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وقتی مجلــه فوربس عکس کایلی جنــر را روی 
گزارش فهرســت ثروتمندترین زن خودســاخته 
ایاالت متحده قــرار  داد، بحث های زیادی بر ســر 
»خود ساخته« خواندن او شکل گرفت. برخی بر این 
باورند که جنر نمی تواند  خودساخته باشد، زیرا از یک 
خانواده ثروتمند و مشــهور می آید و ثروت او از این 
موضوع ناشی می شود.  گروهی دیگر چنین استدالل 
می کنند که او با چسبیدن به خواهر ناتنی اش، کیم 
کارداشیان و کمک گرفتن  از او  و همچنین از طریق 
رســانه های اجتماعی بوده که به چنین موفقیت و 
ثروتی دست یافته و برخی دیگر  کمک های مادرش 
را علت شهرت سریع و تبدیل شدن او به جوان ترین 

میلیاردر تاریخ می دانند . 
با این وجود مجله فوربس با تعریف عبارت »خود 
ســاخته« از طرف این مجله به این بحث ها واکنش 
نشان داد.  در مقاله ای که در این مجله برای پاسخ به 
این جنجال نوشته شــده، چنین آمده است:   »برای 
این که واضح  باشــد، مجله فوربس، »خود ساخته« 
را کســی تعریف می کند که یک کمپانی را تأسیس 
کرده یا خودش به  تنهایی ثروتی را به دســت آورده 
باشد، نه این که بخشی یا تمام آن را به ارث برده باشد. 
تا زمانی که عضوی از  این لیســت یک کسب و کار یا 

ثروتی را به ارث نبرده باشد می توان او را خود ساخته 
نامید.« اما سه شــنبه  گذشــته وقتی مجله فوربس 
کایلی جنر، ۲۱ســاله را جوان تریــن میلیاردر خود 
ساخته تاریخ نامید که او را  باالتر از مارک زاکربرگ 
که در ۲۳ سالگی به ثروت یک میلیارد دالری رسیده 

بود، قرار می داد.
بر اساس برآوردهای مجله فوربس، کمپانی تولید 
محصوالت آرایشــی متعلق به کایلی جنر دست کم 
۹۰۰ میلیــون  دالر ارزش داشــته و او صد درصــد 
مالکیت این کمپانی را در اختیار دارد. بدین ترتیب 
او با یکصد میلیون دالر  درآمدی که از سود این کسب 
و کار به دست آورده، ثروت خالص کل خود را به فراتر 

از یک میلیارد دالر رسانده  است.  

آیا کیم کارداشیان به خواهر ناتنی اش کمک کرده است؟

»کایلیجنر«جوانترینزنمیلیاردر»خودساخته«جهان که
 این

و  
هفته  نامه نیوزویک در شــماره ایــن هفته خود 
عکســی از ترامپ را روی جلد خود منتشر کرده و 
برخی از ســخنان توهین  آمیــز او را نیز درج کرده 
 اســت. ایــن هفته نامــه نوشــته رجزخوانی های

گاه و بیــگاه و بی معنــای ترامپ موجب شــده تا 
دموکرات ها در موضــع قدرتمندتری قرار بگیرند و 

خود را برای انتخابات ۲۰۲۰ آماده کنند. 

روزنامه ســاندی تایمز در تیتر نخســت خــود فاش کرد 
که قطر بــرای دریافــت میزبانی جام جهانــی ۲۰۲۲ مبلغ 
88۰ میلیون دالر پول به فیفا رشوه داده است. فیفا از هرگونه 
اظهارنظــری درخصوص اتهامــات جدید ســاندی تایمز، 
خودداری کرده است. ساندی تایمز نشریه ای بود که در شب 
آغاز جام جهانی ۲۰۱4 برزیل، کتاب بازی کثیف درخصوص 
 فساد سیســتماتیک فدراســیون جهانی فوتبال را منتشر

 کرده بود. 

روزنامه گاردیــن در تیتر نخســت خود از 
کاهش حقــوق معلمان در انگلیس نوشــته 
اســت. این روزنامه نوشته در برخی از مدارس 
معلمان مجبور هســتند نظافــت کالس ها را 
خودشان انجام دهند و حتی برای خرید لوازم 
 تحریر مورد نیاز در کالس از جیب خودشــان

 خرج کنند. 

ک
وس

 کی

دموکرات ها بــا توجه بــه دســتاورد بزرگشــان در انتخابات 
میــان دوره ای روز سه شــنبه کنگــره و کســب اکثریت مجلس 
نمایندگان آمریــکا، از هم اکنون می توانند تمام توجــه خود را بر 
 رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ متمرکز ســازند. 

از ابتدای  سال ۲۰۰4 تاکنون این نخستین بار است که دموکرات ها 
بدون داشتن یک چهره پیشتاز برجسته وارد این چرخه می شوند. 
تاکنون اسامی بیش از ده ها رقیب احتمالی برای شرکت در گردونه 
انتخابات یا آغاز تالش به منظور امتحان کردن شانس خود در این 
عرصه مطرح شده اســت.  دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
از همان فردای مراسم تحلیف در ژانویه  ســال ۲۰۱7 از قصد خود 
برای انتخاب مجدد به ســمت ریاست جمهوری سخن گفته بود و 
محبوبیت وی در میان طرفداران اصلی حزب جمهوریخواه به این 
معناســت که احتمال این که فردی از جمهوریخواهان بتواند برای 
تصدی نامزدی حزب جمهوریخواه در انتخابــات ۲۰۲۰، جایگاه 
ترامپ را به چالش بکشــد، تقریبا چیزی در حد صفر خواهد بود . 

با این حال اســامی برخی از رقبــای دونالد ترامــپ در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا به شرح زیر خواهد بود:   

برنی ساندرز
ســناتور ایالت ورمونت، 77 ســاله که پس از رقابت با هیالری 
کلینتون در  سال ۲۰۱6 به خاطر تمرکز بر مسائلی مانند مراقبت های 
بهداشتی و درمانی، کاهش بی عدالتی و تبعیض درآمد و حمایت از 
تحصیالت رایگان در دانشگاه ها، از حمایت زیادی در حزب دموکرات 
برخوردار است. با وجودی که ساندرز دو سال پیش نامزدی یاغی به 
شمار می رفت، ولی هم اکنون به عنوان یک رقیب اصلی در انتخابات 

۲۰۲۰، زیر ذره بین دقیق مقامات حزب دموکرات قرار گرفته است.
الیزابت وارن

سناتور ماساچوست، 6۹ ساله، از رهبران ترقی خواه و پیشرو حزب 
دموکرات و منتقد سرســخت وال اســتریت که در تشکیل هیأت 
حمایت مالی از مصرف کنندگان نقشی کلیدی ایفا کرد. تصمیم اخیر 
وی در دادن آزمایش دی ان ای در اثبات ریشه اجدادی خود از نسل 
سرخپوستان بومی آمریکا پس از طعنه های ترامپ، با انتقادات شدید 
روبه رو شد و برخی از دموکرات ها مهارت و زیرکی سیاسی وی را زیر 

سوال بردند.
کاماال هریس

نخستین ســناتور سیاه پوســت هندی- جامائیکایی از ایالت 
کالیفرنیا، 54 ســاله که یکــی از محتمل تریــن نامزدهای حزب 
دموکرات از گروه کمتر شناخته شــده این حزب به شمار می رود. 
بازجویی تند و تهاجمی وی از برت کاوانا نامزد ترامپ برای تصدی 
ریاست دیوان عالی آمریکا و تصمیم وی در رد هدیه نقدی شرکت ها، 

با استقبال فعاالن آمریکایی روبه رو شــده است. ولی خانم هریس 
به عنوان یک چهره تازه وارد در عرصه سیاست ملی آمریکا هنوز باید 
برای معرفی خود به افکار عمومی این کشور و در عین حال مقابله 
با تالش های جمهوریخواهان در ارایه چهره ای منفی از وی کارهای 

بیشتری انجام دهد.
کوری بوکر 

سناتور سیاه پوست دو دوره از ایالت نیوجرسی، 4۹ ساله، وکیل 
آمریکایی و شهردار ســابق نیوآرک در نیوجرسی است. بوکر دارای 
مدرک فوق لیســانس علوم سیاسی و جامعه شناســی از دانشگاه 
استنفورد و از بازیکنان تیم فوتبال این دانشگاه بود. برخی از لیبرال ها 
بوکر را به خاطر ارتباطات نزدیک با وال استریت و نیز نقش وی در 

حذف پیشنهاد کاهش قیمت تجویز دارو هدف انتقاد قرار می دهند.
جوبایدن 

معاون ســابق رئیس جمهوری آمریکا، 75 ســاله که با توجه به 
فعالیت چند ۱۰ ســاله به عنوان ســناتور و هشت سال خدمت در 
مقام مرد شماره دو باراک اوباما رئیس جمهوری قبلی، از چهره های 
نام آشنای حزب دموکرات برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 
به شمار می رود. بایدن اگر برای سومین بار نامزد شرکت در انتخابات 
شود، از دسترسی آسان به نیروی نخبه و کارآزموده، حامیان مالی 
و شبکه گســترده ای از طرفداران برخوردار خواهد بود. با این همه 
سن و سال بایدن در حزبی که به دنبال چهره های جوان تر و شاداب تر 
می گردد؛ ممکن اســت به عاملی منفی در انتخــاب وی به عنوان 
نامزد حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۲۰ تبدیل شود. افزون بر آن 
ارتباط بایدن با اوباما، وی را به هدفی سهل و ساده برای آماج حمالت 

جمهوریخواهان تبدیل کرده است.
پیت بوتیجنج

۳7 ساله شهردار ساوت بند در ایالت ایندیاناست و روز ۲۳ ژانویه 
کارزار انتخاباتی خود را به عنوان نخستین نامزد ریاست جمهوری که 
علنا همجنسگراست، آغاز کرد. او خواستار رهبری سیاسی جدیدی 
است که بتواند برای مشکالت کشور راه حل های نوینی پیدا کند. وی 
در مقابل تردیدها در مورد تجربه سیاســی و حکومتی بر موفقیت 

اقتصادی شهری که شهردار آنجاست، تاکید کرد.
جولیان کاسترو

 44 ساله است و در دوران ریاســت جمهوری باراک اوباما، وزیر 
مسکن و توسعه شهری بود. او ۱۲ ژانویه در زادگاهش سن آنتونیو در 
ایالت تگزاس که دوره ای شهردار آن بوده، نامزدی خود را اعالم کرد. 
جولیان کاسترو، نوه یک مهاجر مکزیکی، تاکنون تنها التین تباری 
است که در این رقابت نامزد شده است. او با اشاره به تاریخچه خانواده 

خود از سیاست های مهاجرتی دونالد ترامپ انتقاد کرده است.

معرفی 7 سیاستمدار که ترامپ را به چالش می کشند
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درخواستکمکمالیازسوی
سیدحسننصراهلل

سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان اخیرا در سخنانی از حامیانش در 
لبنان خواست به دلیل تحریم های مالی 
غرب علیه این تشکیالت، از کمک های 

مالی خود دریغ نکنند. 
اخیــرا در تاریــخ 25 فوریه، دولت 
انگلیس، حزب اهلل لبنان را در لیســت 
این  داد.  قرار  تروریســتی  گروه های 
درحالی اســت که دولت آلمان اعالم 
کرده دســت به ایــن کار نخواهد زد، 
چراکه حــزب اهلل لبنان را بخشــی از 
ســازمان سیاســی در لبنان می داند. 
دولت لبنان که مورد حمایت غرب نیز 
هست با حضور ســه وزیر از حزب اهلل 

لبنان تشکیل شده است. 
اســت:  گفته  نصراهلل  سیدحســن 
»تحریم ها و لیســت های تروریســم 
اشکالی از جنگی هستند که غرب علیه 
مقاومت به راه انداخته و ما نیز باید در 
مقابله با جنگ افروزی بایســتیم. من 
امروز اعالم می کنم که ما نیازمند کمک 

حامیان خود هستیم.« 
حســن نصراهلل با تاکید بــر این که 
حمایت از حزب اهلل وظیفه همه حامیان 
آن است، گفت: »آنها نمی توانند ما را به 
زانو درآورند و کاری کنند که گرسنگی 
بکشــیم. آنها که همیشه از ما حمایت 
کرده اند، باز هم بــه حمایت خود ادامه 
می دهنــد. چه دولت ها باشــند و چه 

افراد.« 
نصــراهلل همچنین هشــدار داد که 
ممکن اســت طی ماه های آینده افراد، 
نهادها و اســامی جدیدی در لیســت 

تحریم ها قرار بگیرند. 

چهره

یکی از رهبران جریان 
صدر عراق گفت، 

براساس اطالعات به 
دست آمده؛ ابوبکر 

بغدادی، رهبر داعش 
و برخی از فرماندهان 
این گروه تروریستی 

در باغوز سوریه 
هستند. حاکم الزاملی، 
یکی از رهبران جریان 

صدر عراق با افشای 
این که گروه تروریستی 
داعش در زمان تصرف 
شهرهای موصل، االنبار 
و صالح الدین در  سال 

۲۰۱۴ میالدی ۵۰ 
تن طال و ۴۰۰ میلیون 

دالر را سرقت کرد، 
از بغداد خواست پس 
از بازپس گیری باغوز 
سوریه، آمریکایی ها 
را برای بازگرداندن 

این اموال تحت فشار 
بگذارد.

درحالی که یک منبع 
در کمپین انتخاباتی 
عبدالعزیز بوتفلیقه 
اعالم کرد بوتفلیقه 
عصر روز یکشنبه 
در الجزایر خواهد 

بود، سازمان وکالی 
بدون مرز از دادگاه 
سوییس درخواست 
کرد رئیس جمهوری 

الجزایر به دلیل وضع 
سالمتی اش تحت 

کفالت قرار بگیرد. 
یک منبع در کمپین 
انتخاباتی عبدالعزیز 

بوتفلیقه، رئیس جمهوری 
الجزایر به اسکای نیوز 

گفت: »رئیس جمهوری 
به  زودی در کشور 

خواهد بود.«

ابوبکر بغدادی و 
فرماندهان داعش در باغوز 

سوریه هستند

 عبدالعزیز بوتفلیقه 
به الجزایر بازمی گردد

عکس خبراخبار روز

اعتراضات ضد عبدالعزیز بوتفلیقه در الجزایر

AP

مجسمه غول پیکر بودا در حال ساخت در ویتنام
AFP

یک اسب در کنار یک کالسکه در فرانکفورت آلمان
Getty Images
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گاه
ن نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال می گوید حمالت سایبری که به گفته 

او از سوی آمریکا سازمان دهی می شوند، مانع بازگشتن برق به شبکه ها شده است. 
ونزوئال از روز جمعه با بی برقی سراسری روبه رو اســت و همزمان ده ها هزار نفر از 
موافقان و مخالفان دولت در کاراکاس تجمع های جداگانه برگزار کرده اند. روز شنبه 
هزاران مخالف دولت درحالی که خوان گوایدو هم در میان آنها بود، به خیابان های 

کاراکاس آمدند.

مادورو
حمالتسایبریرا
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آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، 
اجاق گاز و اشیای بلند و 

بسیار سنگین  باید با بست یا 
تسمه های مناسب به کف و 

دیوار منزل محکم شوند.


