 22گــــــزارش

س��ال هفده��م ش��ماره 4946
پنــجش��ــــنبه  3آذر 1390
27ذیحجه24 1432نوامبر 2011

روی خط شوک
س�تون «روی خ�ط ش�وک»
اختص�اص ب�ه انع�کاس نکتهها
و گفتهه�ای ش�ما خوانن�دگان
گرامی دارد .درب�اره هر موضوع
یا روی�دادی ،نظر و پیش�نهادی
داری�د ،میتوانی�د در تم�اس با
تلفنهای88500100و88500101
با «شوک» در میان بگذارید تا در
اینستونمنعکسشود.
پيشنهاد عروسخانمها به شوک:

مسابقه انتخاب
فداکارترين مادر شوهر

پيشنهاد عروسخانمها :در
پي انع��کاس حرفهاي خانم جواني
که در تماس با «روي خط شوک»
س��خنان س��تايشآميزي از مادر
ش��وهرش بيان کرده ب��ود ،عروس
خانمهايي هم به تلفن اين س��تون
زنگ زدن��د و به تعري��ف و تمجيد
از مهربانيه��اي مادر همسرش��ان
پرداختند .از جمله فاطمه س��يري
از ش��يراز زنگ زد و با ي��ادآوري از
«زحمات بيدريغ» مادر شوهرش
به ش��رح مهربانيهاي او نسبت به
خ��ود پرداخت .بان��وي جواني هم
که خود را فرزان��ه معرفي ميکرد
با تش��کر از مادرش��وهرش (خانم
صديق��ه ناص��ري) از خوبيهاي او
تعريف کرد.
جال��ب اينکه چن��د زن جوان با
«روي خط شوک» تماس گرفتند
و پيشنهاد جالبي را مطرح کردند.
آنها جملگي ميگفتند:
«مادر ش��وهراني هس��تند که
عروسهاي خ��ود را چون دختران
خود دوس��ت دارند و جلوههايي از
مهرباني و گذشت و فداکاري را در
مورد آنها از خود نش��ان ميدهند»
و پيشنهادش��ان اين بود که «براي
تروي��ج چنين مه��ر و عاطفهاي در
جامعه داستان زندگي عروسها و
مادرش��وهرها را از نگاه خانمهاي
جوان منعکس کنيم».
برخ��ي از زن��ان ج��وان ه��م
پيش��نهاد ميکردند پ��س از چاپ
چنين داستانهايي از خوانندگان
«ش��وک» بخواهيم ب��ا آراي خود،
بهترين و فداکارترين مادرشوهر را
انتخاب کنند.
ش�وک :ما از اين پيش�نهاد
اس�تقبال ميکني�م و منتظ�ر
تماس عروسخانمها هستيم.
گريـــههاي�ي ب�راي
2فرشته
ي��ک زن جوان که هن��وز گريه
ميکرد در تماس با ش��وک گفت:
داستان مبينا و بيتا خيلي تلخ بود و
گريه شوهرم را هم در آورد چرا بايد
شيشه به راحتي بتواند زندگي ها را
به آتش بکشد .چند سال پيش هم
يک مرد شيش��ه کشيد و دخترش
را آتش زد يعني راهي وجود ندارد
جلوي اي��ن اتفاقات گرفته ش��ود،
حداق��ل به خان��واده ه��ا آموزش
بدهيد اگر کسي بينشان شيشه اي
بود مراقب باشند.

ادامه از صفحه21
اي��ن بار وقتي  6زن و مرد با ادعاهاي مش��ابه و در
فاصلههاي زماني خاص به طرح ش��کايت پرداختند
داديار پرونده براي نخس��تينبار به تحقيقات علمي
پرداخ��ت و خ��ود را در برابر يک پرون��ده اقتصادي
مع��روف و البت��ه مخرب دي��د که کل جه��ان را زير
سيطره خود فرو برده است.

نيروهاي غيبي
نخس��تين ب��ار مرد جوان��ي به ش��عبه دوم
دادس��راي ناحي��ه  31جرائم رايان��هاي تهران
مراجع��ه کرد و ادع��اي عجيب��ي را پيش روي
دادي��ار ق��رار داد .وي گفت :چندم��اه پيش در
خانهام نشسته بودم .وقتي به کامپيوتري که در
گوشه اتاقم بود خيره شدم ناگهان سروصداهاي
عجيبي را در گوشم شنيدم .صداهاي ترسناکي
بود که م��را تحت تأثير قرار داد و ميخواس��ت
مرا اس��ير خواس��تههاي خود کند .در برابر اين
صداها هيچ مقاومتي نميتوانستم انجام بدهم.
ناخواس��ته تس��خير ش��ده بودم و باي��د تن به
خواستههاي صداها ميدادم.
وي ادام��ه داد :ص��داي چند بازيگر س��ينما
و تلويزيون بود که از من ميخواس��ت تس��ليم
خواستههايشان ش��وم .آن روز پشت کامپيوتر
نشس��تم ب��از هم صداه��اي بازيگران مش��هور
س��ينما به س��راغم آمدن��د و درخواس��تهاي
عجيبي داش��تند که باورکردني نب��ود .صداها
کام ً
ال مرا تس��خير ک��رده بودند .هي��چ ارادهاي
از خودم نداش��تم .وحش��ت به جانم افتاده بود.
اين صداها در زندگيام تأثير بدي گذاشته بود.
ميترس��يدم از خانه بيرون ب��روم چون بايد هر
کاري را با دستور آن صداها انجام ميدادم .ديگر
خسته ش��دهام .تصميم گرفتم براي شکايت از
اين صداها به دادسرا بيايم.
در حال��ي که ابت��دا تصور ميش��د اين مرد
ب��ه خاطر مش��کالت روح��ي و روان��ي چنين
ادعاهايي دارد يا تحت تأثير داروهاي خوابآور
و آرامبخش اس��ت ،داديار پرونده با ش��کايت
ديگ��ري مواجه ش��د .در حالي که بررس��يها
ادامه داش��ت مرد ديگري ش��کايت مشابهي را
پيشروي بازپ��رس قرار داد .اي��ن مرد گفت:
مدتهاس��ت که صداهاي عجيبي در گوش��م
شنيده ميشود تا جايي که آنها از من خواستند
براي شکايت به دادسرا مراجعه کنم .وي ادامه
داد :با وجودي که در خانه اينترنت و کامپيوتر
نداريم ،اما صداها از طريق دنياي مجازي وارد
خانهم��ان ميش��وند و صداهايمان را ش��نود
ميکنن��د .تأثير اين صداه��ا در زندگيمان به
حدي است که باعث ش��ده بين من و همسرم
اختالف پيش آيد .همس��رم مدتها پيش مرا
ترک کرد و به خانه پدرياش رفت .همسايهها
از طري��ق دنياي مج��ازي از زندگيمان با خبر
بودند .من و همسرم را تهديد ميکردند و اکنون
هم مرا وادار ميکنند ه��ر کاري را انجام دهم.
در برابر اين صداه��ا مقاومتي ندارم و نميدانم
چه بايد کرد .هر روز به هم ريختهام آنها به من
دستور ميدهند که تس��ليم خواستههايشان
شوم و اين وضع مرا کالفه کرده است.
با اين ادعاهاي مش��ابه دادي��ار ترزي خود را
در برابر ش��کايتهايي عجيبي ديد که  2مرد با
ش��نيدن صداهاي متافيزيکي هيچ کنترلي در
زندگي خود نداش��ته و نميتوانند کارهاي خود
را اداره کنن��د .اين مردان تاب��ع نيروهاي غيبي
بودند .ادع��اي باورنکردني اين ب��ود که يکي از
 2مرد حت��ي در خانهاش کامپيوت��ر و اينترنت
نداش��ت ولي اين شکايت را مطرح کرده بود .در
شاخه نخس��ت ،داديار جرائم رايانهاي به پليس
دس��تور داد تا به بررس��ي زندگي دو مرد مرموز
دس��ت بزنند .تحقيقات نش��ان ميداد که اين
مردان ،مواد روانگردان ني��ز مصرف ميکنند و
اين توهمات ميتوان��د زاييده خيال و تصورات
فکري آنها باشد ،اما واقعاً همين دليل ادعاهاي
آنان بوده است؟!
ادعاهاي مشابه
در حال��ي ميرفت اي��ن پروندهها از نظر تيم
قضايي و پليسي بسته شود ،يک زن به دادسراي
جرائم رايانهاي رفت و در ادعاي مشابهي عنوان
کرد :ذرات آب در همه جا هس��تند .اين قطرات
اختيار را از من گرفتهان��د .هر کاري ميخواهم
بکنم مانع ميشوند و با دستورات عجيبي از من
خواستههاي غير منطقياي دارند .همه حرکات
م��را تحت نظ��ر گرفتهان��د و ميخواهند من به
کارهايي دس��ت بزنم که هرگز در زندگي انجام

قويترين فرضيه قاضي جرائم رايانهاي پايتخت در تحقيقات علمي

 6ايراني تسخيرشدگان
پروژه «هارپ»
ندادهام .آنها من و خانوادهام را تحت کنترل خود
دارند و ه��ر آنچه را انج��ام ميدهيم ميبينند.
اي��ن قطرات مثل سنس��ور عم��ل ميکنند هر
کاري انجام ميدهم هشدار ميدهند .صداهاي
عجيبي دارند و مدام در گوشم نجوا ميکنند.
در حالي که بررس��يها درب��اره اين ادعاي
جدي��د ادامه داش��ت ،داديار ترزي با ش��کايت
مش��ابه ديگري نيز روبهرو ش��د که از صداهاي
متافيزيک��ي و نيروهاي غيبي و تأثيرات آنان در
زندگياش داستانسرايي ميکرد .اين زن جوان
پيش روي داديار شعبه س��وم دادسراي جرائم
رايان��هاي ق��رار گرفت و گفت :مدتي اس��ت که
وقتي پشت کامپيوتر مينشينم و مشغول کار با
دستگاه هستم بدنم ميسوزد .اشعههايي بدنم
را ميس��وزاند و از درون آتش ميگيرم .وقتي از
کامپيوتر دور ميشوم ديگر اشعهها نميتوانند
به من صدمهاي برسانند.
پروندهها خيلي پيچيده ش��ده بودند ،داديار
ترزي در برابر ادعاهايي قرار داشت که هر روز با
روند عجيبي مطرح ميشد.
با شکايتهاي جديد دوباره پرونده تشکيل
ش��د و بررس��يهاي پليسي نش��ان ميداد که
هيچ قطرهاي در زندگ��ي زن وجود ندارد که به
صورت سنسور بخواهد عمل کند و باعث کنترل
وي ش��ود .در ش��اخه ديگر وقتي زن ديگري به
پزش��کي قانوني مراجعه کرد آزمايش��ات نشان
داد اشعههاي مطرح ش��ده در پرونده که به وي
صدمه رس��انده اس��ت هيچ آثار باليني ندارد و
روي بدن وي آثار زخم مش��اهده نش��ده است و
احتماالً به خاطر خ��وردن قرصهاي اعصاب و
روان اس��ت که اين دو زن در توهم و خيال خود
بس��تر صداهاي ناهنج��ار را در زندگي روزمره
رواج دادهاند و هيچ ني��روي ماورايي در زندگي
آنها رخنه نکرده است.
درحالي که تصور ميشد اين شکايتها تنها
ميان گروهي ديده ميشود که در شرايط روحي
مناسبي نيس��تند ،اما مشابهت ادعاها عجيب و
معمايي بود تا اينکه  2ادعاي ديگر مطرح ش��د
که تحقيقات پليس��ي و قضاي��ي را مصمم کرد
تا با ب��اور به چنين ح��وادث ش��گفتانگيز آن
را ج��دي بگيرن��د .يک زن و يک م��رد ديگر که
در رتبهه��اي مه��م کاري بودن��د و در تخصص
خود نه تنها اس��م و رسمي داش��ته ،بلکه داراي
ش��خصيت اجتماعي و فرهنگي مناسبي بودند
در چني��ن مخمص��هاي خود را گرفت��ار ديدند.
ادع��اي اين زن و مرد خيلي مش��ابه بودند ،آنها
گفتند :روي صفحههاي مش��کي کاغذ مرداني

پرستار بيرحم!...
کارن ويکتوري،
زن��ي از س��اکنان
در
ش��هري
ماساچوست امريکا،
ي��ک پرس��تار بچه
اس��ت ک��ه دادگاه
جناي��ي او را به ج��رم آزار و اذيت منجر به
مرگ يک کودک  3ساله به  9سال زندان
محکوم کرد.اين پرس��تار بيرحم پس از
اينکه پس��ر بچه را س��وزانده و چند جاي
بدن��ش را گاز گرفته ،خفهاش کرده و فورا ً
در تم��اس با مرکز ام��داد تقاضاي کمک
کرده است.امدادگران هنگامي که کودک
را به بيمارستان بردند ،متوجه بيش از 40
جراحت و زخ��م و گازگرفتگي روي بدن
اين بچه ش��دند.در جري��ان محاکمه اين
زن در دادگاه يکي از روانشناس��ان عنوان
کرد کارن ويکتوري در کودکي والدينش
را از دس��ت داده و در کان��ون ک��ودکان
بيسرپرستامريکارشدکردهودرمحيط
پرخشونتي بزرگ شده است.رفتار کارن
در نتيجه ساديس��م مزمن نيس��ت بلکه
رفتار وي در نتيجه خصلتي رشد يافته در
وجود اوست.

آالسکا مقر فرماندهي
پروژه هارپ که دنيا را
به خطر انداخته است

ايج�اد س�ونامی ،خشکس�الی،
آتشفشان ،س�يلها ،طوفانهايی
نظير طوفان کاترینا در نیواورلئان،
طوفان گانو نيز تحت تأثير همين
پروژه است
را ميبينيم که هر ثانيه باهم در جنگ و س��تيز
هس��تند .مردان صفحه مش��کي زندگ��ي ما را
کنترل ميکنند وهر لحظه از ما خواس��تههايي
دارند .ميدانند خانواده ما چ��ه کارهايي انجام
ميدهند و حرفهاي ما را ش��نود ميکنند .در
گوش��مان نجوا ميکنند و خواستههايش��ان را
مط��رح ميکنند .آرامش را از ما س��لب کردند و
لحظهاي رهايمان نميکنند دائماً در حال امر و
نهي کردن هس��تند .تصميم گرفته بوديم ديگر
به صداهايشان توجهي نکنيم ،ولي آنها ما را زير
نظر دارند و ح��رکات و رفتارهاي ديگر اعضاي
خانوادهمان را شرح ميدهند.
پرونده ب��ه مرحل��ه باورنکردن��ي وعجيبي
رس��يده بود .داديار ت��رزي پ��س از دو فرضيه
نخس��ت که ممکن بود اين زنان و مردان از مواد
روانگردان يا قرصهاي اعصاب اس��تفاده کرده
باشند با ش��کايتهايي مواجه شده بود که اين
زن و مرد هرگز در زندگي به س��مت مواد يا نزد
پزشک نرفته بودند .در فرضيه سوم داديار جرائم
رايان��هاي تصور کرد ممکن اس��ت در خانه اين
افراد دستگاههاي شنود يا دوربين کار گذاشته
شده باشد و کساني قصد آزار و اذيت رواني آنان
را دارند .با اين فرضيه کارآگاهان دستور يافتند
تا در زندگي آنان رخنه کنند تا صداهاي عجيب

را رصد کنند .تحقيقات يک ماهه از خانه و محل
کار اين گروه از زنان و مردان نش��ان ميداد که
هيچ دس��تگاه و ابزاري در  500متري آنها نصب
نش��ده است تا کسي بتواند با اين وسيله محرک
فضاي ماوراي��ي در خانه و محل کار  6زن و مرد
باشد و آنها را آزار دهد.
تحقيقات علمي
دادي��ار ترزي كه دي��د  3فرضي��ه قضايي و
پليس��ي به گره كوري خورده اس��ت و مشخص
نيس��ت چه عواملي باعث چنين فضاي مجازي
ش��ده دس��ت به تحقيقات علمي گس��تردهاي
زد و خ��ود را در براب��ر فرضي��ه ترس��ناكي ديد
كه ميتوان��د تأثيرگذارترين عامل براي گرفتار
شدن مردان و زنان سطح جهان در دام نيروهاي
متافيزيكي باشد.
در اين ش��اخه چنين به نظر ميرس��د كه به
جز اي��ن  6زن و مرد گروه زي��اد ديگري نيز در
چنين شرايطي هس��تند اما نميدانند بايد چه
كنند؟! يا خود را بيمار ميدانند يا تحت تس��لط
كامل قرار ميگيرند.
ش��ايد هيچكس تصور نكند ك��ه يك پروژه
اقتصادي مخرب توانسته نه تنها فضاي مجازي
را آلوده كند بلكه زندگي هزاران انس��ان و جانور
ديگر را به خطر بيندازد.
پروژه هارپ
به دنبال مطالعاتي كه داديار ترزي داش��ت
وي ب��ه يك پرونده به نام هارپ رس��يد .هارپ
پروژهاي تحقیقاتی اس��ت ک��ه در ظاهر برای
بررس��ی و تحقي��ق درب��اره الی��ه و مطالعات
مع��ادن زي��ر زمين��ی راديوي��ی آيونوس��فير
تأسيس ش��ده اس��ت .ولی در واقع «پروژهاي
ب��ا تکنول��وژی جن��گ س��تارگان» بهمنظور
کام��ل کردن یک س�لاح جدی��د پايهگذاری
شده اس��ت .این سیستم در حال حاضر از یک
مجموعه آنتنهاي مخصوص  ١٨٠-برج آنتن
آلومينيوم��ی به ارتفاع  ٢٣/٥٠متر -تش��کيل
و روی زمي��ن وس��يعی به مس��احت  ٢٣هزار
مترمربع در آالسکا نصب شده است.
اص��والً ام��واج آنتنه��ا پ��س از اصاب��ت به
آيونوس��فير و بازگش��ت به زمين قادرند نه تنها
ب��ه عمق دريا بروند بلکه فرات��ر رفته و به اعماق
زمين نيز واردش��وند و عملکرد آن مانند «راديو
ترموگرافی» اس��ت که امروزه ژئولوژيس��تها
برای اکتش��افات مخازن مختلف ش��امل گاز و
نفت اس��تفاده میکنند .وقتی ي��ک موج کوتاه
«رادي��و ترموگرافی» به داخل زمين فرس��تاده
ميشود به اليههاي مختلف برخورد کرده و آن

حراج روباتهاي عجيب
براي سال نو

«يوتوپيا»ياهمان روباتشناورباقيمتحداقلي چند صدميليونيبرايسال
نوبهمزايدهگذاشتهشد

چهارپاي روبات ش�ناور بسيار آهسته حرکت ميکند اما به هيچوجه سبب
برهمخوردنتعادلسرنشيناننميشود.

وقت��ي پ��روژه «يوتوپي��ا» توس��ط ش��رکت
طراحي ياچ رونمايي ش��د بسياري از کارشناسان
نس��بت به بيخطر بودن اين روبات ش��ناور براي
محيطزيست ترديد داشتند .اما جالب اينجاست
که چند ماه پس از اين ماجرا سايت «فايرباکس»
از فروش اينترنتي اين دس��تگاه با قيمتي حداقل
چن��د صدميليوني خبر داده اس��ت .اين س��ايت
عالوه بر اين روبات شناور ،هدايايي بديع ديگري
نيز براي س��ال نو ميالدي ارائه کرده مث ً
ال ماشين
زمان دلوريان با قيمت  70هزار پوند (حدودا ً 140
ميليون تومان) و بسياري وسايل عجيب و غريب
ديگر.
در مدل کامپيوتري «يوتوپيا» يا همان روبات
ش��ناور از چهارپايه تشکيل ش��ده که اين پايهها
وس��يلهرا در روي آب ثابت نگ��ه ميدارند و عامل
حرکت آرام آن نيز ميش��وند .مرک��ز اين روبات
نيز به گونهاي س��اخته ش��ده که از آن ميتوان به
عنوان لنگرگاه قايقهاي کوچک اس��تفاده کرد.
اتاقک جدا ش��ونده «يوتوپي��ا» در باالي لنگرگاه
قرار گرفته و از درون آن سرنش��ينان تا محدوده
 360درجهاي بر محيط اشراف دارند چرا که اين
محفظه  65متر باالتر از سطح آب قرار ميگيرد.

اليهها را به لرزه در م��يآورد و از لرزش صدايی
با فرکانس��ی مخصوص توليد و به س��طح زمين
ب��از ميگردان��د و ژئولوژيس��تها از ص��دای
بازگش��تی قادرند مخازن زيرزمين را شناسايی
کنند.
در واقع این پروژه ب��رای پیدا کردن مخازن
زیرزمینی در س��ال  ۱۹۹۳توسط نیروی هوایی
امريكا ،نیروی دریایی امريكا ،دانش��گاه آالسکا
در فیربنکس ،و نزدیک به  ۱۵دانشگاه امريكایی
دیگر اداره و راهاندازی شد.
نظریات متفاوت
نظریات متعددی در مورد «خطرات پروژه»
یا استفاده از این تأسيسات به عنوان یک سالح
تا کنون عنوان ش��ده است .از ایجاد وقوع زمین
لرزهه��ای متعدد در مناط��ق مختلف جهان ،تا
کنترل آب و هوا دهها ادع��ای مختلف در مورد
پروژه هارپ عنوان شدهاست .مشهورترین این
نظریات توطئه از طرف گزارش روزنامه پراودا در
روسیه و نیز هوگو چاوز در سال  ۲۰۱۰ميالدي
مطرح ش��د که در آن مدعی شدند؛ امريكا با این
تأسيسات زلزله هائیتی را خلق کرد.
ايج��اد م��وج  ELFب��ا فرکان��س از  ١تا20
هرتز توس��ط آيونوس��فير که با برخ��ورد امواج
هارپ توليد ش��ده و س��پس به زمين فرستاده
ميش��ود و تا اعم��اق  ٣٥کيلومتری زمين نفوذ
ميکند که پ��س از برخورد به اليههاي مختلف
زيرزمين��ی توليد صدا ك��رده و در پی آن ايجاد
زلزله ميکند.
شايد ندانيد 30دقیقه قبل از زلزله سیچوان
در س��ال  2008چی��ن واکن��ش گداختگ��ی
آیونوس��فیر در آسمان مش��اهده شد که در پی
آن زلزل��ه هولناک  ٨ریش��تری در آنجا به وقوع
پیوست.
هارپ ب��ا قابلیت تکنول��وژی «ترموگرافی»
ميتواند کلیه اطالع��ات معدنهاي زیر زمینی
کره زمین را در اعماق کم شناسایی کند و کلیه
تأسيس��ات زیر زمینی کشورهای دیگر را دقیقاً
زیر مطالعه قرار دهد.
ايجاد س��ونامی ،خشکس��الی ،آتشفش��ان،
س��يلها ،توفانهاي��ی نظير توف��ان کاترینا در
نیواورلئ��ان ،توفان گانو نيز تح��ت تأثير همين
پروژه اس��ت .در اين پرون��ده انتقال نيروی برق
از محل تأسيس��ات آن به نقطه ديگر از زمين و
همچنين انتقال ب��رق از زمين به ماهوارهها نيز
صورت ميگيرد.
ايج��اد اخت�لال در جريان ب��رق و قطع برق
ش��هری و اختالل در کار کامپيوتر هواپيماهای
مس��افربری ،جته��اي جنگنده ،کش��تیها،
زيردريايیه��ا و غيره نيز از آث��ار مخرب پروژه
هارپ است.
ايجاد انفجاره��اي عظيم زیرزمينی باقدرت
بمبه��اي اتم��ی و ب��دون تولي��د اش��عههاي
راديو اکتيو از خطرناكتري��ن آثار پروژه هارپ
اس��ت و جالبترين بخش را اختالل در عملکرد
طبيع��ی آيونوس��فير که چرخش زمي��ن را در
کنت��رل دارد ميداني��م كه ميتوان��د در آينده
زمين را به نابودي بكشاند.
ايج��اد ديوارهای راديويی ضد هواپیما و ضد
موش��ک نيز يكي از قدرتهاي مورد استفاده از
اين پروژه است.
داديار ترزي به مهمترين بخش پروژه هارپ
رس��يد ك��ه در آن به ايج��اد اخت�لال و كنترل
فركانسهاي نوري مغز در س��طوحي به وسعت
شهرها و كنترل انسانها از راه دور و ايجاد غش
و توليد وهم ،در مغز انسانها اشاره شده بود.
ميت��وان گف��ت ك��ه هم��ه اس��لحههاي
جنگ��ي معمول و مت��داول ام��روزه در مقابله با
اين تكنول��وژي جديد كام ً
ال متروكه اس��ت به
گون��هاي كه هارپ ميتواند با يك عملكرد كليه
كامپيوتره��ا را از فاصل��ه دور كنترل كند و مغز
انسان را به تسخير خود درآورد.
در واق��ع هدايتكنندگان پ��روژ ه هارپ در
ن لرزه
آالسكا نه تنها به جايي رسيدهاند كه زمي 
توليد ميكنند بلكه توانستهاند براي اهدافشان
روح و روان انسانها را تحت تسلط بگيرند.
هنوز ادامه دارد
داديار پرونده اين  6زن و مرد پروژه هارپ را
قويترين فرضيه خود ميدان��د كه البته كام ً
ال
م��ورد تأييد نيس��ت اما به نظر ميرس��د تعداد
اين زنان و مردان هر روز بيش��تر خواهد ش��د و
ماجراي تسخيرشدگان دنياي متافيزيكي هنوز
ادامه دارد.

شوک سياسي

خانم رئيس جمهور
مراقب پلهها باش!

پاش�نههاي  15س�انتي کف�ش همس�ر
رئيس جمهور ترکيه ،ملکه انگليس را نگران
کرده .نگاهه�اي متعجب او اين دلواپس�ي را
نشانميدهد.

عب��داهلل گل رئي��س جمه��ور ترکيه،
چند روز اس��ت به همراه همسرش به کاخ
باکينگهام رفته و مهم��ان ملکه انگليس
است .در مراسم استقبال خانم ملکه با کت
و دامني زيبا و کفشهاي معروف انگليسي
که به راحتي معروف اس��ت ،حضور يافت
ام��ا زماني ک��ه مهمانان وارد ش��دند نگاه
نگران او به کفشهاي پاش��نه بلند همسر
رئيس جمهور ترکيه واقعاً جالب بود شايد
بهخاطرلغزشچندثانيهايخانمگلروي
فرشقرمز،ملکهدلواپسشدهکهمهمانش
نتواند به آساني پلههاي متعدد کاخ را باال
رود .ام��ا خانم رئيس جمه��ور حرفهايتر
از اي��ن حرفها اس��ت چرا که به س��رعت
توانس��ت تعادل خود را حفظ کند و از آن
به بعد با وقاري خ��اص گامهاي محکمي
برداش��ت.نکته ديگري که از ظاهر خانم
گل در اين س��فر سوژه رس��انهها شده،
حجاب داش��تن او بود .البته اين خانم در
تمامي سفرهايي که با همسرش ميرود
همواره پوشش اسالمي دارد.

پوتين عضو تيم هاکي
روي يخ مسکو
تصوي��ر والديمير پوتين ،نخس��توزير
روسيه در حالي که با ستاره هاکي روي يخ در
حال تمرين است در رسانههاي اين کشور به
طور وسيع ديده ميشود.
در چند ماه مانده ب��ه برگزاري انتخابات
رياس��ت جمهوري روس��يه و در ش��رايطي
که گفته ميش��ود ،قرار اس��ت نخستوزير
کنون��ي ،به جاي ديميتري م��دودف ،راهي
کاخ کرملين ش��ود ،مرد قدرتمند روس��يه،
پوتين به ش��کلهاي مختلف سعي ميکند
تصويري ورزش��کارانه و قدرتمند از خود در
انظارعموميبهنمايشبگذارد.
در اين رهگذر ،قب ً
ال تصوير نخس��توزير
روس��يه در حال ش��نا ک��ردن با م��دودف،
رئيسجمه��ور کنوني ي��ا در ح��ال راندن
هواپيما ،بازي بدمينتون و همچنين اجراي
فنون کاراته در رس��انهها به نمايش درآمده
بود.به نوشته س��ايت  ،20minuteپوتين
اي��ن ب��ار تصميم گرفت��ه تواناي��ي و قدرت
خود را در رش��ته ورزش��ياي که در روسيه
محبوبترين به حساب ميآيد يعني هاکي
روي ي��خ به رخ مردم بکش��د ،برنامهاي که با
توجه به حضور ستارههاي اين رشته ورزشي،
مانند يک بمب خبري در ميدان رس��انهاي
روسيهمنفجرشدهاست؛تصاويرتلويزيونيو
آنچهکهدرمطبوعاتروسيهبهچاپرسيده،
پوتينرادرميانجمعيازهاکيبازانمشهور
گذشته و امروز در حال رد و بدل کردن توپ
نشان ميدهد .در يکي از گزارشهاي مربوط
به اين نمايش انتخاباتي ،والديمير پوتين با
گذر از چند بازيکن ،گوي مخصوص هاکي را
به تور دروازه حريف ميچسباند!
ب��ا نزديکتر ش��دن به زم��ان انتخابات
رياستجمهوريروسيهدرآغازسال،2012
بايد ديد پس از هاکي ،کدام رش��ته ورزشي
به عنوان ابزار تبليغاتي براي به رخ کش��يدن
قدرت پوتين در انظار عمومي ،دستاويز قرار
ميگيرد؟

کوچکترین ستاره فوتبال جهان

پيستهاي اسكي اتريش
بدون برف ماند

افزايش دماي هوا در مناطق كوهس��تاني اتريش ،سبب
ذوب ش��دن برفها و تعطيلي پيس��تهاي زمستانه اسكي
تيرول و سالبورگ ش��ده است .از آنجا كه اين پيستها جزء
پنج مركز مهم اس��كي جهان محسوب ميش��وند و ساالنه
هزاران گردش��گر را به اين كش��ور ميكش��انند گرماي هوا
مسئوالن را بسيار نگران كرده است .فصل اسكي در اتريش از
اواسط دسامبر آغاز ميشود اما تا به اين لحظه اين مكانها به
هيچوجه آماده اين كار نشده و هواشناسان اولين بارشها را تا
يكيدوماهآيندهپيشبينيميكنند.

گروه ش�وک :همه میگویند که فوتبال بازی مردان اس��ت .اما
چارلی جکسون  5ساله نشان داده است که کودکان نیز تواناییهای
زی��ادی میتوانند در بازی فوتبال داش��ته باش��ند .دو س��ال پیش
طرفداران فوتبال و اعضای هیأت مدیره تیم منچستریونایتد تحت
تأثیربازیشگفتانگیزفوتبالچارلیجکسون 3ساله
قرار گرفته اند ،بنابراین او را به عنوان کوچکترین عضو
این باش��گاه پذیرفتند و در حال تربیتش برای آینده
منچستریونایتد هس��تند و پس از گذش��ت دو سال
چارلی جکسون به عنوان ستارهای بالقوه در کنار دیگر
همتیمیهایشکههمگیازاوبزرگترهستندپابهتوپ
مي شود و با حرکت خود همگان را شگفتزده میکند.
او با اینکه بسیار کوچک است اما تکنیکهای فوتبال
را به زیبایی به نمایش میگذارد.چارلی جکسون برای
نخستینبارتوسطمؤسسهآموزشیفوتبال(فوتیتوتر)
کشف شد .پدر چارلی ،اندی جکسون  38ساله در این
رابطهمیگویدسختاستکهاوهمیشهلباسباشگاهرابهتنداشته
باشد.جوهارت و ماریو بالوتلی مشترکاً نخستین تمرینها را به پسرم
دادند که به نظر میرس��د با گذش��ت زمان میزان تمرینها افزایش
پیدا کرده اس��ت .پسرم تمرین در باشگاه را دوست دارد و این فرصت
ش��گفتانگیزی است که او را به آیندهای روشن نزدیکتر میکند هر
جاییکهبرویممردممتوجهاستعدادفوقالعادهاودرفوتبالمیشوند
چه در پ��ارک یا تعطیالت ،فرقي نمیکند.مردم میایس��تند و او را
تماش��ا میکنند .آنها باورشان نمیشود که او فقط  5سال دارد چون

او همه حرکات را به زیبایی انجام میدهد .هر دو پای راست و چپ او
قدرتمند هستند برای پسری به این کوچکی شگفتانگیز و عجیب
است .حرکاتش باورنکردنی اس��ت .من و همسرم با خرید دوچرخه
خواس��تیم تا کمی توجه او را از فوتبال کم کنیم اما موفق نشدیم .او
م��دام در حال دویدن با یک توپ فوتبال در اطراف خانه اس��ت.هیچ
فشاری روی او نیست اما اگر او را به شهر بازی ببریم خیلی خوشحال
میشود .ما امیدواریم که با استعداد چارلی بزودی او را به عنوان یکی
ازستارههایفوتبالببینیم.

