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وزارت بهداشــت آمریکا، تا چند هفتــه دیگر فروش 
سیگارهای الکترونیکی در همه طعم ها غیر از طعم واقعی 
تنباکو )از جمله نعنایی، انبه یــا توت فرنگی( را  ممنوع 
خواهد کرد. مقامات وزارت بهداشت اعالم کردند این کار 
نه از آن رو انجام می شود که این طعم دهنده ها مضر هستند 
بلکه به این دلیل است که نسل کاملی از جوانان را معتاد 
به نیکوتین کرده و سال ها تالش دولت برای ترک عادت 
سیگارکشــیدن مردم جامعه را هدر داده اند، خطرناک 
هســتند و باید از بازارهای فروش جمع آوری شوند. بنا بر 
تحقیقات، یک چهارم دانش آموزان آمریکا در  سال ۲۰۱۹ 
مصرف کننده این نوع ســیگارها بوده اند. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا نیز از این تصمیم دفاع کرد. او به 
خبرنگاران گفت: »بسیاری فکر می کنند که سیگارهای 
الکترونیکی عالی هســتند، درحالی  که این گونه نیست 
و این نوع سیگارها نیز مشکالت زیادی ایجاد می کنند«. 
ماجرا زمانی آغاز شد که یک نوجوان در آمریکا پس از آن که 
به دلیل کشیدن سیگار الکترونیکی دچار بیماری شدید 
تنفسی شده بود، جان خود را از دست داد. این نخستین 
مرگ مرتبط با مصرف ســیگار برقــی )الکترونیکی( در 
آمریکاست. از چندی پیش، متخصصان شروع به تحقیق 
دربــاره یک بیماری مرمــوز ریه کرده اند کــه با مصرف 
سیگار الکترونیکی ارتباط دارد. مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری در آمریکا می گوید که در ۲۲ ایالت ایاالت متحده 

۱۹۳ »نمونه بالقوه« وجود داشته است. متخصصان این 
مرکز می گویند بسیاری از این نمونه ها به مصرف سیگار 
الکترونیکی حــاوی تتراهیدروکانابینول برمی گردد که 
ترکیب فعال اصلی در ماری جوآناست. موارد گزارش شده 
مربوط به یک بازه زمانی دوماهه از ۲۸ ژوئن تا ۲۰ آگوست 
است. افرادی که  این سیگارها را استفاده می کردند   مبتال 
به نوعی نارســایی تنفسی خاص می شــدند. مبتالیان 
عالیمی ازجمله سرفه، تنگی نفس و خستگی و در  برخی 
موارد استفراغ و اسهال داشتند. هیچ سند و مدرکی دال بر 
وجود یک بیماری عفونی ناشی از ویروس یا باکتری وجود 
ندارد. هنوز دلیل این بیماری مرموز ریوی کشــف نشده 
است و ارتباط آن با محصوالت حاوی تتراهیدروکانابینول 
هم به طور دقیق مشخص نیست. با این حال مرکز کنترل 
و پیشــگیری بیماری در آمریکا به مردم در مورد این باور 
اشتباه که کشیدن سیگار الکترونیکی به لحاظ سالمتی 

ایراد ندارد، هشدار داده است.

سیگارهای الکترونیکی بالی جان نوجوانان آمریکایی

که
 این

و  
روزنامه گاردین در تیتر نخست خود به اظهارات جان 
برکیو، رئیس پارلمان انگلیس پرداخته است. برکیو در 
سخنانی تأکید کرده است که به بوریس جانسون اجازه 
نخواهد داد برای پیشبرد طرح برگزیت بدون توافق از 
قوانین انگلیس تخطی کند. جانسون گفته به هر صورت 

برگزیت بدون توافق را اجرا خواهد کرد. 

هفته نامه تایم در شــماره این هفته خــود پرونده 
زیست محیطی را منتشر کرده است. این هفته نامه به 
وضع بحرانی جنگل های آمازون، گرمایش کره زمین، 
تغییرات آب و هوایی و وضع زیســت محیطی آفریقا 
پرداخته است. چهره هایی نظیر ال گور و آنجلینا جولی 

نیز برای این هفته نامه یادداشت نوشته اند. 

روزنامه نیویورک پســت به مناظره های انتخاباتی 
کاندیداهای حزب دموکرات آمریکا پرداخته اســت. 
این روزنامه در تحلیلی نوشته که جو بایدن کاندیدای 
پیشروی دموکرات عملکرد خوبی در مناظره ها داشته 
است. بایدن هم اکنون در نظرسنجی ها پیشرو است و 
الیزابت وارن و برنی سندرز در رتبه های بعدی قرار دارند. 

ک
وس

 کی

در مناظــرات درون حزبی دموکرات هــا تقابل هایی میان 
نامزدهای انتخاباتی روی داد. در حالی  که شــرایط بســیار 
پرانرژی بود، جو بایدن که در نظرســنجی ها پیشتاز است، با 
الیزابت وارن و برنی سندرز ترقی خواه درگیری های لفظی پیدا 
کرد؛ اختالفات آنها بر سر مهاجرت، بیمه های درمانی، سیاست 

خارجی و مسیر آینده حزب دموکرات بود.
البته ایــن مناظره درنهایــت به لحنی آشــتی جویانه و 
صلح آمیزتری نسبت به مناظره های قبلی ختم شد و تمرکز 
خود را بر روی دونالد ترامپ گذاشتند و آتش خشم خود را بر 

سر او ریختند.
ایــن دور ســوم مناظره هــای انتخاباتــی درون حزبی 
دموکرات هاســت که در روز پنجشــنبه به وقت آمریکا در 
دانشگاه تگزاس برگزار شد. این شهر یکی از شهرهای متنوع 
آمریکاست که ســاکنانی با رویکردها و نگرش های مختلف 

سیاسی و نژادی در آن یافت می شود.
در مناظره سه ساعته دموکرات ها مهمترین موضوع بحث 
این سوال بود که »آیا آنها می خواهند به دوران پیش از دونالد 
ترامپ بازگردند یا می خواهند فراتر از آن شرایط گام بردارند؟« 
در این میان دعوای اصلی میان ســه نامزدی بود که در میان 
دموکرات ها بیش از همه در رأی گیری ها پیشتاز هستند: جو 

بایدن، الیزابت وارن و برنی سندرز.
جو بایدن که پیشتر در دولت قبل حضور داشت، در حمالتی 
که به او در مورد گذشــته سیاســی اش می شد، گفت: »من 
در کنار باراک اوباما ایســتادم؛ در تمام آن هشت سال با تمام 

خوبی ها و بدی ها و بی تفاوتی ها.«
بحث نامزدها با درگیری ها و اختالفات بر سر مراقبت های 
بهداشتی و بیمه ها آغاز شد که یکی از شدیدترین اختالفات 
میان نامزدها و اولویت اصلی بــرای رأی دهندگان دموکرات 
اســت. به این ترتیب آقای بایدن، معاون اوبامــا، با قراردادن 
خود پشت میراث اوباما، با کسانی که او را به چالش کشیدند، 
خصوصا مخالفان ترقی خواه خــود در مورد هزینه های طرح 
»بیمه برای همه« که هدفش قراردادن همه آمریکایی ها تحت 
پوشش برنامه بهداشت دولتی بود و همه بیمه های خصوصی 
را از اساس از بین برد، مقابله کرد. بایدن، الیزابت وارن را متهم 
کرد به این که او از این که این طرح در آینده ممکن است مالیات 

طبقه متوسط را باال ببرد، چیزی نمی داند.

بایدن گفت: »من می دانم که خانم ســناتور طرفدار طرح 
بیمه سالمت برنی سندرز اســت؛ اما من طرفدار طرح باراک 
اوباما هستم. من گمان می کنم که اوباماکر جواب داده است.« 
بایدن در ادامه گفت که طرح سندرز که وارن هم از آن حمایت 
می کند، باعث افزایش مالیات آمریکایی ها تا 2 درصد خواهد 
شد؛ که در این جا الیزابت وارن به سرعت پاسخ داد: »من هم 

کسی را ندیدم که از بیمه فعلی خود راضی باشد.«
بایدن همچنین با به چالش کشــیدن طرح سندرز برای 
مجبور کردن کارفرمایان برای قراردادن بیمه برای کارکنان 
گفت: »من تعجب می کنم که شما به  عنوان یک سوسیالیست 
خیلی بیشتر از من به شرکت ها اعتماد دارید.« هیچ گاه چنین 
جنگ لفظی ای میان وارن و بایدن پیش بینی نمی شد؛ چرا که 
کسی به صورت عمومی اطالعی از اختالف های آنها نداشت 
و شــاید اختالفات واضحی میان آنها وجود نداشت؛ اما برنی 
سندرز، سناتور ایالت ورمونت، از همان ابتدا اختالف خود را با 

بایدن در زمینه تجارت و سیاست خارجی مشخص کرد.
سندرز بشدت جو بایدن را به خاطر رأی دادن به نفع جنگ با 
عراق سرزنش کرد: »حقیقت این اشتباه بزرگ است و درواقع 
یکی از بزرگترین تفاوت های من و شــما این اســت که من 
هیچ گاه آن چه که دیک چنی و بوش در مورد عراق می گفتند 
را باور نکردم اما شــما باور کردید.« با وجود این اختالفات و 
نزاع های لفظی، آنها همچنین بر سر موضوعاتی مثل خشونت 
با سالح گرم، مهاجرت و جنگ تجاری با چین هم با یکدیگر 
اختالف داشتند؛ اما اختالفات آنها در به چالش کشیدن ترامپ 
کمتر از موضوعات دیگر بود. در این میان کماال هریس، سناتور 
کالیفرنیا دونالد ترامپ را متهم کرد به این که با نفرت، ارعاب 
و ترس سعی می کند تا کشــور را چندپاره کند. کری بوکر، 

سناتور نیوجرسی، هم ترامپ را یک نژادپرست نامید.
بتو اورورک و کاسترو هم ســعی کردند با سخنرانی های 
احساسی در مورد حمالت با سالح گرم، توجه رأی دهندگان 

را به خود جلب کنند.
در میان نامزدهای انتخاباتی در حــزب دموکرات، بایدن 
پیشتاز است و پشت سر او الیزابت وارن قرار دارد. بایدن کمی 
میانه روتر است و به دنبال حرکت در ادامه مسیری است که 
اوباما پایه ریزی کرد، اما وارن که ترقی خواه اســت، به دنبال 

»تغییرات بزرگ ساختاری« است.

نزاع سه ساعته دموکرات ها بر سر آینده آمریکا

عبور از  »اوباما«

تنها دختر پادشاه سعودی به 10ماه 
زندان محکوم شد

  
دادگاهی در فرانســه تنها دختر ملک 
سلمان، پادشاه عربستان را به گذراندن 
10ماه حبس محکوم کرده اســت.  حسا 
بنت ســلمان متهم بود که بــه محافظ 
دستور داده لوله کشــی که در خانه شان 
مشــغول به کار بوده را کتک  بزند. حسا 
گفته اســت لوله کش اقــدام به گرفتن 
عکس در آپارتمان خاندان سعودی کرده 

است.  
البته بنت سلمان به هنگام صدور حکم 
در دادگاه حاضر نبود. حکم 10ماه زندان 
تعلیقی اســت. عالوه بر این  حکم، او به 
پرداخت 10 هزار یــورو جریمه محکوم 
شده است. گفته می شــود این جریمه 
شدیدتر از آنی بوده  که دادستان انتظار 
داشته است. دادستان درخواست 6 ماه 
زندان و پرداخت 5 هزار یورو جریمه داده. 
 گزارش دادستانی حاکی از آن است که 
وقتی بنت ســلمان لوله کش را درحال 
عکس برداری می بیند شخصا  وارد معرکه 
می شود. بنت سلمان از ترس این که مبادا 
آن عکس ها بر علیه او مورد استفاده قرار 
بگیرد به  محافظ دستور می دهد لوله کش 
را مضروب کند. او در مدت کوتاهی پس 
از این حادثه فرانســه را ترک می  کند. 
دادگاه او را به مشارکت در مضروب کردن 
و دزدی تلفن همراه لوله کش متهم کرده 
بود. دادگاه  همچنین محافظ بنت سلمان 
را نیز بــه اتهام اعمال خشــونت بدون 
دلیل محکوم کرد. محافظ بنت ســلمان 
به  هنگام صدور حکــم در دادگاه حضور 
داشت. محافظ به 8ماه زندان و پرداخت 
5 هزار یورو جریمه محکوم  شــد. گفته 
شده محافظ بنت ســلمان تلفن همراه 
لوله کش را گرفته و او را وادار کرده پاهای 
بنت سلمان را  ببوسد. پس از آن دستان 
لوله کش را به مدت ســه ســاعت بسته 

است.  

چهره

رئیس جمهوری آمریکا 
به خبرنگاران گفت، 

تمایل دارد تا بار دیگر 
با رهبر کره شمالی در 

راستای  از سرگیری 
مذاکرات خلع سالح 

اتمی دیدار کند. 
تحلیلگران سیاسی 

می گویند که برکناری 
جان  بولتون، مشاور 
امنیت ملی آمریکا 

توسط دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری این 

کشور می تواند به 
 اقدامات واشینگتن 
در راستای احیای 

مذاکرات با کره شمالی 
کمک کند، اما هدف 

واشینگتن را در  متقاعد 
کردن پیونگ یانگ 

برای دست کشیدن از 
برنامه تسلیحات اتمی  

آسان تر نمی کند. 

رئیس جمهوری ونزوئال 
گفته، برای شرکت در 
نشست ساالنه مجمع 

عمومی سازمان ملل به 
 نیویورک نمی رود، اما 

دو تن از فرستادگانش 
در این نشست شرکت 
می کنند . مادورو گفت، 
دلسی  رودریگز معاون 

و خورخه آریزا وزیر 
خارجه ونزوئال در این 
نشست حضور خواهند 

داشت و  درخواستی 
با امضای ۱۲ میلیون 

ونزوئالیی را در 
محکومیت تحریم های 
آمریکا علیه کاراکاس 

به  دبیرکل سازمان ملل 
ارایه می کنند .

تمایل ترامپ برای دیدار 
مجدد با رهبر کره شمالی

مادورو: در نشست سازمان 
ملل شرکت نمی کنم

عکس خبراخبار روز
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Reuters
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گاه
ن گزارش نشریه »پلیتیکو« آمریکا حاکی از آن است که یک گزارش امنیتی احتمال می دهد اسراییل پشت 

نصب سیستم های جاسوسی از تلفن های همراه در داخل کاخ سفید و نیز در دیگر مناطق حساس پایتخت 
آمریکا در دو ســال گذشته بوده باشد. طبق این گزارش، سیســتم های جاسوسی نصب شده در نزدیکی 
کاخ سفید شبیه فرستنده های مخابراتی عادی تلفن های همراه بوده اند، اما در واقعیت امر آنها دستگاه های 
جاسوسی و شنود بوده اند که اطالعاتی از مالکان تلفن های همراه جمع آوری می کردند. عالوه بر دریافت 

محتواهای داخل تلفن های همراه این دستگاه ها تصاویر مکالمات و شنود آنها را نیز انجام می دادند.

دستگاه های 
جاسوسی اسراییل 

در نزدیکی 
کاخ سفید  
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واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه گیری را تمرین کنید.


