با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی

درباره شهریار

حجتاالسالم شعبانیموثقی
امامجمعه همدان شد

در نسبت با زبانترکی ،پانترکیسم
و غائلهآذربایجان

صفحه 2

 1180سال و 119روزگذشت

پنجشنبه  23اسفند  7 1397رجب  14 1440مارس  2019سال یازدهم شماره 16 2681صفحه 1000تومان

تيترهايامروز

درباره حاشیههای پررنگتر از متنی که
جشنواره تلویزیونی «جام جم» را
تبدیل به ضدتبلیغ تلویزیون کرد

خودزنی
در جام جم!
صفحه 13

اقدام عجیب دولت انگلیس در دادن حمایت
دیپلماتیک به نازنین زاغری بررسی سایر
اتهامات این جاسوس را ضروری کرده است

زاغریمحاکمهشود
صفحه 2

نمایندگان مجلس در واکنش به افزایش 20درصدی
هزینههای خدمات شهری پایتخت در سال آینده
در گفتوگو با «وطن امروز» عنوان کردند

شورایشهر
همگامبا مردم
همراهبا گرانی!
صفحه 4

نارضایتی سران اروپا از رأی منفی مجدد
پارلمان انگلیس به طرح توافق بریگزیت
و تقویت گزینه خروج بدون توافق

طالقعاطفی
بروکسلولندن!
صفحه 15

صفحه 6
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حسن روحانی در سومین روز از سفر خود به عراق
با آیتاهلل سیستانی دیدار و گفتوگو کرد

تقدیرآیتاهلل
ازدوستانعراق

گرانی کاغذ سال  97را تبدیل به کابوس کتاب و جراید کرد

بحران مکتوب

امضای  5موافقتنامه اقتصادی بین ایران و عراق

سفر  3روزه رئیسجمهور
به ع��راق با یک دی��دار مهم
خاتمه یافت .حس��ن روحانی
صب��ح روز گذش��ته در نجف
اش��رف ب��ا حض��ور در بیت
مرجعیت عالی عراق حضرت
آیتاهلل سیدعلی سیستانی با وی دیدار و گفتوگو
کرد .به گزارش «وطن امروز» ،سفر حسن روحانی
و هیات همراه به کشور عراق هر چند خیلی دیر
و پس از گذش��ت  5سال از ریاستجمهوری وی
انجام ش��د ،ب��ا این حال هم از جه��ت دیدارهای
متع��دد با ش��خصیتهای عراقی و ه��م به دلیل
توافقات اقتصادی انجامش��ده ،این سفر از اهمیت
وی��ژهای برخوردار ش��د .روحان��ی در جریان این
س��فر عالوه بر دیدار و گفتوگو با رئیسجمهور،

رئیس مجلس و نخستوزیر
ع��راق با چندین ش��خصیت
برجس��ته عراقی نظیر رئیس
حشدالشعبی و مشاور امنیت
ملی این کش��ور نیز مالقات
داش��ت .وی در روز دوم سفر
خود نیز در جمع نخبگان عراقی حضور یافت و با
آنان گفتوگو کرد .مهمتر از همه دیدار و گفتوگو
با مرجعیت عالی عراق بود که روز گذش��ته انجام
شد .نکته قابل توجه درباره سفر  3روزه روحانی به
عراق ،خشم و عصبانیت مقامات آمریکایی از انجام
این سفر بود به گونهای که طی روزهای اخیر چند
تن از دولتمردان آمریکایی با ادبیاتی سخیف علیه
این سفر موضع گرفتند.
صفحه  2را بخوانید

انتشار بیانیه پایانی ششمین اجالسیه رسمی دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری

خبرگان :دیپلماسی اقتصادی
با همسایگان فعال شود

صفحه 11
صفحه 2

