
محمدجوادظریف:عربستانبدونایرانضررمیکند
محمد جواد ظریف، در دیدار با سردبیران روزنامه های عربی در گفت وگو با روزنامه الرأی کویت گفت: ما و 
اعراب در یک کشتی هستیم، اگر این کشتی آسیبی ببیند پس همگی غرق خواهیم شد و هیچ کسی نجات پیدا 
نمی کند. در نهایت نیز همگی به یک ساحل می رسیم. وی افزود: آینده ما و کشورهای عربی یکی  است و اگر 
اعراب این مسئله را درک کنند و اطمینان خاطر داشته باشند ایران در کنار آن ها خواهد بود و به آن ها کمک 
خواهد کرد تا به ساحل امنیت برسند. ظریف در گفت وگوی خود با این روزنامه ها ...

کواچ رفتنی شد
مدیر تیم های ملی والیبال از جدایی اسلوبودان کواچ خبر داد. امیرحسین منظمی با اعالم این خبر افزود: هرچند که زمان مان برای پیکارهای 
پیش رو کم است ولی به جمع بندی رسیدیم که سرمربی تیم ملی را تغییر دهیم. وی ادامه داد: به این نتیجه رسیدیم که کواچ دیگر کاریزمای 
الزم را ندارد و بازیکنان نیز از وی حرف شنوی ندارند. منظمی در پاسخ به این پرسش که روزهای گذشته اعالم شد، کواچ کوتاه آمده و 
برای تغییر در کادر فنی موافقت کرده، چرا حاال باید برود، گفت: در صحبتی که با آقای داورزنی داشتم، گفت که سرمربی تیم ملی چنین 
چیزی را نپذیرفته و تأکید کرده که کادرش خیلی خوب است. کاپیتان سابق تیم ملی درباره اینکه سرمربی بعدی ایرانی است یا خارجی، 
بیان کرد: 100 درصد ایرانی نیست و درصدد هستیم یکی از مربی های خوب خارجی را بیاوریم که نیاز به بررسی های دقیق دارد و نباید 

شتاب زده عمل کنیم. در حال ارزیابی گزینه های مختلف هستیم.
درباره بــه کارگیری پلیس زن در 
نیروی انتظامــی اظهار کرد: ناجا 

توجه ویژه ای به حضور...

احمد اصغری مهرآبادی روز ســه 
شنبه در حاشیه افتتاح 3577 واحد 

مسکن مهر قم با اشاره به ...

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان 
انرژی اتمــی ایــران در دیدار با 

سردبیران روزنامه های عربی ...

ایران چند 
»پلیس زن« 

دارد؟

پرونده مسکن 
مهر بزودی 

بسته می شود

هیچ پیوست  
محرمانه ای 

نداریم 

عماد ناقض توافق هسته ای نیست
واکنش کاخ سفید به جدیدترین آزمایش موشکی ایران
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