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وزیر دفاع آلمان:تشکیل «ارتش اروپایی»
ضرورت دارد

قاببینالملل

تحلیلروز
ترامپ و البی های خاشقچی!
صابرگل عنبری -حجم تاثیرگذاری ترور جمال خاشــقچی
بیشــباهت بــا تــرور آرشــیدوک فرانتــس فردینانــد ولیعهد
امپراتوری اتریش نیســت که جنگ جهانی اول را برافروخت.
این ترور هم جنگ جهانی سیاسی علیه دولت عربستان به راه
انداخته و هم بــر بحرانهای منطقهای اثرگــذار بوده و خواهد
بود و پای طرفهای زیادی را به ماجرا کشانده است.حاال این
پرونده بــا ورود برخی نهادهای قــدرت در آمریــکا وارد مرحله
بسیارجدیشدهاست.اگرترکیهواردوغانتابهحالدرلفافه
وباگوشهوکنایهبهمسئولیتمحمدبنسلماناشارهتلویحی
میکردند،منابعیدرسازماناطالعاتمرکزیآمریکا"سیا"،
برخی ســناتورها و نمایندگان کنگره از جمله رئیس شــورای
روابط خارجی ســنای آمریکا مســتقیما از شــخص محمد بن
ســلمان به عنوان آمر قتل خاشــقچی نا م میبرند .در کنار آن
هم،هماهنگیمشهودیدراینپروندهمیانآنکاراوواشنگتن
مشاهده میشود .ترامپ هیچ وقت این چنین زبان به ستایش
ترکیه نگشــوده بود .البته تفســیرهای مختلفی از این انگیزه
ترامپشدهاستوبرخیمعتقدندویازاینطریقمیخواهد
پیامهای مشــخصی به اردوغان برای پایان دادن به این ماجرا
و نجات محمد بن سلمان بفرستد.به هر حال ،ترکیه و جریان
رسانهایآمریکاتوانستهاندترامپرابهمسیریکهمیخواستند
بکشانند،اگر از همان روزهای نخست ترور خاشقچی مواضع
ش مهم مثل
ترامپ مــورد پایش دقیق قــرار گیرد ،چنــد چرخ 
چرخشهاوتغییرروایتریاضدرمواضعاومشهوداست .هم
اکنون الیههای قدرتمندی در سیا و کنگره به دالیل مختلف با
قدرت وارد عمل شده و اطالعات حساسی را درز میدهند.از
اینرو،ترامپشایددرنهایتچارهایجزهمراهیکاملبااین
جریانرسانهایقویوالبیهایکنگرهوسیانداشتهباشدواین
احتمالبیشترازقبلمطرحاستکهدرنهایتمجبورشودپشت
ولیعهدریاضراخالیکندوخاندانحاکمبرعربستانبخواهند
باکمکواشنگتنزماماموررابهدستبگیرندوبنسلمانکنار
گذاشتهشود.البتهاینگزینهکارآسانیهمبهنظرنمیرسدو
پیچیدگیهایخاصخودرادارد.

با انصراف دو وزیر از استعفا،کابینه اسرائیل به صورت شکننده حفظ شد

گریزنتانیاهو از سقوط

در حالی که احزاب مخالف نخســتوزیر رژیم صهیونیستی
برای انحالل کابینــه و برگزاری انتخابــات زودهنگام آماده
میشدند ،انصراف وزیران آموزش و دادگستری از استعفا،
فعال کابینــه نتانیاهــو را به صورت شــکننده حفظ کــرد اما
خطر سقوط همچنان وجود دارد .ســرهنگ «نفتالی بنت»
وزیر آموزش و سرهنگ «آیلت شــاکد» وزیر دادگستری رژیم
صهیونیســتی اعالم کردند که از اســتعفا از کابینه این رژیم
منصرف شــدهاند.این دو با حضور در نشست خبری ضمن
عقبنشینیازتهدیدهایپیشینخودمبنیبرلزومانتخاب
شدنبنتبهسمتوزارتجنگرژیمصهیونیستی،اعتراف
کردند کهدر«بازیسیاسینتانیاهو»شکستخوردهاند.به
نوشتهروزنامه«جروزالمپست»بنتوشاکددربیانیهمشترک
خودگفتند«:اگرنخستوزیردربارهنیاتوتمایالتشجدی
است،پسماازخواستههایسیاسیخوددستبرمیداریمتا
کمککنیماسرائیلدوبارهپیروزشود».بنتهمچنیناضافه
کرد« :بهتر اســت نتانیاهو من را در عرصه سیاسی شکست
بدهدتااینکه(اسماعیل)هنیه(رهبرحماس)اسرائیلرادر
میدانجنگشکستدهد».باانصرافایندو وزیرازاستعفا
و باقی ماندن حزب «خانه یهودی» به رهبری بنت در ائتالف

کابینه نتانیاهو ،فقط «موشه کهلون» وزیر دارایی این رژیم و
رهبر حزب «کوالنو» خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام
است .نتانیاهو نیز طی ســخنرانی در کمیته امور خارجی و
نظامی کنست با «غیرمسئوالنه» خواندن تصمیم هر وزیر یا
حزبیبرایسرنگونکردنکابینهوشکستنائتالف،مدعی
شده بود این مســئله در چنین برهه زمانی-امنیتی خاص،
فقطبهنفعحماسومقاومتدرغزهاست.پیشازاین«روی
فولکمن» رئیس هیئت پارلمانی حزب «کوالنو» در کنســت
گفته بود که چــه بنت و شــاکد اســتعفا کنند و چه اســتعفا
نکنند ،انحالل کابینه و انتخابات زودهنگام در فلســطین
اشغالیاجتنابناپذیراستزیراکابینهنتانیاهومدتهاست
عملکرد و فعالیتی نداشته است .حاال با استعفای لیبرمن و
خروجحزبویازائتالفکابینهنتانیاهو،تعدادکرسیهای
ائتالف وی از  66کرسی در پارلمان به  61کرسی کاهش
یافته اســت .این در حالی اســت کــه پارلمان ایــن رژیم در
مجمــوع  120کرســی دارد و ایــن یعنــی اکثریتی بســیار
شــکننده .خروج هر کدام از دیگر احزاب حاضر در ائتالف
نتانیاهــو (کوالنو ،خانــه یهودی ،شــاس و اتحــاد یهودیت
توراتی) پایان کابینه او را رقم خواهد زد.

شش قدمتاسقوط«می»

ینی شفق :در انتظار زلزله خاشقچی باشید!

مخالفان نخســتوزیر انگلیس تنها به شش مخالف دیگر
نیاز دارند تــا بتوانند روند رای عدم اعتمــاد را در پارلمان
به جریان بیندازند ۴۲.قانون گذار در حزب محافظهکار
ترزا می ،با قاطعیت گفتهاند نامههایی برای اعطای رای
عدم اعتماد ارســال کردهاند اما در مجموع به  ۴۸قانون
گذار مخالف نیاز است تا طرح عزل می در دستور کار قرار
بگیرد.نارضایتیها از نخستوزیر کنونی انگلیس پس از
ارائه پیشنویس طرح برگزیت او افزایــش یافت .از زمان
ارائه این پیشنویس در هفته گذشته ،می با احتمال رای

روزنامه «ینی شــفق» در یادداشــتی
به قلــم «ابراهیم کاراگول» ســردبیر
خود،کــه یکــی از نزدیکتریــن
روزنامه نگاران به اردوغان اســت با
بیان این کــه فایلهــای صوتی قتل
روزنامهنگارمنتقدسعودیامروزیادر
همینهفتهمنتشرمیشود،تاکیدکردکهکارولیعهدسعودی
دیگرتمامشدهومحمدبنسلمانباسربهزمینخواهدخورد.

عدم اعتماد از ســوی برخــی از هم حزبیهایــش روبه رو
شده اســت .ترزا می چند روزی را که به برگزاری نشست
اتحادیه اروپا باقی مانده است "بحرانی" توصیف میکند.
 ۲۵نوامبر ۲۰۱۸پیشنویس توافق برای تایید در نشست
اتحادیــه اروپا مطرح میشــود و پارلمــان بریتانیــا در ماه
دســامبر آن را به رای میگذارد.وی گفته اســت تا جایی
کــه میدانــد ،مخالفانش در حــزب محافظــهکار هنوز از
پشــتیبانی کافی برای به جریان انداختن روند رای عدم
اعتماد علیه او برخوردار نیستند .می در حالی از طرحش
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آرزوی تکان دهنده کودک زلزله زده و لهجه انگلیسی وزیر جوان


230.5 K views

زورگیری وحشیانه از زن جوان

ویدئویی از لحظه زورگیری وحشیانه موتور سواری
از زن جوان در تهران در فضای مجازی توسط واحد
پیشگیری پلیس منتشرشد و واکنش کاربران را در
پیداشت.کاربرینوشت«:ایندیگهزورگیرینبود
به نوعی آسیب رساندن و مردم آزاری هم بود» کاربر
دیگری نوشت« :پلیس چرا همراه این فیلم ها راه
های آموزشی که کمتر با این خطرات مواجه بشیم
رو نمی ذاره» کاربری هم نوشت« :به نظر میرسه در
قوانین هم باید یه تجدید نظری بشه که هم عامالن
این کارها متنبه بشن و هم درس عبرتی بشه برای
بقیه که سراغ این کارها نرن»
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دادگاه متحرک هم رسید

تصویری از اولین دادگاه متحرک جهان در امارات
با دو قاضی و شش کارمند در فضای مجازی پخش
شد که واکنش هــای زیــادی را به همراه داشــت.
کاربرینوشت«:سرعتعملوسهولتدسترسیبه
دادگستریازشاخصههایاوضاعخوبجامعهاست
که مردم رو به اجرای قانون دعوت می کنه» کاربر
دیگرینوشت«:دادگاهسیار خوبهاما کاشمشاوره
هایسیارراهبیفتهکهنذارهکارتبهدادگاهبکشه»
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آرزوی تکان دهنده کودک زلزله زده

به تازگی کلیپ احساسی از یک
کــودک منتشر شــده کــه پــدر و
مادرش را در زلزله کرمانشاه از
دست داده است .در این کلیپ
کودکی که پدر و مــادرش رو در
زلزله سرپل ذهاب از دست داده به فردی که از او
فیلم برداری میکند ،میگوید« :خونه میخوام،
یه زن و یه مرد هم توش باشه» کاربری در این باره
نوشته« :خــدا پــدر و مــادرشــو بیامرزه .طفلی از
االن پدر و مادرش رو از دست داده خیلی سختی
میکشه».کاربردیگریهمنوشته«:بچههاهمیشه
معصومند و حرفاشون تو دل آدم می شینه».
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دو کالم حرف حساب از تلویزیون

ویدئویی از برنامه پایش در فضای مجازی پخش
شد که در آن مهمان برنامه می گوید« :این روزها
مــردم تحت فشار اقــتــصــادی هستند و قــدرت
خریدشان در مدت کوتاهی به شدت پایین آمده
و خیلی ها نگرانند ،وسط های ماه که می شود
حقوقشون به پایان ماه می رسه نمی رسه و آیا کدوم
وزیــر ،معاون وزیــر ،نماینده مجلس و مدیرکلی
وقتی از کارت بانکی خود استفاده میکند نگرانی
از بابت تمام شدن پولش دارد» کاربری نوشت:
« دو کالم حرف حساب از صدا و سیما شنیدیم»
کاربر دیگری نوشت« :واقعا اون مدیر و مسئولی
که طعم نداشتن رو نچشیده درد کارگر رو از کجا
می فهمه از کجا میفهمه پول دوا و درمون بچه ات
رو نداری یعنی چی .خدا هیچ آدمی رو شرمنده
زن و بچه اش نکنه»

امانوئل ماکرون روزهای خوشــی را درداخل کشورش سپری
نمیکند.آخریننظرسنجیموسسه«آیفوپ»نشانمیدهد
کهمحبوبیتامانوئلماکروندرپایینترینحداززمانانتخاب
اوبهعنوانرئیسجمهوریفرانسهقراردارد.براساسمطالعات
این مؤسسه  ،محبوبیت ماکرون در میان فرانسویها تنها ۲۵
درصد اســت.از میــان افرادی که در این نظرســنجی شــرکت
کردهانــد ۴ ،درصد گفتهاند کــه از رئیس جمهــوری «رضایت
کامل» دارنــد و ۲۱درصد نیــز عملکــرد وی را «تقریبا رضایت
بخش»توصیفکردهاند.همچنین ۳۴درصدازکارنامهماکرون
«نسبتاناراضی»و ۳۹درصد«کامالناراضی»بودهاند.ماکرون
در ۱۸ماهیکهزمامامورکشوررابهدستگرفتهبهدلیلایجاد
تغییراتدرقوانینکاروایجادتغییراتاساسیدراپراتورراهآهن
دولتی SNCFکه به شدت زیر بار بدهی قرار دارد ،با اعتراضات
خیابانیواتحادیههایتجاریمواجهشده،درحالیکهماکرون
اعالم کرده هدف از این اقدامات ایجاد رونق مجدد در اقتصاد
بوده است .ماکرون که از ســوی مخالفان سیاسیاش بهدلیل
برنامههایی همچون پایــان دادن به مالیات بر ثــروت و دارایی
بهعنــوان رئیسجمهــور ثروتمنــدان توصیف شــده با کاهش
محبوبیت خود در بین مردم مواجه شده است؛ بهطوریکه هم
اکنون محبوبیتش با کاهــش جدید به زیر  ۲۵درصد رســیده
است.گفتهمیشودمحبوبیتویحتیدربرخینظرسنجیها
به ۲۱درصد نیز رسیده اســت .ماکرون درحالی به این میزان
از محبوبیت رسیده است که فرانســوا اوالند ،رئیسجمهوری
پیشین و چپگرای فرانسه در ســال  ۲۰۱۴به محبوبیت ۱۳

درصدیودراواخردورانریاستجمهوریبه ۲۰درصدرسید.
اورکورددارپایینترینمیزانمحبوبیتدردورهجمهوریپنجم
درفرانسهبهحسابمیآید.بااینحالوی پسازاینکهمتوجه
شدآرایپایینیداردحاضرنشدبرایدوردومریاستجمهوری
نامزد انتخابات شــود .پایین آمدن محبوبیت ماکرون نیز زنگ
خطر را برای وی و حزب نوپایش که پارلمان فرانســه را تسخیر
کردهانــد ،بــه صــدا در آورده اســت .در این خصــوص افزایش
مالیاتبرسوختوتنباکووهمچنینافزایشهزینههایتامین
اجتماعیموجبشدهاستکهبرخیازرایدهندگانفرانسوی
ازرایخوداحساسپشیمانیکنند.حتیدیروزودر دومینروز
تظاهرات در فرانسه در زمینه بهای ســوخت بیش از  ۴۰۰نفر
زخمیشدند.وزارتکشورفرانسهگفتتقریبا ۳۰۰تظاهرات
کنندهموردبازجوییو ۱۵۷نفرتحتبازداشتقرارگرفتند.

متیو تولر؛ از یمن به عراق
دولت آمریکا بالفاصله پس از شکســت اهدافش در فرایند
انتخاب دولت جدید عراق ،درخصوص تغییر سفیر خود در
این کشور اقدام کرده و با برداشتن داگالس سلیمان ،متیو
تولر را کــه از ســال  2014تاکنون به عنوان ســفیر آمریکا
در یمن فعالیت داشــت ،جایگزین وی کــرد .تقارب زمانی
بین انتخاب دولت در عــراق و معرفی ســفیر جدید آمریکا
در این کشور سبب شده اســت گمانهزنیهای مختلفی را
در محافل سیاســی ،کارشناســی و رســانهای در خصوص
اهداف و سیاســتهای آتی آمریکا در عراق شاهد باشیم.
در این خصوص نکاتی در خور ذکر اســت-1 :متیو تولر به
عنوان یک دیپلمات برجسته و آشنا به تحوالت منطقه غرب
آسیا و با سابقه فعالیت دیپلماتیک در قاهره ،ریاض ،دوحه،
کویت ،بغداد و یمن و با تســلط کامل به زبان عربی فصیح و
عامیانه ،به دلیل غلبه نگاه و رفتار تهاجمی خود در پیگیری
سیاســتهای منطقــهای آمریکا ،به شــاهین دیپلماســی
شــهره اســت-2.تولر در تحــوالت منطقه ،در کنــار رابطه
بسیار دوســتانه و نزدیک با امارات و عربســتان ،از نگاهی
کامال خصمانه در قبال ایران برخوردار بوده و در سالهای
اخیر انتقادهای شدیدی را متوجه سیاست های منطقهای
ایران کــرده است-3.بســیاری از تحلیلگران سیاســی و
کارشناسان مســائل منطقهای ،فجایع کنونی یمن شامل
محاصره اقتصادی ،تالش برای تصرف بندر حدیده و قطع
واردات کاالهای اساســی به این کشــورجنگ زده ،انتقال
بانک مرکزی یمن از صنعا به عدن و مواردی از این دســت
را به نوعی محصول اقدامات جســورانه و تهاجمی تولر در
راستای پیشبرد و تحقق سیاستهای آمریکا و هم پیمانان
منطقه ای آن قلمداد میکنند-4.اظهارات و تحرکات اخیر
مقامات وزارت دفاع تا وزارت خارجه آمریکا ،این سناریو را
محتمل میکند که دولت ترامپ از یک ســو به دنبال پایان
بخشیدن به جنگ یمن و قطع حمایتهای بینتیجه خود
از ائتالف ســعودی و از ســوی دیگر تمرکز بر یک سیاســت
تهاجمی و با هدف اعمال فشار به ایران و گروه های مقاومت
مورد حمایت آن در عراق و در نهایت متقاعد ساختن دولت
جدید این کشور به اجرای سیاست تحریمی ایاالت متحده
بر ضد ایران است .بنابراین به نظر می رسد که مناسبترین
تصمیم در راســتای تحقق این ســناریو از دیــد دولتمردان
آمریکا ،دور کردن متیو تولــر از فضای یمن به عنوان حامی
ائتالف ســعودی و ورود وی به فضای سیاســی عــراق ،به
عنوان گزینهای مؤثر جهت مقابله با نفوذ ایران در این کشور
و مسدودســازی یکی از گلوگاههای مهم تنفسی ایران در
برابر تحریم های یک جانبه آمریکاست.

نکته

عراق در نقش بیطرف!
پس از اســتقبال گــرم تهــران از برهم صالــح ،ریــاض هم با
آذینبنــدی خیابانهــای خود بــه پرچم کشــور مهمــان به
استقبالش رفت .عراق که هنوز از استقرار سیاسی و امنیتی
نرمالی برخوردار نیســت و در قدم نخســت دوران بازسازی
است،بهصرافتبازیابینقشتاریخیخوددرمنطقهافتاده
ورئیسجمهورشبهکویت،امارات،اردن،ایرانوعربستان
میرودورئیسمجلسشبهقطر.البدعادلعبدالمهدیهم
پسازپایانچینشکابینهخودسفریمنطقهایراآغازخواهد
کرد .از این سفرها پیداست که بغداد میخواهد از د ِر توازن،
نقشخودرابازیابد.صالحدرکنفرانسخبریخودباروحانی
گفتبغدادمیخواهدپلارتباطیقدرتهایخارجیباشد
نهعرصهنزاعودرگیریآنها.واقعیتایناستکهدراوضاع
آشفتهمنطقهنقشبازیکردندرقامتیکبازیگربیطرف
کارچندانآسانینیست؛بهویژهکهقدرتدرعراقیکپارچه
نیســت وبازیگران داخلی هم هر کــدام دل در گرو پایتختی
دارند.بغدادکهدرموضوعتحریمهایآمریکاازسرناچاریو
باوجودسیاستاعالمیآنچنانهمبیطرف نمانده،حال
درکشمشهایمنطقهبهکدامسوخواهدرفت؟آیامیتواند
درقامتمیانجیگرنقشایفاکند؟

نمای روز
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لهجهانگلیسیوزیرجوان

ویدئویی از وزیر ارتباطات در فضای مجازی پخش
شده که در آن آقای جهرمی گویا در همایشی در
خــارج از کشور با لهجه غلیظ فارسی متنی را به
انگلیسی از روی کاغذ می خواند .کاربری در این
باره نوشت« :خب خدا رو شکر ؛ زین پس به جای
اینکهبگمزبانمخوبنیست،میگمزبانمدرحدوزیر
جوان است» کاربر دیگری نوشت« :اگه یه خارجی
اینجوری فارسی صحبت کنه ما هیچی ازش نمی
فهمیم اگه جهرمی برای خارجیا داره حرف میزنه
که واویالست اگه هم برای خودمون میخواد کالس
بذارهکهانگلیسیبلدهبایدبگیمجهرمیجانلهجه
ات تو حلقم» کاربری هم نوشت« :به نظرم باید برای
مسئوالن کشور به شکل فشرده کالس زبان بذارن
که الاقل در مواجهه با هم ترازهای خودشون در
کشورهایدیگهحرفیبرایگفتنداشتهباشندالبته
وزیرجوانازخیلیهایدیگهبهترهفقطهمینلهجه
اشیکمتوذوقمیزنه»

تازگی اســتعفا کردند معتقد بودند این توافــق بریتانیا را
تحت کنترل اتحادیه اروپا نگه خواهد داشت
و در عمل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
یا همــان برگزیــت رخ نخواهــد داد،
ضمن این که حزب کارگر به عنوان
حزب اصلی مخالف ،نگرش منفی
به این توافــق دارد .بــا این حال،
شواهد حاکی از این است که «ترزا
می» قصد عقبنشــینی از موضع
برگزیتی خود ندارد و همین موضوع
تقابــل مخالفــان توافــق برگزیت
را بــا «تــرزا مــی»
بــه شــدت افزایــش
خواهد داد.

زنگخطربرای«رئیسجمهور ثروتمندان»
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رئیــس کمیته عالــی انقالب یمن بــا انتشــار بیانیه ای
ازاعالم آمادگی برای توقف حمالت موشکی و پهپادی
جنبشانصارا...بهمواضععربستانواماراتخبرداد.
«محمدعلیالحوثی»دراینبیانیهتصریحکرد:نماینده
ویژه ســازمان ملل متحــد ،در تماس با ما ،درخواســت
کرده ،برای حمایت از تــاش های وی بــرای برقراری
صلح ،شلیک موشک و حمالت پهپادی خود را متوقف
کنیم .اظهارات الحوثی برای توقف حمالت موشکی و
پهپادی را باید نشانه ای از حسن نیت جنبش انصارا...
و در خصوص تالش های دیپلماتیکی دانست که از روز
جمعه در نشســت شــورای امنیت ســازمان ملل متحد
بــرای صلح در یمــن وارد مرحلــه جدیدی شــد .در این
نشست 'مارتین گریفیتس' نماینده ویژه سازمان ملل
متحد در امور یمــن از آمادگی طرف هــای درگیر برای
مذاکره خبر داد و 'راه حل سیاسی' را برای پایان جنگ
در یمن بیش از هر زمان دیگری دست یافتنی دانست.
تمایل جنبش انصــارا ...برای مذاکــره و برقراری صلح
طی مدت جنگ در یمن همواره از سوی مقامات ارشد
وابستهبهاینجنبشمطرحشدههرچندکهتالشبرای
برای برگزیت دفاع میکند که شماری از اعضای کابینه،
از جمله دومینیک راب ،وزیر برگزیت ،در اعتراض
به این طرح از مقام خود اســتعفا کردند .یکی
از موانع مهم بر ســر توافق بریتانیا و اتحادیه
اروپا ،مســئله مرز میــان جمهــوری ایرلند
و ایرلند شــمالی بود .هــر دو طرف متعهد
شدهاند که دوباره یک مرز مشخص همراه
با پستهای بازرسی بین دو ایرلند کشیده
نشــود .آنها معتقدند ایــن کار توافق صلح
بین این دو کشــور را به خطر میاندازد.با این
که «تــرزا می» حمایــت کابینــه خود را
درباره توافــق با اتحادیه
اروپا به دست آورده،
امــا وزیرانــی که به

تصرفحدیدهنیزکهبابمبارانوسیعشهرهمراهاست
توسط رسانههای وابسته به عربستان و امارات به شکل
گســتردهای پوشــش داده میشــود و در روزهای اخیر
به گونهای القا شــده بود که متجاوزان در شرف سیطره
بر این شهر استراتژیک هســتند که حدود 80درصد از
کمکهای جهانی به مــردم یمن از طریــق آن وارد این
کشور میشود.با این حال،ائتالف سعودی ثابت کرده
مذاکره کننده خوبی نیســت زیرا در صــورت پایبندی ،
صلحدریمنخیلیپیشترمحققمیشدوجانهزاران
یمنی بــر اثر بمبــاران جنگنده های ائتالف ســعودی و
نیرفقروقحطیتحمیلیگرفتهنمیشد.هرچندصلح
در یمن اکنون به خواسته ای بین المللی تبدیل شده و
بدونشکبیاعتناییعربستانبهعنوانخالقائتالف
ســعودی  ،در شــرایطی که اکنون به خاطر پرونده قتل
'جمال خاشقچی' زیر شــاق انتقاد جهانی قرار دارد،
چیزی جز شکســت مکرر و بی آبرویی ندارد،همچنان
که«تلفاتباالوپیشرویاندک»؛تنهادستاورددو هفته
عملیاتعربستانواماراتبرایتصرفبندراستراتژیک
حدیدهبودهاست.

محبوبیت ماکرون با کاهشی شدید به  ۲۵درصد رسید

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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سایه سنگین برگزیت بر حیات سیاسی نخست وزیر انگلیس
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انصارا ...برای توقف حمالت به عربستان و امارات اعالم آمادگی کرد
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جراحی مغز آواز میخواند!
دختری که هنگام
ِ

ویدئویی از یک گزارش یورونیوز منتشر شده که
عجیب است .ظاهرا یک خواننده نوجوان آمریکایی
به دلیل ابتال به تومور مغزی توانایی خواندن روی
نت ها را از دست می دهد اما جراحان مغز تصمیم
میگیرند طی عملی تومور را خارج کنند و برای این
که به مغز دخترنوجوان آسیبی وارد نشود تصمیم
می گیرند او را در حالتی که به هوش است جراحی
کنند و دختر نوجوان هم حین عمل جراحی بر
اســاس نت هایی که می شنود آواز می خواند!
کاربری نوشته« :واقعا جالب و عجیبه که حین عمل
جراحی این جور اتفاقی رخ بده».

حضور ســران ســعودی هنگام ســخنرانی دیروز ملک
سلمان-1:بندربنسلطانکهمدتهاستدررسانهها
حاضر نشده است-2.ولید بن طالل میلیاردر معروف
سعودی که بنسلمان او را بازداشت کرد-3.احمد بن
عبدالعزیز،برادرشاهسعودیکهدرپیوخامتوضعیت
عربستانسعودیدرعرصهبینالمللیبهدلیلرسوایی
پروندهخاشقچیازلندنبازگشتهاست.
CMYK

