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پخش ســریال چرنوبیل از شــبکه اچ بی او موجب 
سرازیر شدن توریست ها به منطقه نیروگاه اتمی شده 
است.  موضوعی که نویسندگان این سریال در موردش 
به توریســت ها هشــدار داده اند. گریک مازین، یکی از 
نویسندگان  این سریال در توییتر نوشته:  »خیلی خوب 
است که پخش سریال چرنوبیل موجب افزایش تعداد 
توریست های  بازدید کننده از این منطقه شده، اما خوب 
اســت توریســت ها تراژدی که در این منطقه به وقوع 
پیوست را  به یاد داشته باشند.« در سریال چرنوبیل به 
انفجار این نیروگاه اتمی و قربانیان آن پرداخته شده است. 
گفته می شود پس از پخش  این سریال توریست هایی که 
به اوکراین می روند بسیار ابراز تمایل می کنند به منطقه 
چرنوبیل نیز سفر کنند و  در این منطقه عکس بگیرند. 
ظاهرا توریست ها این عکس ها را برای اینستاگرام خود 
می خواهند. همچنین  بازدید توریست ها از این منطقه 
پس از پخش ســریال 30 تا 40 درصد افزایش داشته 
است.   البته منطقه این فاجعه از دهه 90 میالدی به روی 
توریست ها باز شده است. برخی از توریست هایی که قصد 
 دارند به مناطق جنگلی اطراف چرنوبیل بروند مجبورند، 
لباس های مخصوص بپوشند و میزان  رادیواکتیویته ای 
که ممکن است جذب کنند توسط دستگاه های خاص 
بررسی می شود. اما نویسندگان سریال  معتقدند ممکن 

است این بازدیدها همچنان خطرناک باشد. در حادثه 
چرنوبیل تمامی 116 هزار ساکن شهر  پریپ یات تخلیه 
شدند. مقامات روس اجازه ندادند تا شعاع 30 کیلومتری 
چرنوبیل کسی ساکن شود.   برخی از اینفلوئنسرهای 
شبکه های اجتماعی نیز به چرنوبیل رفته اند. از این رو 
انتقاداتی به کار آن وارد شده  است. منتقدان معتقدند 
نباید از این فاجعه برای منافع شــخصی و جذب فالوور 
بیشتر در شبکه های اجتماعی  استفاده کرد. نویسندگان 
سریال چرنوبیل نیز به توریست ها تذکر داده اند وقتی به 
منطقه چرنوبیل می روند  به یاد قربانیان باشند نه این که 
تنها به جذب فالوور بیشتر در شبکه های اجتماعی شان 

فکر کنند.  

راه جدید جذب فالوور در شبکه های اجتماعی

توریست ها پس از دیدن سریال، به چرنوبیل سرازیر شدند که
 این

و  
روزنامه ایندیپندنت معتقد است بوریس جانسون 
نخســت وزیر آینده انگلیس است. بوریس جانسون 
 پیشــتر نیز از شــانس بیشــتری برای جانشینی 
ترزا می  برخــوردار بــود. جانســون حامی خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپاســت، اما با شیوه ای که ترزا 
می  در پیش گرفته بود، مشکل داشت و درنهایت از 

دولت او استعفا کرد. 

روزنامه تایمز لندن به رســوایی در موسسه خیریه 
آکســفام پرداخته اســت. برخــی از مدیــران بنیاد 
خیریه آکسفام متهم هســتند در ازای ارایه خدمات 
بشردوستانه، از نیازمندان سوءاستفاده جنسی کرده اند. 
این مســأله به خصوص در  هائیتی بسیار گزارش شده 
است. پیش بینی می شود این رسوایی ضربه مهلکی به 

اعتبار این بنیاد خیریه وارد آورد. 

روزنامه نیویورک پســت به حضور جان اســتوارت، 
کمدین آمریکایی در جلســه استماع کنگره پرداخته 
است. جان استوارت در دفاع از حقوق آتش نشانانی که در 
حادثه یازده سپتامبر به نجات افراد پرداختند به کنگره 
رفت، اما حضور او با استقبال نمایندگان کنگره روبه رو 
نشد. استوارت معتقد است این آتش نشانان از مشکالت 

عدیده سالمتی رنج می برند و نیاز به حمایت دارند.  

ک
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 کی

به نظر می رسد که ما تنهاییم. تعدادی از ستاره شناسان اخیرا 
در یک تحقیق اعالم کرده اند تعداد سیاراتی که قابلیت زندگی 
موجودات فضایی در آنها وجود دارد، بسیار کمتر از چیزی است 
که ما تصور می کنیم. به گزارش یــو.اس.اس تودی، تیموتی 
لیونز، یکی از همکاران دخیل در این تحقیق که بیولوژیست 
دانشگاه کالیفرنیاست، می گوید: »تصور کنید که یک منطقه 
قابل سکونت شبیه زمین برای زندگی موجودات هوشمند پیدا 
کنید. نتایج ما نشان می دهند که اکوسیستم های پیچیده ای 
شــبیه زمین نمی توانند به تعداد زیاد در کهکشان ها وجود 
داشته باشند.« مشکل کجاست؟ این تحقیق می گوید وجود 
گازهای سمی در اتمسفر اکثر سیارات مانع از این می شوند 
که زندگی بر روی آنها برای موجــودات فضایی و موجودات 
دارای زندگی هوشمند، مناسب باشــد. به طور سنتی، اکثر 
تحقیقات در مورد سیارات با قابلیت زندگی موجودات فضایی، 
متمرکز بــر روی چیزی بود که دانشــمندان آن را »منطقه 
قابل ســکونت« می نامیدند؛ منطقه ای که دارای آب مایع بر 
روی سطح ســیاره اش باشد. اما براســاس مطالعات جدید، 
این سیارات در صورت داشتن آب مایع، تنها قابلیت زندگی 
موجودات اندکی مثل تک سلولی ها و نه موجودات پیچیده 
مثل حیوانات یا موجودات هوشمند را دارند. بنابراین، طبق 
تحقیقات اخیر، حتی اگر بسیاری از سیارات دارای آب مایع 
هم باشند، بســیاری از آنها دارای اتمسفری مملو از گازهای 
سمی هستند. نویسندگان و محققان این تحقیق نوشته اند:  
»برای حفظ آب مایع در ســطح بیرونی ســیاره های قابل 
سکونت، آنها باید 10 هزار مرتبه بیشتر از کره زمین دی اکسید 
کربن داشته باشــند.« ادوارد شویترمان، یکی از نویسندگان 
این تحقیق که در ناسا هم فعالیت دارد، می گوید: »این حد از 
دی اکسیدکربن، بسیار فراتر از حد مجاز گازهای سمی برای 
زندگی حیوانات و انســان ها یا موجودات پیچیده ای شبیه 
آنهاست.« بنابراین، تنها یک سوم ســیاراتی که ما به عنوان 
سیارات »قابل سکونت« می پنداریم که دانشمندان تعداد آنها 
را تاکنون حدود 4 هزار سیاره تخمین زده اند، می توانند برای 

زندگی موجودات پیچیده مثل ما مناســب باشند. تیموتی 
لیونز می گوید: »این نخستین باری است که محدودیت های 
فیزیولوژیکی در زمین به عنوان پارامترها و شــاخصه هایی 
برای تخمین زندگی موجودات فضایی در سایر نقاط جهان 
مورد توجه قــرار می گیرد.« ادوارد شــویترمان می گوید که 
»این تحقیقات نشان می دهد سیاره ما تا چه حد خاص و نادر 
است و باید تا حد امکان از آن محافظت کنیم و تا جایی که ما 
می دانیم، زمین تنها سیاره در جهان است که می تواند قابلیت 
زندگی انســان ها را داشته باشد.« در  ســال 1950، »انریکو 
فرمی«، فیزیکدان برنده جایزه نوبل، یک سوال بسیار ساده و 
البته با مفاهیمی عمیق پرسید که به نظر یکی از مهمترین 
پازل های علمی است: آیا حیات خارج از کره زمین وجود دارد 
یا نه؟ داســتان به زمانی برمی گردد که او به همراه چند نفر از 
همکارانش در آزمایشــگاه ملی لوس آالموس در نیومکزیکو 
موضوع بشقاب پرنده ها را مطرح می کنند.  آقای »فرمی« باور 
داشت که فرازمینی ها وجود دارند. نظر او این بود که با وجود 
عمر طوالنی جهان و اندازه بسیار بزرگ و گسترده آن، با وجود 
صدها میلیارد ستاره که فقط در کهکشان راه شیری هستند، 
بنابراین، احتماال تنها کره زمین نیست که شرایط خاصی دارد 
و باید در نقاط دیگر جهان نیز موجودات زنده ای باشند. این 
موجودات زنده ممکن است گونه های هوشمندی باشند که به 
اندازه کافی پیشرفت کرده اند و دانش و فناوری الزم برای سفر 
فضایی را هم داشته باشند. آنها تا حاال باید در کل کهکشان 
مهاجرت کرده باشــند، اما پس آنها کجا هستند؟ اخیرا هم 
استفن  هاوکینگ، استدالل های مشابهی را مطرح کرده بود. 
او گفته بود: »به عقیده من، اعداد و احتماالت به تنهایی فکر 
کردن در مورد بیگانگان را منطقی نشان می دهند.«  هاوکینگ 
همان استدالل »فرمی« را بیان می کرد که گستردگی عظیم 
جهان، این موضوع را تضمین می کنــد که ما در جهان تنها 
نیستیم. اما برخی از ستاره شناسان معتقدند: »این که تاکنون 
ما پیامی از فرازمینی ها دریافــت نکرده ایم، تنها به این دلیل 

است که فرازمینی ها وجود ندارند !«

آخرین تحقیقات نشان می دهد تنها حدود 4هزار سیاره قابل سکونت در جهان وجود دارد

 موجودات فضایی
بعید است وجود داشته باشند

وزارت اتحاد مجدد کره جنوبی خبر داد:

بازگشت دوباره خواهر رهبر 
کره شمالی به سیاست

خواهر رهبر کره شــمالی که مدت ها بود خبری 
از او نبود و برخی رســانه ها نیــز گمانه زنی کرده 
بودند که هدف خشم کیم جونگ  اون قرار گرفته، 
بار دیگر در رسانه ها مطرح شد. این بار او قرار است 
به مرز کره شــمالی و کره جنوبی برود و تســلیت 
 رسمی پیونگ یانگ به خاطر مرگ بانوی اول اسبق 

کره جنوبی را به مقامات این کشور اعالم کند. 
وزارت اتحاد مجــدد در دولت کره جنوبی اعالم 
کرد، کره شمالی به آنها اطالع داده، کیم یو جونگ، 
خواهر کیم جونگ اون،  رهبر کره شمالی قرار است 
به روستای موسوم به »پانمونجوم« واقع در مرز دو 
کره برود و در آن جا با مقام های کره جنوبی  مالقات 

کند. 
لی هی هو، بانوی نخســت اسبق کره جنوبی که 
روز دوشنبه درگذشت، همسر بیوه شده کیم دائه 
جونگ، رئیس جمهوری اسبق کره  جنوبی بود. این 
رئیس جمهوری اسبق کره جنوبی نخستین رهبر 
این کشور بود که با رهبر وقت کره شمالی یعنی کیم 

جونگ ایل  در سال ۲۰۰۰ دیدار کرد. 
کیم یو جونگ یک ســال بعد از آن این بازدید را 
انجام می دهد که برادرش با رئیس جمهوری آمریکا 
در نخستین نشست در  ســنگاپور دیدار کرد و هر 
دوی آنها توافق کردند که در راســتای خلع سالح 
هسته ای شبه جزیره کره اقدام کنند که این موضوع 

 نگرانی های مربوط به جنگ را کاهش داد. 
در سال گذشته یک سری نشست های سطح 
باال میان مقامــات کره شــمالی و کره جنوبی 
ازجمله ســه نشســت بین کیم جونــگ اون و 
 مون جائه ایــن رئیس جمهــوری کره جنوبی 
برگزار شــد. ماه فوریه ۲۰۱۸ نیز خواهر رهبر 
کره شــمالی برای تماشــای بازی های  المپیک 
زمســتانی به کره جنوبی ســفر کرده بود و در 
نشست های رهبر کره شمالی با رئیس جمهوری 

کره جنوبی نیز او را  همراهی کرد. 

چهره

یک سایت آمریکایی 
فاش کرد ابوظبی 

یکی از تاجران خود را 
برای جاسوسی از کاخ 
سفید در  سال ۲۰۱۷ 
به خدمت گرفته بود. 

سایت اینترسپت آمریکا 
در گزارش مفصلی اعالم 

کرد مسئوالن اماراتی 
راشد آل مالک، تاجر 

این کشور را مامور کرده 
بودند علیه دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری 

آمریکا جاسوسی کرده و 
اطالعاتی از سیاست های 
او در قبال خاورمیانه را 

ارایه دهد.

نخست وزیر لبنان وزیر 
خارجه این کشور را 
به خاطر توییت های 

اخیرش علیه عربستان 
توبیخ کرد. سعد حریری، 

نخست وزیر لبنان در 
نشست خبری گفت: 

»امیدوار بودم که جبران 
باسیل، وزیر خارجه 

لبنان زودتر از اینها از 
سخنانش بازمی گشت، 

زیرا در هر خانواده 
لبنانی کسی است که 
در کشورهای عرب 
حوزه خلیج فارس یا 

مشخصا عربستان کار 
می کند.« وی دراین باره 

افزود: »کشور نباید با 
گمانه زنی ها، تهمت ها و 
لغزش های زبانی اداره 

شود که بهایش را با 
آسیب های اقتصادی 

پرداخت کنیم. من 
درگیری های طایفه ای 

را دوست ندارم که 
اگر دوست داشتم شما 

کشور را کال در موقعیت 
دیگری می دیدید.«

افشاگری سایت 
آمریکایی از جاسوسی 

امارات در کاخ سفید

توبیخ وزیر خارجه  لبنان 
بر سر عربستان

عکس خبراخبار روز
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گاه
ن در بحبوحه بن بست مذاکرات اتمی، رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد که نامه »زیبایی« را از جانب 

رهبر کره شمالی دریافت  کرده اســت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا این نامه را »بسیار گرم« و 
»بسیار زیبا« توصیف و تأکید کرد: »مطمئن است دو  طرف نهایتا می توانند به توافقی دست یابند .« ترامپ 
همزمان با خروج از کاخ سفید برای سفر به ایالت آیووا به خبرنگاران گفت: »ما  روابط بسیار خوبی با یکدیگر 
داریم. نشست دیگری ممکن است برگزار شــود. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی سر حرف های  خود 

ایستاده و این مسأله برای من بسیار حایز اهمیت است .«

 ترامپ:
  نامه جدیدی

از رهبر کره شمالی 
دریافت کردم
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واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال 

پناه گیری را تمرین کنید.


