
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده مورخ 1401/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین باستان محاسب 
به شماره شناسه ملی 14004012983 به عنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شماره شناسه ملی 
10100182550 بــه عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب شدند. آقای ولی مشک علیزاده به 
شــماره ملی 1729617311 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و خانم معصومه رجب زاده نوجه دهی به شماره 
ملی 0046602968 به سمت رئیس  هیئت مدیره و آقای 
نوید مشگعلی زاده به شماره ملی 0068495811 به سمت 
نایب  رئیس  هیئت مدیره و آقای امید مشگعلی زاده به شماره 
ملی 0068208561 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و 
بهادار از قبیل چک - ســفته - قرارداد - و عقود اسالمی 
با امضای مدیرعامل به اتفاق احدی از اعضای هیئت مدیره 
متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات 
اداری با امضای مدیرعامل یا احدی از اعضای هیئت مدیره 

منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پاس آداک 
به شناسه ملی 10101328708 

و به شماره ثبت 88464

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد آقای محمدحسن حســینیان به شــماره ملی 0045929939 به سمت 
مدیرعامل تا تاریخ 1403/04/25و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/04/25 آقــای نوذر زمانی علویجه به شــماره ملی 0452547598 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/25 آقای کیومرث خان زمانی 
علویجه به شــماره ملی 1284315401 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1402/06/14 تعییــن گردیدند. امضای کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت اعم از چکها و ســفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیـــره 
همـراه با مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق و نامه های شرکت و قراردادهای 
کارکنان با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره معتبرخواهد بود. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی جنرال
 به شناسه ملی 10100343973 و به شماره ثبت 7785 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1400/04/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان ســال مالی 1399 به تصویب رســید.- آقای 
صفدر قشــقاوی با کد ملی 6599905919 به عنوان بازرس 
اصلی و حســابرس شرکت و آقای حسن افروزی با کد ملی 
0069111979 به عنوان بازرس علی البدل برای ســال مالی 
1400 انتخاب گردیدند.- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت انرژی توان خاورمیانه شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 433461 و شناسه ملی 10320841625 

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده مورخ 
1401/06/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد آقای وحید ذوقی به شــماره 
ملــی 0077894065 به ســمت بــازرس علی البدل تا پایان ســال مالی 
حسابرســی و خدمات مدیریت سامان پندار حســابداران رسمی به شناسه 
ملــی 10100525069 و به نمایندگی اکبر وقار کاشــانی به شــماره ملی 
0043320783 به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت تعیین گردید. 
صورت های مالی شــرکت برای ســال مالی منتهی به 1400/12/29مورد 

تصویب قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تهران پلی استر تاپس
به شناسه ملی 10102563826 و به شماره ثبت 215000

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1401/05/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد آقای امین شــرقی ایدو به شــماره 
ملــی 0939820153 به ســمت عضو اصلــی هیئت مدیره تا 
تاریخ 1403/05/15و به ســمت رئیــس  هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/05/15 و آقای ســیدمهدی حمیدزاده به شــماره ملی 
0943408539 بــه ســمت عضو اصلی هیئت مدیــره تا تاریخ 
1403/05/15و به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/05/15و به 
ســمت نایب رئیس  هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/15 و آقای 
علیرضا خارزمی به شــماره ملی 2295912164 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/15 انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل آقای سیدمهدی 
حمیــدزاده به کد ملی 0943408539 بــه اتفاق رئیس  هیئت 
مدیره آقای امین شــرقی ایدو به کد ملی 0939820153 همراه 
با مهر شرکت معتبر است. ســایر اوراق و نامه های عادی اداری 
 و بانکــی با امضــای مدیرعامل آقای ســیدمهدی حمیدزاده به

کد ملی 0943408539 همراه با مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص 
کنترل فرآیند پاسارگاد به شناسه ملی 

10102766480 و به شماره ثبت 235712 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1401/03/16 و مجوز شــماره 2412012842 مورخ 
1401/6/14 ســازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد آقای نصیر مقبول القول به شماره ملی 
0080072127 به ســمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/03/16 خانــم ســحر جلیلوند به شــماره ملی 
0082631271 به ســمت نایب  رئیس  هیئت مدیره تا 
تاریخ 1403/03/16 خانم طاهره سیفی به شماره ملی 
0380769727 به ســمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/03/16 آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی 
0452211808 به ســمت مدیرعامل خــارج از اعضا 
هیئت مدیره تا تاریــخ 1403/03/16 انتخاب گردیدند 
امضاءکلیــه اســناد و اوراق بهــادار شــرکت از قبیل 

چک ، ســفته ، براوات و عقود اسالمی با امضای رئیس 
 هیئت مدیــره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و در 
مورد ســایر اوراق عادی و اداری و اســناد غیرتعهدآور 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر است 
خانم ندا خسروی کیا به شماره ملی 0452693160 به 
سمت بازرس علی البدل و شرکت کاوشگران شمارنده 
فرتاک به شناســه ملی 14008161950 به ســمت 
بازرس اصلی برای مدت یک ســال مالی تعیین شدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های 
شــرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان 
شرکت منتهی به سال 1400 مورد تصویب قرار گرفت. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص خدمات مسافرتی اطلس
 به شناسه ملی 10100336796 و به شماره ثبت 7540 

ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی 
می گــردد. موضوع فعالیت: خرید و فــروش، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز از جمله انواع 
وسایل ورزشی و لوازم و تجهیزات پزشکی، اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات داخلی 
و خارجی و بین المللی ، گشــایش حساب ، اعتبار اسنادی ، تســهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی، 
ضمانتنامه ها ، فاینانس ، ریفاینانس نزد بانک ها ، موسســات مالی و شرکت های داخلی و خارجی ، 
انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشــور، حق العمل کاری، انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی و 
حقوقی در کلیه زمینه های فعالیت شــرکت می باشد. شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی ، اخذ و اعطای نمایندگی ، شــرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران ، شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله تهرانپارس ، خیابان 
شهید عبداله شفیعی مکرم )135( ، خیابان شهید مسلم رضائی )182 شرقی( ، پالک 51 ، طبقه 
اول ، واحد شــمالی کدپســتی 1656646865 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,500,000 ریال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم فرشــته رضایی به شماره 
ملی 0016651391 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه خانم زهرا رضایی هلل لو به شماره ملی 
0065910168 دارنــده 500000 ریال سهم الشــرکه خانم زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 
0078653762 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم فرشته رضایی به 
شــماره ملی 0016651391 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود خانم زهرا رضایی هلل لو به شــماره ملی 0065910168 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 0078653762 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت نایب  رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رفیع تجارت سالمت گستر 
درتاریخ 1400/08/12 به شماره ثبت 586080 

به شناسه ملی 14010478782 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/30 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقایان محمدحســین 
ذوالفقــاری به شــماره ملــی 0043216031 عضو و 
رئیس  هیئت مدیــره احمد بیدآبادی به شــماره ملی 
0041638158 سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121 
 به ســمت عضــو و نایب  رئیــس  هیئت مدیــره آقای 
ســید محمدعلــی شریفی الحســینی بــه کــد ملی 
0055839983 بــه نمایندگــی از شــرکت پرورش 
داده ها به شناسه ملی 10101147298 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضاء 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات 
و قراردادهــای خرید و فروش و مناقصات با امضای دو 
نفر از سه نفر آقایان محمدحسین ذوالفقاری طهرانی ، 
احمد بیدآبادی و عبدالحســین بیدآبادی همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و مراسالت غیر تعهدآور با امضای 

هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا سهامی خاص 
به شماره ثبت 217842 و شناسه ملی 10102591792

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 
1400/08/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
ســید محمد عدنانی نیا با کد ملی 0058177272 
بســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ســید 
طاها عدنانی نیا با کد ملی0014855283 بســمت 
رئیس  هیئت مدیره آقای ســید مهزیــار عدنانی نیا 
با کــد ملــی0011882948 بســمت نائب رئیس 
 هیئت مدیــره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اســناد 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 
اســالمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی 
همراه با مهر شرکت و در نبود ایشان با امضای دونفر 
از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسی پاالیش سازان فاراب 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 170658 
و شناسه ملی 10102131274

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1400/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان سال مالی99 به تصویب رسید. آقای سید مصطفی 
الوانکار با شناســه ملی0049600885 به سمت بازرس اصلی و 
آقای میثم کریمیان با شناســه ملــی 0075063735 به عنوان 
بــازرس علی البــدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهــان جهت درج آگهی های شــرکت 
انتخاب شــد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شرح 
ذیل انتخاب شــدند: شرکت کندر )ســهامی خاص( ثبت شده 
به شــماره 82884 و شناســه ملی 10101275087 شــرکت 
پخش مدبران کوشــای ایرانیــان )با مســئولیت محدود( ثبت 
شــده به شــماره 472476 و شناســه ملی 14004928845 
 شــرکت شــیمی تــن پارســیان قشــم )ســهامی خــاص( 

ثبت شده به شماره 5842 و شناسه ملی 14006630050.

آگهی تغییرات شرکت روجا افزون هرمس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 558508 

و شناسه ملی 14009158714

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

توضیح و تصحیح
فراخــوان تجدیــد دوم مناقصه عمومی  آگهــی   در 
)یک مرحله ای( نوبت اول شرکت گاز استان مازندران 

کــه در تاریــخ 9 / 9 / 1401 در صفحه اول روزنامه کیهان به چاپ رســیده ، 
امضای آگهی شرکت گاز اســتان مازندران به اشتباه شرکت گاز استان همدان 

درج گردیده که با عرض پوزش بدینوسیله به صورت زیر اصالح می گردد: 
روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

شرکت ملی گاز اریان
شرکت گاز استان مازندران

) سهامی خاص(

سال هشتاد و یکم   شماره 23182   تکشماره 50000 ریال12 صفحه  پنج شنبه 10 آذر 1401    6 جمادی االول 1444    اول دسامبر 2022

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

اروپــا قدمــی  چنــد  در  ســخت  زمســتان   
و اروپا درگیر اختالفات داخلی.

 انصــاراهلل: بــه حمالت خــود علیــه متجاوزان 
ادامه می دهیم.

 آمریکا یک میلیارد دالر سالح به قطر می فروشد.

 مواضــع ضداســرائیلی چین در ســازمان ملل 
در حمایت از سوریه.

 گــزارش متفــاوت بلومبــرگ از عزیــز دردانه 
کیم جونگ اون.

با ۴7 هزار کشته در یک سال

رکورد آدم کشی با اسلحه گرم 
در آمریکا شکسته شد

 درخواســت اشــد مجازات برای عوامل شهادت 
بسیجی شهید »روح اهلل عجمیان« در کرج.

 اول با یــک پیامک اســتعالم بگیرید بعد چک 
قبول کنید.

 اجرای 200 پروژه فرودگاهی در کشور.

 افزایــش 4 برابری تولید آنتی بیوتیک و رشــد 
ساخت تجهیزات دیالیز در هالل احمر.

 مدیــرکل راه و شهر ســازی اســتان تهــران 
 اعــالم کرد: دعوت از انبوه ســازان برای پیوســتن 

به طرح مسکن  سازی.

رئیس  کل بانک مرکزی اعالم کرد

وضعیت خوب منابع ارزی
 با رشد قابل توجه صادرات نفتی

 ]صفحه آخر[

 ]صفحه آخر[

واکنش روزنامه صهیونیستی به تحقیر اسرائیل در قطر

ملت ها در قطر نشان دادند
چیزی به نام اسرائیل وجود ندارد

رئیس جمهور در جمع  پرستاران:

6 میلیون نفر به صورت رایگان
تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند

 رئیســی: اگر امســال اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات  پرستاری آغاز نشده بود، بنده آمادگی حضور 
در جمع شــما را نداشــتم، اما به لطف خدا و با همت مسئوالن اجرای این قانون آغاز و در آینده تکمیل 

شده و ارتقا خواهد یافت.

 روزنامه عبری زبان »یدیعوت آحارونوت«: 
از رســیده  ویدیوهــای  و  عکس هــا   در 

جام جهانی قطر، اسرائیل دولتی ستمکار و 
خشن نشان داده شــده که از سال 1948 
مرتکب کشــتار جمعی و پاک سازی نژادی 

سیستماتیکی می شود.
  »ملت ها در جام جهانی قطر نشــان 
دادند چیزی به نام اسرائیل وجود ندارد و 

همه چیز به نام فلسطین است.«

 ]صفحه ۳[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

مقامات صهیونیستی
معنی »7 دقیقه تا تل آویو« 

را می دانند

کیهان بررسی کرد

سربلندی ملت و تیم ملی ایران
شکست حقارت بار وطن فروشان

]صفحه ۳[

رســانه های  نفرت پراکنی  ایــن  اوج  نقطه   
 معاند چند روز پیــش از بازی اول ایران مقابل 
تیم انگلیس بود که شــبکه هایی مانند من و تو، 
بی بی سی و شبکه ســعودی ایران اینترنشنال 
ویدیوهایی را از کشته شدگان خیالی اغتشاشات 
اخیر کشور بارگذاری کردند و از این طریق سعی 

کردند احساسات عمومی را جریحه دار کنند.
 تیم ایران مقابل آمریکا به رغم شایســتگی 
 و بــازی غیرتمندانــه بازیکنانش بــا نتیجه 
یک بر صفر بازی را واگذار کرد و پرونده حضورش 
 در جــام جهانی ۲۰۲۲ را بســت. اما بالفاصله
پس از اتمام بازی در حالی که بازیکنان تیم ملی 
اشــک می ریختند، عده ای از وطن فروشان به 
کوچه ها و خیابان ها آمدند و شروع به پایکوبی و 

شادی کردند؛ همان هایی که عزادار بودند!
 تیم ملی فوتبال کشــورمان اگرچه بازی را به 
تیم حریف واگذار کرد و مردم یکپارچه ناراحت 
را اما شــاید هیچ وقت کســی فکرش   شدند، 

نمی کرد که یک روز فوتبال به شــاخصی برای 
شناخت وطن دوســتان واقعی و تفکیک آنها از 
شعاردهندگان دروغین وطن دوستی تبدیل شود. 
 مــا اگرچه در بازی آخر نتیجــه را واگذار 
کردیم امــا همچنان ســربلند ماندیم چرا 
که همان قدر که شــادی پیروزی مقابل ولز 
دشــمنانمان را عصبی کرد، ایــن ناراحتی 
یکپارچه هم دشمنان ملت را اذیت کرد و به 
آنها فهماند که در سناریوهای خود شکست 
ملت  برای  مولفه های وحدت ساز  و  خورده اند 

ایران همچنان باقی است.

 

ایران
باز هم نباخت

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 تیــم  ملی فوتبال ایران نتیجه را به تیم ملی فوتبال آمریکا واگذار کرد و از صعود به مرحله یک هشــتم نهایی مســابقات جام جهانی بازماند 
اما غیرت بازیکنان تیم  ملی کشورمان در این تورنمنت تحسین برانگیز بود و آنچه بیش از نتیجه فوتبال اهمیت داشت این بود که این تیم، تیم همه 

ملت ایران است.
 در طی دو ماه گذشته که عده ای به بهانه آزادی زنان بذر آشوب های جدیدی را در کشور کاشتند و خسارت های فراوانی به اموال عمومی، آزادی 
 و امنیت مردم زدند، حتی از فرصت حضور کشــورمان در یکی از پرمخاطب ترین آوردگاه های بین المللی یعنی جام جهانی فوتبال نیز نگذشتند 

و از هفته های قبل از حضور تیم ملی در قطر به نفرت پراکنی علیه این تیم پرداختند. 

صفحه ۱۱

امیرعبداللهیان: مناسبات ایران و عراق
 نشان دهنده نگاه راهبردی  مشترک است

در دیدار با نخست وزیر عراق مطرح شد

صفحه ۱۱

قالیباف: تصویب
»بسته تحول در قوانین اقتصادی« 
در دستور کار مجلس قرار دارد 

با هدف خنثی  سازی تحریم ها 

صفحه ۱۱

به رضاخان بگویید 
من زنده هستم

هشتاد و پنجمین سالگرد 
شهادت آیت اهلل سید حسن مدرس

صفحه ۱۱

داستان این ۳ سال و ۳ ماه

بازی کثیف
علیه تیم ملی جوانمردان

صفحه ۱۰

حکم اعدام اعضای شبکه اراذل 
و اوباش مرتبط با موساد 
در دیوان عالی تأیید شد

35 کشته و 27 زخمی
 در حمله تکفیری ها به یک مدرسه 

در افغانستان

 »پــس از آنکه برای اســرائیلی ها روشــن شــد توافقنامه های 
عادی  ســازی با کشورهای عربی هرگز نفرت ملت های عربی از آنها 

را برطرف نکرده ، احساس ناامیدی و شکست بر آنها حاکم شد.«
نگاه


