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رئیس جمهورى آمریــکا در تماس تلفنى مــاه ژوئیه از 
رئیس جمهورى اوکراین خواسته بود تا درباره پسر جو بایدن، 
نامزد ریاســت جمهورى دموکرات ها و معاون سابق باراك 
اوباما تحقیق کند؛ گفت وگویى که حاشیه هاى بى شمارى 

در پى داشت.
روزنامه وال استریت ژورنال نخستین بار جمعه گزارش 
داد، دونالد ترامپ در تماس تلفنى با ولودیمیر زلنســکى، 
رئیس جمهورى اوکراین حدود هشت بار به او تاکید کرد تا با 
رودى جولیانى، وکیل شخصى او و شهردار سابق نیویورك در 
این رابطه همکارى داشته باشد. تماس هاى رئیس جمهورى 
آمریکا با اوکراین زیر ذره بین قرار گرفته است؛ پیش از این 
یک مامور اطالعاتى از محتویات گفت وگوى دونالد ترامپ 
با یک رهبر خارجى نگران شده و به همین خاطر به بازرس 
کل سازمان هاى اطالعاتى آمریکا شــکایت کرده بود. کاخ 
ســفید هنوز اظهارنظرى نکرده اســت. جو بایدن، معاون 
رئیس جمهورى سابق آمریکا پس از شــنیدن این اخبار و 
خروج از یک کارزار انتخاباتى از اظهارنظر مســتقیم درباره 
این گزارش خــوددارى کرد، اما ادعایــى مبنى بر هرگونه 
خطاکارى در اوکراین را «بى پایه و اســاس» خواند. بایدن 
گفت: «حتى یک رسانه معتبر هم شــواهدى از ادعاهاى او 
ارایه نکرده است، حتى یکى. بنابراین اظهارنظرى ندارم جز 
این که رئیس جمهورى باید همچون یک رئیس جمهورى 

رفتار کند.»

روز جمعه این ســوال از ترامپ پرسیده شد که آیا درباره 
بایدن یا پســر او با رئیس جمهورى اوکراین صحبت کرده 
است یا خیر. او این امر را تکذیب نکرد و گفت: «مهم نیست 
درباره چه صحبت کردیم، اما حرفم این است که کسى باید 
سخنان جو بایدن را بررسى کند، چون شرم آور بود.» ترامپ 
همچنین گفت اطالعى نداشته که آن تلفن به خصوص مورد 
بررسى قرار گرفته است. متحدان ترامپ از ارتباط بایدن با 
اوکراین سوءاستفاده کرده و تالش دارند تا این سناتور سابق 
و نامزد پیشتاز دموکرات ها را فردى فاسد جلوه دهند. ترامپ 
همچنین گفت از ماهیت این مامور اطالعاتى و شــکایت 
او اطالعى نــدارد و شــکایت او را «حزبى» و «مســخره» 

توصیف کرد.
هانتر بایــدن، وکیــل آمریکایــى و پســر دوم معاون 
رئیس جمهورى سابق آمریکا با یک شرکت گاز متعلق به یک 
میلیاردر اوکراینى کار مى کرد. بایدن که  سال 2016 معاون 
باراك اوباما بود، خواستار اخراج یک دادستان اوکراینى شد 
که به چشم پوشى از فساد در دفتر خودش متهم شده بود. 
در حالى که هیچ مدرکى نشــان نمى دهد که بایدن حفظ 
منافع پسرش را در نظر داشته، متحدان ترامپ شامل رودى 
جولیانى مدعى شده اند که این معاون سابق باید در اوکراین 
بیشتر هدف تحقیقات قرار بگیرد. جولیانى پنجشنبه شب 
در برنامه سى ان ان گفت که از اوکراین خواسته بود تا درباره 

اتهاماتى که به جو بایدن وارد مى شود، تحقیق کنند.

با شکایت یک مامور اطالعاتى برمال شد

که تبانى ترامپ با اوکراین براى فشار بر بایدن
 این

و  
روزنامه ایندیپندنت عکس شــماره روز گذشته 
خود را بــه تظاهــرات بین المللــى در حمایت از 
محیط زیســت و مبــارزه با تغییــرات آب وهوایى 
اختصاص داده بود. این تظاهرات که به پیشــنهاد 
کرتا تانبرگ دختر نوجوان ســوئدى برگزار شــده 
است، در بسیارى از کشورها با اجتماع صدها هزار 

نفرى مردم برگزار شد. 

هفته نامه ویک در شماره این هفته خود طرحى 
از دیوید کامرون، نخست وزیر اسبق انگلیس منتشر 
کرده و تیتر زده: «افسوس هاى کامرون». کامرون 
در کتابى که اخیرا نوشــته از برگــزارى رفراندوم 
برگزیت ابراز پشــیمانى کرده اســت. او گفته باور 
نمى کرده برگزیت تا آن انــدازه در انگلیس حامى 

داشته باشد. 

روزنامه وال استریت ژورنال در نمودارهایى به نوسان 
قیمت جهانى نفت خام پرداخته اســت. قیمت جهانى 
نفت بعد از انفجار در تاسیســات نفتى عربســتان در 
عرض یک روز 10 دالر گران شــده و بعــد از آن نیز با 
نوســان هاى زیادى همراه بود. عربستان گفته نیمى از 
تولید نفتش کم شده است و براى چند ماه نمى تواند به 

تولید قبل بازگردد. 

ک
وس

 کی

در یک ماه گذشته چند دانشجوى ایرانى که در رشته مهندسى و 
کامپیوتر تحصیل مى کرده اند، اعالم کرده اند که ویزاى آمریکا آنها به 
 طور ناگهانى کنسل شده و از ورود آنها به آمریکا ممانعت شده است.

به گزارش نیویورك تایمز، این کنسل شــدن ناگهانى ویزاهاى 
دانشجویان در زمانى اتفاق مى افتد که نزاع هاى لفظى میان آمریکا 
و ایران باال گرفته و این نزاع به مقامات دانشــگاهى و قانونگذاران و 

اتحادیه دانشجویان ایرانى-آمریکایى رسیده است.
وزارت امور خارجه گفته است که هیچ تغییرى در سیاست هاى 
ویزاى دانشــجویان ایجاد نشده اســت و مقامات دانشگاهى نیز 
مى گویند که مشکل ویزاها همواره در پاییز افزایش مى یابد؛ چراکه 
صدها هزار دانشجوى بین المللى از کشورهاى مختلف جهان وارد 

دانشگاه ها و کالج هاى آمریکا مى شوند.
اما دانشجویانى که اکثر آنها به مقصد دانشگاه کالیفرنیا حرکت 
کرده بودند، مى گویند ویزاهاى آنها در لحظه آخر بدون هیچ هشدار 
یا توضیحى باطل شده است. بسیارى از آنها حتى اجازه سوارشدن به 
هواپیما را در ایران نیافتند و بسیارى دیگر در جایى که باید پرواز دوم 
را سوار مى شدند، اجازه ورود به هواپیما را پیدا نکردند. یکى از این 
دانشجویان نیز حتى تا فرودگاه بین المللى بوستون رفته اما در آن جا 

بازداشت و سپس به ایران بازگردانده شده است.
بسیارى از این دانشجویان مى گویند که در وب سایت وزارت امور 
خارجه ویزاهاى آنها حدود تاریخ 30 آگوست به روز شده بوده ولى در 

اوایل ماه سپتامبر از ورود آنها به هواپیما ممانعت شده است.
همه این موضوعات پیش از 14 ســپتامبر اتفاق افتاده اســت؛ 
یعنى روزى که به تأسیسات نفتى عربستان  سعودى حمله شده 
بود و باعث ایجاد تنش میان آمریکا و متحدش عربستان  سعودى با 
ایران شد. گر چه حوثى هاى یمن مسئولیت حمالت پهپادى به این 
تأسیسات را بر عهده گرفتند، اما آمریکا و عربستان، ایران را مسئول 
این حمالت مى دانند. ایران نیز چندین بار هرگونه دخالتى در این 
حمالت را رد کرده است. در  سال 2012 قانونى در زمان دولت باراك 
اوباما به تصویب رسید که دولت آمریکا را موظف مى کرد مانع تأیید 
ویزاى ایرانیانى بشود که تحصیالت آنها در آمریکا، آنها را آماده کار 
در زمینه انرژى و بخش هســته اى در کشورشان مى کند. مارك 
دابوویتس، مدیر اجرایى بنیاد دفاع از دموکراســى نیز گفته است 
که قانون  ســال 2012 به دنبال جلوگیرى از استفاده دانشجویان 

دانش آموخته ایاالت متحده آمریکا در خدمت به دولت ایران است.
اما او همچنین گفته اســت بسیار دشوار اســت که بخواهیم 
پیش بینى کنیم که این دانشــجویان مهارت هاى خودشــان را 
مى خواهند در خدمت به دولت ایران عرضه کنند یا نه. او اما پیشنهاد 
سختگیرانه و رادیکالى را ارایه داد: برعکس کردن قانون ممنوعیت 
سفر ساکنان کشورهاى خاص که دونالد ترامپ وضع کرد؛ یعنى آنها 
اجازه ورود دانشجویان را به آمریکا بدهند، اما پس از تحصیل شان، 

اجازه خروج آنها را ندهند.
اکثر مردم ایران به دلیل قانون ممنوعیتى که ترامپ وضع کرده، 
نمى توانند ویزاى آمریکا را دریافت کنند؛ به غیراز ایرانى ها، مردم 
لیبى، سومالى، سوریه، یمن، کره  شــمالى و ونزوئال نیز این ویزا را 
دریافت نمى کنند. اما در این میان، معافیت باریکى هم وجود دارد: 
دانشــجویان. اکثر دانشــجویانى که ویزاى آنها باطل شده است، 
کسانى بودند که ویزاى یک بار ورود به آمریکا را دریافت کرده بودند 
و باید بدون بازگشتن به کشورشــان و دیدن اعضاى خانواده شان، 

سال ها در آمریکا مى ماندند و درس شان را تمام مى کردند.
بسیارى از این دانشجویان براى درس خواندن در آمریکا شرایط 
سختى را پشت سر گذاشتند. برخى از آنها کارهاى پردرآمد خود را 
رها کردند یا خانه هاى شان را فروختند و حتى موقعیت هاى خوبى را 

در اروپا و کانادا رها کردند تا به آمریکا بیایند. 
پیمان 23 ســاله که قرار بود در رشــته مهندسى الکترونیک 
در دانشــگاه کالیفرنیا تحصیل کند، مى گوید: «به لحاظ عاطفى، 

اقتصادى و آکادمیک احساس مى کنم که آسیب دیده ام.»
پیمان مى گوید که به او اجازه سوارشــدن به هواپیما را در قطر  
ندادند و ویزاى او را کنسل کردند و خدمه پرواز به او گفتند که این 

دستور از وزارت امنیت کشور آمده است.
وزارت خارجه نیز اطالعاتى در مورد کنسل شدن این ویزاها نداده 
و اعالم کرده که نمى تواند اطالعات شخصى افراد را منتشر کند. نیما 
عبداهللا پور 23 ساله نیز که در دانشگاه شریف تهران لیسانس گرفته، 
پذیرشى از دانشگاه کالیفرنیا گرفته بود اما ویزاى او نیز کنسل شد. 
نیما مى گوید از این که دائما بین آژانس هاى مســافرتى چرخیده 
خسته شده: «من دانشجویى هستم که یک  سال یا دو  سال از عمرم 
را با این اتفاق از دست دادم تا بتوانم پیگیر ادامه تحصیل شوم و در 

این میان، کلى پول و انرژى هم  از دست دادم.»

داستان دانشجویان ایرانى 
که از ورود به آمریکا منع شدند چه مى شود؟

احتمال ممنوعیت خروج
 فارغ التحصیالن ایرانى از آمریکا

ابراز تمایل برد پیت
 براى ایفاى نقش در سریال

 پیکى بالندرز
سريال انگليسی پيکی بالندرز در مدت 
زمان ٦ ســال پخش، توانست محبوبيتی 
جهانی کسب کند. تا آن جا که عکس کيليان 
مورفی، هنرپيشــه نقش اول اين سريال 
روی جلد  مجله رولينگ استونز قرار گرفت 
و حــاال درحالی  که اين ســريال رده های 
ترقی و محبوبيت را طی کرده است، برخی 
ســتاره های  هاليوود از تمايــل خود برای 
ايفای نقش در اين ســريال خبر داده اند. 
برخی از آنها حتی بــا کارگردان مجموعه 
تماس گرفته اند و درخواست خود را مطرح 
کرده اند. استيون نايت، کارگردان اين سريال 
گفته است؛ تاکنون هنرپيشه های مشهوری 
نظير برد پيت و چهره هايی نظير اســنوپ 
داگ گفته اند که تمايل دارند در ســريال 
نقش بازی کنند. نايت می گويد شــايد در 
فصل ششم سريال فضا را برای ايفای نقش 
سلبريتی ها باز کند اما سعی خواهد کرد اين 
کار را به گونه ای انجام دهد که به روند سريال 
لطمه وارد نشود. پيشتر نيز هنرپيشه های 
مشهوری نظير تام  هاردی و آدريان برودی، 
برنده جايزه اســکار در اين سريال نقش

 ايفا کرده اند. 
پيکی بالندرز داستان يک گروه گنگستری 
کولی در بيرمنگام انگليس است که به تدريج 
قدرت خود را زياد می کنند و در برخی موارد 
حتی با دولت حاکم نيز درمی افتند. اگرچه 
اين سريال درونمايه درام دارد اما از خشونت 
نيز بی بهره نيست. البته داستان اين سريال 
واقعيت نيست اما در برخی از قسمت های 
آن از شخصيت های واقعی وام گرفته شده 
است. برای مثال شخصيت بی کيمبر و داربی 
سابينی در واقعيت وجود داشته اند که در 
آن دوران از گنگسترهای معروف انگليس 

بوده اند. 

چهره

پنتاگون اعالم کرد 
که دونالد ترامپ، 

رئیس  جمهورى آمریکا، 
با اعزام نیروهاى نظامى 
این کشور به خاورمیانه 

به خصوص عربستان براى 
تقویت پدافند هوایى و 

موشکى این کشور موافقت 
کرده است. طبق اعالم 

پنتاگون، عملیات استقرار 
نیروها که شامل تعداد 

اندکى از سربازان آمریکا 
خواهد بود، در درجه اول 

ماهیت تدافعى خواهد 
داشت. در همین راستا، 

ژنرال دانفورد، رئیس ستاد 
مشترك ارتش آمریکا، 

در کنفرانس خبرى گفت 
که هنوز درباره جزییات 

آن ازجمله شمار نیروهاى 
اعزامى تصمیمى گرفته نشده 

است.

مدیرکل اطالعات و مبارزه 
با تروریسم در وزارت 
کشور عراق جزییات 
جدیدى از مخفیگاه 

سرکرده گروه تروریستى 
داعش ارایه کرد. ابوعلى 

البصرى، رئیس گروه 
اطالعاتى الصقور و مدیرکل 

اطالعات و مبارزه با 
تروریسم در وزارت کشور 
عراق، اعالم کرد:   «ابوبکر 

بغدادى، سرکرده گروه 
تروریستى داعش، در 

حال حاضر در منطقه اى 
در غرب سوریه  مخفى 

شده است.» وى افزود:   
«تعدادى از سرکرده هاى 
داعش به دستور مستقیم 

بغدادى به سمت ترکیه و 
شمال آفریقا گریخته اند 
و این در حالى است که 

تعدادى از عنا صر این گروه 
تروریستى به همراه اعضاى 

خانواده هاى شان در اردوگاه 
الهول در استان حسکه 

سوریه حضور دارند.»

موافقت ترامپ با اعزام نیرو 
به خاورمیانه پس از حمالت 

به آرامکو

اطالعات جدید وزارت کشور 
عراق از مخفیگاه ابوبکر 

بغدادى

عکس خبراخبار روز

سيدنی، استراليا- يکی از معترضان در اعتصاب بزرگ آب و هوايی لباس يک پرنده 
را پوشيده است.
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کلکته، هند- مريدان هندو در حال جابه جاکردن مجسمه ويشواکارما در زير باران 
هستند.

Getty Images

پيونگ تاک، کره جنوبی- تيم آکروبات هوايی عقاب سياه در حال نمايش در روز 
نيروی هوايی هستند. 
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یکشنبه 31 شهریور  1398 |  سال هفتم |  شماره 1796

گاه
ن رئيس شــورای عالی سياسی يمن توقف حمالت پهپادی و موشــکی و تمامی انواع هدف گيری ها عليه 

عربستان را اعالم کرد و خواستار مقابله به مثل عربستان در اين باره شد. مهدی المشاط، رئيس شورای عالی 
سياسی يمن وابســته به انصاراهللا در صنعا در قالب اعالم طرح تحقق صلح با اعالم توقف هدف گيری خاک 
عربستان با پهپادها، موشک های بالستيک و بالدار و تمامی انواع هدف گيری ها تاکيد کرد: «منتظر پاسخ مثبت 
و متقابل و بهترين واکنش و اعالم متقابل در خصوص توقف هرگونه هدف گيری و حمالت هوايی به خاک 
يمن هستيم و در عين حال حق پاسخگويی را در صورت عدم پاسخ به اين طرح برای خود محفوظ می دانيم.» 

انصاراهللا یمن
 توقف مشروط حمالت 

موشکى و پهپادى به 
عربستان را اعالم کرد

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مى دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگى راننـده یکى از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده اى و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جدى اسـت.

بوده اند. 


