
یک دنیا واکنش به اعدام النمر 
با گذشت یک روز از تأیید رسمی خبر اعدام شیخ نمر باقر النمر، رهبر شیعیان عربستان، واکنش ها در 
کشورهای مختلف به این موضوع همچنان ادامه دارد. از یک سو، مردم در کشورهای مختلف اسالمی، از 
جمله خود عربستان، در اعتراض به این حکم دست به برگزاری تجمعات اعتراض آمیز زده و اقدم سعودی ها 
را محکوم کرده اند و از سوی دیگر، مقامات و سیاستمداران کشورهای غربی نیز به اشکال گوناگون به این 
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پاسخ عربستان را در یمن، 
سوریه، عراق و اجرای 

برجام می دهیم

درد سر جدید برای سوشا مکانی

بازداشت گلر پرحاشیه
سوشا مکانی دروازه بان پرسپولیس در ماه های گذشته تا 

دلتان بخواهد حاشیه ساز بوده است. وی این بار  بازداشت شد 
تا  در حاشیه ها سنگ تمام گذاشته باشد. آنچه در ادامه آمده است تنها 

حواشی مربوط به یک ماه اخیر است: آذرماه گذشته سوشا مکانی با فیلمبردار صداو 
سیما درگیر شد. وی در حالی که به شدت از تساوی مقابل نفت ناراحت بود، از سماجت خبرنگاری که با دوربین 

او را تعقیب می کرد عصبانی شد و ضربه ای به دوربین او زد که با واکنش فیلمبردار همراه شد. این مشاجره با 
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یک نماینده اصولگرای مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به 
تعرض به ساختمان سفارت 
و کنسولگری عربستان 
در تهران  ...

سخنگوی دستگاه قضا:
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آیــت اهلل غرویــان با اشــاره به 
هجمه هایی که اخیرا علیه آیت اهلل 

هاشمی  ...

از ابتــدای روی کار آمــدن تیم 
حکومتــی جدید در عربســتان، 

جنایات عظیمی  ...

وکیل علی مطهری گفت که حکم 
قضایی بــرای 11 متهم حمله به 

علی مطهری در ...
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دست انتقام الهی، گریبان عربستان را خواهد گرفت 

موضع جدید آمریکا درباره 
وضع تحریم های تازه 

مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید گفت دولت آمریکا 
بــرای آماده ســازی تحریم هــای مرتبط بــا برنامه 
موشــکی بالیســتیک ایران، نیازمند زمان بیشتری 
اســت. با این حال، وی تأکید کــرد تأخیر در اعمال 
تحریم های مرتبط با برنامه موشــکی ایران، ناشــی 
از فشار تهران نبوده است. بن رودز همچنین اعالم 
کرد دولــت آمریکا پیش بینی می کند ایران مقدمات 
مورد نیاز برای آغاز اجرای توافق هســته ای تاریخی 
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 جنگ تجاری 
تهران و ریاض

روابط سیاســی کشــورها یکی از اصلی ترین عوامل 
اثرگــذار بر تجارت و روابــط اقتصادی آنها با یکدیگر 
است. به گفته فعاالن اقتصادی ایران، روابط سیاسی 
ایران و عربســتان سعودی به ویژه در ماه های اخیر، 
وضعیت چندان خوشــایندی نداشــته است. اعدام 
شــیخ نمر باقر النمر، روحانی شــیعه و منتقد دولت 
ســعودی، هــم احتماال روابــط دو کشــور را تحت 
تـــأثیر قرار می دهــد. تأثیر این مســائل بر وضعیت 

صفحه 5تجارت ایران با این کشور نیز  ...

 انتظار سی ساله 
برای خانه دار شدن

اگر چه توجه به بخش مسکن انگیزه سفته بازی و بورس 
بازی را در مســکن افزایش می دهد و باعث می شــود که 
نقدینگــی از مابقــی بخش ها به ســمت خریــد و فروش 
مســکن کانالیزه شــود اما تمامی کارشناسان به خوبی به 
این موضوع واقف هســتند که اگر بخش مسکن که وارد 
چهارمین ســال رکود خود شده اســت از رکود خارج شود 
می تواند کل اقتصــاد را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد.
تا 10 ســال قبــل اگر متقاضی مســکن می خواســت از 
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با افراد افسرده چگونه 
گفت و گو کنیم؟

آیا می دانید چه احساسی دارد زمانی که وارد ورطه و 
پرتگاهی شوید و هرگز راه بازگشتی نداشته باشید؟  آیا 
تا به حال در زندگی آنقدر محزون و افسرده بوده اید که 
بودن در هرکجا و به هر طریقی غیر از آنجا و آنطوری 
که هســتید، موهبتی برایتان باشــد بدین معنی که 
دوست داشته باشــید هرجایی باشید غیر از آنجایی 
که اکنون هستید؟ به گزارش »تابناک باتو«، همه ی 
مــا در برهه ای از زندگی  خود با دلتنگی ها و رنج های 
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آغاز حاشیه سازی سعودی ها: 
در ایران بازی نمی کنیم

درپــی تنــش در روابط ایران و عربســتان، ســران 
باشــگاه های عربســتانی با ســوء اســتفاده از این 
شــرایط، اعــالم کرده انــد کــه در لیــگ قهرمانان 
آســیا مقابل تیم های ایرانی در داخــل ایران، بازی 
نخواهند کرد.  به گزارش ایســنا و به نقل از ســایت 
الوئام عربســتان، هنوز لیگ قهرمانان آسیا شروع 
نشده است که ســعودی ها حاشیه سازی های خود 
و رفتارهای تحریک آمیزشــان را شــروع کرده اند تا 
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اعتراض به ظلم و خودسری
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