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حکم دادگاه به جبران هزینه های حقوقی
ترامپ در پرونده " بازیگرپورن"

بازیگر فیلمهای مستهجن که ادعا کرده بود با دونالد ترامپ روابط نامشروع داشته ،باید بیش از 293هزار دالر برای جبران مبلغی که ترامپ برای دفاع از خود در پرونده شکایت این بازیگر هزینه کرده،
پرداخت کند.استورمی دنیلز ،در ماه اکتبر در پرونده شکایت خود از رئیس جمهور آمریکا بر سر یک توئیت که آن را تهمتآمیز دانسته بود ،شکست خورد.به دنبال این حکم ،وکالی ترامپ هفته گذشته
خواستار مبلغی حدود ۸۰۰هزار دالر برای هزینههای حقوقی صورت گرفته در این پرونده شدند اما جیمز اوترو ،قاضی ناحیهای آمریکا در تازهترین حکمش به پرداخت بخشی از این مبلغ رای داد.

این اغتشاشات نه تنها به درآمد کارآفرینان آسیب
واردمیکند،بلکهتصویراقتصادیفرانسهرابرای
سرمایهگذارانخارجیوخیمترمیکند.

تحلیل روز
تهدیدترامپ به کودتا در آمریکا!
امیرعلی ابوالفتح -دراظهارنظریبیسابقه
درتاریخمدرنآمریکا،رئیسجمهوراینکشور
تهدید کرد کودتای نظامی انجام دهد  .دونالد
ترامپ در جدال لفظی شدید با سران حزب
دمــوکــرات در کنگره که در اتــاق بیضی کاخ
سفید و در برابر دوربین های تلویزیونی انجام
گرفت  ،گفت «:اگر چیزی را که ما می خواهیم
( تخصیص پنج میلیارد دالر به پــروژه دیــوار
مرزیبامکزیک)انجامندهید،منبههرطریق
ممکن چه از طریق شما چه از طریق نظامی
یا هر چیزی که بخواهید ،دولت را به تعطیلی
میکشانم».بیاناینجملهاززبانفرماندهکل
نیروهایمسلحآمریکا،تداعیکنندهتهدیدبه
کودتاینظامیعلیهساختارهایدموکراتیک
درایاالتمتحده،ازجملهدولتفدرالوکنگره
قلمداد می شود .البته پیش از این بارها وحتی
درزمانریاستجمهوریترامپ،فعالیتدولت
فدرال به دلیل اختالف نظرمیان کاخ سفید و
کنگرهبهتعطیلیکشیدهشدهبود.بااینحال،
این برای نخستین باراست که رئیس جمهور
آمریکا در برابر دیدگاه مــردم آمریکا ،دولت
این کشور را به تعطیل شدن  ،آن هم با هرگونه
ابزاریازجملهابزارنظامیتهدیدمیکند.این
که آیا ترامپ قادر خواهد بود با کمک نیروهای
نظامیمانعادامهفعالیتهایدولتفدرالدر
بعدازپایانضرباالجل21دسامبرشود،محل
تردید است ؛ با این حال  ،بیان چنین اظهاراتی
نشانگر ورود آمریکا به جدال هایی است که
حداقل از بعد از جنگ داخلی در این کشور
سابقه نداشته است  .طبق نص صریح قانون
اساسی ایاالت متحده آمریکا  ،تصویب بودجه
دولت فدرال برعهده کنگره  ،به ویژه مجلس
نمایندگان است و دولت وظیفه دارد مصوبات
قانونگذارانرابهاجرابگذارد.البتهارائهالیحه
بودجه برعهده دولت است و رئیس جمهور در
ارائه ردیف های بودجه اختیارات کافی دارد .
با این حال ،بارها دیده شده است که اختالف
میان شاخه اجرایی و شاخه قانون گــذاری
موجب بروز بن بست هایی از جمله تعطیلی
دولتفدرالشدهاست.اکنونبهنظرمیرسد
رئیس جمهوری کنونی آمریکا قصد دارد یک
بار برای همیشه به این مجادله پایان دهد و با
تهدید به کودتای نظامی  ،کنگره را به تبعیت از
کاخ سفید وادار کند .بی تردید اگر در موضوع
دیــوار مرزی  ،کنگره از نقش خود در تصویب
بودجه صرف نظر کند ،عصر جدید سلطه تمام
عیار شاخه اجرایی بر ساختار سیاسی ایاالت
متحده از راه خواهد رسید  ،عصری که یادآور
دورانامپراتوریرومخواهدبود.

اندیشکده روز
عربستان و محاسبات غلط
اندیشکدهراهبردیتبییننوشت:رهبر انقالب
دیــروز در جمع خانوادههای شهدای مدافع
حرم فرمودند« :این جنایتی که آلسعود برای
اشغالگرییمنانجاممیدهد،بهضررخودش
تماممیشود؛نزدیکچهارسالاستکهاینها
در یمن جنایت میکنند؛ تصور میکردند
در چند روز یا چند هفته مسلط بشوند ،اما
هرچه جلوتر بــرونــد سقوطشان سختتر و
ضرب ه وارد به آنها مؤثرتر خواهد شد».واقعیت
این است که مقامات عربستان آن روزی که
فرمان حمله به یمن را صادر کردند ،بههیچ
وجه گمان نمیکردند با مقاومتی اینچنینی
از سوی انــصــارا ...و بخشی از ارتــش روبــه رو
شوند .در ماجرای قتل جمال خاشقچی نیز،
اگر این فرض قوی را بپذیریم که همه چیز زیر
سر بن سلمان است ،باز هم نوعی بیتدبیری
در اجــرای ایــن قتل شنیع هویدا میشود تا
جایی که ایــن تــرور چنان ابعادی پیدا کرده
که حاال گریبان بن سلمان را گرفته است .به
نظر میرسد یک دستگاه محاسباتی دقیق
در عرصه تصمیمگیری و اجــرا در عربستان
وجود ندارد تا با دوراندیشی و پیامدسنجی،
دست به محاسبه بزند و در پی کنترل نتیجه
باشد .واقعیت این است که عرصه سیاست ،با
هم ه پیچیدگیهایش ،از یک منطق مبتنی بر
هزینه-فایدهبرخورداراستکهمیتوانبااتکا
به آن و با آیندهنگری ،تا حدی نتایج احتمالی
اقداماترا–حداقلدرحوزهایکهدردسترس
خوداست-سنجید.دونمونهجنگیمنوقتل
خاشقچی،میتواندبهنوعیبیانگرنبودچنین
نگاهی در عرصه سیاست خارجی و امنیتی
عربستان باشد .محاسب ه نکردن خطای اقدام
درایندومورد،حاالکاررابرایعربستانسخت
کردهاست.

▪تــغــیــیــر ریـــل بـــحـــران بـــا تـــیـــرانـــدازی در
استراسبورگ

زیان 140میلیارد دالری اقتصاد فرانسه
ازاعتراضات«جلیقه زردها»
بانک مرکزی فرانسه ضرر ناشی از اغتشاشات
اخیر پاریس را بر روی اقتصاد فرانسه در سه ماه
پایانی امسال  ۱۴۰میلیارد دالر اعالم کرد .به
نوشته راشــاتــودی ،بانک مرکزی فرانسه پیش
بینی خود از رشد اقتصادی این کشور در سه ماه
پایانی سال جاری میالدی به دلیل شورش ها و
اغتشاشات موجود در فرانسه که فعالیت های
اقتصادی را مختل می کند به نصف کاهش داد.
بانک فرانسه این کاهش رشد اقتصادی را ناشی
از تاثیر مهم اعتراضات «جلیقه زردها» دانست و
پیش بینی خود از رشد اقتصادی این کشور را در
سه ماه پایانی سال ۲۰۱۸میالدی از 0.4درصد
به 0.2درصدکاهشداد.براساسبرآوردصندوق
بین المللی پول از تولید ناخالص داخلی فرانسه
در سال  ۲۰۱۸میالدی ،این کاهش رشد در سه

ماه پایانی معادل  ۱۴۰میلیارد دالر است .بانک
مرکزی فرانسه اعالم کرد فعالیت بخش خدمات
بهدلیلتاثیراینجنبشکاهشیافتهاست.حمل
ونقل،رستورانهاوبخشهایمرتبطباتعمیرات
خودرو از این اغتشاشات آسیب دیده اند.بر همین
اســاس این اغتشاشات به دنبال سیاست های
اقتصادی دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور
فرانسه برای افزایش قیمت سوخت کلید خورد و
چند روز پیش هم رئیس جمهور فرانسه پذیرفت
که«وضعیتاضطراریاقتصادی»درفرانسهوجود
دارد.در همین حال ،یکی از وزیران فرانسه اعالم
کرد که این تظاهرات تاثیر شدیدی بر روی کسب
و کار دارد و می تواند رشد اقتصادی فرانسه را در
سهماهپایانیامسالتا 0.1درصدکاهشدهدکه
معادل  ۷۰میلیارد دالر است .وی تاکید کرد که
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از سوی دیگر ،تجربه نشان داده که سیاستمداران
برایخروجازیکبحران،ازبحرانیبزرگترکمک
می گیرند .خواه این رویداد با آگاهی خود آن ها
انجام شده باشد ،یا این که آن ها تنها از یک رویداد
به نفع خود استفاده کنند .انفجار برج های دوقلو
تجارت جهانی در نیویورک ،رویدادی بود که جرج
بوش پسر را که با نبود محبوبیت مواجه بود با رمز
وحدت علیه تروریست نجات داد .از نمونه های
اخیر آن نیز می توان به حــوادث چند روز مانده
به انتخابات میان دوره ای  2018آمریکا اشاره
کرد .چند روز مانده به انتخابات ،دو آمریکایی
آفریقایی تبار در یک خواربارفروشی در خارج از
شهرلوئیزویلایالتمیسیسیپیکشتهشدند،
بسته های انفجاری بــرای مقامات ارشــد حزب
دموکراتفرستادهشدهکههمهانگشتهابهسوی
ترامپ و قوانین اسلحه نشانه رفت .اما در همان
زمان رئیس جمهور آمریکا توانست با موج سواری
روی حادثه تیراندازی در کنیسه «درخت زندگی»
که 11کشتهوپنجزخمیبرجایگذاشت،فضای
امنیتی حاکم را به نفع خود تمام کند .او گفته که
اگریهودیانحاضرسالحداشتندهرگزاینرخداد
با این تعداد کشته روی نمی داد .اما اکنون یک ماه
استکهدرفرانسهدههاهزارجلیقهزردبهخیابان
های آمــده و علیه اصالحات رئیس جمهور این
کشور شعار می دهند .این اعتراضات باعث شد
امانوئل ماکرون از مواضع خود عقب نشینی کند
و امتیازاتی چون افزایش دستمزد  100یورویی،
لغو مالیات بر سوخت و افزایش ندادن بهای برق
و گاز و  ...را به آنها بدهد .اما معترضان نه تنها

عقب نشینی نکرده اند بلکه گروه های کارگری،
دانش آمــوزان و کشاورزان نیز به آن ها پیوسته
اند .این ماجرا ادامــه داشت تا این که ،در شهر
استراسبورگ در شمال شرق فرانسه که پارلمان
اروپا در آن قرار دارد ،حادثه ای تروریستی فضای
این کشور را امنیتی کرد .حدود ساعت ۲۰:۴۵
شامگاه سهشنبه در مرکز شهر استراسبورگ و
در نزدیکی بازار معروف کریسمس ،فردی اقدام
به تیراندازی می کند که در نتیجه این تیراندازی
سه تن کشته و 12تــن زخمی می شوند .حال
چند تن از زخمی ها نیز وخیم گزارش شده است.
شاهدان محلی می گویند تیراندازی حدود 10
دقیقه به طول انجامیده است .این تیراندازی
«باالترین درجــه هشدار خطر تروریستی» در
فرانسه اعالم شد .خبرگزاری آسوشیتدپرس به
نقل از منابع پلیس میگوید ،فرد مسلح در جریان
درگــیــری زخمی شــده ،ولــی توانسته اســت از
صحنه بگریزد .عامل این حادثه مردی  ۲۹ساله
به نام شریف است که در استراسبورگ به دنیا
آمده است .دادستان عمومی پاریس نیز اعالم
کرده که او سابقه  ۲۷بار محکومیت در فرانسه،
سوئیس و آلمان را در پرونده خود دارد .انگیزه
ایــن تیراندازی هنوز معلوم نیست امــا برخی
رسانههای فرانسوی میگویند این بازارچه در
گذشته هم هدف تهدیدهای تروریست های
افراطی بوده است .احتماال دلیل این حمالت
هم جمعیت زیاد حاضران در بــازار کریسمس
در آستانه ســال نو میالدی اســت .هر چه که
باشد امانوئل ماکرون ،با امنیتی کردن فضای
فرانسه سعی در تغییر ریل بحران دارد .چالش
جلیقه زردها مشخص نیست تا کجا قرار است
از دولت امتیاز بگیرند و خسارت به بناها ،مراکز
توریستی ،بستن خیابان ها و پمپ بنزین ها،
سوزاندن خــودرو ها ،تعطیلی مراکز اداری و
آموزشی معلوم نیست تا کجا ادامه دارد.

قاب بین الملل

افشای هویت دوم پوتین

یکی از اســنــاد افــشــاشــده تــوســط ســازمــان
اطالعات دولتی آلمان شرقی ،از هویت دوم
والدیمیر پوتین در زمــان جنگ ســرد پرده
برداشت.تصویر منتشر شده در این روزنامه پر
تیراژ آلمان ،اوراق هویت سبز رنگی را نشان
میدهد که به نام «سرگرد والدیمیر پوتین»
است و با مهر پلیس سری آلمان شرقی ممهور
شدهومربوطبهدهههشتادازقرنگذشتهبوده
وتا 1989هماعتباردارد.رئیسجمهورفعلی
روسیه از این اوراق برای مخفی کردن هویت
حقیقی خود به عنوان یکی از افسران سازمان
اطالعات شوروی «کا گ ب» و جذب جاسوس
در این کشور استفاده میکرد .این اوراق به
پوتین اجــازه ورود و خــروج به دفاتر امنیتی
کشورآلمانشرقیرامیداد.بهنوشتهبیلداین
اوراق شناسایی کار پوتین برای سازمان دهی
شهروندان آلمانی جهت همکاری با سازمان
اطالعاتشورویراتسهیلمیکرد.

توئیت روز

حزب محافظه کار پیشنهاد عدم اعتماد به نخست وزیر بریتانیا را به رای گذاشت

کودتای درونحزبی علیه «می»

گروه بین الملل  -انتقادها به نحوه پیشبرد روند دیروز در آستانه رای گیری درباره ادامه رهبری
ت وزیر بریتانیا ،ترزا می ،در ویبرحزبمحافظهکاربهپرسشهاینمایندگان
برگزیت از سوی نخس 
حزب خود او (حزب محافظه کار) به حدی شدت مجلس عوام پاسخ داد .رای گیری دیروز تا ساعت
گرفته که ایــن حــزب ،عصر روز گذشته به وقت  23:30بهوقتتهرانادامهداشتونتیجهتازمان
لندن ،اعتماد یا عدم اعتماد به ترزا می را به رای تنظیم این گزارش مشخص نشد .با این حال ،تا
گذاشت .بر اساس گزارش ها ،شمار نمایندگانی لحظه نگارش  ۱۰۷نماینده محافظهکار اعالم
کهخواستاررایگیریدربارهادامهرهبریترزامی کــردهانــد که در رأیگــیــری عصر دیــروز از ادامــه
برحزبشدهانداز ۴۸نفرفراتررفتهبود.رأیعدم رهبری ترزا میبر حزب حمایت میکنند .میبه
اعتماد به ادامه رهبری حزب محافظهکار از سوی حمایت دستکم  ۱۵۸نماینده از  315نماینده
می به این معنی خواهد بود که او به عنوان نخست نیازدارد.هرچندکهآراینمایندگانمخفیخواهد
ماند و ممکن اســت برخی
وزیر هم از کار برکنار خواهد
علیه گفته های خود علیه
شـــد .احــــزاب اپــوزیــســیــون
ترزامیرایدهند.درمقابل
و گروهی از همحزبیهای
ترزامیمیگویندکهازتوافق سیاستمدارانمخالفبرگزیت مخالفان او برای برکناری
نخستوزیر به  ۳۱۵رأی
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میگویندکهاین توافق،بین
نیاز دارنــد« .ایــان الوری»،
(بــرگــزیــت) بــه شــیــوهای که بریتانیاوبزرگترینشرکای
یکی از اعضای حزب کارگر
دولت می و رهبران اتحادیه
تجاریاشدیوارمیکشد
بریتانیا در واکنش به خبر
اروپا ماه پیش بر سر آن توافق
بررسی صالحیت ترزا می
کردند پشتیبانی نخواهند
کرد.سیاسیونموافقبرگزیتدربریتانیامیگویند برای ادامه مذاکرات برگزیت گفت« :اختالفات
که توافق ماه پیش ،بریتانیا را بیش از حد نزدیک و داخلی حزب محافظه کار ،زندگی و کار مردم را
وابستهبهاتحادیهاروپانگاهمیدارد.ازسویدیگر ،به خطر انداخته است .توافق نیم پخته برگزیت
سیاستمداران مخالف برگزیت نیز میگویند که حتی از حمایت حزب ترزا می برخوردار نیست».
توافق یادشده ،بین بریتانیا و بزرگترین شرکای بااینحال،ترزامیهشداردادکهباسقوطدولت
تجاریاش دیــوار میکشد و بسیاری از جزئیات او برگزیت هم به تعویق میافتد .او گفته است که
روابط آینده با اروپا را نامشخص باقی میگذارد« .در این صورت دولت بعدی وقت کافی نخواهد
این انتقادها باعث شد که می احتمال رأی آوردن داشتکهمذاکراتخروجبریتانیاازاتحادیهاروپا
الیحه مربوط به چگونگی خروج از اتحادیه اروپا را مجدد به بحث بگذارد و تا  ۲۹مارس [مهلت
را ضعیف بداند و این رأیگیری سرنوشتساز را قانونی برای خروج بریتانیا] نتیجه را به تصویب
که قرار بود روز سهشنبه در مجلس عوام بریتانیا پارلمان برساند .این به نفع منافع ملی بریتانیا
برگزارشود بهتعویقبیندازد.نخستوزیربریتانیا نیستوفقطبهاپوزیسیونکمکمیکند».
رئیسجمهورایاالتمتحدهبهشدتازاستیضاح
نگران شــده اســت .ایــن را می شــود از سخنان
اخیرش فهمید.دونالد ترامپ در گفتوگو با
رویترز تاکید کرد ":این خیلی سخت است کسی
را که هیچ کار اشتباهی انجام نداده و بزرگ ترین
اقتصاد را در تاریخ کشورمان به وجود آورده است
استیضاح کنند .من از این بابت نگران نیستم و
فکرمیکنماگرچنیناتفاقیبیفتدمردمشورش
خواهند کرد" .همزمان جری نادلر ،دموکرات و
رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا
با اشاره به پرونده مایکل کوهن ،وکیل پیشین
و شخصی ترامپ گفت :ترامپ در مرکز یک
تقلب بزرگ قرار دارد .این اتهامات به استیضاح
میانجامد .همچنین یک منبع نزدیک دیگر به
رئیسجمهوری آمریکا بر این باور است که پس
از این که دموکراتها کنترل مجلس نمایندگان
آمریکا را بهدست گرفتند ،استیضاح ترامپ یک
احتمال واقعی است .یک منبع دیگر اعالم کرد:
دستیاران ترامپ معتقدند تنها مسئلهای که

فرقترکیبرئیسووزیرانامورخارجه،
دفاع،بهداشتومهاجرتکابینهدولت
اسرائیل در مقایسه با دیگر دولت های
اروپاییازنگاهیکخبرنگاراسرائیلی.

چهره روز

فراخبر

ایرلند ویک طالق پردردسر!
بریتانیامرکبازچهارکشورانگلیس،اسکاتلندوولز(واقعدرجزیرهبزرگتر)وایرلندشمالی،واقعدرجزیره
ایرلنداست.بخشدیگرجزیرهایرلند،جمهوریایرلندجنوبیاستکهمستق ً
العضویتاتحادیهاروپارادارد.
باوجودچنددههجنگهایمذهبیکاتولیکهاوپروتستانها،مردمایرلندشمالیازحفظآزادیترددبا
جمهوری ایرلند پشتیبانی میکنند و به دلیل عضویت جمهوری ایرلند در اتحادیه اروپا ،خروج بریتانیا از
اتحادیه موضوع آینده مرز بین دو قسمت ایرلند شمالی و جنوبی را به یک معضل جدی تبدیل کرده است.
درکلیاتطرحطالقبریتانیاازاتحادیهاروپامرزبیندوقسمتشمالیوجنوبیجزیرهایرلنددرفرازیقرار
دادهشدهکهازآنبهعنوانحفاظاضطراری«»backstopsیادمیکنند.دولتبریتانیابهمنظورراضینگاه
داشتنایرلندجنوبی،درطرحموردتوافقبااتحادیه،متعهدبهبازنگاهداشتنمرزدوایرلند،بعدازقطعیت
یافتنجداییشدهاست-امتیازیکهحزبکوچکپروتستانهادرایرلندشمالیهمخواستارآناستولی
ازدوامداشتناینامتیازمطمئننیست.بهدلیلروشننبودنقطعییاموقتیبودنوضعیتبازنگاهداشتن
مرز دو ایرلند ،حزب ائتالفی دولت از طرح پیشنهادی توافق طالق پشتیبانی نمیکند .حزب ملیگرای
اسکاتلندکهدرمجلسعوامدارای ۳۵کرسیاست،استداللمیکندکهبازنگاهداشتنمرزدوایرلندکه
عم ً
المرزهایاتحادیهاروپارابهرویایرلندشمالیگشودهنگاهمیدارد،امتیازیاستکهاسکاتلندنبایداز
آنمحرومبماند.نمایندگاندستراستیحزبحاکممحافظهکارودستچپیهایحزبکارگر،معتقدند
که باز نگاه داشتن مرز دو ایرلند با روح همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا «برگزیت» موافق نیست و
دولتترزامیدراینبارهامتیازهایزیادیدادهاست.

ترامپ :استیضاح شوم ،مردم شورش خواهند کرد

دموکراتها به دنبالبهزیرکشیدندونالد
میتواندترامپرابهاستیضاحسوقدهد،اتهامات
مربوط بهدست داشتن ترامپ در نقض قوانین
مالیکمپینانتخاباتیدرپروندهکوهناست.در
عین حال مقامات کاخ سفید اعالم کردند ،آن ها
اعتقادیندارندکهتحقیقاترابرتمولرنماینده
ویژه آمریکا در تحقیقات درباره دخالت روسیه در
انتخابات  ۲۰۱۶باعث استیضاح ترامپ شود.
دادستانهای فــدرال آمریکا به تازگی در یک
سند قانونی از ترامپ با لفظ «شخص شماره »۱
یاد کرده و به این مسئله اشاره کردند که ترامپ
در زمــان کمپین ریاستجمهوری  ۲۰۱۶به
مایکل کوهن وکیل شخصی سابق خود دستور
داده تا بهصورت غیرقانونی به دو زنی که مدعی
داشتنرابطهجنسیبااوبودهاند،پولبدهد.این

نخستینباراستکهدادستانهاچنیناتهاماتی
را علیه ترامپ مطرح میکنند .دموکراتها
معتقدند که تخلفات ترامپ در حد استیضاح
شدن است و میتواند پس از پایان دورهاش در
کاخسفیداوراراهیزندانکند.جریندلرتاکید
میکند که اگر این اتهامات ثابت شود ترامپ باید
استیضاح شود.مایکل کوهن ،وکیل شخصی
دونالد ترامپ در اولین اعترافات خود در ماه
سپتامبر گفت که از سوی ترامپ دستور داشته
است تا به دو زنی که وی با آن ها ارتباط جنسی
داشته حقالسکوت پرداخت کند .در دادگاه روز
جمعه نیز دادستانهای فــدرال نیویورک روی
این موضوع متمرکز شده بودند و این یک جرم
سنگین برای کوهن نیز به حساب میآید چراکه

ترامپوکوهنقوانینمالیکارزارهایانتخاباتی
رانقضکردهاند.ترامپاحتمالمیدهدکهروند
استیضاح در مجلس نمایندگان کلید بخورد اما
میداند که این استیضاح با توجه بهدست باالی
جمهوریخواهان در سنا رای نخواهد آورد .یک
منبع به سیانان گفت که تخلف مالی در کارزار
انتخاباتی ،اتهام چندان قدرتمندی نیست که
بتواند نمایندگان سنا را مجاب کند که ترامپ را
عزلکنند.ایندرحالیاستکهبرخیمیگویند
مولراحتماالموارددیگریهمعلیهدونالدترامپ
داردکهتاکنونمطرحنکردهاست.
▪افتمحبوبیتترامپ

نظرسنجی ســیانان نشان میدهد با شدت
گرفتندرگیریترامپومولر،محبوبیتترامپبه
 ۲۹درصدرسیدهاست.اینمیزانمحبوبیتاورا
بهپیشازماهژوئنبازمیگرداند.ایننظرسنجی
نشان مـیدهــد کــه پــس از اعــتــرافــات کوهن و
مانافورت،محبوبیتترامپافتداشتهاست.

زو لوفگرن  ،عضو مجلس نمایندگان در
سوالیازمدیرارشدشرکتگوگل:چرا
هر زمان که من کلمه احمق()idiotرا
در بخش تصاویر گوگل جست و جو می
کنم تصاویر دونالد ترامپ در صفحه
پدیدارمیشود؟

نمای روز

ترامپ در مقابل دوربین ها و میکروفن
ها و در دیدار چاک شومر رهبر اکثریت
سنا و نانسی پلوسی رهبر اقلیت مجلس
نمایندگان بیان کرد افتخار می کند که
دولت را تعطیل کند.این مشاجره تند بر
سر بودجه ساخت دیوار مرزی در حضور
دوربین های تلویزیونی بازتاب زیادی
داشتهاست.

خبر متفاوت
تایر؛پاداش پایان خدمت!
رویــتــرز :شرکت آمریکایی "گودییر" که
درحـــال پــایــان دادن بــه فعالیت خــود در
ونزوئالست ،قصد دارد به عنوان پاداش
پایان خدمت به کارمندانش در این کشور
 10حلقه تایر بدهد.تایرهای مرغوب در
بــازار سیاه ونــزوئــا ارزش زیــادی دارنــد،
"گودییر" تازه ترین شرکت بین المللی است
که ونزوئال را ترک می کند و پس از شرکت
های کالگ ،کیمبرلی کالرک و چند خط
هوایی قرار دارد.

