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محمدرضــا عارف ،رئیس فراکســیون امید مجلس در نشســت
کمیسیون آسیبهای اجتماعی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی
به حد بحران رسیده ،گفت :به هر حال تشکیل این شورا ضرورتی
بهویژه برای تهران اســت ،بهنظر میرسد شــرایط تهران ،شرایط
ویژهای است .البته خوشــبختانه هماهنگی خوبی بین نهادهای
دســتاندرکار٢١ ،نماینده شورایشهر و ٣٠نماینده تهران از نظر
سیاسی و اجتماعی وجود دارد و باید از این فرصت نهایت استفاده
را داشته باشیم.

ایــن عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام ادامه
داد :کمبــود آمار و امســاک در ارائه آمــار یا گاهی
خودشیرینی برخی دستگاههای اجرایی که آمار را کم
نشان میدادند ،باعث شد مسئوالن ارشد با واقعیات
روبهرو نشوند ،در واقع آمار چیزی را میگفت و واقعیت
چیز دیگری را نشان میداد .به گزارش ایسنا ،رئیس فراکسیون امید
مجلس با تاکید بر اینکه شورایعالی اجتماعی باید با سازوکارهای
الزم مقابله با آسیبهای اجتماعی و تقلیل آنها را دنبال کند ،ادامه

سیاسی

داد :هماهنگی نهادهای اجتماعی ،استاندار و شهردار
تهــران یک فرصت اســت که بایــد از آن بهصورت
حداکثری استفاده شود .در واقع مهمترین مسئله ما
هماهنگی دستگاهها و همافزایی آنهاست .عالوه بر این،
جایی که نیاز به اصالح قانون باشــد موضوع از طریق
مجلس ،مجمع نمایندگان تهران و فراکسیون امید قابل پیگیری
اســت و در مورد شورای شــهر نیز باید اقداماتی در زمینه اصالح
رویکردها و اصالح تصمیمات انجام شود.

۳

چهارشنبه ۲۵بهمن ۱۳۹۶شماره۵۱۱۵

خلیجفارس بدون همکاری کشورهای منطقه روی آرامش نخواهد دید
محمدجواد ظریف ،وزیر امورخارجه در جمع خبرنگاران پس از ورود به کویت با بیان اینکه
برای شرکت در اجالس بازسازی عراق در کویت به این کشور سفر کردهایم ،گفت :برای
جمهوری اسالمی ایران ثبات و پیشرفت عراق بسیار مهم است و ایران همواره در کنار مردم
عراق بوده است .ب ه گزارش ایلنا ،وزیر امورخارجه در ادامه عنوان کرد :ما تاکید داریم این
منطقه بدون همکاری کشورهای منطقه با یکدیگر روی امنیت و آرامش را نخواهد دید.

چهره روز

چرا مردم از علیکریمی استقبال کردند

تفاوتهای یک وابسته
و یک مستقل
دوشنبه شب علی کریمی مقابل نماینده فدراسیون در برنامه  ۹۰حاضر شد تا
سواالت مختلفی را درباره تخلفات مدیریت فوتبال مطرح کند .کریمی هرچند
سخنوری نکرد ،اما حرفهای صادقانه او به دل نشست و در قامت یک فرد
مستقل ،مخاطبان را قانع کرد و برنده مناظره بود

این روزها در برخی بخشها شفافیت
کمرنگ شــده اســت و عدهای هم
تالش میکنند تا پاسخگویی افزایش
پیدا کند .شــاید این بخش از مناظره
دوشنبهشــب میان علــی کریمی و
محمدرضا ســاکت ،جــانکالم همه
مباحث باشــد وقتــی کریمی بعد از
سواالت خود از جوابهای ساکت قانع
نشد ،گفت«:مردم قضاوت کنند» اما
ساکت گفت«:ما نیازی نداریم!»
آفتابیزد -گروه سیاسی :روزگاری نهچندان
دور وقتی از هر طرف احاطه شــده بود ،در زمین
ســبز فوتبال جادوگری میکــرد و یکی بعد از
دیگری بازیکنان حریف را دریبل میزد و پشتسر
میگذاشت .علی کریمی ،ستاره سابق تیم ملی و
باشگاه پرسپولیس این روزها از سوی فدراسیون
فوتبال احاطه شــده تا شــاید صدای او بیتاثیر
شود .فوتبالیست سابق باشگاههای بایرن مونیخ و
شالکه آلمان در روزهای اخیر سخنان تند و تیزی
را مطرح کرده و بیپروا فدراســیون فوتبال را به
چالش میکشد تا پاسخگوی عملکرد خود باشد.
از قرار در فوتبال هم مانند برخی دیگر از بخشها
مدیران چنان محیطی غبارآلود را ایجاد کردهاند
که شفافیت و پاسخگویی ،خطقرمز باشد .جادوگر
فوتبال ایران در همین چند روز اخیر تحت فشار
بود ،شکایتهای جورواجوری دریافت میکرد؛ از
ستاد امربهمعروف اصفهان تا رئیس فدراسیون و
وکیلش که یکی یکی شــکایت از کریمی را ثبت
کردند تا شــاید عقبنشــینی او را شاهد باشند،
امــا کریمی گفته تا آخر پای حرفهایش خواهد
ایستاد .صداوسیما و برخی رسانههای ورزشی نیز
چندان تمایلی نداشتند تا صدای او باشند .بازیکن
سابق تیم ملی میگوید در سال جامجهانی برخی
از خبرنگاران امید حضور در مســکو و تماشــای
کرملین را دارند و نمیخواهند با فدراسیون وارد
چالش شــوند ،اما برای َمردی که مردمی باشــد
همان کانــال تلگرامی هم کفایت میکند که در
کمتر از چند روز دهها هــزار نفر بر مخاطبانش
اضافه میشود .علی کریمی همیشه صدای مردم

بوده ،کارنامه او در چند ســال اخیر و بزنگاههای
مختلف و حتی در زمینههای غیرورزشی بهوضوح
نشــان میدهد گیله مرد بهمعنای واقعی کلمه
مســتقل بوده اســت .همان زمانی که در اردوی
تیم ملی برای حضور در جامجهانی  ۲۰۰۶آلمان،
محمود احمدینژاد بهعنــوان رئیسجمهور در
زمین چمن کمپ تیم ملی حاضر شد و برخی به
دور او حلقه زدند کریمی گوشــهای دیگر تمرین
خودش را انجام میداد و نشــان داد راه خودش
را میرود .او بعدها نیز راه و رســم خودش را در
برخی موضوعات دیگر رفت تا در مجموع ستاره
سابق باشگاه بایرن مونیخ محبوب ایرانیان شود.
او مستقل است

همین روحیات کریمی موجب شــد تا دوشنبه
شب برنامه  ۹۰باالخره فرصتی را برای او فراهم
کند و محمدرضا ســاکت دبیرکل فدراســیون
روبهروی او بنشــیند و مناظره کنــد .برنامهای
که توجه بســیاری را به خود جلب کرد .کریمی
سخنوری نکرد ،گاهی به مباحث تسلط کامل هم
نداشــت ،اما او صدای خیلیها بود ،تپقهای این
ستاره سابق فوتبال شاید تنها تپقهایی بود که در
تلویزیون به دل مخاطب مینشست ،چراکه همه
میدانســتند او صادقانه سخن میگوید و دنبال
بازی با کلمات نیســت .کریمی زیاد اهل سخن
گفتن نبوده تــا همچون برخی در فدراســیون
فوتبال خونسردانه مقابل دوربین از پاسخگویی به
برخی ســواالت طفره بروند ،فوتبالیست محبوب
همیشــه حرفش را در وسط میدان عمل ،زده و
وظایفی که داشــته را به بهترین نحو انجام داده
است .در جامعهای که مستقلبودن کمرنگ است
او نشان داده که میشود درکنار مردم بود.
ُ
فدراسیونی پر از ابهام

علی کریمــی در برنامه  ۹۰گفت«:دو ،ســه ماه
قبل سوالهایی را مطرح کردم که فدراسیون به
هیچکدام از سوالهایم پاسخ ندادند و صحبتهایی
که کردم در راستای همان صحبتهاست .طرف
صحبتهای من آقای تاج هستند بهعنوان رئیس
فدراســیون فوتبال چون همــه قراردادهایی که
میگویم را رئیس فدراسیون امضا کرده است ،اما

ایشان نیامدند و آقای ساکت بهجایشان آمدهاند».
او بالفاصله به ســراغ قرارداد ایران نوین رفت و
گفت« :شــما در دو سال از قرارداد  ۱۶۰میلیارد
تومانی ۶۹ ،میلیارد تومان به این شرکت غرامت
دادهاید .وقتی سال اول  ۲۳میلیارد خسارت داده
بودید ،چطور برای ســال دوم طــوری قرارداد را
پیش بردید که دوبرابر خســارت بدهید .چطور
این همه پول گذاشــتید از حق باشگاهها ضایع
شــود ».کریمی درباره حذف مربیان داخلی تیم
ملی هم صحبت کــرد؛ از جمله در مورد حضور
سباستین ،دســتیار کارلوس کیروش و فعالیت
روزمزد این مربی در ایران که گفته میشود پسر
خوانده ســرمربی تیم ملی اســت .مرخصیهای
کیروش ،درگیری اوسیانو دســتیار او با خطیر
معاون دبیرکل فدراسیون و ماجرای پسگرفتن
لباس بازیکنــان تیم ملی جوانــان در نمازخانه
فرودگاه ،ســایر موضوعاتی بود که کریمی مطرح
کرد .ســاکت تمام اتهامــات را رد کرده و معتقد
بود کمیته اخالق ،مشغول بررسی تخلفات است.
ســاکت همچنین تاکید داشــت که فدراسیون
فوتبال ایران ،دولتی نیســت .دبیرکل فدراسیون
فوتبــال ایــران یادآور شــد که اساســنامه این
فدراســیون را فیفا تایید کرده و نامهاش موجود
اســت .در ادامه برنامه اما مشخص شد که ادعای
او صحیح نیست و اساسنامه ،تاییدیه فیفا را ندارد.
عبور هواداران از کیروش

امــا آنچه برنامه  ۹۰دوشــنبه را وارد فاز تازهای
کرد تقابل کریمی و کیروش بود .سخنان کریمی
درباره کیروش و خودمختاریهای او در تیم ملی
با پیامکی از سوی کیروش به عادل فردوسیپور
خطاب به کریمی وارد فاز تازهای شــد .جمالتی
که کیروش نســبت به کریمی گفت آنچنان به
دور از واقعیت بود که برای اولینبار بســیاری از
طرفداران سرمربی پرتغالی تیم ملی ،راه خودشان
را جــدا کردند و توهین کــیروش به کریمی را
برنتابیدند .برای بسیاری از مردم علی کریمی تنها
یک فوتبالیســت نیست که در رقابت با کیروش
یکی را انتخاب کنند .جادوگر فوتبال ایران از آن
جهت محبوب اســت که در عصر سلبریتیهایی
که گاه و بیگاه در خفا و آشــکار نشان میدهند

یا بعضا اعالم میکنند وابسته هستند و مستقل
نیستند.
یک قیاس ساده

همیــن چنــد روز پیــش ابراهیــم حاتمیکیا،
کارگردان سینما در حالی که سیمرغ بهدست در
اختتامیه جشنواره فجر ایستاده بود فریاد زد که
من فیلمساز وابستهام .او که در سالهای گذشته
در دنیای پرپیچ و خم فیلمسازی در ایران راهی
هموار داشــته و موانع اتوماتیــک برای او حذف
شــدهاند ،اما فیلمساز وابســته همچنان طلبکار
اســت .مهراب قاســمخانی درباره حاتمیکیا در
صفحه اینســتاگرامش نوشته بود«:من هیچوقت
متوجه نشــدم که آقاى حاتمىکیا چرا همیشه
معترضن .اص ً
ال به چى معترضن؟ یعنى بهعنوان
یه فیلمســاز دیگه چه توقعى داشتن که برآورده
نشــده؟» درحالی کــه توجه به مــردم در نگاه
حاتمیکیا گم میشــود و اســتقالل خودش را
بهعنوان شرط بدیهی هر فعالیت هنری با صدای
بلند و بهعنوان یک افتخار(!) زیر ســوال میبرد
طبیعتا چندان به مذاق مردم خوش نمیآید .اصل
هنر یا ورزش فراتر از این وابستگیهاست ،چراکه
اگر مردم نباشــند حمایت عدهای خاص شــاید
بتواند ساز دخل و خرج زندگی را کوک کند ،اما
بدون تردید هنرمندان یا ورزشــکارانی میمانند
که صدای مردم باشــند .صدای مردمبودن یعنی
گاه بایــد انتقاد کرد و گاه باید تشــویق کرد گاه
باید مشــارکت کرد و گاه نه ،اینها ویژگیهای
آنانی اســت که به معنای واقعی کلمه مســتقل
بودهاند .این روزها در برخی بخشها شــفافیت
کمرنگ شــده است و عدهای هم تالش میکنند
تا پاســخگویی افزایــش پیدا کنــد ،این تالش
میتواند از ســوی برخی در سیاست یا از سوی
کریمی فوتبالیســت باشد .هر که باشد این
علی
ِ
راه برای بهبود وضعیت کشور کمکآفرین است.
شــاید این بخش از مناظره دوشــنبه شب میان
علی کریمی و محمدرضا ساکت بهعنوان نماینده
فدراســیون فوتبال جان کالم همه مباحث باشد
وقتی کریمی بعد از ســواالت خود از جوابهای
ساکت قانع نشد ،گفت«:مردم قضاوت کنند» اما
ساکت گفت«:ما نیازی نداریم!»

میدری:

گفتم افزایش۵۰درصدی بنزین به صالح نیست گفتند مخالفت نکنید

دکتر احمد میدری ،اقتصاددانان مطرح ایرانی که
نمایندگی مردم شــهر آبادان در مجلس ششم و
معاونت رفاه وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
را در کارنامه علمی خود دارد درباره ناآرامیهای
دی ماه  ۹۶در کشور سخن میگوید که در ادامه
بخشهایی از این گفتوگو را میخوانید:
*به نظر من این اتفاق یــک زلزله بود و همه را
لرزاند .این زلزله یا ســاختار اقتصادی کشــور را
مســتحکمتر میکند ،مثل ژاپن که از زلزلههای
طبیعــی خود درس گرفت و ســاختمانهایی با
مقاومت در برابر زلزلههای  ۸،۹ریشتری ساخت
یا اینکه به هوش نمیآییم و امیدوار میمانیم که
دیگر زلزلهای نیاید!
*در حاکمیــت یأس بــر جامعــه کنونی تنها
رســانههای مخالف دولــت نقش نداشــتهاند.
روشــنفکران همواره وضعیت جامعه را تیره و تار
نشان دادهاند.
* روشنفکر یک بازار دارد که خریدارانش عموماً
کسانی هستند که تنها یک چیز را میپسندند و
آن هم «نقد» است یا اینکه مدام «آسیبشناسی»
میکنند .روشنفکران و دانشگاهیان ما در سنت
دانشگاهی ،چیزی که یاد میگیرند ،آسیبشناسی
اســت .آنها بیش از آنکه بهدنبال اصالح وضعیت
موجود باشــند دنبــال نقد آن هســتند .کمتر

روشــنفکری را میتوان
یافت که عملگرا باشــد.
بــه رســالهها و کتــب
دانشگاهیان ما نگاه کنید.
صفحــات متعــددی به
آسیبشناسی پدیدههای
مختلف اختصاص یافته،
امــا وقتــی بــه بخش
پیشــنهادها و راهکارها
میرســیم ،فقط دو ،ســه صفحه اســت؛ آنهم
پیشنهادهایی که اص ً
ال اجرایی نیست .نمیخواهم
بگویم در این اتفاقات ،روشــنفکران ما تنها نقش
داشتند ،اما معتقدم چندان هم بیتقصیر نبودند.
*بــه نظــر مــن بعــد از دور دوم انتخابــات
ریاستجمهوری ،مردم امید داشتند که تغییری
رخ دهد .امیدوار بودند با تثبیت روحانی ،شــاهد
اتفاقاتی در زندگی خود باشــند .اما خب ترامپ
بهگونهای رفتار کرد که نخیر ،با انتخاب روحانی
هم قرار نیست چیزی عوض و برجام اجرا شود.
*وقتی موضوع افزایش قیمت بنزین اعالم شــد،
برخــی آمارها را به دولت بردیــم و اعالم کردیم
که طبق نظرســنجیها ،مــردم امیدی به آینده
ندارند و بیشــتر مشکالت معیشــتی خود را از
ناحیه دولت میدانند .در چنین شرایطی افزایش

مثــ ً
ا ۵۰درصدی قیمت
بنزین به صالح نیست و
باید شــیب مالیمی مثل
۲۰درصــد در قیمتها
اعمال شــود .متأســفانه
این موضــوع برای وزارت
اقتصاد و سازمان برنامه و
بودجه گران آمد و گفتند
چرا شــما تا ایــن حد با
سیاستهای دولت مخالفت میکنید.
* مردم گمان میکنند دولت بهخاطر کســری
بودجه ،قیمت ســوخت را افزایش میدهد ،یارانه
نان را حذف میکند و اوراق مشــارکت بیشتری
منتشــر میکند .این همراه شد با سلسله اخبار
منفــی دربــاره تعطیلی بنگاههــای اقتصادی و
بدترشــدن اوضاع سیاست خارجی .انباشت همه
اینها میتواند به طغیان بخشــی از جامعه منجر
شــود .البته من در حوادث اخیر به جد معتقدم
نیروهای امنیتی خارجی نقش فعال داشــتند و
سازماندهی گستردهای کردند .بنابراین اشاره به
عوامل داخلی به هیچوجه به معنای نادیدهگرفتن
توطئه خارجیها نیست.
*اگــر بخواهم بــه تعبیر برخی دوســتان «نقد
بیرحمانه»ای به دولت داشــته باشم ،باید گفت

چندصدایی در دولت تقویت شود .نظر من در این
مورد با عموم دولتمردان متفاوت است .به نظر من
باید بانک مرکزی ،ســازمان برنامه و وزارت رفاه
خواستهای متفاوت از سایر دستگاههای اجرایی
داشته باشــند .از ســال  ۷۹که درگیر کارهای
اجرایی در سطح باال بودم ،مشاهده کردم که همه
مســئوالن از سازمان برنامه و بودجه گله دارند و
معتقدند با آنها آمرانه برخورد میشود .احساس
آنها این اســت کــه با توجه به باالبــودن میزان
مطالبات دستگاهها ،در صورت مشارکتدادن ،کار
به خوبی و سرعت جمع نمیشود.
*متأســفانه گاهی صحبتهایی شنیده میشود
کــه کام ً
ال عجیب اســت .یکی از کارشناســان
دســتگاههای اجرایی میگفت با باالبردن قیمت
ســوخت و مصرف درست پول آن ،امکان کاهش
دودرصدی تورم هم وجــود دارد! همانجا اعالم
کردم که اگر چنین موضوعی محقق شــد باید
به ایشان معادل جایزه نوبل ،پاداش بدهید چون
یک پدیده جدید را در اقتصاد ادعا میکنند و اگر
نشد باید ایشان را اخراج کنید .افزایش پیشنهادی
دولت بــرای قیمــت حاملهای انــرژی ،تورم
۸-۷درصدی به همراه میآورد .این چندصدایی
در دولت بسیار خوب و مغتنم است و باید تبدیل
به یک رویه بشود/.ایلنا

توئیت بازی سیاسی
> محسن بیات زنجانی-فعال رسانه ای اصالحطلب

> حسن خلیل آبادی-عضو شورای شهرتهران

> صادق زیباکالم -استاددانشگاه

رئیسجمهور:

بایدسختگیریودخالتها
در زندگی مردم کم شود

حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی در
سخنانی گفت :ممکن است مردم در شیوه و
نحوه اجرا و برنامهها بــه اداره امور ،انتقاداتی
داشته باشــند ،اما خواهان احترام به فرهنگ
ملی و دینیشان هستند و هیچکس نمیخواهد
فساد در جامعه باشد و همه بهدنبال مبارزه با
فساد هستند و انقالب اسالمی برای استقالل،
آزادی ،فرهنگ اســام و فرهنگ ملی و برای
جمهوریت و اســامیت بــود و معتقدند که
این مســیر قابل بازگشت نیست و ملت ایران
آرمانها و مسیری را که انتخاب کرد ،با قدرت
ادامه خواهد داد.
روحانــی با بیان اینکه انقالب اســامی ایران
با وحدت و انســجام همه ملــت ایران به ثمر
نشست ،خاطرنشــان کرد :امام راحل ،مردم
ایران و رژیم فاسد و غیرقانونی شاه ،قبل از سال
 ۵۷نیز حضور داشتند ،اما چرا انقالب در سال
 ۴۱یا  ۴۲به پیروزی نرسید .تفاوتی که سال
 ۵۷با سالهای گذشــته خود داشت این بود
که در این سال ،همه مردم به انسجام و آرمان
مشترکی دست یافتند و همه آماده فداکاری
در راه رسیدن به آن آرمانها و اهداف شدند.
رئیسجمهور با تأکید بــر اینکه تا زمانی که
وحدت و انسجام در جامعه وجود دارد ،انقالب
اســامی نیز پایدار خواهد ماند ،گفت :هیچ
قدرت خارجی و هیچ گروه و گروهکی تا زمانی
که ملت ایران منسجم هستند ،نمیتواند کاری
از پیش ببرد و انقالب پایدار خواهد ماند.
رئیسجمهور با اشــاره به اینکه اراده ،نشاط
و امیــد به آینده از پایههای اصلی پیشــرفت
کشور است ،تاکیدکرد :اگر کسی نشاط و امید
صددرصدی به آینده ندارد ،نباید در مسئولیت
بماند .ما کام ً
ال به آینده کشــور امیدواریم و
میتوانیم کشورمان را در مسیر پیشرفت قرار
دهیم.
وی با طرح این ســوال که چــرا همه دنیا در
خصوص برجــام در برابر ترامپ ایســتادند،
اظهارداشــت :بیتردیــد اگر نظــام و آینده
کشورمان مستحکم نبود ،بیش از  ۱۹۰کشور
جهان روبهروی ترامپ نمیایســتادند و این
ایستادگی نشــانه اعتماد جهان به این نظام،
ملت و دولت اســت ،چراکه آنها در مســیری
که میخواهند قراربگیرند ،محاسبات الزم را
انجام میدهند و بیدلیل تمام حیثیت و توان
سیاسی خود را هزینه نمیکنند.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود
با قدردانی از مدیریت وزارت کشــور و شورای
امنیت در اغتشاشات دیماه ،اظهارداشت :اینکه
یک بحران در طول یک هفته جمع میشود،
اقدامی بسیار بزرگ و ارزنده است که البته در
این زمینه همه دســتگاهها به صحنه آمده و
بهخوبی و با دقت این بحران را مدیریت کردند.
دکتر روحانی تصریح کرد :در روز اول شروع
بحران و اغتشاشــات به پلیس دستور دادیم
که بدون سالح ،امنیت را در خیابانها برقرار
کند و پلیس کشورمان با آرامش کامل امنیت
را برقرار کــرد .رئیسجمهور بــا بیان اینکه
قانوناساسی کشــورمان ظرفیتهای بسیار
زیادی دارد و بهخوبــی میتواند ،ضمن اداره
کشور ،رضایت عمومی را هم به شرط التزام و
اجرای کامل آن برقرار سازد ،اظهارداشت :باید
از همه ظرفیتهای قانوناساسی در مدیریت
بهتر امور اســتفاده کنیــم و فصول مختلف
قانوناساسی از جمله فصل سوم قانوناساسی
که مربوط به حقوق ملت اســت را موردتوجه
قرار دهیم .به گزارش ایسنا ،رئیسجمهور در
بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه
ســال آینده بهعنوان چهلمین سال پیروزی
انقالب اسالمی ،بایســتی سال نشاط ،امید و
شــادمانی مردم ایران باشد ،اظهارداشت :باید
سختگیری و دخالتها در زندگی مردم سراسر
کشور ،کم شود و همگان اساس اسالم را که بر
پایه فرهنگ ،اصالح و تبلیغ است را در مواجهه
با مردم در پیــش بگیرند،
چراکــه اســام دیــن
مشقت و ســختگیری
نیست بلکه دین بشارت
و هدایت و سمحه و سهله
است.

مجلس

سوال از رئیسجمهور
هفتهآیندهدردستورکار
کمیسیوناقتصادی

رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس گفت
که بررسی ســوال از رئیسجمهور احتماال
هفته آینده در دستورکار این کمیسیون قرار
میگیرد.
محمدرضــا پورابراهیمــی اظهارکــرد :بر
اســاس آییننامــه داخلی مجلس ،ســوال
از رئیسجمهور در دســتورکار کمیســیون
اقتصادی مجلــس قرارگرفته و از زمان ارائه
درخواســت یعنی ظرف یک هفته ،نماینده
ویژه رئیسجمهور باید در کمیسیون حضور
یابد و به سواالت نمایندگان پاسخ دهد.

در حاشیه

عروس ترامپ به بیمارستان منتقل شد

شــنیدیم مقامهای مطلع اعالم کردند،
همســر پســر بزرگ رئیسجمهوری
آمریکا پس از آنکه پاکت نامهای حاوی
پودرسفید ناشناختهای را در منزلش باز
کرد ،به بیمارســتان منتقل شد ،اما بعدا
مشخص شــد که پودر مذکور خطرناک
نبوده است .ب ه گزارش باشگاه خبرنگاران،
به نقل از خبرگزاری رویترز ،ونسا ترامپ،
همسر دونالد ترامپ جونیور ،بزرگترین
پسر رئیسجمهوری آمریکا پس از آنکه
دچار سرگیجه شــد ،به بیمارستانی در
شهر نیویورک منتقل شد .دو فرد دیگر
ت نامه حضور
هم که در زمان گشودن پاک 
داشتند ،به بیمارســتان منتقل شدند.
ســخنگوی دپارتمان پلیس نیویورک
گفت :این ماده ســفیدرنگ با پست به
منزل دونالد ترامپ جونیور ارسال و روی
آن آدرس این منزل نوشته شده بود.

ورزشکاران کرهشمالی زیر ذرهبین

باخبرشــدیم بــر اســاس گزارشها،
ورزشــکاران کر ه شــمالی کــه برای
شــرکت در بازیهای المپیک زمستانی
به کرهجنوبی رفتهانــد ،تحت مراقبت
۲۴ســاعته قرار دارند تــا از فرار آنان
جلوگیری شود .به گزارش ایسنا ،به نقل
از دیلی میل ،در حدود  ۵۰۰تن از جمله
ورزشــکاران و مقامات کره شمالی ،به
مناسبت بازیهای المپیک زمستانی در
پیونگچانگ بهسر میبرند ،اما در کنار
این افراد ،مامــوران امنیتی ،مراقبان و
مخبران هم آنــان را همراهی میکنند.
با اینکه ورزشــکاران دوکره در مراسم
افتتاحیه بازیهای المپیک زمســتانی
با پرچــم مشــترک راهپیمایی کردند،
بهنظر میرسد که واقعیت بسیار متفاوت
باشد .یکی از ماموران سابق پلیس کره
شــمالی به  CNNگفت :ماموران امنیتی
پیوسته مراقب ورزشــکاران هستند تا
مطمئن شوند که هیچکس برای ماندن در
کرهجنوبی فرار نکند.

۲۱سال حبس برای وزیر پیشین عراق

شنیدیم یک مسئول دولت عراق اعالم
کرد که عبدالفالح السودانی ،وزیر اسبق
بازرگانی در ســه پرونده به اتهام فساد
به ۲۱سال حبس محکوم شد .به گزارش
ایسنا ،به نوشــته روزنامه فرامنطقهای
القدس العربــی ،این مســئول دولت
عراق اظهارداشــت :دادگاه ،السودانی
را در ســه پرونده محکــوم کرد که در
دوپروند ه السودانی به اتهام اهمال کاری
به ۱۴ســال حبس و در پرونده سوم به
اتهام سوءاســتفاده از جایگاه شغلی به
هفتسال حبس محکوم شد .السودانی
سپتامبر گذشته در بیروت به اتهام فساد
مالی توسط اینترپل بازداشت شده و به
مسئوالن عراقی تحویل داده شد.

زنی که خود را باالتر میپندارد

باخبرشــدیم تحلیل زبان بدن و رفتار
خواهر کیم جونگ اون نشــان میدهد
او به نوعی رفتــار میکند که خودش را
بسیار قدرتمند و باالتر از هر کس دیگری
میپندارد .به گزارش ایســنا ،به نقل از
پایگاه اکسپرس ،کیم یو جونگ ،خواهر
رهبر کره شمالی چند روز پیش با سفر به
کرهجنوبی تبدیل به اولین عضو خاندان
حاکم بر کشــورش شد که قدم به خاک
کر ه جنوبی گذاشــته است .بنا به گفته
بائه سانگ هون ،یک استاد تحلیل زبان
بدن ،او در جریان این ســفر هنگامی که
خارج از دیدار با مقامهای عالیرتبه قرار
میگرفت به طرزی باورنکردنی رفتارش را
تغییر میداد .کارشناسان تحلیل رفتار و
زبان بدن میگوینــد هنگامی که او در
کرهجنوبی بود اغلــب با گردنی صاف و
سری متمایل به راســت راه میرفت و
بهصورت خودکار نگاهــش را به پایین
میدوخت و این تصور را ایجاد میکند که
او خودش را باالتر از همه میپندارد.

محکومیترسانههایضدمهاجران

شــنیدیم رهبر کاتولیکهای جهان از
رســانههایی که با انتشــار گزارشهای
احساسی و ناقص درباره شرایط مهاجران
و پناهجویان قصد بدنامکــردن آنها را
دارند ،انتقاد کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
فرانســه ،پــاپ فرانســیس ،رهبــر
کاتولیکهای جهان گفت :حدود چند ماه
پیش تیتر یکی از روزنامهها را دیدم که
درباره شهر کوچکی در ایتالیا بود .به یاد
ندارم کدام شهر ،اهمیتی هم ندارد .در آن
گفته شده بود که این شهر امسال شاهد
بیشترین تعداد تجاوزهای جنسی بوده و
۴۰درصد متجاوزان هم مهاجر بودند .پاپ
گفت :این راهی برای بدنامکردن مهاجران
است.

