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 .سزًَضت لْزهبًی لیگ ثِ رٍس آخز وطیذُ ضذ

 .اًصبراهلل یوي ثب آتص ثس هَلت هَافمت وزد

 هیلیبرد دالری اٍوزایي اس رٍسیِ ثبثت خسبرت جٌگ0۵0علت 

ًَسدّویي رٍس حوالت ػزثستبى سؼَدی درحبلی آغبس ضذ        

 ُ ّبی سؼَدی ثبر دیگز الذام ثِ ثوجبراى فزٍدگبُ               وِ جٌگٌذ

صٌؼب وزدًذ تب اجبسُ ًذٌّذ ووه ّبی ثطزدٍستبًِ ثِ هزدم              

ثبر ثوجبراى    ۷00سبػت    ۷2ّب استبى صؼذُ را در           یوي ثزسذ ٍ ّوشهبى سؼَدی      

 ُ ّب ٍ ًیزٍّبی ًظبهی هبلشی ثزای هطبروت در ػولیبت ًباهیذ ػزثستبى             وزدًذ./ جٌگٌذ

ثزای حولِ ثِ یوي ٍارد ریبض ضذًذ./ ٍسیز خبرجِ ػزثستبى اػالم وزد وِ ٍلیؼْذ                   

دیَیذ در راس     ػزثستبى ثِ جبی پبدضبُ ایي وطَر ثزای ضزوت در وٌفزاًس ووپ              

ضَد./ چٌذیي خوپبرُ ثِ یه وبرخبًِ سیوبى در هٌغمِ            ّیبت سؼَدی ػبسم آهزیىب هی    

 .در ػزثستبى سؼَدی اصبثت وزد »جبساى«اس تَاثغ هٌغمِ » احذ الوسبرحِ«

 .اػتوبدی ثِ آهزیىب است ًوبیٌذگبى هجلس: هصَثِ سٌب سٌذ دیگزی ثز ثی
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هیلیَى   ۲0صبلحی:هصز ثب    

سبل ًَوزی      0۳ًفز جوؼیت     

غزة ٍ اسزائیل را وزدًذ ٍ ایي        

وطَر ثب آى ػظوت در حبل حبضز ّیچ ًذارد ٍ               

ّب اگز ثب اسزائیل          حسٌی هجبرن در ایي سبل        

  .تزی داضت ٍضؼیت ثسیبر هٌبست ٬جٌگیذُ ثَد

ِ            جبهؼِ ی ّذفْبی خَد هیذاًذ، اس آراستِ ضذى ثِ ایوبى ٍ            ئی وِ ػذالت ، هؼٌَیت ، ػشت ٍ استغٌبء را سزلَح

            ِ ِ          ػشم ٍ جْبد، ًبگشیز است . ایي ّوبى سِ درس جبٍداً ی ثطزیت است ٍ      ی اسالم ثِ پیزٍاى خَد ٍ ثِ ّو

          ِ ی افتخبرات تبریخی ًطبًیذ ٍ اهزٍس آًبى را اس اسبرت َّسْبی                ّویي است وِ یه رٍس هسلوبًبى را ثز لل

 3۵/0۳/۷0اهبم خبهٌِ ای . خَار وٌٌذُ ٍ َّسزاًْبی ثز وزسی تحىن ًطستِ، ًجبت خَاّذ داد

 منتخبی از جراید امروز

 درصذ ّشیٌِ ۷0ثزای دّه یه ثب پزداخت  » اس دم اجبرُ«سبخت هسىي 

   ِ ای     هحوذی:هذاوزات ّست

دٍثبرُ ثِ فبس پٌْبى ثبسگطتِ است.       

ثزاسبس چبرچَثی وِ ثٌب ثَد            

هتٌی در حبل ًَضتِ ضذى        -ٍ ًطذ   -اصالح ضَد   

است وِ سْن هلت اس جشئیبت آى ثیص اس یه               

     ِ ضذُ ثب تلفي ّوزاُ اس          ػىس هحَ ٍ هجْن گزفت

 .اتبق هذاوزات ًیست

هذیزػبهل ایزاى خَدرٍ ثب        

یه اس لغؼبت        ثیبى ایٌىِ ّیچ    

سبسی    خَدرٍّبی چیٌی داخلی     

ثبد الستیه  ًطذُ است، گفت: در حبل حبضز فمظ        

خَدرٍّبی چیٌی هَجَد در ثبسار      آة رادیبتَر   ٍ  

 !!وطَر ایزاًی است

ٍالیتی در هَرد تْذیذات           

دضوٌبى ػلیِ ایزاى تصزیح وزد:          

ّب وِ در حذ ٍ اًذاسُ ایزاى          سؼَدی

ًیستٌذ، ثشرگتزّبی آًْب وِ ثِ آًْب دستَر                 

ّب اس جولِ آهزیىب ّن          دٌّذ ًظیز اثزلذرت     هی

 جزئت ًذارًذ وِ همبثل ایزاى ثبیستٌذ. 

فزٍردیي هبُ اهسبل ثَدوِ رٍسًبهِ خزاسبى در              

خجزی وَتبُ اس ًبرضبیتی همبم هؼظن رّجزی اس هتي                  

خَضبهذگَیی هْوبًذار پزٍاسی وِ ایطبى هبًٌذ دیگز              

هسبفزاى در آى حضَر داضتٌذ تب ثِ هطْذ سفز وٌٌذ خجز             

داد.ًبرضبیتی اس ایٌىِ هْوبًذار پزٍاس ثِ سجه هؼوَل ٍ پس اس دػب ثزای رٍح اهبم ٍ                    

ضْذا،سالهتی رّجز هؼظن اًمالة را آرسٍ وزد ٍ رّجز اًمالة ّن وِ در ثیي هسبفزاى                 

حضَر داضتٌذ ثب ضٌیذى ایي خَضبهذگَیی اس ثخص آرسٍی سالهتی ثزای رّجز اًمالة              

ًبراحت ضذًذ ٍ دستَر حذف سزیغ ایي ثخص اس هتي خَضبهذگَیی هْوبًذاراى تَسظ             

هسئَالى هزثَط را صبدر وزدًذ.حبل ثب گذضت ثیص اس یه هبُ اس ایي اتفبق ٍ دستَر                   

همبم هؼظن رّجزی ثبسّن هسبفزاى ثزخی ایزالیي ّبی داخلی پیص اس پزٍاس ّوچٌبى ثب              

هتي لذیوی وِ هَرد اًتمبد همبم هؼظن رّجزی ٍ ًبخطٌَدی ایطبى لزار گزفت هَاجِ                

تب ثِ اهزٍس ثخطٌبهِ ٍ یب دستَرالؼول وتجی ٍ هطخصی ثِ  ضزوت ّبی                      هی ضًَذ/ 

 َّاپیوبیی اػالم ًطذُ است 

دادستبى ول وطَر: افزادی      

در راثغِ ثب حبدثِ هْبثبد ثبسداضت       

ضذًذ ٍ ًتیجِ پزًٍذُ تَسظ            

سخٌگَی لَُ لضبییِ ثِ اعالع ػوَم خَاّذ رسیذ.         

دادستبى هْبثبد ٍ دادگستزی ایي استبى ٍ دیگز            

حبدثِ را لحظِ ثِ لحظِ پیگیزی وزدًذ           ٬هسئَالى

اهب هتبسفبًِ دضوٌبى اس ایي فزصت استفبدُ وزدًذ.        

هبیلی 00ًیزٍی دریبیی اس       02ضت گذضتِ وِ ًبٍگزٍُ      

گذضت ثبس    ثٌذر ػذى یىی اس هْوتزیي ثٌبدر وطَر یوي هی            

حسبسیت وطَرّبی ائتالف اس جولِ آهزیىب ٍ فزاًسِ ًسجت ثِ          

جوَْری اسالهی ایزاى در خلیج ػذى سیبد ضذ ٍ ثبلگزد ٍ َّاپیوب               02حضَر ًبٍگزٍُ   

     ِ خَاستٌذ   سوت ًبٍضىي الجزس ٍ ًبٍ لجستیه ثَضْز فزستبدًذ ٍ هی              ٍ ًبٍ خَد را ث

هبیلی ًبٍگزٍُ را رد وٌٌذ وِ ثب ّطذار جذی افسزاى فزهبًذّی ًبٍضىي                  حذٍد پٌج 

 .الجزس، اس ًبٍگزٍُ ایزاى ػذرخَاّی وزدًذ ٍ هسیز خَد را تغییز دادًذ

جٌتی:ًیزٍی اًتظبهی اثشارش لبًَى است ٍ استفبدُ اس             

هبَّارُ عجك لبًَى هوٌَع است اهب ثبیذ ًگبّی ثِ ػولىزد                 

        ُ ِ    گذضتِ خَد داضتِ ثبضین تب ثذاًین هَفك ثَد این   این ٍ تَاًست

ُ   ضجىِ دّذ ػولىزد هب پبسخ ػىس       ای را هحذٍد وٌین.  هغبلؼبت ًطبى هی         ّبی هبَّار

تَاًین    داضتِ هْن ایي است وِ هب ایي فضب را در اختیبر ثگیزین.اهزٍس هب هی                           

ضَد   افشارّبی ارتجبعی را خَدهبى تَلیذ وٌین ٍ آًچِ وِ ثِ سجه سًذگی هزثَط هی             ًزم

  .را هَرد تَجِ لزار دّین ٍ صحٌِ را ثزای دیگزاى ثبس ًگذارین

ٍسیز دٍلت اصالحبت گفت:     

ضخصب ًبهِ ًَضتن ٍ گفتن ٍالؼب         

آة ًیست ٍ اس لحبػ هٌبثغ آثی           

تَجِ   رٍین، خبًن اثتىبر ثی      دارین رٍ ثِ ثحزاى هی     

 !گفت چٌیي چیشی ًیست

حضَر فؼبلی در        ۲3ولیویبى ایزاًی اس سبل        

ًوبیطگبُ ثیي الوللی وتبة  دارًذ ٍ ثِ رٍضٌگزی در            

خصَظ یَْدیت هی پزداسًذ. غزفِ  ولیویبى  ثب آیبتی 

اخاللی اس تلوَد، تَرات، ػْذ ػتیك ٍ وتبة داًیبل ًجی          

ثب هضبهیي تَحیذ، صلح ٍ دٍستی ، ػذالت ٍ اًسبى               

دٍستی ثز رٍی دیَارُ ّبیی وِ ػىس همجزُ داًیبل            

 .ًجی ثز آى ًمص ثستِ است تشئییي ضذُ است
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