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تازه های مطبوعات
••شهروند  -سرانجام دستمزد سال آینده  812هزار
تومان تعیین شد .هزینه سبد معیشت خانوار چهارنفره
کارگری در سال  94حدود  2میلیون و  744هزار تومان
تخمین زده شده است .همین رقم نشان می داد که قدرت
خرید (با توجه به کف دستمزد  712هزار تومانی سال )94
حدود  344هزار تومان نسبت به سال ماقبل کاهش پیدا
کرده است.اما هنوز هم هیچکدام از این کاهشها نتوانسته
طرفهای سهگانه شورای عالی دستمزد را قانع کند که با
توجه به جمیع شرایط و به خصوص قدرت خرید کارگران
تصمیم بگیرند کف دستمزد را اعالم کنند.
••اعتماد – ابراهیم حاتمی کیا در گفت و گو با ویژه نامه
این روزنامه گفت  :رای من به بنی صدر احساسی بود ،به
هاشمی و موسوی عقالنی  .وی هم چنین تاکید کرد :آقای
ظریف فردی با صداقت و معصوم و به وقتش جنگجوست.
البته آقای ظریف برای من اسکناس باارزشی است که
پشتوانهاش را از حاج قاسم میگیرد.
••کیهان -این روزنامه در ادامه انتقاد از دولت  ،در گزارشی
با عنوان«بزدل ،عصر حجری ،م��زدور ،متوهم ...و ناگهان
اخ�لاق» نوشت «:رئیس دولت یازدهم در حالی منتقدان
خود را به فحاشی متهم می کند که ادبیات وی در خصوص
منتقدان هرگز دوستانه نبوده و طی حدود  30ماهی که از
عمر دولت جاری میگذرد انواع و اقسام درشتگوییها را
درباره منتقدان خود بکار برده است...روحانی درفرصت
های مختلف ودر تریبونهای گوناگون از عباراتی همچون
«تازه به دوران رسیده»« ،تخریبگر» ،و ...درباره منتقدانش
استفادهکردهاست».
••اعتماد -این روزنامه در گزارشی با عنوان«تغییر تاکتیک
روح��ان��ی » به عملکرد رئیس جمهور در م��اه ه��ای اخیر
پرداخت ونوشت :دو ،سه هفتهای است که حسن روحانی
کمتر حرفها را دردلش نگه میدارد؛ درست از روزهفتم
اسفند به بعد .روحانی شاید حق داشته باشد که این روزها
در اوج اعتماد به نفس سخن بگوید؛ او برگه توافق هستهای
را کف یک دست و برگه نتیجه آرای انتخابات هفتم اسفند
را در کف دست دیگرش دارد.
••دنیای اقتصاد  -این روزنامه با بررسی تغییرات نظام
تعرفهای در سال آینده ،دیدگاه برخی از فعاالن اقتصادی
را نیز منعکس کرد ونوشت :سیاست جدید تجاری در سال
 95حکایت از کاهش طبقات و سقف تعرفههای واردات
دارد ...برخی کارشناسان معتقدند این سیاست بهخاطر
اینکه یک بخشی از جریان تجاری ایران را تعیین تکلیف
میکند ،دارای موافقان و مخالفان بسیاری است.

انعکاس
••پارس نیوز مدعی شد :احمد داوود اوغلو نخست وزیر
ترکیه که هفته گذشته به تهران سفر کرده بود در مباحث
خصوصی و بدون حضور رسانه ها با قاطعیت به طرف ایرانی
خود تاکید کرده که با هرگونه تجزیه سوریه مخالف است و
دولتکنونیسوریهرابهرسمیتمیشناسد.برخیمقامات
نظامی ایرانی معتقدند ترکیه به تدریج از مواضع سعودی و
غربدرمقابلبحرانسوریهفاصلهگرفتهاستولیهنوزنمی
توانبهطورقاطعدرموردآن،اظهارنظریداشت.نکتهدیگر
اینکهوی درتهرانبرخیتعهداتخوددرموردسوریهرانیز
بهصورتمکتوبامضاکردهاستکهیکیازآنهابقایدولت
کنونیسوریهتابرگزاریانتخاباتبودهاست.
••ص��راط نیوز مدعی شد  :با شفاف تر ش��دن ترکیب
سیاسی مجلس ده��م ،حلقه اص�لاح طلبان راه یافته به
این مجلس ،طرح موسوم به  2-2را برای تعیین معادله
ریاست پارلمان آماده کرده اند.بر اساس این طرح ،تیم
هوادار ریاست عارف پیشنهاد می دهند ،در دو سال اول
مجلس دهم ،علی الریجانی رئیس باشد و در دو سال دوم،
محمدرضا عارف.قرار است طرح پیشنهادی مذکور در
روزهای آینده به اطالع حامیان ریاست الریجانی برسد و
توافق نهایی در این زمینه انجام شود.
••مشرق نوشت":حسامالدینآشنا"مشاورحسنروحانی
درامورفرهنگیکهبیشاز 10سالاستازلباسروحانیت
خارج شده است ،اخیرا عکسی در لباس روحانیت از خود
منتشر کرده است.
••پارسینه مدعی شد  :نگین دندانپزشکی که عنوان
ماهنامه صنفی خبری جامعه دندانپزشکی ایران است
عکس قبل و بعد از اصالح دندان های جواد ظریف را سوژه
خود کرد .روی جلد اولین شماره این ماهنامه تصویری
از چهره دکتر محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران
است که در نیمی از تصویر با دندانهای طبیعی و البته زرد
رنگ خود لبخند میزند و در نیمه دیگر دندانهای سفید و
لمینیت کردهاش پس از برجام تصویر شده است.
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نشستبدوننتیجه شورایامنیتدربارهتحریمموشکیایران

ظریف:آزمایش موشکی ایرانخالف
قطعنامه شورای امنیت نیست

آمریکا :تالش می کنیم تا اقدامی علیه ایران در شورای امنیت صورت بگیرد

ادی��ب -یک هفته پس از انجام رزمایش
دفاعی کشورمان توسط سپاه و همزمان
با اوج گیری فضاسازی ضدایرانی وزرای
خارجهآمریکاوکشورهایاروپایی،نشست
ش���ورای امنیت درب���اره برنامه موشکی
کشورمان برگزار شد و بنا بر گزارش های
رسیدهبدونتصمیمخاصیبهپایانرسید.
▪ ▪مواضع نماینده آمریکا

به گزارش رویترز و بی بی سی ،سامانتا
پ��اور ،سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز
در اظهاراتی تهدید آمیز مدعی شد:
موشک های ای��ران ط��وری طراحی شده که قابلیت
حمل کالهک هسته ای را دارد و به همین خاطر اقدام
ایران قطعنامه  ۲۲۳۱را نقض کرده است .وی گفت
که با وجود مخالفت روسیه ،آمریکا تالش خواهد کرد تا
اقدامی علیه ایران در شورای امنیت صورت بگیرد.
▪ ▪موضع روسیه

در این جلسه سفیر روسیه در سازمان ملل متحد تاکید
کرده بود که «مسکو مخالف هرگونه تحریم های جدید
علیهایراناست».بهگزارشبیبیسی ،مخالفتروسیه
بهعنوانعضودائمودارایحقوتویشورایامنیتبهاین
معنااستکهتحریمیعلیهایرانوضعنخواهدشد .ویتالی
چورکین تأکید کرد :اقدام ایران در شلیک موشکهای
بالستیک نقض قطعنامه سازمان ملل نیست .پیشتر
بعیدینژادازبروزاختالفاتدربیناعضایشورایامنیت
دربارهبرنامهموشکیایرانخبردادهبود.
▪ ▪موضع چین

همچنین لیو جی ایی ،نماینده چین در سازمان ملل

بر اهمیت توافق هسته ای قدرت های جهانی با ایران
تاکید کرد و با اشاره به احتمال اعمال تحریم های جدید
علیه ایران با پیشنهاد رژیم صهیونیستی و آمریکا ،گفت:
بررسی این موضوع فقط در حیطه اختیارات خود شورا
است.
▪ ▪موگرینی :درخواستی ب��رای تحریم ای��ران در
نشست اتحادیه اروپا مطرح نشد

از سویی دیگر وزیر خارجه فرانسه هم از بررسی آزمایش
موشکی ایران در نشست دیروز اتحادیه اروپا خبر داد که
ظاهر ًا این نشست هم بدون نتیجه خاصی پایان یافته
است .شب گذشته مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا
بعد از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه
گفت:درخواستیبرایتحریمایراندرایننشستمطرح
نشده است اما در عین حال احتمال گفتوگوهای آتی در
این زمینه را رد نکرده است .به گزارش فارس ،موگرینی
آزمایش موشکی ایران را برخالف برجام ندانست و تأکید
کرد درب��اره مغایرت این رزمایش با قطعنامه سازمان
ملل ،ش��ورای امنیت باید تصمیم بگیرد .در دیگر سو
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( ، 021 84411باظرفیت30خط)
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گزارش های احمد شهید با انگیزه سیاسی
تهیه می شود

نماینده رژی��م صهیونیستی در سازمان
ملل متحد نیز روز گذشته اظهارات ضد
ایرانی درباره برنامه موشکی ایران را تکرار
کرد و در سخنانی در نشست اضطراری
ش���ورای امنیت گفت« :ن��ادی��ده گرفتن
تخلفات ای��ران به ای��ن کشور چ��راغ سبز
برای ادامه آزمایشهای موشک هستهای
را خواهد داد ».همچنین رئیس دورهای
شورای امنیت سازمان ملل از آزمایشهای
موشکی اخیر ایران ،اظهار نگرانی کرد.
نماینده انگلیس نیز مدعی شد ایران به
قطعنامه  2231بی اعتنا ب��وده است.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ازفضاسازی کشورهای
غربی علیه برنامه موشکی-دفاعی کشورمان انتقاد کرد و
با تأکید بر مشروع بودن آزمایش های موشکی سپاه گفت:
هیچکس جرات حمله به ایران را ندارد.محمد جواد ظریف که
روزگذشتهرادرپنجمینمقصدازتورآسیاییاشدرنیوزیلندبه
سر برد ،در نشست موسسه امور بین الملل نیوزیلند به سواالت
حاضران پاسخ داد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما و ایرنا،
وی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات تهدید آمیز «بنیامین
نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه ایران پس از
آزمایشموشکیکشورماننیز،گفت:ایرانبرایهیچکشوری
تهدید نیست ،اما اگر هر کشوری بخواهد ایران را تهدید کند،
ما ایستاده ایم .وی گفت :چرا نتانیاهو هر روز ایران را تهدید
می کند .ظریف با اشاره به اظهارات برخی مقامات آمریکایی
مبنی بر اینکه همه گزینه ها در مورد ایران بر روی میز است،
این اظهارات را «از نظر حقوق بین الملل تهدید یک کشور دیگر
و غیرقانونی» توصیف کرد و گفت :ما در دوران جنگ تحمیلی
هیچ وقت برای داشتن حتی یک موشک به کسی التماس
نکردیم.هیچکسجراتحملهبهایرانراندارد.برنامهموشکی
یکی از مصادیق توان دفاعی است که ما به آن نیاز داریم .وی
افزود :ما همواره گفته ایم به توسعه ظرفیت های دفاعی خود
ادامهمیدهیمواینتجهیزاتدفاعیربطیبهسالحهستهای
ندارند .ما بهترین تضمین را ارائه کرده ایم که ایران هرگز قصد
دستیابیبهسالحهستهایرا نداردواینموشکهایآزمایش
شده با هدف حمل کالهک های هسته ای مورد آزمایش قرار
نگرفته اند .ظریف به ادعاهای حقوق بشری احمد شهید
واکنشنشاندادوگفت:اینتحقیقاتباانگیزههایسیاسی
انجام میشوند و حقوق بشری نیستند.

▪ ▪بیانیه نماینده ایران در سازمان ملل :قطعنامه را
نقض نکردیم

نماینده کشورمان در سازمان ملل نیز ،با صدور بیانیه ای
تاکید کرد :ایران قطعنامه  ۲۲۳۱را نقض نکرده است.
او گفته ایران در بی ثبات ترین منطقه جهان قرار دارد
و حق ماست که قابلیت متعارف نظامی معتبر با هدف
بازدارندگی داشته باشیم و توانایی های مشروع دفاعی
خود و آمادگی و موثر بودن سیستم موشکی خود را به
نمایش بگذاریم.
▪ ▪وزیر خارجه انگلیس :نباید برخورد مالیم علیه
ایران نشان دهیم

در عین حال اظهارات وزرای خارجه غربی علیه برنامه
موشکی-دفاعی کشورمان همچنان ادام��ه دارد .به
گزارش فارس وزیر امور خارجه استرالیا که امروز قرار
است با ظریف دیدار کند ،روز گذشته گفت که در این
دیدار «درب��اره موضوع آزمایش موشکی اخیر تهران،
حقوق بشر و بهایی ها» رایزنی خواهد کرد.

ارتش

وزارت کشور

موگرینی  27فروردین
95در تهران

پوردستان ۲ :تیم تروریستی وابسته به
داعش به همت نزاجا منهدم شدند

وزارتکشور :درگیریدرمرز
جمهوریآذربایجانوایراننبودهاست

ارتقای فناوری مدل جدید پهپاد
شاهد 129

ایسنا -فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپ��ا پیش از آغ��از نشست
شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت :در
شانزدهم آوریل  27( 2016فروردین ماه )95
به ایران سفر خواهد کرد .موگرینی گفت :قرار
است در دیدار با وزیران امور خارجه اتحادیه
اروپ��ا درب��اره مسائل و زمینههای همکاری و
تعامل دوب��اره با ای��ران و از سرگیری رواب��ط و
توسعه راههای همکاری با ایران به صورت دو
جانبه در ابعاد منطقهای گفتوگو کنیم.

تسنیم -امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت :به تازگی دو
تیم وابسته به گروه تروریستی داعش که قصد
نفوذ از غرب کشور را داشتند ،توسط رزمندگان
نیروی زمینی متالشی شد .وی اعالم کرد :از این
تیمهای تروریستی تعداد زیادی جلیقه انتحاری و
تجهیزات انفجاری کشف و ضبط شد .وی به زمان
دقیق این اتفاق اش��اره ای نکرد اما تاکید کرد:
استراتژی ما برای مقابله با داعش انهدام آن ها
پیش از رسیدن به مرزهاست.

ایرنا – مجید آقابابایی مدیرکل امور مرزی وزارت
کشور درگیری درمرزجمهوری آذربایجان با ایران
راتکذیبکردوگفت:درگیریکهدررسانههامطرح
شده با مرز فاصله داشته و بین مرزبانان جمهوری
آذربایجانبابرخیاتباعکشورهایدیگربودهاست.
به گزارش خبرآنالین ،مرزبانی آذربایجان اعالم
کرده که به دنبال درگیری مسلحانه با یک گروه
10نفره از اتباع محلی و بنگالدشی که برای عبور
غیرقانونیازمرزجمهوریآذربایجانوایرانتالش
میکردند،پنجنفرازاینگروهمسلحکشتهشدهاند.

ف��ارس  -س���ردار ح��اج �یزاده فرمانده نیروی
هوافضای سپاه اعالم کرد :دوربردترین پهپاد
سپاه (شاهد  )۱۲۹مجهز به سامانه ارتباط
ماهوارهای و افزایش  ۱۰۰کیلویی حمل سالح
ش��د.وی اف��زود :این پهپاد هم اکنون عملیاتی
شده است .دقت در هدف گیری با برد عملیاتی
سه هزار کیلومتر و  24ساعت مداومت پروازی با
یک بار سوختگیری از ویژگیهای این هواپیمای
بدونسرنشینرزمیایرانیاستوهرفرودگاهی
میتواند محل نشست و برخاست آن باشد.

واکنش قوه قضاییه و وزارت خارجه
به حکم ضدایرانی دادگاه آمریکا
 2مقام ارشد قوه قضاییه و وزارت خارجه کشورمان به حکم سیاسی و
ضدایرانی دادگاه نیویورک به شدت واکنش نشان دادند .اوایل هفته
جاری دادگاهی در نیویورک با متهم کردن ایران به دست داشتن در
حادثهتروریستی 11سپتامبر،صرف ًاباایناستداللکهایراننتوانسته
عدمحضورشدراینحادثهرااثباتکند،بهبرداشتبیشاز10میلیارد
دالر از اموال ایران به عنوان غرامت حکم داد .به گزارش ایسنا ،دبیر
ستادحقوقبشرقوهقضاییه،اینحکمرابسیاربیاساسوصرف ًاحکمی
سیاسیدانستکهآبروینظامقضاییآمریکارابردهاست.محمدجواد
الریجانی تاکید کرد :اگر بنا باشد کسی را بابت حادثه  11سپتامبر
محاکمهکنندبایدیارانمتحدآمریکادرمنطقهمحاکمهشوندکهالقاعده
را ایجاد و پولش را تامین کردند .همزمان جابری انصاری ،سخنگوی
وزارت خارجه نیز این حکم را مضحک و بی معنا خواند که «هم اصل
عدالترابهسخرهمیکشدوهموجههواعتباردستگاهقضاییآمریکا
را بیش از پیش مخدوش میکند» .وی افزود :ما قوه مجریه (دولت)
آمریکا را نیز در صدور این نوع احکام همدست و شریک میدانیم.

روایت ناطق نوری از تاثیر ورود هاشمی به انتخابات سال 84
علی اکبر ناطق ن��وری با
اش��اره به جلسات پیش از
انتخاباتریاستجمهوری
س���ال  ،84گ��ف��ت« :ی��ک
س��ال قبل از پایان دولت
اصالحاتبههاشمیگفته
است که او (هاشمی) تنها
کسی اس��ت که می تواند
کارهای نیمه کاره را تمام کند .اما هاشمی با
بیان این که سنش باال رفته ،این پیشنهاد را
نمی پذیرد .از این رو او به دنبال اجماع میان
نامزدهای اصول گرایان (الریجانی ،والیتی،
رضایی ،توکلی ،احمدی ن��ژاد و قالیباف)،
می رود و ب��رای هر یک دو جلسه در شورای
هماهنگی نیروهای انقالب تعیین می کند.
به گزارش جماران ناطق نوری که با روزنامه
اعتمادگفتوگومیکرد،افزود«:احمدینژاد

در آن برهه مدعی بوده که
دیگرکاندیداهاهیچبرنامه
ای ن��دارن��د ام��ا او برنامه
دارد.حتیسهجلسهبرای
احمدی ن��ژاد در نظر می
گیرند .احمدی ن��ژاد هم
می آی��د و ح��رف هایش را
می زند .حرف هایی که نه
مرحومحبیبا...عسکراوالدیرابرایحمایت
از او قانع می کند و نه ناطق نوری را .در نهایت
شورای هماهنگی به حمایت از «الریجانی»
به عنوان نامزد واحد اصول گرایان می رسد
و وقتی ناطق نوری این خبر را به هاشمی می
دهد ،او نیز می گوید که قصد کاندیداتوری
دارد .تصمیمی که به گفته ناطق نوری «هم
معادالت را به هم ریخت ،هم آرا را تقسیم کرد
و هم کشور به سمتی رفت که نباید می رفت!»

سپاه

شنیده ها از احتمال جانشینی عراقچی
به جای شمخانی
روز گذشته روزنامه وقایع اتفاقیه نزدیک به صادق خرازی مدعی
احتمال جایگزینی عباس عراقچی به جای علی شمخانی ،دبیر
شورایعالی امنیت ملی شد .خبری که به سرعت در اکثر سایت
ها ی خبری منعکس شد  .حسین جابری انصاری ،سخنگوی
وزارت امور خارجه در پاسخ به این روزنامه درباره این خبر اظهار
بیاطالعی کرده است.در عین حال تا زمان تنظیم این گزارش
هیچ تکذیبیه ای در این باره منتشر نشد.
روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت :مطر حشدن انتصاب عراقچی به
عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی در شرایطی به گوش میرسد
که ای��ن ش��ورا بهتازگی بسیار پرخبر ب��وده و رئیس جمهور در
نشست خبری روز یکشنبه  ۱۶اسفند ،در پاسخ به پرسشی درباره
ممنو عالتصویری رئیس دولت اصالحات ،اظهارنظرها درباره
حکم شورایعالی امنیت ملی به ممنوعالتصویری او را به «شوخی»
تشبیه کرد .ادعای روزنامه وقایع اتفاقیه دراین باره درحالی مطرح
شده است که هنوز منابع رسمی دراین باره اظهارنظر نکرده اند.
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پدری در آرزوی تعویض شیشه شکسته!
تمام آرزویم این است که قبل از شب عید شیشه شکسته
پنجرهخانهامراتعویضکنمتابیشترازاینسرما،گردوخاک
و ...فرزندانم را آزار ندهد .حداقل لباس نو که چه عرض کنم
لباس جدیدی را برای فرزندانم دست و پا کنم!!
این بخشی از گزارش همکارم بود از زندگی خانواده ای که
به قول خودش فقط روزها را می گذرانند!
آنچه او نوشته تنها شمه ای بود از قصیده ای بلند ،قطره ای
از دریا و ذره ای بود از بی نهایت! او شرح حال خانواده 8نفره
ای را به رشته تحریر درآورده که سرپرستی معلول دارد و
مجبور است روزی 8عدد قرص اعصاب و روان مصرف کند و
مدام زیر نظر پزشک باشد .او اگر یک وعده از قرص هایش را
مصرف نکند معلوم نیست با حرکات روانی چه بر سر خود و
بچه هایش درآورد که شاید خسارت آن قابل جبران نباشد.
او روزگ��اری شیرین و درآم��دی مکفی داشته ولی در یک
سانحه تصادف دچار حادثه ای تلخ می شود و تا امروز  3بار
به اتاق عمل رفته و سر آسیب دیده اش را به تیغ جراحان
متخصص سپرده است .ولی آن ها فقط توانسته اند او را از
مرگ نجات دهند و این مرد دیگر نتوانسته قدم به جاده کار
و زندگی بگذارد و مجبور است منتظر فردایش بماند! و از
دسترنج اهالی خانه مصرف کند .کمک های کمیته امداد
هم کفاف نمی کند و صورتش را با سیلی سرخ نگه می دارد.
 6دختر و پسر قد و نیم قد ،داروهای اعصاب ،اجاره خانه
و ...شرایط ویژه ای را رقم زده ،گره که چه عرض کنم کالف
سردرگمی را ایجاد کرده که هر لحظه پیچیده تر می شود.
نگاه کودکان معصوم با لباس های رنگ و رو رفته ،فرش
کهنه که روزگاری موکت نام داشته ،اشک های پنهان پدر
و صحبت های مادر خانواده که امروز نان آور این زندگی
است شرایط تهیه گزارش را دشوار کرده بود به خصوص
وقتی که نمی گذاشت اشک هایش جاری شود و مرتب در
گوشه چشمش آن ها را پاک می کرد!! انگار ما نمی بینیم!
لنز دوربین همکارم مرتب سوژه شکار می کرد اما شرمنده
بود که آن ها را به صفحه رایانه بسپارد و قلم اگر چه به ظاهر
روی صفحه جوهر می ریخت ولی مایل بود اشک بریزد .او
می گفت  100هزار تومان اجاره این خانه است  50هزار
تومان را یک پزشک خیر قبول کرده و مابقی را مجبورم
ب��پ��ردازم باالخره راض��ی به رض��ای خ��دای��م .وقتی گفتم
برای نوروز هم تدارکی دیده اید گفت نوروز که چه بگویم
ولی تعویض یک شیشه اولین آرزویم می باشد و امیدوارم
حداقل بتوانم لباس جدیدی (نه نو و مارک دار) برای بچه
هایم تهیه کنم باالخره بچه اند و در مقابل بچه های دیگر
آرزو دارند!! او این جمالت را با لحنی خاص در حالی که
چهره او سرخ و سیاه می شد عنوان می کرد!! از شما چه
پنهان این گزارش را همکارم تهیه کرده بود و من به حسب
وظیفه باید آن را برای درج در روزنامه می خواندم درست
در روزی که همزمان شده بود با شهادت حضرت زهرا(س)
با خودم گفتم حضرت زهرا(س) که پیراهن عروسی خود
را به مستمند هدیه می دهد و در جواب پیامبر(ص) که می
فرماید پیراهن عروسی را چرا هدیه دادی؟ می فرماید مگر
شما نفرمودید آنچه دوست دارید هدیه بدهید و من آنچه را
عالقه داشتم هدیه دادم با زندگی بسیاری متفاوت است.
باالخره این سخن و گزارش همکارم شرایط خاص را برایم
ایجاد کرد .بسیارند آن هایی که دل دریایی دارند و حاضر
نیستندهمهچیزرابرایخودبخواهندبلکهشادندبهشادی
دیگران و غمناکند به غمناکی دیگران و اعتقاد دارند بنی
آدم اعضای یکدیگرند ...بسیارند که حاضر نیستند نو
بپوشند و دیگران با دیده حسرت به آن ها نگاه کنند!! سالی
سرشار از سالمتی داشته باشید .بدرود.
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اخبار
احمدیوسف:هیأتحماسبهایرانسفرمیکند
فارس« -احمد یوسف» یکی از رهبران حماس با تاکید بر
سفر قریب الوقوع هیئت حماس به ایران گفت :پیشبینی
میکنیم که هیئت حماس سفر دورهای به چند کشور عربی
و اسالمی داشته باشد که جمهوری اسالمی ایران و سپس
عربستان از جمله ایستگاههای سفر هیئت حماس خواهند
بود.به گزارش ایسنا همچنین هیئت حماس که به قاهره
سفر کرده است ،با مسئوالن سازمان اطالعات این کشور
دیدار و درباره گذرگاه رفح ،آتش بس در غزه و آشتی ملی
مذاکره کرده است.

ترکی الفیصل :آقای اوباما ما مفتخورنیستیم!
ایسنا -ترکی الفیصل به اظهارنظر اوباما که گفته بود
عربستان در سیاست خارجی مفت خور است ،واکنش
تندی نشان داد و گفت« :ن��ه آق��ای اوب��ام��ا ،ما مفت خور
نیستیم ».رئیس سابق سازمان اطالعات عربستان در
نامه خود از اوباما پرسیده است« :آیا شما به حدی به ایران
روی آوردهاید که  80سال دوستی مداوم ما با آمریکا را با
 /94505117د
رهبرانی در ایران که همچنان از آمریکا به عنوان بزرگترین
دشمنشان یاد میکنند و به مسلح کردن شبهنظامیان در
جهان اسالم ادامه می دهند برابر کردهاید».
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