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یک روزنامه نگار باسابقه عربستانی که انتقادهایی 
را به سیاست دولت کشــورش مطرح کرده بود، پس 
از فراخوانده شــدن به کنسولگری عربستان سعودی 
در اســتانبول ناپدید شــد. روزنامه واشنگتن پست 
روز چهارشــنبه با تأیید این خبر اعــام کرد جمال 
خاشقجی که برای این روزنامه نیز مقاله می نوشت، 
پس از ورود به کنسولگری عربســتان در استانبول 
ناپدید شــده و خبری از او در دست نیست. به نوشته 
این روزنامه، نامزد خاشقجی که وی را همراهی کرده 
و در پشت در کنسولگری منتظر وی مانده بود، پس 
از بسته شدن کنسولگری هیچ خبری از وی دریافت 

نکرده است.
این روزنامه نگار باتجربه که پیشــتر مشاور دولت 
عربستان نیز بوده،  سال گذشته در پی طرح انتقادهایی 
نسبت به سیاســت های محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان و نیز زیرسوال بردن مداخله نظامی کشورش 
در یمن از بیم دستگیری، عربستان را ترک کرده و به 

ایاالت متحده آمریکا پناه برده بود.
گفته می شــود که پلیس ترکیــه در این زمینه 
تحقیقی را آغاز کرده است. به گزارش شبکه الجزیره، 
نیروهــای امنیتی در پایتخت ترکیــه برای تحقیق 
درباره سرنوشت جمال خاشــقجی وارد ساختمان 

 کنسولگری عربستان شــدند اما هیچ نشانی از وی
 پیدا نکردند.

در گزارش الجزیره همچنین آمده اســت؛ پلیس 
ترکیه با بازبینــی تصاویر دوربین های مداربســته 
درکنسولگری عربستان ســعودی متوجه شده که 
جمال خاشقجی ۲۰دقیقه پس از ورود به ساختمان 

کنسولگری را ترک کرده است.
این درحالیســت که برخی منابع خبری به نقل از 
مقامات عربستان سعودی اعام کرده اند که یک تبعه 
این کشور که نام و هویتش عنوان نشد، دستگیر و به 
کشور بازگردانده شده است. الیز لوپز، سردبیر ستون 
دیدگاه در روزنامه واشنگتن پست با ابراز بی اطاعی 
از آن چه بر سر این روزنامه نگار عربستانی آمده است، 
می گوید: »تاش ما برای تماس با جمال نتیجه ای در 
بر نداشت. ما نسبت به وضعیتی که وی در آن به سر 

می برد، بسیار نگران هستیم.«

ناپدیدشدن روزنامه نگار منتقد عربستانی در استانبول

که
 این

و  
روزنامه تایمز لندن در گزارشی به نخستین سفر مالنیا 
ترامپ، همســر دونالد ترامپ به آفریقا پرداخته است. 
نکته این سفر این اســت که این نخستین سفر مالنیا 
بدون حضور دونالد ترامپ است. او در نخستین مقصد 
سفر خود به غنا رفته است. پس از فاش شدن رسوایی 
جنسی متعدد درباره دونالد ترامپ او و همسرش روابط 

چندان خوبی ندارند. 

روزنامــه گاردیــن در یکی از تیترهــای صفحه 
نخســت خود به تعلــل و تاخیر مقامــات اندونزی 
در کمک رســانی به ســونامی زدگان این کشــور 
پرداخته اســت. ایــن روزنامه نوشــته کــه مردم 
منطقه سونامی زده از تاخیر در کمک رسانی دولت 
خشمگین هستند. سونامی در اندونزی تاکنون جان 

1244 نفر را گرفته است. 

روزنامه وال استریت ژورنال از کشف دو بسته پستی 
آلوده به ویروس در مرکــز توزیع نامه ها در وزارت دفاع 
آمریکا خبر داده است. همان طور که در عکس می بینید 
کارکنان توزیع بسته های پستی در پنتاگون با پوشیدن 
لباس مخصوص درحال بازرســی بســته های پستی 
هستند. احتمال می رود موارد آلوده دیگری نیز وجود 

داشته باشد. 

ک
وس

 کی

محافظ شــخصی رئیس جمهوری لیتوانی که یک خانم 
 اســت توجه کاربران شــبکه های اجتماعی را به خود جلب

 کرده است. 
به گزارش خبرگزاری »فــوز1« در میان همه فعالیت هایی 
که در جهان وجــود دارد، شــاید حرفه بادیــگاردی، کمتر 
زنانه به نظر برســد. با این وجــود، برخی از سیاســتمداران 
ترجیح می دهند که محافظــت از آنها را زنان بر عهده بگیرند. 
»دالیا گریبوســکایته« رئیس جمهوری لیتوانــی نیز از این 
 قاعده مســتثنی نبوده و یک خانم را به عنوان بادیگارد خود

 برگزیده است.
خانم »سیمونا دائومانته« کارمند سازمان امنیت لیتوانی، 
محافظ شخصی »دالیا گریبوسکایته« رئیس جمهوری لیتوانی 
اســت. او با وجود اینکه زن است، اما به دلیل شکل و شمایل و 
سمت شــغلی اش خیلی ها او را به عنوان محافظ مرد، اشتباه 
تصور می کنند. سیمونا دائومانته حاال کمتر از رئیس جمهوری 
لیتوانی شناخته شده نیست. این خانم که در بسیاری از عکس ها 
با »دالیا گریبوسکایته« رئیس جمهوری لیتوانی دیده می شود، 

توجه کاربران زیــادی را در فضای مجازی به خود جلب 
کرده است.

ســیمونا که حــاال یکــی از نزدیک ترین افــراد به 
رئیس جمهوری لیتوانی است، حرف های زیادی در مورد 

کار خود نمی زند، اما خوشــحال است که در مورد 
زندگی اش پیش از محافظت از رئیس جمهوری 

صحبت کند. 
ســیمونا در یک مصاحبه گفت که از 
کودکی عاقه زیادی به ورزش های رزمی 
و حرفه ای داشت و در باشگاه های ورزشی 
به عنوان مربی بدنســازی مشغول بود. 
بعدها تصادفی به سازمان امنیتی لیتوانی 

راه یافت و بعد از یک راه طوالنی در بررسی 
ســامت، آزمایش های اضطراب، تست 

فیزیکی و روانی محافظ شخصی 
خانم رئیس جمهوری شد. در این 
شغل باید کت و شلوار کاسیک 
پوشید و هیچ مدل مو یا هر نکته 

جلب توجه  کننده ای نداشت. او به ناگاه با فردی آشنا می شود 
که به طور مســتقیم در بخش تامین امنیتی سیاستمداران 
لیتوانی نقش داشته اســت. آن مرد، قابلیت های زیادی را در 
سیمونا می بیند و به او پیشنهاد می کند که به عنوان بادیگارد، 

فعالیت کند.
سیمونا می گوید از اینکه همه محافظان مرد هستند خجالت 
نمی کشــد. او در مورد راز جذابیت محافظان زن برای مردم 
صحبت می کند و می گویدکه قبول دارد مردان قوی ترند، اما 
زنان نیز مزایای دیگری از جمله سرعت واکنش، هوش و خیلی 
نکات مثبت دیگری دارند. مهمتر از همه اما این است که زنان 
مقاومت بیشتری نسبت به استرس و شرایط بحرانی دارند و 
بنابراین می توانند بهتر از مردان در شرایط اضطراری، واکنش 

نشان دهند.
ســیمونا این موضوع را پنهان نمی کند که کارش، بر روی 
همه جنبه های زندگی اش از جمله ارتباط بــا مردم خارج از 
محل کار، تاثیر گذاشته است. او دایما در حال بررسی اوضاع و 
تحلیل غریبه هاست. اما او این روحیه را دوست دارد که دایما 

از کسانی که دوستشان دارد، محافظت کند.
او می گوید که در اوقات فراغتش، دوچرخه ســواری 
می کند، شنا می کند و به ســوارکاری می رود. سیمونا 
همچنین عاشق فیلم دیدن است. سیمونا در پاسخ به 
این سوال که از چه چیزهایی می ترسد، 
گفت کــه از بچگــی از عنکبوت ها 
می ترســیده و اکنون نیز می ترسد 
که در حرفه اش کسی از این موضوع 
سوءاســتفاده کند و با عنکبوت او را 
بترساند. او همواره در سر کار با لباس 
مخصوص حاضر می شود. الزامات 
سیاستمداران  محافظان  ظاهری 
در لیتوانی بسیار شدید است. اگرچه 
سیمونا نیز مانند بسیاری دیگر، بر روی 
پوســتش خالکوبی دارد، اما او باید این 
خالکوبی ها را در زمان کارش بپوشــاند 
و نباید در آن مــدت زمان، خالکوبی ها را 

نمایان کند.

زندگی خصوصی یک زن کت و شلواری که وظیفه اش محافظت از »دالیا گریبوسکایته« است

 بادیگارد  خاص خانم رئیس جمهور

ترامپ: پادشاه عربستان بدون ما 
»دو هفته« هم دوام نمی آورد

رئیس جمهوری آمریکا در اظهارنظری دیگر 
درباره متحد نزدیک کشورش گفت، به پادشاه 
عربستان هشدار داده است که بدون پشتیبانی 
ارتش آمریکا »دو هفته« هــم در قدرت دوام 
نمی آورد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
سه شنبه در جمع حامیانش در شهر ساوتهمپتون 
در ایالت می سی سی پی تاکید کرد: ما از عربستان 
سعودی محافظت می کنیم. شاید شما بگویید که 
آنها ثروتمندند و من عاشق پادشاه ملک سلمان 
هستم. اما گفتم »پادشــاه، ما از شما حفاظت 
می کنیم. شما بدون ما دو هفته هم دوام نخواهید 
آورد. باید هزینه های ارتش خودتان را بپردازید.«

رئیس جمهوری آمریکا مشخص نکرد که این 
ســخنان را چه زمانی به سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان گفته است. به رغم این سخنان 
تند و تیز، دولت ترامپ رابطه نزدیکی با عربستان 
دارد و آن را خاکریزی علیه ایران در این منطقه 
می داند. ترامپ سال گذشته در نخستین سفر 

بین المللی راهی ریاض شده بود.
براساس گزارش خبرگزاری دولتی عربستان 
)اس پی ای(، دونالد ترامپ شــنبه با پادشــاه 
عربستان گفت وگوی تلفنی داشت و آنها درباره 
تالش هایی که در جهت حفظ عرضه برای تضمین 
ثبات بازار نفت و رشد اقتصاد جهانی می شود، 

رایزنی داشتند.
عربستان بزرگترین صادرکننده نفت جهان 
و رهبر دوفاکتوی اوپک است که اخیرا به علت 
بهای باالی نفت هدف انتقاد ترامپ قرار گرفته 
است. ترامپ سپتامبر در ســخنرانی مجمع 
عمومی ســازمان ملل گفت که اعضای اوپک 
»همچون همیشــه مابقی جهــان را پاره پاره 

می کنند.«
ترامپ تاکید کــرد: »ما از بســیاری از این 
کشورها در ازای هیچ چیز دفاع می کنیم و بعد 
آنها از ما سوءاســتفاده کرده و نفت را به بهای 
باال به ما می فروشــند. اصال خوب نیست. ما از 
آنها می خواهیم تــا افزایش قیمت ها را متوقف 
 کنند. ما از آنها می خواهیم تا کاهش قیمت ها را 

آغاز کنند.«
رئیس جمهوری آمریکا همچنین از ســایر 
متحدان کشورش شــامل ژاپن، کره جنوبی و 
آلمان خواست تا مسئولیت مالی بیشتری از دفاع 

خودشان را بر دوش بکشند.

چهره

عهد التمیمی، دختر 
نوجوان فلسطینی که به 

خاطر رویارویی با نظامیان 
اسراییلی شهرت یافته، 

درجشنواره ای که اتحادیه 
سراسری کار تونس آن را 

برگزار کرده بود، تأکید 
کرد: ما نسلی هستیم که 
آن چه نسل پیش انجام 

داد را تکرار نخواهیم کرد 
و از هیچ وجبی از سرزمین 

تاریخی فلسطین کوتاه 
نمی آییم. التمیمی گفت: 

اگر گروه های فلسطینی با 
هدف آزادسازی فلسطین 
متحد و یکپارچه نشوند، 

ما جایگزینی را برای این 
 گروه ها پیدا و علیه آنها 

به پا خواهیم خاست. نسل 
قبل از ما به خاطر راهکار 
تشکیل دو کشوری شهید 

و زخمی دادند.

امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه 

سه شنبه شب با استعفای 
ژرار کلومب، وزیر کشور 
کابینه خود موافقت کرد. 

بنا به اعالم کاخ الیزه 
ادوارد فیلیپ، نخست وزیر 

فرانسه تا زمان معرفی 
جانشین ژرار کلومب با 

حفظ سمت وظایف وزیر 
کشور را نیز انجام خواهد 

داد. ادوارد فیلیپ به دنبال 
پذیرش استعفای وزیر 

کشور فرانسه سفر از پیش 
برنامه ریزی شده خود به 

آفریقای جنوبی را لغو کرد. 
ژرار کلومب که از متحدان 

نزدیک امانوئل ماکرون 
به شمار می رفت، قصد 
دارد بار دیگر به سمت 

شهرداری لیون بازگردد. 
او پیش از این به مدت 

۱۶ سال شهردار این شهر 
بوده است.

عهد التمیمی: به دنبال آزادی 
تمامی خاک فلسطین هستیم

ماکرون با استعفای وزیر 
کشورش موافقت کرد
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هارامساال، هند- کودکی که لباسی شــبیه لباس گاندی پوشیده، در فستیوال ملی 
سالگرد تولد گاندی شرکت می کند.
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سولوسی، اندونزی- پسربچه ای که در مقابل یک کشتی به گل نشسته، ایستاده است. 
سونامی این کشتی را به ساحل آورده است. نگرانی ها از افزایش تعداد کشته ها ادامه 

دارد.
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مکزیکو سیتی، مکزیک- مردم در آستانه سالگرد قتل عام دانشجویان در  سال 1968 
در مراسم یادبود شرکت می کنند. در آن سال، نیروهای ارتشی زیرنظر رئیس جمهوری 

وقت، روی دانشجویان معترض آتش گشودند و صدها نفر را قتل عام کردند.
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وزارت دفاع روســیه اعالم کرد که تعداد آوارگان ســوری موجود در جهان ۶ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵2۹ تن اســت که 
یک میلیون و ۹۹1 هزار و ۸۹2 تن از آنها زن و ۳ میلیون و ۳۸۶ هزار و 1۵۰ تن کودک هســتند. این آوارگان در 4۵ کشور 
گسترده شده اند. این وزارتخانه اعالم کرد: مقامات ۳۰ کشوری که سفارت روسیه در آنها قرار دارد، صحت آمار ارایه شده از 

سوی دفتر کمیساریای عالی امور آوارگان سازمان ملل پیرامون تعداد آوارگان سوری در خاک کشور خود را تایید کرده اند.

 بیش از ۶ میلیون آواره سوری
  در ۴۵ کشور جهان 

پراکنده هستند
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وقـوع حادثـه آنجا نباشـید.


