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تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از وزارت دفاع این 
کشور خواستند درباره گزارش هایی که می گوید ارتش 
آمریکا از کنه به عنوان ســاح اســتفاده کرده، توضیح 
دهد. به نظر می رسد ارتش آمریکا این اجازه را دارد که با 
استفاده از کنه به عنوان ناقل بیماری از این حشره به عنوان 
ساح در برابر دشمنانش استفاده کرده و بیماری هایی را 
شیوع دهد.  »کریستوفر اسمیت« نماینده جمهوری خواه 
ایالت نیوجرسی در مجلس نمایندگان آمریکا دراین باره 
گفت: »بازرس کل درباره استفاده وزارت دفاع از کنه ها 
و دیگر حشــرات به عنوان ســاح بیولوژیکی در طول 
سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۵ تحقیق خواهد کرد.« مجلس 
نمایندگان آمریکا معتقد است پنتاگون پیش از اقدام به 
استفاده هر ساحی علیه دشمنان آمریکا باید نمایندگان 
را در جریان بگذارد، تا در صــورت لزوم از نتایج مرگبار 
آن جلوگیری شــود. ســاالنه ۳۰۰ تا ۴۲۷ هــزار مورد 
جدید بیماری عفونی الیم بر اثر نیــش کنه در آمریکا 
ثبت می شود و کمیته ســامت کنگره گفته است که 
می خواهد اطمینان یابد ارتباطــی میان این واقعیت و 
آزمایش های محرمانه وزارت دفاع وجود ندارد. در ماه می  
سال  جاری میادی، انتشار کتابی با عنوان »گزیده شده؛ 
تاریخ محرمانه بیماری الیم و تســلیحات بیولوژیکی« 
توجه افکار عمومی آمریکا را به ارتباط احتمالی بیماری 

الیم و تحقیقات مخفیانه پنتاگون جلب کرد.  پیشــتر 
و در زمان جنگ ســرد میان آمریکا و روسیه دو کشور 
برای رقابت و مقابله با هم به هر روشــی دست می زدند. 
مسابقه تسلیحاتی در زمینه موشکی و اتمی و ساح های 
بیولوژیک از زمان جنگ سرد شدت یافت. دو کشور حتی 
در زمینه سفر به ماه و اکتشافات فضایی نیز با هم رقابت 
می کردند. رقابت میان آمریکا و روســیه به حدی شدت 
یافت که در آن زمــان کنگره آمریکا با تصویب قوانین و 
الحاقیه های متعــدد تاش کرد دســت وزارت دفاع و 
سازمان جاسوسی آمریکا را در مقابله با روسیه بیش از 
هر زمان دیگری باز بگذارد. حاال به نظر می رسد همان 
الحاقیه ها و قوانین به دردسری تبدیل شده و نمایندگان 

کنگره خواهان شفافیت درباره آنها هستند.

ارتباط 427 هزار بیماری عفونی با وزارت دفاع آمریکا چیست؟

کنه ناقل بیماری، سالح بیولوژیک ارتش آمریکا که
 این

و  
 روزنامه ایندیپندنت به طرح جدید محافظه کاران 
برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پرداخته اســت. 
براساس این طرح چنانچه جانسون نخست وزیر شود، 
پارلمــان را تا قبل از ۳۱ اکتبر منحــل خواهد کرد، تا 
نتواند به برگزیت رأی دهد و سپس دولت بدون توافق با 

اتحادیه اروپا از این اتحادیه خارج خواهد شد. 

روزنامه واشنگتن پست با انتشار نقشه ای درباره مصرف 
بیش از اندازه قرص های ُمسکن در سراسر آمریکا هشدار 
داده است. در این نقشه مکان هایی که رنگ صورتی دارند 
از قرص مسکن اســتفاده می کنند. این روزنامه نوشته 
تقریبا از هر یک آمریکایی یک نفر از قرص های مسکن 

ضد درد به صورت متناوب استفاده می کند. 

روزنامه داالس مورنینگ در تیتر یک سمت راست 
خود به محکومیت اظهارات نژادپرستانه ترامپ از سوی 
نمایندگان کنگره آمریکا پرداخته اســت. نمایندگان 
کنگره با صدور قطعنامه، اظهارات ترامپ را در خصوص 
چهار نماینده دموکرات که اصلیتی غیرآمریکایی دارند، 

محکوم کرده است.

ک
وس

 کی

»انتقام جویان: پایان بازی« محصول اســتودیو مارول 
کمپانی دیزنی، بیش از ۲ میلیارد دالر فروش داشــته و 
توانسته در جایگاه دومین فیلم پرفروش تاریخ سینما قرار 
بگیرد. رتبه اول، از آِن آواتار با فروش ۲.۷88 میلیارد دالر 
است. ممکن است با دیدن و شنیدن این آمار تصور کنید 
که »انتقام جویان: پایان بازی« پرفروش ترین پیش نمایش 

 سال ۲۰۱۹ را داشته است، اما اشتباه می کنید!
فیلم دیگــری وجود دارد کــه احتماال نــام آن را هم 
نشــنیده اید و میانگین پیش فروش بیشــتری نسبت 
به انتقام جویان داشــته اســت. نام این فیلــم »وداع« 

)Farewell( است.
فیلم وداع )فیلم درام آســیایی با بازی آکوافینا( تنها با 
چهار نمایش در روز جمعه موفق شد تا ۳۵۱ هزار و ۳۰۰ 
دالر بفروشد که میانگین فروش آن حدود 8۷ هزار و 8۳۳ 
دالر به ازای هر نمایش می شود. فیلم »انتقام جویان: پایان 
بازی« که در ۲6 آوریل فروش خــود را با ۳۵۷ میلیون و 
۱۱۵ هزار دالر در ۴66۲ ســالن آغاز کرد، دارای میانگین 

فروش ۷6 هزار و 6۰۰ دالر بابت هر نمایش بوده است.
اگر شــما طرفدار فیلم دیدن نیســتید، ممکن است 
این اعداد و ارقام کمــی گیج تان کند. به طور واضح، فیلم 
»انتقام جویان: پایان بازی«، بسیار بیشــتر از فیلم وداع 
فروش داشته و هیچ کس منکر این نیست که انتقام جویان 
پرفروش ترین فیلم  سال ۲۰۱۹ بوده است. همچنین به 
غیر از »انتقام جویان: پایان بازی« فیلم »کاپیتان مارول« 
نیز بیش از یک میلیارد دالر فروش داشته و با وجود این که 
سونی درنهایت ســود فروش این فیلم را به دست آورد، 
درگیری مارول با »مرد عنکبوتی: دور از خانه« باعث شد 
تا این فیلم به فروش جهانی 8۰۰ میلیون دالر دست پیدا 

کند.
در هر حال، گرچــه »انتقام جویان: پایان بازی« ممکن 
است عنوان بیشترین پیش فروش را از دست داده باشد، اما 

از دست دادن این عنوان، موضوع مهمی نیست. 

در حال حاضــر مهمترین ســوال این اســت که آیا 
»انتقام جویان: پایان بازی« می تواند رکورد فروش آواتار 
به عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ در سراسر جهان را بزند 
یا نه. »انتقام جویان: پایان بازی« ۲.8 میلیون دالر به فروش 
خود اضافه کرده و فروش جهانی این فیلم ابرقهرمانی به 
۲.۷8 میلیارد دالر رسیده است. حاال تنها ۷.8 میلیون دالر 
تا شکست رکورد »آواتار« پس از بیش از یک دهه فاصله 

دارد.
»انتقام جویان: پایان بازی« تاکنون 8۵۱ میلیون دالر 
از فــروش جهانی خود را از گیشــه ســینمای آمریکا و 
۱.۹ میلیارد دالر آن را نیز از گیشه بین الملل به دست آورده 
است که در این میان چین با 6۲۹ میلیون دالر بهترین بازار 
خارجی این فیلم بوده و پس از آن بریتانیا )۱۱۴ میلیون 
دالر(، کره جنوبی )۱۰۵ میلیون دالر(، برزیل )8۵ میلیون 

دالر( و مکزیک )۷۷ میلیون دالر( قرار گرفته اند.
»انتقام جویان: پایــان بازی« دنبالــه »انتقام جویان: 
جنگ ابدیــت« )۲۰۱8( و همچنیــن »انتقام جویان« 
)۲۰۱۲( و »انتقام جویان: عصر اولتران« )۲۰۱۵( است و 
بیست ودومین فیلم در دنیای سینمایی مارول است که 
برادران »روسو« آن را با فیلمنامه ای مشترک از »کریستوفر 

مارکوس« و »استیون مک فیلی« کارگردانی کرده اند.
»رابرت داونی جونیور«، »کریس ایوانز«، »مارک رافلو«، 
»کریس همسورث«، »اسکارلت جو هانسون«، »جرمی 
رنر«، »دان چیدل«، »پل راد«، »بری الرسون«، »ردلی کوپر« 
و »جاش برولین« از بازیگران این فیلم ابرقهرمانی هستند.

در طول تمام ادوار سینما تاکنون تنها پنج فیلم موفق 
به فروش بالغ بر ۲میلیــارد دالر شــده اند که به ترتیب 
»آواتار« )۲.۷88 میلیارد دالر(، »انتقام جویان:   پایان بازی« 
)۲.۷8 میلیون دالر(، »تایتانیک« )۲.۱8۷ میلیون دالر(، 
»جنگ ستارگان: نیرو برمی خیزد« )۲.۰68 میلیارد دالر( 
و »انتقام جویان: جنگ ابدیــت« )۲.۰۴8 میلیارد دالر( 

هستند.

یک قدم مانده به »آواتار« با عبور از »تایتانیک«

 »انتقام جویان: پایان بازی«
در مرز رکوردشکنی

هموطنان »ایرنیاشایک« غیرتی شدند

 حمله ترول های روسی
به لیدی گاگا

روزنامه دیلی میل از حملــه ترول های 
روسی به اکانت اینستاگرام لیدی گاگا خبر 
داده اســت. ترول های روسی در حمالت 
خود از لیدی گاگا خواستند برادلی کوپر را 
به همسر سابقش ایرینا شایک برگرداند. 
پس از ساخت فیلم »ستاره ای متولد شد«، 
رابطه بسیار نزدیکی میان لیدی گاگا و برادلی 
کوپر که کارگردان فیلم است، برقرار شد. 
درنهایت دو ماه پیش ایرینا شایک و برادلی 
کوپر اعالم کردند از هم جدا خواهند شد و 
درنهایت این جدایی انجام شــد. شایعات 
درباره احتمال رابطه پنهانی میان کوپر و گاگا 
آن قدر زیاد شد که به نظر می رسد واقعیت 
داشته باشد. حتی یک بار لیدی گاگا اعالم 
کرد از آن چه میان کوپر و شــایک رخ داده 

عذاب وجدان دارد. 
حاال روزنامه دیلی میل نوشته روس ها به 
حساب اینســتاگرام گاگا حمله کرده اند. 
به نظر می رسد بیشتر این ترول ها زن های 
روسی هستند که فکر می کنند شایک مورد 
ظلم واقع شده است. برخی از این ترول ها زیر 
پست های گاگا نوشته اند: »اگر این جا کامنت 
نگذارید، روسی نیستید.« برخی دیگر نیز 
کامنت هایی گذاشته اند و سعی کرده اند گاگا 
را با شایک مقایسه و او را تحقیر کنند. برای 
مثال یکی از کامنت ها به قد بلند تر شایک در 

مقایسه با گاگا اشاره کرده است. 
البته هنوز هیچ گواهــی مبنی بر این که 
رابطه گاگا و کوپر چیزی فراتر از یک دوستی 
باشد، وجود ندارد اما به نظر می رسد اینترنت 
دارد کار خودش را می کند و هیچ توجهی به 
این توجیهات ندارد. دلیل این که ترول های 
روسی به اینستاگرام گاگا حمله کرده اند این 

این است که ایرینا شایک روسی است. 

چهره

جو بایدن گفت حاضر 
است با دونالد ترامپ 

یک مسابقه شنای 
سوئدی داشته باشد. 

جو بایدن، معاون 
رئیس جمهوری سابق و 
نامزد ریاست جمهوری 

حزب دموکرات آمریکا 
در جریان مصاحبه ای با 
میکا برزینسکی، مجری 

شبکه  MSNBC در 
پاسخ به این سوال که 
اگر ترامپ درخصوص 

سن و سال او یا وضع 
روحی-روانی اش در یک 

مناظره شوخی کند، چه 
جوابی به او خواهد داد، 
گفت: »من به او خواهم 

گفت بیا جلو دونالد! اگر 
مردی نشان بده چند 

تا شنا سوئدی می توانی 
بروی؟«

دیده بان اتمی سازمان 
ملل اعالم کرد نمی تواند 

شایعات مبنی بر این مسأله 
را تایید کند که رئیس 

آژانس بین المللی انرژی 
اتمی قرار است به دالیل 
مربوط به وضع سالمتش 

کناره گیری کند. دفتر 
خبری آژانس بین المللی 

انرژی اتمی اواخر روز 
سه شنبه اعالم کرد یوکیا 

آمانو، رئیس این آژانس با 
اعضای دفتر حکام درباره 

برنامه های آتی اش در 
ارتباط است. گزارش ها 

درباره تغییر رهبری 
آژانس بین المللی انرژی 

اتمی مربوط به وضع 
احتمالی سالمت آمانو 

در زمانی منتشر شده که 
نگرانی ها درباره تنش های 
خاورمیانه ناشی از خروج 

آمریکا از توافق اتمی با 
ایران افزایش یافته است.

بایدن: ترامپ اگه مردی 
بیا مسابقه شنای سوئدی 

بدهیم!

گمانه زنی درباره احتمال 
استعفای آمانو

عکس خبراخبار روز

کی یف، اکراین- مجســمه نیم تنه والدیمیر لنین، رهبر پیشــین اتحاد جماهیر 
شوروی با بادکنک های قرمز تزیین شده و در کنار یک چوبه دار قرار گرفته است. 
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مومبای، هند- پیرزنی که درحال تماشای کارگرانی اســت که بیرون از خانه اش 
مشغول امدادرسانی به حادثه دیدگان سقوط ساختمان هستند.
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گاه
ن صدر اعظم آلمان برای دومین بار طی مراسم رسمی استقبال از میهمانان و پخش شدن سرود ملی، روی صندلی 

نشست. آنگا مرکل، صدراعظم آلمان، طی مراسم استقبال از نخست وزیر مولداوی در برلین، پایتخت آلمان، برای 
دومین بار در این هفته، هنگام دیدارهای رسمی و پخش سرود ملی، روی صندلی نشست.  صدر اعظم آلمان که دیروز 
شصت وپنجمین سالگرد تولدش بود، طی مراسم پخش سرودهای ملی دو کشور آلمان و مولداوی در خارج از کاخ 
صدر اعظم، روی یک صندلی سفید نشست. طی ماه پیش و ماه جاری، رسانه ها لحظاتی از تصاویر لرزیدن غیرطبیعی 
مرکل در سه رویداد رسمی را منتشــر کردند؛ این تصاویر باعث بروز نگرانی بابت سامتی او شده است که در اروپا 

بیشترین سابقه خدمت به عنوان رهبری برگزیده را دارد. او همیشه به طور آشکار برنامه کاری فشرده ای داشته است.
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نشسته به استقبال 
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موقعیت پناهگاه ها یا 
گریزگاه های امن منطقه 

سکونت خود )مثال پارک ها یا 
سوله ها( را برای مواقع بحرانی 

شناسایی کنید.


