه به 
نقل از سخنگوی ائتالف 

ضدداعش اعالم کرد: 
»آمریکا خروج نیروهایش 

را از سوریه آغاز کرده 
است.« این خبرگزاری 

گزارش داد که سخنگوی 
ائتالف ضدداعش اعالم 

کرد خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه آغاز 
شده است. روز پنجشنبه 

نیز یک مسئول در وزارت 
دفاع آمریکا )پنتاگون( 
به خبرگزاری فرانسه 

گفت که ارتش آمریکا 
روز جمعه خارج کردن 
تجهیزات خود از سوریه 

را آغاز کرده است. پیش 
از این نیز شبکه سی ان ان 

اعالم کرده بود که آمریکا 
طی چند روز اخیر تعدادی 
از تجهیزات خود را خارج 

کرده است.

روزنامه واشنگتن پست 
در مطلبی نوشت که 

محمد بن سلمان 
همچنان به صورت منظم 

با سعود القحطانی که 
به دست داشتن در قتل 

جمال خاشقجی متهم 
است، در ارتباط است. 
روزنامه واشنگتن پست 

به نقل از منابع آمریکایی 
و عربستانی نوشت:   

»محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان همچنان 

با سعود القحطانی، 
مشاور برکنارشده اش 

که متهم به دست 
داشتن در قتل جمال 

خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد عربستانی است، در 

ارتباط است و مرتب از 
او مشورت می گیرد.

آغاز خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه

واشنگتن پست: بن سلمان 
همچنان با قاتل خاشقجی در 

ارتباط است

عکس خبراخبار روز

با تشــدید شــرایط وخیم اقتصادی در ونزوئال، هر روز تعداد کــودکان خیابانگرد و 
کارتن خواب بیشتر می شود. جیسوس، یکی از این کودکانی است که در سطل آشغال 

به دنبال غذا می گردد.
EPA

محققان در موسسه تحقیقاتی ایست گریپ در گرینلند، درحال تحقیق روی یخ های 
چندین هزارساله برای پیش بینی وضعیت آب وهوایی هستند. تکه یخی که در دست 

این مرد دیده می شود، عمری 40هزارساله دارد.
Anna Filipova

بازگشت زندگی عادی به بغداد.
Guardian
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گاه
ن دادگاهی در زیمبابوه سه نفر را به اتهام سرقت کیف پر از پول رابرت موگابه، رئیس جمهوری سابق این 

کشور محاکمه می کند. این سه نفر متهم هستند پس از سرقت ۱۵۰ هزار دالر پول نقد از ویالی موگابه، 
از این پول برای خریداری خانه، خودرو و احشام استفاده کرده اند. یکی از متهمان کنستانتینا موگابه نام 
دارد که از بستگان آقای موگابه است. او متهم است کلیدهای خانه روستایی موگابه را که در اختیار او بوده 
به دو متهم دیگر که از خدمه نظافتی خانه بوده اند، داده است. به گفته دادستان، یکی از متهمان ۲۰ هزار 

دالر از مبلغ سرقت شده را برای خرید خانه هزینه کرده و عالوه بر آن یک تویوتا خریده است.

محاکمهسارقان
کیفپولرابرت

موگابه

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 16

اتمام صفحه آرایی
16 / 30

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
جراحـات احتمالـی محافظت 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
پناه گیـری را تمریـن کنیـد.


