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سربرآوردن «زن بینهایت» در هند

داکان کرونیــکل (هنــد):
«آنجو تورام بهکار» حتی به
دورنـــما
 30سالگی هم نرسیده اما
این زن شــجاع تبدیل به نخستین مربی زن در محیط کامالً
وصال روحانی مردانــه فوتبال هنــد و نخســتین زن مربی صاحــب مدرک
( AFCکنفدراسیون فوتبال آســیا) در کشور خود شده است.
شــرح زندگی این زن سرشــار از مرارت و رنج و عرق ریختن در راه نیل به اهدافی
است که معموالً زنان در کشوری مثل هند آن را در دستور کار خود قرار نمیدهند
ولــی آنجو همیشــه و از همان نوجوانی میل به بینهایت داشــته اســت .خودش
میگوید اسباب افتخار اوست که توانسته است جوانترین مربی دارای مدرک A
در این ورزش در سطح هند باشد و آن هم در حالی که از شهری کوچک و سرشار
از فقر بهنام بکانال واقع در ایالت کوالپور هند میآید.

سرزمینپناهجوییهایبینتیجه

 گاردیــن (انگلیــس) :اندونــزی را ســرزمین
پناهجوییهای بینتیجه بنامید زیرا پساز عبور
انسانها از سختترین جالیزها و مزارع کار وقتی
هم به مقصد و جایی که بهشــت سراب گونه مهاجرتهای موفق و مقیم شدن
در محیطهای بهتر برای آنها اســت ،میرســند ،با ابلیس عدم پذیرش از ســوی
ســازمانهای ذیربط مواجه میشــوند و واقعیتهای تلخ زندگی را میچشــند.
شــمار زیــادی از ایــن پناهجویــان از کشــورهای مشــکلداری مانند افغانســتان،
پاکستان ،سومالی و عراق میآیند که پس از سالها زندگی نیمه مخفی در شهرها
و روستاهای اندونزی سربرآوردهاند تا اجازه اقامت رسمی بگیرند یا وزارت کشور
به آنها شــغلی بدهد اما لشکر آنها در بیرون مراکز ساماندهی امور پناهندگان از
جمله در حومه جاکارتا ،معموالً دست خالی میمانند.

گرامیداشت زنی که صدای نلسونماندال بود

آنتونیــو گوتــرش دبیــرکل ســازمان ملــل
مکرراًاز قدرتهای جهان خواسته در برابر
ســوریه خویشتندار باشــند و قبل از انجام
هر اقدامی عواقب آن را بســنجند ،اما دور
تــازه تهدیدهــای امریــکا بــرای حملــهای
دیگر به ســوریه که تنها پس از گذشــت 24
ســاعت از نخستین حمله آغاز شد ،نشان
از بیتوجهــی ترامــپ بــه این درخواســت
داشت .در همین راستا در نشست شورای
امنیــت ســازمان ملــل کــه بــه خواســت
روســیه برگزار شــد تا طــی آن پیشنویس
قطعنامهای علیه حملــه نظامی امریکا،
انگلیس و فرانســه بــه رأیگیری گذاشــته
شــود ،نیکی هیلی نماینده امریکا هشــدار
داد« :اگــر دولــت ســوریه بــار دیگر دســت
بــه حمله شــیمیایی بزند ،امریــکا آماده و
مهیایحملهاست.وقتیرئیسجمهوری
ما خط قرمزی را مشــخص میکند ،به آن
پایبند و متعهد است» .این در حالی است
که رئیس جمهوری امریکا در کشور خود و
شماریازکشورهایجهانبامخالفتهای
مردمــی بهخاطــر حملــهای کــه بامــداد
شــنبه علیه ســوریه انجــام داد ،قــرار دارد.
بهگــزارش «ایــران» بــه نقــل از خبرگزاری
الجزیره ،هیلی در نشســت شورای امنیت
گفــت که امریــکا و متحدان آن ایــن اقدام
را «نــه بهعنــوان انتقام بلکه بــرای کاهش
استفاده از تسلیحات شیمیایی در آینده و
برای حفظ جان انسانها» انجام دادهاند.
او افــزود« :ایــن اقــدام بخشــی از مســیری
است که از سال گذشته آن را ترسیم کردیم
و وتــوی روســیه بــه معنــای چراغ ســبزی
برای استفاده از سالح شیمیایی بود .ما به
مذاکــره و راهحل دیپلماتیــک چندین بار
فرصت دادیم تا شــاید اوضاع بهتر شــود
اما با شکســت آن به راهحــل نظامی روی
آوردیــم و اهدافی را انتخــاب کردیم که در
برنامــه اســتفاده از تســلیحات شــیمیایی
دولت اسد نقش مهمی داشتند ».واسیلی
نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل هم
با تأکید بر ســاختگی بودن ادعای استفاده
از ســاح شــیمیایی در دوما گفــت« :برای
رفع شــبهات دربــاره این اتهــام ،گروهی از
کارشناسان را روانه دوما کردیم؛ آنها هیچ
نشــانهای از به کار گرفتن ســاح شیمیایی
در آن منطقــه پیدا نکردنــد .حمله امریکا
و متحدانش به ســوریه در شرایطی اتفاق
افتاده که صحت و درســتی علت آن جای
تردیــد دارد .بههمیــن خاطــر اســت کــه
بایــد این حمله را شــدیداً محکوم کنیم».
نماینده روســیه در ادامه ســخنانش برای
جلب نظر مثبت اعضای شــورای امنیت
در محکوم کردن این حمله گفت« :امروز
زمــان زیــر پا گذاشــتن مســئولیتهایمان
نیســت .تمــام دنیــا بــه مــا نــگاه میکند.

اعتراض مردم جهان به حمالت امریکا و متحدانش به سوریه
مردم سوریه بامداد شنبه با صدای
انفجارهــای مهیبی در شهرشــان از
بــــرش
خــواب پریدنــد و در کســری از ثانیه
این خبر در جهان پیچید .بالفاصله
پس از انتشــار آن ،مردم جهان در شبکههای اجتماعی
نسبت به آن واکنش نشان دادند و اکثریت از این حمله
که باعث تشــدید خشونتها و جنگ در جهان میشود
انتقــاد کردند .همزمــان با آن ،مــردم در میادین اصلی
سوریه نسبت به تجاوز نظامی امریکا ،انگلیس و فرانسه
تظاهراتکردندوخواستاراحترامبهحاکمیتملیشان
شــدند .بهگــزارش «ایــران» بهنقــلاز دیلیمیــل ،دهها
تــن از مردم امریکا نیز با تجمع در شــهرهایی همچون
واشنگتندیســی و لسآنجلس این حملــه را محکوم
کردنــد .فعــاالن ضد جنــگ و مردم امریکا با در دســت
داشــتن پالکاردهایــی که روی آن نوشــته بود «دســت از
نوشــته ،مدعــی شــده« :شــاید حمــات
هوایی اخیر به رفتار وحشــیانه و بیمارگونه
دولــت ســوریه خاتمــه ندهــد اما نشــانگر
ایــن خواهــد بود کــه در صــورت رد شــدن
از خطــوط قرمــز ،بــر اصــول و ارزشهــای
متمدنانه خود ایستادهایم» .هدر ناوئرت،
ســخنگوی وزارت خارجه امریکا هم اعالم
کرد که اگر دولت سوریه تمام زرادخانههای
شــیمیاییاش را اعــام کنــد ،مذاکــرات
سیاســی در ژنــو از ســر گرفتــه خواهد شــد!
این پیشــنهاد در حالی مطرح میشــود که
تاکنون مذاکرات ژنو بــه زعم ناظران هیچ
دســتاورد و پیشرفتی نداشته است .ضمن
آنکه مطابــق بــرآورد کارشناســان نظامی
و بســیاری از سیاســتمداران امریکایــی و
اســرائیلی حمالت بامداد شــنبه نتیجهای

ســوریه بردارید» و «نه به جنگ علیه سوریه» در مقابل
بــرج ترامــپ نیــز تجمع کردنــد و خواســتار توقــف این
حمالت شــدند .آتن پایتخت یونان نیز روز شنبه شاهد
تجمــع هزاران نفر در مقابل ســفارت امریکا در آتن بود
که میخواســتند مراتب اعتراض خود به تجاوز نظامی
امریکا و متحدانش را نشان بدهند .دولت یونان پیش از
این اعالم کرده بود که در عملیات نظامی گروهی علیه
سوریه شرکت نمیکند .به گزارش «ایران» به نقل از راشا
تودی ،مردم شیلی ،فلسطین و لبنان نیز تاب سکوت و
رفتار انفعالی را نیاوردند و با حضور در تظاهرات نشــان
دادنــد کــه حمله نظامی به ســوریه هیچگونــه منطق و
توجیهی ندارد .مردم شــیلی در برابر سفارت امریکا در
ســانتیاگو حضور پیــدا کردنــد و پالکاردهایی ضد جنگ
در دســت گرفتند .با وجــود تظاهرات صلحطلبانه آنها
نیروهایامنیتیشیلیبهدنبالتشدیدتظاهراتاطراف

در بر نداشــته و نتوانسته آن گونه که امریکا
تبلیــغ میکند ،خدشــهای به تــوان دفاعی
سوریه وارد کند .از همین رو تهدیدهایی که
دیروز مطرح شدند نیز طبلهایی توخالی
قلمداد شــدهاند که دولت ســوریه و جبهه
مقاومت را از مسیری که در پیش گرفتهاند،
منحرفنخواهدکرد.
واکنــش بهتانگیــز عربســتان بــه این
حمله
بالفاصله پس از انجــام این حمله ،رهبران
سیاســی جهان یا با اتخــاذ موضعی محکم
در برابر آن ،از مداخله نظامی در کشــورهای
دیگــر انتقــاد کردنــد ،یــا در لفافــه خواســتار
کاهشتنشوجنگیتازهشدند.دراینمیان
امــا واکنش عربســتان و قطر بــه این حمله
باعث حیــرت ناظران شــد .مقامهــای این

 24ساعت پس از حمله موشکی امریکا ،فرانسه و انگلیس به سوریه

سران عرب با محوریت بحران سوریه و نفوذ منطقهای ایران گردهم آمدند
گــــروه جهان /پایــگاه هوایــی ملک
عبدالعزیــز در شــهر شــرقی «ظهــران»
عربســتان دیروز یکشــنبه پرتردد بود زیرا
هواپیماهای حامل رهبــران و نمایندگان
 22کشــور عربی عضو اتحادیه عرب یکی
س از دیگری در این پایــگاه هوایی فرود
پــ 
س از
میآمدنــد تا مســافران ویژه آنهــا پ 
مورد اســتقبال قرار گرفتن از سوی سعود
بــن نایف ،امیر منطقه شــرق عربســتان،
ت ونهمین اجالس ســران عرب
در بیســ 
شــرکت کنند .اجالسی که تنها  24ساعت
پــس از تجاوز موشــکی امریــکا ،انگلیس
و فرانســه بــه ســوریه در خاک عربســتان
ســعودی ،متحــد خاورمیانــهای ایــن
کشــورهای غربــی برگــزار میشــد و اتفاقاً
بحــران ســوریه نیز یکی از دســتور کارهای
ل از
اصلی آن بود .بهگزارش «ایران» ب ه نق 
خبرگزاری آناتولی ترکیه ،بیست و نهمین
اجالس ســران عــرب دیــروز یکشــنبه در
حالی در شــهر ظهران عربســتان و تحت

تدابیر شــدید امنیتی برگزار شــد که عالوه
بر بشــار اســد ،رئیس جمهوری سوریه که
غایــب چندســاله این نشســت یــک روزه
اســت ،امیر قطر نیز حاضر ب ه شــرکت در
اجالس نشد و در عوض «سیف بن مقدم
البوعینیــن» ،نماینــده خــود در اتحادیــه
عرب را به این اجالس فرستاد .خلیفه بن
زائــد آل نهیان ،حاکم امارات ،عبدالعزیز
بوتفلیقــه ،رئیسجمهــوری الجزایــر و
قابــوس بــن ســعید ،پادشــاه عمــان نیز
حضور نداشتند و نمایندگان خود را به این
نشستاعزامکردهبودند.پیشترهمچنین
رســانهها از شــرکت آنتونیــو گوتــرش،
دبیرکل ســازمان ملــل ،فدریکا موگرینی،
مســئول سیاســت خارجه اتحادیــه اروپا،
موسی فکی ،رئیس کمیســاریای اتحادیه
آفریقا و اســتفان دیمیســتورا ،فرســتاده
ویژه سازمان ملل به سوریه در این نشست
خبر داده بودند .بهگزارش ایسنا به نقل از
خبرگزاری آناتولی ،طبق اظهارات منابع

دیپلماتیک ،هفت مسأله اصلی در رأس
برنامههــای این نشســت قرار داشــت که
عبارتبودنداز:مسألهفلسطین،تحوالت
ســوریه ،یمن و لیبی ،مبارزه با تروریســم،
اختالفات موجود میان کشــورهای عربی
و آنچــه کــه از آن بهعنــوان «دخالتهای
ایران در منطقه» یاد میشود .اما با توجه
به حملــه موشــکی بامداد شــنبه امریکا،
انگلیس و فرانسه به ســوریه که موجبات
خرسندی مقامات ریاض را فراهم آورد و
همچنان در صدر اخبار جهــان قرار دارد،

ســفارت امریــکا مســتقر و بــا معترضان درگیر شــدند و
تعــدادی از آنهــا را دســتگیر کردنــد .بــه گزارش ایســنا،
صدها تن از عربهای اســرائیل نیز جلوی کنســولگری
امریکا در حیفا واقع در شمال اراضی اشغالی تظاهرات
کردند .آنها با باال بردن پرچمهای سوریه شعارهایی در
مخالفت با امریکا سر داده و خواهان اتحاد سوریه شدند.
در میان معترضان ،عایده توما سلیمان ،نماینده حزب
لیســت یکپارچه متعلــق به نمایندگان عرب کنســت و
تعدادی از رهبران دینی مناطق عرب نشــین در شمال
اراضی اشــغالی نیز شــرکت داشتند .در لبنان نیز جبهه
العربیه التقدمیه و جنبش االمه راهپیمایی خودروها را
ترتیــب دادند و در اعتراض بــه این حمله به خیابانها
آمدند .آنها جلوی ســفارت روســیه به منظــور قدردانی
از موضع این کشــور درباره ســوریه توقف کــرده و پرچم
روسیه را باال بردند.

دو کشــور با انتشــار پیامهایی از این حمالت
حمایت کردند و حتی تلویحاً خواستار ادامه
ایــن درگیریها شــدند .در چنین شــرایطی
والدیمیــر پوتیــن ،رئیسجمهوری روســیه،
همزمان با نشست سران عرب در عربستان
پیامی برای رهبران کشــورهای عربی ارسال
کرد که در آن از اعالم آمادگی کشورش برای
همکاری با اتحادیه عرب سخن میگفت .او
در این پیــام گفت« :روســیه آماده همکاری
کامــل بــا کشــورهای عربــی بــرای تضمین
امنیــت در منطقــه اســت و امیــدوارم پــس
از نابــودی کامــل داعــش در ســوریه و عراق
تحولی در شــرایط ایجاد شــود .ما میتوانیم
با کمک یکدیگر عملیات ســازش سیاسی و
بازســازی در مرحلــه بعد از درگیــری در این
کشــورها را اجرا کنیم ».امریکا و متحدانش

بامــداد شــنبه 110 ،فروند موشــک از ناوها و
زیردریاییهایشــان در خلیجفارس ،دریای
مدیترانــه و همچنیــن از بمبافکنهــا و
جنگندههایشــان در منطقــه ،به ســمت 3
نقطــه از ســوریه که ادعا میشــود مرتبط با
برنامــه شــیمیایی دولــت ســوریه و «قلب
تجهیزات مرتبط با تســلیحات شــیمیایی
ســوریه» اســت ،شــلیک کردنــد .ارتــش
روســیه گزارش داده 71 ،فروند از موشکها
رهگیری و منهدم شدهاند .درحالی که هنوز
پسلرزههای این حمله به پایان نرســیده،
برخی منابع خبری شنبه شب اعالم کردند
کهجنگندهایاسرائیلیبهیکانبارمهمات
متعلــق بــه ایــران در جنوب اســتان حلب
ســوریه حمله کرده اســت که بعداًاز ســوی
منابعمتعددیتکذیبشد.

تقابل در نشست
کشورهای امریکای التین

Gazette

ســاندی ایندیپندنت (آفریقای جنوبی) :مرگ
اخیــر وینــی مانــدال بیــوه نلســونماندال رهبــر
سیاهپوســتان ضــد تبعیضنــژادی آفریقــای
جنوبی (که ســالها حائز پست ریاســت جمهوری این کشور هم شد) اجتماع
عظیمی از عزاداران را جذب مراســم گرامیداشــت وی در ژوهانسبورگ کرد تا
ثابت شــود مردم آفریقا بجز ارج قائل شــدن برای همســر خارقالعاده او (که
 27سال در زندانهای آپارتاید رنج کشید) برای این زن سختکوش هم ارزش
قائل بودهاند .فقط کارهای سیاسی وینی ماندال پایهگذار این موج تأیید عمومی
نســبت بهوی نبود و حتی وقتی رابطه وینی با نلســون ماندال در سالهای آخر
حیات وی تیره شــد ،ملت آفریقای جنوبی از یاد نبرد که در ســالهای طوالنی
جوالن نظام آپارتاید این وینی بود که صدای نلســونرا به گوش مردم تشــنه
عدالت میرساند« .زنانی ماندال» یکی از دختران نلسون ماندال نوشته است:
مسرورم که مردم قدر مادرم را نیک میدانند او زنی بود که نه فقط بهخاندان
ما بلکه بر کل آفریقای جنوبی و قاره آفریقا اثر مثبت سیاســی گذاشــت و این
باور را بســط داد که نباید تســلیم شد و راه نجات و خوشبختی وفاداری ماندن
به ایدهآلهای انسانی است و همین مسأله میراث بزرگ او برای ما است.

گــروه جهان

موضعــی منســجم و محکم اتخــاذ کنید.
امــروز ،روز بســیار غمانگیزی بــرای جهان
است» .با وجود این ،این پیشنویس تنها
 3رأی موافــق (روســیه ،چیــن و بولیــوی)
آورد 8 ،کشــور به آن رأی مخالف و  4کشور
دیگر رأی ممتنع دادند .در ادامه نشســت
نماینــده انگلیــس بــا تکــرار اتهــام دوباره
خــود علیه دولت ســوریه گفت« :حمالت
ما با موفقیت انجام شدند و همین باعث
تحلیلظرفیتتسلیحاتشیمیاییدولت
ســوریه شــد .نظــام ســوریه عامــل حمله
شیمیایی به دوما است و این اقدام راهحلی
جــز تنبیه ندارد .بههمیــن خاطر حمالت
ضــروری بود؛ البتــه این اقدام محــدود اما
با قــدرت انجام شــد و هــدف از انجام آن
پایان رنج و درد مردم سوریه است» .پیش
از آغــاز رأیگیــری گوتــرش با آغاز جلســه
گفــت« :امــروز بهدلیل اوضاع ســوریه دور
هم جمع شدهایم و من بهعنوان دبیرکل
ســازمان ملــل از اعضــا میخواهــم که در
چارچــوب قوانیــن بینالملــل عمل کنند
و به منشــور ایــن ســازمان دربــاره صلح و
امنیــت بینالملــل وفادار باشــند ».بشــار
جعفری نماینده ســوریه هم با زیر ســؤال
بردن ماهیت این حمالت و درخواست از
این سه کشور برای توقف حمایتهایشان
از تروریستها گفت« :این حمالت خالف
قوانیــن بینالمللی بــود .امریکا ،انگلیس
و فرانســه مدعی هســتند که علــت انجام
این حملــه متوقف کردن حمله با ســاح
شیمیایی است ،در صورتی که نمایندگان
ســازمان منــع اســتفاده از تســلیحات
شــیمیایی به دمشــق رفته و بــا مقامهای
ســوری دیــدار کردهانــد .دولت مــن از این
گروه حمایت خواهد کرد و تالش میکند تا
باموفقیتمأموریتشانرابهپایانببرند».
پیشنویسقطعنامهغرب
پــساز ناکامــی قطعنامه روســیه ،امریکا و
متحدانش پیشنویســی را تسلیم شورای
امنیــت کردنــد که قــرار اســت امــروز مورد
مذاکره قرار بگیرد و در روزهای آینده به رأی
اعضای شورا گذاشته شــود .این قطعنامه
شــامل ایجاد مکانیــزم جدیــد تحقیقاتی
درباره اســتفاده از ســاحهای شیمیایی در
ســوریه میشــود و در آن هرگونه اســتفاده
از ایــن ســاحها محکــوم شــده اســت .در
پیشنویــس ارائهشــده از ســوریه خواســته
شده تا با سازمان منع تسلیحات شیمیایی
همکاری کند و از تمامی طرفها خواســته
شده تا در راه ایجاد آتشبس قدم بردارند.
در ایــن پیشنویــس بــر لــزوم رســیدن
کمکهایبشردوستانهبهسوریههمتأکید
شد .در این پیشنویس از دبیرکل سازمان
ملل خواسته شده ظرف  ۱۵روز از تصویب
ایــن قطعنامه گزارشــی درباره اجــرای آن
بدهد .در همین حال ،به گــزارش «ایران»
بوریــس جانســون وزیــر خارجــه انگلیس
در یادداشــتی کــه بــرای روزنامه دیلیمیل

Xinhua

روز جمعــه ســوم فوریه هنــگام صبحانه در هتل «فور ســیزنز»ـ در جــرج تاون -که
درواقع مرکز زلزله برای تشکیالت کاخ سفید بود ،ایوانکا ترامپ ،دستپاچه ،از پلهها
پایین آمد و همانطور که با تلفن همراهش حرف میزد وارد سالن غذاخوری شد:
«اوضاع خیلی خرابه و نمیدونم چطوری درستش کنم »....آن هفته پر بود از رگبار
مداوم پیامدهای حکم مربوط به مهاجرت – دولت در صحنه بود و قصد داشــت
حکمی بیرحمانه علیه مهاجرت صادر کند – و افشا گری ناراحتکننده دو تماس
تلفنــی دلجویی کننده ،یکی به رئیس جمهوری مکزیک («مــرد بد») و دیگری به
نخســتوزیر اســترالیا («بدتریــن تماس تلفنی عمــرم») .عــاوه برایــن ،روز قبل
نردستروم اعالم کرده بود که قصد دارد خط تولید لباس ایوانکا ترامپ را حذف کند.
ایوانکای سی و پنج ساله چهرهای آزرده بود ،زنی فعال در زمینه بیزینس که مجبور
بود سریعاًکنترل فعالیتهای تجاری خود را تغییر دهد .همچنین تالش زیاد برای
انتقال سه بچه خود به خانه جدید در شهر جدید – و آن هم به تنهایی – بار زیادی
به دوش او میگذاشــت .وقتی چند هفته بعد از انتقال به واشــنگتن از جارد کوشنر
پرســیدند بچهها چگونــه خود را با مدرســه جدید تطبیق دادهانــد گفت بله ،فعالً
در مدرســه هستند  ،اما نتوانست بگوید مدرسه آنها کجاســت .عالوه بر این ایوانکا
از جهــت دیگــری نیز روی پــای خودش ایســتاده بود .صرف صبحانــه در هتل فور
ســیزنز بــرای او امری عادی بود .آن روز صبح در رســتوران ایــن افراد حاضر بودند:
نانسی پلوسی ،رهبر گروه اقلیت در مجلس نمایندگان؛ استفن شوارتسمان ،مدیر
عامل بلک اســتون؛ ورنون جردن ،دالل ،عضو گروه البیســتها و معتمد کلینتون؛
ویلبور راس ،کاندیدای وزارت کار؛ جاستین اسمیت ،مدیر گروه رسانهای بلومبرگ؛
مارک برمن ،خبرنگار ملی واشنگتن پست؛ و میزی پر از دالالن والبیستهای زن از
جمله هیالری روزن ،نماینده قدیمی صنعت موسیقی؛ جولیان گلوور ،مشاور التون
ماسک در واشنگتن دی سی؛ نکی کریستوف ،مدیر اجرایی سیاسی و سیاستگذاری
اوبر؛ و کارول ملتون ،مدیر اجرایی امور سیاسی تایم وارنر.
از برخی جهات – صرفنظر از حضور پدرش در کاخ ســفید و سخنرانیهای آتشین
علیه از میان برداشــتن گروههای فشــار که احتماالً شامل اکثر افرادی میشد که در
اینجا حضور داشتند – اینجا از آن جور محلهایی بود که ایوانکا سخت تالش کرده
بــود در آنجا حضور داشــته باشــد .در ادامه راه پــدر ،او هم نام خود و خــودش را در
برنــدی چند وجهــی و چند محصوله جــا میانداخت؛ همچنین از تیــپ تجاری و
گلف باز پدرش که الهام بخشی مردانه بود فاصله گرفته و به تیپ تجاری و مادرانه
که الهام بخشــی زنانه بود تبدیل شــده بود .او مدتها قبل از آنکه ریاست جمهوری
پدرش حتی پیشبینی شود کتابی را تحت عنوان «زنانی که کار میکنند :بازنویسی
قوانین موفقیت» به قیمت یک میلیون دالر فروخته بود.
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ادای احترام به بنیانگذار کره شمالی

دیــروز صــد و ششــمین ســالروز تولــد کیــم ایــل ســونگ،
بنیانگذار کره شــمالی بود و مردم این کشــور این رویداد را
جشنگرفتند.

برخی منابع حقوقی اعالم کردند ،دادگاه
فرجامخواهــی مصــر حکــم حبــس ابــد
محمــد بدیــع ،رهبر اخــوان المســلمین
را تأییــد کــرد ،این ســومین حکم قطعی
حبــس ابد بــرای بدیــع اســت .بهگزارش
ایســنا به نقل از خبرگــزاری رویترز عربی،
این منابــع افزودند ،دادگاه فرجامخواهی
مصــر اعتــراض بدیع و دیگــر متهمان به
حکمهــای حبس صــادر شــده در ماه مه

گذشــته از ســوی دادگاه کیفری در پرونده
مشــهور بــه «اتاق عملیــات رابعــه» را رد
کــرد .دادگاه کیفــری مصر ،بدیــع و دو نفر
دیگــر از رهبــران اخــوان المســلمین را به
حبس ابد و  ۱۵متهم دیگر را به پنج سال
حبس محکوم و حکم برائت  ۲۱نفر دیگر
از جمله برخی از اعضای دفتر ارشاد گروه
اخوان المسلمین را صادر کرد.
بهگفته این منابــع ،دادگاه فرجامخواهی

اعتــراض دادســتانی کل ب ه حکــم برائت
 ۲۱متهم این پرونــده را نیز رد کرد .دادگاه
فرجامخواهــی مصــر عالیتریــن دادگاه
مدنــی در ایــن کشــور اســت و احــکام آن
نهایی است و امکان اعتراض به آن وجود
ندارد.
پیشتر دادگاه مصر ،بدیع و  ۱۳متهم دیگر
پرونده یادشده را در آوریل  ۲۰۱۵به اعدام
محکوم کرده و برای دیگر متهمان حبس

ابد صــادر کرده بود اما دادگاه تجدید نظر
آن حکم را لغو کرده و دســتور بازنگری در
پرونــده را در دادگاه کیفــری دیگری صادر
کــرد کــه در نهایــت دادگاه دوم در ماه مه
گذشته حکم اعدام بدیع و دیگر متهمان
را بــه حبس ابد کاهــش داد .حکم دادگاه
تجدید نظر نیز مورد اعتراض قرار گرفت
که اکنون دادگاه فرجامخواهی این حکم را
به شکل نهایی تأیید کرد.

بحــران ســوریه و «دخالتهــای ایــران در
منطقه» اصلیترین موضوع این نشست
بود .کریــم بیتــار ،تحلیلگر مؤسســه امور
استراتژیک و بینالملل مستقر در پاریس
درباره این نشســت به خبرگزاری فرانسه
گفــت :عربســتان ســعودی [در اجــاس
ســران عــرب] قصــد ترغیب کشــورها به
اتخاذ مواضع ســختتر نسبت به ایران را
دارد زیــرا نفــوذ ایران در کشــورهای عربی
مانند عراق ،سوریه ،لبنان و یمن را برنمی
تابد.

نشست کشورهای قاره امریکا روزهای جمعه و شنبه گذشته
امریکای
بــدون حضــور دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری امریکا و
التــــین
نیکالس مادورو ،رئیس جمهوری ونزوئال در حالی در لیما،
پایتخت پرو برگزار شد که تقابل میان برخی کشورهای چپگرای این قاره با امریکا
و هم پیمانانش موج میزد و فضایی دوقطبی در این نشست دو روزه ایجاد شده
بــود .بهگــزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری «پرنســا التینا»ی کوبــا ،برونو رودریگز،
وزیر امور خارجه کوبا در این نشســت درباره خطر بازگشــت اســتفاده از اهرم زور
بهدلیل گســترش سیاستهای متجاوزانه امریکا هشدار داد .بنابر گزارش شبکه
تله سور« ،اوو مورالس» ،رئیس جمهوری بولیوی نیز گفت :ایاالت متحده امریکا
بزرگترین تهدید علیه آزادی ،دموکراسی ،کره زمین و چندجانبهگرایی در جامعه
جهانی اســت .اما در ســوی دیگر ،امریکا و هم پیمانانش در این نشســت تالش
کردند بار دیگر فشارها را علیه دولت ونزوئال تشدید کنند.
رئیــس جمهوری افغانســتان که هنوز از ســوی طالبان پاســخی
برای پیشنهادهای صلح خود نگرفته است ،از این گروه خواست در
دوخط خبر انتخابات پارلمانی و محلی آتی در این کشور جنگ زده شرکت کند.
یــک روزنامــه انگلیســی فــاش کرد ،دولت این کشــور آماده شــده اســت تا در
صورتــی کــه روســیه به تأسیســات زیربنایــی این کشــور حملــه کنــد ،در اقدامی
تالفیجویانه حملهای سایبری علیه روسیه انجام دهد.

