دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

استیضاح وزیر علوم تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی از تحویل طرح
اســتیضاح وزیر علوم به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.علی اصغر
یوسفنژاد در اینباره اظهار کرد :بیش از  ۸۰نماینده طرح استیضاح
وزیر علوم را تقدیم هیئت رئیســه کردند که برخی از محورهای
استیضاح به شرح زیر است -۱ :عدم وجود برنامه و سیاستهای کالن
پژوهشی و فناوری در چارچوب اسناد باالدستی و اقتصاد مقاومتی
و عدم اجرای پژوهشهای کالن کشــوری تحت نظارت شــورای
عتف  -۲عدم توجه به آموزشهای فنی و حرفهای و رشــتههای

مهارتی و عدم تعیین تکلیف حق التدریســان فنی و
حرفهای علی رغم تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه
 -۳بی توجهی به آموزش در دانشگاهها و عدم توسعه
رشتههای میان رشتهای در دانشگاههای کشور و عدم
به روز رسانی رشتههای دانشگاهی  -۴نابسامانی در
اجرای طرح آمایش سرزمین و اجرای سلیقهای و عملکرد نامناسب
شورای گسترش آموزش عالی در دادن مجوز رشته به ویژه به مراکز
آموزش عالی غیر انتفاعی و عدم رعایت استاندارد در جذب هیئت
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سیاسی

علمی برای موسسات غیر انتفاعی و گسترس مقطع
تحصیالت تکمیلی بدون داشــتن هیئت علمی -۵
ضعف شدید مدیریتی و نظارتی وزیر در ستاد وزارت
علوم و انتصابات دانشگاههای کشور  -۶نداشتن برنامه
مناسب برای ایفای نقش در اقتصاد مقاومتی علی رغم
دراختیار داشتن زبده ترین متخصصین کشور
به گزارش فارس ،به گفته یوسف نژاد ،هیئت رئیسه این استیضاح را
برای بررسی به کمیسیون آموزش ارجاع کرده است.

بیانات رهبر انقالب
اسالمی درباره
قانونمنعبهکارگیری
بازنشستگان
حضرت آیت اهلل خامنهای صبح امروز در ابتدای
جلسه درس خارج فقه ،ضمن تأکید بر اهمیت و
لزوم اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان،
توضیحاتــی در خصــوص برخــی خألهای این
قانــون و درخواســتهای برخی مســئوالن از
ایشــان برای کسب مجو ِز ابقاء تعداد معدودی از
مدیران بازنشســته ،بیان کردند.به گزارش پایگاه
اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،متن بیانات
رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
دیروز یکی از آقایان بعد از درس تشریف آوردند
جلــو ــ بعــد از درس که میبینیــد همینطور
سرعون إلینا( )۱ـ ـ و با اوقات تلخی تمام گفتند
ِ
یُ
که این بازنشستههایی که طبق قانون باید برکنار
بشوند ،اینها را برمیگردانند و این را به پای شما
مینویسند ،یعنی به پای من[ .البته] این محبت
است ،این نشان دهند ه این است که این برادرمان

نســبت به اینکه یــک چیزی را به ما نســبت
میدهند که ایشان نمیپســندد ،ناراحت است.
منتها اشکالش این بود که سر من داد میکشید.
( )۲من هم به ایشــان یک قدری تند گفتم آقا!
چرا داد میکشــید؟! به هر حال ما خواستیم از
ایشان هم معذرتخواهی کنیم.
طلبه :من معذرت میخواهم .ببخشید.
معظم لــه :خیلی خب ،ما هم از شــما معذرت
میخواهیم.
این قانون بازنشســتگان ،یک قانون بسیار خوبی
است .این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج
داشتیم ،جایش هم خالی بود .این قانون در واقع
حلق ه بست ه مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی
از جاها سالهای ســال طول میکشد ،این حلقه
مدیریتی بســته را باز میکند ،میشکند ،راه را
برای جوانها میگشــاید که بتوانند خودشــان را

برسانند به مراکز مدیریتی.
بنابرایــن اصل قانون ،قانون خوبی اســت منتها
اطالق قانــون ،اطالق درســتی نیســت یعنی
اینکه هر بازنشســتهای باید به کار گرفته نشود،
این اطالق درست نیســت .چون بعضی از افراد
هســتند بله ،مث ً
ال سی سال هم خدمت کردهاند،
بازنشسته هم شدهاند ،فرض کنید که بیستساله
بوده ،هجده ســاله بوده استخدام شده ،حاال هم
یک مردی چهل و هشت ساله ،پنجاهساله است،
وقت کارش اســت و تجرب ه خوبی هم پیدا کرده،
جایگزین هم ندارد؛ این اســت دیگر؛ قانون این
را هم شــامل میشود ،اما شمول قانون نسبت به
این جور آدمهایی که کم و بیش پیدا میشــوند،
ممکن اســت زیاد هم نباشــند ،درست نیست.
خب حاال [آن] مســئول ،آن مدیر چه کار کند
برخالف قانون؟ اینجا به فکر والیت فقیه میافتند

که باالخره ولیفقیه اجــازه بدهد .میآیند از ما
ســؤال میکنند ،ما هم مواردی را ،بنده اینهایی
را که [نســبت به آنها] میآیند ســؤال میکنند
که نمیشناســم ،مگــر بعضی معدودشــان را؛
ممکن اســت دو نفر ،سه نفرشــان را بشناسیم؛
معدودی از آنها را میشناســیم ،آنهایی را هم که
نمیشناسیم ،اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم
قبول میکنیم.
مسئله این است و ّال اصل این قانون ،قانون خوبی
اســت ،باید هم اجرا بشــود و بهترش هم همین
است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را
جوری ترتیب بدهند و اصالح کنند که دیگر این
اشــکاالت پیش نیاید ،مجبور نشوند که به اجازه
رهبری متوسل بشوند.
)۱خند ه ِ معظمله و حضار
)۲خند ه ِ معظمله و حضار

روحانی:

 FATFخوب باشد یا بد ،الزمه ارتباط مالی با بانکهای جهانی است

حجتاالسالم و المسلمین حســن روحانی در
مراســم روز دانشجو در دانشــگاه علوم پزشکی
ســمنان ،با اشــاره به اینکه نقد و نظــر آزادانه
دانشجویان در این جلسه ،نشانه توفیق جنبش
دانشــجویی است ،اظهار داشــت :نقد سازنده و
دلسوزانه به نفع حال و آینده کشور است.
رئیس جمهور خطاب به دانشجویان خاطرنشان
کرد :آنچه امروز در این جمع میبینم به معنای
پیروزی دانشگاه و جنبش دانشجویی است که در
سال  ۳۲آغاز شد و در سال  ۵۷به کمال رسید.
روحانی در واکنش به ســخنان مطرح شــده از
سوی نمایندگان و قشرهای مختلف دانشجویی و
تشکلهای دانشجویی گفت :چه زمانی ما چنین
فضایی داشــتیم که دانشجوی عزیز ما با آزادی
کامل و با لحن دلخواه خود دولت را نقد کند .نقد
حتماً حق شماســت و نقد دلسوزانه و درست به
نفع آینده کشور خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه اداره کشور و جامعه
حتی زمانی که دشــمن غدار و ستمگری چون
آمریکا و صهیونیســم و هیچ دشمن و مشکلی
نداشته باشیم ،کار پیچیده و سختی است ،گفت:
به ثمر رســاندن طرح تحول سالمت ،کار آسانی
نبود ،اینکه در  ۵سال گذشته حقوق کارکنان و
کارمندان بیش از تورم بوده ،کار آسانی نیست و
اینکه دریافتیها و مستمریها نسبت به  ۵سال
گذشته  ۵برابر شده ،کار آسانی نبوده است.
روحانی با اشاره به اینکه روند تورمی از ۴۰درصد
ســال  ۹۲به  ۸درصد در سال  ۹۶رسید ،اظهار
داشــت :اگر قرار اســت جلو آمریکا بایستیم و
زخمی مشکالت شدن و زخمی کردن هم جزو
این رویارویی اســت و اینطور نیست که برای ما
همیشه پیروزی بدون هزینه باشد .هم بدر داریم
و هم احد.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر
اینکه میدان جنگ فشــار و سختی دارد ،گفت:
در ســنگر ماندن مانند در خانه ماندن نیست در
جنگ باید خود را آماده کنیم .میدان جنگ فشار
و سختی دارد و باید ســختیهای فراوان را هم
تحمل کنیم.
روحانــی تأکید کرد :به اعتراف همه متخصصان
اقتصــاد ما در بین ســالهای  ۹۲و  ۹۶از تورم
 ۴۰درصــد به  ۷یــا  ۸درصد رســیدیم .حال
سوال اینجاست که چه شــد که در سال  ۹۶با
مشــکل تورمی جدید مواجه شدیم .اولین عامل
بیماریهای مزمن گذشته در اقتصاد بود که در
یک مقطع آثار آن روشنتر و آشکارتر شد.
رئیس جمهور با طرح این ســوال که چه کسانی
مجوز مؤسسات اعتباری و بانکهای خصوصی و
خصولتی را صادر کردند ،گفت :از کسانی سراغ

برابــر آمریکا تســلیم
بگیرید کــه ۳میلیارد
شــویم و ادعــای
دالر پــول نفــت را
نادرســت و صحیــح
بردنــد و خوردنــد.
آنها را قبــول کنیم تا
در چــه زمانــی بود
تحریمها برداشته شود
که مالباختــگان این
و یــا باید بایســتیم و
مؤسســات اعتباری
مقاومت کنیم .ســال
به خیابان آمدند .چه
گذشــته آمریکا  ۸بار
کســی باعث شد که
مستقیم و امسال  ۳بار
مــردم آن همه زجر
غیرمستقیم درخواست
ببینند و چه کســانی
مذاکره داشت ،بر مبنای عزت مردم نپذیرفتم.
مــال مردم را تاراج کردنــد و ظلم کردند .وقتی
روحانی تأکید کرد :ایران به دنبال اســتقالل و
دولت یازدهم خواســت مقابل آنها بایســتد ،در
آزادی اســت و از تحریمها نهراسیده و در مقابل
مقابل دولــت قرار گرفتند و نامــه نود امضایی
دشمن میایستیم.
فرستادند که به اینها دست نزنید.
رئیس جمهور در پاسخ یکی از دانشجویان مبنی
روحانی خاطر نشــان کرد :یکسری بیماریهای
بر اینکه دولت چه کار کرده است ،گفت :شما هم
مزمن اقتصادی کنار هم جمع شــد و متأسفانه
باید بگویید دانشــگاه برای کشور چه کار کرده
مجبور شــدیم  ۳۰هزار میلیارد تومان از خزانه
اســت .چون همه ما در نفع و ضرر جامعه با هم
به مالباختگان این موسسات پرداخت کنیم که
هستیم .امروز روز آزمایش همه ماست.
ایــن مبلغ به معنای  ۲۵۰هــزار میلیارد تومان
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به
نقدینگی اســت .همچنین چه کســانی و با چه
موضوع اف ای تی اف اشاره کرد و اظهار داشت:
مجوزی در ســال  ۹۶به خیابان آمدند و شــعار
البته فع ً
ال در این مرحله بحث افایتیاف نداریم.
دادند و ناآرامیهای مضر برای منافع ملی ایجاد
آنچه امروز داریم  ۴الیحه در مورد پولشــویی و
کردند که البته همه اینها آشکار است.
تروریســم مالی است.
روحانی در پاســخ به
روســای قوا بــه اتفاق
انتقادات دانشجویان که
رئیس جمهور در پاســخ یکی از
لوایــح  ۴گانه مرتبط را
بحث اعتماد به آمریکا
دانشجویان مبنی بر اینکه دولت
تایید کرده اند؛ راه حل
را مطــرح میکردند،
چه کار کرده است ،گفت :شما هم
مشکالت شفافیت است
گفت :شــما میگویید
باید بگویید دانشگاه برای کشور
نــه جنجــال و اف ای
چرا بــه آمریکا اعتماد
چه کار کرده است .چون همه ما در
تی اف خوب باشــد یا
کردیــد .چه کســی
نفع و ضرر جامعه با هم هستیم
بد ،زیرســاخت و الزمه
اعتماد کرده است؟ مگر
ارتباط مالی با بانکهای
ما در برابر کســی که
جهانی است.
مذاکره میکند حتماً باید اعتماد داشته باشیم؟
روحانی افزود :نباید اجازه دهیم جنجال بیهوده
مگر به صدام اعتماد داشــتیم که بعد جنگ با او
در مورد این لوایــح راه بیفتد ما به تصویب این
مذاکره کردیم؟ در دوران امام راحل وزیر خارجه
لوایح  ۴گانه نیاز داریم .باید با پولشــویی مبارزه
وقت دو ســال تمام با عراق مذاکره کرد .مگر ما
کنیم و راه آن شفافیت است.
در آن دوره به صدام اعتماد داشــتیم که مذاکره
رئیس جمهور با طرح این سوال که میخواهیم با
کردیم؟
بانکهای دنیا همکاری کنیم یا نه؟ گفت :در حال
روحانی خاطر نشــان کرد :همه ما اعضای یک
حاضر که آمریکا این همه فشار آورده است،دهها
جامعه و ملت هستیم و دلسوز انقالب و کشوریم.
بانک دنیا از کشــورهای دوست که با آنها تعامل
ما امروز پیروزیم و اگر کسی فکر میکند آمریکا
داریــم ،به ما اعالم کردند که اگر در افایتیاف
پیروز است ،اشتباه میکند .امروز ایران در عرصه
عضو نباشید ،نمیتوانیم همکاری کنیم.
بینالمللی ،پیروز است و ترامپ شکست خورده و
آمریکا در شورای امنیت تنها مانده است.
>آمریکا  ۸بار مستقیم و امسال  ۳بار
غیر مستقیم درخواست مذاکره داشت

رئیــس جمهور در ادامه در مورد تورم در ســال
جاری گفت :ما دو راه بیشــتر نداریم ،یا باید در

>قدرت اگر نقد نشود ،فسادآفرین است

روحانی خطاب به دانشــجویان تأکید کرد :شما
البته باید دولت و قدرت را در کشــور نقد کنید
زیرا قدرت اگر نقد نشود ،فسادآفرین است .همه
باید انتقاد و نقد را بپذیریم.

رئیس جمهور در عین حــال تصریح کرد :بهتر
اســت نقدتان بدون پیشــنهاد نباشــد .راهحل
پیشنهاد بدهید .شما دانشــجو هستید و اینجا
مرکز تحقیقات و علم است .در انتقاد از مشکالت
اقتصــادی که مطرح میکنیــد راهحل هم ارایه
دهید.
رئیس جمهور با بیان اینکه شما پای صندوقهای
رأی رفتهاید و رأی دادهاید  ۴۰میلیون نفر رأی
دادند که رئیس جمهــور بتواند به تخلف قانون
اساســی تذکر دهد ،گفت :در مسائل بسیار مهم
اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی؛ قانون اساســی
مسیر همه پرسی از مردم رابه عنوان یک ظرفیت
پیش رو گذاشته اســت و اشاره دارد در اینگونه
مســایل اختالفــی موضوع را بــه رأی عمومی
بگذاریــد .البته باید مجلس تصویب و شــورای
نگهبان نیز آن را تأیید کند.
به گزارش ایسنا ،روحانی تأکید کرد :برای ما هیچ
بن بستی وجود ندارد ،قانون اساسی برای ما راه
را گشوده است .من نقد شما را دنبال خواهم کرد
شــما هم به تذکر خود ادامه دهید و مطمئناً با
وحدت ،اتحاد و یگانگی قطعاً آمریکا را شکست
خواهیــم داد.پیش از ســخنان رئیس جمهور،
شماری از دانشجویان به نمایندگی از تشکلهای
دانشجویی در سخنانی صمیمی و صریح ،به طرح
مشــکالت و موضوعاتی از جمله تورم ،بیکاری،
تحقق وعدههای رئیس جمهور و مشکالت صنفی
و دانشجویی پرداختند.
>اگر جلو صادرات نفت ایران در خلیج فارس
گرفته شود نفتی صادر نخواهد شد

پیــش از این مراســم روحانی در ســخنانی در
ورزشــگاه تختی شاهرود با اشــاره به عصبانیت
تاریخی آمریکا از ایــران و ایرانیان ،گفت :ملت
بزرگ و غیور ایران هرگــز در برابر آمریکاییها
ســر فرود نیاورده و نخواهند آورد؛ آمریکاییها
خواســتند و اعالم کردند که ایران را از صادرات
نفت محروم میکنند و ایران را از تبادل تجاری
با دنیا باز میدارند؛ او میخواســت و اعالم کرد
کــه ایران را در منطقــه و جهان منزوی خواهد
ت که به اهدافی کــه در منطقه در
کــرد و گف 
نظر دارد دســت خواهد یافت ،اما ملت ایران در
همه این نبردها اعالم خواهد کرد که پیروز نهایی
خواهد بود.
وی تصریــح کرد :آمریکا بدانــد که ما نفتمان
را میفروشــیم و خواهیم فروخــت و او قادر به
این نیســت که جلو فروش نفت ایران را بگیرد؛
بدانید که اگر روزی آمریکا بخواهد جلو صادرات
نفت ایــران را بگیرد ،نفتی از خلیج فارس صادر
نخواهد شد.

توئیت بازی سیاسی
> محمد بلوچ زهی -بخشدار مرکزی نیکشهر

> پیروز حناچی  -شهردار تهران

> الهام فخاری -عضو شورای شهرتهران
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شماره۵۳۳۶

لغو سفر بن سلمان به اردن
منابع آگاه اردنی اعالم کردند ،رزو هتل امان که قرار بود ،میزبان «محمد بن سلمان» ولیعهد
سعودی و هیئت همراه باشد ،لغو شده است.به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی
الجزیره قطر ،قرار بود ،بن سلمان در یک دیدار از پیش تعیین نشده و در راس یک هیئت
بلندپایه پس از الجزایر به اردن برود .براساس گزارش منابع اردنی ،علت لغو سفر بن سلمان
به این کشور مشخص نیست.

چهره روز
ظریف:

احتیاط اروپاییها برای ثبت
اسپیوی بیش از حد است

وزیر امور خارجه در پاسخ به ادعای رویترز در
مورد حذف فروش نفت از SPVگفت که فروش
نفت ،محور کانال مالــی اتحادیه اروپا با ایران
اســت .محمد جواد ظریف در توضیح ادعای
اخیر رویترز درباره عدم پوشــش فروش نفت
در جریــان مراودات مالی اتحادیه اروپا با ایران
گفت :بر اساس اطالعاتی که ما داریم اینگونه
نیست ،زیرا اگر پول نفت ایران به حسابی واریز
نشود مشخص نیست که پولی برای مراودات
وجود داشته باشد ،از سوی دیگر قسمت عمده
صادرات جمهوری اســامی ایران نفت است
بنابراین به نظر میرسد برخی فضاسازیها در
حال شکلگیری است تا مردم را ناامید کند.
وزیر امور خارجه تصریح کرد :جمهوری اسالمی
ایران همیشه بر توان داخلی خود تأکید داشته
و از ایــن رو تالش خود را بــا اروپاییها ادامه
دادیم و بر ایــن باوریم که اروپاییها در تالش
برای ارتباط با ایران هستند .اروپاییها معتقدند
که اجرای برجام برای امنیت آنها ضروری است
لذا آنها برای تأمین امنیت خود و اجرای برجام
باید هزینه کنند .وی یادآور شد :ما در تماس
فنی با اروپاییها هســتیم تا این مکانیزم ویژه
مالی برقرار شود ،بنابراین امیدواریم  spvبتواند
نیازهای کشور را در حد قابل قبولی تأمین کند.
ظریف در خصوص مذاکرات با کشورهای ۴+۱
پیرامون برجام ،گفــت :اروپاییها قرار بود این
مکانیزم را به عنوان اولین قدم راهاندازی کنند
و تاکنون تالشهایی هم کردند .به نظر احتیاط
بیش از حــدی از طرف اروپاییها احســاس
میشــود ،اروپاییها میخواهند بدون هزینه
برای رفع نگرانیهــای امنیتی ،صرفا از منافع
برجام بهرهمند شوند که این امکانپذیر نیست.
به گزارش خانه ملــت ،وزیر امور خارجه ادامه
داد :با این شــرایط در مجموع به نظر میرسد
اروپاییها این واقعیت را درک کنند و امیدواریم
در روزهای آینده خبرهای خوبی در این مورد
بشــنویم ،زیرا از ســوی اروپاییها اطالعات
مقدماتی مثبتی بــرای ثبت کانال مالی به ما
رسیده بنابراین امیدواریم هر
چه زودتر به واقعیت بپیوندد
البته بعد از آن تضمین
عملــی از اهمیت
زیادی برخوردار
است.

خبر

درخواستفرانسهوانگلیس
برای بررسی ادعای آزمایش
موشکی ایران در شورای امنیت

هیئتهای نمایندگی فرانســه و انگلیس در
ســازمان ملل از شــورای امنیت خواستند تا
آزمایش موشــکیای که ادعا میشود ایران به
تازگی انجام داده است را بررسی کند.
به گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،یک منبع دیپلماتیک گفت ،پس از
آنکه وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد ایران
یک موشک بالستیک میان برد آزمایش کرده
است ،هیئتهای نمایندگی در سازمان ملل از
شورای امنیت سازمان ملل خواستهاند تا بهطور
دقیق آزمایش موشکی نسبت داده شده به ایران
را بررسی کند .به گفته این منبع آگاه ،فرانسه و
انگلیس خواستار برگزاری نشستی برای بررسی
آزمایش موشکی ادعایی توسط ایران شدهاند.
بنابر این گزارش ،مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه
آمریکا پس از این ادعا که ایران چنین موشکی
آزمایش کرده اســت ،مدعی شد که آزمایش
موشکهای میانبرد توسط تهران که توانایی
حمل چندین کالهک موشکی منفجره را دارند،
بر خالف توافق بینالمللی هستهای و قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل است.
این در حالی اســت که برخی کارشناســان و
مقامــات ایران تاکید میکننــد که قطعنامه
 ۲۲۳۱مانع از انجام آزمایشهای مشکی توسط
ایران نمیشود .وزیر امورخارجه آمریکا در ادامه
ادعاهای خود افــزود :این آزمایش از قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل تخطی کرده
و ما این اقدام را محکوم میکنیم.
در این میان ،مارک فیتز پاتریک مدیر اجرایی
اندیشــکده بینالمللی مطالعات راهبردی در
پیامی توییتری نوشــت :این معــذور کردن
آزمایش موشکی ایران نیســت ،اما این اقدام
نقــض قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای امنیت به
شمار نمیرود چرا که تنها از ایران میخواهد
چنین آزمایشهایی را انجام ندهد .همچنین
این قطعنامه خواســتار آن اســت که تمامی
کشــورهای عضو از هر گونه اقدامی که اجرای
تعهدات برجــام را تضعیف میکند ،خودداری
کننــد .اگر ایران در حــال تخطی از قطعنامه
میباشد ،پس آمریکا نیز چنین است .مقامات
کشورمان تا کنون بارها ضمن تاکید بر اقتدار
و استقالل برنامه موشکی ایران از آن به عنوان
ابزاری دفاعی یاد کرده و خاطرنشــان کردهاند
ضمن پاسخ کوبنده به هر گونه تجاوز احتمالی
هیچگاه به دنبال جنگافروزی در هیچ کجای
جهاننیستند.

در حاشیه

برنامهشاهزادههایاماراتیبرایفرار

باخبر شــدیم دوســتان شــاهزاده
اماراتی که هنگام فرار پس از محاصره
کشتیاش توسط کماندوها ناپدید شده
است ،اعالم کردند که او برای این نقشه
فرار ناکام هفت سال برنامهریزی کرده
بود.
به گزارش ایســنا ،روزنامه گاردین در
گزارشی نوشت :شــاهزاده لطیفه بنت
محمد آل مکتــوم ،دختر حاکم دوبی،
بزرگترین شیخنشــین امارات متحده
عربی برای اولین بار در ســال  ۲۰۱۱به
الوه ژوبر یک تاجر فرانســوی و مامور
جاسوس پیشــین فرانسه ایمیل زده و
برای فرارش درخواســت کمک کرده
بود .پس از بررســی هویت او و مطمئن
ن باره آنها دو یا سه روز یک
شدن در ای 
بار از طریق ایمیل با یکدیگر گفتوگو
میکردند اما تا ســال  ۲۰۱۸همدیگر
را ندیده بودنــد.وی ادامه داد :معموال
صحبتهای آنها درباره زندگی عجیب
در قفس ســلطنتی بوده اما گاهی هم
درباره نقشه فرار صحبت میکردند که
در همین راســتا او یک بار گفته است
نزدیک به  ۴۰۰هزار دالر پول جمع کرده
است.

قول جالب خانواده بوش

شنیدیم روزنامه "واشــنگتن پست"
آمریکا به نقل از منابــع آگاه گزارش
کــرد ،خانواده بوش بــه دونالد ترامپ
قول دادهاند که مطالب انتقادآمیز علیه
ترامپ در سخنرانیها و مطالب قرائت
شــده در مراسم خاکســپاری جورج
اچ.دبلیو بوش مطرح نخواهد شــد.به
گزارش ایسنا ،روزنامه واشنگتن پست
به نقل از یک منبــع آگاه به تدارکات
برگزاری این مراســم گــزارش کرد،
خانواده بوش بــه دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا اطمینان دادند که مراسم
خاکســپاری جورج اچ.دبلیو بوش قرار
نیســت همچون مراســم خاکسپاری
جان مک کین ،سناتور جمهوری خواه
سابق آمریکایی در ماه اوت دربردارنده
پیامهای ضد ترامپ باشــد.یک منبع
دیگــر هم خاطر نشــان کــرد :بوش
نمیخواست که کسی در مراسمش حتی
خود رئیس جمهور روی کار در آمریکا
احساس معذب بودن داشته باشد.

ادامه کاهش محبوبیت ماکرون

باخبــر شــدیم محبوبیــت «امانوئل
ماکــرون» رئیسجمهوری فرانســه و
«ادوارد فیلیپ» نخستوزیر این کشور
به پایینترین سطح خود رسیده است.
تظاهرات «جلیقهزردهــا» در اعتراض
به اعمال مالیات بر حاملهای سوختی
تاثیــر عظیمی بر ســقوط محبوبیت
ماکرون گذاشته است.
به گزارش ایلنا به نقــل از خبرگزاری
رویترز ،میزان رضایــت از ماکرون در
ی که در روزهای گذشــته
نظرســنج 
صورت گرفت ،به  ۲۳درصد رســید که
نســبت به ماه گذشــته میالدی شش
درصد کاهش یافته اســت .محبوبیت
فیلیــپ نیز بــا ۱۰درصــد کاهش به
۲۶درصد رسیده است .میزان محبوبیت
ماکرون به حدی پایین آمده که برابر با
میزان رضایت مردم از «فرانسوا اوالند»،
رئیسجمهوری پیشــین فرانسه شده
است .اوالند کمترین میزان محوبیت را
در میان رؤسای جمهور تاریخ مدرن این
کشور داشت.

رشوهدهی شاهزادگان قطری

باخبر شــدیم یک شــاهزاده قطری با
پرداخت  ۱۰۰هزار دالر به دولت ایالتی
بلوچستان مجوز شکار هوبره را دریافت
کرد .به گــزارش فارس ،با اینکه دادگاه
عالی پاکستان شکار هوبره و پرندگان
کمیاب را ممنوع کرده اما شــاهزادگان
کشورهای عربی به ویژه قطر با پرداخت
رشوه و یا ارتباط با برخی سیاستمداران
مجوز شکار دریافت میکنند.
پرندگان کمیــاب به ویژه هوبره در این
فصل به پاکســتان مهاجرت میکنند
و شــکار آنها برای مردم محلی ممنوع
است اما اعراب به ویژه شاهزادگان قطر
با دریافت مجوز رسمی مبادرت به شکار
این پرندگان مینمایند.طبق این گزارش
شــاهزادگان قطری حق اســتفاده از
سالح گرم را ندارند و تنها با استفاده از
شاهین و تیروکمان سنگی باید مبادرت
به شکار هوبره کنند.
در سالهای گذشــته مردم محلی به
علت فســاد اخالقی و خوشــگذرانی
شاهزادگان عرب نسبت به این موضوع
اعتــراض و حتی با ممانعــت از ورود
اعراب به زمینهای خود با پلیس درگیر
شدند.

