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شــماری از دانشــمندان انگلیســی از
نگرانــی رواج کــودک آزاری در حــال
کار روی پــروژهای هســتند کــه دادههای
اطالعاتــی خانوادههــا را ثبــت میکند و
تشخیص میدهد احتمال کودک آزاری
در این خانواده در چه حدود است.

کالیــن کپرنیــک ،بازیکــن تیــم ملــی
فوتبــال امریکایــی دو ســال پیــش نام
خــود را بهعنــوان مؤســس جنبشــی
ضدنژادپرستی کوپرنیک ثبت کرد .اما
خــود او تحــت هدایــت فردی به اســم
«نیت بوئر» این کار را انجام داده است.

Reuters

نــــــما

مســیحیان شــهر قره قــوش در شــمال عــراق همچنان
منتظر بازســازی خانههایشان که توسط داعش تخریب
شده ،هستند.

دیدار رجب طیــب اردوغان با والدیمیر
پوتین که دیروز دوشنبه در شهر سوچی
روسیه برگزار شد ،دیداری است که شاید
بتواند خواستههای ترکیه را برآورده کند
و در کنــار آن از کشــته شــدن احتمالــی
غیرنظامیان در طول این نبرد ،بکاهد.

نگاهها به عقد توافق صلح پایدار در شبه جزیره کره دوخته شده است

دیدار «این» و «اون» در پیونگ یانگ
ندا آکیش
خبرنگار

مــون جائــه ایــن ،رئیــس جمهــوری
کرهجنوبی امروز سهشــنبه حوالی ســاعت
 10صبح به وقت محلی ( 5صبح به وقت
ایــران) بــرای شکســتن ســد مذاکــرات به
بن بســت رسیده امریکا و کره شمالی وارد
پیونگیانگ،پایتختکرهشمالیمیشود
تا در این ســفر ســه روزه رسماً پایان جنگ
دو کــره و برقــراری صلــح دائمــی بیــن دو
همســایه را اعالم کند و با کیم جونگ اون،
رهبر کره شــمالی درباره روند خلع ســاح
هستهای که به عقیده مقامهای امریکایی
توگــو کند .او
بســیار کند پیش میرود ،گف 
کــه تنهــا رهبر کــره جنوبی اســت کــه در 11
سالاخیربهپایتختهمسایهشمالیسفر
کــرده ،به محض ورود مورد اســتقبال کیم
قــرار میگیــرد و دو رهبر در ضیافت شــام
امشبنیزشرکتمیکنند.
بــه گــزارش «ایــران» به نقل از ســایت
روزنامــه امریکایــی وال اســتریت ژورنــال،
توافــق صلح دائمی و اعالم رســمی پایان
جنــگ دو کــره پــس از حــدود  6دهــه ،از
خواستههای مهم کره شمالی است که اگر
در اجالس ســه روزه رهبران دو کره محقق
شــود ،حکایــت از عــزم واقعی واشــنگتن
برای پایان دادن به سیاستهای خصمانه
خــود علیــه کــره شــمالی اســت .امضــای
توافــق صلــح دائمــی دو کــره همچنیــن
میتواند یک گام به سوی خروج نیروهای
امریکایی از کره جنوبی باشــد .بویژه اینکه
دونالــد ترامپ ،رئیسجمهوری امریکا در
دیــدار مــاه ژوئن خــود با کیم جونــگ اون
در ســنگاپور وعده خروج نیروهایش از کره

جنوبــی را داده بود .مــون جائه این دیروز
دوشــنبه درباره ســفر خود به کره شــمالی
گفــت ،بــرای «صلــح دائــم و غیــر قابــل
برگشــت» و برقــراری دیالــوگ بهتــر بین
واشــنگتن و پیونــگ یانگ به کره شــمالی
مــیرود .او افزود ،میخواهــد در مذاکرات
چهره به چهره با کیم «یک راه حل میانه»
بــرای مطالبــات امریــکا از کــره شــمالی و
مطالبات کره شمالی از امریکا پیدا کند.
مونجائهاینهمچنیندرطولاقامت
سه روزه خود در پیونگ یانگ درباره تقلیل
تنشهــای نظامی بین دو کــره و اطمینان
دادن بــه همســایه شــمالی کــه کاهــش
نیروهاینظامیدرمرزبهشدتامنیتیدو
کره در دســتور کار اســت ،صحبت میکند.
در عــوض ،انتظار مــی رود در این ســه روز
مــون جائــه این دســت کــم دوبار مســأله
خلع ســاح هسته ای کره شمالی را با کیم
مطرح کند .کارشناسان امریکا و کره جنوبی
نیــز معتقدند ،او در این ســفر کیــم را وادار
خواهد کرد جزئیات برنامههای موشــکی
و هســته ای خود و سیاهه تسلیحات اتمی
و موشــکیاش را اعالم کنــد .موضوعی که
تاکنون هرگز مطرح نبوده و کره شمالی نیز
تا به امروز قولی درباره اش نداده است.
ëëشکوشبهههادربارهنشست
«کیــم هیــون ووک» ،اســتاد آکادمــی
دیپلماســی ملــی کــره در ســئول میگوید،
شــک دارد کــه کــره شــمالی در ایــن ســفر
جزئیــات برنامههای هســتهای و موشــکی
خــود را ارائه کنــد .دیوید مکــس ول ،کلنل
بازنشستهنیروهایویژهامریکانیزمیگوید،
حتــی اگــر کــره شــمالی ســیاهه ذخیــره
تســلیحات موشــکی و هســته ای خــود را
ارائــه دهد اما این امکان را ندهد که به طور

میدانیاینسیاههتأییدشود،ارزشیندارد.
اما رئیس جمهوری کره جنوبی در سفر به
پیونــگ یانگ عالوه بر دادن امید به توافق
صلــح دائمی و اعالم رســمی پایان جنگ
دوکره،بهمشوقهایاقتصادینیزمتوسل
شده و یک هیأت بزرگ اقتصادی را با خود
بــه پیونگ یانگ برده اســت کــه «لی جائه
یانگ» ،نایب رئیس سامسونگ ،بزرگترین
غول تجاری کره جنوبی و نمایندگانی از دو
شرکت ال جی و هیوندا در میان این هیأت
هستند .دیدار امروز رهبران دو کره ،سومین
دیــدار آنها در ســال جاری میالدی و شــاید
بتوان گفت مهمترین و سرنوشتسازترین
دیــدار اســت زیــرا مذاکــرات امریــکا – کره
شمالی تابستان پرچالشی را سپری کرده و
بالغوسفرمایکپمپئو،وزیرخارجهامریکا

در ماه آگوســت عمالً به بن بست رسیده و
حاال تمام فشــارها و نگاهها به دیدار «این»
و «اون» در پیونگ یانگ اســت .مون جائه
این در شــرایطی مســئولیت سنگین سوق
دادن واشنگتن و پیونگ یانگ به بازگشت
به میــز مذاکره را دارد که محبوبیتش برای
نخســتین بار از  80درصــد در ماه آوریل به
 50درصــد در مــاه جاری میــادی کاهش
یافتهاست.
ëëهموارشدنراهمذاکرهباامریکا
علــت به بن بســت رســیدن مذاکرات
واشنگتن – پیونگ یانگ تنها سه ماه پس
از دیدار تاریخی ترامپ و کیم در ســنگاپور
ایــن اســت که کره شــمالی به خلع ســاح
هســته ای فوری و یکجانبه تن نمیدهد و
امریکا هم نه تنها دست از تحریمها علیه

اخراج سفیر فلسطین در امریکا ،ضربه بر پیکر دیپلماسی
پونه مجلسی
خبرنگار

زیــر بیرق «معامله قــرن» رج به رج دیوار
خصومت میان فلسطین و ایاالت متحده
امریکا باال میرود و یک به یک روزنههای
دیپلماتیککورمیشود.روزگذشتهامریکا
اعــام کرد ویزای ســفیر فلســطین در این
کشور را لغو کرده اســت تا تازهترین اقدام
خصمانه دولت دونالد ترامپ علیه مردم
فلسطین با موفقیت صورت بگیرد.
بهگــزارش «ایــران» بهنقــل از ســایت
شــبکه خبری الجزیره ،حســام زملط خبر
داد خانــوادهاش ،کــه شــامل دو فرزنــد
کوچک میشــود ،امریکا را تــرک کردهاند
و به آنها اطالع داده شــده ویزایشــان که تا
ســال  2020اعتبار داشــت ،منقضی شــده
اســت .این اقدام پس از آن صورت گرفت
کــه امریــکا هفتــه پیش اعــام کــرد دفاتر
دیپلماتیکمتعلقبهسازمانآزادیبخش
فلسطینرامیبندد.
حنان عشــراوی عضو کمیته اجرایی
ســازمان آزادیبخــش فلســطین در این
باره گفت« :اقدام امریکا کینهتوزی علیه
مردم فلسطین و زنان و کودکان ما است.
مقامهــای امریــکا در ســطح جدیدی از
تحریمهای خود علیه فلســطین ،سفیر
مــا و خانــوادهاش را هــدف حملــه قــرار
دادهاند.بدونشکایناقدامغیرانسانی
بــر خالف عــرف دیپلماتیک اســت و بر
روابــط میان این دو کشــور تأثیــر خواهد

گذاشت» .حسام زملط سفیر فلسطین
در امریکا به خبرگزاری رویترز اعالم کرد
کهامریکاحسابهایبانکیخانوادهاش
را نیــز مســدود کــرده اســت .براســاس
گزارشها ،کارمندان ســفارت فلسطین
در واشنگتن اعالمیهای دریافت کردهاند
که در آن نوشــته شده دفتر ساف بزودی
بسته میشــود و حسابهای بانکیشان
مســدود خواهــد شــد .ریــاض المالکــی
وزیــر امور خارجه تشــکیالت خودگردان
در واکنــش بــه بســته شــدن دفتر ســاف
در واشــنگتن گفــت ،این اقــدام بار دیگر
نشــان داد که امریکا نماینده انحصاری
و حافظ منافع اســرائیل اســت .مدتها
است سیاســتهای ضدانســانی امریکا
در برابر مردم فلسطین روز به روز شدت
میگیرد .پس از آنکه مردم فلسطین با
طــرح معاملــه قرن که مبتکرش کســی
جز جارد کوشــنر نبود ،مخالفت کردند،
ترامپ سعی کرد عرصه را بر آنها تنگتر
کنــد .بــه همیــن منظــور ،چنــدی پیش
تمامی کمکهای مالی امریکا به آژانس
امداد و کاریابی برای آوارگان فلســطینی
(آنــروا) و نیز حمایتهــای مالی امریکا
از طرحهــای کرانــ ه باختری و غــزه و نیز
بودجــه بیمارســتانهای قــدس کــه بــه
فلسطینیها خدمترســانی میکنند را
قطع کــرد .ســازمان ملــل در واکنش به
قطع کمکهای امریکا به ســازمانهای
فلســطینی اعــام کــرد برخی کشــورها
داوطلب شــدهاند تا کمبــود کمکهای

توگوهــای ملی در
مجلــه تایــم که طــرح روی جلد آن در چند دهه گذشــته به گف 
امریکا شــکل داده است ،با بروز مشکالت برای مجالت در عصر دیجیتال ،به یکی
از میلیاردرهای بخش فناوری «سیلیکون ولی» امریکا فروخته شد .بهگزارش ایرنا،
مــارک بنیوف یهودی ،مالک ســایت «ســیلزفورس دات کام» و همســرش «لین»
این مجله را به قیمت  190میلیون دالر از شــرکت «مردیت» خریداری کردند .این
مجله هشــت ماه پیش به گروه رسانهای «مردیت» فروخته شده بود .در بیانیهای
که درباره فروش مجله «تایم» منتشر شده ،آمده است« :مالک جدید در عملیات
روزانه و تصمیمات حرفهای روزنامهنگاری دخالت نخواهد کرد ».شــمارگان تایم
در سالجاری از  3میلیون به  2میلیون و 300هزار نسخه کاهش یافته بود.

ایــن کشــور را جبــران کنند تــا بهگزارش
ایــن ســازمان ،اوضاع مــردم در نوار غزه
از آنچــه امروز شــاهد هســتیم ،وخیمتر
نشــود .در چنین شــرایطی العربیه اعالم
کرده کوشنر و جیسون گرینبالت فرستاده
ویژه ترامپ در مذاکرات صلح خاورمیانه
دور جدید ســفر خود را به خاورمیانه برای
بررســی طرح معامله قرن آغــاز خواهند
کــرد .اما جزئیات این طــرح در ماه نوامبر
یعنــی پــس از انتخابــات میــان دورهای
امریکا اعالم خواهد شد.
ëëجنایتدرخاناالحمر
اما اخراج ســفیر فلســطین تنهــا اهرم
فشــار علیه مــردم ایــن کشــور در روزهای
اخیــر نیســت و در داخــل ســرزمینهای
اشــغالی نیز حمــات علیه فلســطینیان
افزایش چشمگیری داشــته است .یکی از

کره شــمالی برنداشــته بلکــه تحریمهای
جدیــد وضــع میکنــد و از اعــام رســمی
پایان جنگ شبه جزیره کره سرباز میزند.
همچنیــن جمعــه گذشــته پــس از آنکــه
واشــنگتن علیه یک شــهروند کره شمالی
اتهام هدایت حمالت ســایبری در امریکا
و دیگــر کشــورها را مطــرح کــرد ،پاســخ
خشــمگینانهای از کــره شــمالی دریافــت
کرد .با این حال ،کره شمالی معتقد است
گامهای خوبی برای اعتمادسازی برداشته
اما مقامهای امریکایی میگویند دوســت
دارند شاهد گامهای عملی بیشتری نظیر
انتقال تســلیحات کره شــمالی به خارج از
اینکشورباشند.
مــون چانــگ ایــن ،مشــاور ارشــد
رئیسجمهــوری کــره جنوبــی میگویــد،

«موضع کره جنوبی این اســت کــه چرا دو
کشــور به طــور همزمان خواســتههای هم
را بــرآورده نمیکنند ».او کــه در ماه آوریل
مســتقیماً با کیم دیــدار و گفــت و گو کرده
به طــور تلویحــی امریــکا را مقصــر به بن
بست رســیدن مذکرات معرفی می کند و
میگوید« :من نمیگویم که کیم گامهای
پیــش رونــده زیادی برداشــته اما او بســیار
بیشتر[نسبتبهترامپ]روشنفکرولیبرال
اســت و میدانــد کــه در جهان بیــرون چه
یگذرد».
م 
وی میافزایــد« :پرزیدنــت مــون
میکوشــد کیــم را ترغیــب کند کــه برخی
اقدامهــای جســورانه انجــام دهــد اگر کره
شمالی با برخی امتیازدهیهای شوک آور
وارد مذاکره شــود و سپس امریکا جسورانه
به این حرکت پاسخ دهد اعتمادی که االن
بیــن واشــنگتن و پیونگ یانــگ مخدوش
شــده؛ احیــا میشــود ».ایــن مقام مشــاور
امیدوار اســت کره شــمالی دست کم قول
خنثی سازی 10بمب اتمی خود را بدهد.
وی می گوید« :امریکا در پاســخ؛ باید با
دادن تضمینهای سیاسی ،تضمینهای
نظامی،تضمینهایاقتصادی،راهاندازی
دفتــر ارتباطی ،ســرمایه گــذاری و امضای
معاهدهمنعخشونت،اعتمادکرهشمالی
را جلــب کنــد ».در روزهــای اخیــر دو کــره
اقدام به راهاندازی دفتر ارتباطی مشــترک
در منطقــه مرزی کائســونگ در خاک کره
شمالی کردند و حدود  20مقام از هر کشور
در این دفتر مشغول به کار خواهند شد و به
توگو خواهند
طور روزانه با هم دیدار و گف 
کرد .اگر همه چیز خوب پیش برود ،دیدار
رهبران دو کره در پیونگ یانگ میتواند راه
را برای دیدار دوم ترامپ و کیم هموار کند.

سابقه کاندیدای ترامپ برای دیوان عالی
دردسرساز شد

پس از قطع کمکهای امریکا به فلسطینیها ،ویزای سفیر فلسطین لغو شد

مجله تایم دوباره فروخته شد

در انتظار بازسازی

دیلیصباح(ترکیه):
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کلیان کانوی نخســتین بار در جلســه هیأت مدیره ســاختمان ترامپ اینترنشــنال
هتل که دقیقاً روبهروی ساختمان سازمان ملل بود و در اوایل دهه  2000هم کلیان
به اتفاق همســر و فرزندانش در آپارتمانی درهمان ســاختمان زندگی میکردند،
بــا دونالــد ترامپ مالقات کرد .جرج ،همســر کانوی فارغالتحصیل هــاروارد کالج
و مدرســه حقوق ییل بود و از شــرکای شــرکت حقوقی برجســته «واچتل ،لیپتون،
روزناند کتر» بود( .هر چند شرکت واچتل متمایل به حزب دموکرات بود اما جرج
نقش پشت صحنهای را در تیمی ایفا کرده بود که نماینده پائوال جونز در حمایت
از بیل کلینتون بود ).خانواده کانوی در موازنه شــغلی و داخلی تابع کار جرج بود.
شغل کلیان در حاشیه قرار داشت.
کلیان که در مبارزات انتخاباتی ترامپ به طور مؤثری از بیوگرافی خود که از طبقه
کارگــر بود بهره گرفت ،دختــر یک راننده کامیون در مرکــز نیوجرزی بود که تحت
سرپرســتی مــادرش (و در حرف هایش ،مــادر بزرگ و دو خالــه مجردش) بزرگ
شده بود .او به مدرسه حقوق جرج واشنگتن رفت و بعد نزد ریچارد ویرتلین ،ناظر
انتخاباتی ریگان ،کارآموزی کرد .پس از آن معاون فرانک لونتز ،از شخصیتهای
عجیــب حــزب جمهوریخــواه شــد که همــه بــه خاطــر کاله گیــس و برخوردهای
تلویزیونی و هم بهدلیل هوشــمندی در انتخابات معروف شد .کانوی خود هنگام
کار کردن با لونتز کم کم در تلویزیون کابلی ظاهر شد.
یک ویژگی فعالیتهای انتخاباتی و تحقیق که کانوی در سال  1995شروع کرد این
بود که با کار شوهرش منطبق بود .اما هیچگاه به سطحی باالتر از حضوری متوسط
در محافل سیاســی جمهوریخواه ارتقا نیافت و در تلویزیون کابلی هم – جایی که
ترامپ نخستین بار او را در آنجا مالقات کرد و به همین دلیل او را در جلسه هیأت
مدیره ساختمان شناخت – نتوانست موفقتر از آن کولتر و الرا اینگراهام باشد.
بــا وجود ایــن ،در واقع امتیاز او مالقات ترامپ نبود بلکه دوســت بودن با خانواده
مرسر بود .آنها در سال  2015که هنوز ترامپ از ایده آل محافظه کاران بسیار فاصله
داشــت ،او را اســتخدام کردند تا در ســتاد کروز کار کند و بعداً در ماه آگوســت سال
 2016بود که او را وارد ستاد ترامپ کردند.
کلیــان نقــش خــود را درک میکــرد .وقتــی ترامــپ در مقــام کاندیــدای ریاســت
جمهوری با او برای استخدامش مصاحبه کرد ،کانوی با متانتی ماهرانه به ترامپ
گفت« :من همیشه شما را فقط آقای ترامپ صدا میکنم ».این استعارهای بود که
او در مصاحبــه بعد از مصاحبه تکرار میکرد – کانوی کاتالوگی از رهنمودهای یاد
گرفته شده بود – پیامی که برای ترامپ مثل دیگران تکرار شد.

شقایق امیری

kcna

مــن هنــوز هــم واقعــاً میخواســتم راهی بــرای کمک بــه بوش پیــدا کنم .مــن این
مــرد را دوســت داشــتم و میخواســتم موفقیتهایش را ببینم ولی گویــی او متوجه
نبــود کــه طوفانــی در راه اســت .همه تیــم مدیریتــی وزارت دادگســتری در حالی که
رئیــس جمهوری برای راهیابی مجدد به کاخ ســفید درگیر مبارزات انتخاباتی شــده
بود ،قصد داشتند از سمتهای خود استعفا بدهند .چنین خیزشی حتی در جریان
بدتریــن روزهــای بحــران رســوایی واترگیت هــم اتفــاق نیفتاده بــود .من بایــد به او
میگفتم ،باید هشــدار میدادم ،اما در عین حال نمیخواستم که قانون و اختیارات
قانونیام را نقض کنم .به همین دلیل با دســتپاچگی و ناشــیانه ،یک بار دیگر سعی
کردم و قبل از اینکه اتاق رئیس جمهوری را ترک کنم ،گفتم :حتماً میدانید که باب
مولر (رئیس افبیآی) امروز استعفا میدهد».
مکثی کرد و گفت« :ممنون که به من گفتی ».دست دادیم و راه خروج را به من نشان
داد .از اتاق بیضی و از کنار ســاعت عبورکردم و فوراً خودم را به طبقه پایین رســاندم،
جایی که باب مولر در بال غربی طبقه پایین منتظرم بود .من شروع کرده بودم درباره
مذاکراتم با رئیس جمهوری به باب توضیح بدهم که یک مأمور امنیتی به ما نزدیک
شد و گفت :رئیس جمهوری میخواهد فوراًآقای مولر را در طبقه باال ببیند.
باب بعد از حدود  10دقیقه برگشت و سوار خودروی شاسی بلند و ضدگلوله او شدیم
و از راننده خواست که از ماشین پیاده شود و ما را تنها بگذارد (راننده بعداًبه من گفت
که این اولین بار بود که طی  10سال گذشته مقامی از او خواسته از ماشین پیاده شود و
به همین دلیل حدس میزد که اتفاق مهمیافتاده است).
مولــر گفــت کــه در صحبتهایش با بوش تقریبــاً همه موضوعاتــی را که من هم
صحبت کرده بودم ،بررســی کردهاند .او هم به رئیــس جمهوری اطالع داده بود
که با شــرایط موجود قادر نیســت بهعنوان رئیس اف بیآی به کارش ادامه دهد
و از او خواهــش کــرده بود که بــه دغدغههای ما گوش بدهــد .رئیس جمهوری با
یک دســتورالعمل به درخواســت باب پاســخ داده بود« :به جیم بگو هر کاری که
الزم اســت انجــام دهد تا نظر وزارت دادگســتری تأمین شــود ».ایــن همه چیزی
بود که ما در این شــرایط الزم داشــتیم؛ دستوری از سوی رئیس جمهور .با گرفتن
این دســتور ما در واقع معاون رئیس جمهــور ،کارد ،گونزالس و حتی ادینگتون را
بــا گاو صندوق ُپــر از فرمانهای محرمانهاش دور زده بودیم .ما ســریع به وزارت
دادگســتری برگشــتیم و کارکنان ارشــد خودمان را در جریان موضوع قرار دادیم.
وظیفه اول ما این بود که تعداد بیشتری از وکال و حقوقدانان برجسته را به حلقه
محرمانــهای کــه از برنامه طوفان ســتارهای مطلــع بودند ،وارد کنیم .تِد اولســون
(وکیل عمومی) برای حضور در جلســه دادگاه عالی آماده میشــد ،لذا معاونش
«پل کلمنت» به تیم ما که حاال بیشترشــان از همان به اصطالح راهبان گمنام و
درجه یک اداره مشاوره حقوقی وزارتخانه بودند ،اضافه شد .وکالی سیا و آژانس
امنیت ملی هم به ما پیوســتند و ادینگتون دیگر نمیتوانســت مانع بزرگتر شدن
این حلقه شود.
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جدیدترین مناطقی که به آنها حمله شد،
روستای خان االحمر بود .به گزارش ایرنا،
دبیرخانه ســازمان هالل احمــر و صلیب
سرخ کشــورهای عربی با انتشار بیانیهای،
جنایــات رژیم صهیونیســتی در روســتای
خان االحمر در  10کیلومتری شــرق شــهر
قدس و کــوچ اجباری فلســطینیها برای
تخریب منازلشــان را محکوم کرد .پس از
اعــام حکــم دادگاه رژیم صهیونیســتی،
مقامهــای ایــن رژیــم بیــش از  800هــزار
فلســطینی از مجموع یک میلیــون و 400
هــزار فلســطینی ســاکن ســرزمینهای
اشغالی سال  1948را وادار به کوچ اجباری
از خانــه خــود کردهانــد .اتحادیــه عــرب
نیــز در واکنــش به این اقــدام ،اعــام کرد
اســرائیل همواره در تالش برای پاکسازی
نژادی است.

شانس باالی عبدالمهدی برای نخستوزیری عراق

منابع آگاه عراقی روز گذشته اعالم کردند تقریباًتعیین عادل عبدالمهدی بهعنوان
نخســتوزیر عراق قطعی شده اســت .به گزارش ایسنا ،منابع آگاه عراقی به شبکه
المیادیــن خبر دادند که مراجع نســبت به نامزدی عبدالمهدی برای احراز پســت
نخستوزیریعراقاعتراضنکردهاندوبههمیندلیلاوشانسباالییبرایپیروزی
دارد .براســاس گزارشها ،رهبران ائتالفهای ســائرون و فتح یعنی مقتدی صدر و
هادیالعامری،عادلعبدالمهدیرافردشایستهایبرایاینپستمیدانند.
عبدالمهدیکهپدرشیکیازوزیراندولتملکفیصلبودهاست،درجوانیمدتی
عضواحزابکمونیستیعراقبوداماطیسالهایاخیربهاسالموتشیعگرایشپیدا
کردهاستویکیازچهرههایتکنوکراتسیاسیعراقمحسوبمیشود.

ســرانجام بــرت کاوانــا نامــزد پیشــنهادی دونالــد ترامــپ
رئیسجمهــوری امریکا بــرای عضویت در دیــوان عالی این
امـریـکا کشور ،با کابوس زندگی خود مواجه شد و در برابر هویت زنی
که میگفت سه دهه پیش کاوانا قصد تجاوز به او را داشته ،قرار گرفت .پس از آن،
دایان فاینستاین سناتور ارشد دموکرات خواستار توقف رأیگیری درباره عضویت
کاوانا در دیوان عالی شد .بهگزارش «ایران» به نقل از سیانان ،کریستین بلیسی
فورد روانشــناس و اســتاد دانشــگاه پالو آلتوی کالیفرنیا چندی پیش بدون افشا
کردن هویت خود ،اعالم کرد کاوانا او را مورد آزار و اذیت جنســی قرار داده اســت.
به این ترتیب حواشــی بر ســر سابقه اطرافیان ترامپ شــدت گرفته است .این در
حالی است که خود ترامپ نیز بارها بهدلیل سابقهاش در آزار زنان مورد شماتت
واقع شــده اســت .او در مصاحبهای با روزنامه واشنگتنپســت به شــرط محفوظ
ماندن نامش گفت ،نامزد پیشــنهادی ترامپ ،طی یک میهمانی سعی کرده به
او تجاوز کند اما دوســتانش مانع این کار شــده بودند .این اســتاد دانشــگاه به این
رسانه گفت که در ابتدای تابستان نامهای محرمانه به «داین فاینستاین» سناتور
ارشــد عضو کمیته قضایی سنای امریکا نوشته و این ماجرا را توضیح داده است.
این نامه که چند روز پیش در فضای مجازی منتشر و باعث به راه افتادن جنجال
زیادی شده بود ،هویت فورد را محفوظ نگه داشته بود .البته کاوانا اتهامهای وارد
شــده را نپذیرفته اســت .او در آن زمان دانشآموز دبیرســتانی در شــهر بتزدا در
ایالــت مریلند بود و فورد در دبیرســتانی در آن مجاورت تحصیل میکرد .برخی
نماینــدگان دموکــرات کنگــره نیــز از این ماجرا مطلــع بودهاند .به نظر میرســد
بهدنبال افشــا شــدن این مســأله ،رؤیای کاوانا برای عضویت دائمــی در دیوان
عالی امریکا که عالیترین نهاد قضایی این کشور است ،در آستانه نابودی است.
امــا اگر ســنا با عضویــت او موافقت کنــد ،او پس از نیل گورســاج ،دومین فردی
خواهد بود که با حمایت ترامپ به عضویت در دیوان عالی درآمده است.
یک شرکت تسلیحاتسازی مطرح رژیم صهیونیستی قصد
دو خط
دارد یــک کارخانــه جدید در فیلیپین با هدف تولید مهمات و
خبـــر
سالح راهاندازی کند.
 جمانه غنیمات  ،سخنگوی دولت اردن روز دوشنبه اعالم کرد ،دو طرف سوریه
و اردن توافق کردند تدابیر فنی برای بازگشایی مرزهای دو کشور را تکمیل کنند.
 عبدالعزیز بوتفلیقه ،رئیس جمهوری کشــور الجزایر عبدالقادر لوناس ،فرمانده
نیرویهواییرابازنشستوبومعزهمحمدراجانشیناوکرد،همچنیناحسنطافر،
فرمانده نیروهای زمینی را بازنشست و سعید شنقریحه را به جای او برگماشت.
 اریــک هولدر ،دادســتان کل ســابق امریکا گفت ،تفکر و ایــده دونالد ترامپ
موســوم به «دوباره به امریکا عظمت ببخشیم» یک تفکر مشکلدار است که
ریشه در ترس دارد.
 منابعی مطلع از رسوایی جدید امریکا در گرجستان و نقل و انتقاالت خون
انســانی منجمــد و پاتوژنهــا برای یک برنامه ســری ارتش امریکا در پوشــش
محموله دیپلماتیک پرده برداشتند.
 شبکه خبری ان بی سی نیوز امریکا به نقل از چهار مقام طالبان گزارش کرد
که شبه نظامیان طالبان افغانستان به دنبال تبادل زندانی از طریق مذاکرات
صلح با امریکا از جمله آزاد شــدن پســر بنیانگذار شــبکه تروریســتی حقانی و
همینطور صدها زندانی دیگر هستند.

