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انتشار تصویری از این نقاشــی آویزان به دیوار کاخ 
ســفید تحت رهبری دونالد ترامپ در شــبکه های 
اجتماعی طی روزهای اخیر جنجال آفریده اســت. 
منتقدان رئیس جمهوری آمریکا می گویند صحنه به 
تصویر کشیده شده همانقدر می تواند واقعی باشد که 
برخی ادعاهای مطرح شده از سوی ترامپ در مصاحبه 
با برنامه های »60 دقیقه« که روز یکشــنبه ایراد شد، 

واقعی باشند.
پیش از این هنرمندان مختلف در نقاشی هایشان 
عمدتا تالش داشــتند با به هم ریختن چهره ترامپ 
در آثارشــان انزجار خود از او را نشان بدهند اما در این 
نقاشی کشیده شده توسط اندی توماس با اسم »باشگاه 
جمهوری خواه« ما شاهد یک دونالد ترامپ به شکلی 
غیرعادی، تنومند هستیم که یک لبخند دلنشین به 
لب داشته و در کنارش روسای جمهوری خواه سابق 
شامل آبراهام لینکلن، ریچارد نیکسون، رونالد ریگان، 

تدی روزولت و جورج دبلیو بوش دیده می شوند.
کل این گروه به نظر می رســد که اطراف یک میز 
مشترک مشغول صحبت با هم بوده و اوقات خوشی 
را در حین صرف نوشیدنی سپری می کنند، به جز برای 
کالوین کولیج که در فاصله کوتاهــی از این جمع در 

پس زمینه سرگردان است.

همچنین در این نقاشــی برای ترامپ که به عدم 
نوشیدن نوشیدنی های الکلی مشهور است، به جای 
این نوشیدنی ها نوشابه گازدار روی میز گذاشته شده 
است. در این نقاشی تئودور روزولت به جای نشستن 
روی صندلی در حالت ایســتاده یــک پایش را روی 
نشیمنگاه صندلی گذاشته و کمی به جلو خم شده و 

یک دستش را روی زانوی خود قرار داده است.
جرالد فورد به یک ســتون تکیه کــرده و ریگان و 
نیکســون نیز درحال چشــمک زدن به هم هستند. 
جورج اچ .دبلیو بوش نیز نظــاره می کند. آیزنهاور نیز 
در کنار ترامپ خم شــده است. این نقاشی خیالی در 
شبکه های اجتماعی به شکل گسترده ای مورد تمسخر 

قرار گرفت.

نقاشی عجیبی که ترامپ سفارش کشیدنش را داد  

میگساری باشگاه جمهوری خواهان در کاخ سفید که
 این

و  
روزنامه دیلی تلگراف در عکس صفحه نخست خود 
خبر اضافه شدن یک عضو به اعضای خانواده سلطنتی 
انگلیس را انعکاس داده اســت. هــری و مگان که به 
استرالیا ســفر کرده اند، روز گذشــته اعالم کردند که 
به زودی بچه دار خواهند شد. آنها چند ماهی است که 
ازدواج کرده اند. خانواده سلطنتی انگلیس همواره یکی از 
موضوعات جذاب خبری برای مردم انگلیس بوده  است. 

روزنامه یو اس ای تودی خبر داده که به 310 هزار 
نفر از کســانی که در آمریکا درخواســت تابعیت 
داده اند و پرونده شــان در حال بررسی است، گفته 
شــده که باید خاک آمریکا را ترک کنند. این افراد 
مهاجرانــی بوده اند که به صــورت غیرقانونی وارد 
خاک آمریکا شده  بودند و درخواست تابعیت داده 

بودند. 

روزنانه وال استریت ژورنال در عکس صفحه نخست 
خود به مرگ پل آلن از بنیانگذاران شرکت مایکروسافت 
در 65 سالگی پرداخته است. آلن به همراه بیل گیتس 
سال ها پیش شــرکت مایکروســافت را بنیان نهاد و 
سیستم عامل داس را عرضه کرد. بعدها سیستم عامل 
ویندوز طراحی این شرکت به یک سیستم  عامل جهانی 

تبدیل شد. 

ک
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با گذشت هر روز، شواهد و جزییات تازه ای در مورد ناپدید 
شدن و مرگ احتمالی جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی 
روزنامه واشینگتن پست منتشر می شود.ترکیه، بازرسانی را 
برای تفتیش کنسولگری عربستان فرستاده و گفته می شود 
که به سرنخ های مهمی هم دست پیدا کرده  است. یک منبع 
در دفتر دادستانی کل ترکیه اظهار داشت، تحقیقاتی که تیم 
بازپرسان ترکیه ای در داخل کنسولگری عربستان در استانبول 
انجام دادند آنها را به ســرنخ ها و مدارک مهمــی درباره قتل 
جمال خاشقجی در داخل ســاختمان با وجود تالش ها برای 
از بین بردن آثار آن رسانده است. در این راستا رویترز گزارش 
کرد، قرار است اقامتگاه کنسول عربســتان در استانبول نیز 
مورد تفتیش قرار بگیرد.بیش از ۲۰ بازپرس ترکیه ای  داخل 
ساختمان شدند در حالی که تعداد زیادی تجهیزات و وسایل 
مورد اســتفاده در تحقیقات جنایی را نیز با خود داشتند.این 
منبع در دفتر دادستانی کل ترکیه به الجزیره گفت: بازپرسان 
به ادله و مدارک مهمی دســت یافتند که شبهات قتل جمال 
خاشقجی )روزنامه نگار منتقد سعودی( در داخل کنسولگری 
را تقویت می کند.خبرگزاری رویترز نیز به نقل از شــاهدان 
عینی گزارش داد که تیم ســعودی و ترکیه ای بعد از تفتیش 
۹ ساعته، ساختمان کنسولگری را ترک کردند.از سوی دیگر، 
منابع ترکیه ای اظهار داشتند، نوارهای صوتی ضبط شده ای 
در اختیار تیم تحقیقات ترکیه  قرار دارند که جزییاتی درباره 
قتل خاشقجی را فاش می کنند.به گفته این منابع، طبق این 
نوارهای صوتی موجود، خاشــقجی تنها دو دقیقه در داخل 
دفتر کنسول عربستان بود، بعد افرادی وارد شده و با لحنی تند 
با او صحبت کرده و شــروع به فحاشی به او و زدنش می کنند 
و  سپس صدای خاشقجی شنیده می شود که با آنها صحبت 
می کند، اما بعد از آن صدا ســاکت می شــود.همچنین یک 
شبکه ترکیه ای اعالم کرده که پلیس این کشور فرضیه حل 
کردن جسد جمال خاشقجی در اسید را بعید نمی داند.شبکه 
»خبرترک« ترکیه اعالم کرد: »پلیس ترکیه اوایل فرضیه حل 
کردن جسد جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی 
در اســید را توهم می دانست اما با پیشــرفت تحقیقات این 
فرضیه را بعید نمی داند.«از ســوی دیگر، خبرگزاری سی.ان.

ان گزارش کرده که عربســتان در حال آماده سازی گزارشی 
است که براساس آن اعالم کند مرگ روزنامه نگار مخالف دولت 
سعودی بر اثر »اشتباه« در جریان بازجویی روی داده و عوامل 
»خودسر« عامل آن بوده اند.یکی از منابع مطلع می گوید این 
گزارش احتماال شامل این مسأله می شود که این عملیات بدون 

شفافیت و دقت انجام شده و آنهایی که در آن دست داشتند، 
مجازات می شوند.روز دوشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا، در توییت خود نوشــت: »من با ملک سلمان صحبت 
کردم و وی داشــتن هرگونه اطالع از آن چه برای خاشقجی 
رخ داده را تکذیب کرد.«با این حــال اما دونالد ترامپ، پس از 
گفت وگویی تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان گفته بود 
که ممکن اســت »قاتالن خودسر« مسئول مرگ خاشقجی 
باشــند.ترامپ همچنین از مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
خواست تا فورا برای مذاکره با ملک سلمان در مورد ماجرای 
ناپدید شــدن جمال خاشقجی راهی این کشــور شود. روز 
سه شنبه، مایک پمپئو با پادشاه عربستان و ولیعهد این کشور 
دیدار کرد و در جریــان این دیدار دو طرف درخصوص ناپدید 
شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی  به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.

جزییات تازه از ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقجی

گربه بیسکویت خور در ایمیل دورهمی پول و جنایت
سفارت آمریکا در استرالیا

سفارت آمریکا در استرالیا روز گذشته به 
اشتباه ایمیلی عجیب را برای تعداد زیادی 
از دریافت کنندگان ارسال کرده است. این 
ایمیل در واقع یک دعوتنامه بوده که عکس 
گربه ای که رب دشامبر آبی بر تن دارد و در 
حال بیسکویت خوردن است به آن الصاق 

شده است. 
البته از این اشتباهات گاهی رخ می دهد. 
در ماه اوت امســال دانشــگاه نیوکاسل 
ایمیلی برای 4 هزار و 100 نفر ارسال کرد که 
به دریافت کنندگان برای پذیرفته شدن در 
دانشگاه تبریک گفته بود. اما به فاصله چند 
دقیقه ایمیل دیگری به همان افراد ارسال 
کرد و نوشت که ایمیل قبلی به اشتباه ارسال 

شده است. 
در ماه ژانویه امسال مقامات ایالت هاوایی 
پیامکی به شهروندان ارســال کردند که 
در آن نوشته شــده بود:»این یک آزمایش 
نیست. پناه بگیرید. موشک های بالستیک 
در راهند.« اما 30 دقیقه بعد پیامک دیگری 
به شهروندان ارسال شد که به آنها می گفت 
پیامک قبلی به اشتباه فرستاده شده است. 
در همان ماه ســازمان زمین شناسی ژاپن 
پیامک هشــداری درباره وقــوع زلزله 6 
ریشتری در نواحی ساحلی ایبراکی ارسال 
کرد. این پیامک برای میلیون ها نفر ارسال 
شده بود. اما بعد مقامات اعالم کردند اشتباه 
شده است و محققان دو زلزله کوچک را به 

اشتباه با هم جمع کرده اند. 
در برخی شــبکه های اجتماعی رخداد 
ارسال اشتباه ایمیل از سوی سفارت آمریکا 
دستمایه برخی تحلیل ها قرار گرفته است. 
برخی این فرضیه را مطرح کردند که ممکن 
است چنین اشتباهاتی در این سطح چنانچه 
حاوی موضوعی حســاس و امنیتی باشد، 
منجر به وقوع جنگ یا یک حادثه تروریستی 
شــود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته اند 

و گفته اند ممکن اســت 
به  اشتباهاتی  چنین 

موشک های  شلیک 
سوی  از  هسته ای 
یکی از قدرت های 
منجر  هســته ای 

شود.

چهره

منابع اسراییلی اعالم 
کردند که یک کشاورز 
ترکیه ای با تراکتورش 
قصد حمله به سفارت 

این رژیم در آنکارا 
را داشت که توسط 

نیروهای امنیتی بازداشت 
شد. این منابع افزودند: 
این کشاورز ترکیه ای 

به نام »ایدین سکرییه« 
)۴۵ساله( با تراکتور 

خود به سرعت درحال 
حرکت به سمت 

ساختمان سفارت بود 
که نیروهای پلیس برای 
متوقف کردن آن دستور 

ایست دادند اما راننده 
بدون توجه به دستور 

پلیس به مسیرش ادامه 
داد.

نتایج نظرسنجی 
جدیدی نشان 

می دهد که در آستانه 
دور دوم انتخابات 

۲۸ اکتبر، نامزد 
راست های افراطی در 

ریاست جمهوری برزیل 
با اختالف بسیاری 

از رقیب چپگرایش 
جلوتر است. به 

گزارش خبرگزاری 
رویترز، نظرسنجی روز 

دوشنبه آیبوپ نشان 
می دهد ژایر بولسونارو 

با حمایت ۵۹ درصد 
از شرکت کنندگان 

روبه روست و فرناندو 
حداد،  رقیب چپگرای 

او مورد حمایت 
۴۱ درصدی مردم قرار 

دارد. آیبوپ شنبه و 
یکشنبه در مصاحبه با 

۲۵۰۶ تن به این نتایج 
دست یافت.

حمله به سفارت اسراییل در 
آنکارا با تراکتور

نامزد راست افراطی در 
انتخابات برزیل پیشتاز است

عکس خبراخبار روز

نابلس، کرانه باختری- یک فلسطینی در حال اعتراض به یک سرباز اسراییلی است که 
قصد دارد مدرسه ای را ببندد.

Reuters

لندن، بریتانیا- دیدار ترزا می از یک گروه فعال اجتماعی. خانم می، در حال نگاه کردن 
به سماور آب جوش است.

PA

ال پاســو، تگزاس، آمریکا- مهاجران در یک اردوگاه پناهندگان مشــغول دعا کردن 
هستند.
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گاه
ن وزیر خارجه اسبق آمریکا در اظهاراتی غیرمعمول به دفاع از همسرش رئیس جمهوری 

پیشین این کشور در ماجرای رسوایی لوینســکی یا مونیکا گیت پرداخت. او در این 
مصاحبه در اظهاراتی غیرمعمول گفت که فکر نمی کند روابط غیراخالقی همسرش 
با مونیکا لوینسکی، کارآموز 22 ساله کاخ سفید در سال 1995، سوء استفاده از قدرت 
بوده باشد. بانوی اول اسبق آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا شوهرش باید پس از این 

رسوایی از منصبش استعفا می کرده است، پاسخ داد: چنین چیزی نیست.

دفاع ویژه هیالری 
کلینتون از همسرش 
در جریان رسوایی 

لوینسکی

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 30

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

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
جراحـات احتمالـی محافظت 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
پناه گیـری را تمریـن کنیـد.

میزان سرمایه گذاری 
عربستان

اسامی شرکت های سرمایه گذاری 
صندوق پادشاهی عربستان

45 میلیارد دالر SoftBank Vision Fund

3.5 میلیارد دالر اوبر

5 درصد سهام تسال

500 میلیون دالر Magic Leap استارتاپ

20 میلیارد دالر شرکت زیر ساختی بلک استون

4.4 میلیارد دالر WeWork استارتاپ

2.25 میلیارد دالر GM خودروهای بدون راننده

25 درصد سهام Arm Holdings شرکت نرم افزاری

2.3 درصد سهام  Snapchat

وضعیت مشارکت اسامی شرکت ها و رسانه ها

شرکت نمی کنند JP Morgan

شرکت نمی کنند  Blackrock

شرکت نمی کنند  Blackstone

شرکت نمی کنند  Ford

شرکت نمی کنند  MasterCard

شرکت می کنند  Siemens

شرکت می کنند  IMF Managing
 Director

شرکت می کنند EDF CEO

در حال بررسی هستند SoftBank CEO

در حال بررسی هستند  Glencore

در حال بررسی هستند London Stock Ex-
change CEO

در حال بررسی هستند  Societe Generale
CEO

در حال بررسی هستند BNP Paribas

در حال بررسی هستند Accor CEO

شرکت می کنند Viacom CEO

شرکت می کنند HSBC CEO

شرکت می کنند Credit Suisse CEO

شرکت می کنند Standard Char-
 tered CEO

شرکت می کنند Thrive CEO

شرکت می کنند Google Cloud CEO

شرکت می کنند Sinovation Ven-
tures CEO

شرکت می کنند World Bank Pres-
 ident

شرکت می کنند  Los Angeles Times

شرکت می کنند  Economist

شرکت می کنند New York Times

   وضعیت مشارکت شرکت های بزرگ در کنفرانس سرمایه گذاری در ریاض


