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اسناد و مدارک تخلفات 31ابر بدهکار بانکی به قوه قضائیه ارسال شد

امیر خجســته نماینده مردم همدان و رئیس فراکسیون مبارزه
با مفاســد اقتصادی و اداری در مجلس شــورای اسالمی ،ضمن
تاکید بر لزوم محاکمه عادالنه و فوری مفســدان اقتصادی ،نامه
اخیر رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقالب را قابل تحسین اما
دیرهنگام توصیف کرد و گفت :در جامعه اسالمی برخورد با مفسد
اقتصادی و کارگزار حکومتی که دچار تخلف شده است ،باید در
کم ترین زمان و به صورت علنی صورت پذیرد .در این موضوع نیز
بارها اقدام به ارسال اسناد و مدارک تخلفات و معرفی متخلفین از

جمله  31ابر بدهکار بانکی به مسئولین عالی کشور از
جمله رئیس قوه قضائیه کردیم و اعالم کردیم آماده
انتشار اسامی نیز هستیم حتی اگر این مسئله منجر
به پرداخت هزینه شود.
وی عنــوان کرد :لذا با تشــکیل دادگاه ویژهای که
رئیس قوه قضائیه در نامه ارسالی به مقام معظم رهبری پیشنهاد
دادهاند و ایشان نیز مجوز تشکیل آن را صادر کردهاند؛ امید است
هرچه سریعتر رسیدگی به پروندههای فساد آغاز گردد زیرا باید

سیاسی

صادقانه گفت مطالبات عمومی جامعه از دســتگاه
قضایی تامین نشده است.به گزارش فارس ،وی یادآور
شد :در نامهای که اخیرا اقتصادانان کشور برای رئیس
جمهور ارسال کردند از اقتصاد رانتی و رفاقتی انتقاد
شــده بود؛ به نظر میرسد این امر امروز در خصوص
به کارگیری متخصصان و کارشناسان خبره نیز تعمیم داده شده
اســت و دولتها با دیدگاههای جناحی و سیاسی با افراد برخورد
میکنند.
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ق عدم افشاگری امضا میکنند
کارکنان کاخ سفید تواف 
در پی افشاگری یکی از کارکنان سابق کاخ سفید ،رئیسجمهوری آمریکا تالش دارد تا با وادار کردن
کارکنانش به امضای توافقهای عدم افشاسازی موجب شود تا این افراد نتوانند کتابهای افشاگرایانه
به رشته تحریر درآورند .وبسایت خبری پولتیکو گزارش داد ،توافقهای عدم افشاگری شامل بندی
است که مقامهای دولت را از افشای اطالعات محرمانه ،به هر نحوی ،از جمله در کتابها منع میکند
مگر اینکه پیش از آن از دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا مجوز دریافت کرده باشند/ .ایسنا

چهره روز

پس لرزههای رفتن ربیعی

آغاز تصفیه مدیران اصالحطلب

در شستا و تاپیکو

یک منبع آگاه به آفتاب یزد گفت که شرکتهای باالدستی از هیئت مدیره
ً
خواستهاند تا مدیر عامل فعلی را برکنار نماید و ظاهرا این مسئله بسیار ادامه دار
خواهد بود و انتصابات وزیر قبلی رفاه ،همگی با احتمال تغییر مواجه هستند

ظاهــرا ً روند تصفیه اصــاح طلبان
در مدیریــت شســتا از تاپیکو آغاز
گردیده و باید دید که مدیر عامل این
شرکت حاضر به تمکین از این دستور
خواهد شــد یا خیر .احتماالً سرانجام
این مســئله در تغییرات مدیریتی در
سایر شرکتهای زیر مجموعه شستا
تاثیرگذار خواهد بود ،به همین خاطر
همه به ویژه مدیران نزدیک به جریان
اصالحات با دقت سرانجام این تغییر
مدیریتی را زیر نظر گرفتهاند تا ببینند
که در نهایت چه خواهد شد
آفتاب یزد – گروه سیاسی :هنوز چند روزی از
خروج علی ربیعی از ساختمان وزارت کار نگذشته
اســت که روند تغییرات مدیریتــی در مجموعه
شستا آغاز شده است .برخی از مدیرانی که دارای
وابستگیهایی به وزیر کار یا اصالح طلبان بودند
از هم اکنون با فشــار برای کنــاره گیری مواجه
شــدهاند .شــرکت ســرمایهگذاری نفت و گاز و
پتروشیمی تأمین (تاپیکو) از مجموعههای عظیم
زیر مجموعه وزارت کار است که ظاهرا ً وزیر قبلی
ســعی کرده بود تا در رویکــردی معتدل از همه
جریانات در پستهای مدیریتی آن استفاده نماید.

غالمرضا گرزین از نمایندگان مجلس ششم که در
دوره ربیعی به مدیر عاملی شرکت نفت پاسارگاد
منصوب شده بود با نوع جالبی از برکناری روبهرو
شــده اســت .در حالی که تاپیکو تاکید دارد که
او برکنار شــده و مســعود جبرائیلی به جای وی
منصوب شده اســت ،نفت پارس معتقد است که
وی هنوز مدیر عامل اســت .تاپیکو به عنوان ابر
هلدینگ زیرمجموعه شستا سهامدار اصلی شرکت
نفت پارس اســت .مدیرعامــل هلدینگ تاپیکو
که بزرگترین شــرکت بورس از لحاظ ســرمایه
اسمی است ،در ســال  2015جزو  ۲۰شخصیت
تاثیرگذار صنعت پتروشــیمی جهان معرفی شد.
این شرکت در بیانیهای رسمی که در وب سایت
رسمی تاپیکو قید شده ،نوشته است« :به گزارش
روابط عمومی تاپیکو ،براساس درخواست اعضای
هیئت مدیره شرکت نفت پاســارگاد و با عنایت
به تبصــره ماده  124قانون تجــارت ،مدیرعامل
شرکت ســرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی
تأمین (تاپیکو) ،با تغییر مدیرعامل این شــرکت
موافقــت نمــوده و مهندس مســعود جبرائیلی
را بهعنوان سرپرســت شــرکت نفت پاســارگاد
جایگزیــن دکتر غالمرضا گرزیــن کرد .مهندس
جبرائیلی دانشآموخته کارشناسی ارشد MBA
بوده و هماکنون مدیرعامل شــرکت پتروشیمی
آبادان است .او سرپرستی شرکت نفت پاسارگاد،

عضویت در هیئت مدیره شــرکت پتروشــیمی
فارابی ،مدیریت عامل شرکت محصوالت کاغذی
لطیف ومدیریت عامل شــرکت فیبر بابلسر را در
کارنامه خود دارد » .در پاسخ به این بیانیه شرکت
نفت پاســارگاد در وب سایت خود نوشته است :
«بدین وســیله پیرو انتشــار مطلبی در رسانهها
با عنــوان "تغییر مدیرعامل نفت پاســارگاد" به
استحضار میرســاند که خبر منتشر شده کذب
بــوده و دکتــر "غالمرضا گرزیــن" همچنان به
عنــوان مدیرعامل نفت پاســارگاد مشــغول به
فعالیت میباشــند » .شــرکت نفت پاسارگاد به
عنوان بزرگترین تولیــد کننده قیر در خاورمیانه
دارای  6کارخانــه در شــهرهای آبــادان ،اراک،
بندرعباس ،تبریز ،تهران و شــیراز و همچنین دو
پایانه صادراتی در شهرهای بندرامام خمینی(ره)
و بندرعباس میباشــد .برکناری یک مدیر عامل
چندان موضوع مهمی نیست ،اما مسئله این است
که چرا باید اختالفات چنان گسترش یابد که در
یک موضوع مدیریتی اقتصادی به رسانهها کشیده
شود .تاپیکو چگونه میتواند مدعی انسجام و اقتدار
مدیریتی باشد ،وقتی رسماً بیانیه میدهد و مدیر
عامل منصــوب میکند و مدیــر عامل قبلی که
اتفاقاً مدیر بازرگانی تاپیکو نیز بوده اســت ،سرباز
میزند .آیا وقتی که تنها  48ساعت از رفتن وزیر
گذشته است ،چنین برکناری پر سر و صدایی به

مصلحت است و شــائبه برانگیز نخواهد بود؟ آیا
هیچ روش بهتری برای جایگزینی وجود نداشت؟
یک منبع آگاه به آفتاب یزد گفت که شرکتهای
باالدستی از هیئت مدیره خواستهاند تا مدیر عامل
فعلی را برکنار نماید و ظاهرا ً این مســئله بسیار
ادامهدار خواهد بود و انتصابــات وزیر قبلی رفاه،
همگی با احتمال تغییر مواجه هستند .شرکتها
و مجموعههایی که بیشــترین احتمال تغییر در
آنها وجود دارد شــامل :پتروشــيمي جم ،گروه
ي بارز ،صنايع پتروشيمي خليج فارس ،نفت
صنعت 
پاســارگاد ،پتروشيمي شازند ،شركت پتروشيمي
خراسان ،پتروشيمي مارون ،سرمايهگذاري صنايع
پتروشيمي ،شركت پتروشــيمي نوري (برزويه)،
ي خارك ،پتروشيمي
پتروشيمي فناوران ،پتروشيم 
ن و پايانهها و مخازن پتروشيمي هستند که
آبادا 
احتمال تغییرات مشابه در آنها وجود دارد .ظاهرا ً
روند تصفیه اصالح طلبان در مدیریت شســتا از
تاپیکو آغاز گردیده و باید دید که مدیر عامل این
شرکت حاضر به تمکین از این دستور خواهد شد
و یا خیر .احتماالً سرانجام این مسئله در تغییرات
مدیریتی در سایر شرکتهای زیر مجموعه شستا
تاثیرگذار خواهد بود ،به همین خاطر همه بهویژه
مدیــران نزدیک بــه جریان اصالحــات با دقت
سرانجام این تغییر مدیریتی را زیر نظر گرفتهاند تا
ببینند که در نهایت چه خواهد شد.

ادامه استقبال دولتیها و اصالح طلبان از کمپین «فرزند کجاست»
آفتاب یزد  -گروه سیاسی :به تازگی کمپینی به
نام «فرزندت کجاست؟» در فضای مجازی به راه
افتاده است که در جریان آن مسئولین و مقامات
کشــور باید تحصیالت و شــغل فرزندانشان را
بهاطالع عموم مردم برســانند .این کمپین که با
هدف مبارزه با رانت و شــفاف سازی راهاندازی
شده است ،استقبال برخی از مسئوالن از جمله
اصالحطلبان را به دنبال داشت .تا به امروز افرادی
نظیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ،مسعود
پزشکیان نماینده مجلس ،شهیندخت مالوردی
دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی،
سید عباس صالحی وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی
و ...با استقبال از این کمپین به آن پیوستهاند.
قاضیپور :پسرم چوپان است

با گسترش این کمپین روزگذشته مقامات دیگری
نیز اقدام به انتشــار اطالعاتی از فرزندانشــان
کردند .در همین راســتا نادر قاضی پور در پاسخ
به سوال مطرح شده «فرزندت کجاست؟» ،بیان
کرد که یکی از پســرانش دانشــجوی دانشگاه
علومپزشکی است که در بیمارستان کار میکند.
پسر دیگر وی که دانشجوی دامپزشکی دانشگاه
آزاد ارومیه است ،گوسفند دارد و به کار چوپانی
مشغول است.
علی ربیعی وزیر سابق تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

جای خالی اصولگرایان شاخص

نیز در پاسخ به ســوال «فرزندت کجاست؟» در
حساب توئیتر خود نوشت:ما همه با هم هستیم!
خوشــحالم فرزندانم با  ۵نوه کنار من هســتند.
همگی در دانشــگاههای ایران تحصیل کردهاند.
دو پســر من ،هیچ کدام کار دولتی ندارند و تنها
دخترم به تربیت کردن فرزندانش مشغول است
و دیگری که بیش از همه کنار من است ،ساکن
قطعه  ۷۰بهشت زهراست.
همچنین محسنهاشــمی رفســنجانی رئیس
شــورای شــهر تهران نیز با پیوستن به کمپین
«فرزندت کجاست؟» در توییتی نوشت :سه پسر
دارم ،هر سه دانشجو و بدون شغل دولتی .عماد،
متولد  ۶۳دانشجوی دکترای صنایع و مدیرعامل
دفتر نشــر و معارف انقالب که خاطرات آیت اهلل
را منتشــر میکند .پسر دومم علی ،متولد  ۶۵و
فارغالتحصیل شهرسازی دانشــگاه تهران و در
خارج دانشجوی بدون شهریه دکتراست .احسان
متولد  ۷۶مهندسی انرژی در امیرکبیر میخواند.
سید محمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش نیز در
واکنش به این کمپین گفت :دو فرزند دارم ،فرزند
اولم دختر و خانه دار اســت و پسرم نیز مشغول
درس خواندن و گذراندن خدمت سربازی است.
تا کنون فرزندانم به جز عتبات عالیات به کشور
خارجی ،سفر نکردهاند.
جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشــت در

مجلس در توییتر نیز دراین باره نوشت :اینجانب
جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس صرفا دارای
یک دختر هســتم که در حال تحصیل است و با
من زندگی میکند و مجرد است و هرگز از شهر
رشــت بجز با خانواده خارج نشده و کال مخالف
اعزام فرزند مسئولین به خارج از کشور هستم.
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در
مجلس شورای اســامی نیز در واکنش به این
کمپین نوشــت :دو دختر دانشجو و یک دختر و
پسر دانش آموز دارم که همگی در تهران مشغول
تحصیل هستند.
محمدباقــر نوبخــت معــاون رئیسجمهور و
رئیس ســازمان برنامه نیز با پیوستن به کمپین
«فرزندت کجاست» در توییتر نوشت:
«خداوند نعمت  ۳پســر به من عطا کرده؛ فرزند
اولم دانشــجوی فوق لیســانس اقتصاد ،دیگری
دانشــجوی دکترای عمــران و پســر کوچکم
دانشجوی کارشناسی زبانهای خارجی و همگی
در تهران هستند و هیچیک شغل دولتی ندارند».
بااین حال ایــن کمپین برای یکی از نمایندگان
مجلــس را حاشیهســاز کردنــد« .محمد علی
وکیلی» نماینده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات،
اسالمشهر و پردیس که پیشتر دخترش را دارای
مدرک لیسانس و بیکار معرفی کرده بود هنگامی
که مشــخص شــد دخترش در فهرست اسامی

دریافتکنندگان طــرح ترافیک خبرنگاری قرار
دارد به این مسئله واکنش نشان داد.
ایــن نماینده مجلس در صفحــه توئیتر خود از
معاونت ترافیک شــهرداری تهران خواست که با
توجه به اینکه همکاری دخترش به واسطه ازدواج
با روزنامه متبوع قطع شــده است ،طرح ترافیک
اختصاصی نامبرده را قطع و از ســهمیه روزنامه
کسر کند .این در حالیست که افرادی با اغراض
شخصی با این موضوع برخورد کردهاند.
همه مسئوالن که از رانت استفاده نمیکنند

در همین راستا احمد توکلی عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام نیز در گفتوگو با نامه نیوز ضمن
اســتقبال از کمپین «فرزندت کجاست؟» گفت:
«پاسخگویی به این پرســش اعتماد عمومی را
افزایش میدهد زیرا فرزندان همه مسئوالن که
از رانت اســتفاده نمیکنند .افزایش فشار جامعه
مدنی حتی موجب میشود آن عدهای که از رانت
استفاده میکنند نیز پشیمان شده و از این رویه
دست بکشند».
الزم به ذکر است در شــرایطی احمد توکلی از
اصولگرایان شاخص از این کمپین استقبال کرده
اســت که هنوز هیچ یک از همفکران وی به این
کمپین نپیوســتهاند .امید اســت آنان نیز برای
بازگشت اعتماد از کمپین مذکور استقبال کنند.

پاسخ معاون دادستان به وزیر ارتباطات:

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی
میگوید درخواست وزیر ارتباطات مبنی بر طرح
موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین
مصادیق محتــوای مجرمانه غیرقانونی اســت.
بــه گزارش ایســنا ،عبدالصمد خــرم آبادی در
یادداشتی در اینباره نوشت :بدنبال مصاحبههای
مکرر وزیر محترم ارتباطات در خصوص احتمال
طــرح موضــوع رفع فیلتــر توئیتر در جلســه
کارگروه تعییــن مصادیق محتــوای مجرمانه،
خبرنــگاران محترم ســواالتی را مطرح کردهاند

توئیتررفعفیلترنمیشود

که پاسخ ســواالت مطروحه در قالب متن ذیل
ارئه میشــود:کارگروه تعیین مصادیق محتوای
مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی
نیســت؛ بنابراین موضوع رفع فیلتــر توئیتر در
جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمیشود.
درخواســت وزیر محترم ارتباطات دائر بر طرح
موضوع رفــع فیلتر توئیتر در جلســه کارگروه
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواســتی
غیر قانونی و خالف مبانی حقوقی است.دادستان

محترم کل کشــور طی نامهای به طور رســمی
غیر قانونی بودن درخواســت وزیر را صراحتا به
ایشان متذکر شــدهاند؛ اصرار بر این درخواست
غیرقانونی و رسانهای کردن مکرر آن جای تأمل
دارد.اگر کســی فکر میکند که طرح مکرر یک
درخواست غیرقانونی در رســانهها ،منع قانونی
آن را مرتفع میکند؛ این فکر اشتباه است.توئیتر
یک شــبکه اجتماعی آمریکایی است که کنترل
آن در اختیار دشمن میباشد .مدیران این شبکه
در فتنه سال  88صرحتا از فتنه حمایت کردند.

در حــال حاضر نیز این شــبکه حاوی میلیونها
محتوای مجرمانه اســت کــه وزارت ارتباطات
به لحاظ فنی امــکان پاالیش حتی یک مصداق
آنرا را ندارد.در ایــن موقعیت که بیش از پیش
نقاب از چهره پلید آمریکای جهانخوار برداشــته
شده است و دشمنیهای شیطان بزرگ آشکارتر
گردیده ،انتظار مــیرود وزارت ارتباطات بجای
پیگیری غیرقانونی رفع فیلتر شــبکههای تحت
کنترل آمریکا ،پیگیر تحقق شبکه ملی اطالعات
و حمایت بیشتر از پیام رسانهای داخلی باشد.

توئیت بازی سیاسی
> مجید فراهانی -عضو شورای شهرتهران

> الهه کوالیی -استاددانشگاه

> پدرام سلطانی  -نایب رئیس اتاق بازرگانی
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کرباسچی:

روحانی در مجلس،
واقعی و شفاف مسائل را
به مردم بگوید

غالمحســین کرباســچی ،دبیر کل حزب
کارگــزاران ســازندگی دربــاره ســوال از
رئیسجمهوری در مجلــس گفت :واقعیت
این اســت کــه کارنامه دولــت و عملکرد
دستگاههای اجرایی قابل انتقاد است و این
طور نیســت که بتوان از همه دستگاهها و
از همــه عملکردها دفاع کرد؛ قطعا نقایصی
وجود دارد .به نظر من ضرورت سیاسی که
االن در کشــور وجود دارد این است که در
مقابــل مجموعه جریاناتــی که میخواهند
در کشــور اختالف ،تفرقه و مشــکل ایجاد
کنند ،آقای روحانی باید مســائل کشور را
آنگونه که هســت و خود ایشــان هم حتما
میداننــد ،بــرای مجلــس و افکارعمومی
تشــریح کنند .خاصیت این اتفاق این است
که هم مجلسیها با دولت همراه میشوند و
در مســائل مختلف به دولت کمک خواهند
کرد و هم به لحــاظ افکارعمومی اگر نقاط
ابهامی وجود دارد و توضیحاتی الزم اســت
آقای روحانی از این فرصت استفاده کرده و
آنها را مطرح میکنند.وی افزود:به نظر من
(روحانی) باید واقعی و شفاف و بدون توجیه
سیاســی یــا تبلیغاتی بــرای افکارعمومی
مسائل را توضیح دهند .بحث اینکه بخواهند
به گردن کســی بیندازند یا موانع را خیلی
بزرگ کنند ،درســت نیســت .اگر جاهایی
نقایصــی هم در کار دولت اســت باید ذکر
شــود و اراده خود را برای رفع این نقایص
به کار گیرند .منهای فشــار و سوال مجلس
ایــن عملکردهای ضعیفی کــه در برخی از
دســتگاهای اجرایــی همه بــه آن معترف
هســتند را خود رئیسجمهور باید بیش از
همه مورد توجه قرار دهد و ســعی کند تا
برطرف شــوند .گمان کنم برخورد صادقانه
و جــدای از فضای تبلیغاتی و جوســازی،
ضرورتی جدی اســت که در این شــرایط
کشور الزم دارد.
کرباســچی همچنین گفت :بــه هر صورت
ســوال پرســیدن حق مجلس اســت .چه
جبهه پایداری و چه هــر گروه دیگری که
اختالفنظر و اختالف ســلیقه دارند پیگیر
آن باشــند ،قانون این حق را برای مجلس
در نظر گرفته که توضیح بخواهد .بستگی به
برخورد با آن دارد ،به هر حال که نمیتوانیم
بگوییم که یــک مجلس یکپارچه داریم که
همــه از یک حزب و جبهه واحد هســتند.
باالخره این حق برای مجلســی که در آن
سلیقههای مختلف وجود دارد طبیعی است.
مهم این است که دست ما پر باشد ،از سوال
ت بشماریم ،مسائل
نترسیم ،فرصت را غنیم 
را مطرح کنیم .به نظر من اصل موضوع مهم
نیســت که از جبهه پایــداری یا گروههای
دیگر بلکه مهم این اســت که ما این حق را
در کشور قائل باشیم.
به گزارش اعتماد آنالین ،این فعال سیاسی
در ادامه تاکید کرد :االن برخی از مطبوعات
و روزنامهها هســتند که رابطــه نزدیکی با
آقــای روحانی داشــته و دارند و خیلی هم
به ایشــان عالقمند هســتند اما سواالت و
نقدهای جدی نســبت به
برخــی از دســتگاهها و
کارهــا در مورد ایشــان
دارند ،اینکه دیگر
جبهــه پایداری
نیست؛ حتی اگر
جبهه پایداری یا
آقای احمدینژاد
باشــد هــم باید
پاسخ داد.

مجلس

ارجاع استیضاح وزیر کشور
بهکمیسیونشوراها

عضو هیئت رئیســه مجلس از ارجاع طرح
اســتیضاح عبدالرضــا رحمانیفضلی وزیر
کشــور به کمیسیون امور شوراهای پارلمان
خبــر داد و گفت که این کمیســیون باید
هر چه ســریعتر درباره طرح مذکور اعالم
نظــر کند.احمد امیرآبــادی نماینده مردم
قم و عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای
اســامی گفت :طرح اســتیضاح عبدالرضا
رحمانیفضلی وزیر کشــور نیز برای بررسی
به کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای
اسالمی ارجاع شده و کمیسیون باید هر چه
سریعتر درباره طرح مذکور اعالم نظر کند.
به گزارش فــارس ،وی همچنین اعالم کرد
که طرح استیضاح مســعود کرباسیان وزیر
امور اقتصادی و دارایی تقدیم هیئت رئیسه
مجلس شده است و اگر تعداد امضاهای این
طرح از حد نصاب قانونی نیفتد ،به احتمال
زیاد در جلسه علنی یکشــنبه هفته آینده
پارلمــان  28مردادماه در صحن علنی خانه
ملت اعالم وصول میشود.

در حاشیه
ی فیلیپین
اخراج برخی از مقامات نظام 

باخبرشدیم دستکم  20نفر از مسئوالن
ارشــد نیروهای مســلح مرکز درمانی
فیلیپین توســط رئیسجمهور به دلیل
اتهامات فســاد اخراج شدند.به گزارش
ایســنا ،به نقل از خبرگــزاری رویترز،
ســخنگوی دفتر ریاســت جمهوری
فیلیپین اعالم کرد که رودریگو دوترته،
رئیسجمهور این کشور دستور اخراج و
برگزاری دادگاه نظامی علیه چندین تن
از مقامات ارشد نظامی را صادر کرده که
متهم به خریدهای غیرعادی و صوری و
نقل و انتقــاالت غیرقانونی مالی در یک
مرکز درمانی نیروهای مســلح فیلیپین
شدهاند.وی ادامه داد :این فساد مالی در
یکی از بیمارستانهای اصلی ارتش پیش
از دولت دوترته در حال انجام بوده است.

 ۳۰هزار داعشی در عراق و سوریه

شنیدیم سازمان ملل در گزارشی اعالم
کرد ،به رغم شکســت داعش و توقف
روند پیوســتن خارجیها به صفوف آن،
اما این گروه تروریســتی همچنان بین
ت در عراق و سوریه
۲۰تا  ۳۰هزار تروریس 
دارند .به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت
شبکه المیادین ،سازمان ملل در تازهترین
گزارش خود اعالم کــرد ،همچنین بین
ســه تا چهارهزار عنصر داعش در لیبی
هســتند .در حالی که تعدادی از عناصر
فعال داعش راهی افغانســتان میشوند،
ناظران تحریمها در ســازمان ملل تاکید
کردند ،تعداد اعضــای داعش در عراق
و ســوریه بین  ۲۰تا  ۳۰هزار تن است که
تقریبا به تســاوی بین دو کشور تقسیم
شد ه و از بین آنها هزاران تن تروریست
خارجی هستند.

شیوه عجیب مالنیا برای تنبیه ترامپ

باخبرشدیم کارمند سابق کاخ سفید در
کتابی که قرار است در آیندهای نزدیک
منتشر شــود ،مدعی شــده که بانوی
ل لباسیهایی که
نخســت آمریکا با مد 
بهتن میکند ،قصد تنبیه کردن همسرش
را دارد.به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه
خبری هیل ،اوماروســا مانیگو نیومن،
کارمند ســابق کاخ سفید در بخشی از
کتابش به بلــوز صورتی رنگ مدل دهه
 ۵۰و  ۶۰میالدی اشاره دارد که به "پوسی
بوو" شــهرت داشت و در جایی دیگر به
کتی اشاره کرده که روی آن عبارت "من
واقعا اهمیتی نمیدهم ،شما چطور؟" و
نوشته شده بود؛ کتی که مالنیا ترامپ،
همسر رئیس جمهوری آمریکا در اعتراض
به سیاستهای مهاجرتی همسرش به تن
کرده بود.این کارمند ســابق مینویسد:
اگر بخواهیم به اســتایل پوشش مالنیا
دقت کنیم میبینیم که همگی آنها تنها
یک هدف دارند و آن تنبیه ترامپ است.

برخوردباموانعامنیتیپارلمانانگلیس

شنیدیم شبکه تلویزیونی «سی ان ان»
آمریــکا در خبری فوری گزارش داد که
یک دســتگاه خودرو به موانع امنیتی
در مقابــل پارلمان انگلیــس در لندن
برخورد کرده اســت.به گــزارش ایرنا،
این شــبکه تلویزیونی افزود :نیروهای
پلیس راننده این خودرو را بازداشــت
کردند.این رســانه افزود :هنوز جزئیات
بیشتری از این خبر مبنی بر اینکه این
اقدام عمدی و یا تصادفی بوده ،دریافت
نشده است.خبرگزاری پرس اسوسیشن
انگلیس نیز از مصدوم شدن چند عابر
پیاده خبر داد.پلیــس لندن در توئیت
خود نوشت که گمان نمیرود کسی در
وضعیت تهدید جانی قرار داشته باشد.
دراین توئیت آمده است :ایستگاه مترو
'وست مینیســتر' بسته شده است.این
حادثه در ساعت  7و  37دقیقه صبح به
وقت لندن و در ســاعات پر رفت و آمد
رخ داده است.

مرگ زندانی سعودی بر اثر شکنجه

مخالفــین سعــــودی از مـــرگ
'سلیمانالدویش' یکی از مبلغین زندانی
بر اثر شــکنجه خبــر دادند.به گزارش
ایرنا ،حســاب کاربری ' معتقلی الرای'
در توئیتر نوشت  :بر اساس اخبار موثق،
شیخ ســلیمان الدویش در زندان بر اثر
اعمال شــکنجه جان خود را از دست
داده است.این حساب کاربری افزود  :به
منظور حفظ شخصیت او از ذکر جزییات
شکنجههایی که منجر به مرگ این مبلغ
دینی شده اســت ،خودداری میکند.
الدویش 22آوریل  2016دســتگیر و به
مکان نامعلومی انتقال داده شد .خانواده
وی هم میگوینــد که از محل نگهداری
او خبــر ندارند.طی روزهای گذشــته
اخباری در خصوص وخامت حال برخی از
زندانیان سیاسی از جمله 'سلمان العوده'
و' سفرالحوالی ' منتشر شده است.

