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يادداشت روز

» اسالم ناب«  در برابر توطئه غرب پیروز است
حجت االسالم دكتر نجف لكزايي

annotation qudsonline.ir

عصرانه

کی روش: 

AFC از 
  می پرسم

 این چه انتخابی 
بود؟

علی نصیریان: 

 ادبیات 
کهن ایرانی در 

 تئاتر مهجور
 مانده است 

سرگئی الوروف: 

 اس - ۳۰۰ها در 
دستورکار روابط 

روسیه و ایران 
است 

گزيده هادر باره انگیزه های سیاه نمایی علیه اسالم کاوش کنند

گروگانگیری فقط 
برای2 میلیون تومان!

پس��ری یک مهاجر 
افغ��ان را در ازای 
دومیلی��ون توم��ان 
گروگان گرفت. ساعت 6عصر یکم 
بهمن ماه مردی به نام » اکبر« به 

کالنتری 117 جوادیه...

واکنش ها به درگذشت 
پادشاه سعودی

درگذش��ت پادشاه 
عربستان واکنشهای 
در  را  متع��ددی 
سطح بین المللی در پی داشت. 
به گزارش ایس��نا، باراک اوباما 

رئیس جمهور آمریکا...

عصرانه؛ ویژه راهپیمایی 
پر شور مردم در سراسر 

کشور در محکومیت 
 توهین به ساحت

 پیامبر اعظم )ص(
ضمیمه امروز قدس

پیام رهبر معظم انقالب 
اس��المی خط��اب ب��ه 
جوانان اروپا و آمریکای 
شمالی درباره آش��نایی آنها با اسالم از طریق 

ق��رآن کریم و زندگ��ی پیامبر اس��الم)ص( و 
همچنین منافعی که قدرتهای بزرگ از سیاه 
نمایی و تصویرسازی غلط علیه اسالم به دنبال 
آن هستند، بازتاب گسترده ای در رسانه های 

جهان داشت.به گزارش ایرنا، شبکه تلویزیونی 
سی ان ان در تارنمای خود در مطلبی با عنوان 
»نامه سرگشاده رهبر جمهوری اسالمی ایران 
به جوانان غرب« نوش��ت: آیت ا... س��یدعلی 

خامنه ای از جوانان غربی خواس��ته اس��ت تا 
اسالم را براس��اس حوادث تروریستی شارلی 
ابدو قضاوت نکنند.سی ان ان همچنین نوشت: 

رهبر جمهوری اسالمی ایران در نامه خود ...

سياست
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بازتاب جهانی پیام رهبر انقالب به جوانان غربی

راه اندازی سامانه»سنا«

داللی خیابانی و اینترنتی ارز ممنوع شد

میلیونها نمازگزار ایرانی 
دیروز بعد از اقامه نماز 
جمعه در سراسر کشور 
با ندای »لبیک یا رسول ا...« اعتراض خود را به 
نشریه فرانسوی توهین کننده به پیامبر اسالم 
و همه عوامل استکبار نشان دادند و عشق و 
ارادت خود را به پیامب��ر مهربانی ها حضرت 
محمد مصطفی)ص( یک صدا فریاد زدند.به 
گزارش فارس، دیروز میلیونها نمازگزار ایرانی 
بعد از اقامه نم��از جمعه با ن��دای »لبیک یا 
رسول ا...« اعتراض خود را به نشریه فرانسوی 
توهین کننده به پیامبر اسالم و همه عوامل 
استکبار نش��ان دادند و یک صدا فریاد زدند 
ما عاش��ق محمدیم، این خروش میلیونی با 

همراهی تمامی ادیان و اقلیتها در کشور...

اخبار
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در پاسخ به توهین نشریه فرانسوی 
انجام شد

خروش میلیونی 
عاشقان محمد)ص( 

در سراسر کشور
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