
»موفقیت شیرین«
»ژولیان آسانژ« بنیانگذار ویکی لیکس برای مدت پنج سال به اشتباه و مستبدانه از سوی دولت انگلستان و 
سوئد محکوم به حبس شده است. این موضوعی است که گزارش سازمان ملل از وضعیت وی در روز جمعه 
به آن اشاره کرده است و یک موفقیت بزرگ برای بنیانگذار ویکی لیکس بعد از حدود 4 سال حبس در سفارت 
اکوادور در لندن  محسوب میشود. گزارش پنل تخصصی سازمان ملل روز جمعه منتشر شد. گزارشی که 
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شاخ و شانه علی منصور 
برای سعودی ها

سیاست سپاه اعزام گسترده نیرو برای نبرد در سوریه نیست

عربستان جرات اعزام نیرو به سوریه را ندارد
فرمانده کل سپاه درباره اعزام نیروها به سوریه گفت: سیاست و تدبیر این نیست که از ایران افراد بسیاری 

برای رزم مستقیم به سوریه بروند ولی ما شاهد اشتیاق و عالقه در بین پاسداران برای حضور هستیم. سردار 
سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی صبح امروز در مراسم تشییع سردار 
شهید قاجاریان و 5 شهید مدافع حرم در ستاد فرماندهی نیروی زمینی سپاه اظهار داشت: ماجرای شهادت و 
شهید و داوطلب بودن برای تقدیم جان در راه اسالم و انقالب اسالمی ماجرای طوالنی است اما نکته مهم 

این است که در هر مقطع انقالب، شهیدان با آمادگی برای جانفشانی، خون تازه ای در مقاومت 
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علی منصوریان که تیــم اش در پلی آف جام 
باشــگاه های آســیا باید به 
مصاف الجیش قطر برود 
از هــواداران فوتبال در 
ایران خواســت تا پاسخ 

روزنامه های ...

باید مسائل منطقه برای مجلس آینده مهم باشد

مجلسی»کارآمد،همراهنظاموارزشهاوبهفکرمردم«میخواهیم
صفحه 2
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سخنگوی وزارت کشور ممانعت 
رئیس جمهور از ارســال لیســت 

نامزدها به   ...

هادی خانیکی گفت: نباید دوگانه 
ای به نام انقالب و اصالحات را در 

مقابل یگدیگر  ...

اصولگرایان  مجمع  ســخنگوی 
کشــور معتقد است لیست ائتالف 

اصولگریان  ...
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امیدواریم »برجام ملی« 
در کشور اجرایی شود

رئیس جمهور گفت: امیدواریــم حرکت های بعد از 
برجام به عنوان برجام ملی یا برجام 2 آغاز شود و همه از 
این فرصت برای توسعه کشور استفاده و بهره برداری 
کنیم. حجت االسالم حســن روحانی دقایقی پیش 
در مراســم برقی سازی قطار مشــهدـ  تهران با بیان 
اینکه ایام انقالب و دهه فجر را به ملت بزرگمان و به 
ویژه مردم مشــهد تبریک و تهنیت عرض می کنم، 
گفت: مشــهد مقدس یکــی از مراکز اصلی حرکت 
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وضعیت روابط آمریکا و 
روسیه از دید کیسینجر

هنری کیســینجر، وزیر امور خارجه پیشــین آمریکا 
و پیام رســان رئیس جمهور این مشــور برای همتای 
روس خود، خواســتار از ســرگیری مذاکرات مسکو 
و واشنگتن برای عادی ســازی روابط دوجانبه شد. 
کیسینجر که از چهار روز پیش در مسکو به سر می برد 
و در این مدت با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
دیدار کرده است، روز شنبه در گفت و گو با شبکه دوم 
تلویزیون دولتی روســیه، گفت: »به نظرم روســیه و 
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رنگ درمانی کنید
پژوهش های جدید نشان داده است زمانی که چشم مان 
رنگی را مــی بیند، مغزمان مواد شــیمیایی ای را رها می 
کند که هم وضعیت جسمی و هم احساسی بدن را تحت 
تاثیر قرار مــی دهد؛ برای مثال بــودن در یک اتاق قرمز 
رنگ، ضربان قلبتان را افزایش می دهد و با انرژی زیاد و 
پرخاشگری ارتباط دارد. در حالی که رنگ زرد، سروتونین 
)مواد شیمیایی احساس خوب( را در مغزمان فعال می کند.
رنگ درمانی ســال هــا در درمان حرفه ای ســنتی مورد 
اســتفاده قرار می گرفته اســت، اما اخیــرا از رنگ ها در 
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کفاشیان: بگویند تا 
کاندید نشوم!

مــدت زیادی تــا پایان دوره ریاســت کفاشــیان در 
فدراسیون فوتبال باقی نمانده است. قرار است وزیر 
ورزش در مورد فرد متصدی سرپرســتی فدراسیون 
فوتبــال کــه  از تاریــخ 15 اســفند ماه ســکان دار 
فدراسیون می شود، تصمیم گیری شود. در این ماه 
ها زمزمه های حضور مجدد کفاشیان در انتخابات 
فدراســیون شنیده می شود. وی که ثابت کرده بازی 
های سیاســی را به خوبی می دانــد توپ را در زمین 
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هدایای مشکوک FIFA و 
AFC در دامن آل سعود

اتفاقــات شــائبه برانگیــزی پس از چالــش مابین 
فو تبــا ل ســعودی و ایــران رخ داده کــه قابل تامل 
اســت. از صعــود 20 پله ای تیم ملی عربســتان در 
رنکینــگ فیفا و شانســی که بــرای رفتــن به جا م 
جها نی روسیه دو چندان شده است. تیم  ملی فو تبا ل 
عربســتان ســعودی در آخرین رتبه بندی تیم های 
ملی که از ســوی سایت فدراســیون جهانی فو تبا ل 
)FIFA( اعــالم می شــود 20 پله صعــود کرده تا 
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تدارک عربستان سعودی برای اعزام نیروی زمینی به سوریه


