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سازمان ناسا اعالم کرده شــهاب سنگى به 
بزرگى یکــى از اهرام مصر به طــول 160 متر 
با ســرعت بیش از 50  هــزار  کیلومتر بر ثانیه 
به ســمت زمین در حرکت است و پیش بینى 
مى شــود بدون برخورد با زمیــن از نزدیکى 

زمین  رد شود.
 ناســا اعالم کــرد کــه ایــن نزدیک ترین 
فاصله اى است که یک شــهاب سنگ با زمین 
خواهد داشــت.  ظاهرا قرار اســت این شهاب 
سنگ در تاریخ 28 اوت از نزدیکى زمین عبور 
کند. آخرین بار شهاب سنگ  ونوس از نزدیکى 
زمین عبور کرد، اما ناســا اعالم کرده شــهاب 
سنگ با فاصله اى 40 برابر نزدیک تر از ونوس 

از  کنار زمین عبور خواهد کرد.  
برخــى دانشــمندان معتقد هســتند که 
برخورد شــهاب ســنگى به بزرگى ونوس به 
زمین اتفاقى دور از ذهن نیســت.  چراکه این 
اتفاق در گذشــته نیز رخ داده و زمین شناسان 
برخى از عوارض زمین را شناســایى کرده اند 

که  توسط برخورد شهاب سنگ رخ داده اند. 
شهاب سنگ ها اجرام آسمانى هستند که در 

فضا در حرکت هستند  و امکان برخوردشان با 
زمین دور از انتظار نیست. 

خوشبختانه تاکنون ناســا شهاب سنگى را 
که قرار باشــد با زمین  برخورد کند شناسایى 
نکرده. دانشمندان ناسا اعالم کرده اند تاکنون 
95 درصد از شــهاب ســنگ ها را با  طول یک 
کیلومتر یا بیشــتر شناسایى کرده اند که هیچ 
کدامشان با زمین برخورد نخواهند کرد. ناسا 
البته  همچنان به رصد شــهاب سنگ ها ادامه 

مى دهد.  
برخى از شهاب سنگ ها آن قدر خطرناك اند 
که اگر در شــهرى به زمین بیفتند مى توانند 
نیرویى تولیــد  کنند که بتواند کل شــهر را با 
خاك یکسان کند. شهاب ســنگ ها بیشتر از 

سنگ   و فلز   تشکیل شده اند. 
این اجــرام  هنگامى کــه وارد جــو زمین  
 مى شــوند به دلیــل قطــر زیادشــان از جو 
مى گذرنــد و دهانه ها و عــوارض گوناگونى را 
از  خود بر جاى مى گذارنــد. براى نمونه دهانه 
بارینجــر   در آریزونــا   و دهانــه وردفورت   در 

آفریقاى جنوبى . 

ناسا خبر داد:   

حرکت شهاب سنگى به بزرگى اهرام مصر به سمت زمین که
 این

و  
روزنامــه گاردین در عکس نخســت خود بــه ادامه 
تظاهرات در هنگ کنگ پرداخته اســت. پلیس بار دیگر 
براى مقابله تظاهرکنندگان به شــلیک گاز اشــک آور و 
گلوله هاى پالســتیکى روى آورد. معترضان همچنین 
دیروز به فرودگاه هنگ کنگ رفتند و فرودگاه عمال تعطیل 
شــد. فرودگاه هنگ کنگ از شــلوغ ترین فرودگاه هاى

 جهان است. 

روزنامه تایمز لندن عکســى از بــرادر ملکه الیزابت 
را منتشــر کرده اســت. پرنس اندرو متهم اســت در 
رسوایى هاى جنسى جفرى اپستین میلیاردر آمریکایى 
دخیل بــوده اســت. اپســتین روز شــنبه در زندان 
خودکشى کرد. اسناد منتشرشده نشان مى داد، اندرو 
در ویالى اپســتین با دو دختر زیر ســن قانونى رابطه 

نامشروع جنسى داشته است. 

روزنامه نیویورك پست عکســى از جفرى اپستین 
در صفحه نخســت خود منتشر کرده است. خودکشى 
اپستین در زندان بحث هاى زیادى را در آمریکا به دنبال 
داشته اســت. برخى معتقدند که او خودکشى نکرده و 
مرگ او مشکوك اســت و با هدف از میان بردن شواهد 
بیشتر صورت گرفته است. اپستین از دوستان نزدیک 

دونالد ترامپ رئیس جمهورى آمریکا بوده است. 

ک
وس

 کی

مجتبى پارسا|  مقامات اطالعاتى آمریکا درحال بررسى انفجار 
مرموزى هستند که پرتوهاى آن تا ساحل شمال روسیه رسیده 
است. ظاهرا این پرتوها نتیجه آزمایش نوع جدیدى از موشک هاى 
کروز هسته اى هستند که والدیمیر پوتین، رئیس جمهورى روسیه 

در رقابت تسلیحاتى با آمریکا آنها را اعالم کرده است.
به گــزارش نیویورك تایمز، گرچه مقامــات آمریکایى به طور 
عمومى حرفى از این انفجار در روز پنجشنبه نزده اند، اما آنها احتمال 
مى دهند که این انفجار هسته اى یکى از بدترین حوادث هسته اى 
از زمان چرنوبیل در روسیه باشد، اما با مقیاسى بسیار کوچکتر که 
منجر به کشته شدن دســت کم هفت نفر ازجمله چند دانشمند 

شده است.
واکنش پنهانى و آرام دولت روسیه اما باعث اضطراب در شهرهاى 
اطراف شده است و همین موضوع موجب شده توجه تحلیلگران 
آمریکایى و اروپایى بــه آن حادثه جلب شــود. تحلیلگرانى که 
معتقدند این انفجار ممکن است نشان دهنده ضعف تکنولوژیکى 

در برنامه جدید تسلیحاتى روسیه باشد. 
حادثه روز پنجشنبه در نزدیکى ساحل، محل آزمایش موشکى 
ننوسکا اتفاق افتاد و به دنبال آن مقامات محلى اعالم کردند مواد 

رادیواکتیو در هوا پراکنده شده است.
یکشنبه شب هفته گذشته، چند تن از مقامات در یک موسسه 
تحقیقاتى پنج دانشمند را استخدام کرده بودند که مرگ آنها پس 
از این انفجار راکتور هســته اى تایید شده است و مقامات درحال 

بررسى علت این حادثه هستند.
با این حال اما مقامــات اطالعاتى آمریکا اعــالم کرده اند آنها 
مشکوکند به این که این انفجار نمونه اى از چیزى است که ناتو آن 
را SSC-X-٩ Skyfall مى نامد. اسکاى فال نام موشک کروزى 
است که آقاى پوتین پیشتر گفته بود مى تواند خود را به هر نقطه اى 
از زمین برساند و دلیل آن هم راکتور هسته اى کوچکى است که بر 

روى این موشک نصب مى شود.
همان طور که پوتین مى خواست موشک اسکاى فال بخشى از 
سالح هاى جدیدى است که براى مقابله و ردشدن از سیستم دفاع 

موشکى آمریکا طراحى شده است.
پنتاگون و چندین کشور دیگر بارها اعالم کرده اند که چشم انداز 
سیستم موشکى هسته اى روسیه مى تواند تهدیدى جدى به شمار 
بیاید. این موشک ها به هوا پرتاب مى شــوند و قادر به حرکت در 
مسیرى غیرقابل پیش بینى در ارتفاع پایین هستند. به همین دلیل 
این موشک ها براى سیستم هاى ضد موشکى آمریکا که در آالسکا 
و کالیفرنیا به منظور مقابله با موشــک هاى بالستیک بین قاره اى 
طراحى و نصب شده اند، غیرقابل کنترل هستند. این سیستم هاى 
دفاعــى توان مقابلــه با مســیرهاى پیش بینى شــده را دارند و 
نمى توانند موشک هایى که مسیرشان غیرقابل پیش بینى است را 

متوقف کنند.
در هر صورت و با وجــود همه این آزمایش هــا، آزمایش هاى 
اولیه موشــک هاى کروز روســیه در هفته پیش ناکام ماندند و 
داستان سرایى هاى روسیه در مورد اتفاق روز پنجشنبه که در یکى 
از مهمترین سایت هاى آزمایش موشکى این کشور صورت گرفته، 
در چهار روز گذشته با افزایش تعداد کشته شده ها تغییر کرده است.

وراى تلفات این حادثه، مقامات اطالعاتى آمریکا با این پرسش 
روبه رو هستند که آیا این اتفاق، ناشــى از رویاى بزرگ والدیمیر 
پوتین براى ســاخت یک زرادخانه هســته اى است یا صرفا یک 
آزمایش شکست خورده براى ساخت سالح هاى جدید دوربرد که 

آمریکا نتواند آنها را رهگیرى کند.
بسیارى از کارشناسان معتقدند این صرفا یک رویاپردازى است 
که روســیه مى خواهد از تکنولوژى آمریکا در دهه هاى 50 و 60 
میالدى که با شکست مواجه شد، استفاده کند. اگر اینچنین باشد 
توجیه دونالد ترامپ براى هزینه هایى که صرف تسلیحات هسته اى 
براى مقابله با روسیه مى کند، زیر ســوال مى رود، هرچند آمریکا 

توجیه دیگرى براى مقابله با چین نیز دارد.
حادثه روز پنجشــنبه به دنبال رقابت حســاس میان آمریکا 
و روســیه اتفاق مى افتد. مــاه جارى، آمریکا با اســتناد به نقض 
طوالنى مدت توافقنامه سالح هاى هسته اى توسط روسیه  از این 

توافق خارج شد.

آزمایش شکست خورده یا رویاى بزرگ پوتین

پشت انفجار مرموز روس ها 
چه بود؟

طرح رئیس جمهورى برزیل
 براى حفظ محیط زیست:  

کمتر دستشویى بروید!
رئيس جمهوری  بولســونارو،  جــار 
جنجالی برزيل طرحی جديد برای حفظ 
محيط زيست ارايه کرده است. براساس 
طرح او مردم بايد کمتر بخورند تا کمتر 
گفته چه  بولسونارو  بروند.  دستشويی 
اشکالی دارد اگر مردم يک روز در ميان 

دستشويی بروند. 
اين ســخنان بولســونارو دو هفته 
بعد از انتقادات مطرح شــده عليه او 
دربــاره نابودی جنگل هــای آمازون 
ايراد شــده اســت. دولت بولسونارو 
همواره به بی توجهی به محيط زيســت 
برزيل متهم بــوده اســت. در زمان 
تخريب  رونــد  او  رياســت جمهوری 
جنگل های آمازون ســرعتی فزاينده 
داشته است. البته طرحی که او اخيرا 
برای کمتر دستشويی رفتن ارايه کرده، 
توسط محافل پزشــکی رد نمی شود. 
محافل پزشــکی اعالم کرده اند تعداد 
قضای حاجت در طول شــبانه روز برای 
افراد متفاوت اســت. برخی بايد سه 
بار در روز قضــای حاجت کنند و برخی 
نيز می تواننــد يــک روز در ميان به 

دستشويی بروند. 
انتخابات  زمان  در  بولســونارو  جار 
رياســت جمهوری اش اعالم کرده بود 
جنگل های آمــازون نبايد مانعی برای 
پيشرفت کشــاورزی برزيل باشند. او 
اعالم کرده بود با جنگل زدايی چنانچه 
برای کاشــت دانه های روغنی ســويا 
باشد، مشکلی ندارد. سخنان بولسونارو 
درحالی مطرح می شــود کــه در حال 
حاضر هر دقيقه مساحتی به اندازه دو 
آمازون  از جنگل هــای  فوتبال  زمين 

نابود می شود. 
 

چهره

دونالد ترامپ در مراسم 
جمع آورى کمک مالى 

در همپتونز نیویورك 
با تقلید از لهجه 

آسیایى، رئیس جمهورى 
کره جنوبى و نخست وزیر 

ژاپن را مورد تمسخر 
قرار داد.در این مراسم 

ترامپ درباره روابط 
آمریکا با کره جنوبى 
هم صحبت کرد و به 
گالیه گفت:   «خب 

چرا ما باید بابت دفاع 
آنها هزینه پرداخت 
کنیم؟» این سخنان 

رئیس جمهورى آمریکا 
احتماال اشاره اى به 
مانورهاى مشترك 

آمریکا-کره جنوبى در 
مرز با کره شمالى است. 

او افزود:   «آن ها باید 
پول بدهند.“

وزیر خارجه پاکستان 
از پاکستانى هاى 

خارج نشین خواست تا 
در تاریخ 15 آگوست 

مقابل کمیسیون هاى 
عالى هند تجمع کنند. 
به نقل از آناتولى، شاه 
محمود قریشى، وزیر 

خارجه پاکستان یکشنبه 
در پیامى توییترى نوشت: 

از پاکستانى هاى ساکن 
خارج مى خواهم تا در 

تاریخ 15 آگوست (24 
مرداد) به نشانه اعتراض 

مقابل کمیسیون هاى 
عالى هند در سراسر 
جهان تجمع کرده و 

مقابل اشغال غیرقانونى، 
وحشیانه و اجبارى 

کشمیر اشغال شده توسط 
هند بایستند.

 

ترامپ با لهجه آسیایى 
متحدان کشورش را 

مسخره کرد

پاکستان خواستار
 اعتراضات جهانى مقابل 

نهادهاى هند شد

عکس خبراخبار روز
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گاه
ن وزارت خارجه اوکراين مراتب اعتراض خود را به سفر اخير رئيس جمهوری روسيه به کريمه اعالم کرد. والديمير پوتين، 

رئيس جمهوری روسيه روز شنبه به شبه جزيره کريمه سفر کرد. کريمه در مارس ۲۰۱۴ و در پی يک همه پرسی ناشی 
از تغيير قدرت در کی يف به روسيه ملحق شــد. ۹۷ درصد از آنهايی که در اين رأی گيری شرکت داشتند،  پيوستن به 
روسيه را برگزيدند. نتايج اين همه پرسی و الحاق مجدد کريمه به روسيه از سوی اوکراين و متحدان غربی اش غيرقانونی 
و غيرمشروع است. مسکو تاکيد دارد که رأی گيری کريمه طبق قوانين بين المللی صورت گرفته است. اين اقدام از سوی 

روسيه عواقب و پيامدهای زيادی ازجمله اعمال تحريم هايی عليه اين کشور را در پی داشت.

اعتراض اوکراین 
نسبت به سفر پوتین 

به کریمه

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  مى توانـد  زلزلـه 
جراحـات احتمالـى محافظت 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
پناه گیـرى را تمریـن کنیـد.


