
پس لرزه های یک انتخاب
سرانجام مجلس لبنان پس از آن که دو سال و نیم این کشور بدون رئیس جمهور بود، به ریاست جمهوری 
میشل عون رأی داد. این چهل و ششمین باری بود که مجلس لبنان تالش می کرد رئیس جمهور این کشور را 
انتخاب کند. میشل عون در نهایت با ۸۳ رأی از مجموع ۱۲۷ رأی رئیس جمهور لبنان شد؛ اما سوال اینجاست 
که برندگان و بازندگان اصلی این انتخاب چه کسانی بودند؟ در همین راستا، ابراهیم امین تحلیل گر مسائل 

صفحه ۴منطقه ای و سردبیر روزنامه االخبار لبنان در مقاله ای با اشاره به انتخاب میشل عون به عنوان ...
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دشمنان از میزان آمادگی 
ایران در مقابله با شرارت 

خبر ندارند

خداوند را شاکریم معلوم شد فساد و جرمی در این واگذاری ها نبوده است

سکوت آقای شهردار شکست
شهردار تهران با حضور درصحن شورای شهر تهران در مورد موضوع واگذاری امالک توسط 

شهرداری برای نخستین بار توضیح داد. محمدباقر قالیباف شهردار تهران امروز در سیصد و دومین 
جلسه شورای شهر تهران با ارائه گزارشی از عملکرد امالک شهرداری گفت: از اعضای شورای شهر 

تقدیر و تشکر می کنم که این فرصت را برای من فراهم کردند تا در یک جلسه علنی برای اعضای 
شورای اسالمی شهر تهران، رسانه های محترم که نمایندگان افکار عمومی هستند و در رأس همه 

مردم شهر تهران که در جریان یک خبر و نامه ای که درباره امالک تعاونی شهرداری تهران بود، 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3قرار بگیرند. این نامه از طرفی برای دلسوزان ایجاد نگرانی کرد و از طرفی ... صفحه ۲

سرلشکر پاســدار محمدحسین باقری رییس 
ســتادکل نیروهای مسلح در پیامی به یادواره 
شهدای اطالعات سپاه شمالغرب کشور تاکید 
کرد: نیروهای مسلح کشــورمان از ورود هر 
گزندی به کشور جلوگیری می کنند و دشمنان 

صفحه 3از میزان آمادگی ایران ...

عبدالرضا داوری در یادداشتی کوتاه 
در کانال اطالع رسانی خود نوشت: 

سال گذشته در ...

ســید محمد حســینی وزیر اسبق 
فرهنگ با اشــاره به تغییر وزرای 

کابینه اظهار  کرد ...

رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نسبت به دستبوسی افراد انتقاد 
کرد و گفت: این کار اگر تملق باشد و 

باعث غرور شود  ...

عذرخواهی از 
حسام الدین 

آشنا

دولت باید 
وزرای اقتصادی 

را تغییر می داد

انتقاد هاشمی 
از دستبوسی ها

سه چراغ سبز برای دولت
صفحه ۲

هر سه وزیر پیشنهادی دولت از مجلس رای اعتماد گرفتند
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