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مقام های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی 
افغانســتان از احتمال مسدود شدن فیس بوک در 
این کشور خبر داده اند. این وزارت اعالم کرده که 
اگر تا 6 ماه دیگر شرکت فیس بوک »سیاست های 
دولت افغانستان« را در نظر نگیرد، جلوی فعالیت 

این شبکه در افغانستان گرفته خواهد شد.
شــهزاد آریوبی، وزیــر مخابــرات و تکنولوژی 
افغانستان، در یک نشست خبری ضمن یادآوری 
از »سوءاســتفاده« تعدادی از کاربران فیس بوک 
از این شــبکه اجتماعی گفت که »در فیس بوک 
از آزار و اذیــت گرفته تا تخطی هــای فرهنگی و 
کارهایی علیه امنیت در کشور صورت می گیرد.« 
آقای آریوبی افزود: »ما باید رسما از طریق وزارت 
خارجه به فیس بوک اخطــار بدهیم که به قوانین 
افغانســتان احترام بگذارد، ثبت نام در این شبکه 
اجتماعی باید براســاس مدرک شناسایی صورت 
گیرد. این طور نباشــد کــه هر کــه بخواهد یک 

حساب باز کند، بی آن که هویتش معلوم باشد.«
اما یک شــرکت وابســته به فیس بوک در کابل 
می گویــد که در قوانین افغانســتان اســتفاده از 

رسانه های اجتماعی وضوح ندارد.

 عمــر منصــور انصــاری، رئیــس شــرکت
تک-نیشــن که شــرکت همــکار فیس بوک در 
افغانســتان اســت و در عرصه هــای تکنولوژی 
اجتماعــی، آموزش های فنــاوری، کارآفرینی در 
عرصه فناوری و مشــاوره در بخش های پالیســی 
فعالیت می کند، گفته است که »دولت افغانستان 
بایــد واضح بســازد که کــدام قوانین از ســوی 

فیس بوک نقض شده تا مورد بررسی قرار بگیرد.«
آقای انصــاری گفت که »پخــش اخبار جعلی 
در فیس بــوک و دیگر شــبکه های اجتماعی یک 
مشــکل جهانی اســت و مختص به افغانســتان 
نیســت. امکان دارد بعضی اوقات در شــبکه های 
اجتماعی محتویاتی پخش شود که در مغایرت با 
فرهنگ افغانستان است، اما وضع فیلتر بر تمامی 
محتویات این شــبکه های اجتماعی بسیار دشوار 

است.«
رئیس شرکت تک-نیشــن افزود که »بعضی از 
مسائل عمده که در مغایرت با سیاست فیس بوک 
و دیگر شــبکه های اجتماعی قرار داشــته باشد، 
مورد بررسی این شــبکه ها قرار گرفته و از نشر و 

پخش آن جلوگیری می شود.«

ثبتنامبدونمدرکشناساییدرشبکههایاجتماعیامنیتملیرابهخطرمیاندازد!

احتمال مسدود شدن فیس بوک در افغانستان که
 این

و  
هفته نامه نیوزویک عکســی از ایلهان عمر، نماینده 
مســلمان و محجبه کنگره آمریــکا را روی جلد خود 
منتشر کرده اســت. ایلهان عمر جدیدا هدف حمالت 
نژادپرســتانه دونالد ترامپ قرار گرفته است و برخی از 
نمایندگان کنگره آمریکا این اقــدام ترامپ را محکوم 
کرده اند. عمر انتقاداتی را علیه اسراییل مطرح کرده بود. 

روزنامه اســتار اســپورت با چاپ عکس یاز اولگنار 
سولشیار، سرمربی منچســتر یونایتد از هشدار او به 
بازیکنانش درباره تاکتیک های ناجوانمردانه بازیکنان 
بارسا خبر داد. روز سه شنبه منچستر قرار است در برابر 
بارسا قرار بگیرد. این تیم بازی رفت را با نتیجه یک بر 

صفر واگذار کرده بود. 

روزنامه ایندیپندنت در گزارشــی به وضع ســودان 
پرداخته است. این روزنامه می نویسد که مردم سودان 
به آینده خود امیدوار هستند. عمر البشیر بعد از 30 سال 
از کودتای نظامی برکنار شد و بعد از آن نیز وزیر دفاع از 
مقام خود استعفا داده است، همچنین مردم سودان علیه 

سیاست های دیکته شده ارتش به اعتراض می پردازند. 

ک
وس

 کی

جولیان آسانژ هفت ســال در یک دفتر اداری کوچک که 
تبدیل به اتاق خواب شــده بود پناه گرفته بود. این دفتر در 
یک منطقه  گرانقیمــت در مرکز لندن قرار داشــت و او به 
همراه گربه اش »جیمز« در آن اقامت داشت  . این دفتر دارای 
تختخواب، المپ  خورشیدی، کامپیوتر، آشپزخانه کوچک، 
دوش حمام و تردمیل بود. در این مدت، بنیانگذار ۴۷ ســاله 
سایت ویکی لیکس  میهمانان متعددی ازجمله لیدی گاگا 
و پامال اندرسون داشــت و در بالکن کوچک همین دفتر با 

طرفدارانش صحبت می کرد و کنفرانس  خبری می گذاشت.
اما ارتباط آسانژ و دولت اکوادور در دوران ریاست جمهوری 
لنین مورنو که از ســال ۲۰۱۷ قدرت را به دست گرفت رو به 
بدتر  شدن گذاشت . این مسأله  سال گذشته به وضوح حالت 
علنی به خود گرفت. زمانی که به آسانژ دستورالعملی برای 
اقامت در آن  ساختمان داده شــد. این دستورالعمل شامل 
پرداخت هزینــه اینترنت، غذا و شست وشــوی لباس ها و 
همچنین مراقبت بیشــتر از گربه اش و  تمیز نگه داشــتن 
دستشویی می شــد  . صبر اکوادور به قدری کم شده بود که 
آنان لغو مصونیت پناهندگی آسانژ را در توییتر اعالم  کردند 
و مورنو او را به »نقض مکرر کنوانســیون های بین المللی و 
دســتورالعمل های زندگی روزانه« متهم کرد . مورنو گفت 
که  اکوادور به »انتهای صبرش« درخصوص آســانژ و »رفتار 

پرخاشگر و بی ادبانه« او رسیده است .
جزییات بیشتری از رفتار آســانژ  را وزیر خارجه اکوادور، 
خوزه والنسیا به کنگره این کشور گفته که ازجمله آن استفاده 
آسانژ از  یک موبایل ثبت نشده در سفارت، توهین های مکرر 
به کارکنان سفارت و آنان را جاسوس آمریکا خطاب کردن و 
همچنین آسیب  رساندن به ساختمان با اسکیت برد سواری و 
فوتبال بازی کردن است، با وجود این که به او اعالم شده بود 
حق چنین کاری را  ندارد. والنسیا از قول نیروهای خدماتی 
ساختمان، آسانژ را فردی با »رفتار بهداشتی نامناسب« در 

مدت اقامتش معرفی می کند .
یک مقام بلندپایه اکوادور که نخواست نامش فاش شود، به 
خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که مشکالت دیگری ازجمله 
»هفته ها حمام  نرفتن« و »مشــکالت دندان به خاطر عدم 

رعایت بهداشت« از دیگر رفتارهای سوء آسانژ بوده است  . ماریا 
پائوال رومو، وزیر  کشور اکوادور هم نسبت به برخی کارهای 
آسانژ شکایت دارد، کارهایی مانند »قرار دادن تابلو عکس افراد 
بر دیوار سفارت و ..«،  با این حال وان اسمیت از دوستان آسانژ 
که او را هفته گذشته مالقات کرده بود به خبرگزاری رویترز 
گفته است که این ادعا صحت  ندارد . اسمیت می گوید: »هر بار 
که جولیان را دیده، زیر فشار و استرس فراوانی بود، اما در عین 
حال به نظر می رســید که بر رفتار و  کردارش مسلط است».  
 والنسیا، وزیر خارجه اکوادور می گوید که تصمیم لغو مصونیت 
آسانژ به این خاطر گرفته شــده که از بدتر  شدن سالمت او 

جلوگیری شود . 
مورنو، رئیس جمهوری اکوادور که شــخصا دستور قطع 
فعالیت آنالین آســانژ را پس از رســیدن به قدرت داده بود، 
گفت که او »قواعد  مربوط بــه دخالت نکردن در امور داخلی 
کشورهای دیگر را نقض می کرد« و یکی از تازه ترین آنها زمانی 
بود که ویکی لیکس اقدام  به انتشار مدارکی از واتیکان کرد.  
 مورنو از وجود موارد مشابهی که تأیید می کرد آسانژ همچنان 

به ویکی لیکس مرتبط است سخن  گفته .
رئیس جمهوری اکوادور، همچنین آســانژ را متهم کرد 
که اقدام بــه نصب برخی نرم افزارهای ممنوع در »وســایل 
الکترونیک« کرده بود  که به وی امکان دسترسی به مدارک 
محرمانه سفارت را می داده . همچنین این ظن وجود داشت 
که ویکی لیکس ارتباطاتی با یک  سایت ناشناس دارد که گفته 
بود برادر رئیس جمهوری اکوادور یک شرکت مخفی تأسیس 
کرده یا در آن وب ســایت عکس های  خصوصی ای از مورنو و 

خانواده اش بوده است . 
والنسیا همچنین گفت که آســانژ در ماه ژانویه به سفیر 
اکوادور گفته بود که یک دکمه خطــر )پنیک باتن( نصب 
کرده که هر زمان  که احســاس کند جانش در خطر است از 
آن استفاده خواهد کرد. هنوز مشخص نیست دقیقا این گفته 
جولیان آسانژ چه معنی ای دارد،  اما خبرگزاری آسوشیتدپرس 
گزارش کرده که مقامــات بریتانیا که روز پنجشــنبه او را 
دستگیر کردند بسیار مراقب بودند که هنگام  دستگیری به 

اتاقش برنگردد.

اکوادورنگرانسالمتاشبود،اما...

آسانژ چطور سر خود را به باد داد؟

رابرتدنیروبهجمهوریخواهانحملهکرد

مولر باید به  دست های ترامپ 
دستبند بزند

»ما اقدامات آنها را فراموش نخواهیم کرد«
رابرت دنیــرو، بازیگــر سرشــناس آمریکا در 
گفت وگویی با انتقاد شدید از حزب جمهوری خواه 
گفت: »مــا فراموش نمی کنیم که آنهــا در دوران 

ریاست جمهوری دونالد ترامپ چه کارها کرده اند.«
رابــرت دنیرو، بازیگر سرشــناس آمریکا و یکی 
از منتقــدان دونالــد ترامــپ، رئیس جمهوری 
آمریکا هشــدار داد که مردم آمریــکا تمام آن چه 
جمهوری خواهان در دوران ریاست جمهوری دونالد 

ترامپ انجام داده اند، فراموش نخواهند کرد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش در گفت وگو با 
نشریه »هالیوود ریپورتر« با اشاره به گزارش چهار 
صفحه ای دادســتان کل آمریکا از نتایج تحقیقات 
رابرت مولر، بــازرس ویژه درباره مداخله روســیه 
در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا اعالم کرد، این گزارش 

خالصه تاسف بار است.
در این گزارش تالش شــده اســت کــه نتایج 
تحقیقات مولر کوچک و کم اهمیت نشان داده شود، 

تا رئیس جمهوری شرایط بهتری داشته باشد.
این بازیگر اضافه کرد: »نکته جالب این اســت 
که دموکرات ها اقدام درســتی انجام دادند و اعالم 
کردند که ما منتظر برقراری عدالت باقی می مانیم.« 
اکنون انتشار تحقیقات مولر بستگی به کنگره دارد، 
زیرا انتشار آن توسط دادستان کل منع شده است، 
اکنون باید ببینیم که کنگره چه کاری انجام می دهد 

و تا چه اندازه اثرگذار است.
دنیرو اضافه کرد: »من فکر می کنم اگر این مسأله 
حل نشود، اعتراضات عمومی بسیاری برگزار شود. 
ما باید نتایج تحقیقات را بدانیم؛ نمی دانم که در این 
کشور با حضور جمهوری خواهان چه اتفاقی رخ داده 
است. جمهوری خواهان در دوران ریچارد نیکسون، 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز این گونه رفتار 
نکردند که امروز رفتار می کنند، ما اقدامات آنها را 

فراموش نخواهیم کرد.«
این بازیگر در این اظهارات به رســوایی واترگیت 

اشاره می کند که باعث کناره گیری نیکسون شد.
وی ادامه داد: »من حتی خوشحال تر می شوم که 
مولر به دستان )ترامپ( دستبند زده و لباس نارنجی 
بپوشاند و مدت های مدیدی او را از این جا دور کند.«

چهره

یک مسئول عراقی از 
محل اختفای ابوبکر 

بغدادی سرکرده 
داعش بعد از 

گریختنش از خاک 
سوریه در پی شکست 

این گروه در شرق 
فرات خبر داد. عید 

عماش الکربولی، عضو 
شورای استانداری 

االنبار به خبرگزاری 
اسپوتنیک گفت 

براساس داده های 
سازمان اطالعات 

عراق، ابوبکر بغدادی 
در صحرای االنبار در 

غرب کشور مخفی 
شده است.

دادگاهی در بحرین 
با درخواست برای 

عدم صدور ویزا 
برای اعضای هیأت 
مخالفت  اسراییلی 
کرد. این درحالی 

است که رسانه های 
صهیونیستی  رژیم 

اعالم کردند، هیأت 
تجار و کارمندان 

امروز  اسراییلی 
سفرشان را به بحرین 

امنیتی  به دالیل 
لغو کردند. دادگاه 

ویژه رسیدگی  بحرین 
به پرونده های فوری 
دیروز با درخواست 
برخی  هفته گذشته 

وکالی مدافع از 
وزارت کشور مبنی 
بر عدم صدور ویزا 

اسراییلی  برای هیأت 
کرد. مخالفت 

اطالعاتی تایید نشده از محل 
اختفای ابوبکر بغدادی پس 

از گریختن از سوریه

هیأت اسراییلی سفرش 
به منامه را لغو کرد
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گاه
ن یک پرنده بی پرواز صاحب ۷۵ ساله خود را در فلوریدای آمریکا کشته است. کالنتری شهرستان آالچوا 

در فلوریدا گفته است روز جمعه به ملکی فراخوانده شدند و مردی را دیدند که توسط یک کاسوآری به 
شدت زخمی شده است. کاسوآری از سنگین وزن ترین و بلندقدترین پرندگان بی پرواز جهان است و در 
صورت احساس خطر می تواند طرف مقابل را به شدت زخمی کند. این پرنده، بومی گینه نو و استرالیا 
است. صاحب این پرنده ماروین هاخوس ۷۵ ســاله بود که پس از انتقال به بیمارستان به خاطر شدت 

جراحات وارده درگذشت.

 یک پرنده 
 صاحب خود را در 

فلوریدا کشت
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