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یک گزارش نشــان می دهد کــه فیس بوک با 
صرف هزینه 22.6 میلیون دالر در  سال 2018، 
هزینه حفاظــت و امنیــت مــارک زاکربرگ، 

موسس فیس بوک را دو برابر کرده است.
گرچه آقای زاکربرگ در سه ســال گذشــته 
ماهیانه یک دالر برای خــود حقوق رد کرده، اما 
از ســوی دیگر 22.6 میلیــون دالر صرف هزینه 

امنیت شخصی خود کرده است.
در  ســال 2017، هزینه امنیــت زاکربرگ و 
خانواده اش حــدود 9 میلیون دالر بــوده و حاال 
این میزان به بیــش از دو برابر افزایش یافته و به 
20 میلیون دالر است. مارک زاکربرگ همچنین 
2.6 میلیــون دالر نیز برای اســتفاده شــخصی 
ازجمله برای پروازهای شخصی با هواپیما که به 
گفته شرکت فیس بوک بخشــی از برنامه تامین 

امنیت وی بوده، دریافت کرده است.
این مبلــغ همچنین بــه غیــر از هزینه های 
سوخت هواپیمای شخصی، شــامل هزینه های 
خدمــه و وعده هــای غذایی بوده اســت. عالوه 
بر این، فیس بــوک برای سیســتم های امنیتی 
شــخصی و امنیتی در محل موســس شبکه نیز 
هزینه پرداخت می کند. در مقایسه با  سال2016 

)5.8 میلیــون دالر(، هزینــه فیس بــوک برای 
حفاظــت و هواپیماهــای شــخصی 50 درصد 

افزایش یافته است.
شــرکت فیس بوک در چند  ســال گذشته با 
اعتراض عمومی نسبت به نقش خود در گسترش 
اطالعات نادرســت و تبلیغات سیاســی آنالین، 
نقض اطالعات و نگرانی های امنیتی روبه رو شده 

است.
به گزارش گاردین، فیس بوک متهم اســت که 
در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در  ســال 
2016 بــا همکاری روس ها اطالعات شــخصی 
میلیون ها نفر را بدون رضایت از آنها به دســت 

آورده است، تا به نفع دونالد ترامپ تبلیغ کند.

حقوق ماهی یک دالر در سه سال گذشته شوخی بود

22 میلیون دالر هزینه امنیتی فیس بوک برای زاکربرگ که
 این

و  
روزنامه تایمــز لندن در عکس صفحه نخســت 
خود به دســتگیری جولیــان آســانژ پرداخته و 
نوشــته، احتمال استرداد آســانژ به آمریکا بسیار 
زیاد اســت. آسانژ که سایت افشــاگر ویکی لیکس 
را راه انــدازی کرده، ممکــن اســت در آمریکا با 
 اتهــام افشــای اســناد طبقه بندی شــده مواجه 

شود. 

هفته نامــه تایم در عکس صفحه نخســت خود، 
طرحی از پرچم اتحادیه اروپا منتشر کرده است که 
نخ کش شده و درحال نابودی است. این هفته نامه 
نوشــته برخی رهبران اتحادیه دست به دست هم 
داده اند تا در این اتحادیه شــکاف ایجــاد کنند و 
همین مسأله ممکن است به فروپاشی این اتحادیه 

بینجامد. 

روزنامه نیویورک تایمز در عکس صفحه نخســت 
خود به آغاز انتخابات سراسری در هند پرداخته است. 
انتخابات در هند بزرگترین مشارکت دموکراتیک در 
سراسر جهان محسوب می شــود و نزدیک به یک ماه 
به طول می انجامــد. نیویورک تایمز پیش بینی کرده 
که حزب نارندرا مودی، نخست وزیر فعلی هند در این 

انتخابات اکثر کرسی ها را به دست آورد.

ک
وس

 کی

تنها ســاعاتی به پخش نخستین قســمت از فصل 
هشتم و آخر سریال پرطرفدار »بازی تاج وتخت« باقی 
مانده است و به نظر  می رســد که طرفداران این سریال 
از هم اکنون همه رکورد ها را شکسته اند. بازی تاج وتخت 
توانســت رکورد تازه ای را خلق  کند. هر چند رکورد دو 
دوره قبل هم به خود بازی تاج وتخت اختصاص داشت.  

ســریال بازی تاج وتخت در روز پخش رسمی یعنی 
تنها یــک روز دیگر در 17۳ کشــور مختلف جهان به 
صورت آنالین پخش می شود.  البته توسط اشتراک های  
HBO، رکورد قبلی به فصل 7 سریال مربوط بود که در 
126 کشور پخش  شد، اما این تنها رکورد جدید  سریال 
نیســت. زیرنویس هایی که قرار است برای فصل آخر و 
از پخش قسمت اول سریال ساخته شــوند به مرز 78 
زبان مختلف در  دنیا رسیده و بیشترین تعداد زیرنویس 
و دانلــود غیرقانونی در جهــان نیز برای این ســریال 
ســاخته و پرداخته می شــود. از این آمار اعداد  دیگری 
نیز بیرون آمده است. به طور مثال تقریبا چیزی حدود 
80 میلیون نفر در آمریکا و چند برابر این عدد در دنیا در 
روز  پخش قسمت نخست سریال آن را خواهند دید که 
آمار خارق العاده ای است و بدون شک به زودی شکسته 

نخواهد شد . 
ســازندگان ســریال »بازی تاج وتخت« گفته اند که 
از 5 ســال قبل می دانستند چگونه ســریال را به پایان 
برســانند. با این حال، آنها  نســبت به این که مردم این 
پایان بندی را دوست داشته باشــند یا خیر، مضطرب 
هســتند . دی بی وایس که در کنار دیویــد بنیاف این 
 سریال را براساس رمان های جرج آر آر مارتین ساخته، 
اعالم کرده:   »ما می خواهیم که مردم پایان بندی سریال 
را دوست داشته  باشــند. این موضوع واقعا برای ما مهم 
است.« وایس گفته است که وی و بنیاف از 5 سال قبل 
می دانسته اند چگونه سریال بازی تاج وتخت را به پایان 
برسانند. این دو قصد دارند زمانی که قسمت آخر سریال 

»بازی تاج وتخت« پخش می شود، کامال آفالین باشند و 
 می خواهند به مکانی نامعلوم بروند و تلفن های خود را 

خاموش کنند . 
پیشتر سازندگان این سریال جلسه پیش نمایش را در 
شهر بلفاست ایرلند ترتیب دادند و از بازیگران و برخی 
از منتقدان برای  حضور در این میهمانی دعوت کردند. 
کریس ون هوتن ایفاگر نقش ملیســاندرا درخصوص 
این میهمانی می گوید:  »خیلی برام عجیب  بوده اومدن 
به بلفاســت. اونم وقتی که برای فیلمبرداری نیست....

راستش دیشب وقتی رسیدم می خواستم برم شهر رو 
ببینم، ولی چون  مریض بودم، نشد.«  

جرمــی فیلین، ایفاگر نقش بــران درخصوص فصل 
آخر می گوید:   »خیلی غــم و غصه تو فصل آخره. همه 
قراره ناراحت بشن. فقط  همین را می توانم بگویم .« لیام 
کانینگام بازیگر نقش»سر داووس« هم می گوید:  »فقط 
منتظر فصل آخــرم تا بتوانم راحــت درباره اش  حرف 
بزنم، مخفی نگه داشــتن دلیل اصلی سرطان است و 
من نمی خواهم سرطان بگیرم .«  پیلو آزبک بازیگر نقش 
»یورون گری جوی« هم می گوید: »به طرفداران و مردم 
پیشــنهاد می کنم، دســتمال کاغذی، مرطوب کننده 
 دســت، پاپ کورن، مبل راحتی و تلویزیــون بزرگ، 
خصوصا دستمال و مرطوب کننده را حتما داشته باشند 

چون قرار است  خیلی گریه کنند.«  
کارگردانان مشهور این سریال جذاب در مورد پایان 
ســریال اعالم کردند بازیگران سریال همه چیز را برای 
پخش فصل نهایی آماده  کرده اند، این فصل نهایت به این 
سوال پاسخ خواهد داد ؛ چه کسی برنده بازی تاج وتخت 
اســت.   همچنین شــاهد یکــی از  بزرگترین جنگ ها 
هستیم. ارتش جان اســنو در برابر پادشاه شب قد علم 
می کند .  دو قســمت نهایی این فصل مستقیما توسط 
سازندگان سریال، دیوید بنوف و د.ب. وایس کارگردانی 

شده است.

فصل آخر سریال بازی تاج وتخت از امشب آغاز می شود

 شمارش معکوس
برای هجوم زمستان

تا پایان سال صبوری می کنیم

 ضرب االجل کیم جونگ اون
به آمریکا

رهبری کره شــمالی گفت که ناکامی در 
مذاکرات با آمریــکا خطر احیای تنش را 
افزایش داده و وی تنهــا  تمایل دارد در 
صورتی بار دیگر با رئیس جمهوری آمریکا 
دیدار کند که ایــاالت متحده رویکردی 

 مثبت داشته باشد. 
کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی گفت 
که تا پایان سال جاری میالدی برای آمریکا 
منتظر می ماند تا  این کشور تصمیم بگیرد 
منعطف تر باشد. وی در جریان سخنرانی 
در مجمع عالی خلق کره شــمالی  گفت: 
»آن چه برای آمریکا ضرورت دارد، توقف 
راه کنونی ارزیابی و بودن در کنار ما با یک 

ارزیابی  و محاسبه جدید است. «
دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا 
و کیم جونگ اون دو بار در هانوی، ویتنام 
و نیز ســنگاپور  دیدار داشتند که این امر 
نشانه ای از حسن نیت است، اما دو طرف 
نتوانســتند به توافقی برای لغو  تحریم ها 
و توقــف برنامه های اتمی و موشــکی 

کره شمالی دست پیدا کنند. 
ترامپ روز پنجشنبه گفته بود که آماده 
اســت تا بار دیگر با رهبری کره شمالی 
دیدار کنــد، اما رهبری  کره شــمالی در 
ســخنرانی روز جمعه اش گفت که نتایج 
حاصل از نشست هانوی باعث شده تا وی 
 اســتراتژی ای را که سال گذشته میالدی 
درباره توافقات بین المللی و گفت وگوها با 

آمریکا داشته، زیر  سوال ببرد. 
رهبری کره شمالی گفت: »نشست هانوی 
ســواالت زیادی را درباره این مسأله به 
وجود می آورد. آیــا  اقداماتی که ما در آن 
و براساس تصمیم استراتژیک گرفته ایم، 
درست اســت و به ما یک حس احتیاط  را 
درباره این مسأله می دهد و آیا آمریکا به 
واقع تالش می کند تا روابط دو کشــور را 
بهبود بخشد یا  خیر. من باید تا پایان سال 
جــاری میالدی برای تصمیم شــجاعانه 

صبور باشم و صبر کنم. «

چهره

وزیر دفاع سودان تنها 
یک روز پس از رهبری 

کودتایی که به سرنگونی 
عمرالبشیر انجامید، از مقام 

خود کناره گیری کرده 
است. ارتش ضمن اعالم 

وضع فوق العاده گفته 
بود اوضاع را در دست 

خواهد گرفت اما انقالبیون 
سودانی با ماندن در 

خیابان ها خواستار تشکیل 
دولت موقت بدون دخالت 
نظامیان شده بودند. احمد 
عوض بن عوف، وزیر دفاع 

خبر کناره گیری خود را 
از طریق تلویزیون ملی 

سودان اعالم کرد و ژنرال 
عبدل فتاح عبدالرحمان 

برهان را به عنوان جانشین 
خود معرفی کرد.

رئیس جمهوری آمریکا 
درخصوص تحقیقات 

درباره واشنگتن یا 
اسراییل به دادگاه 

کیفری بین المللی هشدار 
داده و تهدید کرد، 

هرگونه تالش از سوی 
این دادگاه برای هدف 

قراردادن آمریکا یا 
اسراییل یا هم پیمانان 

آن پاسخ تندی به دنبال 
خواهد داشت. مایک 

پامپئو، وزیرخارجه 
آمریکا در ماه مارس 

تهدید کرد:   واشنگتن 
به کارمندان این دادگاه؛ 
کسانی که درباره چنین 
ادعاهایی علیه نیروهای 

آمریکا یا هم پیمانان آن 
تحقیق می کنند، روادید 

صادر نخواهد کرد. 
دادگاه کیفری بین المللی 

یک هیأت مستقل از 
سازمان ملل بوده و 

آمریکا جزو کشورهایی 
است که اساسنامه آن را 

امضا نکرده است.

فرمانده کودتا علیه 
عمرالبشیر هم استعفا داد

ترامپ دادگاه کیفری 
بین المللی را تهدید کرد

عکس خبراخبار روز
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می کند، بیرون را تماشا می کنند. 
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گاه
ن دیلی میل در ضمن انتشــار تصاویری نوشته که آســانژ چند هفته پیش لباس زیر کثیف خود را 

به نشــانه عصبانیت زیاد در داخل  چاه دستشــویی فرو کرده، دیوارها را با مدفوع کثیف می کرده، به 
هشدارها بی توجهی کرده و اجاق برقی را روشن می گذاشته و  ظروف نشسته و غذاهای نیم خورده را 
نیز در آشپزخانه به حال خود رها می کرده است. پرسنل سفارت اکوادور در شهر لندن  در یک مقطع 
بعد از آن که آســانژ کثیف کاری های گربه اش را پاک نکرد، به حدی از آسانژ خشمگین شدند که این 

گربه را  بیرون انداختند . 

 »دردسرهای کثیف« 
 آسانژ

در سفارت اکوادور

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 16

اتمام صفحه آرایی
16 / 30

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

اشیای بزرگ یا سنگین و 
همچنین ظروف شیشه ای ، 

چینی و سایر اشیای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی و 

شیمیایی  را در قفسه های پایین 
کابینت و کمد قرار دهید.


