
سحرگاه خونین بغداد
به فاصله اندکی پس از آزادسازی کامل شهر فلوجه از تصرف گروه تروریستی داعش، این گروه بار دیگر وارد 
فاز حمالت کور تروریستی علیه مردم شده و در همین راستا، اقدام به انجام عملیات در بغداد کرد. بر اساس 
گزارش »بی بی سی«، انفجار دو بمب در بغداد، پایتخت عراق به کشته شدن دستکم ۹۰ نفر و زخمی شدن 
بیش از ۱۷۰ نفر منجر شد. گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( مسئولیت این انفجار ها را برعهده گرفته 

صفحه 4است. در حمله اول، یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی یک رستوران  ...
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دیدار پنج ساعته رهبری با دانشجویاندفاع خارج از دستور

مبارزه با استکبار تا زمان اقتدار کامل یا استحاله کامل 
نظام اسالمی ادامه دارد

بیش از هزار دانشجو از جمله نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی، عصر شنبه در دیداری صمیمانه و 
صریح با حضرت آیت اهلل خامنه ای، حدود پنج ساعت از دغدغه های دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی نسل جوان سخن گفتند و دیدگاه های رهبری انقالب را درباره  »مسائل دانشجویی و دانشگاهی، 

وظایف مهم دانشجویان در روند مقاومت ملت و موضوعات و مسائل مختلف روز«، از زبان ایشان شنیدند.
صفحه 3صفحه 3صفحه 3رهبر انقالب اسالمی در این سخنان به مبارزه سرنوشت ساز و اجتناب ناپذیر ملت ایران ... صفحه ۲

یک روز پس از استعفای صفدر حسینی رئیس 
صندوق توسعه ملی، ســیده فاطمه حسینی 
دختر او به دفاع از خود و خانواده اش پرداخت. 
فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در جلسه 
علنی امروز مجلــس و در جریان حضور وزیر 
ارتباطات و فناوری در مجلس پشــت تریبون 
آمد تا درخصوص گزارش وزیر صحبت کند، 
اما از این فرصت برای قرائت بیانیه ای در دفاع 

صفحه ۲از خود و خانواده اش  ...

موســوی الری وزیر کشور دوره 
اصالحــات درخصــوص امکان 

بازگشت ...

پورمحمدی وزیر دادگســتری با 
اشاره به موضوع انتشار فیشهای 

حقوقی برخی ...

جهانبخــش محبی نیــا نماینده 
مردم میاندوآب در مجلس اظهار 

کرد: براساس  ...

احمدی نژاد 
شخصی پایان 

یافته است

دولت دست 
افشاکنندگان 

را می بوسد

 پست 
ریاست جمهوری 

حذف شود

پرونده مرتضوی و احمدی نژاد فراموش نشده
صفحه 3

محسنی اژه ای تشریح کرد
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