هسته اولیه فراکســیون بزرگ در پارلمان عراقتشکیل شد

ائتالفضدآمریکاییها
درعراق

پنج شنبه 24 .خرداد 1397
 29رمضان  14 . 1439ژوئن 2018
شماره  . 19841سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
 .ویژه نامه جیم

سائرون و فتح به عنوان بزرگترین و مهم ترین جریانهای سیاسی ضد آمریکایی در عراق بر سر تشکیل فراکسیون بزرگ بایکدیگر ائتالف کردند.
ائتالف انتخاباتی سائرون به ریاست مقتدی صدربا54کرسی به همراه ائتالف فتح به ریاست هادی العامری با47کرسی . ..صفحه 3
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دستور روحانیعلیهگرانی
R

رئیس ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری:

2

به احتمال زیاد روزجمعه
عیدفطراست
پیشنهاد سردبیر

گفت وگو /بانوی ژاپنی مادرشهید بابایی:
چرا برخی میگویند فرهنگ شهید
و شهادت بس است؟
گزارش /چرا «قباد بد» محبوب تراز
«فرهاد خوب» شد؟!
یادداشت /غافلگیریهای ادامهدار در عراق

E

P

A

P

S

W
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N

N
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S

A

اجناسدرانبارهابهسرعت بهمردم عرضهشود

R

صفحه 14

9

زندگی

3

جیم

تشریح ترکیب احتمالیکی روش
دراولین تقابل ازنگاهکارشناس

دفاع ،ضد حمله

خراسان ورزشی

آشنایی با سبک زندگی مردم روسیه،
به بهانه آغازجام جهانی 2018

میزبانان اخمو اما مهربان

زندگی سالم

دخلوخرج/کالسهایتابستانیکودکان چند؟ 8

گزارش /روایت «علینقی عالیخانی» از علل
ناکارآمدی برنامههای توسعه رژیم پهلوی

روز رویایی بورس

14

رئیس جمهور :جدا شدن از
صندوق رای یعنی جنگ داخلی
وتسلیم دشمن شدن
16

آغازنبرد بزرگ در بندرحدیده
3

حذف  5کیلومتر ازجاده
مرگ بجنورد -گلستان تا آغاز
سفرهای تابستانی
2

در پی برخی دیدارهای اخیرالریجانی
مطرح میشود

زمزمههای بازگشتالریجانی
به جریان اصولگرایی
16

10

به همت خیران و ستاد دیه خراسان رضوی
برای زندانیان جرایم غیرعمدجمعآوری شد

گلریزان
 3میلیاردی
برای زندانیان

یادداشت روز

مهدی حسن زاده

دولت بازار را با کدام عینک
میبیند؟!

بازار از ابتدای امســال روند پر تب و تابی را در پیش گرفته است.
اگرچه جهــش نــرخ ارز از اواخر ســال گذشــته . ..صفحه ۲

فرابورس رکورد تاریخی را شکست ،بورس
درآستانه 100هزار واحد قرارگرفت

ائتالف سعودیگذرگاه اصلی ورود مواد
غذایی به یمن را محاصرهکرد

مدعیان جامجهانی  2018روسیه
کداماند؟

کاوشگران طال
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عکس :مهر

خراسان رضوی
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