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توافق بر سر نخست وزیری
عادل المهدی قطعی شد

شبکه المیادین به نقل از آن چه منابع آگاه عراقی خوانده است ،گزارش داد :عادل عبدالمهدی به میزان ۹۵درصد نخست وزیر جدید عراق خواهد بود .این منابع با اشاره به این که مراجع تاثیرگذار اعتراضی به نامزدی وی
ندارند ،افزودند :رهبران فراکسیونهای سائرون و الفتح از حامیان اصلی گزینه نخست وزیری عادل عبدالمهدی هستند .او از سال ۲۰۰۵تا ۲۰۱۱یکی از دو معاون رئیسجمهور عراق و در دولت موقت عراق پس از سقوط
صداموزیرداراییبود.اوهمچنینیکیازنامزدهایتصدیپستنخستوزیریپسازانتخاباتمجلسنمایندگانعراق ۲۰۰۵بهشمارمیرفتکهدررأیگیریداخلی«ائتالفملیعراق»بایکرأیمغلوبنوریمالکیشد.

...

گزینه ترامپ برای عضویت دردیوان عالی ،متهم به آ زارجنسی شد

تحلیل روز

رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

طبل پوچ قوم گرایی

...

اندیشکده روز
ضربه آمریکا از بحران ونزوئال
اندیشکدهآمریکایی«مرکزمطالعاتاستراتژیکوبینالملل»
نوشــت:به دالیل مختلفی از جمله موارد زیر ،بحــران ونزوئال
میتواند برای آمریکا یک مســئله مهــم و راهبردی باشــد.1 :
تهدیدامنیتملیآمریکا؛بهطوریکهبسیاریازمقاماتدولتی
ونزوئال به طور فعال در جرایم بینالمللی مشــارکت دارند و از
منابعدولتی،ازجملهداراییهاینظامیوشرکتهاینفتی
برای حمایــت از فعالیت هــای غیرقانونی مانند پول شــویی و
قاچاق مواد مخــدر اســتفاده میکنند .صــادرات کوکائین از
آمریکایجنوبیدرسهسالگذشتهبهطورچشمگیریافزایش
یافته و این در حالی است که آمریکا بزرگ ترین مصرفکننده
کوکائیــن در جهان اســت .بنابراین آمریکا بایــد نگرانیهایی
دربارهتهدیداتامنیتیونفوذدرساختارهایسیاسی،امنیتی
وسالمتخودداشتهباشد.عالوهبراینحضوروهمکاریهای
فزاینده ایران ،روســیه و چیــن در ونزوئال باید آمریــکا را نگران
کند.2.تأثیرات منطقهای ونزوئال؛ به طوری که کشور ونزوئال
از عناصر اثرگذار در یکپارچگی سیاســی در مســئله مبارزه با
امپریالیسم و گســترش ایدئولوژی ضد امپریالیسم در منطقه
آمریکای جنوبی اســت .3.شــریک تجاری قابــل اعتماد؛ اگر
چه وابســتگی به نفت آمریکا به علت افزایش تولیدات داخلی
و همچنین توســعه منابع انرژی جایگزین کاهش یافته است،
ونزوئال به دلیل افزونی منابع نفتــی و نزدیکی به آمریکا به یک
شــریک تجاری اســتراتژیک برای آمریکا محســوب میشود،
به طوری که یک مقصد مهم و راهبردی برای ســرمایهگذاری
آمریکاخواهدبود.
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شــریفی-این که ترامپ به روایــت کتاب هایی کــه علیه او
منتشرشدهیک«روانی»و«هوسباز»استوبرخیازیارانش
نیــز پرونده های فســاد اخالقی
دارند،طیروزهاوماههای
گذشتهبارهاخبررسانی
شدهاست.امانکتهاین
اســت که انواع فســاد
در میان مقامات ارشد
دولتحاکمآمریکاوجود
دارد؛ ولی هیچ کدام تیغی
برندهترازفساداخالقی
نــدارد .این را

فراموش نکنیم که در بحران قبلی مهاجران،
ترکیه به خوبی از آن استفاده کرد و توانست به
توافقی پرسود با اروپا بر ســر مهاجران برسد.
اما برخی دیگر از کارشناســان معتقدند از آن
جا که برخی از منابع طبیعی ســوریه همچون
نفتدرادلبقراردارندترکیهخواستارحضور
دراینمنطقهازسوریهاست.برایمثال«اصغر
زارعی» کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت
وگویی در این زمینه گفته است :ادلب به علت
مجاورت و مرز مشــترک با دولت ترکیه از یک
طرف و از طرف دیگر تنها مسیر و دسترسی به

دریایمدیترانهواستانهایغربیسوریهمانند
اســتان الذقیه و طرطوس و این که در شــرق،
مناطق کردنشین حســکه و رقه و شرق سوریه
را در بر میگیرد ،میتواند به عنوان یک مسیر
راهبردی ،گذرگاهی بســیار مهم برای تداوم
اقداماتتروریستیگروههایوابستهبهائتالف
صهیونیستیوائتالفغربی-عربیهمچنان
مرکزتوطئهوفتنهباشد.بنابرایندولتترکیه
نگاهی به این منطقه دارد و در خبرها داشتیم
که تعداد زیادی از خودروهای زرهی ترکیه در
روزهایاخیرواردمنطقهشدند.

در جهان بودند که در دهه  ۱۹۶۰کار خود را آغاز کردند.

پاسخ ماکرون به درخواست جوان فرانسوی
جنجال به پا کرد

«آن طرف خیابان کار هست»!

جوان
پاســخ امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری فرانسه به یک
ِ
در جســت وجوی کار ،در روزهای گذشــته واکنش بسیاری از
اجتماعی این کشــور را برانگیخته است.
کاربران شبکههای
ِ
چند روز پیش ،رئیس جمهور فرانسه در پاسخ به جوانی که در
کاخ الیزه از او درباره راهکارش برای یافتن شــغل سوال کرده
بود،گفت«:بیکارانمیتواننددررستورانها،هتلهاوکافهها
به آسانی مشغول به کار شــوند .من آن طرف خیابان می روم و
برایتان کار پیدا می کنم ».این پاســخ رئیس جمهوری فرانسه
انتقادات زیــادی را در میــان مخالفان دولت فرانســه و برخی
کاربرانشبکههایاجتماعیبرانگیخت.حاالهشتگهاییبا
نام«ردشدنازخیابان»«،ردشدنازخیابانمثلمانو»(مخفف
امانوئل) ،یا «اگه کار میخوای» در توئیتر فرانســویها فراگیر
شــده اســت .کاریکاتورهای بســیاری نیز با مضمون رد شدن
از خیابان و شــغل پیدا کــردن روی توئیتر به چشــم میخورد.
کاربران حتــی با عکس معروف گــروه «بیتلز» در حــال عبور از
خیاباننیزشوخیکردهوگفتهاند«:بفرما!همینکارراکردند
کهموفقشدند!» شمارزیادیازکاربرانهمبهسادگیباعالیم
یکردهاندوبراینمونهزیرتابلویهشدارعبور
رانندگیشوخ 
عابر پیاده نوشتهاند« ،مراقب عبور بیکاران باشید!»بنا به آمار
رســمی نرخ بیکاری در فرانســه9.8درصد است .پیش بینی
می شود این رقم تا ســال  ۲۰۲۰میالدی با اندکی کاهش به
8.3درصدبرسد.

کردهاست.پیشازایننیزمحمدالمؤمنی،
سخنگوی دولــت اردن در برنامه "شصت
دقیقه" که شبکه رسمی اردن آن را پخش
کرد ،گفت که روابط با سوریه رو به بهبود و
امانبهدنبالبرقراریروابطیبهتربادمشق
است .وی تأکید کرد :روابــط ما با بــرادران
مان در سوریه به سمت و سویی مثبت پیش
میرود.همچنیننخستوزیراردنامیدوار
استکهدرآیندهسفارتاردندردمشقنیز
بازگشایی و سفیر
جـــدیـــدای ــن
کـــشـــور در
دمـــــشـــــق
تعیینشود.

جمانه غنیمات،سخنگوی دولت اردن از
توافقبرایبازگشاییمرزهایاردنوسوریه
خبرداد.اینتوافقمهمترینتوافقدوطرف
درپیهفتسالجنگدرسوریهاست.اردن
با سوریه  ۳۷۵کیلومتر مرز مشترک دارد .
قبل از آغاز بحران سوریه ،گذرگاه نصیب به
دلیلعبورکاالهاومحصوالتاردن،لبنان،
سوریهوکشورهایعربیحوزهخلیجفارس،
از فعال ترین گذرگاه های مرزی سوریه و
اردن به شمار میرفت و روزانه بیش از شش
هزاردستگاهکامیونازهرطرفاینگذرگاه
عبور میکرد.طی چند ماه گذشته با ادامه
پیشروی ارتش و تثبیت اوضاع به نفع دولت
مرکزی در سوریه ،اردن گامهایی را برای
عادیسازیکاملروابطخودبادولتدمشق
دنبال کرده است.اردن از زمان آغاز بحران
سوریهتاکنونباوجودفشارکشورهاییچون
عربستان و امارات ،به کاهش سطح روابط
خود با سوریه به حد کاردار سفارت بسنده
و از قطع رابطه کامل با دمشق خــودداری

تنها کلید ثبات خاورمیانه

تصمیم دولت آمریکا به کاهش 25میلیون دالری کمک های
اختصاصیافتهبهبیمارستانهایفلسطینیدربیتالمقدس
شرقیوقبلازآنلغوکمکهایمالیایاالتمتحدهبهآژانس
گوثوبهکارگیریپناهندگانفلسطینی،آنروا،پیاماشتباهیرا
میرساندوبازتابخطرناکیبرامنیتوثباتدرمنطقهخواهد
داشــت .این اتفاق می تواند شکافی بی ســابقه و مرگبار را در
تحققصلحعادالنهکهتنهاراهبرایتحققامنیتوثباتومنافع
تمامی طرف هاست ،به وجود آورد .در هر چارچوب دیگری از
صلح که بنگریم با این رفتارها و دســتورالعمل ها ،اصول ثابت
فلسطینیان در ایجاد کشــور مستقل فلســطینی به پایتختی
بیت المقدس شرقی بر اساس مرزهای 1967و تضمین حق
بازگشتپناهندگانرعایتنشدهاست،بنابراینهیچموفقیتی
هر چقدر هم که فشار و محدودیت وجود داشته باشد ،حاصل
نخواهدشد .بهرغمبحرانهاومشکالتیکهجهانعربدرآن
به سر می برد ،قضیه فلسطین همچنان قضیه اصلی آن است
و کلید ثبات و امنیت در منطقه خواهد بود ،این حقیقتی است
کهدولتآمریکابایدآنرادرککندوبداندکهسیاستفشاربه
فلسطینیانمثلانتقالسفارتآمریکابهبیتالمقدسوقطع
کمکهابه«آنروا»وبستندفترسازمانآزادیبخشفلسطین
درواشنگتنباعثنخواهدشدکهفلسطینیانازاصولتاریخی
و حق مشروعشــان صرف نظر کنند .نشســت مجمع عمومی
سازمانمللدراینماهبهمثابهفرصتیبرایکشورهایعربی
استتابتوانندازطریقآنبرحقوقفلسطینیانتاکیدکنند.

قاب بین الملل

عزاداری امام حسین(ع)مقابل کاخ سفید ترامپ .اولین
یکشنبهماهمحرمدرآمریکا"روزحسین"نامگذاریشده
استوشیعیاندرشهرهایمختلفازجملهدرواشنگتنو
نیویورکعزاداریمیکنند.
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روستایی با کودکان نابینا و ناز رندانه کی روش!

فرانسه

شــرح عکس:بیتلز پر فروشتریــن و بزرگ ترین گروه موســیقی

یورونیوز،تصمیمگیریدربارهتاییدیاتاییدنکردنبرتکاوانا
بهعنوانقاضیدیوانعالیباسنایآمریکاستواگرچههم
اکنونجمهوریخواهاناکثریترادرسنادراختیاردارنداما
این اکثریت بسیار ضعیف ( ۵۱به )۴۹است .طرح این ادعا
میتواند مانع از تایید صالحیت این نامزد ۵۳ساله از سوی
سنا شــود و روند رای گیری در سنا که پیش از این جمهوری
خواهانوعدهتسریعآنرادادهبودند،طوالنیکند.موضوع
تاییدشدنبرتکاوانابهعنوانقاضیدیوانعالیازاهمیت
بسیار زیادی برخوردار است زیرا با این تایید ،او به طور مادام
العمر در این مقام قــرار خواهد گرفت و به ایــن ترتیب توازن
قدرت در دیوان عالی دستکم برای یک نسل به هم خواهد
خورد .دیوان عالی آمریکا نهادی است که تصمیم گیری در
موضوعاتحساسجامعهمانندسقطجنینوکنترلاسلحه
را برعهــده دارد.پیش از ایــن در ســال  ۱۹۹۱میالدی نیز
کالرنستوماس،قاضیدیوانعالیآمریکادرزماننامزدی
برای این پست از ســوی یکی از وکالی زیردست خود به آزار
جنسی متهم شد اما درنهایت سنای آمریکا به انتصاب او در
اینمقامرایداد.

توافق سوریه و اردن برسر بازگشاییمرزها

نگاه نگران اردوغان به ادلب ازسوچی

والدیمیــر پوتین و رجــب طیــب اردوغان یک
بــار دیگــر دربــاره بحــران ســوریه گفتوگو و
رایزنــی کردنــد .نشســت رؤســای جمهوری
روسیهوترکیهاینباربدونحضورایرانصورت
میگیــرد .اردوغــان میکوشــد ،مانــع حمله
ســوریه و متحدانش بــه ادلب شــود.وی پیش
از دیــدار بــا پوتین در ســوچی مدعی شــد که
تالشهایترکیهبرایپرهیزازجنگدرادلب
تاکنونمؤثرافتادهوحداقلچندروزآرامشبه
بار آورده است .اردوغان میخواهد کاری کند
کهدراستانادلبسوریه–یعنیدرهمسایگی
ترکیه – جنگ بزرگی درنگیــرد 10 .روز قبل
اردوغان،پوتینوحسنروحانیدرتهراندیدار
داشــتند اما مذاکرات آنان بــه نتیجه چندانی
نرســید و اختــاف نظر بــا ترکیه همچنــان بر
جا مانــد .در حالی که تهران و مســکو از حمله
نظامی به ادلب طرفداری میکردند ،آنکارا به
شدت نگران است .برخی می گویند که حمله
بــه ادلب موجب تشــدید بحــران مهاجــرت از
سوریه به ترکیه شده اســت و آنکارا را با چالش
های جدیــدی در این بخش مواجــه می کند.

الهامی الملیجی:

دموکرات ها کــه در زمان بیــل کلینتون هــدف هجمه قرار
گرفتندبهخوبیمیدانند.حاالهمینحزبازاینترفندعلیه
تایید صالحیت نامزد پیشــنهادی ترامپ برای دیوان عالی
کشور استفاده می کند .روز گذشــته ،زنی که ادعا می کند
مورد تعرض جنســی «برت کاوانا» ،نامزد عضویت در دیوان
عالیآمریکا،قرارگرفتهخودرامعرفیکردهاست«.کریستین
فورد» ،استاد رشــته روان شناسی در دانشــگاه پالو آلتو ،به
واشنگتنپستگفتکهبهایندلیلنامخودراافشامیکند
کهحریمشخصیاش«بهتدریجدرمعرضفرسایشبود».او
گفت که آزار جنسی در سال  ۱۹۸۲اتفاق افتاد .زمانی که
وی ۱۵ســال داشت و کاوانا ۱۷ســال« .برت کاوانا» ،در آن
زمان دانش آموز دبیرستانی در شــهر بتزدا در ایالت مریلند
بود و فورد در دبیرســتانی در آن مجاورت تحصیل می کرد.
«برت کاوانا» ،قاضی محافظهکار و مشاور جورج دبلیو بوش
رئیس جمهور پیشــین آمریکا این اتهامات را رد کرده است.
کاخ ســفید نیز با محکوم کردن انتشــار این خبر ،واشنگتن
پسترامتهمکردکهدرتالشبرایاستفادهازآخرینفرصت
هابرایمقابلهبانامزدمدنظردونالدترامپاست.بهگزارش

پوتین باردیگرمیزبان اردوغان برای بحث برسر سوریه شد

...

اظهار نظر روز

سالحی به نام رسوایی

سیداحمدموسوی مبلغ

هر زمانی که یک جریان افراطی مذهبی در افغانستان رشد
کردهاســت،نقطهتمرکزخودرابرمذهــبوباورهایفکری
طرفمقابلگذاشتهودراینبخش،تفاوتیمیانعبدالرحمان
خانوداعشامروزوجودندارد.شیعیانواهلسنت،قرنها
بایکدیگردراینسرزمینبرادروارومسالمتآمیززیستهاندو
ازاینپسهمخواهندزیست،اماهرگاهافراطیگریدرجایی
ازاینکشوربروزکرده،برمذهبمتمرکزشدهاستنهقومیت.
دراینبینفاصلهگرفتنازمذهبودین،یکتراژدیغمناکو
تاثرآوراستکهبرخیسیاستمردانشیعه(اعمازهزارهوغیر
هزاره)نیزبهشکلیفجیعبهآنگرفتارشدهاند.اماتهدیدهای
امنیتیعلیههزارهها،نهبهدلیلهزارهبودنآنهاکهبهدلیل
شیعه بودن آن هاســت و همین مطلب به تنهایی کافی است
که بدانیم همه ما هرچقدر هم که بر ســر یکدیگر بکوبیم ،باز
هم سرنوشت مشــترک داریم.اگر قرار باشد که مرزی میان
طرفینجنگهایآیندهدرافغانستانقائلشویم،بایدمحور
آن را باورها و اندیشــه های دو طرف معادله بدانیــم نه نژاد و
قومشان.بدیهیاستکهدراینقطببندی،شیعهوحنفی
معتدلدرکنارهموگروههایتکفیریافراطیبازوبهبازوی
هم،درمقابلیکدیگرقرارخواهندگرفتواینجاستکهطبل
پوچقومگرایی،حتیاگربرآنکوبیدههمشود،بازهمصدایی
نخواهدداشت.
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تاکید وزیردفاع آلمان برحضورنظامی درازمدت درعراق وسوریه

حضوردرشام به هر بهانه

بهرغم شکســتهای بزرگ داعش در عراق و سوریه،
هنوزعناصراینگروهتروریستیتکفیریدرنقاطیاز
این دو کشور حضور دارند و هر ازچند گاهی مبادرت
بهعملیاتتروریستیمیکنند.اینمسئله؛بهانهالزم
رابرایغربیهابهمنظورادامهحضورنظامیآنهادر
سوریه و عراق و به طور کلی در خاورمیانه فراهم کرده
است.حاالنیز«اورزوالفوندرالین»Ursulavonder
 Leyenوزیر دفاع آلمان که به اردن سفر کرده بر لزوم
تداوم مبارزه با داعش در این منطقه و تمدید عملیات
نظامی ارتــش آلمان بــرای ایــن منظور تاکیــد کرده
اســت«.فون در الین» در پایگاه هوایی در شــرق اردن
که نیروهای نظامی آلمانی در آن جا مستقر هستند،
گفت:بعدازاینکهافراطگرایانداعشازنظرنظامی
شکســت خوردهاند باید از این مسئله جلوگیری شود
که آنها منطقهای برای عقب نشینی(و تجدید نیرو)
ایجادکنند.آلمانهماکنونازکشورهایعضوائتالف
بینالمللی ضــد داعش بــه رهبری آمریکا محســوب
میشود .نیروهای نظامی آلمانی با استقرار پایگاهی
در اردن در عملیات این ائتالف شــرکت دارند.شمار
نیروهای آلمانی مستقر در این پایگاه حدود 290نفر
اســت .همچنین چهار هواپیمای شناسایی تورنادو و
یک هواپیمای سوخت رسان هم در این پایگاه مستقر
هســتند .پارلمان آلمان بعد از حمالت تروریستی در
پاریس در نوامبر 2015تصمیم گرفت از ائتالف بین
المللی ضــد داعش به صــورت نظامــی حمایت کند.
در عین حــال آمریکا مشــوق اصلی حضــور پررنگ تر
کشورهایاروپاییدراینائتالفاست.پسازرویکار
آمدندونالدترامپوموضعگیریهایویدرقبالناتو
بهویژهانتقادازمشارکتنداشتنموثراعضایاروپایی
اینپیماندرهزینههاواقداماتاینسازمان،واشنگتن
خواهان آن اســت تــا اروپاییهــا در ماجراجوییهای
منطقــهای واشــنگتن مشــارکت کنند .درخواســت
واشــنگتن از اعضای اروپایی ناتو برای اعزام نظامیان
بیشتربهعراقوسوریهبرایبهاصطالحمبارزهباداعش
دراینزمینهانجامگرفتهاست.آلماننیزدرصدداست
تا درچارچوب عملیات فرامــرزی ،از محدودیتهای
نظامیکهپسازجنگجهانیدومباآنهامواجهبوده
خارج شــود .آلمان اکنون خواهان افزایش مشارکت
دراقداماتنظامیبینالمللیدرسطحجهانیاست.
آلمان هــم اکنون بــزرگ ترین قدرت اقتصــادی اروپا
و از جمله بــزرگ ترین اقتصادهــا در عرصه جهانی به
شمار میرود.به طور معمول هر قدر قدرت اقتصادی
کشــوری افزایش یابد ،تمایــل آن بــرای تاثیرگذاری

همسنگ توانمندی اقتصادیاش در دیگر عرصهها نیز افزایش
خواهدیافت.بدینلحاظطبیعتاآلماناکنونخواهانآناستتا
دیگرکشورهاضمنشناساییقدرتاقتصادیاینکشور،قدرت
سیاسیوحتینظامیآنرانیزموردشناساییوقبولقراردهند
و یکی از لــوازم چنین کاری ،تالش این کشــور برای ایفای نقش
نظامی در عرصه بینالمللی به ویژه در مناطق بحر انزده است.
البتهمسئلهمهمیکهوزیردفاعآلمانهیچاشارهایبهآننکرده
نقش اساسی غرب به ویژه آمریکا ،بریتانیا و فرانسه در گسترش
داعشاست.بهگفتهفریدریکپیشون" FrédéricPichonمولف
کتاب«اشتباهاتغربدرسوریه»،غربمسئولیتمسلحساختن
شورشــیان افراط گرا را بر دوش دارد.مسئله حمایت غربیها از
داعش بارها ازســوی کشــورهای مختلف از جمله روسیه ،مورد
تاکیدقرارگرفتهاست.
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هشداری برقی برای روزهای بارانی

ویدیویی در فضای مجازی بازنشر شد که در آن
عابرانی را نشان می دهد که هنگام بارندگی با دست
زدن به ستون برق دچار برق گرفتگی می شوند .این
ویدئو با کپشن هشدار آمیز مورد توجه کاربران فضای
مجازی قــرار گرفت .کاربری نوشت« :وای چقدر
وحشتناک ،ممنون که اطالع رسانی می کنید» کاربر
دیگری نوشت« :این اتفاق در زمانی رخ میده که زیر
پاتونم پر آب باشه و آب ازباالی ستون در حال جریان
باشه و اال خطری نداره که» کاربر دیگری هم نوشت:
«اگه واقعیت داشته باشه ،بهتره شرکت برق تابلوهایی
رو برای آگاهی مردم پای ستون های برق نصب کنه»


ماجرای  72کبوتری که پس از  4سال ترند شدند

اخیرا در شبکه های اجتماعی ،ویدئویی منتشر شده
است که در چندین سال پیش اتفاق افتاده که در آن
 72کبوتر زنده زنده آتش گرفتند .هرچند پیگیری ۴
سال قبل مشخص کرد این اتفاق عمدی نبوده و قرار
بوده قبل سوزاندن خیمهها ،کبوترها از خیمه خارج
شوند که گویا بر اساس اشتباه فردی این اتفاق رخ
نداده اما بازهم کاربران فضای مجازی به این اتفاق
واکنش دادند .کاربری نوشت« :بهتر است مسئولین
هیئت های عزاداری حواسشون باشه یه کاری نکنن
که وهن عزاداری محسوب بشه» کاربر دیگری نوشت:
«پیگیری ها در این خصوص نشون میده که این اتفاق
عمدی نبوده ولی عده ای دنبال ضربه زدن به هیئت
ها هستند و بعد از  4سال دوبــاره این فیلم رو برای
ضربه زدن بازنشر کردند»
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خداحافظی های ادامه دار کی روش!

خبر احتمال جدایی کی روش از تیم ملی کشورمان
باز هم در صدر اخبار خبرگزاری ها و فضای مجازی
قرار گرفت .همین چندروز پیش هم شایعه شده بود
که احتمال دارد سرمربی پرحاشیه تیم ملی به عنوان
سرمربی تیم تراکتور انتخاب شود .همه این شایعات و
اخباری که جدیدا از آقای سرمربی منتشر شد بازتاب
زیادی درفضایمجازیبهدنبالداشته است.کاربری
دراینبارهنوشته«:کیروشهرلحظهای،بخوادمیتونه
از ایران بره و تیم ملی رو در آستانه جام ملت ها ول کنه
چون قراردادی نداره ».کاربر دیگری هم نوشته است:
«متاسفانه بعضی از عوامل کی روش یکسره براش
بازارگرمیمیکنن!»
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کمپین «با من بازی کن ،نه با موبایل» در آلمان

خبـری از ایجـاد کمپینـی در آلمـان در فضـای
مجـازی پخش شـد که صدهـا نفر بـا عضویـت در این
کمپین در هامبـورگ آلمان ،اعتیاد بـه فناوری را به
شـکل دیگری عنـوان کردنـد .ماجـرای ایـن کمپین
از امیـل  7سـاله شـروع شـد ،او بـه ایـن موضـوع فکر
کـرد کـه چگونـه میتوانـد باعـث شـود تـا والدینـش
بهجـای بـازی بـا موبایـل بـا وی بـازی کـرده و او را
سـرگرم کننـد .ایـن کـودک  7سـاله تصمیـم گرفـت
کمپینـی را بـا موضـوع «با مـن بازیکن نـه بـا موبایل»
راه بینـدازد کـه از قضـا مـورد اسـتقبال هـم قـرار
گرفـت و بیـش از  150نفـر در روز اصلـی کمپیـن
یعنـی  8سـپتامبر وی را همراهـی کردنـد .کاربـری
نوشـت« :واقعـا موبایـل در آینـده نـه چنـدان دور
عامـل اصلـی اختالفـات و مشـکالت خانوادگـی
خواهـد بـود».

روستایی که کودکانش نابینا متولد می شوند!
230.5 K views

اخذ جریمه دیرکرد وام بانکی در ایالم ممنوع شد

«اخـذ جرایـم دیرکـرد وام در اسـتان ایلام ممنـوع
شـد ».انتشـار ایـن خبـر بـه همـراه تصویـری از نامـه
دادسـتان اسـتان ایالم بـه کلیه بانـک ها و موسسـات
مالـی و اعتبـاری ایلام بازتاب گسـترده ای در شـبکه
هـای اجتماعـی داشـته اسـت .کاربـری نوشـته« :این
جوری بانکـداری مون بـه بانکداری اسلامی نزدیک
تر میشـه ».کاربر دیگـری هم نوشـته« :البته تـوی این
تصمیمـات بانکـداری و اقتصادی نمیشـه مالحظات
اقتصـادی و وضیـت بانـک هـا رو در نظـر نداشـت .بـه
نظـرم ایـن تصمیمـات بایـد در سـطح کالن گرفتـه
بشـه».

«در ایران روستایی وجود دارد که کودکانش  ۳قرن
است نابینا به دنیا می آیند! راز سر به مهر تولد فرزندان
نابینا در روستای چهار برج اسفراین هنوز کشف نشده
اســت!» این خبر طی چندروزی که گذشت به ترند
اخبار فضای مجازی تبدیل شده .کاربری در این باره
نوشته« :چقدر عجیبه که تا حاال نتونستن این بیماری
ژنتیکی رو کشف کنن اصال شاید یه خبر دروغه!» کاربر
دیگری هم نوشته« :کاش توی این مدت یه مستند از
اینروستامیساختن!»کاربردیگریهمنوشته«:وقتی
میبینن همه روستا مشکل ژنتیکی دارن چرا باز هم
میرن و با اهالی روستا ازدواج میکنن؟!» کاربر دیگری
همنوشتهاست«خیلیدوستدارمبدونممشکلشون
چیه که تا حاال درمان نشدن؟» خراسان صحت این
خبر را نمی تواند تایید کند.
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