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شکست دیگری برای ترامپ؛
"اوباماکر" لغو نشد

باوجودفشارهاودرخواستهایمکررکاخسفیدوشخصرئیسجمهورآمریکاازهمحزبیهایجمهوریخواهشدرسنا،طرحلغو«اوباماکِ ر»بارایمنفیسهسناتورجمهوریخواه
روبه رو شد و ناکام ماند .ساعتی قبل از رایگیری درباره این طرح ،ترامپ با تشویق هم حزبیهای خود در توئیترش نوشته بود« :سناتورهای جمهوریخواه به پیش بروید .بعد
از 7سال(از آغاز اوباما کر) بیایید و به آمریکا یک خدمات درمانی شایسته بدهید»امابا گذشت کمتر از سه ساعت از انتشار این توئیت ،سنای آمریکا به لغو "اوباماکر" رای نداد.

پایان کار«شریف»

تحلیل روز
تحریم روسیه ،بحران اتحادیه

اندیشکده روز
مخالفان بن سلمان خاموش نخواهند شد
اندیشکده چتم هاوس نوشــت :بن ســلمان نخواهد توانست
مخالفــان در کشــورش را تا ابد بــا آن اســتراتژی کــه در پیش
گرفته اســت ،ســاکت کند.بن ســلمان بــه عنوان فــرد حامی
"مدرنســازی"باید هم اکنون منتظر پسلرزههای گســترده
تصمیماتاقتصادیباشدکهآنهارااتخاذکردهاستیاتصمیم
دارد اتخاذ کند و آمادگی نداشــتن او بــرای این تصمیمات به
منزله خطر بزرگی است که حکمرانی او در عربستان را تهدید
میکند .چشــم انداز  ۲۰۳۰یک ســری وعــده اصالحات در
زمینه اقتصادی و توریسم داده است و این که بخش خصوصی
را جانشین بخش دولتی کند اما به طور مثال ،برای مدتهای
طوالنی شــهروندان و دولت عربســتان عادت کرده بودند که
بدون نیاز به تحمیل مالیات بر درآمد ،ســودهایی را به دســت
آورندوتغییراینامربهمنزلهبشکهباروتدرآستانهانفجاراست.

اظهار نظر روز

نخست وزیر پاکستان پس از سلب صالحیت در دادگاه
عالی کناره گیری کرد

دکترابوذرگوهریمقدم

قانون تحریمی جدید در کنگره آمریکا علیه روسیه ،اتحادیه
اروپــا را وارد ماجرا کرده اســت .این قانــون مهمترین بخش
اقتصاد روســیه یعنی نفت و گاز را که نیمی از بودجه ساالنه
مسکو بدان وابسته است ،هدف قرار میدهد .از سوی دیگر
مهمترین مشتری بخش انرژی روسیه ،اروپاست که بیش از
یکچهارمانرژیخودراازاینکشورتأمینمیکند.اتحادیه
اروپا بهشــدت نگران تحــت تأثیر قــرار گرفتن اقتصــاد خود
به دلیل اعمال تحریمهای جدید روســیه اســت .بسیاری از
شرکتهایمهماروپاییدرپروژههایانتقالانرژیازروسیه
بهاتحادیه-بهویژهدردریایبالتیک-مشارکتجدیدارندو
تحریمهامیتواندبهاینشرکتهاخسارتبزند.ازسویدیگر
اروپاخواهاناقدامهماهنگغربدرقبالروسیهاستامری
که اقدامات یکجانبه کنگره آمریکا مخــل آن و عاملی برای
به مخاطره افتادن منافع اتحادیه است .اتحادیه اروپا تالش
میکندخودراازتحریمهایفراسرزمینیآمریکامستثنانماید
والبتهدرونایناتحادیهدرموردنحوهتحققاینامراختالف
وجود دارد .مسئوالن اتحادیه بهشدت نسبت به اعمال این
تحریمها واکنش نشــان دادند و تهدید به اقدامات متقابل و
طرحدعوادرمحاکمبینالمللیعلیهآمریکانمودند؛هرچند
مسئله ضرر احتمالی اروپا برای ترامپ احتما ًال در این حوزه
موضوعیتی نخواهد داشت .کنگره آمریکا تالش میکند با
وضع تحریمهای ضد روسی اقدامی پیش دستانه در جهت
ممانعتازنزدیکیترامپ بهمسکوانجامدهدوازسویدیگر
با تلفیق این قانون با تحریم ایران و کره شــمالی تالش کرده
مانع از وتوی قانون توســط ترامپ شــود هرچنــد رأی باالی
نمایندگانکنگره،عم ً
الاینقانونراضدوتونمودهاست.
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ثروت نجومی «بانوی در سایه»

برای نخستین بار لیست87صفحه ای دارایی های ایوانکا
ترامپمنتشرشد
ایوانکا ترامپ برای اســتخدام در حلقه درونی دســتگاه پــدرش ،مجبور به
تکمیل فرم هایی خاص شد.به گزارش سی ان ان ،کاخ سفید برای نخستین
بار روز جمعه این فرم ها را منتشر کرد .اسناد حاضر دارای  87صفحه است
و ایوانکا ترامپ برای ادامه کارش همچنان به گرفتن گواهی نامه مخصوص
دفتر اخالق دولتی نیاز دارد .ایوانکا بر اســاس این اســناد بین اول ژانویه
 2016تا  31می 13,5 ،2017میلیون دالر درآمد کسب کرده است .از
این مقدار بیشتر از5میلیون دالر از تجارت های شخصی او به دست آمده که
مربوط به برند ایوانکا ترامپ می شود .بر اساس این اسناد  ،ایوانکا «حقوق،
مزایا و دستمزدی» در حدود 2,5میلیون دالر نیز از سازمان ترامپ دریافت
کرده اســت .ایوانکا به عنوان معاون اجرایی امالک و مســتغالت و مسئول
توسعه کسب و کار در این سازمان فعالیت می کند .جالب است که او از این
موقعیت نیز در ماه ژانویه به صورت اســمی کناره گیری کــرد اما همچنان
مدیریت پروژه ساخت هتل های بین المللی ترامپ در واشنگتن را به عهده
دارد.ایوانکا ترامپ در حوزه سرگرمی هم فعال است .او نزدیک به787هزار
و 500دالر از فروش کتابش به نام «زنانی که کار می کنند» به دست آورد.
این کتاب ،پرفروش ترین کتاب بهار سال گذشته بود.دختر رئیس جمهور و
شوهرش ثروتی هنگفت دارند .اسناد موجود ثابت می کند که ارزش دارایی
این زوج در مجموع 762میلیون دالر است.

...
یمن

دادگاهعالیپاکستاننخستوزیراینکشوررادربارهرسوایی مالیپرونده
"اسنادپاناما"مجرمشناختوردصالحیتکرد.درپیاعالماینحکمنواز
شریفرسمادستازتماممسئولیتهاینخستوزیریکشید.اینبرای
بار سوم است که نواز شریف نمیتواند دوره ۵ســاله کاری خود را به پایان
برســاند.وی دو بار دیگر در دهه ۹۰میالدی نخســت وزیر پاکســتان شد
اما هر دوبار از مقامش عزل شــد .اما حزب شریف یعنی حزب مسلم لیگ
پاکستان،میتواندتاانتخاباتبعدیکهدرسال ۲۰۱۸برگزارمیشوددر
قدرتباقیبماندچراکهرایدادگاهصالحیتنداشتنشخصنوازشریف
را اعالم کرده و در عمل پارلمان منحل نشده اســت .تاکنون در پاکستان
هیچ نخستوزیر غیرنظامی نتوانسته است دوره پنج ساله نخستوزیری
راتکمیلکند.براساسحکمدیوانعالینوازشریفدیگرتاآخرعمرحق
ندارد فعالیت سیاسی داشته باشد .همچنین بر اساس حکم دادگاه نواز
شریف و خانوادهاش ممنوعالخروج شدهاند .دادگاه عالی پاکستان سال
گذشتهمیالدیتوافقکردپسازآنکهاپوزیسیونتهدیدکردنددستبه
اعتراضمیزنند،تحقیقاتیرادربارهثروتخانوادهنوازشریفانجامدهد.
اینتهدیدازسویاپوزیسیونپسازرسواییافشای"اسنادپاناما"صورت
گرفت.دادگاه عالی در آوریل ســال جاری میالدی حکم کرد که به دلیل
نبودشواهدکافینمیتواندنوازشریفراازسمتنخستوزیریکناربزند
امادستوردادتاهیئتتحقیقاتیرادراینبارهانجام
دهد.اینتیممشترکتحقیقاتیدرماهجاری
میــادی در گــزارش  ۲۵۴صفحــهای خود
اعالمکردکهداراییهایخانوادهنوازشریف
با درآمدهایشــان برابری نمیکند .این
هیئت تحقیقاتی همچنین فرزندان
نواز شریف از جمله دخترش "مریم
شریف"رابهمالکیتآپارتمانهایی
درلندنمتهمکردهاست.

...
مکزیک

پوتین:

واکنش روسیه بستگی به نسخه نهایی
تحریم های آمریکا دارد

جمعه «پیروزی» در مسجداالقصی
وزیر صهیونیستی :شکست ما دربحران قدس شبیه فرار
ارتش اسرائیل از لبنان بود

هزاران فلســطینی پس از دوهفته  ،نماز جمعه خود را که بــه نحوی نماز پیروزی
اراده بر ظلم و ســتم بود ،درمیان تدابیر شــدیدامنیتی در مسجداالقصی اقامه
کردند.باالخرهپسازپافشاریومقاومتاهالیقدسدرمخالفتباعبورازگیت
هایبازرسینصبشدهتوسطاسرائیلدرورودیهایمسجداالقصى،ازدوروز
قبل کار برداشــتن این گیت ها و جایگزینی آن ها با دوربین های مدار بسته آغاز
شد.این یک پیروزی جالب توجه و منحصر به فرد برای فلسطینی هاست.ترس
نتانیاهو از افزایش اعتراض مدنی اهالی قدس و تشدید خشونت ها باعث اتخاذ
چنینتصمیمیشد.اهالیقدسنشاندادندبااعتراضاتمدنیهممیتوانند
بهاسرائیلفشارواردکنند.لیکودواحزابراستبهشدتبهنتانیاهوتاختهاندو
اقدامدولتشراعقبنشینیاسرائیلتلقیکردهاند.همزمان،نفتالیبینتوزیر
آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی و عضو کابینه حزب «خانه یهود» ،به شدت از
تصمیم تل آویو در برچیدن گیت های الکترونیکی و دوربین های نصب شده در
ورودی های مســجد االقصی انتقاد کرد.بینت افزود :اسرائیل از بحران قدس،
ضعیفخارجشد.اینامرقدرتبازدارندگیاسرائیلراتضعیفکرد.ویهمچنین
عقبنشینیوشکسترژیمصهیونیستیدربرچیدنگیتهایالکترونیکیرا
به فرار نظامیان این رژیم از مرزهای لبنان در سال  2000تشبیه کرد.این مقام
صهیونیستیگفت:اسرائیلبااتخاذاینتصمیم،ضعیفظاهرشدوبهجایاعالم
حاکمیتتلآویوبرمسجداالقصی،درمقابلفلسطینیهاتسلیمشد.

...
ونزوئال

...
روسیه

مهر تایید پنتاگون بر موفقیتآمیز
بودن حمله موشکی انصارا...

تصویب بودجه ساخت دیوار مرزی
میان آمریکا با مکزیک

اوج گیری درگیری ها درکاراکاس
باکشته شدن  5تن دیگر

دستورمسکو به سفارت واشنگتن
برای کاهش دیپلمات های آمریکا

پنتاگــون پرتــاب موشــک بالســتیک از ســوی
انصارا ...یمــن بــه  ۱۰۰کیلومتــری عمق خاک
عربستانراتاییدکرد.اینموشکبالستیکقدرت
هدفگیری باالیی داشته و از نزدیکی شهر صعده
واقع در شمال یمن پرتاب شده و به نزدیکی منطقه
ساحل غربی عربستان (پاالیشگا ه نفت ینبع)بعد
از طی مســافتی نزدیک به  ۹۳۰کیلومتر اصابت
کرده اســت.دیروز نیز پایگاه هوایی ملک فهد در
طائف در پی شــلیک چند موشک نیروهای یمنی
دچار آتش سوزی شد.

مجلس نماینــدگان آمریــکا بودجه درخواســتی
دونالد ترامپ بــرای افزایش امنیت ملــی آمریکا
را تصویب کرد.میزان این بودجــه  ۷۹۰میلیارد
دالر است که  ۱.۶میلیارد دالر از این پول صرف
ســاخته شــدن دیــوار در مــرز آمریــکا و مکزیــک
خواهد شد.ســاخت دیوار مرزی بــا مکزیک یکی
از شــعارهای انتخاباتی ترامپ بود که با مخالفت
های جــدی جهانــی نیز همــراه شــد .ترامپ این
طرح را برای مقابله با ورود مهاجران از مکزیک به
آمریکا دنبال می کند.

بــا تشــدیددرگیریها میــان نیروهــای امنیتــی
ونزوئــا و معترضــان در جریــان جدیدترین موج
راهپیماییهای ضد دولتی در این کشور آمریکای
التیــن پنــج تــن دیگرکشــته شــدند  .مخالفــان
نیکوالس مادورو ،میگویند که وی روز یکشــنبه
(فردا)قصــد دارد بــا برگــزاری انتخابــات و تغییر
قانون اساســی کشــور نفوذ و قدرت بیشــتری به
دســت آورد.در همین حال ،وزارت امــور خارجه
آمریــکا از خانــواده دیپلماتهــای این کشــور در
کاراکاس خواست تا ونزوئال را ترک کنند.

وزارت خارجه روسیه در پاسخ به تحریم های جدید
آمریکا به سفارت آمریکا دستور داده است که ظرف
یکماه تعداد دیپلمات هایش را از میزان فعلی به
 455نفر کاهش دهد.مسکو همچنین دسترسی
سفارت آمریکا به بعضی از ساختمان هایش را نیز
محدود کرد .یک مقام وزارت امور خارجه روســیه
پیش از این گفته بود کــه در صورت امضای قانون
تحریم های ضدروسی از ســوی ترامپ ،مسکو به
عنوان یکــی از تدابیــر  35دیپلمــات آمریکایی را
اخراج خواهد کرد.

رئیس جمهور روســیه با انتقاد از تصویب
طرح جدیــد تحریم این کشــور در کنگره
آمریکا ،سیاســت تحریمی این کشــور
را گســتاخی بی حــد و حصــر خواند.
پوتینگفت:آمریکامدتهاستتالش
میکنــد که روســیه را تحریک کنــد ،ما صبور هســتیم ،اما
باالخره زمانی باید پاســخ داد .ما نمیتوانیم گستاخی در
برابر کشــورمان را تحمل کنیم .از آن جا کــه این تحریمها
قوانین داخلی ایاالت متحده را به محیط بینالمللی تعمیم
میدهنــد ،از منظــر حقــوق بینالملل ،کامــا غیرقانونی
هســتند و آثار مخربی بر روابط دو کشــور خواهند داشت.
روســیه نیــز منتظــر میماند تــا ببینــد برنامههــای تحریم
این کشــور چه مضمونی دارد و نســخه نهایی چیست ،آن
گاه تصمیــم خواهد گرفــت.وی افزود :من معتقد نیســتم
تحقیقاتی که در آمریکا درباره دخالت احتمالی روسیه در
انتخابات در جریان اســت ،عادالنه ،بدون غرض ورزی و با
در نظر گرفتن همه جوانب این مسئله انجام شود .ما شاهد
تمایالتبیمارگونهضدروسیموجوددرآمریکاهستیم.من
فقط بسیار متاسف هستم که روابط روسیه و آمریکا قربانی
تصمیم گیری های مربوط به اختالفــات داخلی در ایاالت
متحده شده است.

خبرهای متفاوت
گوشبری به سبک داعش!
سومریه نیوز :قاضی موسوم به دادگاه شرعی گروه داعش،
حکم بریدن گوش هــای 23تن از عناصر این گــروه را صادر
کرد.جرماینافرادفرارازجنگموصلبودهاست.داعشاین
حکمرادردادگاهیدریکیازپایگاههایخوددرشهرستان
تلعفردر 55کیلومتریغربموصلدراستاننینوااجراکرد.
جالدان داعش پس از قرائت حکم ،بخش باالیی گوش های
اینافرادرابریدندوسپسآنانرابهیکبازداشتگاهدرهمان
منطقهمنتقلکردند.

قصرعظیمپادشاهبرونئی
دیلی میل:قصر پادشاه برونئی (کشــوری در جنوب شرقی
آسیا) در حال حاضر بزرگ ترین قصرجهان است که در قرن
 21برای تمام کارهای این کشورازآناستفاده می شود و هم
اکنونارزشآنحدود 400میلیوندالرآمریکاست.مساحت
آن 200هزار متر مربــع و دارای 1788اتــاق خواب و257
سرویس بهداشتی است .عالوه بر این قصر بزرگ این پادشاه
 44لوســتر 51،هزار المپ 44،راه پله و 18آسانسور دارد.
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