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دشمنهمهثروتخودرابهکاربسته»کمپدیوید«جدید؟!
کهامنیتکشورراازبینببرد

رئیس قوه قضاییه امنیت کشور را یکی از مواهب الهی دانست و با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم 
در برابر توطئه های دشمنان و تروریست ها گفت: باید قدر این امنیت را بدانیم و با هر گونه تهدید 
و توطئه با هوشیاری مقابله کنیم. آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه امروز مسئوالن عالی 

قضایی با تاکید بر این که »دشمن همه امکانات و ثروت و تالش خود را به کار بسته است که امنیت 
کشور ما را از بین ببرد« تالش های نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی کشور در خنثی سازی 

این توطئه ها را قابل ستایش دانست و افزود: برخی کشورهای مرتجع منطقه و کشورهای 
صفحه3صفحه3صفحه3سلطه تالش می کنند کشور ما را نیز به سمت ناامنی ببرند و از این رو  ... صفحه۴

در شرایطی که طی چند ســال اخیر، انتقاد از 
اقدامات رژیم اسرائیل در طیف گسترده ای از 
موضوعات، به ویژه مسئله صلح با فلسطینی ها 
شــدت گرفته و دامنه آن حتی به کشورهای 
غربی نیز رسیده، یکی از دولت های مهم عربی 
منطقه، یعنی مصر، روند آشــتی با این رژیم را 
رسمًا کلید زده است. سفر سامح شکری، وزیر 
خارجه مصر به تل آویو و دیدار وی با بنیامین 

صفحه3نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل ...

اصولگرایان  فراکســیون  رئیس 
مجلس نهم گفــت: هنوز به یک 
جمع بندی مشخص برای معرفی 

یک چهره واحد ...

حمیدرضا حاجی بابایــی نماینده 
مردم همدان در مجلس درخصوص 

اخبار منتشر شده ...

حجت االسالم والمسلمین مجتبی 
ذوالنور با اشــاره به اینکه ترویج 

بی فرهنگی ...

به جمع بندی 
نرسیده ایم

 دریافت
100 سکه هدیه 
مختص من نبود

بی حجابی با 
پشتیبانی برخی 

ترویج می شود

اگر خشمگین شویم آثاری از آل سعود 
روی زمین باقی نخواهیم گذاشت

صفحه۲
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