امام جمعه موقت تهران:

گردن کلفتهای اقتصادی و سیاسی را رها کردیم و به سراغ ضعفا رفتیم

شیرازیها سکوهای اول
تا سوم بیلیارد کشور را
فتح کردند

اسماعیل عسلی

نشانه های جامعهی حسینی
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
شنبه  24شهریور  5 -1397محرم  -1440سال بیست و   سوم د  وره جد  ید      -شماره  2500 - 6442تومان -قیمت د  ر د  بی  2د رهم
امام جمعه شیراز:

دولت برنامههای حمایتی و اقتصادی
خود را بسرعت اجرایی کند 3
ویژه برنامههای فارس برای میزبانی از
شهدای گمنام
3

آغاز رزمایش بزرگ عاشوراییان
محمد رسولاهلل (ص) در فارس

2

آسیبهایی که شعر
مذهبی را تهدید میکند
12

11
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ورود نیروهای مسلح در احزاب و گروههای
سیاسی ممنوع است

2

3

کشف یک تن و  200کیلو تریاک
در خرمبید

9

واردات کاال بدون انتقال ارز آزاد شد
10

جنیدی:

دولت از طالب تجمع فیضیه
شکایت نکرد

2

آمریکا شرکت هواپیمایی
تایلندی را به دلیل ارتباط
با ایران تحریم کرد

2

قیمتهای نجومی خودرو «فیک» است

همایش شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر شاهچراغ (ع)

10

قابل توجه اهالی محترم شهرستان شیراز

مســجد امام زین العابدین(ع) واقع در شهرک والفجر کوچه جنب مؤسسه
نرجس خاتون ،کوچه 21

4

تهدید مقتدا صدر به پیوستن به اپوزیسیون
رهبــر جریــان صــدر عــراق تهدیــد کــرد ،در
صورتــی کــه مخالفــت گروههــای سیاســی
بــا پیشــنهادهای او بــرای کاندیداتــوری

ســومریه نیــوز عــراق ،مقتــدی صــدر ،رهبــر
جریــان صــدر عــراق در صفحــه توئیتــر خــود
نوشــت :بــا شــخصیتهای بــزرگ عــراق در

جهت برگزاری مراسم مختلف مذهبی از جمله :ترحیم ،چهلم ،سالگرد و یادبود
با  50درصد تخفیف به مبلغ  150/000تومان آماده ارائه خدمات می باشد

09171179513

شــخصیتهای مســتقل جهــت تصــدی پســت
نخس ـتوزیری ایــن کشــور ادامــه داشــته باشــد،
وی بــه اپوزیســیون ملحــق خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از ســایت شــبکه

مــورد کاندیداتــوری چنــد شــخصیت تکنوکــرات
و مســتقل بــرای پســت نخســتوزیری بــه
توافــق رســیدیم و ایــن تصمیــم یــک تصمیــم
کامــ ً
ا عراقــی اســت.

وی افــزود :نامــزد منتخــب پســت نخســت
وزیــری بایــد وزرای کابینــه خــود را بــه دور از
تقســیمبندیهای جناحــی ،طائفــهای و نــژادی
و بــر اســاس معیارهــای درســت و مــورد قبــول و
همچنیــن بــر اســاس تخصــص ،عملکــرد درســت
و مهــارت انتخــاب کنــد.
رهبــر جریــان صــدر عــراق در ادامــه اظهــار
داشــت ،برخــی از شــخصیتهای سیاســی
بالفاصلــه گزینــه وی مبنــی بــر انتخــاب
شــخصیتهای مســتقل و تکنوکــرات را رد
کردنــد تــا از ایــن طریــق عــراق را بــه خانــه اول
برگرداننــد و افــراد فاســد در لباســی جدیــد پــا
بــه عرصــه قــدرت بگذارنــد و احــزاب و نهادهــای
اقتصــادی وابســته بــه ایــن افــراد نیــز بــر حــق و
حقــوق مــردم مســلط شــوند.
وی ادامــه داد :در صورتــی کــه آنهــا بــه ایــن
رویکردشــان ادامــه دهنــد ،مــن پیوســتن
خــود را بــه اپوزیســیون اعــام خواهــم
کرد.

چاووشاوغلو:

یگانهای مدافع خلق ممکن است به دولت سوریه
در عملیات ادلب کمک کنند
وزیــر امــور ترکیــه در نامـهای بــه نیویورکتایمــز
نوشــت کــه شــبه نظامیــان یگانهــای مدافــع
خلــق کــرد ممکــن اســت بــه دولــت
ســوریه در عملیــات ادلــب کمــک کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری
رویتــرز ،ایــن نامــه از جانــب مولــود
چاووشاوغلــو ،وزیــر امــور خارجــه ترکیــه
در پاســخ بــه ســرمقاله منتشــر شــده از
ســوی روزنامــه نیویورکتایمــز اســت کــه
اخیــرا منتشــر شــد؛ چــاووش اوغلــو در نامــه
خــود هشــدار داد کــه واشــنگتن بایــد ایــن
مســاله را مــورد بررســی قــرار دهــد کــه
متحــدان واقعــیاش در منطقــه چــه کســانی
هســتند.

وی در ادامــه ایــن نامــه آورده اســت:
گزارشهــای جدیــد نشــان میدهــد کــه

یگانهــای مدافــع خلــق کــرد کــه یــک
گــروه "تروریســتی" فعــال در ســوریه هســتند

و ســاح و کمــک مالــی از آمریــکا دریافــت
میکننــد ،بــا بشــار اســد (رئیــس جمهــوری
ســوریه) ائتالفــی تشــکیل دادهانــد و بــه
عنــوان بخشــی از توافــق ژوئیــه بــرای
کمــک بــه او بــه منظــور بازپــس گیــری
ادلــب از دســت شورشــیها نیــرو اعــزام
میکنند.
آمریــکا و ترکیــه اگرچــه هــر دو از مخالفــان
دولــت ســوریه هســتند امــا در مــورد
یگانهــای مدافــع خلــق اختــاف نظــر
دارنــد بــه طــوری کــه آمریــکا ایــن نیروهــا
را از متحــدان خــود میدانــد امــا ترکیــه
آنهــا را شــاخهای از ســازمان تروریســتی پ.ک.ک
میدانــد.

