فتنهسعودی
بامهرهحریری

تحلیلهاازتوطئه جدیدعربستان برای منطقه پسازاعالم استعفاینخستوزیرلبناندرریاض
یک شنبه  14 .آبان 1396
 16صفر  5 . 1439نوامبر 2017
شماره  . 19676سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

سعد حریری  ،نخست وزیر لبنان در اقدامی غیرمنتظره استعفا کرد .استعفای او خارج از کشورش و درحالی که در عربستان حضور دارد سواالت
زیادی را درباره نقش سعودیها در این استعفا ایجاد کرده است.سعد حریری ،پسر رفیق حریری از شخصیت های لبنانی نزدیک به عربستان
سعودی و غرب بود .پس از دو سال خأل قدرت در لبنان ،میشل عون با موافقت اکثریت جریان های سیاسی لبنان از جمله . ..صفحه 3

ورزشی

تصمیمکمیته ویژه سرانقوا
دربارهفرشتگان وکاسپین
R

درگفت وگویخراسان با سرمربی پارس
جنوبیصدرنشینلیگ برتر مطرح شد

رمزو راز 11هفته
صدرنشینیلیگ

دیدارفرماندهان ارتشبارئیسجمهور

روحانی:بزرگترینسرمایه
ارتشعدم وابستگیبه
جریانهایسیاسیاست
16

پیگیری مشکالت و وعده ها برای
احیای کارخانه قدیمی مشهد

گره «مشهدنخ» کورتر شد!
15

تولیدپژو 2008طی 5ماه
فقط 4دستگاه
14

یادداشت روز
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پیگیری خراسان ازبالتکلیفی12هزار
زائرپاکستانیدرپشتمرزمیرجاوه

روندورود زائران پاکستانی
ازمرزمیرجاوهتسهیلشد
2

نگاهی به رازهای برخی از رایج ترین
تکنیک های شعبده بازی وتردستی

صفحه 2

سعد حریری نخست وزیر لبنان روز گذشته به صورت کامال غیر
مترقبه در شبکه العربیه حاضر شد و در خاک عربستان استعفای
خود را اعالم کرد؛ اســتعفایی که فارغ از شــکل . ..صفحه ۲

زندگی سالم

شلیک درکوچه بنبست!

درسدشمنشناسی

13

بارمزنگاریشبکههایاجتماعی
رقمخورد

ســی و نه ســال پــس از  13آبــان  1357ســالروز تســخیر النه
جاسوسی آمریکا در ایران توسط دانش آموزان و دانشجویان که
معمار کبیر انقالب اســامی حضــرت امام خمینــی (ره) آن را
«انقالب دوم» نامید ،مشــهد و شهرهای خراســان رضوی مثل
همه شهرهای ایران اسالمی یکپارچه غرق در طنین «ا...اکبر»
و فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اســرائیل» شــد .به گزارش
خراســان رضوی ،شــور و هیجــان نوجوانــان و جوانانــی که از
نخســتین لحظات آغاز برنامه گرامی داشت یوم ا 13...آبان به
میادین شــهر آمده بودند تا گام در مسیر اســاف خلف خویش
بگذارنــد و با شــهیدان گلگــون کفن تاریــخ انقالب اســامی و
مجاهدان جان بر کف این تاریخ انســان ســاز پیمان ببندند که
همچنان در دفاع از شــعار طیبه «اســتقالل،آزادی ،جمهوری
اسالمی » تا آخرین قطره خون دســت از جان نخواهند شست،
وصف ناپذیــر بــود .پرچمهای مزین بــه نام مبــارک ائمه اطهار
(ع)،پرچم سه رنگ جمهوری اســامی ایران مزین به نام نامی
«ا،»...تصاویــر شــهیدان انقــاب اســامی. ..

پایان فیلترینگ هوشمند
12

مروریبروضعیتانعقادپیمانهای
پولی 2جانبهدرایرانوجهان

رضوی

دکترعلیرضارضاخواه

استعفا وفرار؛حریریبهدنبال
چیست؟

پای یک حقه درمیان است!

دربازسازیصحنهجنایتمسلحانه
مطرح شد

همزمان بایوما13...آبان،فریادمرگبر
آمریکادرسراسرکشورطنیناندازشد

شمخانی:ترامپ میداندکه
توانفعالسازی الفهایش را
ندارد
صفحه 4
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عکس :صادق ذباح

آغازی
برپایان
امپراتوری
دالر

صفحه 7
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