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موساد با بدافزار پگاسوس حداقل  50هزار گوشی را هک کرد ه است

جاسوسی بزرگ اسرائیل از خبرنگاران جهان
تحقیقات جامع بیش از  ۱۷سازمان خبری
نشــان داد که از بدافزار جاسوسی موسوم به
«پگاســوس» ( )Pegasusســاخت شرکت
فناوری صهیونیســتی «ان اس او»()NSO
بــرای جاسوســی از گوشــیهای همــراه
صدهــا خبرنگار ،فعال سیاســی و اجتماعی
و همچنین سیاســتمدار در سراســر جهان
استفاده شده است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شبکه « سی
ان بیسی» این تحقیق به صورت مشترک از
سوی ســازمانهای خبری از جمله «رویترز،
واشنگتن پست ،وال استریت ژورنال ،الجزیره
و گاردین» انجام شده است.
تحقیقات نشان داد که گوشیهای همراه
هک شــده در میان لیســت  ۵۰هزار شماره
تماس قرار داشــتهاند .ســازمان رسانهای
غیرانتفاعــی  Forbidden Storiesاز
پاریــس و نیز ســازمان عفــو بینالملل به
این فهرســت دسترســی پیدا کردهاند و به
این ترتیب پروژههای جاسوســی به وســیله
پگاسوس برمال شده اســت .قربانیان در ۴۵
کشور دنیا پخش بودند و جالب است که هزار
نفر در اروپا هم تحت نظارت بودهاند.
این رســوایی ابتدا با برمال شدن نام ۱۸۰
روزنامهنگاری که قربانی جاســوسافزار شده
بودند و از رسانههای بسیار مشهور فایننشیال
تایمز ،ســیانان ،نیویورک تایمز ،فرنس ،۲۴
اکونومیست ،رویتزر و آسوشیتدپرس هستند،
شروع شد.
حتی شــماره تلفن گزارشگران آزادکاری
مانند یک گزارشــکر مکزیکی که توسط یک
مشــتری مکزیکی مورد نظــارات قرار گرفته
بود ،در این فهرســت بوده است .به این گونه

بود که قاتالن او توانسته بودند ،محل او را پیدا
کنند .البته موبایل او هرگز پیدا نشــده بود و
تحقیقات جنایی هرگز نتوانست تکمیل شود.
این گزارشگر  Cecilio Pineda Birtoنام
داشت و تنها یکی از  ۲۵روزنامهنگار مکزیکی
تحت نظارت بود.
پگاسوس بدافزاری است که روی آیفون
و گوشــیهای اندرویــدی نصب میشــود و
میتوانــد پیامها ،عکسهــا و ایمیلهای آن
را به مقصد مخابــره کند و حتی صدای آنها
را به صورت مخفــی با فعال کردن میکروفن
ضبط کند.
شرکت صهیونیستی «ان اس او» ضمن رد
نتایج این تحقیقات اعــام کرد :این تحقیق

تمایل اردوغان به گفتوگو با طالبان

رئیسجمهوری ترکیه دیروز (دوشــنبه) گفت ،این کشور تمایل دارد تا با
طالبان درباره حضور نظامیاحتمالی در افغانستان گفتگو کند.
به گزارش اســپوتنیک ،اوایل تابستان سال جاری میالدی خلوصی آکار،
وزیر دفاع ترکیه گفته بود ،هیچ تصمیم رســمیبرای کمک احتمالی آنکارا
برای تضمین امنیت فــرودگاه کابل پس از خروج نیروهای آمریکایی گرفته
نشده است .همچنین ژنرال «اجمل شــینواری» سخنگوی نیروهای مسلح
افغانســتان نیز همان موقــع گفته بود که نیروهای افغان مســئول تضمین
امنیت فرودگاه مذکور هســتند .طالبان مخالف استقرار سربازان ترکیه است
و آن را نقض حاکمیت منطقه میداند.

شامل نظریههای تأیید نشده بوده و بر اساس
تفســیر گمراه کننده از اطالعات افشــا شده
انجام شده است.
طبق گزارش «ســی ان بیســی» یک از
شــخصیتهای مهم که گوشی او توسط این
نرمافزار جاسوســی هک شــده است ،نامزد
جمال خاشــقچی مقتول که توسط عامالن
حکومت ســعودی در ســال  ۲۰۱۸به قتل
رسیده ،بوده است.
کشــورهایی که بیشترین اســتفاده را از
این نرمافزار انجام دادهاند شــامل آذربایجان،
بحرین ،مجارستان ،هند ،قزاقستان ،مکزیک،
مراکش ،رواندا ،عربســتان سعودی و امارات
میشوند.

موسسه تحقیقاتی امنیتی «»Amnesty
ادعا میکند که  ۳۷گوشی موبایل که بیم آن
میرفت هدف پگاسوس قرار گرفته باشند را
مورد بررسی قرار دادهاند و ردپای این بدافزار
را به خوبی روی این دســتگاهها شناســایی
کردهاند .این  ۳۷گوشــی هوشمند متعلق به
روزنامهنگاران ،فعاالن حقوق بشــر و وکالیی
هســتند که انتظار میرفت هدف جاسوسی
قرار گرفته باشــند .محققان توانستند بیش
از هــزار نفر را از طریق تحقیــق و مصاحبه
در چهار قاره شناســایی کنند :چندین نفر از
اعضای خانواده ســلطنتی عرب ،حداقل ۶۵
مدیر بازرگانی ۸۵ ،فعال حقوق بشــر۱۸۹ ،
روزنامــه نگار و بیش از  ۶۰۰سیاســتمدار و

بازداشت روزنامهنگار منتقد السیسی

سردبیر سابق روزنامه االهرام مصر پس از آنکه خواستار کنارهگیری عبد الفتاح
سیســی ،رئیس جمهوری این کشور شد ،راهی بازداشــتگاه شد .دادستان کل
مصر در حکمیعبدالناصر ســامه ،روزنامهنگار و سردبیر سابق روزنامه االهرام را
به همدســتی با یک گروه تروریستی و انتشار اخبار دروغین متهم و جهت انجام
تحقیقات ،حکم بازداشــت موقت او به مدت  ۱۵روز را صادر کرد .بر اســاس این
حکم ،نیروهای امنیتی مصر بامداد یکشنبه سالمه را برای انجام تحقیقات در مورد
اتهامهای مطرح شده ،بازداشت کرده و تحویل دادند .سالمه در مقالهای که آن را
در صفحه فیســبوک خود منتشر کرد ،ضمن انتقاد از عملکرد مقامات مصری در
پرونده سد النهضه ،از رئیس جمهوری این کشور خواست کنارهگیری کند.

مقام دولتی ،در میان افرادی بودند که گوشی
آنها با نرمافزار پگاسوس هک شده بود.
اولین بــار برنامه جاسوســی اســرائیلی
پگاســوس در ســال  ۲۰۱۶فــاش شــد؛
هنگامیکه از ســوی یک ســری برنامههای
جاسوسی بسیار پیشرفته ،تلفن همراه «احمد
منصور» فعال اماراتی هک شد که در پی آن
منصور بازداشت و تاکنون زندانی شده است.
بارزتریــن ویژگی ایــن برنامــه ،فناوری
« »ZERO clickیــا هک گوشــی بدون
تمــاس کاربــر با لینک مشــکوک اســت و
پیشــرفتهترین تکنیک برای هک گوشــی و
جاسوســی از کاربران آن بــدون آگاهی آنها
اســت ،زیرا این برنامه بســیار گــران بوده و
قیمت آن بیش از سه میلیون دالر است.
امکان اســتخراج هر دادهای از دستگاهی
کــه با بدافزار پگاســوس آلوده شــود وجود
دارد .همچنین ایــن بدافزار میتواند دوربین
و میکروفون موبایل را به صورت مخفی فعال
کرده و پیامهای رمزنگاری شــده را بخواند و
مکالمههای تلفنی را بــه راحتی ضبط کند.
عــاوه بر این موارد ،پگاســوس بــه راحتی
موقعیــت مکانی کاربر را شناســایی میکند
و تمــام اطالعات مربوط بــه آن را نیز ثبت
میکند .خطر این برنامه همچنین در توانایی
نفوذ در دقیقترین حریم خصوصی است ،زیرا
فیس بوک صریحاً این شــرکت اســرائیلی را
به ســرقت و هک کردن برنامه معروف خود،
واتســاپ و جاسوسی از صدها کاربر مشخص
متهم کرد .در سال  ،۲۰۱۹نفوذ این نرمافزار
به رسانه اجتماعی واتس آپ و جاسوسی آن
از میلیونهــا کاربر این برنامه ،در رســانهها
خبرساز شد.

خط و نشان ترامپ برای منتقدانش

ترامپ به خبرنگاران گفت ،بر این باور اســت کــه میتواند در یک رقابت
انتخاباتی با جورج واشنگتن به عنوان نامزد ریاست جمهوری و آبراهام لینکلن
به عنوان معاون وی شــرکت کرده و آنها را شکســت دهد .به گزارش بیزنس
اینسایدر ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری سابق آمریکا به واشنگتن پست گفت:
فکر میکنم همانقدر که زنده شــدن جورج واشنگتن و بیرون آمدنش از گور
و انتخاب لینکلن به عنوان جانشین محال و غیرقابل قبول است شکست دادن
من در انتخابات توســط آنها نیز محال و غیرممکن اســت .جورج واشنگتن و
آبراهام لینکلن ،اولین و شــانزدهمین رئیسجمهور آمریکا از ســوی مورخان
آمریکایی بزرگترین روسای جمهوری ایاالت متحده شناخته میشوند.

اعتراض بانکوک به نحوه مقابله با کرونا در تایلند

معترضان در بانکــوک ،پایتخت تایلند با
برپایی یــک راهپیمایی اعتراضــی به نحوه
رسیدگی دولت به همه گیری جهانی ویروس
کرونا ،خواســتار کناره گیری «پرایوت چان
اوچا» نخست وزیر این کشور شدند.
به گزارش روزنامه بانکوک پســت ،تایلند
دیروز دوشــنبه با گــزارش  ۱۱هزار و ۷۸۴
مبتــای جدید برای چهارمیــن روز متوالی
رکورد تازه ای را ثبت کرد.
این اعتراضات مردمیکه دیروز یکشــنبه

با حضور گســترده تر جوانــان جدی تر هم
شــده بود ،امروز هم با برخورد پلیس همراه
شد ،چرا که دولت معتقد است مردم با نقض
قوانیــن قرنطینه و محدودیتهای آن ،اوضاع
ناامنی بهداشتی را تشدید میکنند.
پلیس به مردم هشدار داده است که به این
اعتراضات ملحق نشوند و به آنها هشدار داده
افرادی که قوانین را نقض کنند با محکومیت
روبرو میشــوند .برای جلوگیری از شــیوع
کرونا ،تجمع بیش از  ۵نفر در بانکوک ممنوع

اســت ،اما پلیس میگوید حدود هزار نفر در
این تجمع اعتراضی شرکت کردند.
شــبکه الجزیره نیز در گزارشی از بانکوک
اعــام کرد که برخــی از تظاهرکنندگان در
اعتراضات دیــروز با وجود اینکــه ئپلیس از
گاز اشــک آور ،ماشینهای آب پاش و گلوله
پالستیکی اســتفاده میکرد ،با پلیس درگیر
شدند .مقامات میگویند حداقل دو معترض
زخمیشــده و در بیمارستان تحت مداوا قرار
گرفته اند.
این در حالی است که منتقدان دلیل این
افزایــش را اقدامات ناکافــی دولت ،از جمله
روند کند تهیه واکســن میدانند .آنها اعتقاد
دارند که تأخیر دولت در تهیه واکسن اوضاع
را وخیمتر کرده و سبب انتقادها از هر طرف
شده و این در حالی است که محدودیتهای
بیش از پیش شــدیدتر اقتصاد تایلند را هم
فلج کرده است.
رویترز نیز از بانکوک گزارش داده اســت
که بر اساس اعالم رئیس بانک مرکزی تایلند،

نشست مشترک اتحادیه عرب و چین در عربستان
«احمد ابوالغیظ» دبیرکل اتحادیه عرب و «وانگ یی» وزیر
خارجه چین بر اهمیت آماده سازی برگزاری اولین اجالس
عرب و چین به میزبانی عربســتان سعودی در سال ۲۰۲۲
تأکید کردند .به گزارش خبرگزاری «روسیا الیوم» ابوالغیظ
و وانگ یی پس از دیدار خود در شــهر «العلمین» مصر در
بیانیه مشــترکی ابراز امیدواری کردند که این نشست یک
جهش کیفی برای پیشرفت روابط عربی -چینی و مشارکت
استراتژیک میان کشورهای عربی و چین با افقهای گسترده
تر و در جهت تامین منافع مشترک هر دو طرف باشد.
در این بیانیه دو طرف بر رضایت کامل خود از توســعه
روابط استراتژیک دنیای عرب و چین و سطح همکاریهای
موجود و نیز همبستگی و حمایت متقابل از موضوعات مورد
عالقه از جمله همکاری و همبستگی برای مبارزه با بیماری

نوع دلتای کرونا این کشــور را بسیار بیشتر
از حد انتظار و پیــش بینیهای قبلی با افت
اقتصادی مواجه میکند و تبعات ســوء آن تا
چند سال آینده ادامه خواهد یافت.
شیوع گونه جدید ویروس کرونا (دلتا) در
این کشور جنوب شرق آسیا مقامات پایتخت
این کشــور را به توقف پروازهــای ورودی و
خروجی تا  ۲۱ژوئیه ( ۳۰تیر) مجبور کرد.
البتــه در این بیــن اســتثناهایی درباره
پروازهــای پزشــکی و یــا فــرود اضطراری
هواپیماها در نظر گرفته شده است .پروازهای
دیگر هم میتواننــد با ظرفیت  ۵۰درصد در
نقاط دیگر این کشور انجام شوند.
با ادامه شــیوع ویروس کرونــا در تایلند،
مردم این کشور از ماه ژوئن تقریباً هر هفته به
خیابانها آمده اند .مخالفان برنامههای دولت
وعده دادند که به اعتراضات خود علیه دولت
خونتا ادامه میدهند و خواســتار اســتعفای
نخست وزیر این کشور شدند.
بــا ایــن وجــود ،بازنگــری در راهبــرد

واکسیناسیون و تزریق ترکیبی واکسن چینی
ســینوفارم با واکسن انگلیســی آسترازنکا از
دیگر برنامههای دولت است.
اعتراضات بــه رهبری جوانان تایلندی که
به قوانین قرنطینه نیز اعتراض دارند ،ســال
گذشــته میالدی صدها هــزار تایلندی را به
خیابانها کشــانده بــود و در واقع تظاهرات
دیروز با ســالگرد آن اعتراضات نیز همزمان
شده است.
اعتراضات سال گذشته میالدی همچنین
تابوهای قدیمیدرباره انتقاد آزاد از پادشــاه
تایلنــد را نیز زیر پا گذاشــت؛ جرمیکه در
این کشــور پادشــاهی تا  ۱۵ســال حبس
در پــی دارد .اکثــر رهبــران اعتراضات که
بازداشت شــده بودند با قرار وثیقه آزاد شده
و برخــی از آنهــا در اعتراضــات ضد دولتی
ماه گذشــته میالدی شــرکت کردند .امروزه
معترضان جوان تایلندی خواســتار برکناری
ژنــرال پرایوت چان اوچا ،نخســت وزیر این
کشور هستند.

اختالف عربستان و امارات درباره یمن

همه گیر کرونا تاکید کردند .اتحادیه عرب و چین همچنین
بر اهمیت تقویت همکاریهای بین المللی برای پیشگیری
و کنترل بیمــاری همه گیر ،تالشهای مشــترک به ویژه
در زمینه واکســنها و تولید آنهــا به صورت محلی  ،مقابله
با اثرات همه گیری ویروس و عدم سیاســت زدگی در این
موضوع تاکید کردند و خواســتار همکاری علمیدر کشف
منبع ویروس کرونا شدند .دو طرف بر اهمیت حفظ امنیت
 ،صلح و ثبات و لزوم دستیابی به راه حلهای سیاسی برای
بحرانها و مســائل منطقه ای مطابق با قطعنامههای بین
المللــی و توافق نامهها و مراجع مربوطه و نیز بر اهمیت راه
حل عادالنه  ،جامع و پایدار برای آرمان فلسطین و تأسیس
کشــور مستقل فلســطینیان در مرزهای  ۴ژوئن  ۱۹۶۷به
پایتختی بیت المقدس تاکید کردند.

تحلیل گران ســعودی به طور آشکار در حال انتقاد از
نقش امارات در یمن هســتند ،تحولی که نشــان دهنده
اختالف سیاســی و اقتصادی این دو کشــور بوده که در
زمینه نفت نیز پدیدار شــده اســت .به گزارش رویترز ،
عربســتان ســعودی در تالش برای کنترل جنگ بر سر
قدرت میــان نیروهای متحــد خود در جنــوب یمن با
نیروهای جدایی طلب مورد حمایت امارات متحده عربی
است که خطر گسترش جنگ در یمن و ویرانی بیشتر در
این کشور را افزایش میدهد .سلیمان العاقلی یک تحلیل
گر سیاسی که اکثرا در راستای سیاستهای ریاض فعالیت
میکند در پیامینوشت :اگر ابوظبی به مخالفتهای خود
بــا توافق ریاض در مورد بحران جنــوب یمن ادامه دهد،
روابط عربســتان و امارات با چالشهای بیشــتری مواجه

خواهد شــد .عبداهلل الهتایال ســردبیر روزنامه عربستانی
«عکاظ» مدعی شــد :پادشاهی عربســتان و مردم آن به
کسی اجازه نخواهد داد تا امنیت یمن را مخدوش کرده و
به آن آسیب برساند .عربستان ممکن است صبور باشد اما
صبر آن نامحدود نیســت .مقامات کشورهای عربی حوزه
خلیج فارس نظارت نزدیکی بر رسانههای اجتماعی دارند
و معموال این کشــورها اجازه نمیدهند از متحدان خود
در فضای مجازی انتقاد شود .ائتالف سعودی-اماراتی که
در ابتدا بــه بهانه جلوگیری از نفوذ انصاراهلل ،جنوب یمن
را تحت اشــغال خود در آورده است ،رفته رفته با تشدید
اختالفــات دو طرف رنگ باخته و عم ً
ال «عدن» به عنوان
مرکز جنوب یمن به کانون تنش و درگیری میان این دو
کشور تبدیل شده است.

به گزارش رسانههای فرانسه ،پس از سیل
ویرانگر آلمــان با  ۱۹۱کشــته و صدها نفر
مفقود ،سیستم هواشناسی و مدیریت بحران
این کشــور به دلیل عدم هشــدار به موقع و
عدم صدور دســتورالعملهای تخلیه مناطق
در معرض خطر ،بشــدت مــورد انتقاد قرار
گرفته است.
سیل مهیب در شمال غرب اروپا بسیاری
از مناطق غربی آلمان را درنوردید و خسارات
ســنگینی به جای گذاشــت .منابع خبری از
کشته شدن دستکم  ۱۹۱نفر و مفقود شدن
صدها نفر در این کشور گزارش داده اند.
به گزارش رادیو فرانسه ،مقامهای آلمانی
از یک مصیبت بزرگ ملی ســخن میگویند.
حجم خرابیهای ســیل به گونه ای است که
مدتها طول خواهد کشید تا مردم در برخی
از مناطق ســیل زده بتوانند زندگی عادی را
از ســر بگیرند .در دهها شهر و شهرستان دو
ایالت غربی «نوردراین واستفالن» و «راینلند
فالتــس» پلها و خیابانها ویران شــده اند.
بــرق و ارتباط تلفنی بســیاری مناطق قطع
اســت .ســیل در ایالت راینلند بســیاری از
جادهها را بســته و یا بــه طور کلی غیرقابل
استفاده کرده است .رفت و آمد قطارها نیز در

برخی مسیرها دستخوش اختالل شده است.
زیانهای مالی سیل ســر به میلیاردها یورو
میزنــد ،اما هنوز دقیقا برآورد نشــده و قرار
است درنشست ویژه هفته آینده دولت مورد
بررسی قرار گیرد.
روزنامه فرانســوی لوفیگارو نوشــت« :آیا
تلفات مرگبار سیل آلمان حاکی از ناکارآمدی
سیستم هشدار هواشناسی این کشور است؟»
یکی از شــهروندان آلمان در گفت و گو با
خبرگزاری فرانسه تصریح کرد :حدود دو روز
پیش از این فاجعــه ،ما کار و زندگی روزمره
خود را سپری میکردیم ،اطالعیههای سازمان
هواشناســی فقط درمورد بارانهای شــدید
هشــدار داده بود اما هیچکس نمیتوانســت
تصور کند چنین فاجعه ای روی دهد.
او که بــه همراه  ۳۰هزار ســاکن منطقه
«راینلنــد فالتس» همه زندگــی خود را از
دست داده در ادامه افزود :پس از آن اگر چه
هواشناسی هشــدار مختصری صادر کرد ،اما
بسیار دیرهنگام بود و دیگر ارتفاع سیالب در
شهر به دو و نیم متر رسیده بود! و هیچ کس
فرصت فرار نداشت!
«هانــا کالک» اســتاد هیدرولــوژی
دانشــگاه ریدینــگ انگلیــس در گفت و گو

هشدار درباره لغو محدودیتهای کرونا در جهان
«هانــس کالگ» مدیر منطقه اروپای ســازمان جهانی بهداشــت با اعالم
اینکه همه گیری کووید  ۱۹ -هنوز پایان نیافته اســت ،هشــدار داد که نباید
محدودیتهای کرونایی را به سرعت کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری تاس ،وی گفت :ممکن اســت تابســتان باشد ،اما تا
پایان همه گیری ،راهی طوالنی در پیش است .خستگی ناشی از همه گیری،
به ســامت روانی همگی ما آسیب زده و طبیعی است که مردم بخواهند پس
از یک دوره چالش برانگیز احســاس رهایی کنند .اما ما تابســتان گذشته در
این موقعیت بودیم ،زمانی که محدودیتها به ســرعت کاهش یافت و دیدیم
که موارد ابتال به بیماری و مرگ ناشی از آن در سراسر منطقه افزایش فاجعه
باری داشت و باعث شد بار دیگر به قرنطینه بازگردیم.
کالگ تاکید کرد :حال پس از بیش از یک ســال فشــار بر سیســتمهای
بهداشتی ،مدارس ،معیشت ،اقتصاد و سالمت فیزیکی و روانی مان ،نمیتوانیم
همان اشتباه را مرتکب شویم .اگرچه واکسیناسیون در سراسر اروپا به سرعت
ادامه دارد ،بخش بزرگی از مردم هنوز واکسن نزده اند ،درحالی که گونههای
به شدت قابل انتقال در حال سرایت هستند.
تازه ترین آمار از ابتال  ۱۹۱میلیون و  ۲۶۶هزار و  ۲۸۱نفر به کووید – ۱۹
در سراسر جهان حکایت دارد .از این تعداد ۴ ،میلیون و  ۱۰۶هزار و  ۶۷۲نفر
بر اثر ابتال به کووید –  ۱۹جان باخته و  ۱۷۴میلیون و  ۲۱۱هزار و  ۶۷۵نفر
بهبود یافته اند .کشورهای آمریکا ،هند و برزیل به ترتیب بیشترین موارد ابتال
به کرونا و فوتیهای ناشی از آن را در سراسر جهان دارا هستند.
اکونومیک

دردسر فنآوری ارزان چین برای آمریکا
روزنامــه فایننشــیال تایمــز نوشــت پهپادهای پیشــرفته بــرای انجام
ماموریتهای تصویربرداری که وزارت دفاع آمریکا برای جایگزینی نمونههای
چینی ساخته ،بســیار گران تر و ناکارآمدتر از مدلهای چینی از آب درآمده
و نهادهــای آمریکایی ترجیح میدهند از نمونه ارزان و درعین حال باکیفیت
چینی استفاده کنند.
براســاس گزارش این روزنامه  ،دولت آمریکا که به بهانه کاهش وابستگی
به چین به دنبال بهرهبرداری از هلی شــاتهای ساخت پنتاگون بود ،اکنون با
پرندههایی مواجه شــده که  ۸تا  ۱۴برابر گرانتر از نمونه چینی بوده و کارایی
آنها در مواردی  ۹۵درصد کاهش یافته است.
گزارش داخلی وزارت کشــور آمریکا نشــان میدهد هلی شــاتهای ۱۳
میلیون دالری ساخت وزارت دفاع آمریکا که برای مقاصد ویژه این وزارتخانه
طراحی شــده ،کارایی حســگر دوربین آنها تا  ۹۵درصد کاهش یافته و تنها
جوابگوی  ۲۰درصد از نیازهای وزارت کشور است.
به نوشــته فایننشیال تایمز ،این نارضایتی نشانهای از دشواری آمریکا برای
کاهش وابســتگی وزارتخانهها و ســازمانهای دولتی به فنآوریهای چینی
است.
عــاوه بر این ،هزینه  ۲هزار و  ۱۰۰دالری هر فروند از این هلی شــاتها
که برای نظارت بر اراضی آمریکا و آتشســوزیهای احتمالی به کار خواهند
رفت  ۸تا  ۱۴برابر نمونههای پیشــین اســت .دولت ترامپ در ســال ۲۰۱۹
تصمیم گرفت که برای جلوگیری از جاسوسی احتمالی چین ۸۱۰ ،هلی شات
دوربیندار ساخت و یا مونتاژ این کشور را از خدمت خارج کند.
واشنگتن در آن زمان قصد داشت تا از بیم جاسوسی احتمالی چین ،میزان
وابســتگی به فنآوریهای حســاس از جمله تجهیزات نسل پنجم ارتباطات
سیار ساخت شرکت هوآوی را کاهش دهد.
محیط زیست

ائتالف جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی

ائتالف جدیدی از سیاســتمداران از جمله انگلیس ،کشــورهای اروپایی و
کشورهای در حال توسعه خواستار «توافق سبز جهانی» برای مقابله با تاثیرات
مخرب آب و هوایی و کمک به احیای طبیعت شدند.
روزنامه گاردین نوشت  ،این ائتالفِ حامیتوافق سبز جدید از سیاستمداران
همه کشورها دعوت میکند سیاستهایی را ترسیم کنند که امکان انتقال به
اقتصاد سبز را در آستانه مذاکرات آب و هوایی  COP۲۶فراهم کند.
ایــن نشســت  ۳۱اکتبر تا  ۱۲نوامبر ( ۹تا  ۲۱آبان) در شــهر گالســکو
اسکاتلند برگزار میشود.
برخی از اعضای این ائتالف را افرادی شــامل کارولین لوکاس تنها نماینده
حزب ســبز انگلیس ،کالیو لویــس از حزب کارگــر و نمایندگانی از برزیل،
آرژانتین ،اندونزی ،مالزی و آمریکا تشکیل میدهند.
«ایلهــان عمر» نماینده کنگره از ایالت مینه ســوتای آمریکا در این زمینه
گفت :وخامت وضعیت آب و هوایی در چند وقت گذشــته در آمریکا و سراسر
جهان هشــدار میدهد که «تغییرات اب و هوایی آغاز شــده و تهدیدی علیه
موجودیت بشــریت اســت» .ما شــاهد ناتوانی در جلوگیری از آتش گرفتن
جنگلها در ســواحل غربی آمریکا ،موج گرمای شــدید در اســترالیا و سیل
گسترده در سراسر جهان هســتیم .بالیای طبیعی از این دست بدتر خواهند
شد مگر این که به عنوان جامعه جهانی مانع آن شویم.
این ائتــاف از دولتهــا میخواهد اقداماتــی را بکار بندنــد که اقتصاد
ســبز را تقویــت میکند و درباره دسترســی جهانی به واکســن کرونا و نیز
تجدید ســاختار بدهیها برای کشــورهای فقیر جهان همــکاری کنند .آنها
به دنبال به اشــتراک گذاشــتن اطالعات درباره طرحهــای موفقیت آمیز در
جهان از جمله طرح کربن زدایی هســتند که بتازگی از ســوی کاســتاریکا
ارائه شد.
بسیاری از دولتها وعده داده اند برنامههای بهتری برای کمک به تغییرات
آب و هوایی در دوران پس از همه گیری کرونا اجرا کنند اما تعداد معدودی از
آنها در زیرساختهای جدید مورد نیاز سرمایه گذاری کرده اند.
تحقیقات جدید شــرکت مشــاوره مدیریت تجاری «ویوید اکونومیکز» در
لندن نشــان داد که تنها یک دهم از هزینه  ۱۷تریلیون دالری جهان درباره
نجات اقتصادی جهان صرف پروژههایی شده که باعث کاهش انتشار گازهای
گلخانه ای و احیای طبیعت میشود.
اما بیش از  ۳تریلیون دالر صرف صنایع و اقداماتی شــده که برای محیط
زیســت مخرب هســتند و از جمله میتوان به صنایع سوخت زغال سنگ یا
سایر سوختهای فسیلی اشاره کرد .این ائتالف تاکنون  ۲۱عضو از  ۱۹کشور
جهان دارد.
کوتاه از جهان

انتقاد از ضعف سیستم هشدار آلمان مقابل سیل
با یک شــبکه تلویزیونی آلمان بــا انتقاد از
ناکارآمدی سیستم هشــدار آلمان گفت :ما
در ســال  ۲۰۲۱میــادی نباید شــاهد این
همه قربانی در اثر چنین رویداد آب و هوایی
باشیم.
روزنامه بیلــد آلمان ،یکی از پرتیتراژترین
روزنامههای این کشــور با انتقاد از عدم پیش
بینی به موقع ســازمان هواشناســی آلمان و
عدم دریافت هشــدارهای الزم از سوی مردم
این کشــور  ،شکســت در حفاظت مدنی که
یکی از رســالتهای اساســی دولت است را
فاجعه بار خواند و در ادامه نوشــت :آژیرهای
خطر در بســیاری از مناطق به صدا درنیامده
بودند و رادیو و تلویزیون در زمان وقوع سیل
سکوت اختیار کرده بود.
بــه نوشــته لوفیــگارو ،یکــی از مقامات
شــهرداری آلمان بــا اذعان بــه کمبودها و
ناکارآمدیهای سیســتم هشــدار و مدیریت
بحران در این کشور ،خواستار تقویت و تسریع
عملیات امداد و نجات شد و خاطرنشان کرد:
مردم میدانســتند که قرار اســت بارانهای
شدیدی ببارد اما این حجم از بارش باران به
آنها اطالع رسانی نشده بود.
«آنجا کارلیچک» وزیر تحقیقات آلمان نیز
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تداوم استخراج نفت و گاز در نروژ

فایننشــال تایمز« :ارنا سولبرگ» نخســت وزیر نروژ با توجه به نزدیک
شدن به زمان انتخابات پارلمانی در این کشور و داغ شدن بحث آینده استفاده
از ســوختهای فسیلی در اروپا ،از نیاز مبرم کشورش به استخراج نفت و گاز
ســخن گفت« .ارنا ســولبرگ» نخست وزیر این کشــور اروپای شمالی که از
ســال  ۲۰۱۳در قدرت بوده و برای دوره ســوم نامزد انتخابات شده در این
خصوص به روزنامه فایننشــال تایمز گفت که تولید نفت در کشورش در حال
کند شدن است.

سفر وزیرتجارت عربستان به بغداد

از مقامات این کشور خواست تا آمادگی بهتری
در مقابله با بالیای طبیعی داشته باشند و در
ادامــه تصریح کرد :یکــی از درسهای که از
این ســیل ویرانگر باید بیاموزیم این اســت
تحقیقات در زمینه پدیدههای شــدید آب و
هوایی را باید بهبود بخشید.
«آنگال مرکل» صدراعظــم آلمان نیز روز
یکشنبه هنگام بازدید از مناطق سیل زده در
پاسخ به موج گسترده انتقادات اظهار داشت:
بدیهی اســت که پس از هر حادثــه باید به
چگونگی بهبود و پیشرفت اندیشید اما گاهی
بالیای طبیعی چنان به سرعت رخ میدهند
که فرصت گریزی را باقی نمیگذارد.
اظهــارات مــرکل در حالی اســت که به

گزارش خبرگــزاری د پ آ ،چند روز پس از
وقوع ســیل مرگبار و بی سابقه در یک قرن
اخیر در آلمان و شــمال غرب اروپا و کشته
شــدن بیــش از  ۱۹۰نفر در آلمــان ،آنگال
مرکل صدراعظم این کشــور تازه روز گذشته
(یکشنبه) از مناطق ســیل زده بازدید کرده
است.
براســاس این گزارش ،بارانهای شدید و
ســیالب همچنین مناطقی از بلژیک و هلند
را که در همســایگی ایالتهای غربی آلمان
قرار دارنــد ،دربرگرفته اســت .مرکز بحران
ملی بلژیک آمار کشــته شــدگان سیالب در
این کشــور را  ۳۱نفر و تعداد مفقودشدگان
را بیش از  ۱۰۰نفر اعالم کرد.

شفق نیوز :نخست وزیر عراق دیروز (دوشــنبه) در جریان دیدار با وزیر
تجارت عربستان و هیئت همراه وی به بررسی تقویت مبادالت تجاری بین دو
کشــور پرداخت .همچنین رئیسجمهوری عراق در دیدار با این مقام سعودی
بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه در جهت منافع دو کشور و منطقه تاکید کرد.

اعالم مفقودی
ســند کمپانی (سند مالکیت کارت) موتورسیکلت هندا ۱۲۵
 ccمدل  ،13۸۹رنگ مشکی
شماره شاسی NEY***125K8980448
و شماره موتورMINEY*800657=157
شــماره پالک  753 -43631متعلق به حامد رضوانی مفقود
گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

