
سقوط یک هواپیمای روسی با 211 مسافر در مصر
یک هواپیمای روسی در شمال مصر سقوط کرد. این هواپیما حامل 211 مسافر بوده و سرنشینان آن روس 
بوده اند. در حال حاضر، جنگنده های مصری در حال جستجو برای یافتن الشه هواپیما هستند. رئیس بخش 
امنیت هوایی مصر اعالم کرد هواپیمای مسافربری به مقصد روسیه که کنترل کننده های هوایی مصر تماس با 
آن را روز شنبه کمی پس از برخاستن از شرم الشیخ از دست داده بودند، به سالمت از حریم هوایی مصر خارج 
شده و کنترل کننده های هوایی ترکیه مسئولیت آن را برعهده گرفتند. ایمن المقدم در بیانیه ای اعالم کرد ...

میلیاردر نفتی:

رشوه و باج ندادم و بعضًا مورد زورگیری واقع شدم
چهارمین جلسه محاکمه متهم نفتی در حالی پایان یافت که در این جلسه »ب.ز« در یک مقدمه و دو فصل از خود دفاع کرد. چهارمین جلسه محاکمه »ب.ز « متهم 

نفتی در شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی از 9 صبح امروز آغاز شد. در این جلسه فقط متهم ردیف اول حضور داشت و 
در یک مقدمه و دو فصل از خود دفاع کرد. متهم نفتی در این جلسه در دفاع از اتهامات خود اظهار کرد: رشوه و باج نداده ام و بعضا مورد زورگیری واقع شدم. وی 

ادامه داد: تاجری حرفه ای و آگاه به امور خود هستم و از عملکرد اقتصادی خود دفاع می کنم، کسی که کار هزاران میلیاردی انجام می دهد، عقل و شعور هزاران 
میلیاردی دارد. وی تصریح کرد: مجموعه های خارجی من موجب افتخار کشورمان بود، مطلعان می دانند مبلغ ۲ میلیارد یورو برای من پول خردی بیش نبوده است. 

شرکت نفت کمتر از ۶ ماه با من همکاری کرده است و بیش از ۲ میلیارد یورو 11۰۰ تومانی وارد کشور کرده ام. ب. ز اظهار کرد: ابزار وصول پول وجود ندارد ...
معاون عملیات ســازمان امداد و 
نجــات جمعیت هــالل احمر در 

تشریح آخرین اقدامات ...

رییس سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انســانی با بیان این که 

تغییر قیمت ...

بهرام افشــارزاده در پاسخ به این 
ســوال که ارزیابــی اش از داربی 

هشتاد و یکم ...

 7 کشته 
 و یک مفقود 

در سیل

افزایش قیمت 
بیش از 150 قلم 

دارو

افشارزاده: 
کرار را دیگر 
نمی خواهیم

توافقی  برای 
برکناری اسد 

صورت نگرفت!
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