پایگاه خبری بلومبرگ آمریکا گزارش داد که گرانترین تابلوی نقاشی با عنوان

در روزهای پس از بروز یک
حادثه ،کودکان به حمایت و
مراقبت بیشتری نیاز دارند.
ممکن است خیلی بترسند و
فشار زیادی به آنها وارد شده
باشد.

«منجیجهان»اثرلئوناردوداوینچیدرکشتیتفریحیمحمدبنسلمانقراردارد .گرانترین نقاشی جهان
پیشــتر در گزارشهایی اعالم شده بود که این تابلوی نقاشی با مبلغی نجومی به در کشتی تفریحی
ولیعهدعربستانفروختهشدهاست.کنیشاچتر،یکیازدالالنهنردرلندناعالم ولیعهد عربستان

کرد«:ایننقاشیدرقایقلوکستفریحیولیعهدعربستانقرارداردتاپسازآن،در
شهر العال (یک شهر و منطقه باستانی در عربستان سعودی) قرار گیرد ».عربستان
سعودیبهدنبالتبدیلاینمنطقهبهعنوانمقصدگردشگریوفرهنگیاست.

ترامپ در واکنش به استیضاحش:

من با نیکسون
فرق دارم

برادر ناتنی رهبر کره شمالی
مامور سیا بود
در یک گزارش منتشرشــده ،ادعا شده که کیم جونگ
نام ،برادر ناتنی کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی ،مامور
سازمان سیا بوده اســت« .نام»ســال  2017در مالزی
ترور شــد .فرد بدون نام که از این موضوع آگاهی دارد به
والاستریت ژورنالگفته« :ارتباطیمیانکیمجونگ نامو
سازمانسیاوجودداشتهاست».
بر اساس گفتههای این منبع ناشناس« ،نام» در فوریه
سال 2017به مالزی سفر کرد تا با ماموران سیا دیدار کند،
گرچهممکناستاینتنهادلیلسفراونبودهباشد.
اما این روزنامه گفته اســت «نام» کــه روزی طرفدار
پدرش،رهبرپیشینکرهشمالیبوده،بهدلیلاینکهموفق
نشده در سیاســتهای داخلی این کشور تاثیری داشته
باشد ،از این رژیم روگردان شد.
در این گزارش آمده است« :بسیاری از مقامات پیشین
آمریکایی گفتهاند که برادر ناتنی رهبر کره شــمالی ،که
سالها بیرون از کره شــمالی زندگی کرده ،هیچ پایگاه
قدرتی در پیونگیانگ نداشته و نمیتوانسته از جزییات
اتفاقاتداخلکرهشمالیاطالعیکسبکند».
این مقامات به والاســتریت ژورنــال گفتهاند که کیم
جونگ نام ،قطعا با سرویسهای امنیتی کشورهای دیگر،
ازجملهچین،درارتباطبودهاست.
دو زن در فرودگاه کواالالمپور با مایع «وی.ایکس» که
یک سم شیمیایی ممنوع است ،در فوریه « ،2017نام» را
ترور کردند .آنها این مایع را روی صورت «نام» پاشیدند که
ایناتفاقپسازچندروزباعثمرگاوشد.دولتمالزیدر
ماه مارس اعالم کرد که نام یکی از این زنها سیتی آیسیا
و اصالتا اندونزیایی است .دولت مالزی همچنین در ماه می
هویت زن دوم را افشا کرد؛ زنی به نام تای هونگ و اصالتا
ویتنامی.
روزنامه گاردیــن گــزارش داده که ادعــای روزنامه

کیوسک

روزنامــه فاینانشــیال تایمــز بــه  10کاندیدای
نخســتوزیری انگلیس در حزب محافظــهکار این
کشــور پرداخته اســت .از میان این  10نفر ،بوریس
جانسون هنوز بهترین شانس را دارد .پس از او هانت از
شانس بیشتری برخوردار است .گاوو ،دیگر کاندیدای
محافظهکار نیز که بهدلیــل مصرف مواد مخدر تحت
فشارقرارداشت،همچنانبهپیروزیامیدبستهاست.
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در حالیکه دموکراتهای کنگره آمریکا
هر روز بیش از پیش بر اســتیضاح دونالد
ترامپ اصــرار میورزند ،رئیسجمهوری
آمریکا در واکنش به ســخنان برخی از
نماینــدگان دموکرات گفت بــا ریچارد
نیکســون فرق دارد و هرگز کنارهگیری
نخواهد کرد.
دونالــد ترامــپ اظهار کــرد که اگر
دموکراتها برای استیضاح او اقدام کنند،
مانند ریچارد نیکسون از این چالش فرار
نخواهد کرد .رئیسجمهوری آمریکا پس
از تأکید بر اینکه هیچ کار اشتباهی انجام
نداده ،اظهار کرد که «تفاوت بزرگ» میان
او و ریچارد نیکســون ،رئیسجمهوری
ســابق آمریکا ،این است که او در جایگاه
ریاستجمهوری باقی خواهد ماند .ترامپ
در حیاط کاخ سفید گفت« :من کنارهگیری
نمیکنم .تفاوت بزرگــی وجود دارد .من
کنارهگیرینمیکنم».
برخی از متحدان ترامپ اما دموکراتها
را به اقدام برای اســتیضاح او تشــویق
میکنند ،زیرا معتقدند که اقدامی جنجالی
علیه او میتواند به پیــروزی مجدد او در
انتخابات ریاستجمهوری کمک کند .او
با اشاره به ریچارد نیکسون گفت« :وقتی
به طرح اســتیضاحهای گذشــته نگاه
میکنید ،فارغ از اینکه درباره کلینتون
بوده یا نیکســون ،هیچ رئیسجمهوری
به مرحله اســتیضاح نرسیده و درنهایت
ریاستجمهوری به پایان رسیده است».
ترامپ تأکید کرد« :ما هیچ کار اشتباهی
نکردیم ،بهجز اینکــه بزرگترین اقتصاد
تاریــخ آمریکا را ســاختیم .ما هیچ کار
اشتباهی نکردیم بهجز اینکه ارتشمان را
طوری بازسازی کردیم که هیچکس پیش
از این ندیده است .ما خوب پیش رفتهایم
و کشور ما هرگز از این قدرتمندتر نبوده
است».

روزنامه ایندیپندنت از اقدام بیبیســی مبنی بر
قطع دسترسی بیش از دو ســوم مستمریبگیران
انگلیسی به کانالهای این شــبکه خبر داده است.
حاال بیش از دو ســوم افراد باالی  75سال انگلیسی
برای تماشــای برنامههــای بیبیســی باید پول
پرداخت کنند .افرادی که این پول را پرداخت نکنند
به دادگاه احضار میشوند.

عکس خبر

نتانیاهو
اکتبر به دادگاه میرود
وکیل نخستوزیر رژیم
صهیونیستیگفتموکلش
قرار است اوایل اکتبر
سال جاری میالدی و در
ارتباط با اتهامات فساد
به دادستانی اسراییل
پاسخگو باشد .این
جلسه پس از آن در
اکتبر برگزار میشود
که درخواست بنیامین
نتانیاهو،نخستوزیر
اسراییل برای تأخیر در
برگزاری آن رد شد.
آمیت حداد ،وکیل
نتانیاهو اعالم کرد که
رد درخواست موکلش
از سوی دادستان به این
معناست که او باید در
جلسه استماع حضور
داشته باشد.

نیویورک،آمریکا-حضورنیروهایآتشنشانیپسازحادثهسقوطبالگرددرمنهتن.
AFP

آمریکا درخواست استرداد
آسانژ را به مقامات
انگلیسی تقدیم کرد
روزنامه واشنگتن پست
به نقل از یکی از مقامات
دولت آمریکا گزارش داد
که وزارت دادگستری
آمریکا درخواست رسمی
استردادبنیانگذار
وبسایتافشاگر
ویکیلیکس را به مقامات
انگلیسی تقدیم کرده
ِ
گزارش
است .منبع این
روزنامه واشنگتنپست
که خواست نامش فاش
نشود ،اعالم کرد که این
درخواست روز پنجشنبه
ارسال شد .براساس یکی
از معاهدات امضا شده
میان آمریکا و انگلیس ،هر
گونه درخواست استرداد
باید ظرف  ۶۰روز از
زمان بازداشت تنظیم شود
و جولیان آسانژ ،بنیانگذار
وبسایتافشاگر
ویکیلیکس در تاریخ ۱۱
آوریل ( ۲۲فروردینماه)
در سفارت اکوادور در
لندن بازداشت شد.

و اینکه

روزنامه ال پاییس چاپ اسپانیا به پیروزی رافائل
نادال در مســابقات تنیس روالن گاروس فرانســه
پرداخته اس��ت .مرد شــماره دو جهان با شکست
دومینیک تیم در فینال به حکمرانیاش در روالن
گاروس ادامه داد و بــرای دوازدهمینبار فاتح این
رقابتها شد .نادال پیشتر در نیمهنهایی راجر فدرر
را از پیش پای خود برداشته بود.

والاستریت ژورنال را نمیتوان بهطور مستقل تأیید کرد؛
اما آنا فیفیلد ،رئیس دفتر روزنامه واشنگتنپست در پکن،
در کتاب خود به نام «جانشین بزرگ» نوشته است« :کیم
جونگ نام مامور و مخبر ســازمان سیا شده بود و برادر او،
یعنی رهبر کره شمالی ،ارتباط با آمریکاییها و جاسوسی
را بهعنوان یک عمل خائنانه میدانسته .کیم جونگ نام،
اطالعات را در دیدارهایی که با ماموران سیا در سنگاپور و
مالزیداشته،دراختیارآنهاقرارمیدادهاست».
در کتاب آنا فیفیلد آمده است که دوربینهای امنیتی
تصاویر آخرین ســفر کیم جونگ نــام را در مالزی ثبت
کردهاند که با یک مرد ظاهرا آســیایی در هتل صحبت
میکند و احتماال آن مــرد یکی از نیروهــای امنیتی و
اطالعاتی آمریکاست .در این کتاب همچنین آمده است
کهکولهپشتی«نام»حاوی120هزاردالرپولنقدبودهکه
احتماال مربوط به فعالیتهای جاسوسیای بوده که برای
آمریکاانجاممیدادهاست.
از همــان ابتدای انتشــار خبر ترور کیــم جونگ نام،
مقامات آمریکایی و کره جنوبی اعالم کردند که مقامات
کرهشمالی دستور ترور او را به دلیل نقش انتقادیای که
نسبت به خانواده سلطنتی داشــته ،دادهاند .با این حال،
پیونگیانگایناتهاماتراردکرد.
دونالدترامپ،رئیسجمهوریآمریکاباکیمجونگاون،
رهبر کرهشمالی تا به حال دو بار درهانوی (در ماه فوریه)
و در سنگاپور (در ماه ژوئن)سال گذشته دیدار کردهاست.
بسیاری از خوشبینیهای اولیه حاکی از این بود که آنها
موفق به توافقی در مورد سالحهای هستهای کره شمالی
خواهند شد ،اما پس از آنکه نشست اخیر آنها بدون توافق
بهپایانرسید،همهاینانتظاراتازبینرفت.
سازمان ســیا هنوز هیچ واکنشــی به گزارش روزنامه
والاستریتژورنالنشانندادهاست.
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اخبار روز

چهره

دیدارهای مشکوک در سنگاپور و مالزی؛
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جـهان

هائیتی -یک معترض در حال عبــور از میان الســتیکهای آتشزده در
تظاهراتضددولتیاست.
AP

چین-فعاالنمحیطزیستیبازبالههایپالستیکی،تصویرنهنگی 68متری
رادرستکردهاند.
Getty Images

ساالنه  650میلیون یورو کاال در فرانسه دور ریخته میشود

مستند تلویزیونی نخستوزیر را شوکه کرد
نخستوزیر فرانســه اخیرا اعالم کرده است این
کشــور در نظر دارد مانع از نابود کردن محصوالت
فروختهنشده و برگشتی برخی از برندهای معروف
شود .ادوارد فلیپ گفته است این قانون در مرحله اول
شامل محصوالت غیر غذایی نظیر پوشاک ،کاالی
الکتریکی و محصوالت بهداشتی و آرایشی خواهد
شد .قرار اســت این قانون در طول چهارسال آینده
اجراشود.
به گزارش گاردین ،گفته میشود ساالنه کاالهایی
به ارزش 650میلیون یورو در فرانســه دور ریخته
میشود .دفتر نخستوزیر فرانسه اعالم کرده که این
میزان نابود کردن کاال واقعا شوکهکننده است و یک
رسوایی تمامعیار به حساب میآید .براساس قانون
جدید ،محصوالت فروختهنشــده یا برگشتی باید
بهگونهایدیگرمصرفیابازیافتشود.
یک برنامه مســتند تلویزیونی نیز که درباره نابود
کردن کاال پخش شد ،به درخواستها برای ممانعت
از این اقدام دامن زد .در این مستند ،کانتینری بزرگ
حاوی محصوالت فروختهنشده نشان داده شد که در
یک انبار شرکت آمازون نگهداری میشد و قرار بود
نابودشود.
یکسال پیش ،برند معروف انگلیسی به نام بربری

نیز آماری منتشــر کرد که تکاندهنــده بود .این
شرکت اعالم کرد تولیدات خود به ارزش 28میلیون
پوند را بهطور ساالنه نابود میکند .بربری اعالم کرد با
هدف ممانعت از فروش این کاالها به قیمت پایینتر
در بازارهای دستهســوم این کار را صورت میدهد.
در ابتدا گفته شــد که این کار با هدف حفظ ارزش
برندهای پوشاک انجام میشود ،اما بعدها معلوم شد
این کار در صنعت پوشاک بسیار معمول است .به این
ترتیب،ساالنهحجمعظیمیازپوشاکباکیفیتتنها
به دلیل حفظ قیمت و ارزش برند نابود میشود که در
نوعخودمصرفگراییمحسوبمیشود.
دودشدن حدود بیستهزار کت ترنچ تنها بخشی
از نابــودی محصوالت انبارشــده در این شــرکت
بوده اســت .در این میان ،حــدود ۱۰میلیون پوند
(۱۱میلیون یورو) لوازم آرایشی و عطر درسال۲۰۱۷
از بین برده شده است.
اقدام بربری در آتشزدن این تولیدات با انتقادهای
زیادی از ســوی ســهامداران شــرکت همراه بوده
اســت .جدا از این انتقادها که بر مبنای نگرانیهای
ل اموال
زیستمحیطی است ،بحث بر سر حیف و می 
و کاالها توسط برندهای لوکس با این اقدام بربری باال
گرفتهاست.

