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تظاهرات علیه کودتای احتمالی رئیس جمهوری برزیل
هزاران برزیلی در یک تظاهرات بزرگ با هدف دفاع از دموکراسی و از ترس 
اینکه ژایر بولســونارو، رئیس جمهور کنونی این کشــور در صورت شکست در 

انتخابات اکتبر تالش خواهد کرد در قدرت باقی بماند، به خیابان ها آمدند.
آقای بولســونارو که رهبر جناح راســت هم هست بار ها سیستم رای گیری 
الکترونیکی را مورد تردید قرار داده اســت و بــدون مدرک ادعا می کند که در 
برابر تقلب آسیب پذیر است. وی همچنین به قضات دادگاه عالی که بر انتخابات 
نظارت خواهند داشت حمله کرده و آن ها را به طرفداری از رقیب چپ خود، لوال 
داسیلوا متهم کرده است. تظاهرات اصلی در دانشگاه سائوپائولو برگزار شد، جایی 
که تجار، دانشگاهیان و اتحادیه های کارگری مانیفستی در حمایت از نهاد های 

دموکراتیک برزیل ارائه کردند.

ویژه

قتل مقام ارشد طالبان توسط داعش
گروه تروریســتی داعش مسئولیت حمله انتحاری به »رحیم اهلل حقانی« در 

کابل را بر عهده گرفته است.
به گزارش آناتولی، بالل کریمی، ســخنگوی دولت طالبان طی توئیتی اعالم 
کرد که شــیخ رحیم اهلل حقانی، یکی از شخصیت های برجسته گروه طالبان و 
تأثیرگذارترین عضو گروه حقانی در پی انفجاری در کابل افغانستان کشته شد.
وی گفت که حقانی در نتیجه یک حمله بمب گذاری شده کشته شده است.

کریمی ضمن ابراز تاســف از کشته شدن حقانی، جزئیات بیشتری در مورد 
این حمله ارائه نکرد.

از سوی دیگر رسانه های افغانستان مدعی شدند که حقانی در اثر یک حمله 
انتحاری در حین تدریس در مدرســه ای وابســته به این گروه در کابل کشته 
شــده است. گروه تروریستی داعش در شبکه های اجتماعی خود اعالم کرد که 
مسئولیت حمله انتحاری علیه شیخ رحیم اهلل حقانی در کابل را بر عهده گرفته 
اســت. گروه حقانی که توسط جالل الدین حقانی در سال ۱۹۷۰ تأسیس شد، 

علیه اتحاد جماهیر شوروی که بعدا به افغانستان حمله کرد، جنگید.
این گروه در زمان اشــغال افغانســتان توسط شــوروی در داخل گروه های 
مجاهدین مقاومت، تحت حمایت آمریکا فعالیت می کرد. با این حال، این گروه 
بعدا علیه ناتو نیز به مبارزه مسلحانه پرداخت. این گروه به عنوان طراح بسیاری 

از حمالت در دوره اخیر شناخته می شود.
گروه مخوف حقانی در ســال ۱۹۹۵ به طالبان پیوست و همچنان به عنوان 
مهمترین جزء طالبان محسوب می شــود. پس از مرگ جالل الدین حقانی در 
سال ۲۰۱۸، پسرش سراج الدین حقانی که در حال حاضر وزیر کشور حکومت 

موقت طالبان است، جانشین وی شد.

سرمایه گذاری هنگفت شیائومی 
در خودروهای خودران

شرکت شــیائومی چین اعالم کرد که به عنوان بخشــی از برنامه گسترده 
تر توسعه آتی و پیشــتازی در صنعت خودروهای بدون راننده تا ۲۰۲۴، ۱۴۰ 

دستگاه خودروی هوشمند خودران را در این کشور آزمایش می کند.
به گزارش روزنامه چاینا دیلی؛ شــرکت فناوری شیائومی بیش از یک سال 
پیش، ورود به بازار رقابتی خودروهای برقی )شارژی( را اعالن کرده بود و قصد 
دارد تا سال ۲۰۲۴ با سرمایه گذاری ۴۸۹ میلیون دالری در این بخش از صنعت 
پیشتاز شود. لئی جان بنیانگذار، رئیس و مدیرعامل شیائومی در نشست برخط 
پنجشنبه شب گفت: شیائومی قصد سرمایه گذاری به میزان سه میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون یوان )معادل ۴۸۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر( در مرحله نخست عملیات 
پژوهش و توســعه فناوری خودران دارد و شمار اعضای گروه مجری این برنامه 
از ۵۰۰ تن فراتر رفته و پیش بینی می شــود تا پایان ســال جاری )۲۰۲۲( از 

۶۰۰ تن فراتر رود.   
وی افزود: برنامه این شــرکت برای دستیابی به فناوری خودروهای خودران، 

رویکرد خود توسعه یابنده یافته و بیش از پیش بینی ها پیشرفت کرده است.
شــیائومی هم زمان با برگزاری این نشســت، فیلمی از فناوری خودروهای 
خودران این شــرکت را به نمایش گذاشت که نشانگر الگوریتم ها و توانایی برای 

رویارویی با بازه گسترده ای از رخدادها و احتماالت بود. 
لئی همچنین در این نشســت، روبات انسان نمای »سایبر وان« با وزن ۵۲ 
کیلوگرم و قد ۱۷۷ ســانتی متر را به نمایش گذاشت که هنوز به مرحله تولید 

انبوه نرسیده است.
تارنمای آسیا تایمز نوشت که وزارت حمل و نقل دولت چین اجرای محدود 
و موقــت یک ماهه قانونی را آغاز کرده که براســاس آن بــه خودروهای بدون 
راننده اجازه می دهد در جاده ها تردد داشــته و مسئولیت قانونی در هنگام رخ 
دادن حوادث رانندگی داشــته باشند.  مشــاوره عمومی و اجرای آزمایشی این 
دستورالعمل که از روز دوشنبه هشتم اوت آغاز شده تا روز هفتم سپتامبر ادامه 
خواهد داشــت. بدنبال انتشــار این خبر، قیمت قطعات خودرو به ویژه قطعات 

مرتبط با سیستم های خودران خودرو افزایش یافت.
ســازندگان خودروهای بدون راننده در سطح جهان در حالی تولیدات خود 
را تبلیغ می کنند که با پیش نیازهای ایمنی دســت و پنجه نرم می کنند. بیشتر 
تولیدکنندگان خودروهای بدون راننده ســاخت شــرکت های مهم مانند فورد، 
جنرال موتورز و تسال یا از سیستم گوگل مپ یا دیگر سامانه های ناوبری تولید 
خود در این خودروها استفاده می کنند. تولیدکنندگان اصلی خودروهای بدون 
راننده در چین، شرکت هایی مانند آپولو بایدو، پونی، ای آی، ژی پنگ، علی بابا 

اوتو ایکس، نیو و بی وای دی )BYD(، هستند.

اعتراض ونزوئال به آرژانتین درباره توقیف هواپیما
یک هیات رسمی از جمله وزیر حمل و نقل ونزوئال در مقابل سفارت آرژانتین 
در کاراکاس نسبت به زمین گیر شدن هواپیمای کشورشان در آرژانتین تجمع 

اعتراض آمیز برگزار کردند.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانســه، »رامون والســکوئز« وزیر حمل ونقل 
ونزوئال و نمایندگان طرفدار دولت برای نشــان دادن اعتراض خود از ســفارت 
آرژانتین بازدید کردند، در حالی که چند ده نفر از کارگران شــرکت هواپیمایی 
دولتی کونویاســا در بیرون تجمع کرده بودند و شــعار می دادند که هواپیما و 
خدمه را برگردانید. والســکوئز پس تحویل ســندی به سفارت آرژانتین گفت: 
ما اطالعاتی را به ســفیر دادیم تا مقامات و همتایان در آرژانتین بنشینند و در 
مــورد وضعیت گفت و گو کنند تا بهتریــن جایگزین و بهترین راه حل را برای 
این مشکل پیدا کنند. وی در ادامه افزود: ما امیدواریم که حقیقت پیروز شود تا 
سیستم دادگستری آرژانتین واکنش نشان دهد و این وضعیت که با غیرقانونی 
گرفتار شــده است را به سطوح جدیدی نبرد. اعتراض مقامات ونزوئال به سفیر 
آرژانتین در حالی اعالم می شــود که یک فروند هواپیمای باری بوئینگ ۷۴۷ 
متعلق به شــرکت Emtrasur(( ونزوئال، از ۶ ژوئن )۱۶ خرداد ماه( با چندین 

سرنشین و خدمه پرواز همچنان در آرژانتین زمین گیر شده است.

تروریسم 

تکنولوژی

پولیتیک

بــا ادامــه رزمایش های نظامــی چین در 
اطراف جزیره تایوان، تحلیلگران از جاسوســی 
واشنگتن و متحدانش از توان نظامی پکن خبر 
دادند و آن را فرصت مناســبی برای بررســی 
آســیب پذیری های ارتش چین دانســتند. به 
گزارش رویترز، در حالیکه مانورهای گســترده 
چیــن اطراف تایــوان حاکی از یک هشــدار 
اســت، همزمان  بی سابقه   نظامی- سیاســی 
دریچه ای از اطالعات برای آمریکا و متحدانش 
گشوده است. تحلیلگران بر این باور هستند که 
مانورهای گسترده فرصت الزم را برای بررسی 
موشــک هایی فراهم کرده است که چین برای 
هدف قــراردادن مداخلــه جویی های نظامی 
خارجی اســتفاده می کند. در جبهه اطالعات 

راهبردی نیز این رزمایش ها سرنخی از توانایی 
چین در محاصره تایوان به دست می دهد.

دو مقام نظامی آمریــکا ضمن تایید جمع 
آوری اطالعات در حال انجام، هشدار دادند که 
رزمایش ها بعید است فرصت اطالعاتی عمیقی 
بدســت دهد. یکی از این مقامات که خواست 
نامش فاش نشــود، گفت که بعید است چین 
بهتریــن تاکتیک ها و راهبردهــای خود را در 

رزمایش های پیش رو به نمایش بگذارد.
مقامات آمریکایی نیز تائید کردند که بیشتر 
ســامانه ها و موشــک های مورد استفاده چین 
برای واشــنگتن و متحدانش شناخته شده اند 
و بنابراین معلوم نیست در هفته های پیش رو 
تا چه اندازه می توان اطالعاتی در مورد توانایی  

آنها به دســت آورد. »کالین کــوه« تحلیلگر 
امنیتی مســتقر در ســنگاپور، گفت که این 
رزمایش ها به جای تســلیحات، فرصتی عالی 
برای نظارت بــر عناصر کلیدی چین از جمله 
فرماندهی تئاتر شرقی )یکی از پنج فرماندهی 
ارتش جمهوری خلق چین(، نیروی موشکی و 
نیروی پشتیبانی اســتراتژیک آن فراهم کرده 
اســت. وی افزود: من انتظــار دارم که آمریکا 
طیف کاملی از سیگنال ها، ارتباطات و اطالعات 
الکترونیکی را جمع آوری کند، این فرصت بسیار 
خوبی است که نباید از دست داد. کوه در گفت 
و گو با رویترز خاطرنشــان کــرد: جمع آوری 
این دســت داده ها می تواند آسیب پذیری ها 
را مشــخص کند و در نتیجه به آمریکا کمک 

می کند تا بتواند جبهه خود را بســازد. آمریکا 
در شــرق تایوان دســتکم چهار ناو جنگی با 
محوریت ناو هواپیمابر »یواس اس ریگان« دارد و 
در حالیکه این کشتی ها قابلیت های گسترده ای 
در حملــه دارند، قــادر به نظارت وســیع در 

سراسر آسمان و زیر پهنه های وسیع اقیانوس 
هستند. به گفته تحلیلگران و افسران بازنشسته 
اطالعاتی، زیردریایی های آمریکا، ژاپن و تایوان 
و هواپیماهای تجسسی پیشرفته نیز احتماال در 

این عملیات اطالعاتی شرکت دارند.

جاسوسی آمریکا از توان نظامی چین در رزمایش حصر تایوان

گروهبینالملل: اروپا از ترس ســایه جنگ 
اوکراین به خود می پیچد ؛ شــاید این جمله در 
نگاه اول تکراری باشــد اما همه از تکرار فاجعه 
اتمی چرنوبیل هراس دارند. اوضاع نیروگاه اتمی 
»زاپروژژیا« آنچنان وخیم شده که شورای امنیت 
سازمان ملل متحد جلسه اضطراری تشکیل داده 
است. به گزارش رویترز، رویترز، در روزهای اخیر 
نیروگاه اتمی زاپروژژیا چند بار هدف حمله قرار 
گرفته است. روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول 
این حمــالت می دانند. به گفته منابع اوکراینی 

شامگاه سه شــنبه ۱۸ مرداد، دست کم ۱۴ نفر 
در اطراف نیروگاه هســته ای بر اثر این حمالت 
کشته شــدند. روز پنج شنبه هم منابع از دومین 
حمله به نیروگاه هسته ای زاپروژژیا خبر دادند. 
این درحالی است که روسیه و اوکراین یکدیگر را 
مقصر این حمله می دانند. طبق گفته منابع این 
انفجار برای دومین بار در مجاورت نیروگاه اتمی 

زاپروژژیا رخ داد.
نیــروگاه اتمــی زاپروژژیــا در اوکراین که 
بزرگترین نیروگاه اتمی اروپاست، از آغاز حمله 

روسیه به اوکراین به یکی از موراد نگرانی عمده 
جامعه جهانی بدل شــده است. در حال حاضر 
سربازان روســیه کنترل زاپروژژیا را در اختیار 
دارند و این نیروگاه تحت نظارت آن ها و به دست 
کارکنان اوکراینی به فعالیت خود ادامه می دهد.

»رافائل گروسی« رئیس سازمان بین المللی 
انرژی اتمی در نشست اضطراری شورای امنیت 
گفت: از ماه گذشــته میالدی آماده بوده ایم که 
بازرســان خود را به این نیــروگاه اعزام کنیم، 
اما متاســفانه به دلیل عوامل سیاســی و دیگر 

مالحظات، این امکان فراهم نشده است.
وی گفت شــخصا داوطلب می شــود تا این 

گروه را در محل رهبری و هدایت کند. 
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل نیز 
در این نشســت خواســتار ایجــاد یک منطقه 
غیرنظامی در ایــن نیروگاه شــد و گفت: این 
تاسیســات اتمی نباید به عنوان بخشی از یک 
عملیات نظامی مورد اســتفاده قرار گیرد. باید 
سریعا به توافقی فنی برای ایجاد یک محیط امن 
در راستای تضمین امنیت این نیروگاه و مناطق 

اطراف آن دست یابیم.
منتقدان روسیه، مسکو را به استفاده از این 
نیروگاه برای هدف قــرار دادن مواضع اوکراین 
متهــم کــرده و می گویند، از آنجا که روســیه 
توپخانه های خود را در این نیروگاه اتمی مستقر 
کرده، ارتش اوکراین به دلیل نگرانی از وقوع یک 
فاجعه هســته ای نمی تواند به حمالت روســیه 
پاسخ داده و تجهیزات مســتقر روسیه در این 

نیروگاه را هدف قرار دهد.
در مقابل، »واســیلی نبنزیــا« نماینده دائم 
روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت 
این سازمان گفت: حمالت جنایتکارانه کی یف 
به سایت های هسته ای، جهان را به آستانه یک 
فاجعه هســته ای می برد که از نظر گســتره با 

چرنوبیل قابل مقایسه است.
وی به بمباران مکرر نیروگاه اتمی زاپروژژیا 
توســط نیروهای کی یف در روزهای اخیر اشاره 

کرد.
نبنزیا همچنین تاکید کرد که روسیه در مورد 
اوکراین در معرض جنگ دروغ قرار گرفته است.
وزارت دفاع روســیه پیشــتر اعالم کرد که 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین، با 
بمباران سایت های زیرساختی نیروگاه هسته ای 
زاپروژژیا، اقدام جدیدی تحت عنوان »تروریسم 
هسته ای« انجام داده اســت. آناتولی آنتونوف، 
سفیر روســیه در ایاالت متحده، تأکید کرد که 
نیروهای کی یف با بمباران ایســتگاه زاپروژژیا، 
تمام اروپا را در معــرض »خطری جدی« قرار 

می دهند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین 
نیز در این اجالس گفت: روســیه از این نیروگاه 

استفاده می کند تا کل جهان را تهدید کند.
زلنســکی گفت: تنهــا راه تضمین امنیت 
هســته ای اروپا این است که نیروهای روسیه از 
این نیروگاه اتمی خارج شــده و کنترل زاپروژیا 

مجدد به اوکراین سپرده شود.
واســیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان 
ملل در پاســخ به درخواســت همکاری رافائل 
گروســی برای همکاری گفت، بازدید بازرسان 
ســازمان انرژی اتمی که میان این ســازمان و 
روســیه به توافق رســیده بود، در ماه ژوئن به 

درخواست مقامات سازمان ملل متحد لغو شد.

جلسه اضطراری شورای امنیت در رابطه با جنگ اوکراین تشکیل شد

سایه فاجعه چرنوبیل روی نیروگاه اتمی زاپروژژیا

وزیر دفاع آمریکا با ادعای تهدید از سوی روسیه متعهد 
شــد که پنتاگون کمک های نظامی بیشتری به کشورهای 

بالتیک دهد.
»لوید آستین« هنگام سفر به لتونی اعالم کرد که حضور 
نیروهای آمریکایی در این کشور ادامه خواهد داشت و ایاالت 
متحده نیروهای بیشتری در این کشور حوزه بالتیک مستقر 

خواهد کرد. 
او نیاز به تقویت نیروها را با ادعای تهدید از سوی روسیه 

توجیه کرد. 
آستین گفت: ما استقرار دوره ای نیروهای خود در منطقه 
را تقویــت خواهیم کرد و آموزش هــای نیروهای متحدان 
بالتیک خود را گسترش خواهیم داد تا موقعیت رزمی خود 
را در منطقــه تقویت کنیم. همچنیــن می توانیم نیروهای 

اضافی آمریکایی را در منطقه مستقر کنیم. 
وزیر دفاع آمریکا در ادامه ادعا کرد که واشنگتن متعهد 
به کمک به کشــورهای بالتیک برای دفاع از خود اســت و 

کمک های امنیتی به این منطقه ادامه خواهد داشت. 

در مقابل آرتیس پابریکس، وزیر دفاع لتونی خاطرنشان 
کرد که نیروهای نظامی این کشــور به آموزش های روزانه 
برای دفاع از کشور خود و همچنین تجهیزات جدید نظامی 

آمریکا نیاز دارند. 
این اولین ســفر یک وزیر دفاع آمریکا به لتونی از سال 
۱۹۹۵ اســت و در زمانی انجام می شود که آمریکا به بهانه 
جنگ میان روسیه و اوکراین نیروهای خود در منطقه را ۲۵ 

درصد افزایش داده است. 
تعداد کل نیروهای حاضر آمریکا در اروپا به ۱۰۰ هزار نفر 
رسیده که اکثر آن ها در مرزهای شرقی ناتو مستقر شده اند. 
مسکو در گذشته بارها به آمریکا و ناتو در مورد استقرار 
نیرو در نزدیکی مرزهای خود هشدار داده و اعالم کرده که 
واکنشی مشابه به استقرار نیروها در نزدیکی مرزهای خود 

نشان خواهد داد. 
 کرملین همچنین ناتو را به تالش برای تبدیل اوکراین به 
یک کشور متخاصم با روسیه با هدف نهایی استقرار نیروهای 

ناتو در خاک اوکراین متهم کرده است.

تارنمای بلومبرگ اقتصادی نوشت: با وجود کوچک شدن 
اندازه اقتصاد روســیه پس از آغاز جنــگ اوکراین و اعمال 
تحریم های غرب، میزان آن کمتر از پیش بینی ها بوده است.

ایــن تارنمای اقتصادی به نقــل از ۱۲ تحلیل گر افزود: 
تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه دوم ۲۰۲۲ )آوریل 
تا ژوئن( که نخســتین دوره کامل ســه ماهه از هنگام آغاز 
حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه )۵ اسفند ماه( به شمار 
می رود، برای نخســتین بار در این سال تنها به میزان ۴.۷ 

درصد کاهش یافته است.
بلومبرگ افزوده که گرچه اندازه اقتصاد روسیه در نیمه 
دوم ۲۰۲۲ زیر فشــار تحریم های گسترده قرار داشته، اما 
اندازه آن کمتر از میزان پیش بینی کوچک شــده اســت. 
تحلیل گران پیش بینی کرده بودند که اندازه اقتصاد روسیه 
در میانه مارس تا ژوئیه، نزدیک ۹ تا ۱۰ درصد کوچک شود.   
احتماال اقتصاد روســیه در پی اعمــال محدودیت ها و 
تحریم های گســترده غرب به شرایط سال ۲۰۱۸ بازگشته 

است.   

هر چند بر اســاس ارزیابی بانک مرکزی روسیه، اندازه 
اقتصاد این کشــور تنها به اندازه ۴.۳ درصد کوچک شــده 

است.
بر اســاس ارزیابی بانک جهانی؛ ارزش اقتصاد روسیه در 
ســال ۲۰۱۸، یک تریلیون و ۶۶۰ میلیارد دالر و در ســال 

۲۰۲۱ یک میلیارد و ۷۸۰ میلیارد دالر بوده است.
 داده های رسمی روسیه، میزان رشد اقتصاد روسیه را در 
سه ماهه نخست ۲۰۲۲ میالدی ۳.۵ درصد نشان می دهد.
از زمانی که روسیه در ۲۴ فوریه )۵ اسفند ماه( نیروهای 
خــود را به اوکراین اعــزام کــرد و آن را »عملیات نظامی 
ویژه« خواند، کشــورهای غربی تحریم های بی سابقه ای را 
علیه سامانه های مالی و شرکت های روسیه اعمال کرده اند. 
اما   »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روســیه تاکید کرد 
»روســیه در برابر فشار بی ســابقه مقاومت کرده است« و 
تحریم ها نتیجه معکوس بر آمریــکا و متحدان اروپایی آن 
داشته، رشد تورم را تسریع کرده و همچنین استانداردهای 

زندگی را پایین آورده است.

مقاومت اقتصاد روسیه مقابل فشار تحریم های غربافزایش حمایت تسلیحاتی آمریکا از کشورهای دریای بالتیک

گروهبینالملــل:»دونالد ترامپ« رئیس 
جمهــوری آمریکا هــم زمان بــا اوج گیری 
تحقیقات نهادهای قضایــی فدرال و ایالتی در 
باره تخلفاتش، یک وکیل برجسته را در آتالنتا 
برای دفــاع از خود در پرونــده کیفری اتهام 
مداخله در انتخابات ایالت جورجیا اســتخدام 
کرده است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز؛ 
با توجه به پیشــینه کاری »دریو فیندلینگ« 
که دارای چندین دهــه تجربه وکالت قضایی 
از پرونده هــای مهم جنایی و قتــل گرفته تا 
رسوایی فســاد سیاسی مقام های محلی است، 
به کارگیری او توســط ترامپ، نشــانگر جدی 
بودن این پرونده و همچنین وجود خطر بالقوه 
حقوقی برای اوست.  سرپرست این تحقیقات 
فانی ویلیس دادســتان حــوزه فالتون کانتی 
است که بیشتر ایالت آتالنتا را در بر میگیرد و 
دستکم ۱۷ تن ممکن است در معرض اتهامات 
کیفری قرار گیرند که تاکنــون نام ترامپ در 

میان آنان دیده نمی شــود، اما قرار است چند 
مشاور بلندپایه او برای بازجویی و دادن شهادت 
در این باره احضار شوند. یک قاضی ایالتی روز 
سه شنبه به نمایندگان رودی جولیانی وکیل 
شخصی ترامپ گفت که موکل آنان باید شخصا 

در نشست بعدی دادگاه حضور یابد.  
»مریک گارلند« دادستان کل ایاالت متحده 
در پی یــورش پلیس فدرال آمریکا به اقامتگاه 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری پیشــین این 
کشــور در فلوریدا گفت که وزارت دادگستری 
درخواســت کرده است تا جزئیات این اقدام به 
اطــالع عموم برســد. وی در ادامه تاکید کرد 
تصمیم به اجرای این تفتیش شخصا توسط وی 
تائید شده است. گارلند در بیانیه ای تایید کرد 
که ماموران پلیس فدرال روز دوشــنبه عمارت  

»مار ئه الگو« ترامپ را در »پالم بیچ« فلوریدا 
مورد تفتیش قرار داده اند تا اسنادی که گفته 
می شــود این رئیس جمهوری ســابق هنگام 
خروج از کاخ سفید با خود برده را بررسی کنند.
وزارت دادگســتری آمریکا از زمان اجرای 
این تصمیم برای ارائه توضیح تحت فشار قرار 

گرفته است.
گارلنــد افزود که این وزارتخانــه از دادگاه 
خواسته است حکم بازرسی را به دلیل »منافع 
عمومی قابل توجه« لغو کند و تقاضا کرده است 
جزئیات آنچه را که ماموران تاکنون در  مار ئه 

الگو  پیدا کرده اند به اطالع عموم برساند.
ترامپ در پی انتشــار این خبر در شــبکه 
اجتماعی خود، »تروث سوشــال« نوشت که از 

انتشار جزئیات این بازرسی استقبال می کند.

نگرانی و هشــدار FBI پــس از این اقدام 
پلیس فدرال آمریکا که در تاریخ ایاالت متحده 
بی سابقه ارزیابی شــده، وزارت دادگستری با 
انتقادات شدیدی مواجه شد و حامیان ترامپ، 
و برخی جمهوری خواهان، دموکرات ها را متهم 
کردند که از نظام بوروکراســی فدرال به عنوان 

سالحی علیه ترامپ استفاده می کنند.
»کریســتوفر ری« مدیــر اداره تحقیقات 
فدرال FBI از حامیان رییس جمهوری سابق 
آمریکا که به علت تفتیش خانه ترامپ از الفاظ 
خشــونت آمیز استفاده کردند، به شدت انتقاد 
کرد. وی که در ســال ۲۰۱۷ توسط ترامپ به 
عنوان مدیر اف بی آی تعیین شد، تهدیدها علیه 
مامــوران خود و وزارت دادگســتری آمریکا را 

»اسفناک و خطرناک« توصیف کرد.

ری اعالم کرد: من همیشه نگران تهدیدها 
علیه اجرای قانون هســتم؛ نباید علیه اجرای 
قانون با خشــونت پاسخ داد؛ فرقی ندارد که از 

دست چه کسی ناراحت باشید.
وی این اظهــارات را پس از یک کنفرانس 
خبــری در جریــان بازدید از دفتــر اف بی آی 
در نبراســکا عنــوان کرد و از پاســخ دادن به 
ســؤاالت مربوط به تفتیش چند ســاعته روز 
دوشنبه تفرجگاه »پالم بیچ« ترامپ در فلوریدا 
خودداری کــرد. از زمان اعالم ترامپ مبنی بر 
تفتیش خانه اش توســط مامــوران فدرال که 
از ســوی وی یورش اعالم شــده، تهدیدها و 
درخواســت برای دست به اســلحه شدن در 
گوشه و کنار آمریکا در صفحات مجازی توسط 
راســت گرایان افراطی افزایش یافته است. این 
واکنش های تند شــامل تهدید علیه ماموران 
فدرال و حتی ترور »مریک گارلند« دادســتان 

کل ایاالت متحده آمریکا می شود.  

وکیل مدافع شیطان در خدمت ترامپ

در پی تلف شدن انبوهی از ماهیان در دومین رودخانه 
بزرگ لهســتان در امتداد مرز با آلمان، سازمان مدیریت 
آب ورشــو نســبت به بروز فاجعه زیست محیطی هشدار 
داد. بــه گزارش یورونیوز، حامیان محیط زیســت در پی 
تلف شــدن انبوهی از ماهیان رودخانــه ای در مرز میان 
آلمان و لهســتان، خواســتار تحقیق بر ســر این موضوع 
شــدند. گزارش ها حاکی از مرگ شمار زیادی از ماهیان 
سواحل رودخانه »اودر« است که از کشور چک سرچشمه 

گرفته و به دریای بالتیک می ریزد.  
»پیوتر نیزنانســکی« مدیر سیاســت حفاظت محیط 
زیست لهستان در پی انتشار این خبر دلیل مرگ ماهیان 
را وجود یک ماده شیمیایی سمی صنعتی در آب دانست 
و همزمان ســطح پایین آب ناشــی از خشکسالی را برای 

آبزیان خطرناک توصیف کرد.
وی در عین حال کشــف انبوهی از ماهیان مرده را در 
رودخانه اودر رویدادی غم انگیز دانست که هیچ اطالعات 

شــفافی درباره آن وجــود ندارد. نیزنانســکی از مقامات 
دولتی خواســت تا دربــاره مرگ دســته جمعی ماهیان 
دومین رودخانه بزرگ لهســتان تحقیــق کنند. همزمان 
مقامات دولتی این کشور به ساکنان سواحل این رودخانه 
هشدار داده اند که از شنا در اودر بپرهیزند و به آب دست 
هم نزنند. سازمان مدیریت آب دولتی لهستان هشدار داد 
که در شرایط خشکسالی و گرمای هوا، وجود حتی مقادیر 
اندکی آلودگی، یک فاجعه زیست محیطی در آبراهه های 

حیاتی این کشور رقم می زند.
مقامات آلمان نیز نســبت به پایین آمدن آب ســطح 
رودخانه »راین« هشدار داده اند و می گویند حمل و نقل 
کاالها از جمله اقالم حیاتی همچون زغال ســنگ و گاز 

از طریق این رودخانه احتماال با مشکل روبرو می شود.
لهستان و آلمان تنها کشــورهای اروپایی نیستند که 
با مشکالت زیســت محیطی حاد ناشی از تغییرات آب و 

هوایی مواجه هستند.

پژوهش جدید نشــان دانشمندان نشــان می دهد که 
منطقه شمالگان طی ۴۰ سال گذشته چهار برابر سریعتر از 

دیگر مناطق کره زمین گرم شده است. 
،گرمایش منطقه شــمالگان که نواحــی اطراف قطب 
شمال را در بر می گیرد بر سطح آب دریاها تاثیر می گذارد. 
بررســی های جدید دانشــمندان که نتیجه آن در نشریه 
»زمین و محیط« از زیرمجموعه های نشریه علمی و آنالین 
 )Nature Communications( »نیچر کامیونیکیشنز«
منتشر شده است از احتمال دستکم گرفتن میزان گرمایش 
شــمالگان در مدل های اقلیمی حکایــت دارد.  یورو نیوز 
گــزارش داد، محققان نروژی و فنالنــدی در این پژوهش 
چهار رشــته داده از دمای هوا در مدار شمالگان را بررسی 
کرده اند. این داده ها از ســال ۱۹۷۹ تاکنون توسط ماهواره 
به ثبت رسیده بود. پژوهشــگران با بررسی این داده ها به 
این نتیجه رسیدند که دمای شمالگان طی هر دهه به طور 
میانگین ۰.۷۵ درجه ســانتیگراد افزایش یافته است. این 

رقم نشــان می دهد که روند گرمایش شمالگان چهار برابر 
سریعتر از دیگر مناطق کره زمین است. 

کارگروه تخصصی ســازمان ملل در امــور آب و هوایی 
در ســال ۲۰۱۹ تخمین زده بود که دمای هوا در منطقه 
شمالگان به دلیل ویژگی های اقلیمی خاص آن »بیش از دو 
برابر میانگین جهانی« افزایش می یابد.  هرچند پژوهشگران 
بر روی گرمایش ســریعتر منطقه شمالگان نسبت به دیگر 
نواحی جهان اتفاق نظر دارند اما تخمین آنها از این پدیده 
براســاس دوره زمانــی و منطقه جغرافیایــی تحقیق در 
شمالگان متفاوت است. کره زمین به دلیل فعالیت های بشر 
که منجر به انتشــار گازهای گلخانه ای شــده تاکنون ۱.۲ 
درجه ســانتیگراد از دوران پیش از انقالب صنعتی گرمتر 
شده است.  کارشناسان کارگروه تخصصی سازمان ملل در 
امور آب و هوایی بر این باور هســتند که سطح آب دریاها 
در مقایسه با ســال ۱۹۰۰ میالدی ۲۰ سانتی متر افزایش 

یافته است. 

گرمایش مهیب شمالگانفاجعه محیط زیستی در مرز آلمان و لهستان

آگهی فقدان سند
نظر به اینکه خانم زهرا صمدی خضری به اســتناد اوراق استشــهادیه جهت 
دریافت ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است 
ســند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی 
بشــماره پالک ۷۷۵ فرعی از ۶۰ اصلی بخش نه مشهد بعلت سهل انگاری مفقود 
گردیده اســت، با بررســی دفتر امالک معلوم شــد مالکیت ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی به مساحت ۷۵/۳۴۸ مترمربع به 
پالک فوق بنام متقاضی در ذیل دفتر ۱۲۲۷ صفحه ۳۵۳شــماره ثبت ۲۳۰۰۱۱ 
ثبت و سند مالکیت به شماره ۱۵۴۲۷۶ صادر و تسلیم گردیده است. لذا به استناد 
ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت اگهی و متذکر می گردد هر کس 
نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی اعتراض کتبی خود 
را به پیوســت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون 
ارائه ســند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. مالف۴۷۳
بشیرپاشایی-رئیسثبتاسنادوامالکناحیه۵مشهدمقدس


