دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷در میان بگذارید.

نامه سران پیشین اروپا درباره لزوم رد طرح «معامله قرن» ترامپ

تعدادی از مقامات و سران برجسته سابق اروپا در نامهای سرگشاده،
خواستار رد طرح صلح آمریکا موسوم به «معامله قرن» در صورت
شامل نشدن راهکار دو دولتی شدند.
 ۲۵وزیر خارجه ســابق ۶ ،نخستوزیر پیشین و  ۲دبیرکل سابق
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) در نامهای که برای روزنامه
انگلیســی «گاردین» ارسال کردند ،نوشتند« :زمان آن رسیده که
اروپا به اصول بنیادین خود برای صلح بین اسرائیلیها و فلسطینیها
پایبندباشد».

بــه گزارش فارس بــه نقل از گاردیــن ،این مقامات
و ســران ســابق اروپایی ضمن محکوم کردن اقدام
یکجانبه «دونالد ترامــپ» رئیسجمهور آمریکا در
تدوین و تحمیل معامله قرن به فلسطینیها ،گفتند که
راهکار دو دولتی باید اجرا شود تا هر دو طرف بتوانند
همزیستیمسالمتآمیزداشتهباشند.
در این نامه با اشاره به اینکه دولت کنونی آمریکا از سیاست دیرین
خود در قبال قدس و فلسطین فاصله گرفته است ،تاکید شده که
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سیاسی

اروپا باید هر طرحی را که شامل ایجاد دولت فلسطینی
مستقل ،در کنار اسرائیل ،به پایتختی مشترک قدس
اشغالی نباشد ،رد کند.
در بخش دیگری از این نامه آمده اســت« :واشنگتن
در قبال گسترش شهرکسازی اســرائیل (در کرانه
باختری) بیتفاوتی آزاردهندهای از خود نشان داده و با قمار کردن
روی امنیت و ثبات کشورهای واقع در دروازه اروپا ،صدها میلیون
دالر از کمکهای مالی به فلسطینی را قطع کرد».

مشروح سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر

متهم آزاد :اصال مشخص نیست
من متهم چیست؟
که اقدامات ِ

سومین جلســه رســیدگی به اتهامات متهمین
پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر با حضور
متهمین ،وکالی تعیینی و نماینده دادســتان به
صورت علنی و به ریاســت قاضی صلواتی برگزار
شد.قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه از نماینده
حقوقی ســازمان تعاونی روســتایی خواست در
جایگاه حاضر شده و شکایت خود را قرائت کند.
نماینده حقوقی سازمان تعاونی روستایی کشور پس
از حضور در جایگاه به قرائت شکایت این سازمان
پرداخت و گفت :شــرکت تعاونی ولیعصر شرکتی
اســت که از افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شده
و اساسنامه آن به تصویب مجمع رسیده ،بنابراین
اداره امــور آن بر عهده هیئت مدیره و مدیرعامل
آن است .سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران به
عنوان ناظر پس از حسابرســی که انجام داد اعالم
کرد که این شرکت بدون هماهنگی اقدام به خارج
کردن منابع مالی مردم کرده و از جمله تخلفاتی
که داشــته این بوده که این منابع را صرف خرید
امالک در شهرهایی همچون مشهد ،تهران و آمل
کرده است.
وی افــزود :نظر به اینکه شــرکت ولیعصر دارای
شــخصیت حقوقی مستقل میباشــد از مقررات
قانونی عدول کــرده و در جمع آوری منابع مالی
تخلف داشته است و این شرکت از جایگاه مردمی
شرکت تعاونی روستایی که مورد اعتماد مردم بوده
سوءاستفاده نموده و منابع مردم را در جاهایی غیر
از کشاورزی صرف کرده است.
نماینده حقوقی سازمان تعاونی روستایی کشور در
پایان شکایت خود از دادگاه صدور رأی مناسب را
خواستار شد.
پس از قرائت این شــکایت ،قاضی با تفهیم اتهام
متهم امیر حســین آزاد از او خواســت به دفاع از
خود بپردازد.
>متهم امیر حسین آزاد:
هیچ تخلفی در کارهایم نداشتهام

متهم ردیف اول این پرونده امیر حســین آزاد در
دفاع از خود مدعی شــد :آقــای قاضی بنده هیچ
تخلفی در کارهایم نداشته و هیچ کدام از اتهامات را
قبول ندارم .من هیچ مالی را برای خود برنداشتهام
و تمام تالشم برای حفظ حقوق مردم بوده است.
متهم آزاد گفت :در همه جای کیفرخواســت ذکر
شــده است متهمین این پرونده فالن کردهاند ،اما
اصال مشخص نیست که اقدامات من متهم چیست
و من شــخصا چه کردهام و چقدر بــردهام و چه
جرمی داشتهام .اصال به چه استنادی گفته میشود
که جرم من چیست دلیل و مدرک آن کجاست؟
>بانک مرکزی اصال بنا و قصدی
برای حل مشکالت نداشته

وی در انتقاد به عملکرد بانک مرکزی مدعی شد:
بانک مرکزی اصال بنا و قصدی برای حل مشکالت
نداشــته اســت و این قصد را از همان از ابتدا هم
نشــان نداده بود که بخواهد موسســات مالی را
ساماندهی کند.
متهــم آزاد گفت :البته خوشــحالم که دادگاهی
برگزار شده است و من میتوانم از خود دفاع کنم
به عدالت دادگاه ایمان دارم و میتوانم اینجا مسائل
را بازگو کنم.
وی بیــان کرد :تمامی عرایضی که من اینجا بیان
میکنم قابل استعالم است ،اعالم کردم که بانک
مرکزی هر کاری بگوید انجام میدهم ،اما متاسفانه
آنجا همه چیز شفاهی است و هیچ چیزی را دست
افراد نمیدهند تا بتوانند بعدا زیر حرفشان بزنند.
متهم آزاد افــزود :بنده به آنها گفتم نه ســهام
میخواهم نه سود میخواهم و نه چیز دیگر فقط
بیایید پول مردم را تحویل بگیرید تا ما برویم سراغ
زندگی مان .من همه اســناد و مدارک را تحویل
دادم و رسیدش را هم گرفتهام.
وی گفت :من اگر تخلفی کرده بودم که سیســتم
آنالین راهاندازی نمیکردم با کاغذ کارهایم را پیش
میبردم و نهایتا آنها را آتش میزدم.
متهم بیان کرد :من حتی دو روز قبل از بازداشت
شدنم در حال مکاتبه با بانک مرکزی بودم ،آقای
قاضــی من از آن زمان تاکنون  ۲۸ماه اســت که
بازداشت هســتم و رویه غلط بانک مرکزی باعث
این مشکالت شده است.
متهم آزاد گفــت :من حدود  ۴۸زونکن را تحویل
بانک مرکزی دادم و تمامی کیفرخواســت از روی
اطالعات و پروندههای تحویلی من تهیه شده است.
>مگر پرونده من مالی نیست
پس چرا یک بار هم حسابرسی نشده است

وی خطــاب به نماینــده دادســتان گفت :مگر
پرونده من مالی نیست پس چرا اصال یک بار هم
حسابرسی نشده است من اموالم را فروختم تا کار
مردم را رفع و رجوع کنم شــاید کم کاری وجود
داشته است ،اما تمام تالشم را کرده ام تا کار مردم
حل شود.
متهم گفت :بازپرس پرونده به من گفته است که
۶هزار نفر شکایت کردهاند من که این را نمیدانم؛
اما از طریق بانک تجارت با همه تسویه شده است.

وی درباره حساب ســازی و برداشت غیر قانونی
وجوه هم افزود :بنده در دوران مدیریتی خود هیچ
گونه برداشت غیر قانونی نداشته ام و اگر در این
خصوص سند و مدرکی وجود دارد به دادگاه ارائه
گردد تا من به آن پاسخ دهم.
>پرونده پر از ابهامات است
و اصال حسابرسی نشده است

وی افــزود :کل پولی که ما از مردم دریافت کرده
بودیم  ۱۶۲میلیارد تومان بوده اســت یعنی کل
پولی که در اختیار ما بوده همین عدد بوده است.
شما باید بروید و ببینید که از این  ۱۶۲میلیارد چه
میزان ملک خریداری شــده چه میزان تسهیالت
داده شده و کجاها مصرف شده است.
متهم امیر حسین آزاد در ادامه الیحه دفاعیه خود
را قرائت کرد و مدعی شــد :اساس تشکیل پرونده
قبل از اســتجازه بوده و در صالحیت دادگاههای
ویژه نمیباشد.
وی عدم کارشناسی و حسابرسی مالی در پرونده
را ایراد دیگر کیفرخواســت دانست و افزود :صدور
دستور کارشناسی دقیق اموال را از محضر دادگاه
اســتدعا دارم چرا که در کیفرخواست به موضوع
حیف و میل اموال اشاره شده است.
متهم آزاد با اشاره به تامین الین اعتباری با بانک
تجارت گفت :قرارداد با بانک تجارت به درخواست
اینجانب بوده و بنده به صورت داوطلبانه آن را امضا
کردم.

متهم آزاد در ارتباط با انجام مانور متقلبانه به قصد
فریب سپرده گذاران و صدور اوراق خارج از میزان
ســپرده گفت :هیچ مالی از سپرده گذاران توسط
این جانب برده نشــده اســت و هیچ اوراق بدون
پشــتوانه و هیچ ضمانت نامهای در دوره مدیریت
بنده صادر نشده است.
متهــم آزاد گفــت :خرید خــودرو لوکس جهت
ســرمایهگذاری بوده است و ســفرهای خارجی
تفریحی که در کیفرخواست به آن اشاره شده از
محلهای سپرده گذاران نبوده است.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت :شــما یک
جانبه بــه دادگاه میروید به بازپرس ،دادســرا و
بانک مرکزی هر چه دلت خواســتی گفتی شما
به واسطه پدر همســرت که استاندار بندرعباس
بوده با رابطه وارد دفتر آقای پورمحمدی میشوی
و مجــوز را میگیــری ،اقاریر شــما در پرونده و
صورتجلسه قید شده است.
متهم آزاد در پاســخ گفــت :تکذیب میکنم این
اقاریر ،اقاریر آقای قریانی است.

متهم در ادامه مدعی شــد :متاسفانه پرونده پر از
ابهامات است و اصال حسابرسی نشده است.
قاضی صلواتی در واکنش به این دفاع گفت :شما
نمیتوانید توهین کنید لطفــا مواظب اظهارات
خود باش ،شما خودت را عقل کل میدانی و بقیه
را خیر.
متهم آزاد بیان کرد :از شــما و دیگر همکارانتان
عذرخواهی میکنم.
متهــم در ادامه دفاعیات خود در رابطه با خرید و
فروش امالک بدون رعایت تشریفات گفت :آقای
قاضی مجموعه ما یک مجموعه دولتی نبوده است
که بخواهد تشــریفات خاصی را رعایت کند لذا
برای خرید و فــروش و انجام معامالت یک رویه
خاصی در نظر گرفته بودیم و مانند شــرکتهای
خصوصی عمل میکردیم.
متهــم آزاد در ادامه در رابطــه با خرید و فروش
امالک بدون تشــریفات افزود :تمامی معامالت با
انجام ارزیابیهای کارشناســی انجام شده است و
در تعدادی از موارد با جلب نظر مشاوران امالک
منطقه بوده اســت و چون موسســه ما موسسه
خصوصی بود نیــازی به جلب نظر کارشــناس
رسمی دادگستری نبوده است لذا بنده این اتهام
را قبول نــدارم و تمامی اظهارات بازپرس محترم
را رد میکنم.
وی در خصوص خرید ملــک از فریدون چراغی
گفــت :دو ملک یکی درخیابــان مطهری و یکی
در خیابــان مفتح خریداری شــده اســت ،اما با
بروز مشکل نقدینگی تســویه حساب با این فرد
با مشکل مواجه شد که این فرد شکایت کرد ،اما
نهایتا یکی از این ملکها فروخته شد و ملک دیگر
به صورت کامل مبلغش پرداخت شد.
متهــم درخصــوص شــکایت فردی به اســم
سیدمجتبی میر حســینی هم گفت :این فرد از
سرمایهگذاران میلیاردی موسسه ما بودند که در
خصوص تعدیل ســود پرداختی شکایت کردهاند
که پس از انجام صحبتها و اقدامات دیگر نهایتا
رضایت این فرد هم جلب شده است.
متهــم آزاد درباره خرید مبلمان گران قیمت هم
اظهار کرد :کلیه مبلمــان موجود که بازپرس به
آن اشاره کردهاند در اختیار هیئت تسویه است.

>مانور متقلبانه برای بردن مال مردم
انجام ندادم

>قاضی :بانک مرکزی
کجا بحران سازی کرده است

>بنده سفرهای خارجی تفریحی داشته ام
که موضوع خاصی نیست

متهم آزاد :آقای قاضی بنده هیچ تخلفی در کارهایم نداشته و هیچ کدام از اتهامات
را قبول ندارم .من هیچ مالی را برای خود برنداشتهام و تمام تالشم برای حفظ حقوق
مردم بوده است.
در همه جای کیفرخواست ذکر شده است متهمین این پرونده فالن کردهاند ،اما اصال
مشخص نیست که اقدامات من متهم چیست و من شخصا چه کردهام و چقدر بردهام
و چه جرمی داشتهام .اصال به چه استنادی گفته میشود که جرم من چیست دلیل و
مدرک آن کجاست؟
من اگر تخلفی کرده بودم که سیستم آنالین راهاندازی نمیکردم با کاغذ کارهایم را
پیش میبردم و نهایتا آنها را آتش میزدم
>کل پولی که از مردم دریافت کرده بودیم
 ۱۶۲میلیارد تومان بود

>هیچ مالی از سپرده گذاران
توسط این جانب برده نشده است

قاضی صلواتی گفت :در دفاعیات خود بیان کردید
که بانک مرکزی بحران ســازی کرده است ،بانک
مرکزی کجا بحران ســازی کرده اســت ،به شما
اجازه توهین داده نمیشود.
متهم آزاد گفت :اینکه گفته شده است که پولها
از موسســه البرز خارج و به حســاب دیگر واریز
میشده است را بنده اطالعی ندارم و خروج پول
و منابع از موسســه البرز و واریز آن به حســاب
موسســه ولیعصر را باید از آقای قریانی ســوال
کنید .چون بنده اصال در این جابهجاییها نقشی
نداشتم.

متهم آزاد در خصوص اتهــام کالهبرداری گفت:
بنده هیچ گونه ســوء نیتی نداشتم و هیچ مالی از
سپردههای مردمی توسط این جانب برده نشده و
مانور متقلبانه برای بردن مال مردم انجام ندادم.
وی در ارتبــاط بــا اتهام جعل امضــای روح اهلل
رحمانیزاده و اســتفاده از ســند مجعول گفت:
هیچگاه امضای ایشان را جعل نکردم و نامه توسط
قریانی آماده شــد و قرار بود بــرای امضا به علی
ابراهیم بای سالمی داده شود و بنده سپس نامه را
به بانک مرکزی تحویل دهم که طی تماسی گفتند
ایشان در دفتر نیستند و بنده از طرف خودم امضا
کردم و امضای ایشــان را شبیه سازی نکردم ،اما
>متهم آزاد :در دوره مدیریتی اینجانب
فراموش کردم کلمه (از طرف) را بنویسم که طی
هیچ گونه ترهین غیر قانونی صورت نگرفته
تماسی گفتند که ایشان در دفتر نیستند.
متهم آزاد در رابطه بــا ترهین غیر قانونی اموال
متهــم آزاد در ارتباط با جعل مهــر البرز ایرانیان
هم گفــت :در دوره مدیریتی اینجانب هیچ گونه
گفت :این مهر به دســتور اینجانب ساخته نشده
ترهین غیر قانونی صورت نگرفته و اصال از صدور
است و همزمان با قرار صدور البرز ایرانیان توسط
ضمانــت نامه بانکی غیر
ابراهیمبــای ســامی
قانونی هم اطالع ندارم و
تحویل قریانــی گردید
متهم آزاد :وی خطاب به نماینده
اگر سندی در این رابطه
و اساســاً در زمــان
دادســتان گفت :مگر پرونده من
موجود است ارائه گردد.
سرپرســتی بنده از مهر
مالی نیســت پس چرا اصال یک
وی به اتهــام دیگر خود
استفاده نشده است.
بار هم حسابرسی نشده است من
یعنی دادن تســهیالت
وی در ارتبــاط با اتهام
اموالم را فروختم تا کارم مردم را
کالن بــدون پشــتوانه
جعــل مهر موسســه
رفع و رجوع کنم شــاید کم کاری
معتبر افــزود :این اتهام
فردوسی و آرمان تصریح
وجود داشته است ،اما تمام تالشم
را هم بنــده قبول ندارم،
کرد :استفاده از این مهر
را کرده ام تا کار مردم حل شود.
چــون ما بــه افــرادی
در زمــان فعالیت بنده
کل پولی که مــا از مردم دریافت
تســهیالت میدادیم که
نبــوده اســت و تصدی
کرده بودیــم  ۱۶۲میلیارد تومان
خودشان در آنجا حساب
اینجانب از ســال  ۹۴به
بوده اســت یعنی کل پولی که در
داشتند.
بعد بوده است در حالی
اختیار ما بــوده همین عدد بوده
متهــم آزاد بیــان کرد:
که این موسســات سال
است .شما باید بروید و ببینید که
البته بخش قابل توجهی
 ۹۲تاسیس شد.
از این  ۱۶۲میلیارد چه میزان ملک
از تســهیالت اعطا شده
وی در خصــوص نصب
خریداری شده چه میزان تسهیالت
در زمــان مدیریــت من
تابلوهای البرز ایرانیان،
نبــوده اســت همچنین
فردوســی و آرمان بیان
داده شــده و کجاها مصرف شده
اعطــای تســهیالت در
کــرد :اوالً نصــب هیچ
است
واحد تســهیالت صورت
کدام از تابلوها در حوزه
میگیــرد و مدیریت در
مدیریت این جانب نبوده
اعطای آنها نقشی ندارد و اگر در جایی بنده نامه
است و از طرفی طی نامه بانک مرکزی به موسسه
زده ام که بدون ضمانتی به کسی وامی پرداخت
فردوسی اعالم شده است که سریعاً تابلوها را تغییر
شود لطفا اسناد آن را نشان دهید.
دهند که نامه آن در پروندهها موجود است.

وی درباره انجام ســفرهای خارجــی هم افزود:
بله بنده ســفرهای خارجی تفریحی داشته ام که
موضوع خاصی نیست.
متهم آزاد ادامــه داد :کلیه مبالغی که در اختیار
مدیران موسسه بوده اســت  ۱۶۲میلیارد تومان
است که طبق توافق انجام با بانک تجارت قرار بر
این بوده است که طلب کلیه مشتریان توسط این
بانک پرداخت شود.
متهم آزاد افزود :پرداخت ســپردههای مشتریان
موسســه توســط بانک تجارت به درخواســت
اینجانب از بانک مرکزی و بــا امضای داوطلبانه
بنده با بانک تجارت و اعطــای داوطلبانه وکالت
بالعزل به هیئت تســویه صورت گرفته است که
تقاضای استعالم آن را از محضر دادگاه دارم.
وی ادامه داد :روند تسویه حساب با سپرده گذاران
توسط هیئت تســویه و با تالش بانک تجارت با
نهایت سرعت و دقت در حال انجام است.
متهــم آزاد در خصوص شــکایت بانک مرکزی
گفت :بســیاری از موارد در این شکایت کذب و
خــاف واقع اســت چرا که با اعالم ســاماندهی
تعاونیهای اعتباری از سوی بانک مرکزی تعاونی
البرز ایرانیان اقدام به تعامل نموده است و این امر
نشانگر حسننیت است که این تعاونی تحت عنوان
تعاونی فردوسی اقدام به ساماندهی نموده است.
وی ضمن تشکر از بازپرس شعبه  ۶دادسرای پولی
و بانکی گفت :از محضر دادگاه تقاضای کارشناسی
اموالی را دارم که هنوز کارشناســی نشــده است
همچنین اقدامات مهمی توســط هیئت تسویه
انجام شده و در حال انجام است.
پس از پایان دفاعیات متهم امیرحسین آزاد ،قاضی
صلواتی گفت :با توجه به این که وقت اذان شرعی
ظهر فرارسیده است ختم این جلسه اعالم میشود
و نماینده دادستان و بانک مرکزی مطالب خود را
در جلسه بعدی که سه شنبه برگزار میشود بیان
خواهند کرد.
به گــزارش میزان ،اولین جلســه رســیدگی به
اتهامات متهمان پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان
و ولیعصر ،روز  ۲۲اســفندماه سال گذشته برگزار
شد ،در این جلسه نماینده دادستان ضمن قرائت
کیفرخواســت به تشــریح اتهامات متهمان این
پرونده پرداخت.

۳

سهشنبه ۲۷فروردین ۱۳۹۸شماره۵۴۳۳

آمریکا در  ۲۴۲سال عمرش تنها  ۱۶سال در صلح بوده است
«جیمی کارتر» رئیسجمهور اسبق آمریکا ضمن اعالم خبر تماس تلفنی ترامپ با او درباره
دالیل پیشی گرفتن پکن از واشنگتن گفت :آمریکا در طول  ۲۴۲سال تاریخ خود به جز
 ۱۶سال ،در بقیه زمانها در جنگ به سر برده است.آمریکا به دلیل تمایلش برای تالش به
منظور مجبور کردن دیگران به در پیش گرفتن ارزشهای آمریکایی ،جنگ دوستترین
کشور جهان است/.ایسنا

گزارش خارجی
آخرین تحوالت سودان

فرماندهانسابقبرکنار
و فعاالن سیاسی آزاد شدند

شــورای نظامی ســودان از برکنــاری برخی
فرماندهان ارتش این کشــور و ارجاع تعدادی
از چهرههای برجســته حکومت سابق که در
پروندههای فساد دست داشتند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه فرامنطقهای
القدس العربی ،شمس الدین کباشی ابراهیم،
ســخنگوی شــورای نظامی در کنفرانســی
مطبوعاتی تصمیمات این شورا را اعالم کرد.
کباشی گفت :کمیته سیاسی که شورا تشکیل
داد کار مصادره دفاتر و داراییهای حزب کنگره
ملی در سراسر کشور و توقف فعالیتهای این
حزب به عنوان حزب حاکم سابق را آغاز کرد.
سخنگوی شورای نظامی ســودان افزود :این
شــورا به کار بازداشت چهرههای اصلی حزب
حاکم ســابق که در پروندههای فساد دست
داشتند ادامه خواهد داد و بازداشتها هرگز به
آنها محدود نخواهد بود و شامل تمامی کسانی
خواهد بود که مظنون به دست داشتن در این
پروندههای فساد هستند و لیست اسامی آنها به
زودی منتشر خواهد شد.
کباشی در این کنفرانس با اشاره به برکناری
تعــدادی از فرماندهــان دســتگاه امنیتی و
اطالعاتی ســودان و نیز ســفرای این کشور،
اعالم کرد :عوض بن عوف ،رئیس سابق شورای
نظامی ،کمال عبــد المعروف الماحی ،معاون
ســابق او و صالح عبداهلل قوش ،رئیس سابق
دستگاه امنیت و اطالعات سودان در خصوص
پروندههای فساد برکنار شدند.
او گفت :از جمله تصمیمات شــورای نظامی
بازنگــری در قانون نظم عمومی و ســاختار
کمیســیون مبارزه با فســاد طبــق اصول و
اســتانداردهایی جدیــد و آزادی تمامی افراد
بازداشتشده از جمله افسران ارتش و دستگاه
امنیتی است که در تظاهرات شرکت کردند.
کباشــی ادامه داد :عبدالفتاح البرهان ،رئیس
شورای نظامی دســتور آزادی فوری فعاالنی
چون هشــام محمــد علی ود قلبــا و محمد
شریف البوش را صادر کرد.سخنگوی شورای
نظامی سودان در ادامه با تاکید بر بازنگری در
هیئتهای دیپلماتیک از تصمیم این شورا برای
برکناری محمد عطا ،سفیر سودان در آمریکا و
مصطفی عثمان اسماعیل ،سفیر این کشور در
شورای حقوق بشر سازمان ملل خبر داد.
به گفته کباشــی ،رئیس شــورای یاد شــده
تصمیماتــی در راســتای بازســازی هیئت
فرماندهی نیروهای مسلح و پلیس اتخاذ کرده
و الطیب بابکر ،یکی از اعضای شورا را به عنوان
مدیر کل جدید دســتگاه پلیس این کشــور
تعیین کرد.
این شــورا همچنین با برکناری عبداهلل صالح
قوش از ریاست دستگاه امنیت و اطالعات ملی
سودان ،ابوبکر مصطفی دمبالب را به جای او
منصوب کرد.
سخنگوی شــورای نظامی انتقالی در ادامه از
گروههای سیاسی سودان و تمامی گروههای
جامعه مدنی در این کشــور خواســت طرح
پیشنهادی خود را به صورت مکتوب به دفتر
شــورا ارائه دهند تا با بررســی این طرحها به
سندی درباره چگونگی تعامل شورا با گروههای
سیاسی و جامعه مدنی برسد.
وی به سودانیها اطمینان داد که حمایتها در
زمینه تامین کاالهایی مانند گازوئیل ،بنزین،
گاز و آرد وجود دارند و انبار برخی از این کاالها
نیــاز ماههای مه و ژوئــن را تامین میکند و
شــورای انتقالی برخی کمکها در این زمینه
را دریافت کرده است.
این در حالی است که جمعیت شاغلین سودان
بار دیگر درخواستهای خود از شورای نظامی
انتقالــی را مطــرح و در راس آن بر واگذاری
قدرت بــه یک دولت مدنی ،تشــکیل دولت
انتقالی مدنی با اختیارات اجرایی گســترده و
مبارزه با فساد تاکید کرد.

دولت

عصبانیترئیسجمهور
از پرداخت نشدن طلب
سیلزدگان سال 95

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور
در جریان ســفر خود به خوزستان و در جمع
مردم شعیبیه با اشاره به اینکه حضور مسئوالن
دولتــی در ایــن منطقه برای این اســت که
مشــاهدات خود از آخرین وضعیت منطقه را
به رئیسجمهور اعالم کنند ،اظهار کرد :یکی
از اعضای دولت موضوع ســیل سال  ۹۵را در
هیئــت دولت مطرح کرد کــه رئیسجمهور
بهشدت برافروخته شد و اص ً
ال نمیدانست برای
جبران خسارات سیل قول دادهاند ،ولی در پیچ
و خمهــای اداری افتاده اســت .وی ادامه داد:
رئیسجمهور به نوبخت رئیس سازمان برنامه
و بودجه دستور داد که خیلی سریع مطالبات
ســال  ۹۵برآورده شــود .به گزارش ایســنا،
معاون پارلمانی رئیسجمهور همچنین بیان
کرد :دولت در حال تجهیز منابع برای جبران
خسارات سیل است و در کنار مردم خواهد بود.
خیال مردم راحت باشد زیرا حل و فصل مسائل
مربوط به سیل در اولویت دولت است.

در حاشیه

مناظره پوروشنکو با تریبون خالی

باخبر شــدیم «پتــرو پروشــنکو»،
رئیسجمهــوری اوکراین کــه بنا بود با
«والدیمیر زلنســکی» ،نامزد انتخابات
ریاستجمهوری این کشور مناظره کند با
صندلی خالی رقیبش مواجه شد .به گزارش
ایلنابهنقلازپایگاهخبریپولیتیکو،هزاران
نفر در اســتادیوم المپیک کییف منتظر
مناظره پروشنکو و زلسنکی کمدین بودند،
اما بنا به گزارش شبکه خبری بیبیسی دو
طرف هیچگاه بر سر زمان موردنظر به توافق
نرسیدند .به گزارش بیبیسی ،زلنسکی
که در دور نخســت انتخابات پروشنکو را
شکست داده بود ،خواستار برگزاری این
مناظره در اســتادیوم و پخش زنده آن از
تمام شبکههای تلویزیونی شده بود ،اما این
کمدین خواستار برگزاری مناظره در روز
جمعه آینده شده بود .پروشنکو در نبود
رقیبش به پرسشهای خبرنگاران پاسخ
داد و به رقیبش حمله کرد.

تهدید نماینده مسلمان کنگره به مرگ

شنیدیم «ایلهان عمر» نماینده دمکرات
مســلمان از ایالت مینه سوتا در کنگره
آمریکا میگوید از زمان انتشار ویدئویی
ویرایش شــده از حمالت  ۱۱سپتامبر در
توئیتر با تهدیدهای فزاینده مرگ مواجه
شده است .به گزارش ایرنا از تارنمای هیل
ارگان کنگره آمریکا ،عمر ،در بیانیهای به
واکنشها علیه او از زمان انتشار این ویدئو
پرداخت و نوشــت :از زمان توئیت عصر
جمعه رئیس جمهور ،با افزایش تهدیدهای
جانی مستقیم مواجه شده ام که بسیاری
از آنها به ویدئوی رئیس جمهور اشــاره
داشت یا به آن پاســخ میداد .ترامپ در
این فیلم جنجال برانگیز بخشی از سخنان
عمر را منتشر کرد که گفته بود «عده ای»
کاری کردهاند .در حقیقــت عمر بعد از
انتقاد از وضعیت دشوار مسلمانان بعد از
حمالت ۱۱سپتامبر و ترس و تبعیضی که
با آن مواجه شدهاند گفته بود چون برخی
دست به کاری زندهاند مسلمانان در آمریکا
متحملدشواریهاییشدهاند.
توقف پخش شبکه دویچهوله در ونزوئال

باخبر شدیم اداره رادیو و تلویزیون ونزوئال
کانالتلویزیونیاسپانیاییزباندویچهولهدر
این کشور را از شبکه خارج کرد .به گزارش
ایسنا ،پتر لیمبورگ ،مدیرعامل دویچهوله
از مقامهای ونزوئال مؤکدا خواسته است،
پخش این شبکه را دوباره راهاندازی کنند .او
در عین حال یادآور شده است ،گزارشدهی
دویچهوله و به خصوص ویژهبرنامه روزانه
آن درباره اوضــاع جاری ونزوئال هنوز هم
از طریق شــبکههای اجتماعی و کانال
یوتیوب پخش میشود.لیمبورگ و اینس
پول ،سردبیر دویچهوله تصریح کردهاند:
ما طبیعت ًا همه توانمان را به کار میبندیم تا
همچنانبهبینندگانوکاربرانماندرونزوئال
اطالعرسانی کنیم.ســندیکای رسانهای
ونزوئال اعالم کرده ،به دستور کمیته ملی
ارتباطات این کشور ،شبکه دویچهوله از
دسترس خارج شده است.

وکیل آسانژ اتهامات موکلش را رد کرد

شنیدیم وکیل «جولیان آسانژ» موسس
سایت افشــاگر ویکی لیکس ،ادعاهای
اکــوادور در مورد رفتارهای نامناســب
موکلش در سفارت این کشور در لندن را
رد کرد .به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس،پیشازاینسفارتاکوادور
در لنــدن از رفتارهای غیرعادی جولیان
آسانژ در این سفارتخانه پیش از بازداشت
خبــر داده بود اما «جنیفر رابینســون»
وکیل موسس سایت افشاگر ویکی لیکس
ضمن رد این اتهامها اعالم کرد که دولت
اکوادور در حال طــرح ادعاهای کذب با
هدف منحرف کردن اذهان عموم از تصمیم
اجازه دادن به بازداشت وی توسط نیروهای
انگلیس بوده است .از سوی دیگر « لنین
مورنو » رئیس جمهــوری اکوادور مدعی
شد که آسانژ بارها شــرایط عادی را که
برایش در زمان حضور در سفارت اکوادور
در لندن تعیین شده بود ،رعایت نمیکرد
و رفتارهای غیرعادی از خود نشان میداد.

تهدید نخست وزیر نیوزیلند به مرگ

باخبر شدیم یک رسانه نیوزیلندی گزارش
داد که جیســیندا آردرن نخست وزیر
نیوزیلند پــس از حمله یک افراط گرا در
نیوزیلند به مسلمانان دو مسجد در شهر
کرایســت چرچ که  ۵۰کشته و قریب به
۵۰نفر نیز مجروح بر جای گذاشت ،توسط
یک فرد افراط گرا در شــبکه اجتماعی
تهدید به مرگ شده است.به گزارش ایرنا
از پایگاه خبری نیوزهاب نیوزیلند ،پلیس
'متیو برنز'  ۱۹ســاله را کــه در نیوتاون
همیلتون زندگی میکنددر پی ارسال این
پیام تهدید آمیز بازداشت و راهی دادگاه
کرده است.

