نگاه

یک زن و شــوهر انگلیســی در اقدامی عجیب نام فرزند تازه به دنیا آمده خود را آدولف هیتلر
گذاشتند .این زوج انگلیسی که البته پروندهای درباره عضویت در گروههای نئونازی دارند در
حالیدرآپارتمانخوددیدهشدهاندکهپرچمصلیبشکستهرادردستداشتهودرمقابلفرزند
خود به روش هیتلر سالم میدادهاند .طی سالهای اخیر و با ظهور احزاب راستگرا ،گرایش به
نازیسمدراروپاافزایشیافتهاست.

آدولف هیتلر
انگلیسی
به دنیا آمد

بسیاری از داروهای مورد استفاده
بدون نسخه از جمله داروی ضد
سرفه ،سرماخوردگی ،آنفلوآنزا
و زکام باعث گیجی ناخواسته
میشوند که ممکن است رانندگی
را با مشکل روبه رو کند.

ژاپن قدرتمندترین
پاسپورت جهان را دارد

صعود از رتبه  62به رتبه  21جهانی در یک دهه؛
امارات متحده عربی با بیشترین افزایش قدرت پاسپورت
هیچ چیزی بهتر از داشتن آزادی مســافرت در جهان نیست.
در این میان در بین کشــورهای جهــان میان اعتبــار و قدرت
پاســپورتها رقابت وجــود دارد .گزارش جدیدی از «شــاخص
پاســپورت هنلــی» ( )Henley Passport Indexمنتشــر
شــده که قــدرت پاســپورت کشــورهای مختلف را منتشــر
کرده اســت .در این میان ژاپن قدرتمندترین پاسپورت جهان را
دارد .شهروندان ژاپنی میتوانند به  190کشور جهان بدون هیچ
ویزایی سفر کنند .به این ترتیب ژاپن ســنگاپور را هم پشت سر
گذاشت .شهروندان سنگاپور میتوانند به 189کشور جهان بدون
ویزاسفرکنند.
آلمانکهروزیقدرتمندترینپاسپورتراداشت،درسال2018
با آزادی مسافرت به  188کشور در کنار فرانسه و کرهجنوبی رتبه
سومقدرتمندترینپاسپورترادارد.
ازبکستان در  5اکتبر ویزا را برای شهروندان فرانسوی لغو کرد.
اینکشورپیشتردرماهفوریهویزارابرایشهروندانسنگاپوروژاپن
برداشتهبود.
شهروندان کره جنوبی نیز در یک اکتبر مجاز به ورود به میانمار
بدون ویزا شــدند؛ در حالیکه پاراگوئه نیز ویزا را برای شهروندان
سنگاپوریدرسال 2017لغوکرد.
شهروندانآمریکاوانگلیسمیتوانندبه 186کشورجهانبدون
ویزا سفر کنند و به این ترتیب قدرت پاسپورت آنها در رتبه پنجم
قرار میگیرد .هیچکدام از این کشــورها ازسال گذشته تا امسال
تغییری در اعتبارشان ایجاد نشده است و به نظر نمیرسد که آنها
بتوانند دوباره مثلســال  2015به رتبه اول قدرت پاسپورت در
جهاندستپیداکنند.
روسیهبهرتبه 47سقوطکرده؛گرچهدرماهسپتامبرتایوانویزا
رابرایشهروندانروسبرداشت.
اماراتمتحدهعربیدریکدههگذشتهبیشترینافزایشقدرت
پاسپورت را داشته است .پاســپورت این کشور از رتبه  62در سال
 2006به رتبه 21در سال 2018رسیده است .آنها همچنین اخیرا
با روسیه بهطور متقابل ویزا را حذف کردهاند و در ماههای آتی این
پروسهبهاجرادرمیآید.
شــهروندان چین نیز اخیرا ورودشــان به جزیره سنلوســیا

قدرتمندترینپاسپورتهابراساسشاخصهنلی

 -1ژاپن 190 :کشور
-2سنگاپور 189 :کشور
-3آلمان ،فرانسه،کرهجنوبی 188 :کشور
 -4دانمارک ،فنالند ،ایتالیا ،ســوئد ،اسپانیا187 :
کشور
 -5نروژ ،انگلیــس ،اتریش ،لوکزامبــورگ ،هلند،
پرتغال،آمریکا 186 :کشور
-6بلژیک،سوییس،ایرلند،کانادا 185 :کشور
-7استرالیا،یونان،مالتا 183:کشور
-8نیوزلند،جمهوریچک 182 :کشور
-9ایسلند 181:کشور
-10مجارستان،اسلوونی،مالزی 180:کشور

کیوسک

روزنامــه تایمز لندن عکس صفحه نخســت خود را
نیکی هیلــی ،نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد
اختصاص داده است .هیلی روز گذشته به طور ناگهانی
اســتعفای خود را تقدیم دونالد ترامــپ کرد .هر چند
ترامپ گفته که هیلی از چنــد ماه پیش به او گفته بود
که قصد ترک پست خود را دارد .برخی معتقدند هیلی
قصد دارد برای انتخابات سال  2020کاندیدا شود.

روزنامــه یــوایای تودی نوشــته میــزان قاچاق
موادمخدر پس از اجرای سیاســتهای ســختگیرانه
ترامــپ در خصوص مهاجــران در مرزهــای جنوبی
آمریکا به پایینترین حد خود رســیده است .براساس
سیاستهای ترامپ هر کســی که به طور غیرقانونی
وارد خاک آمریکا شود ،محاکمه خواهد شد .این مسأله
موجب شده قاچاق موادمخدر تا 30درصد کاهش یابد.

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

عکس خبر

خاشقجی به دستور
کادر رهبری عربستان
ترور شد
روزنامه نیویورک تایمز
نوشت :مقامهای امنیتی
بلندپایه ترکیه به این
نتیجه رسیدهاند که جمال
خاشقجی،روزنامهنگار
سرشناسمنتقدحکومت
عربستان به دستور
عالیترین مقام دربار
سلطنتی این کشور ترور
شده است .به گفت ه این
مقام ،این ماموران اقدام
به مثلهکردن خاشقجی
با ارهای که برای این
هدف همراه داشتند،
کردهاند .با این حال،
مقامهایعربستانیازجمله
محمد بن سلمان ،ولیعهد
عربستان این اتهامات را
رد کرده و گفتهاند که
خاشقجی کمی بعد از
ورودش آزادانه محل این
کنسولگری را ترک
کرده است.

پاریس؛فرانسه-معترضانبهسیاستهایایمانوئلمکرونتجمعکردند.

AP

کیم جونگ اون
یک رولز رویس دیگر
خریده است
رهبر جوان کرهشمالی
برای حضور در نشست
با وزیر خارجه آمریکا
از یک رولز رویس
مشکی جدید استفاده
کرد .کارشناسان مسائل
کرهشمالینخستینبار
لوگوی این خودروی
لوکس را روی رینگ
آن مشاهده کردند و
گمانهزنیها درباره این
مسأله شدت گرفت که
کیم جونگ اون ،رهبری
این کشور یک خودروی
جدید رولز رویس
خریداری کرده است.
این خودروی جدید
برای یک لحظه کوتاه
در جریان خوشامدگویی
مایک پامپئو ،وزیر
امور خارجه آمریکا در
پیونگیانگ دیده شد.

و اینکه

روزنامه مترو در صفحه نخست قسمت ورزشی خود
از تمایل ادن هازارد فوروارد تیم چلسی انگلیس برای
پیوستن به تیم رئال مادرید خبر داد .پس از جامجهانی
و بــا توجه به درخشــش هــازارد در تیمملی بلژیک
زمزمههایی مبنی بر پیوســتن هازارد به رئالمادرید
مطرح شــده بود .در آن زمان نیز هازارد این شایعات را
ردنکردهبود.

(جزیرهای در دریای کاراییب) و میانمار آزاد شده و اکنون پاسپورت
این کشــور در رتبه  71قرار دارد؛ پاسپورت چینی ازسال ،2017
 14رتبه صعود کرده است.چین و امارات متحده عربی بیشترین
ک سال اخیر کسب کردهاند و این به
افزایش قدرت پاسپورت را در ی 
آن دلیل است که در این مدت توانستهاند ارتباطات جهانی خود را
بشدتباکشورهایسراسرجهانافزایشدهند.
بدترینپاسپورتها
آخرین رتبه شاخص قدرت پاسپورت هنلی بهطور مشترک به
افغانستان و عراق با آزادی ویزا و دسترسی به 30کشور تعلق گرفته
است .سوریه و ســومالی با آزادی ورود به  32کشور و پاکستان با
آزادیورودبه 33کشور،پیشازافغانستانوعراق قرارگرفتهاند.
سایرشاخصها
رتبهبندی شاخص هنلی بر اســاس اطالعات ارایهشده توسط
سازمان بینالمللی حملونقل هوایی است و 199پاسپورت و227
مقصد را پوشش میدهد .این رتبهبندی پساز تغییر سیاستهای
ویزادربرخیازکشورهاازسالگذشتهبهروزشد.

بعد از استعفای نیکی هیلی از نمایندگی
آمریکا در ســازمان ملل متحــد ،برخی
از کاربــران توییتر در خصــوص احتمال
منصوبشــدن ایوانکا ترامپ به جای او
مطالبی را منتشر کردند .حتی خود نیکی
هیلی هم در این خصوص ســخن گفت و
ایوانکاترامپوهمسرشراستود.
در هر صورت خیلی از کاربران توییتر از
احتمال انتصاب ایوانکا نوشــتند و تأکید
کردند که اگر ترامپ این کار را بکند ،آنها به
هیچ وجه شگفتزده نخواهند شد! به نظر
میرســد که این زمزمهها به گوش ترامپ
رسیده اســت؛ چرا که او روز گذشته اعالم
کرد ممکن اســت دینا پاول ،مدیر اجرایی
سابق گلدمن ســاکس و مشاور سابق کاخ
سفید را به این سمت بگمارد .ترامپ گفت
که نیکی هیلــی در انتخاب جایگزین خود
مشاوره خواهد داد .بسیاری از تحلیلگران
بر این نکته اذعان دارند کــه ترامپ کاخ
سفید را مانند یک تجارتخانه خانوادگی
اداره میکنــد .او داماد خــود را ب ه عنوان
نماینده ویژه آمریکا در امور صلح اسراییل
و فلسطین منصوب کرده است .جارد کوشنر
همچنین به ترامپ در امــور امنیت ملی
مشاوره میدهد .بسیاری معتقدند که جارد
کوشــنر داماد ترامپ و همسر ایوانکا نفوذ
زیادیدر کاخسفید دارد.
در هر صورت به نظر میرســد که اینبار
ترامپ قصد ندارد خــود را در مظان اتهام
ن ســال
قرار دهد .دینا پاول در نخســتی 
حضور ترامپ در کاخ سفید بهعنوان معاون
مشــاور امنیت ملی ترامپ انجام وظیفه
کرده و همچنین نقشــی بســیار موثر در
سیاســتگذاریهای دولت ترامپ در امور
خاورمیانهداشتهاست.
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اخبار روز

چهره
دینا پاول
جایگزین نیکی هیلی میشود؟

7

جـهان

گرابو؛ لهستان -آتشنشانان درحال مقابله با آتشسوزی بزرگی هستند که در منطقه
تجمعزبالههارخدادهاست.
EPA

دریایمدیترانه-برخوردیککشتیتونسیویککشتیقبرسیدرشمالکورسیکا.

EPA

هنرمندان زن هندی بدرفتاری های جنسی را افشا میکنند

جنبش  MeTooبه بالیوود رسید

یکســال بعد از آغاز جنبش
 Me Tooد ر هالیوود که منجر
به افشــاگری دربــاره تعرضات
جنسی و رفتارهای نامناسب به
هنرپیشههای صنعت سینما در
آمریکا شد ،حاال به نظر میرسد
که ایــن جنبــش بــه بالیوود
رسیده است.
در نخســتین نمونــه یــک
شــرکت تهیهکننــده فیلم در
بالیوود بــه دلیــل وارد آمدن
اتهاماتی درباره تعرضات جنسی
یکی از بنیانگذارانش بهطورکلی منحل شد .عالوه بر
این ،یکی از کمدینهای معروف سینمای بالیوود نیز
به تعرض جنسی متهم شده است.
موج افشاگریهایی از این دست زمانی آغاز شد که
تانوشری دوتا ،هنرپیشه زن ســابق سینمای هند به
صورت علنی درباره تعرض جنســی هنرپیشه همکار
خود درسال  2008ســخن گفت .دوتا این سخنان را
درباره هنرپیش ه همکارش نانا پاتکار بر زبان آورده بود.
پاتکار نیز در پاسخ به این اتهامات در جمع خبرنگاران
گفت« :وکالی من گفتهاند در این خصوص در مقابل
رســانهها صحبت نکنم ،بنابراین چیــزی نمیتوانم
بگویم .این مسأله مربوط به 10سال پیش است».

اتهامات دوتا به پاتکار از سوی بسیاری از چهرههای
مشــهور ســینمای بالیوود مورد حمایت قرار گرفته
است .بســیاری از این چهرهها در حساب توییتر خود
به حمایت از دوتا پرداختهاند .همین مســأله موجب
شــد تا زنان دیگر هندی نیز در حساب توییترشان به
افشــاگری درباره تجربههای بد خود بپردازند .در یک
مورد حتی معاون نخســتوزیر هند نارندرا مودی نیز
متهم شده است.
جنبــش  Me Tooدر آمریکا موجب شــد بیش
از  100پرونده تعرض جنســی گشــوده شــود .در
مشهورترین این پروندههاهاروی واینشتاین دستگیر
شده اســت .بیش از  70شــکایت از سوی چهرههای
مشهور سینمایهالیوود علیه او مطرح شده است.

