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سالمه؛محورجدیداختالفهادرلبنان!
حکم دادگــاه لبنان دربــاره ریــاض سالمه ،رئیس
بانک مرکزی ایــن کشور ،به عاملی جدید برای
اختالفهای داخلی در لبنان تبدیل شده است.
هفته گذشته «غــادة عــون» ،قاضی زن لبنانی بر
اساس شکایتی که دو وکیل نماینده دایره حقوقی
گروه«الشعبیریداصالحالنظام»ارائهکردهبودند،
حکمممنوعیتسفردریایی،زمینیوهواییریاض
سالمهراصادرکرد.بهطورکلیدربارهریاضسالمه،
رئیس بانک مرکزی لبنان دیدگاههای متضادی
وجود دارد.جریان غرب گرا در لبنان از عملکرد
ریاض سالمه در بانک مرکزی حمایت میکند اما
جریانمقاومت،برخیگروههایسیاسیوهمچنین
برخیازشخصیتهایسیاسیمستقلازمنتقدان
جــدی عملکرد وی در لبنان هستند.موافقان و
حامیان ریاض سالمه نه تنها نقش وی در مشکالت
اقتصادی لبنان را نمیپذیرند ،بلکه معتقد هستند
سالمه عملکرد موفقی در بانک مرکزی داشته
است.منتقدانریاضسالمه،امادیدگاهیمتفاوت
دارنــد:اول؛ منتقدان معتقد هستند ریاض سالمه
نسخههایخارجیرادرلبنانپیادهمیکندوتحت
حمایت بازیگران خارجی قرار دارد.دوم؛ منتقدان
معتقد هستند سیاست ها و اقدامات ریاض سالمه
عاملی مهم در کاهش ارزش پول ملی لبنان است.
تشدید بحران اقتصادی در لبنان و سقوط شدید
لیر ،هجمه به رئیس بانک مرکزی این کشور را
افزایشدادهاستوبرخیرسانههااعالمکردهاند،
سالمه تصمیم آمریکا برای فروپاشی اقتصادی در
لبنان را اجرا کرده است.سوم؛ منتقدان بر این باور
هستندریاضسالمه،پروندههایفساددارد.برخی
گزارشها حاکی از این است که پروندههای فساد
رئیس بانک مرکزی لبنان در این کشور و همچنین
در فرانسه ،لوکزامبورگ ،آلمان و سایر کشورها
باز است و او در سال گذشته میالدی به اختالس
بیش از  300میلیون دالر از بانک مرکزی لبنان
متهم شده اســت .با توجه به این وضعیت ،صدور
حکمممنوعالخروجیریاضسالمهبهعاملیبرای
تشدید اختالفهای داخلی در لبنان تبدیل شد.
«نجیبمیقاتی»نخستوزیرموقتلبنانتهدیدکرد
که در صورت ادامه پیگرد قانونی ریاض سالمه ،از
نخستوزیریلبناناستعفاخواهدکرد.نکتهپایانی
این که؛ بخشی از مردم لبنان نیز ضمن حمایت از
حکم قاضی این کشور ،خواستار محاکمه ریاض
سالمه هستند .در همین راستا ،معترضان لبنانی
در روزهای اخیر با تجمع در برابر بانک مرکزی این
کشورضمنتاکیدبرلزومبازخواستطبقهسیاسی
فاسد خواستار محاکمه ریاض سالمه ،رئیس بانک
مرکزی لبنان شدند که سپردههای مردم را غارت
میکند.معترضانلبنانیتاکیدکردندکهسیاست
های بانک مرکزی و رئیس آن ،کشور را به فروپاشی
کشانده و موجب سقوط شدید نرخ ارز و کاهش
قدرتخریدمردمشدهاست.

اظهارنظر روز

طالبان:مدارسدخترانرادرسالنو
بازمیکنیم

ذبیحا...مجاهد،سخنگویطالبانگفتکهوزارت
معارف در تالش است در سال جدید تعلیمی ،تمام
مکاتب دخترانه را فعال سازد.مجاهد ،آموزش
دخترانرامسئلهایمرتبطبهظرفیتدانستهوگفته
است،دخترانوپسراندرمکاتببراساسجنسیت
باید از هم تفکیک شوند.وی افــزود« :بزرگترین
مانع تاکنون یافتن یا ساختن خوابگاههای کافی
است تا دختران بتوانند هنگام رفتن به مکتب در
آن جا اقامت کنند .در مناطق پرجمعیت ،داشتن
صنفهای درسی جداگانه برای پسران و دختران
کافی نیست و ساختمانهای مکتب جداگانه
مورد نیاز است».سخنگوی طالبان همچنین گفته
است«:مامخالفآموزشنیستیم».مقرراتطالبان
دربــاره آمــوزش دختران تاکنون نامنظم بوده و از
والیتی به والیــت دیگر فرق میکند .دختران به
جز در چند والیت از  ۳۴والیت  ،اجازه بازگشت به
صنفهای درس باالتر از صنف ششم در مکاتب
دولتیرانداشتهاند.درکابل،پایتخت،دانشگاهها
ن وقفه به کار خود ادامه
و واحدهای خصوصی بدو 
دادهاند.اکثرایندانشگاههاوواحدهایخصوصی
کوچکهستندودخترانوپسرانهمیشهازهمجدا
بودهاند.اما ذبیحا ...مجاهد گفته است« :ما تالش
میکنیم تا سال آینده این مشکالت را حل کنیم»
تا مکاتب و دانشگاهها باز شوند.این در حالیاست
که پس از روی کار آمدن طالبان محدودیتهای
مختلفیدرزمینهکار،فعالیت،آموزشوحتیسفر
زنان ایجاد شد ه است.رویکرد طالبان در چند ماه
اخیر همواره با اعتراضات گسترده زنان و دختران
همراه بوده و با توجه به محدودیتهایی که طالبان
دربرابرزنانوضعکرده،اکنونهمبهنظرنمیرسد
زنان وعدههای طالبان را باور کنند.افزون بر آن،
هــزاران معلم زن پس از این تصمیم طالبان بیکار
شدهاند که به گفته خود آنها در شرایطی دشوار
به سر میبرند و به وعدههای طالبان هم اعتمادی
ندارند/.افقنیوز

ترامپ با تکرار موضوع تقلب در انتخابات ،اشتیاقش برای بازگشت به کاخ سفید را
به نمایش گذاشت

«دونالد» دوباره در اتاق بیضی ؟

خــادم -ترامپ وقتی کاخ سفید را ترک کرد،
بسیاریفکرمیکردندکارشتمامشدهاستاما
پایگاه حامیاش به او وفادار ماند .رئیس جمهور
پیشینآمریکادراولینگردهماییتبلیغاتیسال
 2022خود در آریزونا ،بار دیگر موضوع تقلب در
انتخاباتریاستجمهوری۲۰۲۰راپیشکشید؛
موضوعیکهازاحتمالاشتیاقاوبرایبازگشتبه
عرصهسیاسیآمریکاحکایتدارد.پایگاههیلدر
این باره نوشت :ترامپ در سخنرانی روز شنبه در

آریزونابهمسائلدیگریازجملههمهگیریکرونا،
اقتصاد،سیاستخارجیوجرایمیکهدرآمریکا
رخ می دهد نیز پرداخت .وی در ادعایی دولت
بایدن را فاقد صالحیت توصیف کرد و از فرصت
سخنرانی در این تجمع بــرای حمله به آنتونی
فائوچیمشاورارشدپزشکیبایدناستفادهکرد
کهدردولتوینیزخدمتمیکرد.ترامپگفت:
بایدن باعث شده که فائوچی چنین شخصیتی
پیدا کند .او مثل یک پادشاه اســت .او پادشاه

است .این اظهارات ترامپ باعث شد حاضران
شعار «فائوچی را زندانی کنید» سر بدهند .دیلی
میل انگلیس نیز در گزارشی به گردهمایی اخیر
ترامپپرداختونوشت«:دونالدترامپ»بهدنبال
تجمع بزرگ اخیرش در منطقه پارادایس ولی
ایالت آریزونا در مسیر بازگشت به کاخ سفید قرار
گرفته است .هماکنون بسیاری از رایدهندگان
دراینمنطقهکهدرانتخاباتسال ۲۰۲۰عمدتا
به جو بایدن رای دادنــد از رای دادن به بایدن
پشیمانشدهاند.براساساینگزارش،بسیاری
از این رایدهندگان حاال میگویند در صورتی
که ترامپ تصمیم به نامزدی مجدد برای ریاست
جمهوری در انتخابات  ۲۰۲۴بگیرد به او رای
خواهند داد .پارادایس ولی بخشی از شهرستان
ماریکوپاست ،منطقهای با  2.1میلیون رای
دهنده که شامل شهر فینیکس و نواحی اطراف
آن میشود؛ این منطقه تا آن جا که هر کس به یاد
یخواهانرأیدادهودرانتخابات
داردبهجمهور 
 ۲۰۱۶نیز ترامپ در آن جا برنده شد .با این
حال در سال  ،۲۰۲۰زمانی که رایدهندگان
در شهرستان ماریکوپا به نفع جو بایدن ،رقیب
دموکرات ترامپ ،رای دادند و با رئیس جمهوری
وقت آمریکا به شدت مخالفت کردند ،یک اتفاق
بزرگ رقم خورد .بنی وایت ،یکی از این ساکنان
کهتمامعمرشجمهوریخواهبودهویکنامزدی
ناموفق برای یکی از مناصب محلی داشته ،در
آن زمان متوجه شد ساکنان خشمگینی که او را

طرفدارترامپمیخواندند،درخیابانهاتعقیبش
میکنند .او میگوید :این اتفاق مثل یک زلزله
بود ،مردم از ترامپ عصبانی بودند .او تبدیل به
یک شخصیت نفرتانگیز شد .من از سوی مردم
طــرد میشدم و آن ها فحاشی میکردند .از
دست دادن شهرستان ماریکوپا – و متعاقب ًا خود
ایالت آریزونا – برای ترامپی که همچنان اصرار
دارد که انتخابات  ۲۰۲۰از او «دزدیــده شده
است» اتفاقی مرگبار بود .با این حال ،امروز
در پارادایس ولی اوضاع نسبت ًا متفاوت است.
یکی از استراتژیستهای برجسته جمهوری
خواه به دیلی میل گفته «دونالد ترامپ از باخت
متنفر است .جریان مداومی از مدعیان برای
دست بوسی او آمدهاند .او پادشاهساز است.
حتی اگر نامزد انتخابات هم نشود ،میتواند
باخت یا پیروزی نامزدی را رقم بزند اما همه فکر
میکنند او خودش نامزد خواهد شد ».جالب
این جاست نظرسنجی اخیر یوگاو نیز نشان داد
ی خواهان دیدگاه «بسیار
که  ۸۲درصد جمهور 
مطلوب» یا «تا حدودی مطلوب» به ترامپ دارند
و  ۵۱درصــد از او به عنوان نامزد جمهور ی
خواهان که می تواند وارد اتاق بیضی شکل
کاخ سفید شود ،حمایت میکنند .در مقابل،
محبوبیت بایدن در مقام رئیس جمهوری آمریکا
در حال سقوط آزاد است و یک نظرسنجی در
چند روز قبل نشان داد که این محبوبیت به ۳۳
درصد کاهش یافته است.
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پیشخوان بین الملل
مــجــلــه نــیــویــورک
در پــرونــده ای به
وضــعــیــت اصــلــی
ترین زنـــدان شهر
نیویورک پرداخته
اســت .ایــن زنــدان
که در جزیره ۱۶۷
هکتاری رایکرز بنا
شده و به همین نام
نیز شناخته می شود ،در سالی که گذشت شاهد
کشته شدن  ۱۵زندانی درون خود بود .نشریه
نیویورک با انتقاد از شرایط موجود در این زندان
که موجب کشته شدن این تعداد باالی زندانی
در آن شده ،داستان زندگی و شکل کشته شدن
تمامی این افراد را زیر ذره بین برده است.

نمای روز

نــیــروهــای مــردمــی اوکـــرایـــن ،در حــالــی با
اسلحههایچوبیتمرینمیکنندکه ۱۰۰هزار
نیروی قدرتمند روسیه در مرزهای این کشور
تجمع کردهاند.به تازگی تصویری از داوطلبان
واحد نیروهای مردمی کییف منتشر شده که
در یکی از مناطق صنعتی پایتخت این کشور و با
اسلحههای بدل چوبی آموزش میبینند.

طالبان ۳هزارنفرازاعضایشرابهاتهام«اقداماتغیرقانونی»اخراجکرد

پوستاندازی برای تشکیلحکومت
گروهطالباناعالمکردکهنزدیکبهسههزار
نفر از اعضای این گروه را به اتهام «اقدامات
غیرقانونی» اخراج کرده است .لطیفا...
حکیمی ،رئیس کمیسیون تصفیه صفوف
در وزارت دفــاع طالبان گفت که اخــراج
شدگان «وجهه بدی» از «امارت اسالمی»
ارائــه میکردند .وی افــزود که اخــراج این
افــراد در راستای «تشکیل ارتــش و پلیس
منزه در آینده» صــورت گرفته اســت .خبر
اخراج شماری از اعضای طالبان در حالی
منتشر میشود که سازمان هــای مدافع
حقوق بشر جنگجویان این گروه را به اعدام
نیروهای امنیتی حکومت سرنگون شده
افغانستان متهم کردهاند .حال آن که ،مال
هبتا ...آخــونــدزاده ،رهبر گــروه طالبان
پــس از سقوط کابل عفو عمومی اعــام
کــرده بــود .به گــزارش بی بی سی ،رئیس
کمیسیون تصفیه صفوف در وزارت دفاع
طالبان میگوید که  ۲۸۴۰نفر از اعضای
این گروه در  ۱۴والیت افغانستان اخراج
شدند و روند اخراج در دیگر والیتها ادامه
پیدا خواهد کرد .به گفته لطیفا ...حکیمی
شماری از اخراج شدگان در «فساد مالی»
و عدهای دیگر در قاچاق مواد مخدر نقش
داشتند .طالبان برای ترمیم وجهه حقوق
بشریخوددرعرصهبینالمللدستبهاین
اخراجگستردهزدهاست.اینگروههمچنین

در پی یافتن راهــی بــرای سامان دادن به
اداره حکومت اســت امــا بــرای ایــن کــار از
کمبود نیروی متخصص رنج می برد .بخش
عظیمیازشهروندانمتخصصافغانستان،
با سقوط کابل در تابستان گذشته ،از طریق
فرودگاهبینالمللیدرکابلکهتحتاشغال
آمریکایی ها بود این کشور را ترک کردند.
کمبود نیروی انسانی متخصص باعث شد
تا عمران خان ،نخست وزیر پاکستان ،برای
جلوگیری از بحران بشری در افغانستان،
«فرستادن نیروی انسانی کارآمد و آموزش
دیــده به ویــژه در عرصه بهداشت ،فناوری
اطالعات وامورمالیوحسابداریرابررسی
کند ».سخنانی که واکنش طالبان را در پی
داشت .ذبیحا ...مجاهد ،سخنگوی دولت
طالبان دیــروز پیشنهاد عمرانخان را رد
کرده و گفته که «افغانستان به اندازه کافی
نیروی جوان تحصیل کرده دارد» .مجاهد
گفته است که «شما میدانید که کشورها
در صــورت نیاز میتوانند کادرهایی را از
خــارج کشور بخواهند ،امــا شکر خداوند
افغانستان از نگاه کــادر ،غنی اســت ».با
این حال ،ذبیحا ...مجاهد افزوده است که
ی در بخشهای اقتصادی ،بازرگانی
همکار 
ومالیرامیپذیرند.اوهمچنینگفتهبرخی
از مشکالت بانکی در افغانستان پیش آمده
است که نیاز به کمک دارد.

ضربه سنگین شرکت های آمریکایی به بن سلمان
«والاستریتژورنال»درمقالهایازکاهشچشمگیرسرمایهگذاریخارجیدرعربستان
سعودی و تبدیل این کشور به فضایی نامطلوب برای سرمایه گذاران خارجی نوشت
با وجود آن که عربستان سعودی تالش هایی
کرد تا نظر شرکت های بزرگ جهان را به خود
با هدف مدرنیزه ساختن اقتصادش جلب کند
اما به جایش محیط تجاری این کشور تبدیل به
یک محیط خصمانه تر شده و سرمایه گذاران
نیز از این کشور نفت خیز رویگردان میشوند.
وال استریت ژورنــال در سرمقاله ای با نوشتن
این جمالت افزود :سرمایه گذاری خارجی در
عربستانبهشکلیادامهدارپاییناستوبرخیاز
شرکتهامشغولتعطیلیفعالیتهایشاندراین
کشوریابهتاخیرانداختناجرایوعدهگسترش
برنامههایشان هستند.به نوشته این نشریه ،این
وضعیت ضربهای به محمد بن سلمان ،ولیعهد
عربستانوحاکمدوفاکتویاینکشورواردکرده
است .او در سال  ۲۰۱۶وعده داد در عربستان
ازطریقارتقایمحیطتجاریوایجادیککانون
جهانی نوآوری ،صنایعی جدید مجزا از صنعت
نفت ایجاد کند .با توجه به فاصله گرفتن هر چه
بیشتراقتصادجهانیازسوختهایفسیلی ،از
آنزمانبهبعدکاستنازاتکایعربستانبهنفت
فوریتهرچهبیشتریپیداکردهاست.بهنوشته
والاستریتژورنال،ازجملهدالیلبهوجودآمدن
اینوضعیتدرعربستانعالوهبراجرایینشدن

یکسریپروژ ههایمشترکبرنامهریزیشده،
سختترشدنمحیطتجارتدراینکشورازبابت
بوروکراسی ،نظام قضایی کهنه شده و سوابق
ضعیف حقوق بشری است .محمد بن سلمان
تالشکردبادادنوعدهاجرایاصالحاتیبزرگ
و برگزاری کنفرانس های چشمگیر در ریاض
این شرایط را عوض کند و تالش هایش تا حدی
نتیجه دادند اما در سال  ۲۰۱۸با بروز مناقشه
قتلجمالخاشقچیدرکنسولگریعربستاندر
شهراستانبولدستورکاربنسلمانبهبنبست
خورد.دولت عربستان زمانی که به شرکت های
خارجی دستور داد مقرهای منطقهای خود را
از شهر دبی به ریاض منتقل کنند و در غیر این
صورت قراردادهای دولتی را از دست خواهند
داد باعث ناخرسندی آن ها شد .از سوی دیگر
سرمایهگذاراننیزبهطورفزایندهاینگرانایمنی
فیزیکی خود هستند .بیشتر دستگیر شدگان
پویش محمد بن سلمان علیه منتقدان یا افراد
متهم شده به فساد ،اتباع عربستانی بودند اما
تعدادیخارجینیزدرمیانآنهاوجودداشتند.
یکی از تاجران خارجی گفت که او پس از بیان
علنی ناعادالنه بــودن برخی قوانین تجاری،
بازداشتوشکنجهشد  .

تمنای قدرت در  85سالگی!

توئیت روز

سیلویوبرلوسکونیکهدر 2دههگذشتهرسواییهاوپروندههایقضاییمتعددیعلیهوی
شکلگرفتهبراینامزدیرقابتهایریاستجمهوریاعالمآمادگیکرد
سیلویو برلوسکونی که دهه های اخیر در سه
دوره بر کرسی نخستوزیر ایتالیا تکیه زده ،حاال
ســودای نشستن بر صندلی ریاست جمهوری
این کشور را دارد .او برای رسیدن به این جایگاه
به حمایت احزاب دست راستی دل خوش کرده
است.فرایندپرپیچوخمانتخابرئیسجمهوری
جدید ایتالیا هفت روز دیگر ( ۲۴ژانویه) آغاز
میشود .برلوسکونی امیدوار است بتواند با
استفاده از این فرصت بار دیگر به صحنه سیاسی
ایتالیا بازگردد .به گزارش روزنامه «فرانکفورتر
آلگماینه سایتونگ» در ایــن زمینه ،احــزاب
راست گرای ایتالیا حمایت خود را برای نامزدی
ریاست جمهوری سیلویو برلوسکونی ،نخست
وزیر سابق کشورشان اعالم کرده اند .این توافق
بعد از برگزاری دیداری میان برلوسکونی ،رهبر
حزب افراطی «به پیش ایتالیا» و متئو سالوینی،
رهبر حزب افراطی «لگا» و جورجیا ملونی ،رهبر
حزب راســت افراطی «ب ــرادران ایتالیا» شکل
گرفت .این احزاب روز جمعه اعالم کردند که آن
ها با هم اتفاق نظر دارند که سیلویو برلوسکونی
فرد مناسبی برای تصدی پست های باال در این
شرایط دشوار است .سیاستمدار جنجالی ایتالیا
که  ۸۵سالگی را پشت سر گذاشته پیش از این
سه دوره به عنوان نخستوزیر در قدرت بود که
دوره اول آن یک سال بیشتر طول نکشید .سوم
فوریه ،دوره ریاست جمهوری سرجیو ماتارال،

پس از هفت ســال به پایان مـیرســد .ریاست
جمهوری ایتالیا بیشتر از یک مقام تشریفاتی
است اما در دوران بحران در دولــت و تشکیل
کابینه ،نقشی محوری بر عهده دارد .به گزارش
دویچه وله ،با این که نامزدی برلوسکونی برای
جانشینی ماتارال از سوی حزب «بهپیش ایتالیا»
انجام و با استقبال دیگر احزاب راست گرا روبه رو
شده ،اغلب ناظران پیروزی او را محتمل ارزیابی
نمیکنند .نخستوزیر سابق ایتالیا سال۲۰۱۳
به اتهام ارتکاب تخلفهای مالیاتی محاکمه و به
چهار سال زندان محکوم شد و هم اکنون درگیر
چندین پرونده قضایی است .او چند سال پیش
نیز درگیر رسوایی برگزاری مهمانیهای غیر
اخالقی در ویالیش شده بود .در کنار برلوسکونی
نام های مطرح دیگری نیز برای تصاحب پست
ریاست جمهوری شنیده می شود .از جمله آن ها
«پائولو جنتیلونی» ،کمیسر فعلی اتحادیه اروپا
در امور اقتصادی و «پییر فردیناندو کازینی»،
رئیس پیشین فراکسیون نمایندگان دموکرات
مسیحی در پارلمان که  82سال دارد و همچنین
جولیانو آماتو یک اروپایی پرشور و از نویسندگان
قانون اساسی اروپا .برخی رسانه ها همچنین از
نامزدی ماریو دراگی ،نخست وزیر فعلی ایتالیا
برای سمت ریاست جمهوری خبر دادهانــد که
البته وی تا به حال خود اظهار نظری در این باره
نکرده است  .

کرملین :مرزهای روسیه و اوکراین پرتنش است
دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری
روسیه اعالم کرد که مرز بین روسیه و اوکراین
پرتنش است و به همین دلیل مسکو بر دریافت
ضمانت های امنیتی (از آمریکا و ناتو) اصرار
دارد.پسکوف در گفت وگو با شبکه تلویزیونی
ســی .ان .ان آمریکا که بخشی از آن روز یک
شنبه در خبرگزاری روسی اسپوتنیک منتشر
شد ،گفت :مسکو می خواهد پاسخ معینی به
پیشنهادهای خود درباره ضمانت های امنیتی
دریافت کند  .وی با اشاره به این که تنش های
شدیدیدرمرزهایروسیهواوکراینوجوددارد،
اظهارکرد:اینوضعیتبرایقارهما(اروپا)بسیار
خطرناکاست.روسیهدرانتظارپاسخمستقیم
به نگرانی های خود است  .روسیه اواخــر ماه
دسامبر سال  ۲۰۲۱نامه هایی را که حاوی
پیشنهادهایاینکشوربرایارائهضمانتهای
حقوقی -امنیتی درخصوص اقدامات ناتو و
گسترشاینپیمانواستقرارزیرساختها
و تسلیحات آن در مناطق مجاور مرزهای
روسیه بود به آمریکا و ناتو ارائه کرد  .این
مسئله در گــفــت و گــوهــای
امنیتی راهــبــردی روسیه
و آمریکا در دهم ژانویه
 ۲۰( ۲۰۲۲دی)،
نشست شـــورای ناتو و

روسیهدردوازدهمژانویه( ۲۲دی)ونیزنشست
شورایدایمیسازمانامنیتوهمکاریاروپادر
سیزدهم ژانویه(۲۳دی)بررسیشد.سخنگوی
رئیسجمهوریروسیهدرادامهمصاحبهگفت:
آمریکا هیچ گونه شواهدی دربــاره ادعاهای
خودمبنیبراینکهروسیهقصدبرپاییمناقشه
مسلحانه در خصوص اوکراین دارد ،ارائه نکرده
است  .پسکوف گفت :در وضعیت کنونی در
شرایطی هستیم که به طور دایم هدف اتهامات
بیاساسقرارمیگیریمواخباردروغینو کذب
منتشر می شود .به گزارش ریانووستی ،جن
ساکی سخنگوی کاخ سفید به تازگی بدون
ارائه شواهد اعالم کرد که آمریکا می داند که
روسیه چه زمانی به بهانه جعلی به اوکراین
حمله خواهد کرد  .در همین حال  ،جان کربی
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)
یک روز پس از آن که مشاور امنیت
ملیاینکشورازادعایحملهقطعی
روسیهبهاوکراینعقبنشینیکرد،
ادعاکرداگرروسیهبهکشورهمسایه
خود حمله کند ،آمریکا به ارائه کمک
هــای امنیتی بــه اوکــرایــن بــرای
کمک بــه ایــن کــشــوربــرای
دفــاع بهتر از خــود ادامــه
خواهد داد.

امانوئل مــاکــرون ،رئیس جمهور فرانسه در دو
توئیتنوشت:آزارخیابانیبهزودیدرقانونجرم
محسوب می شود .به طور مشخص آزاردهندگان
با جریمه ای  300یورویی مجازات می شوند تا
بازدارندهومؤثرباشد.ویافزود:بیشازپیشزنان
ازترساینکههدفحملهقراربگیرنددیگرجرئت
سوارشدنبهوسایلنقلیهعمومیراندارند.حضور
پلیسدرحملونقل،بهویژهدرساعاتیکهتعرض
هابیشترمشاهدهشدهاست،دوبرابرمیشود.

کارتون روز

کاریکاتور جدید الــقــدس العربی دژخیمان
صهیونیستی را در حال جنگیدن با یک گل که در
خاکالنقبریشهکردهاست،نشانمیدهد.چند
روزی است که اشغالگران صهیونیست به بهانه
افزایش مناطق جنگلی در منطقه «النقب» واقع
درجنوبفلسطیناشغالی،درحالتخریبوآواره
کردنفلسطینیهایساکناینمناطقهستند.

چهره روز
«شیالن فؤاد» شخصیت
مستقل ُکرداعالمکردکه
نامزد ریاست جمهوری
عراق شده است .به گفته
وی نامزدی یک زن برای
این پست برای نخستین
بار در عراق روی میدهد و نشانگر آن است که
زنان نیز مانند مردان میتوانند دولت را مدیریت
کنند و باالترین مناصب را در آن داشته باشند.
این در حالی است که تاکنون ۲۶نفر نامزد پست
ریاستجمهوری شدهاند که از این تعداد،نام
کرد از جمله هوشیار زیباری و
 ۱۱شخصیت ُ
برهم صالح نیز به چشم میخورد«.رزگار محمد
امین» یکی از قضات محاکمه «صدام حسین»
دیکتاتور معدوم عراق ،پس از سقوط رژیم قبلی
آن کشور هم برای ریاست جمهوری عراق نامزد
شده است .او از نیروهای سیاسی ُکرد خواسته
استتادرپارلمانعراقبهاورایدهند.براساس
قانوناساسیعراقازجملهشروطنامزدیبرای
پست ریاستجمهوری این است که متولد عراق
و از پدر و مادر عراقی و باالی  ۴۰سال باشد و
عالوه بر وفادار بودن به کشور تجربه کار سیاسی
هم داشته باشد.

