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توقف عرضه لوازم آرایشی
مارک «ایوانکا ترامپ»
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تحلیل روز

گزارش تحلیلی
کنگره آمریکا فروش جنگنده به ترکیه
را متوقف کرد

دکترحامد رحیمپور
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اف 35 -در قبال انصراف از اس400 -

آغاز سراسیمگی های تل آویو
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کوتاه از بین الملل
مدرن ترین ناو سعودی ،هدف موشک های
انصارا...
ارتش یمن و نیروهای انصارا ...اعالم کردند که ناو «الدمام»
عربســتان ســعودی را در نزدیکــی ســواحل غربــی هدف
موشکهای خود قرار داده اند .ناو الدمام مدرنترین ناو و
شــناور فعال در نیروی دریایی عربستان است که نیروهای
انصارا ...توانستهاند آن را شکار کنند .نیروهای انصارا...
پیشتر در ژانویه ۲۰۱۷و اکتبر ۲۰۱۶نیز دو کشتی جنگی
عربستان و امارات را در سواحل یمن هدف قرار داده بودند
و ماه گذشــته نیز با دو موشــک یک ناوچه اماراتی را هدف
گرفتند.

حمله انتحاری داعش در جنوب سوریه
با  50کشته
حمالت روز گذشته داعش در استانهای «سویداء» و «درعا»
در جنوب ســوریه ،باعث کشــته شــدن  50غیر نظامی شد.
منابع سوری میگویند این حمالت در چند مکان و انتحاری
بوده است .ازســوی دیگر،خبرگزاری رویتــرز با جمعآوری
اطالعات و مصاحبه با مقامات دولتی ،ارتشــی و اطالعاتی
عراق در گزارشی به بازگشت نیروهای داعش به این کشور با
هدف تخریب دولت مرکزی با استفاده از تاکتیکهای جنگ
چریکی پرداخته است.تنها در استانهای کرکوک ،دیاله و
صالحالدین ماه گذشته حداقل  ۸۳مورد آدمربایی ،قتل یا
هر دو اتفاق افتاده است.
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نمای روز

دویچه وله :ماشــینهای آب پاش پلیس ضدشــورش
هامبورگ صبح دیــروز تغییر کاربری دادنــد و از آنها
برای آبیاری پارکهای شــهر اســتفاده شــد .کاهش
بارندگــی و گرمــای بیشازحــد ،فضــای ســبز شــهر
هامبورگ را با خطر خشکی روبه رو کرده است.
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استرالیا
بالون «بچه نق نقو»؛

این بار در آسمان کانبرا

فعاالن اســترالیایی قرار اســت در اعتراض
به ســفر آینده دونالد ترامپ به این کشور
برای مالقات با نخســت وزیر اســترالیا
بالــون غول پیکــر «بچه نــق نقــو» را در
آسمان به پرواز درآورند .احتمال
مــی رود رئیــس جمهــور آمریکا
پس از نشست سازمان همکاری
هــای اقتصــادی آسیا-پاســیفیک در
ماه نوامبر سال جاری به کانبرا پایتخت
استرالیا سفر کند .از زمان ســفر ترامپ به انگلیس ،این بالون
دردیگرنقاطجهانهمطرفدارپیداکردهاست.یکفعالاهل
نیوجرسیبهتازگیمبلغ 20هزاردالربرایساختاینبالون
و به پرواز درآوردن آن نزدیک زمین گلف ترامپ در بدمینستر،
پولجمعآوریکردهاست.

عکس :آرشیو

نجــات بیــش از  800تــن از عناصــر ســازمان موســوم بــه
«کالهسفیدها» و انتقالشان به اردن  ،حمله موشکی به پایگاه
نظامی ســوریه در «حماه» وســاقط کــردن جنگنده ســوری از
نوع «ســوخو »22توســط موشــکهای «پاتریوت» همزمان با
پیشنهادروسیهمبنیبردورشدننیروهایمقاومتکهاز100
کیلومتریمرزهایجوالنردمیشوند،نشاندهندهایناست
کهتلآویوبرایحفظموازنهبازدارندگی،سراسیمهشدهاست.
حتیفعالیتهایمیدانیاسرائیلدرجنوبسوریهبهآنچهکه
دررسانههایخبریمنتشرشدهاست،محدودنمیشود؛طی
چندروزگذشته،فرماندهانبرخیازگروههایتروریستیمانند
نصار»فرمانده«تیپشوالیههایجوالن»«،احمدالنحس»
«معاز ّ
فرمانده«تیپسیفالشام»و«عالءالحلقی»ازفرماندهان«ارتش
ابابیل»بهسفربهاراضیاشغالیفلسطینفراخواندهشدهاند.
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی جوالن و اهمیت آن برای رژیم
صهیونیستی،ازابتدایشروعبحرانسوریهوهمزمانبااشغال
این استان از ســوی گروه های تروریستی ،رژیم صهیونیستی
با برقراری ارتباط با این گروه ها و حمایت همــه جانبه از آن ها
ســعی کرد از اســتان قنیطره به عنوان یک کمربند امنیتی در
اطراف بلندی های جوالن استفاده کند و یک منطقه حائل را
با هدف افزایش عمق راهبردی خود در شمال اراضی اشغالی
ایجادکند.اماحاالحرکتارتشبهسمتاستانقنیطرهوتالش
برایآزادسازیایناستانازدستگروههایتروریستی،زمینه
را برای حضور نیروهای مقاومت در نقطه تماس با بلندی های
جوالنفراهمکردهوهمینمسئله،عمقراهبردیصهیونیست
ها را در یک وضعیت کامال شــکننده قرارداده است.بر همین
اساس،انتظارمیرودهمزمانباشروععملیاتارتشدراستان
قنیطره و تشــدید حمالت علیه گروه های تروریستی و پیش از
آزادسازی کامل این اســتان ،عملیات محدود و نقطهای رژیم
صهیونیستینیزباهدفکارشکنیدرروندانجاماینعملیات
باسرعتفزایندهایهمراهباشد.
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نقش فراموش شده زنان وکودکان درگروه هایتروریستی

ازجعل سوره سیب تا تبلیغ برنج وقهوه

کاسبی مجازی مفتی وهابی
شــیوخ وهابی به جای موضعگیری درباره مهم ترین مســائل
روز جهان اســام یا انتقاد از سیاستهای آل ســعود از جمله
بازداشــت روزافزون مخالفــان و منتقدان داخلی به مســائل
حاشــیهای میپردازند که محمد العریفی یکی از این شــیوخ
جنجالی در فضای مجازی به شــمار مــیرود .العریفی مدتی
استکهکارهایعجیبیمیکند،مثالچندیپیشدرصفحه
شخصیخوددرتوئیترکه 21میلیوننفردنبالکننده(فالوئر)
دارد،آگهی تبلیغاتی درباره برخی محصوالت همچون برنج
و چای منتشــر کرد و به تازگی هم یک آگهی تبلیغاتی درباره
قهوه تولیدی یک شرکت به نام شــرکت الخیر در صفحه خود
قرار داده است.در این آگهی آمده است « :قهوه شرکت الخیر،
ســریع آماده میشــود و نیاز به تــاش زیاد برای آمــاده کردن
ندارد ،مسافر تابســتان ،اصول کیفیت را فراموش نکن».این
گونه اقدامات ســبب شــده اســت تا فعاالن در فضای مجازی
وی را آماج انتقادهای خود قرار دهند.با وجودی که حســاب
شــخصی وی 21میلیون نفر دنبال کننــده دارد ،ولی توئیت
تبلیغاتیجدیدویتنها 178باربازنشر(ریتوئیت)شدهاست
آنهمبعدازگذشتبیشاز 12ساعتازانتشارآن.کاربریدر
واکنش به این اقدام العریفی به طعنه خطاب به وی نوشت  :آیا
قهوهخوبسببافزایشقدرتبرایعبادتوشبزند هداری
میشود؟العریفی یک ماه پیش هم یک آگهی تبلیغاتی دیگر

بیوه هایی علیه اروپا

دربارهمحصولچایاینشرکتدرصفحهخودقراردادهبود.
فعاالن ســعودی با حمله به العریفی گفتهاند وی باید به جای
پرداختن به امور تجاری و حاشیهای در مقابل بازداشتهای
مستمر علما و مبلغان در عربســتان موضعگیری کند.آن ها
العریفیرابهتسلیمشدندربرابرفشارهایحکومتسعودی
و خودداری از هرگونه اظهارنظــر و موضعگیری در خصوص
مســائل محوری جهان اســام همچون مســئله فلســطین و
مســائل منطقه مانند بحران میان قطر و چهار کشور عربی به
سرکردگی سعودی متهم کردهاند .العریفی تاکنون چندین
فتوایعجیبوغریبصادرکردهاستکهجنجالیترینفتوای
وی همان است که در آن به شورشیان سوری ،اجازه میدهد
تا با زنان ازدواج کوتاه و چندســاعته داشــته باشند! العریفی
همچنین در اقدامی جنجالی که واکنش مفتیهای افراطی
ســعودی نظیر صالح فوزان را برانگیخت ،قرآن را به تمسخر
گرفته و سورهای به نام «تفاح» (ســوره سیب) جعل کرده و آن
را با لحــن و آهنگ قرآنی ،قرائت کرده است..شــیخ العریفی
چند ماه پیش هم یک آگهی تبلیغاتی مربوط به وسایل منزل
را پس از آن که مورد انتقادهای شــدید قرار گرفت ،از صفحه
خود حذف کرده بود.این شیخ وهابی ید طوالیی در حمایت
تبلیغی و رسانهای از گروههای تروریستی تکفیری در منطقه
به ویژه در سوریه دارد.

تصور عمومی درباره داعش مردانی با ریشهای بلند و
لباسهایتیرهاستکهمیتوانندسرانسانهایبیگناه
را از بــدن در مقابل دوربینهای ویدئویــی جدا کنند و
آن را یک افتخار و مجوزی بــرای ترفیع درجه در مقابل
اربابان بعضا غربیشان بدانن د اما در پس این خشونت
جبهه خطرناکتری نهفته اســت که نمونههای بسیار
تضعیف شــده آن را در «بیوههای ســیاه» روسی شاهد
بودهایم.آنهابازماندگانجنگاولودومچچنبودند
که در مدرسه بســان و تئاتر مسکو دســت به اقدامات
تروریستیدرروسیهزدند.هستهمرکزیاینجریانرا
زنان تشکیل میدادند و هم اکنون این بیم وجود دارد
که تروریســتها در فاز دیگری از تغییر راهبردی خود
در حال برنامهریــزی برای زنان و کودکانی باشــند که
پیشتر در کنار مردان در جبهههای سوریه و عراق علیه
دولتمرکزیدستبهاقداماتتروریستیمیزدهاند.
این تنها یک فرضیه نیست بلکه شواهد نشان میدهد
بازگشــت زنان و کودکانی کــه در بســتر داعش تعلیم
دیدهاندمیتواندیکظرفیتپنهانبرایایجادناامنی
درمرزهایاروپاییباشد.مرزهاییکهدرطولماههای
گذشتهباموجمهاجراننشاندادچندانهممستحکم
نیســت و میتواند برای اروپاییها مشکالت بسیاری

را ایجاد کند .در همین حال گزارشها نشان میدهد
در آلمان ،بلژیک ،فرانســه و هلند داعشــیهایی که از
مرزهایسوریهوعراقبازمیگردندمیتوانندتهدیدی
مخربباشند.بیشتراینتخریبگرانرازنانوکودکان
آن ها تشــکیل میدهند کــه تحت تعالیم مخــرب قرار
گرفتهاند؛دربلژیکبهطورخاصکهبیشترینجمعیت
اعزامی به جبهه داعش را دارد مســاجدی که توســط
عربستان سعودی حمایت مالی میشوند از نقاط مهم
این توزیع تروریســتها بهشــمار میروند .پلیس اما از
اینمراکزخواستهاستتافهرستیازپیروانخودارائه
دهند و عموما مراکز تحت مدیریت ســعودی و امارات
از همکاریهای اینچنینــی در ظاهر طفره میروند.
در انگلیس شــرایط به گونه دیگری است 850،تن به
داعش پیوســتهاند که 145تــن از آن هــا زن و 50تن
دیگرنیزسنشاندرمحدودهنوجوانیاست.آنهادر
محیطخشنداعشتربیتشدهاندویکبمبساعتی
هســتند که میتوانند تمام امنیت انگلیس را از میان
ببرند .در همین حال باید به این نکته تاکید کرد که از
سال 2013تا 2018از تمام تروریستهای خارجی
کهبهداعشپیوستهاند 13درصدشانرازنانتشکیل
یداد هاند.
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فایل صوتی جنجالی ترامپ با مدل مستهجن منتشر شد

صدای رسوایی

ترامپ روابط نامشروع خود با مدل ها و پورن استارها را رد
میکند،امااسنادراهدیگریمیروندویکیپسازدیگری
صحت این رویدادهــا را تایید می کنند .حاال پس از اســناد
به دســت آمده از نحوه پرداخت رشــوه 130هزار دالری به
«استورمیدنیلز»،سندافبیآیکهسیانانآنرامنتشر
کرده ،جای هیچ توضیحی برای ترامپ نمی گذارد .ســی
ان ان ،یک فایــل صوتی از مکالمــه دونالد ترامــپ با وکیل
ســابقش «مایکل کوهــن» درباره حق الســکوت بــه «کارن
مکدوگال» یکــی از مانکنهای مجله پلیبوی را منتشــر
کرده اســت« .رودی جولیانی» ،وکیل فعلی ترامپ درباره
این مکالمه که سال  2016ضبط شــده میگوید که هیچ
پولیپرداختنشدهودراینصدایضبطشدههیچمدرکی
مبنی بر وقوع جرم وجود ندارد .اما محتوای فایل صوتی که
بهبایکوتخبریرابطهترامپبامکدوگالدرسال2006
اشاره دارد ،ادعاهای آن ها را رد می کند.در این نوار به نظر
میآید ترامپ و «کوهن» در حــال بحث درباره خرید حقوق

داستانمربوطبه«دوگال»ازشرکتصاحبنشریه«نشنال
یبویداستانماجرای
اینکوایرر»هستند.اینمدلسابقپل 
خود و ترامپ را پیش از انتخابات به «اینکوایرر» وابســته به
«امریکنمدیا»فروختهبود.کوهندراینمکالمهمیگوید:
ما«بایدپولبدهیم...منبایدیکشرکتبازکنمکهبتوانم
ازطریقآنهمهاطالعاتمربوطبهرفیقمانرامنتقلکنم»
اشارهاوبه«دیویدپکر»،رئیسشرکت«امریکنمدیا»است.
ترامپ در پاســخ میگوید« :خب ،حاال چقدر باید برای این
قضیه پول بدهیــم؟ 150هــزار تا؟» پرداخــت 150هزار
دالر پول که بــه وضوح در فایل صوتی آمده در حالی اســت
که «کارن مکدوگال» بابت فروش داستان رابطه جنسی
اش ۱۵۰هزار دالر از «اینکوایرر» پول گرفته بود .بخشــی
از صدای ضبط شده نامفهوم اســت اما شنیده میشود که
ترامپ میگوید «پرداخت نقدی» واکنش کوهن اما واضح
اســت که میگوید« :نه ،نه ،نه ».ســی ان ان گفته است این
فایل صوتی از طریق «لنی دیویس» ،وکیل مایکل کوهن در

اختیاراینشبکهقرارگرفتهاست.اینفایلصوتیمیتواند
بهوزارتدادگستریآمریکاکهدرحالتحقیقدرباره«حق
السکوت» به زنانی اســت که مدعی رابطه جنسی با ترامپ

بودند ،کمک کند و البته عاملی دردســر ســاز برای رئیس
جمهورآمریکا باشد .رســانه ها منتظرند تا بدانند نفر سوم
لیسترسواییکیست؟

محبوبیت متزلزلترامپ

ایاالت متحده از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان
رئیسجمهورهرماهروزهایجنجالیترازگذشتهرامشاهده
کرده اســت .به خصوص این که طی یک ماه گذشته شرایط
در این کشــور بســیار مبهم و جنجــال برانگیزتــر از هر زمان
دیگریبودهاست.شبکهخبری NBCباهمکارینشریهوال
استریت ژورنال دست به یک نظرســنجی زدهاند تا عملکرد
دونالدترامپرادراینماهپرسروصداوجنجالیاخیرارزیابی
کننــد .در این نظرســنجی چنــدان محبوبیت کلــی ترامپ
مالکقرارنگرفتهبلکهاینبارعملکرداوبودهکهزیرذرهبین
رایدهندگان قرار گرفته است .با یک نگاه کلی به نتایج این
نظرسنجی مشخص میشود که مردم آمریکا به طور کلی از
عملکرد ترامپ در بحث روســیه ،مهاجــرت در مرزها و حتی
تجــارت راضی نیســتند و در طرف مقابــل در بحث مدیریت
اقتصاد وی را تایید میکنند.به نوشــته اعتمــاد ،در مجموع
٤٥درصد رایدهندگان از عملکرد ترامپ راضی هســتند
تا مشخص شــود کماکان مقبولیت ترامپ در سراسر آمریکا
زیر ٥٠درصداست.ایننظرسنجیازتمامیرایدهندگان
جمهوری خواه ،مســتقل و دموکرات صورت گرفته اســت.
مجموعه شــرایط نشــان میدهــد نگرانــی از برخوردهای
ترامپ با ناتــو و متحــدان آمریکا نیــز وجــود دارد و مردم چه
جمهوری خواه و چــه دموکرات نگــران جدایــی فرزندان از
خانوادههایشانهستند.بااینحالدونالدترامپکماکان
بــرای  ٨٨درصــد از جمهــوری خواهــان رئیسجمهــوری
مطلوب محســوب میشــود ولی ایــن میــزان محبوبیت در
میان جمهوری خواهان بــا میزان رضایت آن هــا از عملکرد
ترامپ چندان همخوانی ندارد .از طرفی در این نظرسنجی
از مجموع رایدهندگان تنها  ٢٩درصد بهشــدت از دونالد
ترامپ و اقدامات او حمایت میکنند .این در حالی است که
تنها٩درصد از دموکراتها از عملکرد رئیسجمهور راضی
هســتند و همچنیــن ٤٤درصــد از مجمــوع رایدهندگان

...

خبر متفاوت

عملکرد رئیس جمهورآمریکا زیر ذره بین نظرسنجی ها

بهشــدت از عملکرد دونالد ترامپ ناراضی هســتند .در این
نظرســنجی نیمی از رایدهندگان پیش از نشســت خبری
دونالدترامپوپوتیندرایننظرسنجیحاضرشدندونیمی
دیگر پس از آن .در میــان رایدهندگان تنها ٢٦درصد از آن
هادیدگاهمطلوبیبهعملکردترامپدربرابرروسیهداشتندو
ایندرحالیاستکه ٥١درصدرایدهندگانآنرامطلوب
نمیدانند.درمیانجمهوریخواهانتنها ٥٣درصددراین
زمینه از ترامپ حمایت میکنند و در میــان دموکراتها نیز
٦درصدوحتیمستقالننیز١٤درصدازترامپدراینزمینه
حمایتمیکنند.عالوهبراین،نظرسنجیهانشانمیدهد
کهتنها ٣١درصدازرایدهندگاندونالدترامپرادرسیاست
جداییوالدینازکودکاندرمرزحمایتمیکنندو ٣٨درصد

مجلسسناومجلسنمایندگانآمریکابهتوافقرسیدهاندکهتا
زمانارزیابیجدیددرروابطترکیه–آمریکاازسویوزارتدفاع
این کشور ،از تحویل هواپیماهای اف 35-به ترکیه خودداری
شــود.کنگره آمریکا پیــش از این نیــز طی مصوبــه ای فروش
جنگنده اف 35-به ترکیه را ممنوع کرده بود ،اما وزارت دفاع
آمریکا(پنتاگون)ضمنواگذاریدوفروندجنگندهازایننوعبه
ترکیه ،تعدادی از نظامیان ُترک را برای آموزش به این کشــور
دعوتکرد.موافقتکنگرهآمریکاباطرحتعلیقفروشجنگنده
هایاف 35-درحالیاستکهپیشازایندرراستایاجرایی
شدن قرارداد فروش اف  ،۳۵-آمریکا دوفروند از این جنگنده
هارابهترکیهتحویلدادهاست.خلبانهای ُترکطیدوهفته
گذشتهمشغولفراگیریدورههایآموزشیجنگندهاف35-
در آمریکا بوده اند.با توجه به هزینه ۹۰۰میلیون دالری ترکیه
برای جنگنده اف  ،۳۵-مقام های آنــکارا تهدید کرده اند ،در
صورتتوقففروشسالحازسویآمریکا،بهاقدامتالفیجویانه
دستخواهندزد.دولتترکیهقصددارد 116فروندجنگنده
اف  35-از آمریــکا خریــداری کنــد .در ایــن زمینــه دوطــرف
مذاکراتی نیز داشــته اند .دولت آمریکا انتظار دارد ،ترکیه که
یکی از اعضای اصلی ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو)
محسوب می شود با توجه به ناهمخوانی ســامانه اس 400 -
روســیه با تجهیزات ناتو ،ضمن انصــراف از خرید این ســامانه
روسی،بهخریدسامانهپاتریوتازآمریکااقدامکند.یعنیترکیه
باید وارد یک معامله با آمریکا شود و در قبال آن چه که به دست
میآورد،ازبرخیخواستههایخودنیزبگذرد.تحلیلگرانبر
اینباورند،اطالعاتیکهسامانهاس ۴۰۰-جمعآوریمیکند،
میتواند نقاط ضعف جنگندههای اف  ۳۵ -را آشکار کند .در
این زمینه ،هیــدی گرنــت ( )Heidi Grantمعاون جانشــین
فرمانده نیروی هوایی ارتش آمریکا گفته است :این نگرانی نه
تنها برای آمریکا ،بلکه برای همه شرکای واشنگتن وجود دارد
که ترکیه پیش از خرید اس  ،400-جنگندههای اف  ۳۵ -را
خریداریکردهاست.درواقع،ترکیهبهعنوانیکعضوسازمان
نظامی ناتو ،سیســتم نظامی خود را با تســلیحات اعضای این
پیمان کامل کرده است .قرار دادن فناوری اف  ۳۵-دراختیار
ترکیه -کشوری که روابط رو به رشــدی با روسیه دارد -از نگاه
سیاستمداران غربی غیرقابل تصور است.عالوه بر این آشکار
شــدن ضعفهای احتمالی جنگند ه اف  35 -توسط سامانه
روســی اس  400-بر نگرانی های سیاســتمداران آمریکایی
افزودهاست.

مردم سیاســتهای تجاری ترامپ با کشــورهای خارجی را
تاییدمیکننداما ٤٤درصدازرایدهندگانسیاستترامپ
دربرابرکرهشمالیرانیزتاییدمیکنند.باوجوداینباالترین
میزان تاییــد دونالد ترامــپ بــه مدیریت شــرایط اقتصادی
کشــور بازمیگردد که  ٥٠درصد رایدهندگان از مدیریت
اقتصادیترامپحمایتمیکنندواینرقمنسبتبهگذشته
نیز افزایش یافته اســت .نکتــه جالب توجه این نظرســنجی
پیشبینی انتخابات میاندورهای ســال  ٢٠١٨است .این
نظرســنجی نشــان میدهد کــه ٤٩درصــد رایدهندگان
پیشبینیمیکننددموکراتهاکنترلکنگرهرادرانتخابات
نوامبردردستمیگیرندو ٤٣درصدنیزمعتقدندجمهوری
خواهان در مســند خود باقی میمانند .ولــی این اتفاق خبر

خوبیبرایدموکراتهانیستچراکهاختالفایندوحزب
در نظرسنجی ماه گذشــته ١٠درصد بود و ٥٠درصد مردم
دموکراتها را پیروز میدانســتند .با این حال افراد مستقل
بیشتر عالقهمند هستند که دموکراتها کنترل کنگره را در
اختیار داشته باشند تا جمهوری خواهان که اختالف این دو
حزب در میان آن ها بیش از ٢٠درصد است .این میزان٤٨
درصدبرایدموکراتهاو ٢٦درصدبرایجمهوریخواهان
است.امااکنوندموکراتهاازیکامتیازنسبتبهجمهوری
خواهانبرخوردارهستند.اکنون ٦٥درصددموکراتهادر
انتخاباتآیندهعالقهمندهستندکهحضورپیداکنندوایندر
مقایسه با میزان٤٩درصدی رایدهندگان جمهوری خواه
تفاوتقابلتوجهیخواهدبود.

رای دهید ،غذای مجانی بگیرید!
دیلی اکسپرس :بیش از  20رستوران و غذاخوری بزرگ
و مطرح در سراسر پاکســتان اعالم کردهاند شــهروندان با
نشان دادن انگشت جوهری و مدرکی مبنی بر انجام وظیفه
مدنی خود در انتخابات ،می توانند غذا و نوشیدنی رایگان
دریافت کنند .برخی از رســتوران ها هدف از ایــن اقدام را
افزایش مشــارکت مردم در انتخابات پارلمانی اعالم کرده
اند .به عقیده آن ها ،حضور نمایندگان کارآمد در پارلمان،
پاکســتان را به جایگاه بهتری ارتقا می دهد .بــا وجود این،
تعدادی از رســتوران ها و غذاخــوری ها از کاندیــد مد نظر
خود حمایت می کنند.رســتوران «چوپا رستم» در کراچی
که پیشاهنگ این حرکت نمادین بوده ،شعار انتخاباتی هم
انتخاب کرده است .این رستوران برای رای دهندگان یکی
از بهترین خوراک های خود را که نوعی حلوا با پوره اســت،
سرو می کند .منوی رایگان رستوران ها در شهرهای بزرگ
پاکســتان همزمان با انتخابات پارلمانی شــامل شــیرینی
هــای بــزرگ ،ســیب زمینی ســرخ شــده ،بســتنی ،قهوه و
نوشیدنی های محلی است.

جنجال کپی برداری از یک پرچم
گاردین:نخستوزیرموقتنیوزیلنددرضربهسختدیگری
به استرالیا ،آن ها را به «کپیبرداری» از پرچم نیوزیلند متهم
کرده و از آن ها خواسته تا طرحی برای خودشان پیدا کنند.
روابط میان این همســایگان در اقیانوسیه از زمان مرخصی
زایمان«جاسینداآردرن»،نخستوزیرنیوزیلندودربحبوحه
تداوم اخراج شــهروندان نیوزیلندی از استرالیا تیرهتر شده
است« .وینستون پیترز» ،نخســتوزیر موقت نیوزیلند که به
سخنوری ُرک شناخته میشود ،اکنون از استرالیا خواسته
اســت تا ترکیب پرچم خــودش را تغییر دهد چرا کــه این دو
بسیار شبیه هم هستند.پرچم اســترالیا رسما در  ۱۹۵۴به
تایید رسید .پرچم استرالیا آبی رنگ است؛ یک نشان واحد
دارد که همان پرچم بریتانیا شامل نمادهای ایرلند شمالی،
اســکاتلند ،انگلســتان و ولز میشــود ،یک ســتاره همسود
دارد که نشانه کشــور اســترالیا به عنوان یکی از کشورهای
همسود است و پنج ستاره صورت فلکی دارد که نشانههای
ایالتها و قلمروهای فعلی و آینده اســترالیا هستند .پرچم
نیوزیلند اما در  ۱۹۰۲به تصویب رســید و بیش از  ۵۰سال
قدیمیتر از پرچم استرالیاست .این دو پرچم گاهی اشتباه
گرفته میشوند .اوایل امسال  ۹شبکه خبری حین پوشش
"روز استرالیا" از پرچم نیوزیلند استفاده کردند و حتی پس
از مراســم اهدای یــک مــدال در المپیکهای ریو در ســال
 ،۲۰۱۶پرچم استرالیا به اشتباه باالتر از پرچم نیوزیلند به
اهتزاز درآمد.
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