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تحلیل روز

آمریکا به زودی الحاق بلندی های اشغالی جوالن به اسرائیل را به رسمیت می شناسد

کارتونروز

موشه فیگلین رهبر حزب زهوت که در
پلتفورمانتخاباتیاینحزب،وعدهقانونی
شــدن استعمال مــاری جوانا را مطرح
کــرده ،این گونه توجه افکار عمومی در
رژیم صهیونیستی را به خود جلب کرده
کارتونیازروزنامهمعاری
است .

یادداشت

توطئهجدیددرجوالن

جوالن ترامپ با جُ والن!
صابرگلعنبری-چندماهیاستکهمنابع
رسمی و غیر رسمی آمریکایی و اسرائیلی از
تصمیم دولت دونالد ترامپ برای به رسمیت
شناختن سیطره رژی ــم صهیونیستی بر
بلندیهای جوالن سوریه میگویند که بنا
به قطعنامه  242شــورای امنیت سازمان
ملل صادر شده پس از جنگ شش روزه در
ژوئن « 1967اشغالی» محسوب میشود و
باید به سوریه بازگردانده شود .به تازگی هم
سناتور معروف آمریکایی لیندسی گراهام از
ضرورت این شناسایی و کنترل همیشگی
تلآویو بر این بلندیها گفته است .به نظر
میرسدکهاینتصمیمدردولتآمریکاگرفته
شــده ،اما هنوز زمــان اعــام آن فرا نرسیده
است .به احتمال زیاد این تصمیم در جریان
سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا در پایان ماه
مارس اعالم شود .جدا از این که این اقدام
آمریکا بخشی از مراحل اجرایی معامله قرن
قبل از رونمایی از آن است ،انجام آن در این
بــازه زمانی یک هدف مشخص دارد ،و آن
کمکی دیگر به نتانیاهو در آستانه انتخابات
بیست و یکمین دوره کنست در نهم آوریل
آینده است .حزب لیکود به رهبری نتانیاهو
به دنبال شکلگیری ائتالف ژنرالها معروف
بهائتالف«آبیسفید»درماهگذشته،وضعیت
بدی پیدا کرد و در نظرسنجیها در جایگاه
دوم قــرار گرفت ،اما همچنان کرسیهای
احتمالی اکتسابی دو جریان راست و چپ
نــزدیــک بــه هــم اس ــت .حــاال بــه دنــبــال باال
رفتن آرای احتمالی حــزب راســت گرای
تندروی «زیهوت» (هویت) به ریاست موشه
فایگلین که خواستار شکلگیری «اسرائیل
بــزرگ» و اشغال همیشگی و کامل کرانه
باختری اســت ،شانس نتانیاهو هم برای
نخستوزیری افزایش یافته است .این حزب
با اعالم این که در صورت انتخاب شدن برای
آزاد کردن «ماریجوانا» تالش خواهد کرد،
توانسته است ،حمایت تعداد زیادی جوانان
سکوالر حامی احزاب چپ را به دست آورد.
همچنین نظرسنجیهای سه روز گذشته
نشان میدهد که فاصله آرای لیکود و ائتالف
«کحول لــوان» (آبــی سفید) هم کمتر شده
است .به رسمیت شناختن سلطه اسرائیل
بر جوالن به وسیله دولت ترامپ در روزهای
آینده میتواند بر شانس نتانیاهو برای ثبت
رکورد نخست وزیری (پنجمین بار) در تاریخ
شکلگیری ایــن رژیــم از  1948تاکنون
بیفزاید .همچنان که قبال هم نوشته شد،
دونالدترامپبرگبرندهنتانیاهودرانتخابات
پیش روســت .جدا از انگیزههای دیگر این
حمایت ،ترامپ بــرای پیشبرد برنامههای
خاورمیانهای خود به نتانیاهو نیاز دارد .چند
وقت پیش ،نتانیاهو بــرای همراهساختن
تعداد بیشتری از رایدهندگان ،پوستری
بزرگ از خود و دونالد ترامپ در خیابانهای
پرتردد و شلوغ نصب و «آشکاراتر» رئیس
جمهور آمریکا را وارد ساز و کار انتخاباتی
کنست کرد .در طول بیست دوره انتخابات
پارلمانی کنست ،روســای جمهور پیشین
آمریکابهاندازهترامپنقشیتاثیرگذاردراین
انتخابات نداشتهاند .علت آن هم به اعمال
و خدماتی به نسبت بیسابقه بر میگردد
که وی در طول دو سال ریاست جمهوری
خود برای اسرائیل انجام داده است .از این
جهت اســت کــه راســت گــرایــان اسرائیلی
تندرو ،ترامپ را نعمتی از «یهوه» میپندارند
و این «نعمت» هماکنون برگ برنده نتانیاهو
در انتخابات اســت .انتقال سفارت آمریکا
به قدس اشغالی و شناسایی آن به عنوان
«پایتخت اسرائیل» مهمترین این کارها بود.
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گروهبینالملل-ازمیانمناطقوسیعاشغالشده
توسطتروریستهایداعشطیسالهایگذشته،
تنها نقطه ای سیاه به وسعت نیم کیلومتر مربع در
منطقهالباغوزباقیماندهاست.اماحاالدولتبشار
اسد باچالشی جدید روبه روســت .دونالد ترامپ
که با هدف خوش خدمتی به رژیــم صهیونیستی
پیش از این سفارت خود را به بخش اشغالی بیت
المقدس منتقل کرده بود ،حاال در گام دوم در پی
به رسمیت شناختن اراضی اشغالی بلندی های
جوالن در مرز سوریه و رژیــم صهیونیستی است.
اقدامی که احتماال پیش از انتخابات کنست با
هدف برتری حزب بنیامین نتانیاهو بر رقبا انجام
خواهد شد .به گــزارش العالم« ،اسرائیل کاتص»
وزیرخارجهرژیمصهیونیستی،دیروزدرآستانهسفر
«بنیامین نتانیاهو» به واشنگتن که از نظر رقبای
انتخاباتی او سفری تبلیغاتی است ،ابراز امیدواری
کردکهواشنگتنطیاینسفربابهرسمیتشناختن
حاکمیتاینرژیمبربلندیهایجوالنسوریه،رسما
مهرتاییدیبراشغالگریچنددههایصهیونیستها
بزند .این گمانهزنیها بعد از بازدید روز دوشنبه
«لیندسی گراهام» سناتور ارشد کنگره آمریکا از
جوالناشغالیکهبههمراهنتانیاهوودیویدفریدمن،
سفیرآمریکاانجامشد،شدتگرفت.اینقانونگذار
آمریکایی در کنار نخستوزیر رژیم صهیونیستی
اعالمکردکهآمریکاباید«جوالنرابهعنوانبخشیاز
اسرائیلبهرسمیتبشناسد».پسازآن،خبرگزاری
رسمی سوریه (سانا) ،به نقل از یک منبع رسمی
در وزارت خارجه سوریه که به نام وی اشاره نشده
است ،اعالم کرد« :اظهارات گراهام نشان می دهد
که ایــاالت متحده از دریچه رژیم صهیونیستی به
موضوعات نگاه می کند و دولــت سوریه به شدت
اظهارات این سناتور جمهوری خواه را محکوم می
کند ».این منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه
همچنین گفت« :این گفته ها نه تنها بی توجهی
به حقایق تاریخی و جغرافیایی است ،بلکه نشانی
دیگرازبیاحترامیواشنگتنبهقوانینبینالمللی

بن سلمان توانایی کنار زدن
سلمان را ندارد
مصطفی غنی زاده -چند روز پیش گاردین
که اخبار مربوط به خاشقچی را برای اولینبار پوشش داده و سردمدار برجسته کردن آن
بود -گزارشی را درباره وجود اختالف در دربار
سعودی بین بن سلمان و پدرش منتشر کرد.
روزنامه انگلیسی با اشاره به حضور نداشتن بن
سلمان در مراسم استقبال از شاه سعودی در
جریان بازگشت از مصر و چند نمونه دیگر ،این
ها را به عنوان علل و نشانه های این اختالف
ذکر کرده بود .گرچه این خبر قابل تامل است
اما نباید آن را خیلی جدی گرفت ،حداقل فعال
نباید توجهی هیجان زده به آن نشان داد .از دو
سال پیش که بن سلمان تغییرات جدی را در
فضای حاکمان سعودی رقم زد و در انتهای آن
فرایندتوانستولیعهدراازقدرتکناربزند،عمال
قدرترادردستداشتهوپدرشبیشترجایگاهی
تشریفاتیداشتهاست.حتیدرچندمرحلهمقرر
شدهبودسلمانشخصاازقدرتکنارهگیریکند
تا پسرش به تخت بنشیند ،اما ترس از اقدامات
دیگربلوکهایقدرتسعودیموجببهتعویق
افتادن این امر شد .گرچه روحیه بن سلمان به
چنین رفتارهای غیر عقالنی و جاه طلبانه ای
حتیدرحقپدرش-نیزمیخوردامابعیداستدر شرایطی که وضعیت جهانی به شدت علیه
اوستودشمنانداخلیاشدندانتیزکردهاند،
باپدرش-شاهسعودی-وارددرگیریشود.اگر
اختالفی نیز وجود داشته باشد احتماال او و تیم
اش از رسانه ای شدن یا اثرگذاری آن در خارج از
محیط درباری جلوگیری می کنند .در غیر این
صورت و در حالتی که بن سلمان قصد درگیر
شدنباپدرشراکند،بزرگترینواحمقانهترین
ریسک زندگی اش را مرتکب می شود .ریسکی
که می تواند به فروپاشی کل ساختار سعودی
منجر شود .البته همان طور که گفته شد این
احتمالبسیارکماستونبایددربارهآنجدیتی
ازخودنشانداد،فعالبایدمنتظرماند.

کهبتوانندروستاهایخودراتوسعهدهندواززمین
هایکشاورزیخودسودببرند،ازبینبردهاست.
▪رأیالیوم:جبههجوالنبهزودیبازخواهدشد

است».تالشواشنگتنمبنیبربهرسمیتشناختن
جوالناشغالیدرحالیاستکهاواخرآباننیز،تنها
آمریکاییهابودندکهباقطعنامهساالنهسازمانملل
متحد که منتقد رژیم آپارتاید اسرائیل به دلیل نیم
قرناشغالبلندیهایجوالنسوریهبود،مخالفت
کرد.آنهمدرشرایطیکه ۱۵۱کشورجهانبهاین
قطعنامهرایمثبتدادهبودند.
▪ماجرایاشغالیتاریخی

رژیمصهیونیستیدرجنگششروزهسال1967
باکشورهایعربمنطقه،بخشاعظمبلندیهای
جوالن سوریه را به تصرف خود درآورد و در سال
 1981اعالم کرد که این بلندیها را به فلسطین
اشغالی ضمیمه کرده است .این منطقه در جنوب
غرب سوریه با مساحتی حدود  1800کیلومتر
مربع واقع است و بخش اعظم استان «قنیطره»
سوریه را تشکیل میدهد .مرتفع ترین نقطه این
منطقه 2800مترارتفاعدارد.فارنپالیسیپیش
از این گفته بود که انگیزه های اسرائیل از اشغال
جوالن روشن است؛ این منطقه از منابع طبیعی
و یک موقعیت نظامی راهبردی برخوردار است.
اسرائیل با نقض قانون بین الملل 34 ،شهرک

و  167کسب وکار در بلندی های جوالن ایجاد
کرده است .زندگی بومیان سوری در جوالن با
سرکوبسازمانیافتهوتبعیضگستردهدرآمیخته
است .این امر در پاک سازی فرهنگی ،تاکتیک
های جدا کردن خانواده ها از یکدیگر ،مصادره
زمین ها ،توسعه شهرک ها ،سرکوب ساکنان
و استقرار جونظامی بر منطقه توسط اسرائیل
مشهود است .فارن پالیسی ضمن اشاره به تالش
های رژیم صهیونیستی برای از بین بردن هویت
عرب  -ســوری در جــوالن نوشت :امــروزه حدود
 27هزار شهروند سوری در پنج روستا در جوالن
سکونت دارنــد .تهاجم سال  1967اسرائیل به
این منطقه 130 ،هزار سوری را آواره کرد و 340
جامعه را از بین برد .تعداد ساکنانی که در پی این
تهاجمجوالنراترککردند،بهبیشاز 400هزار
نفر می رسد که براساس قوانین بین الملل حق
بازگشت را دارند اما اسرائیل به طور موقت جلوی
آن را گرفته و با این کار خانواده ها و دوستان را از
هم جدا کرده است .اسرائیل به طور غیرقانونی
 95درصد از خاک جوالن را غصب کرده و در عین
حال با اعمال مقررات محدود کننده بر  5درصد
باقی مانده برای سوری های بومی ،این امکان را

حاالتنشبرسرجوالنمیرودکهبهچالشاسرائیل
تبدیل شود .رای الیوم در سرمقاله خود نوشت:
آن چه نتانیاهو و تمامی سیاستمداران اسرائیلی
از جمله ژنرال گانتس ،بزرگ ترین رقیب نتانیاهو
درک نمیکنند ،این است که سوریه از بحران هفت
سال اخیر با قدرت و صالبت بیشتر و با توان باالی
جنگی و توانمندی های تهاجمی و دفاعی خارج
شده است .مهمتر از آن این است که سوریه به محور
مقاومت وابسته است .محوری که وارد هیچ جنگی
نشدهاستمگرآنکهازآنپیروزبیرونآمدهباشداز
جملهجنگهاییکهعلیهاشغالگرانازسال۱۹۷۳
واردآنهاشدهاست.همانطورکهمنابععالیرتبه
سوریهبهکمالخلف،خبرنگاراینروزنامهدربیروت
اعالم کردند این است که رهبری سوریه چند روز
پیش تجهیزاتی به پایگاه نظامیاش در قنیطره در
مرزهای جوالن ارســال کرده و سامانههای دفاع
هوایی را به منظور مقابله با هرگونه تجاوز دشمن
اسرائیلی به حالت آمادهباش درآورده است .جبهه
جوالن در آیندهای نه چندان دور باز خواهد شد و
بلندیهای جوالن همانند دیگر اراضــی اشغالی
به صاحبان عربش چه ســوری ،چه لبنانی ،چه
فلسطینی بازگردانده خواهد شد .دقیقا مانند
بازگشت بخش گستردهای از خاک سوریه که قبال
خارجازکنترلارتشسوریهبود.بهرسمیتشناختن
حاکمیت اسرائیل بر بلندیهای جوالن از سوی
رئیس جمهوری آمریکا یا کنگره واقعیت تعلق این
سرزمیناشغالیبهسوریهراتغییرنخواهدداد.اینبه
رسمیتشناختنهماینکبازیباآتشاستکهفقط
انگشتانبازیگرانرانمیسوزاندبلکهدستانآنها
را قطع خواهد کرد ،همان طور که انگشتان تمامی
کسانیکهبهدنبالتجزیهسوریهوتغییرهویتعربی
ومقاومتطیهفتسالگذشتهبودند،قطعشدند.

پنجمین دور مذاکرات آمریکا و طالبان با پیش نویس  2بند از توافق پایان یافت

استقبالارگ ازمذاکراتصلح

پنجمین دور مــذاکــرات آمریکا بــا طالبان در
دوحــه ،پایتخت قطر روز گذشته به پایان رسید.
به گفته زلمی خلیلزاد ،نماینده آمریکا در این
مــذاکــرات ،بر سر پیشنویس خــروج نیروهای
آمریکایی از افغانستان و مبارزه علیه تروریسم به
توافق رسیدهاند .هرچند که توافقی بر سر زمان
خــروج نیروهای خارجی از افغانستان به دست
نیامده است .در این میان اما دولت افغانستان
از خشنودی خود از «پیشرفت» در این مذاکرات
خبر داد .هارون چخانسوری ،سخنگوی اشرف
غنی ،رئیسجمهوری افغانستان توئیت کرد« :ما
امیدواریم شاهد یک آتشبس فراگیر و درازمدت
با طالبان باشیم و امیدواریم که مذاکرات مستقیم
میان جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان
بــهزودی شــروع شــود ».آمریکا درخواست کرده
است که طالبان با نمایندگان دولت اشرف غنی
وارد گفتوگو شود اما طالبان به صورت مکرر این
درخواست را رد کرده است .در این مذاکرات در

دوحه مال عبدالغنی بــرادر ،رئیس دفتر سیاسی
طالبان در قطر و یک تیم آمریکایی به سرپرستی
زلمی خلیلزاد ،نماینده ویژه ایاالت متحده برای
صلحافغانستانشرکتداشتند.خلیلزادتوئیتی
نوشت«:شرایطبرایصلحبهبودیافتهاست.روشن
استکههمهطرفهامیخواهندجنگتمامشود.
بهرغم افت و خیزها ،ما مذاکرات را ادامه دادیم و
گامهاییواقعیبرداشتیم».طالباننیزدربیانیهای
اعالم کرد« :فعال هر دو طرف درباره پیشرفتهای
حاصلشدهمشورتمیکنندوآنرابارهبرانخود
در میان میگذارند و برای مذاکرات بعدی آماده
میشوندکهتاریخآنتوسطهردوتیممذاکرهکننده
تعیین خواهد شد ».با وجود حضور در مذاکرات
صلح با آمریکا ،طالبان همچنان به حمالت خود
علیه نیروهای دولتی افغان ادامــه میدهد .در
آخرین حمله این گــروه به یک پایگاه نظامی در
هلمند ۲۳،تنازنیروهایامنیتیافغانستانجان
خودراازدستدادند.

مجلسعوامبریتانیا برای دومینبارتوافق برگزیترا ردکرد
نمایندگان مجلس عــوام بریتانیا ســه شنبه
شب برای دومین بار به توافق برگزیت که ترزا
می ،نخست وزیر این کشور با اتحادیه اروپــا به
دست آورده است رای منفی دادند .به گزارش
یــورونــیــوز ،در ایــن رای گیری  ۳۹۱نماینده
مجلس عــوام بــه تــوافــق اصــاح شــده برگزیت
رای منفی دادند.
ایــــن در حــالــی
اســــت کـــه تنها
 ۲۴۲نماینده
به توافق نخست
وزیر بریتانیا رای
مــثــبــت دادنـــــد.
حــــــاال مــجــلــس
عــــــوام دربــــــاره
خـــروج بریتانیا
از اتحادیه اروپــا
بدون توافق رای گیری می کند .با رای منفی
به توافق برگزیت پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا
اکنون باید بین خروج بدون توافق از اتحادیه
اروپــا یا تعویق برگزیت یا بــرگــزاری انتخابات
سراسری یا برگزاری همه پرسی مجدد درباره
برگزیت انتخاب کند .اوایــل هفته تــرزا می،
نخست وزیر بریتانیا پس از هفته ها کشمکش

با بروکسل اعــام کــرده بود که لندن موفق به
اعمال «تغییرات حقوقی» مد نظر خود درباره
مرز جمهوری ایرلند با ایرلند شمالی شده است.
موضوع آینده مــرز جمهوری ایرلند با ایرلند
شمالی از دالیل اصلی رای منفی مجلس عوام
بریتانیا به توافق برگزیت در اولین رای گیری
در مــــاه ژانـــویـــه
بــود .نمایندگان
مـــجـــلـــس عـــــوام
بریتانیا در حالی
به توافق برگزیت
ب ــرای دومــیــن بار
رای منفی دادنــد
کــه تنها  ۱۷روز
تــا تــاریــخ تعیین
شــده بــرای خروج
بریتانیا از اتحادیه
اروپا زمان باقی مانده بود .اتحادیه اروپا پیشتر
هشدار داده بود اگر پارلمان بریتانیا این توافق
را رد کند مذاکرات دیگری درباره برگزیت انجام
نخواهد شد .رئیس کمیسیون اروپا گفت« :در
عالم سیاست گاهی اوقات شانس دومی داریم.
نحوه برخورد با این شانس دوم تعیینکننده
است چون شانس سومی در کار نیست».





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

اتهامعجیببهپویش «نهبهآجیل»وفارسیبالهجهدمشقی!




4.2 M views

پویشیازجیبمردم!
واکنش رئیس اتحادیه آجیل فروشان به پویش «نه
به خرید آجیل» که گفته بود« :این کمپین به دلیل
این که آمریکا تولیدکننده آجیل است از آمریکا
هدایت می شود!»در فضای مجازی بسیار بازنشر
شدوکاربرانهمبهآنواکنشنشاندادند.احمدی
همچنین گفته « :در شب چله نیز چنین کمپینی راه
اندازی شد اما موفقیت آمیز نبود زیرا مردم آجیل
مورد نیاز خود را خریداری کردند ».کاربری نوشت:
«برید همه پسته ها رو صادر کنید تا هم ارز آوری
داشته باشید و هم بازار رو از آمریکا بگیرید!»
کاربر دیگری نوشت« :آقای عزیز !این کمپین رو
جیب مردم هدایت می کنه ،نه آمریکا».





5.8 M views

4.8 M views

فارسیبالهجهدمشقی!

اوج کوه خواری

بخشی از مستند تهران دمشق که یک فروشنده
ســوری شــروع به فارسی صحبت کــردن با لهجه
های مختلف می کند ،بازتاب زیــادی در فضای
مجازی داشت .این فروشنده هنوز به ایران سفر
نکرده و آرزویش دیدن ایران است .اما به خوبی
با اصطالحات لهجه های مختلفی مثل مشهدی،
اصفهانی و شمالی آشناست .کاربری نوشت:
«چقدر شیرین صحبت می کرد و صمیمی ،انگار
مردم ایران رو به خوبی می شناسه ».کاربر دیگری
نوشت« :امید به خدا سوریه از داعش پاک میشه
و دوباره می تونیم بریم زیارت و روابطمون بیشتر
بشه ».کاربر دیگری نوشت« :چه حس خوبیه که یک
خارجی این قدر به کشورمون عشق داشته باشه».
کاربری هم نوشت« :مدافعان حرم در کنار برادران
مدافع سوری ان شاء ا ...هر چه زودتر سوریه رو از
داعشی جماعت پاک می کنن».

«مرزهای کوه خــواری در ایــران جا به جا شد!»
تصویری از یک ویالی نیمه آماده در دل کوه منتشر
شده که بــرای ساخت آن قسمتی از کوه برش
خــورده و از بین رفته است و در کپشن آن هم
آمده« :ساخت خانه ،در دل کوهی که مزارع چای
هست و منابع ملی!» کاربری در این باره نوشته:
«واقعا همین طوری پیش بریم کم کم باید با طبیعت
شمال کشورمون خداحافظی کنیم!» کاربر دیگری
هم نوشته« :این همه سازمان و اداره برای حفظ
طبیعت وجود داره اما بازم این همه کوه خواری و
زمین خواری انجام میشه .واقعا متاسفم!» .کاربر
دیگری هم نوشت«:من موندم که مسئوالن این
منطقه کجا بودند که این همه خاک خارج و این ویال
ساخته شده اما اونها خبر دار نشدن!»



2.6 M views

دریافتواممیلیاردیدرچنددقیقهبدون

درد!

واکنش جالب رضا رشیدپور در برنامه حاال خورشید
بهگرفتنوام ۶۵میلیاردی«حسینهدایتی»در20
دقیقه مورد توجه کاربران فضای مجازی قرارگرفت.
رشیدپورهنگامخواندناینخبرگفتکهبهگیرنده
های خود دست نزنید و سپس گفت« :البته میلیون
ها نفر بعد از 65میلیارد دقیقه20،میلیون وام هم
نتوانستند بگیرند ».کاربری نوشت« :برای وام
ازدواج باید روزها و ساعت ها تو صف وایسی و تازه
امضاهایی که ازت می گیرن بیشتر از  20دقیقه
طول می کشه ،آخرشم می گن بودجه نرسید ».کاربر
دیگری نوشت« :همین وامای  20دقیقه ایه که
دیگه بر نمی گرده و اال اون طفلی عروس و دامادی
که ضامن میارن به هر بدبختی شده وامشون رو
تسویه می کنن».

3.1 M views

سایتی برای ثبت رشوه!
«در هند سایتی وجود دارد که مردم به هر ادارهای
که مراجعه میکنند ،میزان رشوهای را که پرداخت
کردند ،اعالم میکنند! به این صورت اداراتی که
فساد بیشتری در آن ها وجود دارد معرفی می
شوند »...این خبری است که این روزها در شبکه
های اجتماعی دست به دست می شود و خبرساز
شده است .کاربری در این باره نوشته« :کاش توی
همه کشورها این جور سایتی راه بیفته!»

3.2 M views

یکشاگردتعمیرگاهمتفاوت!
چند روز پیش شبکه استانی گیالن گزارشی از یک
سگ سیاهکلی منتشر کرد که روی دست همه سگ
های دیگر بلند شده و کار خارق العاده ای انجام
می دهد .این سگ که در یک مغازه تعمیرگاه کار
می کند همه ابزارهای تعمیرگاهی را می شناسد و
هرکدام را که صاحبش بخواهد ،می آورد .کاربری
نوشته« :واقعا جالبه .معلومه که صاحبش چقدر
باهاش کار کــرده ».کاربر دیگری هم نوشته« :
المصب تواناییش از منم بیشتره!»

