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یکی از نماینــدگان حامی دولــت دانمارک 
اعــام کــرد، دولت این کشــور درنظــر دارد 
پناهجویانی را که درخواســت پناهندگی شان 
رد شده یا ســابقه کیفری دارند را به جزیره ای 
دورافتاده اعزام کند. این نماینده گفت: »اگرچه 
این اقدام با قوانین بین المللی در تضاد است اما 
دولت دانمارک مصمم به انجام این کار است.« 

مارتیــن هنریکســن کــه از نماینــدگان 
عضو حــزب مــردم دانمارک اســت و گرایش 
ضدمهاجران دارد به خبرگزاری آسوشیتدپرس 
گفته اســت: »این اقدام دولت دانمارک پیامی 
برای دنیا ارســال می کنــد مبنی بــر این که 
دانمارک کشور جذابی برای مهاجران نیست.« 

ایــن پناهجویان قرار اســت بــه جزیره ای 
دورافتاده به نــام لیندهولم اعزام شــوند که تا 
قبل تابســتان امســال جزیره ای بود که در آن 
آزمایش هایــی روی حیوانات انجام می شــد تا 
دستاوردهایی درخصوص بیماری های مسری 

میان حیوانات به دست آید. 
 از  سال 1926 تا اوایل  ســال جاری میادی 
خوک ها و گاوهایی که مشکوک به بیماری های 

مسری بودند، به این جزیره فرستاده می شدند.  
این جزیــره در 80کیلومتری جنوب کپنهاگ، 
پایتخت دانمارک واقع شده است. فعاالن حقوق 
بشر بشدت با این طرح به مخالفت برخاسته اند 
و این طرح را غیرانســانی و تحقیرآمیز توصیف 
کرده اند. طی ســال های اخیر، دولت دانمارک 
قوانین مهاجرتی ســختگیرانه تری را تصویب 

کرده است. 
براســاس این قوانین، خانواده های مهاجران 
باید از یک تا سه ســال منتظر بررســی پرونده  
بمانند تا بتوانند پناهندگی دانمارک را دریافت 
کنند. در  ســال 2016 نیز قانونی در دانمارک 
وضع شــد که براســاس آن دولــت دانمارک 
می توانست دارایی های ارزشــمند مهاجران را 
برای تأمین هزینه های نگهــداری آنها توقیف 

کند. 
هنریکسن گفته اســت: »این تصمیم دولت 
دانمارک تا حدودی از اقدامات دولت اســترالیا 
در ســکونت دادن مهاجــران در جزیــره  ای 
دورافتاده در ســاحل اقیانوس آرام الهام گرفته 

شده است.« 

 لیندهولم، محل آزمایش بیماری  های مسری حیوانات 
در ساحل اقیانوس آرام که

 این
و  

روزنامه نیویورک تایمز در عکس صفحه نخست خود 
به حضور جینا هاســپل، رئیس سازمان سیا در سنای 
آمریکا پرداخته است.  هاسپل گزارش سیا درباره قتل 
جمال خاشــقجی را برای نمایندگان سنا توضیح داد. 
نمایندگان سنا درنهایت بر این امر صحه گذاشتند که 
بن سلمان فردی بوده که دستور قتل خاشقجی را صادر 

کرده و بر روند اجرای آن نظارت کرده است. 

روزنامه تایمز لندن در صفحه نخست ورزشی خود 
به اهدای توپ طای فوتبــال به لوکا مودریچ  هافبک 
تهاجمی تیم ملی کرواسی پرداخته است. مودریچ که 
در زمان جنگ در منطقه بالکان یک آواره جنگی بود 
و تا 15سالگی نمی توانست فوتبال بازی کند، درنهایت 
توانست بر حکمرانی رونالدو و مسی بر مراسم اهدای 

توپ طای فوتبال مهر پایان بزند. 

روزنامــه متروچاپ لندن به روزهــای بد ترزا 
می  نخســت وزیر انگلیس بر ســر طرح برگزیت 
پرداخته است و نمایندگان پارلمان انگلیس که 
باید طرح پیشــنهادی می  را تصویب کنند، حاال 
از او خواســته اند که همه تعهدات محرمانه این 
طرح را علنی کنند؛ اگر نه، به طرح رأی نخواهند 

داد. 

ک
وس

 کی

دو عضو جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا بعد از شنیدن 
گزارش رئیس ســازمان اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( 
درباره پرونده قتل جمال خاشــقجی، روزنامه نگار منتقد 
سعودی اظهار کردند بیش از گذشته به این یقین رسیده اند 
که محمد بن سلمان در قتل خاشقجی دست داشته است. 
نشست روز سه شنبه بازتاب گسترده ای بین سناتورهای 
شرکت کننده در نشست مجلس ســنا داشت و بسیاری 
از آنها به این باور رســیدند که باید تدابیری فوری و جدی 
علیه این وضع لحاظ شود. سناتور لیندسی گراهام، سناتور 
جمهوریخواه از ایالت کارولینای جنوبی بعد از جلسه سنا و 
شنیدن گزارش جینا  هاسپل درباره قتل جمال خاشقجی، 
در جمع خبرنگاران متعهد شد پیش نویس طرحی را که 
در آن بر دست داشتن محمد بن سلمان به قتل خاشقجی 

تاکید می شود، مطرح کند.
گراهام گفت: »محمد بن سلمان قدرتی نابودگر است و 
در عالی ترین سطح ممکن در قتل خاشقجی دست داشته 
و رویکردش درباره قتل بسیار دردناک است. نمی توانم او 
را شــریکی قابل اعتماد برای آمریکا بدانم.« این سناتور 
جمهوریخواه تاکید کرد، با همقطارانــش  از دو جناح در 
کنگره تاش خواهد کرد تا بیانیه ای را صادر کند که در آن 
بر دست داشتن بن سلمان در قتل خاشقجی تاکید می شود 
و اشاره دارد به این که از زمان ولیعهدی بن سلمان آشوب در 
منطقه پر و روابط دو کشور نابود شده است. گراهام افزود: 
»من قصد دارم به جهان بگویم اگر کسی تمایل به ائتاف با 

آمریکا دارد، باید در قبال اقداماتش پاسخگو باشد.«
باب کورکر دیگر ســناتور جمهوریخواه نیز اظهار کرد، 
هیچ شکی ندارد که بن سلمان آمر قتل خاشقجی و ناظر 

بر آن بوده است.
اما جمال خاشــقجی تنها خبرنگاری نبوده که به علت 
گفتن حقیقت و نگاه انتقادی به قتل می رسد. او آخرین نفر 
هم نخواهد بود. در  سال جاری، تاکنون بیش از 30 خبرنگار 

به قتل رسیده اند.
روزنامه گاردین در مصاحبه با اطرافیان این خبرنگاران، 

ازجمله همکاران و بســتگان آنها، گزارشی را در این مورد 
تهیه کرده است.

یکی از ایــن افراد، خانم محرم دورانــی، خبرنگار رادیو 
آزادی افغانستان اســت. او یکی از 9 خبرنگاری است که 
در کابل در حمله ای انتحاری،  سال 2018، در 28 سالگی 

کشته شد.
مالی بشــیر، یکی از همکاران خانم دورانی می گوید: 
»بمب انتحاری که منجر به کشته شدن بسیاری از افراد و 
خبرنگاران شد، همه ما را در شوک و بهت فرو برد. نمی توانم 
شــرایطی را توصیف کنم که ما آن را تجربه کردیم. خبر 
کشته شدن همکاران ما، یکی یکی می آمد و ما باید برنامه 
زنده را هم ادامه می دادیم. ســعی کردیم حرفه ای عمل 
کنیم، اما برایمان بســیار سخت بود که خبر کشته شدن 

کسانی را بدهیم که تا دیروز در کنار ما کار می کردند.«
مالی بشــیر در مورد محرم دورانی می گویــد: »او در 
حوزه حقوق زنان فعالیت می کرد. او زنی آرام و مهربان بود 
که هزینه زندگی پدر و مادرش را می داد و به همین دلیل 
هم ازدواج نکرده بود؛ با این که خیلی دوست داشت فرزند 
پسری داشته باشد. او زمانی که کشته شد، هنوز هم درحال 
ساخت یکی از برنامه هایش در رادیو بود. او حتی نتوانست 

نخستین برنامه اش را تمام کند.«
روز 19 نوامبر 2017، چند ماه پیش از حمله انتحاری، 
ایستگاه رادیویی توسط افراد ناشناسی به آتش کشیده شد، 

اما به سرعت کار خود را دوباره آغاز کرد.
آقای »ابراهیم المونجار« خبرنگار، عکاس و مستندساز 
سوری شبکه ســوریه24 بود که در 26 سالگی در 2018 
کشــته شــد. آقای »غیث حمور«، یکی از همــکاران او 
می گوید: »ابراهیم یکی از بهترین افراد روایتگر داستان و 
فیلمبرداری بود. او داستان های کودکان درعا را می شنید 
و آنها را فیلمبرداری و روایتگری می کــرد. ابراهیم  بارها 
تهدید به مرگ شــده بود. او چندین بار خانه اش را به این 
خاطر عوض کرد، اما متاسفانه یک روز جلوی خانه اش به 

قتل رسید.«

روایت خبرنگارانی که در  سال 2018 به قتل رسیدند

تاوان حقیقت، مرگ است

به انتخاب مجله فوربس

مرکل باز هم قدرتمندترین زن 
جهان شد

آنگال مرکل از سوی مجله فوربس در صدر 
لیست ساالنه قدرتمندترین زنان جهان جای 
گرفت و در این لیست همچنین نام  ترزا می  و 
کریستین الگارد در سه جایگاه نخست قرار 

دارد . 
در شرایطی آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 
در صدر لیست قدرتمندترین زنان جهان جای 
گرفته است که قصد دارد سال ۲۰۲۱ از  عرصه 

سیاست کنار برود . 
در این لیست ترزا می، نخست وزیر انگلیس 
و کریستین الگارد، رئیس صندوق بین المللی 
پول هم قرار دارند که جایگاه دوم و ســوم  را 
گرفته اند. در این لیســت نام ایوانکا ترامپ، 
دختر رئیس جمهــوری آمریکا هم در جایگاه 
بیســت و چهارم قرار دارد که دقیقا پس از 
 الیزابت دوم، ملکه انگلیس است .   نام  ترزا می 
بریتانیا، کریستین الگارد رئیس  صدراعظم 
فرانسوی صندوق بین المللی پول، ماری  بارا 
مدیرعامل شــرکت خودروسازی آمریکایی 
جنرال موتورز و ابیگل جانســون مدیرعامل 
شرکت آمریکایی سرمایه گذاری  فیدلیتی در 

رتبه های 2 تا 5 آن دیده می شود . 
در رتبه هــای 6 تا 10 ایــن نام ها به ترتیب 
قرار دارد:  ملیندا گیتــس، بنیانگذار بنیاد 
بیل و ملیندا گیتس؛ ســوزان وویچیتسکی، 
 مدیرعامل یوتیوب، آنا پاتریشیا بوتین، بانکدار 
اسپانیایی؛ مریلین هیوسن، مدیرعامل شرکت 
آمریکایی هوا فضا و تجهیزات نظامی  الکهید 
مارتین و جینی رومتی، مدیرعامل شــرکت 

آی بی ام . 
در همین حال مرکل، رهبر قدرتمند آلمان 
سه شنبه در نشست حوزه دیجیتال در بایرن 
تأکید کرد که فناوری های مرتبط با تکنولوژی، 
 انقالبی در محل کار ایجاد کرده اند و کارآفرینی 
کوچک و متوســط آلمان نباید از این مرحله 
عقب بماند .   به گفته او، پیشــروهای  عرصه 
صنعتی باید کسب و کارهای کوچک را هم با 
خود به جلو ببرند و تأکید کرد دولت هم برای 

ایفای نقش در این تالش ها  آمادگی دارد . 

چهره

رئیس جمهوری آمریکا 
در توییتی به آشوب های 
اخیر در فرانسه به عنوان 
توجیهی برای تصمیمش 

در رابطه با خروج آمریکا 
از توافق آب و هوای 

پاریس اشاره کرد که 
آن را توافقی »شدیدا 
ناقص« توصیف کرده 
است! دونالد ترامپ، 

رئیس جمهوری آمریکا 
در صفحه توییتر خود 

نوشت: »بسیار خرسندم 
که دوستم امانوئل مکرون، 

رئیس جمهوری فرانسه 
و معترضان در پاریس با 
تصمیمی که من دو سال 

پیش به آن رسیدم، 
موافق هستند. توافق آب 

و هوای پاریس بشدت 
ناقص است، چراکه بهای 
انرژی را برای کشورهای 
مسئول افزایش می دهد، 
درحالی  که بر برخی از 

آلوده کننده ترین کشورها 
در جهان سرپوش 

می گذارد.«

با این که دولت فرانسه 
برای پایان دادن به 

اعتراضات چندهفته ای 
»جلیقه  زردها« افزایش 

مالیات سوخت را که 
قرار بود از یکم ژانویه 
اعمال شود، به تعویق 

انداخت، آنان قصد 
دارند اعتراضات خود 
را ادامه دهند. بنژامن 

کوشی، یکی از اعضای 
»جلیقه  زردها« اظهار 
کرد؛ این جنبش قصد 

دارد اعتراضات خود را 
ادامه دهد و تأکید کرد 
که تظاهرات آنان باید 

به طور مسالمت آمیز ادامه 
یابد.

ترامپ: آشوب های فرانسه 
نشان داد خروج از توافق آب 

و هوایی پاریس درست بود

اعتراضات »جلیقه زردها« در 
فرانسه ادامه می یابد

عکس خبراخبار روز

ویک، ایسلند- نمای زیبایی از شفق قطبی بر فراز یک کلیسا.
PA

هرات، افغانستان- یک کودک دستفروش در حال الک کردن زغال است.
AFP

برگهایم، آلمان- گوسفندانی که در مقابل یک نیروگاه زغال سنگی می چرند.
EPA
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گاه
ن دادستانی ترکیه دستور بازداشت ژنرال احمد عسیری و سعود  القحطانی در ارتباط با پرونده 

قتل خاشقجی را صادر کرد. دادستانی ترکیه در ادامه تحقیقات درباره پرونده قتل جمال 
خاشقجی روزنامه نگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان در استانبول، دستور بازداشت 
ژنرال احمد العسیری معاون پیشین سرویس اطاعات و سعود القحطانی مشاور پیشین 

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را صادر کرد.

ترکیه دستور 
بازداشت دو مقام 

نزدیک به بن سلمان 
را صادر کرد

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱6

اتمام صفحه آرایی
۱6 / 3۰

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

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.


