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پس از دو حادثه اى کــه در دو هواپیماى بویینگ 
Max  737 رخ داد و منجر به کشته شــدن 346 نفر 
شد، این شرکت با مشکالتى در تولید هواپیما روبه رو 
و برخى سفارش هایش نیز لغو شده  است. حاال به نظر 
مى رسد شــرکت ایرباس که رقیب اصلى بویینگ در 
تولید هواپیما است، روندى بسیار بهتر را طى مى کند 
و توانسته بعد از هفت  سال در رقابت با بویینگ از این 

شرکت پیشى بگیرد. 
بویینــگ از  ســال 2012 پیشــتاز ســاخت و 
تولیدهواپیماهاى مسافربرى بوده است؛ اما آمارها نشان 
مى دهد که تعداد هواپیماهایى که بویینگ در نیمه 
نخست امسال تحویل داد 239 فروند بوده است این 
حالى است که در مدت مشابه  سال قبل این شرکت 
378 هواپیمــا تحویل داده بــود. این یعنى بویینگ 
کاهش تولیدى برابر 37 درصــد را تجربه مى کند. در 
مقابل شــرکت ایرباس در نیمه نخست امسال 389 
فروند هواپیما تحویل داده که در مقایسه با مدت مشابه  

سال قبل رشدى 28 درصدى داشته است. 
تا قبل از دو حادثه اى که بــراى دو فروند بویینگ 
737Max رخ داد، این شــرکت در ماه 50 هواپیما 
تحویل مــى داد اما حــاال تنها مى توانــد ماهى 30 
هواپیما تحویل دهد. این مدل هواپیما پرفروش ترین 
مدل هواپیماى بویینگ بوده اما حــاال 150 فروند از 

این هواپیما در پارکینگ هاى بویینگ پارك شــده و 
خریدارى ندارد و عالوه بر این 380 فروند از این هواپیما 
که در اختیار خطوط هوایى است نیز زمینگیر هستند 
و خطوط هوایى حاضر نیستند خطر به پرواز درآوردن 
آنها را بپذیرند. این مســأله ضربه بسیار سنگینى به 

بویینگ وارد آورده است. 
شــرکت بویینگ اعالم کرده نقص در سیســتم 
کنترل پرواز است و آن را برطرف خواهد کرد اما انتظار 

نمى رود این ایراد تا قبل از ماه سپتامبر برطرف شود. 
حاال ایرباس از فرصت استفاده کرده و پرفروش ترین 
هواپیماى خود که مدل A٣٢٠ است را به خریداران 
عرضه کرده اســت. ایرباس اعالم کرد که فروش این 
مدل هواپیما طى ماه هاى اخیر بســیار افزایش یافته 

است. 

وقتى پارکینگ یک شرکت هواپیماسازى تبدیل به انبار مى شود

پیشى گرفتن ایرباس در رقابت با بویینگ که
 این

و  
ماجراى درز ایمیل هاى محرمانه سفیر انگلیس 
در آمریکا به رقابت هاى  سیاسى در انگلیس کشیده 
شــد. روزنامه ایندیپندنت مناظره جرمى  هانت و 
بوریس جانسون نامزدهاى نخست وزیرى انگلیس 
را بر روى همین موضوع منتشــر کرده است. سفیر 
انگلیس درنهایت روز گذشــته اســتعفاى خود را 

نوشت. 

روزنامــه نیویورك تایمز در گزارشــى مفصل به 
ظهور نســل جدیدى از شــبه نظامیان پرداخته که 
آییــن بودایى دارنــد. این روزنامــه در این گزارش 
نوشته که این شــبه نظامیان صرفا با هدف مقابله با 
گسترش اســالم تشکیل شــده اند. نیویورك تایمز 
دراین گــزارش روند ظهور این شــبه نظامیان را در 

میانمار بررسى کرده است. 

روزنامه لوموند چاپ فرانسه در گزارش نخست خود 
به آغاز به کار و روند پیشرفت بازسازى کلیساى نوتردام 
پرداخته است. کلیســاى نوتردام  سال گذشته در یک 
حادثه آتش سوزى دچار حریق و بخشى از آن در آتش 
نابود شد. همان زمان امانوئل مکرون رئیس جمهورى 
فرانسه متعهد شــد که در کمترین زمان ممکن این 

کلیسا را ترمیم کند.

ک
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 کی

پس از آن که یکى از اینفلوئنسرهاى معروف در اینستاگرام 
پیام خودکشى خود را به صورت آنالین منتشر کرد، دانمارك 
به فکر اعمال قوانینى براى این افراد افتاده است. «فى الرسن» 
که در اینستاگرام بیش از 336 هزار فالوور دارد، متنى را بر روى 

صفحه خود منتشر کرد.
این متن به مــدت دو روز بر روى صفحه او بــود تا این که 
خانــواده اش آن را حذف کردنــد. خانواده او در یک پســت 
اینستاگرامى در حالى خبر خودکشى او را تأیید کرده اند که 

خانم الرسن در بیمارستان و تحت ریکاورى قرار داشت.
وزیر کودکان و آموزش وپرورش گفته است که اینفلوئنسرها 
باید مسئولیت چیزهایى که مى نویسند را داشته باشند و هر 

چیزى را پُست نکنند. 
برخى از استانداردها

پیام خودکشى الرسن در اینستاگرام بیش از 30 هزار الیک 
و 8 هزار کامنت داشت و همین مســأله باعث شد تا مقامات 
دانمــارك به این فکر بیفتند که مقرراتــى را براى تحت نظر 
قراردادن محتواى منتشرشــده از سوى اینفلوئنسرها ایجاد 
کنند. خانم پرنیل روزنکرانتز، وزیر کودکان و آموزش وپرورش 
به بى بى سى گفته است که دولت مى خواهد تا اینفلوئنسرها را 
نسبت به محتوایى که به اشتراك مى گذارند، مسئولیت پذیر 
کند و این کار را در راستاى استانداردهاى رسانه هاى قدیمى 

انجام مى دهد.
او گفته است: «وقتى تعداد قابل توجهى از مردم شما را در 
شبکه هاى مجازى دنبال مى کنند، شما به همان اندازه مسئول 
چیزهایى که مى نویسید، هستید که وقتى در روزنامه و مجله 
مطلب منتشر مى کنید؛ مثال استانداردهاى اخالقى رسانه هاى 
دانمارکى به شــما اجازه انتشــار مطالبى براى خودکشــى 
نمى دهند. ما مى خواهیم این اســتانداردها براى شبکه هاى 

اجتماعى نیز اعمال شوند.»
طبق قوانین جدید پیشنهادى، اگر یک اینفلوئنسر پستى را 
منتشر کند که قوانین مطبوعاتى و رسانه اى را نقض مى کند، 
پست او حذف مى شود. همچنین اینفلوئنسرهایى که تعداد 
قابل توجه و مشخصى از فالوورها را داشته باشند، باید مدیرانى 

را براى اداره حساب کاربرى شان داشته باشند.
خانم روزنکرانتز گفته اســت: «در مورد همین خانمى که 

پیام خودکشى منتشر کرده، وقتى ما با خانواده اش صحبت 
مى کردیم، متوجه شدیم که آنها دو روز تمام تالش مى کردند 
تا این پیام را حذف کنند اما موفق نمى شدند؛ چراکه هیچ کسى 
جز خود او به حســاب کاربرى اش دسترسى نداشته است. ما 
مى خواهیم که این افراد مسئولیت محتواى منتشرشده خود 
را داشته باشند و مدیرانى باشند که بتوانند پست ها و پیام هاى 
نامناسب را حذف کنند.» او اضافه کرده است: «ما در جامعه اى 
زندگى مى کنیم که رسانه هاى جمعى تغییر کرده اند و بنابراین 
قوانین و استانداردهاى حاکم بر آنها نیز باید تغییر کند و بر آنها 
اعمال شود. گر چه این رسانه ها متفاوت از رسانه هاى قدیمى 

هستند اما قوانین اخالقى ثابتى بر آنها حاکم اس ت.»
ما به محدودیت هایى احتیاج داریم

سارا لوئیس کریستیانســن یک وبالگ نویس معروف در 
دانمارك اســت که بیش از 128 هزار فالوور در اینســتاگرام 
دارد. او به بى بى ســى گفته است که اینفلوئنسرها باید شیوه 
جدیدى را دنبال کنند. سارا کریستیانسن گفته است: «موضوع 
اینفلوئنســرها و بالگرها موضوعى کامال جدید اســت. کار 
آنها هنوز به  عنوان یک بیزینس واقعى پذیرفته نشده است و 
من فکر مى کنم که به همین دلیل توجه کافى به این مسأله 
نمى شود. همچنین مسئولیت کافى نسبت به کار آنها و همه 
فالوورهایشان وجود ندارد.»  من خودم بیش از 10 سال است 
که وبالگ دارم و دوست ندارم که محدودیتى براى ابراز تفکراتم 
وجود داشته باشد اما من مى خواهم که محدودیت هایى وجود 
داشته باشد تا بتوانیم از اینفلوئنسرها حفاظت کنیم؛ چراکه 
برخى از آنها بســیار جوان هستند و گاهى چیزهاى بدى را با 
مخاطبانشان به اشتراك مى گذارند.»  کریستیانسن مى گوید 
که شما نمى توانید وبالگ نویسى را با روزنامه نویسى مقایسه 
کنید بنابراین «شــما باید مقررات کامال جدیــدى را براى 
وبالگ ها و شبکه هاى مجازى ایجاد کنید» و راه هاى محافظت 

از وبالگ نویس ها و فالوورهاى آنها را تحلیل و بررسى کنید.
به گفتــه ســارا کریستیانســن، قوانین رســانه اى براى 
اینفلوئنسرها «جوابگو نیست» و نیازمند تبعات و مسئولیت هاى 
این اقدامات آنالین هستیم: «باید اقدامى صورت بگیرد. شاید 
این اولین گام براى درك این مسأله باشد که رفتارهاى آنالین 

باید به رسمیت شناخته شوند.»

قوانین رسانه اى براى اینفلوئنسرها جوابگو نیست

چرا شاخ هاى اینستاگرامى 
در دانمارك محدود مى شوند؟

مسابقه حقوق بشر کار دست جده داد

ناکامى در اجراى
فستیوال دریاى سرخ

 نيکــی مناژ، خواننــده آمريکايــی درنهايت 
تصميــم گرفــت کنســرت خــود را در جده 
عربستان سعودی لغو کند. پيشتر او اعالم کرده 
بود به عربستان خواهد رفت و کنسرتی در اين 

کشور برگزار خواهد کرد. 
مناژ اما روز گذشته اعالم کرد بعد از دريافت 
برخی اطالعات درباره ســابقه حقوق بشــر در 
عربستان و رفتاری با زنان در اين کشور می شود 
ترجيح داد کنسرتش را در اين کشور لغو کند. 
بن سلمان وليعهد عربستان خود از مناژ دعوت 
کرده بود به عربســتان برود. مناژ اما گفته بعد 
از اين که واکنش ها به انتشــار خبر رفتنش به 
عربســتان را مشــاهده کرده، اندکــی در اين 
خصــوص تحقيق کــرده و درنهايــت تصميم 

گرفته کنسرتش را لغو کند. 
«بنياد حقوق بشر» هفته گذشته در بيانيه ای 
از «نيکــی مناژ» و ديگر افرادی که قرار اســت 
در فستيوال جده عربســتان برنامه اجرا کنند، 

خواسته بود تا برنامه خود را لغو کند.
فســتيوال جهانی جده در استاديوم ورزشی 
ملک عبداهللا در شهر مجاور دريای سرخ برگزار 
خواهد شد. مقامات عربســتان اعالم کرده اند 
که در اين رويداد مشروبات الکلی و موادمخدر 
ممنوع اســت. «ليام پاين» عضو ســابق گروه 
موسوم به «وان دايرکشــن» و «دی ِجی استيو 
آئوکــی» ازجمله هنرمندانی هســتند که قرار 
اســت در اين رويداد روی صحنه بروند. «ماريا 
کری»، «انريکه ايگِلســياس» و «بلک ايد پيز» 
ازجملــه خواننده هايی هســتند کــه عليرغم 
اعتراضــات گســترده، طی ماه های گذشــته 
در شــهر جــده عربستان ســعودی و در چند 

کيلومتری خانه خدا برنامه اجرا کرده اند.
نيکی مناژ که قرار بود ۱۸ جوالی در جده به 
صحنه برود، برای اجراهای اروتيکش شناخته 
می شود. با نشــر اين خبر بســياری در تعجب 
بودند که او چگونه برنامه ای در اين کشور اجرا 

خواهد کرد؟

چهره

«کریس رادى» 
یکى از هم پیمانان 

قدیمى دونالد ترامپ، 
رئیس جمهورى 

آمریکا، اعالم کرد 
وزیر کار آمریکا 

به  زودى و در چند 
هفته آینده از مقام 
خود برکنار خواهد 

شد. وزیر کار دولت 
ترامپ متهم است 
که با مداخله در 

یک پرونده قضائى 
به قربانیان تعرض 

جنسى یک میلیاردر 
آمریکایى به نام 

 «جفرى اپیستین» 
اجازه نداده است که 

شکایت خود را در 
محاکم قضائى آمریکا 
ضد این فرد پیگیرى 

کنند.

یکى از کارکنان 
کانادایى سازمان 

ملل متحد که 
در کمک هاى 

بشردوستانه این 
سازمان کار مى کرد، 

به دلیل تجاوز به 
دو کودك نپالى در 
جریان فعالیت هاى 

کمک رسانى در 
زلزله نپال به 9 سال 

زندان و پرداخت 
500 هزار روپیه به 
هرکدام از قربانیان 

محکوم شد. او متهم 
بود به دو پسربچه 

12 و 14ساله تجاوز 
کرده است. پیتر جان 

داگلیش کانادایى 
62ساله و اهل 

اونتاریو است.

برکنارى احتمالى وزیر 
کار دولت ترامپ

محکومیت کارمند 
سازمان ملل به دلیل 

تجاوز جنسى

عکس خبراخبار روز
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گاه
ن پس از این که ترامپ در توییتى ترزا مى  نخســت وزیر انگلیس را احمق خواند و سفیر انگلیس 

در واشــینگتن را نیز کودن خطاب  کرد، وزیر خارجه انگلیس در سخنانى از ترامپ خواست ادب 
را رعایت کند. 

جرمى هانت در پاسخ به سخنان ترامپ از عملکرد  سفیر انگلیس در آمریکا دفاع کرده و گفت: 
«سفراى آمریکا نیز سعى مى کنند در گزارش هایشان به مقامات باال صادق باشند و  سفیر ما هم 

این  گونه است، بنابراین باید در روابط دو کشور همواره جانب ادب رعایت شود.»

   انگلیس
به فحاشى ترامپ 

پاسخ داد

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مـورد  داروهـاى  از  بسـیارى 
اسـتفاده بـدون نسـخه از جملـه 
داروى ضد سـرفه، سرماخوردگى، 
باعـث گیجـى  زکام  و  آنفلوآنـزا 
ناخواسـته مى شـوند کـه ممکن 
اسـت رانندگى را با مشـکل روبه 

رو کنـد.


