جمالی نوبندگانی:

اقدام مرتضوی جهت مخفی شدن پیش از ابالغ حکم احتما ً
ال با مشورت احمدی نژاد بوده است
اعالم مفقودی
اسماعیل عسلی
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قاسمی:

ایران موضعش در باره حمله
رژیم صهیونیستی به سوریه را بهنگام
اتخاذ کرد
***
وکیل مدافع روح  االمینی:

پرونده سعید مرتضوی در اختیار
ضابطین قرار گرفته است
***
فرمانده کل سپاه:

حضور کشتی گیران
فارسی در مسابقات انتخابی
تیم های ملی بزرگساالن

زوال در فرهنگ و ادبیات
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هر که او آگاهتر ،جانش فزون

 16صفحه

5
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در نشست صمیمی شهرداران شیراز و درسدن آلمان مطرح شد؛

گسترش همکاری  های شهرداری
شیراز و درسدن

در سازمان بسیج مطالبات فراوانی
است که محقق نشده  اند

3

رئیس سازمان مدیریت و برنامه  ریزی فارس:

اتمام طرح  های نیمه  تمام فارس  20سال
زمان می  خواهد

2

4

خشونت ،دلیل تشکیل  25/5درصد
پرونده  های قضایی است

تنوری رئیس کمیسیون «حقوق شهروندی»
شورای شهر شیراز:
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باید از بروز ناهماهنگی های نظری و
کاربردی در فضاها ،معابر و فعالیت های
شهری جلوگیری شود
3

رحیمی:

 11مصداق رجل سیاسی تفسیر
غیررسمی شورای نگهبان است
5

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات فارس:

ماکرون:

بازسازی حرم های مطهر در عراق
رو به اتمام است

اسالم واقعی افراطی نیست
2

کومی:

گمان می  کنم روس  ها چیزی علیه
ترامپ دارند

3

فرماندار کازرون:

ایجاد شهرستان جدید
در حد حرف است
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موگرینی:

اتحادیه اروپا برای فرایند صلح تحت رهبری سازمان ملل
در سوریه اقدام میکند

ایسنا :فدریکا موگرینی ،رئیس سیاست خارجه
اتحادیــه اروپا دیروز گفت ،این اتحادیه قصد دارد
که با استفاده از فرصت برگزاری یک نشست مهم
در     باره ســوریه در چند روز آینده اقدام به تقویت
تالشهــا برای یک فرایند صلــح تحت رهبری
سازمان ملل در سوریه کند.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،موگرینی
گفت این ضرورت وجــود دارد که مجددا تالش
مضاعفی برای اجــرای یک فرایند تحت رهبری
سازمان ملل در سوریه صرف شود.
او در ایــن اظهاراتش که به هنگام ریاســت
مذاکراتــی میان وزرای خارجــه اتحادیه اروپا در
لوکزامبورگ مطرح شــد ،گفت :مردم (در سوریه)
درد و رنج میکشند و جانشان را از دست میدهند
و من فکــر میکنم که کل جامعه بینالمللی باید
مسئولیت این وضعیت را بپذیرند.
این در حالی اســت که قرار اســت در تاریخ
 25 – 24آوریــل یــک کنفرانــس
حامیــان مالــی ســوریه در شــهر بروکســل
بــا شــرکت بیــش از  70هیــات نمایندگــی
برگزار شود.
رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرد،

اتحادیه اروپا آماده تامین مالی بازســازی سوریه
اســت اما به شرط اینکه روند صلح سوریه در ژنو
دائمی باشد.
موگرینی افزود :ما آماده برنامهریزی برای تامین
مالی بازســازی سوریه هستیم این موضوع نیاز به
منابــع هنگفت مالی دارد امــا این امر تنها زمانی
محقق میشــود که روند صلح در ژنو دائمی شود.
موگرینی در عین حال خاطرنشــان کرد :کانون
اصلی توجهات ســوریه خواهد بود .نشست دیروز
لوکزامبورگ قرار بــود در تدارک برای کنفرانس
ســوریه در بروکسل برگزار شــود تا این نشست

تبدیل بــه فرصتی برای راه انــدازی دوباره یک
فرایند سیاسی تحت رهبری سازمان ملل باشد.
او تاکید کرد :من روز یکشــنبه فرصت بحث
بر ســر این موضوع را با اســتفان دیمیســتورا،
فرســتاده ویژه سازمان ملل به سوریه و همچنین
همه شرکای عربی ما در عربستان در سالی که به
مناسبت افتتاح اجالس اتحادیه عرب به آن دعوت
شده بودم ،داشتم.
وی افــزود :مردم ســوریه از جنگ و درگیری
خسته شدهاند و میتواند انگیزه را برای مذاکرات
جــدی تقویت کنــد .ما همــواره شــاهد اکراه
حکومت ســوریه برای ورود به مذاکرات معنادار
در ژنو بودیم.
او همچنیــن از ایران و روســیه خواســت از
نفوذشــان در دمشــق بــرای آغاز کــردن یک
مذاکرات جــدی و معنادار در یــک فرایند تحت
رهبری سازمان ملل در ژنو استفاده کند.
در عین حال این نشست وزرای خارجه اتحادیه
اروپا قرار اســت وضعیت مربوط به ایران را نیز از
جمله در ارتباط با توافق هســتهای برجام بررسی
کند و به گفته موگرینی روابط با روســیه نیز مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.

لیبرمن:

نمیگذاریم روسیه در منطقه محدودمان کند

ایسنا :وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعالم کرد،
این رژیــم اجازه نمیدهد که روســیه فعالیتهای
اسرائیل را در منطقه محدود کند.
به نقل از پایگاه اینترنتی «تایمز آو اســرائیل»،
آویگــدور لیبرمن ،وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی
اظهار کرد :الزم اســت در مقابــل چیزی که بر ما
تحمیل میشود ،اقدام کنیم.
این مقام صهیونیســتی تصریح کرد ،اسرائیل در
جلوگیری از تقابل و اصطکاک با مسکو موفق بوده

پرسپولیس یک  -السد صفر

صدرنشینی سرخپوشان با
شکست یاران ژاوی

شماره سوم از دوره جدید

منتشر شد

تیم فوتبال پرســپولیس ایران با گذشــتن از سد السد ،به
عنوان تیم نخست از گروهش صعود کرد.
به گزارش ایســنا ،تیم فوتبال پرســپولیس ایران از ساعت
 ۱۹:۳۰دیروز در آخرین بــازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان
آســیا به مصاف تیم الســد قطر رفت و در پایــان به برد تک
گله رسید.

و دو طرف در تماس مداوم هستند.
لیبرمن در بخش دیگری از اظهارات خود گفت:
ایران از طریق جناحهای نیابتی خود یعنی حماس و
حزباهلل علیه اسرائیل عمل میکند.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به تحوالت سوریه
اشاره کرد و هشــدار داد :اسرائیل اجازه نخواهد داد
غزه به جبهه ایران تبدیل شود.
لیبرمن همچنین بیان کرد :ما اجازه تحکیم ایران
در سوریه را نخواهیم داد.

