
پشت دروازه های حلب
درگیری های شدید میان نیروهای مردمی و ارتش سوریه با گروه های معارض و تروریستی در حلب، از روز 
گذشته وارد مرحله تعیین کننده ای شده که می تواند در رقم زدن آینده سوریه نقشی مهم و اساسی داشته 
باشد. در این راستا، در حالی که درگیری های شدید جبهه جنوب غرب حلب با شدت تمام دنبال می شود، 
جنگنده های سوریه و روسیه مناطق دانشکده های نظامی را به شدت بمباران کردند. بر اساس گزارش پایگاه 

صفحه ۴خبری »العهد«، در حمالت هوایی، تجهیزات تروریست ها در مناطق کفرناها، األتارب ...
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مدعیان فساد دولتمردان 
دلیل بیاورند

سخنگوی قوه قضاییه: یالثارات با حکم دادگاه منتشر می شود

دادگاه های تروریست ها در چارچوب قوانین برگزار شد
حجت االسالم محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اهالی رسانه به سواالت آن ها 
درخصوص اعدام های اخیر، بازداشت و آزادی حسن عباسی، ماجرای نشریه یالثارات، پرونده بابک زنجانی 

و... پاسخ داد.  محسنی اژه ای در این نشست درخصوص اعدام تعدادی تروریست گفت: این تروریست ها 
تعدادی از هموطنان مان یعنی حدود بیست نفر را شهید کرده بودند و حدود 40 نفر را نیز مجروح و معلول 

کرده اند. وی با بیان این که »آن ها در چندین استان و شهر کشور اقدام به انجام سرقت های مسلحانه کرده اند« 
ادامه داد:  آن ها هم چنین در میدان سنندج مردم بیگناه را مورد رگبار مسلسل قرار داده بودند و دریک ترور کور 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3افراد زیادی را مجروح و معلول کرده بودند. آن ها هم چنین به برخی از پایگاه های بسیج  ... صفحه ۲

وزیر دادگستری حجت االسالم والمسلمین 
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به سوالی درباره 
اخباری که در مورد برخی دولتمردان مبنی بر 
دست داشــتن در فساد بانکی مطرح می شود، 
نیز گفت: مدعیان دلیل بیاورند، قرار نیســت 
که جامعه متهم باشد هرکسی که پرونده دارد 

صفحه 3رسیدگی  می شود ...

احمد ســالک نماینده در تذکری 
خطاب بــه روحانی گفت: یک بار 

گفتید از رکود ...

آیت اهلل غیاث الدین طه محمدی 
نماینده ولی فقیه در استان و امام 

جمعه همدان ...

سخنگوی شورای نگهبان گفت: 
در بررســی های صــورت گرفته 

برای تعیین  ...

آقای روحانی،  
ملت ایران را 

تحقیر نکنید

نماز جمعه 
جای تسویه 

حساب نیست

انتخابات 96 
در دوم خرداد 

برگزار نمی شود

 از استقبال از یک »قهرمان« 
تا اعدام یک »جاسوس«

صفحه ۲

اعدام شهرام امیری تایید شد
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