
گلوله های شب عید!
پدیده تلخ و هولناک تروریسم همچنان در منطقه قربانی می گیرد و ترکیه باز هم به یک فاصله زمانی اندک، 
تازه ترین قربانی این پدیده لقب گرفت. در نخستین ساعات بامداد امروز )یکشنبه( اعالم شد در پی حمله ای 
مسلحانه به یکی از کلوب های شبانه در استانبول دست کم ۳9 نفر کشته و 69 نفر زخمی شده اند. تحقیقات 
مأموران برای روشن شدن جزییات این حمله خونین همچنان ادامه دارد. گفته می شود که در هنگام این حمله 

صفحه 4مسلحانه صد ها نفر در درون این کلوب بوده اند. شبکه های تلویزیونی ترکیه نخست گزارش ...
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اصولگرایان هیچ شانسی 
برای رقابت با روحانی ندارند

ترکمنستان صادرات گاز  به ایران را قطع کرد
در حالی که چند روز پیش اعالم شده بود که علی رغم تهدید ترکمنستان مبنی بر قطع گاز صادراتی به ایران 

، بنا بر دالیلی از تهدید خود صرف نظر کرده و تفاهمنامه گازی را پذیرفته و توافق شکل گرفته است؛ اما 
خبرها حاکی از آن است که از صبح روز یکشنبه ترکمنستان انتقال گاز به ایران را متوقف کرده است. 

شامگاه یکشنبه بود که یک مقام وزارت نفت اعالم کرد ترکمنستان صادرات گاز به ایران را قطع کرده 
است. وی با اعالم این خبر از انتشار اطالعیه رسمی وزارت نفت در این خصوص خبر داد و تاکید 

کرد که پیش از این همه تمهیدات الزم برای تامین گاز استان های شمالی و شمال 
شرقی اندیشیده شده و نگرانی بابت کمبود گاز این مناطق وجود ندارد. در همین 
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در چند روز گذشته برخی رسانه های اصولگرا 
دست به گمانه زنی زده و از افرادی نام برد ه اند 
که به تعبیر این رسانه ها »گزینه های در سایه« 
اصالح طلبان برای انتخابات آینده ریاســت 
جمهوری خواهند بود. به زعم این رســانه ها، 
این افراد حتی ممکن اســت در برابر حســن 
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مصطفــی کواکبیــان در تذکری 
مستند به ماده 79 آیین نامه داخلی 

مجلس، اظهار کرد ...

رسول منتجب نیا در گفت  و گویی 
درباره اتفاقات اخیر در حزب اعتماد 

ملی اظهار کرد ...

حسین اهلل کرم در پاسخ به پرسشی 
در زمینه فعالیت های جمعیت انصار 

حزب اهلل ...

تهدید به تعلیق 
کاتب از هیأت 

رئیسه

اختالفات داخلی 
اعتماد ملی حل 

شده است

شرط الله کرم 
برای ائتالف با 

اصولگرایان
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دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از تصویب فیلترینگ تلگرام در 4 ماه گذشته خبر داد
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