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الجزیره -س��ازمان ملل اعالم کرد که به دقت پیگیر وضعیت بیش از
 ۱۰۰۰اسیر فلس��طینی اعتصابکننده در بند زندانهای اسراییل است.
استفان دوجاریک ،سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد :از وضعیت
اسیران فلسطینی که دست به اعتصاب غذا زدهاند در زندانهای اسراییل
به طور کامل آگاهیم و به دقت تحوالت آنها را دنبال میکنیم .دوجاریک از
نداری را از خود نشان دهند .وی افزود
همه گروهها خواست حداکثر خویشت 
که سازمانهای بینالمللی از همان ابتدا خواستار برخورد انسانی با اسیران در
هر جایی شدهاند.

دفاع چلسی کلینتون از فرزندان ترامپ
ایسنا -در بحبوحه درخواستها از فرزندان رییسجمهور آمریکا مبنی
بر اینکه دیگر تحت حفاظت سرویس مخفی نباشند چلسی کلینتون ،فرزند
رییسجمهور اسبق این کشور به دفاع از فرزندان ترامپ پرداخت.منتقدان
گفت هاندکهمالیاتدهندگاننبایدهزینهاینتدابیرحفاظتیراپرداختکنند.
چلسیکلینتوندراینزمینهگفت:امنیتخانوادهرییسجمهورهرگزنباید
سیاسی شود .وی افزود :از خواندن یادداشتهایی در این زمینه بسیار ناراحت
شدم .حفاظت خانواده رییسجمهور هرگز نباید سیاسی شود.

اردوغان :دیکتاتور نخواهم شد
ایسنا-رییسجمهورترکیهتاکیدکرد،برنامههایویبرایتغییرسیستم
پارلمانی به ریاستی ،به معنای دیکتاتوری نیست.رجب طیب اردوغان پس از
پیروزی موافقان اصالحات قانون اساسی در رفراندوم اخیر گفت :این اصالحات
به خاطر من نبوده است .من روزی خواهم مرد ،اما قوانین اساسی باقی خواهند
ماند .وی ادامه داد :هرجا که دیکتاتوری وجود دارد ،ش��ما دیگر سیس��تم
ریاستجمهوری ندارید ،ما در اینجا صندوقهای رای داشتیم ،دموکراسی ما
قدرت خود را از مردم میگیرد .ما این رویکرد را اراده ملی میگوییم.

پیامدرفراندومترکیه؛

بازداشت ۳۸نفر از حامیان کمپین «نه»
ایسنا 38 -نفر از اعضای کمپین «نه» که در طول دو ماه گذشته در
استانبول این کمپین را مدیریت میکردند ،بازداشت شدند.یکی از نمایندگان
حزبمردمجمهوریخواهاعالمکرد:این ۳۸نفربهاتهامبهرسمیتنشناختن
رای «آری» در رفراندوم اخیر و مخالفت با آن در عملیاتی در ساعات اولیه
امروز در خانههایشان بازداشت شدند .خانوادههای افراد بازداشت شده از ارائه
اطالعات بیشتر در این زمینه خودداری کردند.

نخستوزیر اسپانیا به دادگاه احضار شد
 -AFPدادگاهی در مادرید ،ماریانو راخوی را برای شهادت در دادگاه فساد
بزرگفراخواند.ایناولینباردرتاریخمدرناستکهیکنخستوزیراسپانیایی
به عنوان شاهد به دادگاه احضار میشود.این دادگاه موسوم به گورتل روی
شبکه ارتشای گستردهای تمرکز دارد که ظاهرا اعضای سابق حزب مردمی
نخستوزیر اسپانیا در آن دخیل هستند .این حزب به دلیل تکرار اتهاماتی
درباره فساد ضعیف شده است .راخوی ۶۲ساله شخصا متهمنیست و سمت او
به عنوان رییس حزب که از سال  ۲۰۰۴آن را در دست دارد ،به این معناست
که او میتواند شهادتهای ارزشمندی بدهد.

واکنشبهانتخاباتزودهنگامبریتانیا؛

ی
استقبال آمریکا و آلمان از تصمیم ترزا م 
ی برای
 -AFPرییسجمهور آمریکا در واکنش به درخواس��ت ترزا م 
برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام ،برای انگلیسیها آرزوی موفقیت کرد.
وزیر خارجه آلمان هم ابراز امیدواری کرد انتخابات جدید بتواند شفافیت و
مسوولیتپذیری بیشتری در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا برای انگلیس
فراهم کند.دونالد ترامپ درباره تالش نخس��توزیر انگلیس برای برگزاری
انتخابات زودهنگام در هشتم ژوئن بیانیه کوتاهی صادر کرد .در این بیانیه
آمده است :رییسجمهور ترامپ برای مردم انگلیس در روند انتخاباتی آنها
آرزوی موفقیت کرد .وزیر امور خارجه آلمان ابراز امیدواری کرد انتخابات
آینده در بریتانیا بتواند شفافیت و مسوولیتپذیری بیشتری در روند مذاکرات
خروج اتحادیه اروپا فراهم کند.

سفر نخست وزیر هند برای تجارت الماس
به اسراییل
ایسنا -نخست وزیر هند در منطقه سورات که یکی از کانونهای اصلی
الماس است ،از سفر خود به اسراییل در آینده نزدیک خبر داد.
اسراییل در جهان به عنوان یکی از تولیدکنندگان الماسهای برش داده
ش��ده شناخته میشود .نارندا مودی نخست وزیر هند به هنگام افتتاحیه
بیمارستانی در سورات اعالم کرد :به زودی از طرف شما به اسراییل میروم.
میدانم شما روابط تجاری با اسراییل دارید.سفر آینده مودی به اسراییل در
ماه ژوئیه بسیار مهم است زیرا وی اولین نخستوزیر هند است که این سفر
را انجام میدهد .امسال اسراییل و هند بیست و پنجمین سالگرد روابط کامل
دیپلماتیکراجشنگرفتند.همچنینهندبرایاولینبارازاسراییلپهپادهای
نظامی که قابلیت پرتاب موشک در حمالت فرامرزی را دارند ،میخرد.

طرح «زامورا» برای مقابله با کودتا در ونزوئال
ایسنا -رییسجمهور ونزوئال از اجرای یک طرح ویژه از سوی دولتش به
اسم طرح «زامورا» با هدف مقابله با دسیسه چینی برای کودتا علیه دولت
خبر داد.نیکوالس مادورو اظهار کرد :تصمیم گرفتهام یک طرح راهبردی ،ویژه،
نظامی و غیرنظامی به اجرا در بیاورم تا کارکرد کشور و امنیتش و یکپارچگی
اجتماعی و نظم داخلی آن را تضمین کنم .او ادامه داد :مرحله فعلی این طرح
علیه فعالیتهای آمریکا و مقابله با کودتا ،تشدید خشونتها و در عین حال
تضمین صلح در ونزوئال به اجرا در میآید .بنا به گفته مادورو ،وزارت امور
خارجه آمریکا دستور حمله به انقالب و نهادهای دولتی ونزوئال را به منظور
یک مداخله امپریالیستی داده است.

رییسجمهور چین در پی تغییر ساختار ارتش
شینهوا -رییسجمهور چین از طرح تغییر ساختار ارتش کشورش به
منظورتبدیلآنبهیکنیرویکوچکترباقابلیتهایعملیاتیمشترکبهبود
یافته خبر داد.این اصالحات انجام شده در ارتش چین با محوریت یک ساختار
جدید و فشرده متشکل از 84واحد نظامی انجام شده و در راستای تالشهای
سالهای اخیر رییسجمهور چین با هدف مدرنیزه کردن ارتش کشورش با
تاکید بر قابلیتهای جدید در حوزههایی مثل جنگ سایبری ،الکترونیک و
اطالعاتی انجام میشود .شی جینپینگ خطاب به فرماندهان این واحدهای
جدید در مقر ارتش آزادی خلق در شهر پکن گفت :این طرح تاثیری عمیق
و چشمگیر در ایجاد یک ارتش در کالس جهانی دارد.

افزایش رشد اقتصادی جهان به  3/5درصد

صندوق بینالمللی پول در آستانه نشست هفته جاری مدیران مالی جهان
در واش��نگتن ،جدیدترین بهروزرسانی گزارش «دورنمای اقتصادی جهان» را
منتش��ر کرد که در آن نرخ رشد جهانی برای سال میالدی جاری  3/5درصد
پیشبینی شد.
سرمایهگذاران نسبت به احتمال درگیری آمریکا با کره شمالی ،انتخابات فرانسه
و مداخالت نظامی جدید واشنگتن در خاورمیانه و افغانستان نگران هستند اما
سرمایهگذاری ،تولید و اعتماد مصرفی جهانی بهبود پیدا کردهاند .پیشبینی
میشود رشد آمریکا در سال میالدی جاری تسریع شود و اروپا و ژاپن هم در
حال حاضر نشانههای احیا را نشان میدهند.
در این بین قیمتهای نفت از رکورد پایین خود در س��ال  ۲۰۱۶افزایش
یافته و به رشد فشارهای تورمی کمک کرده است و این امید را برای اقتصادهای
متکی به صادرات این کاال ایجاد کرده که بدترین ریزش قیمت دو ساله ممکن
است پایان یافته باشد.
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی ،نرخ رشد
مورد پیشبینی برای سال  ۲۰۱۷را نسبت به گزارش قبلی خود در اکتبر0/1 ،
درص��د افزایش داد و به  3/5درصد بازبینی کرد که در صورت محقق ش��دن،
جدیدترین نظرس��نجی انجامشده
درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
نشان داده امانوئل ماکرون و مارین لوپن
همچنان در دور اول انتخابات پیش��تاز
هستن .د
نظرسنجی انجام ش��ده که از سوی
شرکت سویپوف که برای روزنامه لوموند
انجام و دیروز منتشر شد ،نشان داد که
امانوئل ماکرون میان��هرو و مارین لوپن
راس��ت افراطی از دیگر کاندیداهای این
انتخابات در دور نخست جلوتر هستند.
براساس این نظرسنجی ماکرون در دور
دوم انتخابات بیشترین احتمال پیروزی را
دارد و همچنین این نظرسنجی مشخص
کرده این دو کاندیدا در چند روز گذشته
درص��د کمی از آرای خود را به نس��بت
نظرسنجی قبلی از دست دادهاند.
طبق این نظرس��نجی لوپ��ن با 2/5
درص��د کاه��ش آرای خود به نس��بت
نظرسنجی قبلی 22/5درصد رای کسب
ک��رده و ماکرون نیز با دو درصد کاهش
رای ۲۳ ،درصد آرا را کس��ب میکند .در
عین حال ژان لوک مالنشون ،کاندیدای
چپ افراطی که در هفتههای اخیر جهش
آرای چش��مگیری داش��ته ۱۹ ،درصد
رای داشته و فرانس��وا فیون،کاندیدای
محافظهکاران نیز 19/5درصد رای کسب
میکند .این نظرسنجی که با پرسش از
 ۱۱هزار و  ۶۰۱نفر انجام ش��ده ،نشان
میدهد که لوپن در دور دوم انتخابات از
هر یک از سه کاندیدای رقیب شکست
خواهد خورد.
همچنیننظرسنجیشرکتسویپوف
مشخص کرده مس��اله آرای ممتنع که
یک فاکتور تعیینکننده در نتیجه دور
اول انتخابات است ۲۸ ،درصد است که
مطابق با آخرین رکورد زده شده مربوط
به این آرا در انتخابات سال  ۲۰۰۲است.
انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانسه روز
یکشنبه آینده برگزار میشود.
  راس�ت افراط�ی در یکقدمی
الیزه
ساعت  ۸ش��ب ۲۱ ،آوریل ۲۰۰۲
فرانس��ه در انتظ��ار اع�لام نتایج دور
اول ریاس��تجمهوری اس��ت .تم��ام
نظرسنجیها نشان میدهند که ژاک
شیراک ،رییسجمهور وقت به همراه
لیونل ژوسپن ،نخستوزیر سوسیالیست
به دور دوم میرس�� د اما صفحه نتایج
ناگهان در کنار چهره شیراک ،تصویر
کس��ی دیگر را نش��ان میده��د :ژان
ماری لوپن ،رهبر ح��زب جبهه ملی.
نفس فرانس��ه ب��رای لحظهای حبس
میشود .راست افراطی در دوم انتخابات
ریاستجمهوری؟! باورکردنی نیست.
  خداحافظلیونل
لیونل ژوسپن نامزد سوسیالیستها
آنقدرعصبانیاستکهبهاولینمیکروفنی
که میرسد اعالم میکند دیگر در دنیای

پیشتازی لوپن و ماکرون در نظرسنجیهای انتخابات ریاست جمهوری؛

فرانسه در بیم و امید

سیاست او را نخواهیم دید؛ خشمی که
قابل درک است .شکست او نه به خاطر
قدرت راست افراطی که بیشتر به دلیل
پراکندگی آرای چپهاس��ت (اختالف
ژوسپن با لوپن کمتر از یک درصد بود و
سایر نامزدهای چپ روی هم نزدیک به
 ۲۰درصد رای آورده بودند).
با رسیدن ژان ماری لوپن به دور دوم،
هزاران نفر به خیابانها میریزند و علیه
جبهه ملی شعار میدهند .احزاب چپ
اعالم میکنند در دور دوم به ژاک شیراک
رای میدهند .شیراک با بیش از ۸۲درصد
آرا در کاخ الیزه ماندگار میش��و د اما ژان
ماری لوپن هنگام شکس��ت هم لبخند
یداند که چیزی در فرانسه برای
میزند .م 
همیشه عوض شده.
  جای خالی یک عالمت تعجب
 ۱۵سال پس از آن روزها ،چهره کشور
تغییر کرده ،فرانس��ه در سالهای اخیر
هدف مرگبارترین حمالت اسالمگرایان
تندرو بوده .آمار بیکاری باالست و کارنامه
اقتصادی فرانسوا اوالند حتی خودش را
هم راضی نمیکند.
در ای��ن مدت جبهه ملی هم تغییر
ک��رده .ژان ماری لوپ��ن به خاطر اظهار
نظرهای ضدیهودی از حزب اخراج شده
و دخترش -ماری��ن -جایش را گرفته؛
کسی که حاال گفته میشود به دور دوم
انتخاباتریاستجمهوریمیرسد.راست
افراطی در دور دوم؟ چرا این بار کس��ی
تعجبنمیکند؟

بازتاب

دونالد ترامپ با شعار «جنس آمریکایی بخرید ،آمریکایی
استخدام کنید» ،از شرکتهای آمریکایی خواسته است اول
آمریکاییها را استخدام کنند .او خواستار اصالح برنامه ویزا
برای نیروی کار ماهر خارجی شده است.
یکی از شعارهای اصلی دونالد ترامپ ،رییسجمهور آمریکا
در انتخابات پیشین این کشور ایجاد شغل برای آمریکاییها
بود .او سهش��نبه گذشته با صدور فرمانی به منظور اصالح
برنامه ویزا برای نیروی کار ماهر گفت که میخواهد به این
ش��عار عمل کند .ترامپ این فرم��ان را در جریان بازدید از
یک کارخانه تولید ابزار و تجهیزات در شهر کنوشا در ایالت
ویسکانسن امضا کرد.
ب��ه گفته ترامپ در گذش��ته مواردی از سوءاس��تفاده و
تقل��ب صورت گرفته و از این پس قرار اس��ت صدور ویزای
H- 1Bب��رای نی��روی کار ماه��ر بر اس��اس معیارهای
سختگیرانهتری انجام شود .ترامپ خواسته است که این ویزا
تنها به بهترینها داده شود و هیچگاه از آن به منظور جایگزین
کردن یک خارجی به جای یک آمریکایی استفاده نشود.
قرار است وزارتخانههای مختلف پیشنهادات خود را برای
تغییر مق��ررات ویزای کار نیروی ماه��ر ارائه دهند .ویزای
 H- 1Bتاکنون یکی از مهمترین ابزارها برای ورود نیروهای
ماه��ر به آمریکا ،به ویژه در عرصه تکنولوژیهای جدید در
سیلیکون ولی بوده است .این بخش از سرمایههای آمریکایی

  وطن یعنی همه مرز
مرز از کلمات محبوب راست افراطی و
مارین لوپن است .او علت تمام مشکالت
را مرزه��ای باز میدان��د؛ مرز به مفهوم
جغرافیایی ،اقتصادی و اجتماعی .مارین
لوپ��ن میخواهد پذیرش مهاجران را به
ش��دت محدود کند ( ۱۰ه��زار نفر در
س��ال در مقایسه با حدود  ۱۴۰هزار نفر
فعلی) ،از اتحادیه اروپا و یورو خارج شود
و بنیادگرایان افراطی را از فرانسه اخراج
کند .او حتی میگوید که امامان مساجد
باید به زبان فرانسه موعظه کنند.
  از لوپن تا مارین
جبهه ملی زمانی به نام لوپن شناخته
میش�� د اما این روزها نامزد این حزب از
نام کوچکش -مارین -استفاده میکند
که راهی برای فاصله گرفتن از زمان ژان
ماری لوپن و اظهارنظرهای گاه پرهزینه
او اس��ت .مارین لوپن از وقتی به رهبری
جبههملیرسیدفهمیدکهبایدتغییراتی
ایجادکند،مثالاظهارنظرهایضدیهودی
ضررش از فایدهاش بیشتر است ،اینها را
باید کم یا حذف کرد .او همچنین سعی
کرد برای سایر آرمانهای راست افراطی
لباسی بهتر بدوزد.
نظرسنجیها میگویند مارین لوپن
به دور دوم انتخابات میرس��د و در آنجا
میبازد .طبق آمار بخت امانوئل ماکرون
میانهرو از او بسیار بیشتر است .اما از لوپن
که بپرس��ید ،میگوید نمیشود به این
اعداد اعتماد کرد .همینها در مورد خروج

بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد
ترامپ در آمریکا اشتباه کردند.
یسیاسیتا
  ماکرون،ازبیاعتنای 
شانس اول ریاستجمهوری
امانوئل ماکرون ،کاندیدای انتخابات
ریاس��تجمهوری  ۲۰۱۷فرانسه ،طبق
نظرسنجیها ،باالترین شانس کسب این
مقام است .در این صورت او جوانترین
رییسجمهور تاریخ فرانسه خواهد شد.
ن سابقهای چشمگیر
رییسجمهور بدو 
در عرصه سیاست و طرفدار بازار و تجارت
آزاد.اووزیراقتصادمستعفیکابینهفرانسوا
اوالند است.
او در  ۳۹س��الگی جناحهای چپ و
راستهای محافظهکار فرانسه را از خود
ناامید کرده اس��ت و ب��ه گفته خودش
هدفش ایجاد نزدیکی میان چپ و راست
نیست بلکه میخواهد مردم فرانسه را گرد
ه��م آورد .برخی او را نمون ه کپیبرداری
شده از تونی بلر ،نخستوزیر سابق بریتانیا
میدانن��د ،اگرچه ماک��رون در معرفی
خودش میگوید عضو چپی است که با
حقایق کنار میآید و میخواهد کشور را
به سمت اصالحات ببرد.
امانوئل ماکرون تا پیش از رسواییهای
فرانسوا فیون ،نامزد حزب راست میانه،
شانس اندکی در این انتخابات داشت .اما
حاال نظرسنجیها میگوید او دوشادوش
ن لوپن ،رهبر جبهه ملی ،به مرحله
ماری 
دوم انتخابات راه خواهد یافت .ماکرون در
ماههای اخیر توانسته نظرها را در خارج از

فرانسه هم به خود جلب کند.هنگامی که
او در ماه ژانویه از برلین دیدار کرد ،هیچ
دعوتی از مقامهای سیاسی دریافت نکرد
اما در ماه مارس ،ش��رایط به کلی تغییر
کرده بود .او بیش از یک ساعت با آنگال

ترامپ فرمان اجرایی اصالح صدور ویزای کار را امضا کرد

بخش قابلتوجهی از نیروی مورد نیاز خود را از کارشناسان
و دانشمندان خارجی تامین کردهاند.
تا به حال ساالنه  ۸۵هزار ویزای نیروی کار ماهر برای ورود
به آمریکا صادر شده است .نهادهای دولتی آمریکا معتقدند
این نوع ویزا در مواردی هم به نیروهای کمتر ماهر داده شده

و به این ترتیب به رقابت با نیروی کار داخلی دامن زده است.
اتاق بازرگانی آمریکا هشدار داده است که برنامه صدور ویزای
H- 1Bمیتواند مورد بازبینی و اصالح قرار گیر د اما به هیچ
عنوان نباید برچیده شو د چراکه این کار به زیان اقتصاد این
کشور تمام میشود.

اقتصاد جهان

سازمانمللپیگیراعتصابزندانیانفلسطینی
در اسرائیل

پیشبینی محتاطانه صندوق بینالمللی پول برای 2017؛

سریعترین نرخ رشد در پنج سال اخیر خواهد بود .همچنین نرخ رشد جهانی
در سال میالدی آینده  3/6درصد پیشبینی شد.
موریس اوبسفلد ،اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول اظهار کرد :تسریع
رشد اقتصادی بر مبنای رشد تجارت و تولید در اقتصادهای توسعهیافته ،نوظهور و
اقتصادهای کمدرآمد ،فراگیر خواهد بود .صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود
از رشد اقتصادی آمریکا در سال میالدی جاری را حفظ کرده و  2/3درصد اعالم
کرد که نسبت به  1/6درصد در سال گذشته باالتر است .اما دورنمای باالتری
برای پنج اقتصاد بزرگ اروپا ترسیم کرد .نرخ رشد اقتصادی مورد پیشبینی
برای انگلیس  0/5درصد افزایش یافت و دو درصد اعالم شد.
طبق گزارش صندوق ،نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال میالدی جاری
به  1/7درصد میرسد .همچنین صندوق پیشبینی خود از نرخ رشد اقتصادی
چین را با  0/1درصد افزایش ،به  ۶/۶درصد و نرخ رش��د ژاپن را با  0/4درصد
افزایش ،به  1/2درصد ارتقا داد.
رشد تجارت کاالها و خدمات در سالجاری اگرچه بسیار پایینتر از سطح
پیش از بحران مالی خواهد بود اما پیشبینی میش��ود دو برابر شده و به 3/8
درصد بالغ شود .تورم قیمت مصرفکننده در اقتصادهای توسعهیافته به طور
متوسط به دو درصد خواهد رسید که بیش از دو برابر سال گذشته خواهد بود
و در بازارهای نوظهور هم تسریع شود.
با وجود پیشبینیهای مثبتی که در گزارش صندوق بینالمللی پول مشاهده

میشود ،اختالفات تجاری ،ابهامات سیاسی و مشکالت بدهی چین همچنان
تهدیدی برای رشد اقتصاد جهانی هستند .انتظار میرود مشکالت یادشده و
س��ایر موانع ،رشد جهانی را برای مدت قابل پیشبینی در  3/8درصد محدود
نگه دارند.
به گفته رییس اقتصاددان صندوق بینالمللی پول ،ممکن است روند رشد
اقتصاد جهان نیرو پیدا کرده باشد اما نمیتوان مطمئن بود که مشکالت به پایان
رسیدهاند .خوشبینی سرمایهگذاران در آمریکا تا حدودی به وعدههای دولت
ترامپ برای اصالح مالیات و هزینه روی زیرس��اخت متکی اس��ت با این همه
رییسجمهور آمریکا در عمل به وعدههای خود پیشرفت کندی داشته است.
بر اساس گزارش مارکتواچ ،رشد بهرهوری در سراسر جهان که برای توسعه
اقتصادی حیاتی است ،همچنان کند مانده است .همچنین رشد ضعیف تجارت،
پیری جمعیت و شکست اتحادیه اروپا برای حل بحران بدهی دولتی خود تاثیر
بازدارنده بر رشد اقتصادی داشته است.
به گفته رابرت کوپمان ،نرخ رشد پیش از بحران برای بازارهای نوظهور بزرگ
استثنایی بود اما بسیاری از آنها به سقف رشدشان رسیدهاند و دستیابی به رشد
بیشتر برای آنها مشکل به نظر میرسد .آزادسازی اقتصادی چین ،هند و اروپای
شرقی و توسعه زنجیره تامین جهانی ،روند رشد تجارت پیش از بحران را دو
برابر روند اقتصاد جهانی در آن دوره استثنایی کرد .اما اکنون انتظار میرود نرخ
رشد تجارت جهانی حدود  1/5درصد باشد.

مرکل دیدار داشت و حمایت رقیب اصلی
او از حزب چپ میانه را نیز به دست آورد.
بزرگترین رای اعتم��ادی که ماکرون
از آن خود کرد ،حمایت فرانس��وا بویرو
میانهرو بود که پشتیبانیاش ،به جهش
بزرگی در کارزار ماکرون منجر ش��د .از
سوی دیگر ،او مارین لوپن را متهم کرده
است که درباره فرانسهای صحبت میکند
که هرگز وجود نداشته است .پیشتر اما
س��خنان ماکرون پیرامون جنایت علیه
بشریت خواندن استعمار الجزایر به دست
فرانس��ه ،موقعیت او را در نظرسنجیها
کمی عقب رانده بود.
ماکرون ،کاندیدایی که چپها او را به
دلیل راستگرایی قبول ندارند و راستها
ت بودنش ،به او اعتماد
برای سوسیالیس 
ندارند ،حاال پیشتاز نظرسنجیهاست.
او هوادار اتحادیه اروپاس��ت و میخواهد
بی��کاری را از  9/7درص��د ب��ه  ۷درصد
کاهش دهد .به عقیده او کارگران در دهه
 ۵۰سالگی عمرشان باید این حق را داشته
باشند که بخواهند ساعتهای کمتری
در هفت��ه کار کنند .در قلب برنامههای
او طرحهای��ی هم مبتنی بر پایان دادن
به قانون  ۳۵س��اعت کار در هفته برای
جوانترها دیده میشود.
زمان��ی که ماکرون ماه دس��امبر ،در
مراسم تبلیغات انتخاباتی دستهایش را
باال برد و فریاد کشید« :زنده باد فرانسه»
ژست هیجانزدهای داشت .اما این پیام
چنان گس��ترده پخش ش��د که حاال او
طرف��داران بس��یاری دارد که میتوانند
ماکرون را برنده این انتخابات کنند.

گفتنی اس��ت ویزای  H- 1Bهمان نوع ویزایی اس��ت
که مالنیا ترامپ س��الها پیش با اس��تفاده از آن به عنوان
یک مدل در آمریکا ش��روع به کار کرد .هدف دولت ترامپ
این اس��ت که این ویزاها فقط برای واجد شرایطترین افراد
یا کس��انی که بیش��ترین حقوق را در حرفه خود دریافت
میکنند صادر شود.
شرکت دیزنی سال گذشته متهم شد که با سوءاستفاده
از ویزای  H- 1Bکارمندان آمریکایی خود در بخش فنی را
پ��س از آنکه همین افراد به نیروهای خارجی آموزش داده
بودند بیکار کرده اس��ت .دولت براساس این برنامه هر سال
 ۸۵هزار ویزا صادر میکند که برای مش��اغل تخصصی به
ش��هروندان خارجی داده میش��ود .دولت همچنین ساالنه
براساس قرعهکشی به  ۶۵هزار نفر ویزا میدهد و  ۲۰هزار
ویزای دانش��جویی دیگر را برای مقطع فوق لیسانس توزیع
میکند.براساس آمار اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا سال
گذشته شمار درخواس��تکنندگان ویزای  H- 1Bاز ۲۳۶
ه��زار نفر به  ۱۹۹هزار نفر کاه��ش یافت .یک مقام دولت
ترامپ پیشتر گفته بود که ویزاهای  H- 1Bباید به افراد
ماهر اعطا شوند اما اغلب از آن برای آوردن نیروی کار ارزان
استفاده میشود .این مقام افزود :براساس دستور تازه ویزای
 H- 1Bدیگ��ر راهی آس��ان و ارزان برای جایگزین کردن
نیروی کار آمریکایی نخواهد بود .هندیها بزرگترین گروه
دریافتکننده این ویزا هستند.

