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انتقادها به عملکرد ترامپ و پلیس امریکا در مقابل اعتراضهای ضدنژادپرستی افزایش یافت

مردی که کشورش را آتش زد

گــروه جهــان /همزمــان بــا قطعــی شــدن
انتخــاب جــو بایــدن بهعنــوان نماینــده
نهایــی حــزب دموکــرات در انتخابــات مــاه
نوامبــر امریــکا نبردهــا بیــن معترضــان و
تظاهرکنندگان امریکا بــا پلیس و نیروهای
امنیتــی ایــن کشــور در خیابانهــا ادامــه
دارد .در جدیدتریــن ایــن رویدادهــا حملــه
نیروهــای امنیتــی امریــکا بــه پیرمــردی 75
ســاله خبرســاز شــده اســت.
بــه گــزارش بیبیســی ،دو مأمــور امنیتــی
امریــکا مــرد  75ســالهای را هــل دادنــد کــه
منجــر بــه زمیــن خــوردن وی و خونریــزی
ســر او شــد .پــس از ایــن واقعــه کــه فیلــم
آن از دیــروز در شــبکههای اجتماعــی
دستبهدســت میشــود ،اتحادیــه صنفــی
افســران پلیــس ادعــا کــرد ،مأمورانــی کــه
ایــن مــرد را هــل دادنــد «فقــط در حــال
انجــام وظیفــه» بودنــد .بــا ایــن حــال اعــام
شــد کــه افســران خاطــی از کار تعلیــق
شــدند .عصــر روز جمعــه هــم همــه ۵۷
افســر یــگان ضدشــورش شــهر بوفالــو
شــهری کــه ایــن واقعــه در آن رخ داد ،بــه
جــای آرامــش بخشــیدن بــه مردمــی کــه از
این رویداد عصبانی بودند ،در همبســتگی
بــا دو مأمــور تعلیــق شــده ،دســت از کار

کشــیدهاند .بــه گــزارش بوفالــو نیــوز ،ایــن
مأمــوران همگــی اعضــای تیــم انتظامــی
اضطــراری بودهانــد کــه مســتقیماً بــه
اداره پلیــس بوفالــو مربــوط نیســت .ایــن
در حالــی اســت کــه انــدرو کومــو ،فرمانــدار
نیویــورک دیــروز ،جمعــه ،گفــت کــه ایــن
دو افســر پلیــس بایــد اخــراج شــوند و ایــن
واقعــه بایــد «بــا احتمــال وقــوع جــرم مــورد
تحقیــق» قــرار گیــرد.
اینکــه تظاهرکننــدگان کوتــاه نمیآینــد و
تــا زمــان اعمــال تغییــرات اساســی در روال
اجتماعــی -سیاســی امریــکا ،بــه حضــور
خــود در خیابانهــای ایــن کشــور ادامــه
خواهنــد داد ،نیــز ثابــت کــرد تنشهــای
تــازهای در انتظــار امریکاییهــا اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه حتــی بعضــی ســران
ایــاالت امریــکا اســتفاده از وســایل قهریــه
ماننــد باتــوم و گازاشـکآور را بــرای متفــرق
کــردن معترضــان متوقــف کــرده و گفتهاند
از تدابیــر بســیار مالیمتــری بــرای نظــم
بخشــیدن بــه شــهرهای نــاآرام ایــن کشــور
ســود خواهنــد جســت .گوویــن نیــو ســالم
فرمانــدار کالیفرنیــا یکی از آنها اســت که به
پلیــس ایــن ایالــت دســتور داده از خشــونت
فیزیکــی و ضرب ـهزدن ب ـ ه صــورت و گــردن

تظاهرکننــدگان پرهیــز کننــد.
از دیگــر ســو میــزان مخالــف خوانــی
بــا ترامــپ بــه حــدی رســیده کــه حتــی
شــهردار واشــینگتن نــام خیابانــی را کــه
مقابــل کاخ ســفید قــرار دارد تغییــر داده و
از واژگان «جــان سیاهپوســتان ارزش دارد»
کــه شــعار مشــترک طرفــداران جــورج
فلویــد اســت بــرای نامگــذاری ایــن خیابــان
بهرهگرفتــ ه اســت .دیــروز دیلــی تلگــراف
هــم گــزارش داده کــه گروهــی متشــکل از
 66ناظــر حقوقبشــری ســازمان ملــل،
در مطلبــی انتقــادی بــه آنچــه وحشــت
نــژادی در امریــکای کنونــی نامیــده شــده،
اعتــراض کــرده و خواســتار برچیــدن آن
شــدهاند .پایــگاه خبــری هیــل نیــز نوشــت
چنــد نفــر از ســناتورهای حــزب دموکــرات
طــی نشســت حزبــی روز جمعهشــان در
جریــان دقایــق ســکوت بــرای ادای احتــرام
بــه جــورج فلویــد روی زمیــن زانــو زدهانــد.
هیــل همچنیــن تصریــح کــرده اســت کــه
تعــدادی از مقامهــای نظامــی رده بــاالی
ســابق و فعلــی امریــکا عملکــرد ترامــپ در
قبــال اعتراضــات اخیــر بــه ماجــرای مــرگ
جــورج فلویــد را محکــوم کردهانــد .تعــداد
ایــن مقامهــا بــه حــدود  90نفــر میرســد.

نمایش تصاویر الایدی با ماسک هوشمند

امــروزه بــا گســترش
ویــروس کرونــا ،بــازار
طراحــی و ســاخت
ماس ـکهای فناورانــه
فناورانه داغتــر از همیشــه
شــده اســت .امــا
اغلــب ایــن ماسـکها
بــا وجــود تفاوتهــای
فناورانــه ،طرحهایــی
و
بیتامیرعظیمی خســتهکننده
خبرنگار
تکــراری دارنــد .بــرای
حــل ایــن مشــکل
اخیــراً ماســکی طراحــی شــده اســت کــه
تصاویــر و متنهــای دلخــواه کاربــران را
بــه نمایــش درآورده و وضعیــت تکــراری
و خســتهکننده در ماس ـکهای صــورت را
بــه حداقــل میرســاند.
ماســک صــورت  Lumenبــا بهرهگیــری از
فنــاوری جدیــد ،فرصــت ارســال پیامهــای
معنادار برای دوســتان و آشــنایان را ایجاد
کــرده و بــا وجــود ایجــاد وضعیتی مناســب
بــرای تنفــس کاربــران ،وضعیــت تکــراری
و خســتهکننده در اســتفاده از ماسـکهای
صــورت را بــه حداقــل میرســاند.
بــرای بهرهگیــری از این ماســک هوشــمند،
شــما میتوانیــد بــا دانلــود اپلیکیشــن

 Lumenدر تلفــن همــراه خــود بــا سیســتم
عاملهــای ( Androidو  ،)iOSطــرح هــا
و حتــی متنهــای دلخــواه خــود را بــه ایــن
فنــاوری ارســال کــرده و از طریــق پنــل Flex
بــه نمایــش درآوریــد .طرحهــا و متنهــای
دلخــواه از طریــق اپلیکیشــن بــه ایــن
ماســک ارســال شــده و در پنل الایدی به
نمایــش درمــی آیــد .فنــاوری جلوههــای
بصــری در ایــن ماســک پیشــرفته بــوده و
تصاویــر ســه بعــدی و همچنیــن رنگــی را
بــه نمایــش درمــی آورد.
کاربــران میتواننــد از این ماســک اســتفاده
کــرده و پیغامهــای بهداشــتی خــود را
بــرای رهگــذران بــه نمایــش درآورنــد.
آنهــا همچنیــن میتواننــد ایــن ماســک
را پوشــیده و بــا حضــور در تظاهــرات یــا
تجمعــات مســالمتآمیز ،پیغامهــای

خــود را بــه دیگــران انتقــال دهنــد .ایــن
ماســک همچنیــن در وضعیــت اکوالیــزر
نیــز قابــل تنظیــم بــوده و جلوههایــی
زیبــا از پخــش موســیقی را بــه نمایــش
درمــی آورد و شــما میتوانیــد موســیقی
دلخــواه خــود را از طریــق تلفــن همــراه
گــوش کــرده و جلوههایــی از اکوالیــزر
موســیقی را در ماســک صــورت خــود بــه
نمایــش درآوریــد .ایــن ماســک تنهــا بــه
رنــگ مشــکی ســاخته شــده و از طریــق
کابــل  USBشــارژ میشــود .جنــس ایــن
ماســک از کتــان بــوده و بــدون هیچگونــه
آســیبی بــه نمایشــگر الایدی در ماشــین
توشــو اســت.
لباسشــویی قابــل شس 
قیمــت ایــن ماســک جــذاب و فناورانــه در
وب ســایتهای عمومــی برابــر بــا  95دالر
امریــکا اســت.
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کــوتاه از
کــــرونا
ســازمان جهانی بهداشــت توصیه خود در مورد اســتفاده از ماســک
را تغییــر داده و اکنــون میگویــد مــردم بایــد در اماکــن عمومــی برای
جلوگیــری از شــیوع ویروس کرونا ماســک بزنند.رویترز

فرهادزرتــاب شــهردار جوانــرود از تعطیلــی یــک هفتــهای
بازارچــه جوانــرود بهمنظــور کنتــرل هرچــه بیشــتر و بهتــر
بیمــاری کرونــا خبــر داد .ایســنا

وزارت امــور مهاجــران و عودتکننــدگان افغانســتان عنوان کرد
براســاس اطالعاتــی کــه تاکنــون بــه ایــن وزارت رســیده ،صدهــا
تــن از شــهروندان افغانســتان در کشــورهای ایــران ،ترکیــه،
یونــان و پاکســتان بــه مــرض کرونــا مبتــا و از ایــن میــان  ۱۴۳تــن
آنهــا جــان باختهانــد .ایــن وزارتخانــه ادعــا کــرد بیشــترین رقــم
قربانیــان از ایــران گــزارش شــده اســت .بیبیســی

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان گفــت :از  ۱۶۶مــورد
مــرگ بــه علــت کرونــا در اســتان ۱۲۲ ،نفــر آنــان معــادل ۷۳
درصــد ،ســن بــاالی  ۶۰ســال داشــتهاند .فرزیــن رضاعــی
ادامــه داد :از تعــداد یــک هــزار و  ۳۳۱بیمــار مبتــا بــه کرونــا در
کردســتان  ۱۹نفــر زیــر پنــج ســال ســن دارند.ایســنا

پلیــس روســیه راههــای ورودی بــه شــهر سورودوینســک در
شــمال ایــن کشــور را بهدلیــل افزایــش چشــمگیر مبتالیــان بــه
بیمــاری کوویــد ۱۹مســدود کــرده اســت .شــهر سورودوینســک
بــه خاطــر تولیــد زیردریاییهــای اتمــی روســیه مشــهور اســت.

ایبیســی نیــوز

غفــور راســتین مدیــر حــوادث و فوریتهــای پزشــکی اصفهــان
بــا اشــاره بــه انجــام حــدود  ۴هــزار مأموریــت پیــش بیمارســتانی
و  ۵۰۰مأموریــت بیــن بیمارســتانی بهصــورت اختصاصی برای
بیمــاری کوویــد  ۱۹از ابتــدای اســفند تاکنــون ،گفــت :متأســفانه
نزدیــک بــه  ۴۰نفــر از کارکنــان اورژانــس اصفهــان کرونــا یشــان
مثبــت شــده و مجبــور شــدند بــه قرنطینــه برونــد ،بــا ایــن حــال
خوشــبختانه هیــچ مــورد فوتــی نداشتیم.ایســنا
مــردم اســترالیا بــر اســاس «شــاخص هــراس» در جریــان شــیوع
کرونــا بدتریــن کارنامــه جهانــی را در زمینه خالی کردن قفسـههای
فروشــگاهها و احتــکار کاال داشــتهاند .خبرگــزاری وایــس

علیرضــا نصــری فرمانــدار قشــم گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط
نامناســب شــیوع کرونــا در قشــم ،مــردم بایــد از ماســک و
دســتکش اســتفاده کننــد و نهادهــای دولتــی از ارائــه خدمــت بــه
کســانی کــه پروتــکل بهداشــتی را رعایــت نمیکننــد ،خــودداری
کنند.ایرنــا

 15شــهروند کنیــا بــه علــت نقــض مقــررات آمــد و شــد بــرای
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا توســط پلیــس ایــن کشــور کشــته
شــدهاند .خبرگــزاری فرانســه

هشــت هــزار و  ۲۴۳واحــد غیرضــروری در بحــث کرونــا کــه
پروتکلهــای بهداشــتی را رعایــت نکــرده بودنــد در اســتان
خوزســتان پلمــب شــدند.ایرنا

مؤسســه مطالعات سیاســی در امریکا ،به تازگی گزارشــی منتشــر کرده
کــه نشــان میدهــد از  3مــاه گذشــته و همهگیــری کرونــا میلیاردرهــا
 ۵۶۵میلیــارد دالر ثروتمندتــر شــدهاند .س ـیانانبیزینس

