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میلیاردرها چشم به دوئل دوختهاند

حسادت ترامپ به ولخرجی انتخاباتی بلومبرگ
رئیس جمهوری آمریکا اظهار کرد ترجیح
میدهد با «مایکل بلومبرگ» به جای «برنی
ســندرز» به عنوان نامزد ریاســت جمهوری
حزب دموکرات رقابت کنــد چرا که معتقد
اســت حامیان ســندرز بر خــاف حامیان
بلومبرگ که با پول خریده شــدهاند ،وفادار
و واقعی هستند.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه« ،دونالد
ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در مراسمی در
دفتر بیضی کاخ سفید خطاب به خبرنگاران
گفت :من صادقانه ترجیح میدهم با بلومبرگ
در انتخابات رقابت کنم تا با برنی سندرز زیرا
ســندرز حامیانی واقعی دارد .چه با سندرز و
حامیانش موافق باشــید یا نباشــید و آنها را
دوست داشته باشــید یا نداشته باشید ،من
فکر میکنم چیزی که او میگوید وحشتناک
است اما او واقعا حامیانی دارد .بلومبرگ فقط
دارد با پول راه خودش را هموار میکند.
ترامپ در ادامه این صحبتهایش با موضوع
نامزدهای ریاست جمهوری حزب دموکرات
پرداختــه و در ادامه درباره جو بایدن ،معاون
رئیس جمهور سابق آمریکا صحبت کرد.
ترامپ گفت ،کمپین ریاســت جمهوری
بایدن یک کمپیــن «تلو تلو خوران» و «مِن
و مِن ُکنان» اســت اما احتمال جهش دوباره
او در رقابت مقدماتی مربــوط به کارولینای
جنوبــی در اواخر ماه جــاری میالدی را رد
نمیکند.
رئیــس جمهــور آمریــکا ادامــه داد :او
همواره میتوانســته ورق را برگرداند .مساله
قرار نیست آسان باشــد .من فکر میکنم او
میتواند ورق را برگرداند .او فرصت دارد.
با این حال ترامپ باز هم به بلومبرگ که
کمی قبل از ســخنرانی وی به خاطر انتشار
یک فایل صوتــی جدید از صحبتهای او در
دفاع از سیاســتهای بازرســی بدنی پلیس
مورد هجمه قرار گرفت ه بود پرداخت.
ترامــپ در صحبتهایــش از بلومبــرگ
مشخصا به خاطر عذرخواهی از بابت استفاده
از بازرســی بدنی انتقاد کرده و صراحتا گفت
که او هنوز از این سیاست حمایت میکند.
او تاکید کرد :من از هر آنچه که ما بتوانیم
برای کاهش نــرخ جرایم و خالصی یافتن از
مواد مخــدر انجام دهیم حمایت میکنم .اما
من فکر میکنم وقتی یک نفر کل زندگیاش
حامی بازرســی بدنی بــوده و بعد یک دفعه

تصمیم میگیرد دموکرات شــود ،به کلیســا
برود و عمال گریه کند ،افتضاح به نظر برسد
و بگوید عجب کار وحشــتناکی کرده از نظر
من این عدم صداقت او را میرساند.
ترامــپ از بلومبــرگ بــه عنــوان یک
چهــره «ســبک وزن» و «یکــی از بدترین
مناظرهکنندههایــی که تا کنــون دیده» یاد
کرد.
برنامه تبلیغاتی گران بلومبرگ
ســایت ونیتــی فِــر در تحلیلی نوشــت
که مایــک بلومبرگ ،تکنوکــرات نیویورک
روز بــه روز مبلغ بیشــتری را برای تبلیغات
انتخاباتــیاش صــرف میکنــد .براســاس
گزارشها ،بلومبرگ پیش از این بیش از 300
میلیون دالر برای نامزدی ریاست جمهوریدر
چندین رسانه تبلیغاتی خرج کرده بود .پس
از فاجعه دموکراتها در آیووا  ،او بیشــتر هم
خودش را در راه رسیدن به ریاست جمهوری
مستحق دید .عالوه بر این ،مبارزات انتخاباتی
وی به روشــی کام ً
ال جدید برای خرج کردن
پول در خارج از نقاط تبلیغاتی سنتی صورت
میگیــرد و ممکــن اســت او را به صاحب
بعدی شــرکت فت تامــی Flat Tummy
تبدیل کند .در ادامه این مطلب آمده اســت
که اگر شــما نیز در اینستاگرام یا توییتر بین
 1000تا  100هــزار دنبال کننــده دارید،
پس میتوانیــد از ولخرجیهــای تبلیغاتی

بلومبرگ بهرهمند شــوید ،البته نباید انتظار
داشــته باشید همان دستمزدی که وی برای
کارمندان کمپیــن انتخاباتی تعیین کرده را
دریافت کنید .گزارش دیلی بیســت در روز
جمعه نشــان داد که شهردار سابق نیویورک
در ازای هر پســت مبلــغ  150دالر با نرخ
ثابت را به اینفلوئنســرها یعنی کســانی که
دنبال کننده زیادی دارنــد ،میدهد .از آنها
خواســته شــده که توضیح دهند چرا مایک
بلومبرگ کاندیدای قدرتمند و مطلوبی است
که میتواند در مسیری حرکت کند که همه
آمریکایی احساس عزت و احترام کنند.
امکانی محیا شــده که نزدیک به  70هزار
فرد پرنفوذ در رسانههای اجتماعی فرصتهای
درآمدزایی داشــته باشــند ،اینها امکانات
بالقوهای برای بلومبــرگ و اهداف انتخاباتی
او به حســاب میآیند :این افراد سواالتی را
از کاربران میپرســند اینکه مثال« :آیا شــما
در معــرض هرج و مــرج و خطر هســتید.
موضوعاتی که بیشتر برای ما مهم است؟ لطفاً
افکار خود را به صورت شــفاهی یا پستهای
تصویری بیان کنید ،لطفاً دلیل حمایت خود
از مایک را بنویسید .نسخه کمپین بلومبرگ
شــامل یک دستورالعمل برای همه تصاویر و
فیلمهای مشــترک است تا بدین شکل جلوه
خوبی داشته باشد ،استفاده از عبارت «ما نیاز
بــه تغییر در دولت داریــم» یکی از جمالت

پیروزی سندرز در نیوهمپشایر
ســناتور برنی ســندرز توانســت با اختــاف اندکی
پیت بوتجــج را در رقابت درون حزبــی دموکراتها در
نیوهمپشــایر برای انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰
شکســت دهد و جو بایدن هم با اختالف زیادی شکست
خورد.
شــبکههای خبری سیانان و انبیســی از پیروزی
ســناتور برنی سندرز در مراسم سهشــنبه شب به وقت
محلی آمریکا خبر دادند .با ارســال گزارش  ۹۰درصد از
مناطق مشخص شد ،سندرز حدود  ۲۶.۱درصد از آراء را
به دســت آورده و پس از او پیت بوتجج ،شهردار ایندیانا
با کســب  ۲۴.۴درصد قرار گرفت .سناتور ایمی کلوبشار
از مینهسوتا با کسب  ۱۹.۸درصد جزو سه مقام اول قرار
گرفت .ســناتور الیزابت وارن با کسب  ۹.۳درصد رای به

بمب افکنهای آمریکایی در آسمان تایوان

پــس از آنکه نیروی هوایی تایوان اوایل هفته پرواز جنگندههای چینی را
بــر فراز این جزیره رصد کردند،وزارت دفاع تایوان اعالم کرد ،بمبافکنهای
آمریکایی دیروز (چهارشنبه) نزدیک این کشور به پرواز درآمدند .به گزارش
رویترز ،ایاالت متحده مهمترین حامی تایوان اســت و به رغم نداشتن روابط
دیپلماتیک ،تامین کننده اصلی سالح برای تایوان محسوب میشود .تنشها
بین تایوان و چین روز یکشــنبه و دوشنبه در حالی افزایش یافت که تایوان
جنگندههــای اف ۱۶-خود را برای رصد بمب افکنها و جنگندههای چینی
اعزام کرد .چین از  ۲۰۱۶و زمانیکه تسای اینگ ون ،رئیس جمهوری تایوان
زمام امور را به دست گرفت ،رزمایشهایی با عنوان «محاصره جزیره» انجام
میدهد .پکن بر این باور است که رئیس جمهوری تایوان به دنبال استقالل
رسمی است.تسای اینگ ون میگوید ،تایوان یک کشور مستقل است .وزارت
دفــاع تایوان امــروز اعالم کرد ،یک جنگنــده  mc-130آمریکایی که یک
هواپیمایی ماموریتی ویژه است بر فراز تنگه تایوان پرواز کرد.
عفو بینالملل با انتقاد از ســرکوب فعاالن
مراکشــی به دلیل انتقادشــان از پادشــاه یا
نهادها و مســؤوالن رســمی این کشور اعالم
کرد ،دستکم  ۱۰تن بازداشت شدهاند.
بــه گزارش ایســنا ،بــه نوشــته روزنامه
فرامنطقهای القدس العربی ،عفو بینالملل در
بیانیهای با اشــاره به ثبت بازداشت دستکم
 ۱۰فعــال مراکشــی و محکومیــت آنها با
حکمهای ســنگین از نوامبر اعالم کرد :آنها
به اهانت به نهادهای قانون اساســی و توهین

پرکاربرد در تمامی صفحات متعلق به کمپین
بلومبرگ اســت .کمپین انتخاباتی بلومبرگ
این حق را قائل اســت کــه محتوای هر یک
از صفحــات کمپین مجددا بازنشــر شــود.
تاکنون بازوی رســانههای اجتماعی مبارزات
انتخاباتی بلومبرگ ابتکارات عجیب و غریبی
را از خودشــان به نمایش گذاشــتهاند ،مثال
در یکی از ویدیوها فردی به تصویر کشــیده
میشــد که میتواند تعداد زیادی باطری در
دهانش جا دهد ،خوردن بستنی با یک قاشق
بزرگ و فتوشــاپ چهره نامزدهای انتخاباتی
همه بخشی دیگر از این برنامههای تبلیغاتی
عجیب کمپین بود .وقتی در ژانویه از مسئول
کمپین تبلیغاتی بلومبرگ در این باره سوال
شــد وی گفت که هدف ما بــاال بردن جنبه
سرگرمی است.
قدرت بــاالی بلومبرگ در ایــن دوره از
انتخابــات در واقع به واســطه کیف پول او
اســت .او  10میلیــون دالر بــرای تبلیغات
ســوپر بول هزینه کــرد و کمپیــن خود را
بــا  2100کارمنــد در  40ایالــت در عرض
چنــد هفته با ارائه دســتمزدهای رقابتی به
کار گرفــت .بســیاری تصــور میکردند که
فعالیتهای وی بدون برنامه و نا به ســامان
خواهد بود ،امــا برعکس جو بایــدن ،اتفاقا
او برنامــه یکنواختی داشــته اســت .اگرچه
بلومبرگ در صدر نظرسنجیهای آیووا جایی

نداشــت و در رقابتهای آینده نیوهمپشایر،
کارولینای جنوبی یا نوادا هم به نظر میرسد
در جمع  5نفر برتر نظرســنجیها نباشــد،
اما نظرســنجیهای ملی به طور کلی نشان
میدهد که او با یک میانگین نسبتا خوب در
جایگاه چهارم قرار دارد .اگر او بتواند تعدادی
از حامیان کشــتی در حال غرق شدن بایدن
را نیز با خود همراه کند جایگاهاش بهتر هم
میشود.
فقدان کاندیدای شاخص
در اردوگاه دموکراتها
«فرید زکریا» مجــری ویژه برنامه «جی.
پی.اس» شــبکه ســیانان در تحلیل خود
گفت که آنچه در انتخابات انجمنهای حزبی
ایالــت آیوا رخ داد برای دموکراتها بســیار
نگران کننده اســت .حضــور رایدهندگان
آیــوا در انتخابات میان دورهای ســوم فوریه
(دوشــنبه  ۱۴بهمنماه) به مراتب پایینتر
از حضور آنها در انتخابات  ۲۰۰۸میالدی بود
که باراک اوباما آنها را تشــویق به شرکت در
این کار کرده بود .زکریا ادامه داد که به نظر
میرســد انتخابات  ۲۰۲۰همانند انتخابات
 ۲۰۱۶خواهــد بــود .چنانچه بــه انتخابات
مقدماتی  ۲۰۱۶آمریکا نگاه کنیم ،میبینیم
همه  ۱۲نامــزد جمهوریخواه بر علیه ترامپ
تالش کردنــد ،بطوری که لینــدزی گراهام
ســناتور کهنــهکار آمریکایــی ،او را خطری
برای کشور تلقی کرد اما در نهایت زمانی که
ترامپ بعنوان نامزد برگزیده این حزب اعالم
شد ،همه جمهوریخواهان در پشت سر او قرار
گرفته و امروز شاهد حمایت  ۹۵درصدی آنها
از ترامپ هستیم.
زکریــا به برنی ســندرز و پیته بوتیجیج،
دو نامزد دموکرات ،یکی  ۷۹ســاله و دیگری
 ۳۸ســاله اشــاره کرد و گفت :هریک مولفه
ای دارنــد که تکمیل کننده این نامزد واقعی
نیســت؛ دموکراتها تنها در فکر شکســت
دادن ترامپ و تمرکز بر پیروزی در انتخابات
هستند درحالی که جمهوریخواهان نهفته در
دروغ هستند.
وی ادامــه داد :دموکراتهــا به دواطلبی
نیازمندند که به این حــزب و طرفداران آن
نیــرو و انرژی بدهد و چپها و راســتها را
گردهم آورد؛ اما شــواهد تاکنون نشان داده
که دموکراتها از چنیــن نامزدی برخوردار
نیستند.

شانس پایین کاندیدای سوسیالیست در انتخابات آمریکا

جایگاه چهارم رسید و جو بایدن ،معاون رئیسجمهوری
پیشین آمریکا تنها  ۸.۴درصد از مجموع آراء را به دست
آورد .اندکی پس از مشخص شدن نتایج ،سندرز انتقادات
از دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا را از ســر گرفت.
او در مراســمی در منچستر گفت :امشــب نیوهمپشایر
پیامی مبنی بر این فرســتاد که مردم شاغل برای انقالب
سیاسی در این کشور آمادگی دارند .این چیزی است که
برای شکســت دونالد ترامپ نیاز اســت .رایدهندگان
دموکرات این ایالت به نســبت دو به یک ،در نظرسنجی
پــس از رایگیری انبیســی نیــوز گفتند کــه آنها
خواســتار انتخاب نامزدی هســتند که قادر باشد ترامپ
را در انتخابــات نوامبر شکســت دهد ،نه فردی که صرفا
در مسائل محبوبتر باشد.

نتایج جدیدترین نظرســنجی موسســه گالوپ نشان
میدهــد که  ۵۳درصد آمریکاییها بــا رای دادن به یک
نامزد سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰
مخالف هستند .به گزارش تارنمای هیل ،نتایج نظرسنجی
جدید موسسه گالوپ که سهشنبه ( ۲۲بهمنماه) منتشر
شد ،بیانگر آن است که بیشتر آمریکاییهای شرکتکننده
در این نظرســنجی به نامزد سوسیالیست رای نمیدهند.
بیشــترین مخالفتها از سوی رایدهندگان جمهوریخواه
مطرح شــد .وقتی از آنها پرسیده شــد آیا به نامزدی از
حــزب خود که بــه طور کلی فــردی بــا صالحیت اما
سوسیالیســت اســت ،رای خواهند داد؟ ،فقط  ۴۵درصد
پاســخ مثبت دادند و  ۵۳درصــد مخالفت کردند .میزان
پذیرش نامزد سوسیالیست نزد رایدهندگان آمریکایی در

موافقت مشروط آمریکا با توافق صلح با طالبان
به گفته مقامهای آمریکایی و افغان ،با گذشــت بیش از  ۱۸سال از حمله
ایاالت متحده به افغانســتان ،دونالد ترامپ به طور مشروط یک توافق صلح
بــا طالبان را که آخرین نیروهای آمریکایی را از این کشــور خارج میکند،
تایید کرده اســت و این به صورت بالقوه پایــان طوالنیترین جنگ آمریکا
آغاز میشــود .به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه نیویورک تایمز ،این توافق
اما تنها در صورتی به امضا میرســد که طالبــان تعهد خودش را به کاهش
بادوام خشــونت ،طی یک دوره آزمایشــی هفت روزه در اواخر همین ماه به
اثبات برســاند .چنانچه طالبان به خصومتها پایان داده و توافقی امضا کند،
ایاالت متحده بعد از آن خروج تدریجی نیروهای آمریکایی را آغاز میکند و
مذاکرات مســتقیم میان رهبران افغان و طالبان بر سر آینده این کشور آغاز
میشود.به گفته یک مقام ارشد و مطلع افغان ،مایک پامپئو وزیر امور خارجه
آمریکا سهشــنبه در تماسهای تلفنی جداگانه به رهبران ارشــد افغانستان
اطالع داد که ترامپ موافقت مشروط با این رویکرد را اعالم کرده است.

این نظرسنجی نسبت به پرسش مشابهی از سوی موسسه
گالــوپ در ژوئن(خرداد-تیــر) ســال  ،۲۰۱۵دو درصد
کاهش نشان میدهد .براســاس این نظرسنجی ،احتمال
بیشتری وجود دارد که دموکراتها به نامزد سوسیالیست
رای دهند .این نظرســنجی نشــان داد که  ۷۶درصد از
دموکراتهــا به نامزد سوسیالیســت و فقــط  ۱۷درصد
جمهوریخواهان به نامزد سوسیالیســت رای میدهند .در
بین رایدهندگان مســتقل ۴۵ ،درصد موافقت خود را با
رای دادن به نامزد سوسیالیســت ابراز کردهاند .به نوشته
هیــل ،این وضعیت میتواند در انتخابات آبان ( ۹۹نوامبر
 )۲۰۲۰خود را نشــان دهد به ویــژه اینکه دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا و متحدانش ،تاکنون دموکراتها
را به عنوان سوسیالیست محکوم کردهاند.

دالیل توقف مذاکرات عربستان و قطر

یک منبــع دیپلمات بــه روزنامه فرامنطقهای الشــرق االوســط گفت،
مذاکرهکنندگان قطری سردرگم شده بودند و جدیتی از خود برای دستیابی
به راهحلهای توافقی که ریشه بحران را حل کند ،نشان ندادند .آنها به جای
آن برای طوالنی کردن مذاکرات راه نیرنگ و فریبکاری را در پیش گرفتند
و این ،ریاض را به توقف مذاکرات واداشت در حالیکه از همان ابتدا به پایان
دادن به بحران روی بازی نشان داده بود .وی مدعی شد ،عربستان به دیدگاه
خود در حل اختالفات به خصوص در مســائلی کــه امنیت ملی چهارجانبه
عربی را تهدید میکند ،پایبند است و قبل از بازگشت مجدد به میز مذاکرات
شرط گذاشــته که دوحه از «فریبکاری» که در عملکرد مذاکرهکنندگانش
پیدا بود ،دست بردارد.
عربســتان امــارات ،بحریــن و مصر در ژوئــن  ۲۰۱۷بــا متهم کردن
دوحــه به حمایــت و تامیــن مالی «تروریســم» روابــط دیپلماتیک خود
را با آن قطع کردند.

اعتراض به سرکوب آزادی بیان در مراکش
بــه کارمندان دولتی متهم شــدند .چهار تن
از آنهــا به نقض احترام به پادشــاه که خط
قرمزی در مراکش محســوب میشود ،متهم
شدند.
ایــن افراد پــس از انتشــار پســتها و
ویدئوهایــی در شــبکههای اجتماعی که در
آنها فقر و فساد در مراکش را محکوم کرده

و اتهاماتــی را علیه محمد ششــم ،پادشــاه
این کشــور مطرح کرده بودند ،در شهرهای
مختلف بازداشت شدند.
همچنین رســانههای مراکشــی گزارش
دادند ،یک دانشجو در شهر «اکادیر» واقع در
جنوب این کشــور به اتهام اهانت به نهادهای
قانون اساســی به چهار ســال حبس محکوم

شد .هبه مرایف ،مدیر دفتر منطقه خاورمیانه
و شــمال آفریقای ســازمان عفــو بینالملل
در بیانیهای از مســؤوالن مراکشــی خواست
پیگردها را لغو کــرده و تمامی افرادی را که
محاکمه و تنها به جرم استفاده از حق آزادی
بیان محکوم کردند ،آزاد کنند.
در این بیانیه به پرونده ایوب الســکاکی و

محمد بودوح ،دو وبالگنویسی اشاره شد که
با انتشــار ویدیوهایی در یوتیوب محبوبیتی
در میان مردم به دســت آوردنــد و فرد اول
به چهار ســال و نفر دوم به ســه سال حبس
محکوم شدند.
همچنین در بیانیه یاد شــده به پرونده دو
دانشآموز نیز اشــاره شده اســت ،اولی یک
دانشآموز  ۱۹ســاله بود که به چهار ســال
حبس محکوم شــد و در نهایــت حکم او در
دادگاه استیناف به هشت ماه کاهش یافت.

«خلوصــی آکا» وزیــر دفــاع ترکیه در
مصاحبهای اظهار کرد ،کشــورش هیچ یک
از  ۱۲پســت دیدهبانی خود در ادلب سوریه
را خالی نخواهد کرد و هشــدار داد سربازان
ارتش ترکیه دســتور دارند هر گونه حملهای
از جانب نیروهای دولت ســوریه به پستهای
نظامی را با قدرت تالفی کنند.
رئیس جمهوری ترکیه با هشدار به ارتش
سوریه در مورد هدف قرار دادن سربازان این
کشــور در ادلب ،تاکید کرد که هر کاری که
الزم باشد برای راندن نیروهای ارتش سوریه
به پشــت پایگاههای نیروهای ترکیه در ادلب
انجام خواهد داد.
به گزارش اسکای نیوز عربی« ،رجب طیب
اردوغان» دیروز (چهارشــنبه) در کنفرانس
مطبوعاتی با اشــاره به اینکه در حمله ارتش
سوریه به ادلب  ۱۴تن کشته و  ۴۵تن دیگر
زخمی شــدند ،به ارتش سوریه درباره هدف
قرار دادن سربازان ارتش این کشور در ادلب
هشدار داد.

اردوغــان گفت :گروههــای تحت حمایت
ترکیه برای خارج شــدن نیروهای سوری از
ادلب بسیج شدهاند.
رئیس جمهور ترکیه افــزود :ترکیه قصد
دارد تــا اواخر فوریه ،نیروهای ســوری را از
مرزهای ذکر شــده در توافق سوچی بیرون
کرده یعنی به پشت پایگاههای کنترلی خود
در ادلــب براند و تمــام اقدامات الزم را علیه
ارتش ســوریه از جمله اســتفاده از ابزارهای
زمینی و هوایی در پیش خواهد گرفت.
اردوغان هشدار داد ،در صورتی که ارتش
سوریه حمالت خود علیه سربازان ترکیهای را
تکرار کند ،ارتش ترکیه نیروهای آن را هدف
قرار خواهد داد حتی اگر آنها بیرون از مناطق
ذکر شده در توافقنامه سوچی باشند.
رئیس جمهور ترکیه افزود :جنگندههایی
کــه غیرنظامیــان را در ادلــب هــدف قرار
میدهند ،هرگز نخواهند توانست با آزادی که
قبال داشتند ،پرواز کنند.
وی افزود :با وجــود اینکه همه «فاجعه»

کاهش نسبی محبوبیت اردوغان
نتایج یک نظرســنجی جدید نشــان داد ،میــزان محبوبیت رجب طیب
اردوغان به پایین ترین میزان خود از اکتبر  ۲۰۱۸تا کنون رســیده است .به
گزارش عرب نیوز  ،شــرکت نظرسنجی متروپل در این نظرسنجی خود نشان
داد میــزان محبوبیت رجــب طیب اردوغان ،رئیس جمهــور ترکیه به میزان
حدود دو درصد نســبت به میزان مربوط به دسامبر  ۲۰۱۹کاهش یافته و از
 ۴۳.۷درصد به  ۴۱.۹در ژانویه  ۲۰۲۰رســیده است .کارشناسان معتقدند از
جمله دالیل اساســی این کاهش محبوبیــت ،دیکتاتوری و قدرت طلبیهای
اردوغان و آســیبهای او به نهادهای دموکراتیک این کشــور است .دادههای
شــرکت نظرسنجی مذکور نشان دادهاند اوج محبوبیت اردوغان مربوط به ماه
اکتبر ،زمانی که او دستور به اجرای حمله به مناطق شمال شرق سوریه را داد،
با میزان  ۴۸درصد بوده است .همچنین نظرسنجی جدید این شرکت مشخص
کــرد ۸۲.۳ ،درصــد از رای دهندگان حامی حــزب دموکراتیک خلق۸۷.۴ ،
درصــد از حامیان حزب مردم جمهوریخــواه و  ۸۳.۳درصد از رای دهندگان
حامی «حزب خوب» ترکیه از نحوه رهبری اردوغان در ترکیه ناراضی هستند.
یک مطالعه جداگانه دیگر که از سوی حزب مردم جمهوریخواه ترکیه صورت
گرفت همچنین نشان داد ۴۰ ،درصد از رای دهندگان حامی اردوغان احساس
میکنند نظام ریاســت جمهوری ترکیه نیاز بــه اصالح دارد در حالی که ۵۴
درصد از حامیان حزب جنبش ملیگرای ترکیه نیز خواستار تغییر نظام حاکم
بر ترکیه شدهاند .نظرسنجی «تمیس ریســرچ» که نتایجش اوایل ماه فوریه
انتشــار یافت مشــخص کرد که اکرم امام اوغلو ،شــهردار شهر استانبول و از
رقیبان اردوغان با توجه به داشــتن کاریزمــا و درپیش گرفتن یک گفتمان
سیاسی فراگیر توانســته محبوبیت  ۴۹درصدی پیدا کند در حالی که بعد از
او منصور یاواس ،شهردار شهر آنکارا با  ۴۷درصد در جایگاه دوم و اردوغان با
 ۴۲درصد در جایگاه سوم قرار گرفتهاند.
اکونومیک

تاثیر ویرانگر ویروس کرونا بر اینترنت نسل پنجم  

ویــروس کرونا که جان بیش از یکهزار و  ۱۰۰نفر را در چین گرفته ،بتدریج
ســاختارهای اقتصادی و تجاری این کشور را در معرض آسیبهای بیشتر قرار
می دهد و در تازه ترین مورد این کشــور از کاهش سرعت رشد شبکه اینترنتی
نســل پنجم خبر داده است .شرکت زیرمجموعه چاینا موبایل روز چهارشنبه در
پکن بزرگترین اپراتور بی سیم جهان از توقف ساخت ایستگاههای بیشتر ارسال
دادههای مرتبط با شــبکه اینترنتی پرسرعت نســل پنجم خبر داده است .این
شــرکت در گزارشی تاکید کرد :شــیوع کرونا بی تردید باعث می شود تا زمان
ساخت ایستگاههای زیربنایی و تجهیزات مرتبط با شبکه مذکور به تعویق بیفتد،
این موضوع احتماال بر کسب و کارهای اینترنتی نیز تاثیر خواهد گذاشت .چین
کوشــش کرده است تا شمار مشترکان اینترنت پرسرعت نسل پنجم را در سال
 ۲۰۲۰میالدی افزایش دهد اما االن بر روی مبارزه با ویروس کرونا متمرکز شده
است و زمان و نیروی کافی برای ساخت ایستگاههای مربوط ندارد .روزنامه اقتصاد
در چین گزارش داده اســت :شیوع کرونا در نقاط مختلف چین باعث شده است
تا مدیران شــعبه پکن از چاینا موبایل تصمیم به تعویق زمان ساخت ایستگاهها
بگیرند .چاینا موبایل نیز در تارنمای خود اعالم کرده اســت که برنامههایش را
در زمان حاضر تغییر می دهد و ارزیابیهای جدید از شرایط در ماه مارس انجام
خواهد شد .چین پیشرو ساخت شبکه اینترنتی نسل پنجم تلفنهای هوشمند
است و بر اساس برنامه مدون به دنبال آن است که تا سال  ۲۰۲۵میالدی شمار
مشترکان این شبکه را به  ۶۰۰میلیون نفر برساند .سال گذشته میالدی وزارت
صنعت و فناوری اطالع رسانی چین از ساخت  ۱۳۰هزار ایستگاه پایه برای این
شبکه پرسرعت خبر داد و قرار بر این بوده است که در سال  ۲۰۲۰میالدی ۴۰۰
هزار ایستگاه دیگر ساخته شود.
تروریسم

زندان داعشیها در سوریه

شبکه «آر.ت.ال» فرانسه در گزارشی از یک زندان نگهداری داعشیها واقع
در شــمال شرقی ســوریه در عین حالی که از آن به عنوان مکانی فوقالعاده
امنیتــی ،مخوف و مرموز یاد می کند ،نوشــت « :زندانیهای این زندان حتی
نمیدانند که سرکرده داعش کشته شده است ».این شبکه رادیویی فرانسوی
روز چهارشنبه با انتشار ویدئویی در تارنمای خود می نویسد« :برای پیشگیری
از وقوع شــورش ،زندانیان نمی دانند که رئیس داعش مرده اســت یا این که
ترکیه در ماه اکتبر حمله ای علیه سوریه آغاز کرد».
«امیلی بوژارد» گزارشــگر آر.ت.ال افزود « :یک زندانی از ما می پرسد که
چه مدت در این مکان خواهد ماند » .گزارشگر می گوید« :ما حق نداریم به او
پاسخ دهیم ».او می گوید :نگهبانانی که نقاب بر صورت دارند از ما استقبال و
ما را به سمت یکی از سلول ها هدایت می کنند .سلولی با یک دریچه کوچک
که بوی ناشــی از آن که به بیرون میآید به سختی قابل تحمل است .در این
اتاق به ابعاد  12در دو متر که در روز هم نوری ندارد ۴۴زندانی جا داده شده
که باعث ازدحام شدید در این سلول است.
آر.ت.ال گزارش میکند که در انتهای ســلول برخی از زندانیان بسیار الغر
هستند و به ســختی قادر به حرکت هستند .افراد مریض همگی در یک اتاق
جمع آوری شــده اند .این رسانه فرنسوی نوشــته که ۳۵۰زندانی زخمی و یا
دچار ســوء تغذیه شده اند .برخی از افرادی که در این سلول ها نگهداری می
شــوند مدعی هستند که اصال عضو داعش نیستند و مشغول تجارت بودند که
بازداشت به این زندان آورده شدهاند.
رئیس اداره مبارزه با تروریســم سازمان ملل به تازگی گفته که حدود ۲۷
هزار تروریست خارجی در سوریه و عراق حضور دارند.
کوتاه از جهان

بازگشایی پل هایمحل اعتراضات عراق

ســومریه نیوز :فرماندهی عملیات بغداد دیروز چهارشنبه از بازگشایی
میدانها ،پلها و مســیرهایی که از ماهها قبل به خاطر اعتراضات بسته شده
بودند خبر داد.

دومین سقوط هواپیمای پاکستانی

رجزخوانی تند اردوغان علیه دمشق
رخ داده در ادلــب را نادیــده گرفتند ،ترکیه
هرگز در برابر اتفاقات جاری در ادلب سکوت
نخواهد کرد.
اردوغان ادامه داد :آشــکارا میگویم ،هیچ
کســی در محلی که خون سربازان ترکیهای
به زمین ریخته شــده ،هرگز در امان نخواهد
بود و از این به بعد هرگز از هیچ «مزدوری»،
کینه یا اقــدام تحریکآمیزی چشمپوشــی
نخواهیم کرد.
رئیــس بخــش تهدیدهــا و چالشهای
نوظهور در وزارت خارجه روسیه گفت :بارها
و به صراحت اعالم کردیم که نه روســیه و نه
نیروهای مســلح سوریه هیچکدام به ساکنان
غیرنظامی حمله نمیکنند .همه حمالت تنها
علیه گروههای تروریســتی است؛ گروههایی
که با مقامات مشــروع (دمشق و متحدانش)
میجنگند .در همین راستا ،روسای جمهوری
ترکیه و روســیه دیــروز (چهارشــنبه) در
گفتوگــوی تلفنی بر اهمیــت اجرای کامل
توافق سوچی پیرامون ادلب تأکید کردند .دو
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جئو :نیروی هوایی پاکســتان روز چهارشــنبه اعالم کــرد که یک فروند
هواپیمای آموزشــی در شمال غرب این کشور سقوط کرد .پنج روز پیش نیز
یک فروند هواپیمای میراژ متعلق به نیروی هوایی پاکستان در منطقه شرقی
ایالت پنجاب سقوط کرد و خلبان آن جان سالم بدر برد.

توافق آمریکا و طالبان برای کاهش تنش

آسوشیتدپرس :رابرت اوبراین ،مشــاور امنیــت ملی آمریکا سهشنبه در
مراســمی به میزبانی شورای آتالنتیک در واشــنگتن با ابراز خوشبینی کرد
که توافقــی میان آمریکا و طالبان ظرف «چند روز یا چند هفته آتی» منعقد
شود اما او خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را «قریبالوقوع» ندانست.
طرف در جریان این مکالمه تلفنی بر اهمیت
ق روســیه و ترکیه از جمله
اجرای کامل تواف 
توافق ســوچی تأکید کردند که  ۱۷دسامبر
 ۲۰۱۸به امضا رسید.
شــبکه اسکای نیوز به نقل از برخی منابع
گزارش داد ،نیروهای ترکیهای با ادامه انتقال
تجهیزات و کاروانهای نظامی این کشــور به
داخل خاک سوریه ،یک پایگاه نظامی جدید
را میان دو شــهرک بنــش و طعوم در حومه
شمالی ادلب ایجاد کردند.

بر اســاس برخی گزارشها ،دســتکم دو
کاروان ترکیهای شامل  ۱۰۰خودروی نظامی
از جملــه دهها تانک ،خودروی زرهی و نفربر
وارد سوریه شدند.
به گفته منابع یاد شده ،دو کاروان ساعات
اولیه صبح امروز از گذرگاه کفر لوسیون وارد
خاک سوریه شــده و به مسیر خود به سوی
حومه شــمال غربی حلب کــه به تازگی یک
پایگاه نظامی جدید ترکیه در مسیر ارتباطی
الجینه-االرتاب احداث شده ،ادامه دادند.

عملیات داعش در الجزایر

رویترز :گروه تروریســتی داعش مسؤولیت حمله انتحاری روز یکشنبه به
یک پایگاه ارتش الجزایر در نزدیکی مرزهای این کشــور با مالی را که در آن
یک سرباز کشته شد ،بر عهده گرفت.

هشدار اروپا درباره الحاق غور اردن

روســیا الیوم« :جوزپ بورل» رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در
ســخنرانی خود پارلمان اروپا گفت ،این اقدام (الحاق غور اردن) ممکن است
رخ دهد .مطمئنا پیامدهای الحاق غور اردن مثبت نخواهد بود.

