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معرفی 4 تیم برتر جام ملت های آسیا طی امروز و فردا 

ایرانپساز11سالبهنیمهنهاییصعودمیکند؟!
سرویس ورزشی- 

تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی روز جمعه به مصاف 
ع�راق می رود که ش�اگردان ک�ی روش در تالش هس�تند 
ب�ا پی�روزی در این مرحله پس از 11 س�ال ب�ه نیمه نهایی 

مسابقات جام ملت های آسیا صعود کنند. 
از 16 تیم راه یافته به شانزدهمین دوره از جام ملت های آسیا، 
8 تیم موفق شده اند به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنند. این 
رقابت ها با برگزاری دو دیدار در روز پنج ش��نبه و دو دیدار در روز 
جمعه مرحله یک چهارم نهایی خود را نیز به اتمام می رس��اند تا 

چهار تیم برتر آسیا مشخص شوند. 
اما تیم ملی فوتبال کشورمان فردا )جمعه( از ساعت 10 صبح 
در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های 2015 به مصاف عراق 
خواهد رفت. این چهارمین تیم عربی است که در جام ملت ها باید 
با آن روبه رو ش��ویم. در مرحله گروهی ما تیم های بحرین، قطر و 
امارات را شکست دادیم و با گرفتن صددرصد امتیازها و به عنوان 

صدرنشین به یک چهارم نهایی صعود کردیم.
عراق نس��بت به سه کشور عربی دیگر از نظر امکانات فوتبال 
ضعیف تر است اما بازیکنان باکیفیت تری نسبت به بحرین، امارات 
و قطر دارد.از س��ویی دیگر مس��ابقه ایران و ع��راق به نوعی یک 
بازی تکراری محسوب می شود. پیش از شروع مسابقات تیم ملی 
ایران با حضور بازیکنان جوانش توانس��ت یک بر صفر تیم عراق را 
شکس��ت بدهد. این آخرین بازی تدارکاتی ما قبل از ش��روع جام 

ملت های آسیا بود.

در آن مس��ابقه س��ردار آزمون گل برتری ایران را با یک فرار 
خوب از قلب دفاع عراق به ثمر رس��اند و عراقی ها هم یک پنالتی 
را در آن مسابقه از دست دادند با این حال روز جمعه شرایط فرق 
می کند. حساسیت مسابقه بسیار زیاد است و تیم برنده به جمع 4 

تیم برتر آسیا راه پیدا می کند.
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران در جام ملت ها یک 

مربی نتیجه گرا نشان داده است که تیمش با صبر و حوصله دفاع 
می کن��د و روی ضد حمالت و ضربات ایس��تگاهی به گل پیروزی 

می رسد.
هرچند برخی از مربیان داخلی و منتقدین این ش��یوه دفاعی 
تیم ملی را نمی پسندند و ایرادهایی به آن می گیرند ولی کی روش 

جا به جایی 256 میلیون مرسوله پستی
همدان- خبرنگار کیهان: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پست 
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: طی 10 ماه گذشته، تعداد 526 میلیون 
مرسوله در سراسر کشور جا به جا شده است. حسین مهری افزود: این میزان 
جا به جایی مرس��والت پستی نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد نشان 
می دهد که باالترین افزایش مربوط به سرویس ویژه با 33 درصد و کمترین 
آن مربوط به خرید و فروش اینترنتی اس��ت. وی ادامه داد: در بخش جا به 
جایی مرسوالت خارجی نیز، بیشترین دریافت مرسوله را از کشورهای آلمان، 

چین و انگلیس و باالترین ارسال را نیز به مقصد آمریکا داشته ایم.
بازگرداندن اشیای عتیقه

س��منان- خبرنگار کیهان: معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان های 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: این سازمان پیگیر 
دو پرونده بزرگ بازگرداندن آثار تاریخی ایران از کشورهای آمریکا و هلند است. 
اس��داهلل درویش امیری با اشاره به اجرای موفق پرونده بازگشت اشیای عتیقه 
ایران از کشور بلژیک بعد از گذشت 35 سال، گفت: دلیل موفقیت ایران در این 
پرونده، عزم جدی دولت و تعامل به وجود آمده از طرف دولت در سطح جهانی 
است. وی با تاکید بر اینکه توریست هایی که به ایران سفر می کنند، توریست 
فرهنگی هستند، گفت: در مدت یک سال و نیم اخیر حتی یک گردشگر خارجی 

در نیروی انتظامی و دستگاه قضایی کشور پرونده قضایی و حقوقی ندارد.
شهادت جانباز بهشهری

ساری- ایرنا: »محمداسماعیل مومنی« جانباز 59 ساله بهشهری پس از 
سال ها تحمل رنج ناشی از عوارض مجروحیت دوران دفاع مقدس به خیل 
همر زمان شهیدش پیوست. این جانباز سرافراز سال 65  در خط مقدم جبهه 
در منطقه س��رپل ذهاب در جریان حمله هواپیماهای دش��من بعثی مورد 
اصابت ترکش قرار گرفته و مجروح شده بود. شهید مومنی به دلیل بمباران 
جنگنده های عراقی سال ها با بیماری اعصاب و روان دست و پنجه نرم می کرد.

ساماندهی 120 هزار طلبه بسیجی
قم- فارس: مس��ئول سازمان بس��یج طالب و روحانیون کشور از وجود 
120 هزار طلبه و روحانی بس��یجی در کش��ور خبر داد. حجت االسالم علی 
رضایی با اشاره به اینکه 120 هزار طلبه بسیجی در کشور وجود دارد گفت: 
بیش از یک هزار پایگاه بسیج در کنار مدارس علمیه تشکیل شده اند و در 
راستای حفظ اسالم و انقالب تالش می کنند. وی خاطر نشان کرد: آشنایی 
با جریان های سیاسی، آشنایی با فعالیت های تکفیری و مقابله با هجمه های 
دشمنان از مهمترین برنامه های سازمان بسیج طالب و روحانیون کشور است.

 افزایش منابع صندوق توسعه ملی ایران
رش��ت- فارس: رئیس صندوق توس��عه ملی ایران از افزایش 10 میلیارد 
دالری منابع این صندوق با توجه به کاهش بهای نفت در 9 ماه امس��ال خبر 
داد. سیدصفدر حسینی در جمع مدیران دستگاه های اجرایی گیالن با اشاره به 
واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی 

باید به منابع زاینده و ماندگار در راستای توسعه کشور تبدیل شود.
حسینی از افزایش 10 میلیارد دالری منابع صندوق توسعه ملی با توجه 
به کاهش بهای نفت در 9 ماه امسال خبر داد و بیان کرد: طبق تکلیف مجلس 
20 درصد از سهم صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیالت به بخش های 

کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به ریال تبدیل می شود.
به گفته رئیس صندوق توسعه ملی ایران، امسال سه هزار میلیارد تومان 
تس��هیالت با ن��رخ 15 درصد در اختی��ار بخش کش��اورزی، منابع طبیعی و 
محیط زیست گذاشته شده است. وی نرخ سود تسهیالت در بخش های مذکور در 
بعضی از شهرستان ها را 11 درصد دانست و تصریح کرد: امسال سه هزار میلیارد 

تومان تسهیالت با سود 16 درصد در اختیار بخش صنعت گذاشته می شود.
ارسال 71 مقاله به همایش

کاشان- ایرنا: دبیر علمی همایش ملی »بافت های فرسوده و تاریخی شهری، 
چالش ها و راهکارها« از ارسال 71 چکیده مقاله با دبیرخانه این همایش در محل 
دانشگاه کاشان خبر داد. »محسن شاطریان« با اشاره به برگزاری این همایش در 
اردیبهشت سال آینده افزود: 170 نفر از اساتید، کارشناسان و پژوهشگران سراسر 
کشور برای شرکت در این همایش ثبت نام کرده اند. وی برگزاری این همایش را 
در سه بخش »مقاله«، »مسابقه طراحی شهری« و »مسابقه عکس« عنوان کرد.

کوتاه از ایران

می داند چه می خواهد. او تیم ملی را در هر بازی با ترکیبی متفاوت 
به میدان فرستاد. سرمربی تیم ملی قبل از عزیمت به استرالیا هم 
گف��ت اگر نتواند به فینال جام ملت های آس��یا ب��رود می داند که 
منتقدین چه بالیی سرش خواهند آورد! بنابراین کی روش با هدف 
 C حضور در فینال راهی استرالیا شد و بعد از صدرنشینی در گروه
هم گفت که این س��ه بازی برای ما تدارکاتی بود. اکنون نوبت به 
شکست دادن عراق است. کی روش اگر بتواند به نیمه نهایی برسد 
در آن  صورت با برنده دیدار کره جنوبی و ازبکس��تان بازی خواهد 
کرد. در رده بندی فیفا ما برترین تیم آس��یا هستیم اما باید این را 

در میدان هم ثابت کنیم.
عراق در مرحله گروهی با شش امتیاز و 3 گل زده و یک گل 
خورده صعود کرده است اما تیم ملی ایران بدون گل خورده به یک 
چهارم رسیده است. روی کاغذ شانس ما برای برتری بسیار بیشتر 
از عراق اس��ت امیدواریم جمعه ظهر چهارمین حریف عربی را هم 
از پیش رو برداشته باشیم و در جمع 4 تیم برتر قاره کهن بایستیم.

برنامه مرحله یک چهارم نهایی جام ملت ها به شرح زیر است:
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*کره جنوبی ..................................................... ازبکستان )ساعت 11(
* استرالیا ................................................................... چین )ساعت 14(

جمعه 93/11/3
* ایران ....................................................................... عراق )ساعت 10(
* امارات ...................................................................... ژاپن )ساعت 13(

رقابت های بین المللی کش�تی آزاد و فرنگی نوجوانان جام یادگار ام�ام )ره( با توجه به حضور تعداد تیم های 
شرکت کننده در بین 3 تورنمنت برتر دنیا قرار دارد.

13 کشور خارجی، بلغارس��تان، گرجستان، هند، قزاقستان، آذربایجان، بنگالدش، قرقیزستان، کره شمالی، ترکمنستان، 
اوکراین، روس��یه، ارمنس��تان و عراق تاکنون برای حضور در این رقابت ها که برای نخستین بار روزهای 9 و 10 بهمن ماه در 

سالن شهید بهشتی شهر مشهد برگزار می شود، اعالم آمادگی کرده اند.

اسامی 13 تیم خارجی حاضر در جام یادگار امام )ره( 

نکته  ورزشی

گام بلند برای مبارزه با فساد 
در ورزش

سرویس ورزشی -  
معاون مالی وزارت ورزش در نشس��ت بازرس��ان فدراسیون های ورزشی 
اعالم می کند که »روسای فدراسیون ها باید جوابگوی چگونگی صرف و خرج 

پولی که از جایی به غیر از وزارتخانه به فدراسیون وارد می شود باشند«.
معنی این حرف روش��ن است، خیلی ساده یعنی اینکه حساب و کتاب 
کارها و اقدامات و هزینه  ها و مخارج باید روشن شود. مهم نیست این بودجه، 
این پول و این حمایت مالی از س��وی چه نهاد و س��ازمانی و فرد حقیقی یا 
حقوقی به فالن فدراسیون تزریق شده است، از طرف دوست باشد یا از سوی 
فالن فرد یا س��ازمان عالقه مند و حامی فالن رش��ته ورزشی، مهم این است 
که به این بهانه نباید بی حس��اب و کتاب خرج و هزینه کرد و... به هیچ کس 
هم پاسخگو نبود، بویژه وقتی که این پول از منبعی غیررسمی و غیردولتی 
به حس��اب فالن فدراس��یون ریخته ش��ود. معنی مهمتر حرف معاون مالی 
این اس��ت که تا حاال هر چه بوده و هر طور عمل می ش��ده، گذشته، از این 
پس قرار اس��ت اصل »نظارت« از س��وی وزارتخانه و »پاسخگویی« از طرف 
فدراس��یون ها برقرار شود، ولو هوچی ها و شهر ش��لوغ کن ها و کسانی که از 
رهگذر بی حساب و کتاب و عدم رعایت اصل نظارت و پاسخگویی، به نان و 
نوایی رسیده اند، این طرف و آن طرف، راه بیفتند و وزارتخانه را به »دخالت«! 
در امور فدراس��یون ها متهم کنند و برای عدم رعایت اصول مدیریت علمی، 

اشک بریزند و نوحه سر دهند! 
چند روز پیش س��ایت خبری وزارت ورزش از بازداش��ت و دس��تگیری 
تعدادی از افراد متخلف در حوزه ورزش��ی که دارای مس��ئولیت هم بوده اند، 
خبر داد و نوشت: این اقدام برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای 
سیاست های دولت تدبیر و امید برای مسئله سازی و مبارزه با فساد و ارتقای 
س��المت اداری کش��ور و با پیگیری مجدانه و موکد وزی��ر ورزش و جوانان 

صورت گرفته است«.
معنی این خبر و اقدام صورت گرفته از س��وی تش��کیالت ورزش بیش 
از هر چیز این اس��ت که وزارت ورزش و ش��خص وزیر محترم، برای مبارزه 
با فس��اد، تصمیم دارند »کاری« بکنند و »گامی« بردارند. ظاهرا قرار اس��ت 
فراتر از حرف و شعار »مبارزه با فساد« که یکی از اصلی ترین و کلیدی ترین 
ش��عارهای دکتر گودرزی از بدو احراز مسئولیت سنگین بوده است، در این 

باره »عمل« هم صورت بگیرد و اتفاقی عینی رخ دهد.
... و این جای بسی امیدواری است. این امیدواری وقتی بیشتر، پررنگتر 
و معنی دارتر می ش��ود که می شنویم وزارت ورزش برای مبارزه با فساد، دل 
به حرکات صوری و تبلیغی نبسته و اقداماتی اساسی و مثل »تشکیل ستاد 

مبارزه با فساد« و... را در دستور کار قرار داده است.
اقدامات و برنامه هایی که مبتنی بر مطالعات علمی و کارهای تحقیقاتی 
قابل توجه بوده است، اقدامات و برنامه هایی که با دقت در آنها معلوم می شود 
قرار اس��ت به »ریش��ه ها« و »علت های« فساد، نه سرش��اخه ها و معلول ها، 
پرداخته شود. بدون تردید اگر این اقدمات و تالش ها که از تفکر اصالحی و 
جهادی ناش��ی می شود، تداوم داشته باشد، اوال خیلی زودتر از حد تصور به 
نتیجه می رسد و فضای ورزش را پیراسته و آراسته می سازد و ثانیا در حرکت 

رو به جلوی پیشرفت ورزش نقشی بدون برو برگرد خواهد داشت.
بارها نوش��ته ایم و باز به بهان��ه اتفاقات اخیر به نوبه خود تکرار می کنیم 
که این امری کامال بدیهی و اثبات ش��ده اس��ت که رش��د و پیشرفت در هر 
حوزه از امور فردی یا اجتماعی و هر عرصه ای از موضوعات اجتماعی، در گرو 
س��المتی محیط و س��الم بودن فضای فعالیت است، بنابراین اصل اساسی و 
ازلی و ابدی است که شخصیتی بزرگ و برگزیده همچون پیامبر اسالم)ص( 
برای س��اختن جامعه جدید خود، دس��ت به آن هجرت تاریخی و تمدن ساز 
می زند و مسلمانان را از محیط ظالمانه و آلوده به فساد و شرک و تباهی به 
محیط تازه ای که برای کارکردن و ساختن و آبادکردن آماده است، به هجرت 
دعوت می کند. این اصول ربطی به زید و عمرو ندارد، به زمان و مکان و افراد 
و اقوام ربطی ندارد، درباره همه کس و در همه جا و در هر زمان صادق است. 
بنابر این ش��عار اصالحی و اق��دام مصلحانه وقتی نتیجه بخش و عملی و در 
عین حال صادقانه اس��ت که پیش شرط آن سالم سازی محیط و گندزدایی 
و دفع فاس��د و فساد رعایت شده باش��د. در غیر این صورت حرف از اصالح 
و پیش��رفت و رو به راه کردن امور، یا حرفی غیراساسی و شعاری غیرعملی  
اس��ت و یا هیاهویی اس��ت فریبکارانه که مفسدان برای فریب مردم و تداوم 

فساد و ناهنجاری راه می اندازند!
ورزش هم از این قاعده مس��تثنی نیس��ت. پیشرفت ورزش و رشته های 
پرطرفداری مثل فوتب��ال وقتی  رنگ واقعیت به خود می گیرد که مبارزه با 
فس��اد و دفع انگل ها و کوتاه کردن دس��ت فاسدها، به طور جدی پیگیری  و 
انجام ش��ود. این اس��ت که وقتی در کنار شعارهای مس��ئوالن فعلی ورزش 
درب��اره ل��زوم مبارزه با فس��اد این اظه��ارات و اقدامات را هم می ش��نویم و 
می بینیم، امیدوار می شویم که قرار است کاری صادقانه و جدی در این باره 
صورت بگیرد و مس��ئوالن فعلی قرار نیس��ت فقط به حرف و شعار توخالی 

بسنده کنند.
متأسفانه تاکنون ش��عار بدون عمل در ورزش زیاد سرداده شده، چنان 
که این ش��عارها که محتوای مثبت و س��ازنده ای دارند، کمتر جدی گرفته 
می ش��ود و متخلف��ان و انگل ها بدون ت��رس و واهمه کار خ��ود را کرده اند. 
در مورد بازداش��ت های اخیر، می خوانیم برخ��ی از این افراد متخلف، دارای 
مس��ئولیت هایی ه��م بوده اند! یعنی ای��ن افراد با وجود ش��نیدن برنامه ها و 
ش��عارهای وزیر فعلی ورزش که از مهم ترین آنها »مبارزه با فس��اد« اس��ت، 
قبول مس��ئولیت کرده و با این وزیر دس��ت هم��کاری! داده اند و این یعنی 
اثبات حرف های ما که این قدر شعار بی عمل و حرف توخالی از سوی برخی 
مس��ئولین در ورزش )و غیرورزش��ی( سرداده ش��ده که خیلی از مفسدان و 
متخلفان برای این حرف ها تره هم خرد نمی کنند و به این شعارها پوزخندی 
می زنند و... قبول مس��ئولیت! هم می کنند اما به کار و در واقع نابکاری خود 
مش��غول می شوند و این در جای خود پدیده شوم و واقعیت تلخی است که 
در س��رزمین انقالبی و نظام دینی کار به جایی برس��د که ش��عار »مبارزه با 
فساد«، »حاکمیت عدالت« و... را لوث و کسانی آن را شوخی و برای »فریب 

مردم« تلقی کنند!
س��خن پایانی ای��ن که ورزش ما برای پیش��رفت »کمب��ودی« ندارد و 
جامعه شریف و اصیل ورزش برای کمک به پیشرفت ورزش آماده همکاری 
ایثارگرانه هستند، متاس��فانه آنچه مانع پیشرفت بایسته ورزش و دلسردی 
چکیده ها و اهالی ناب ورزش ش��ده است هجوم آدم ها و جریانات سودجو و 
فرصت طلب به عرصه ورزش اس��ت که برای کس��ب نام و نان از هر اقدامی 
ولو منجر به فس��اد، دریغ ندارند. برای رس��یدن ورزش به جایگاه حقه خود 
راه و چ��اره ای جز دف��ع و بیرون راندن این جریانات ان��گل و عوضی آمده و 

هنجارشکن، وجود ندارد...

* پ�س از تعطیل�ي دقای�ق پایاني تمرین دی�روز تیم ملي ایران به دس�تور 
ک�ي روش، تمرین تیم ملي عراق نی�ز در کانبرا و زمین فوتبال مک کالرد به 
دلیل بارندگي ش�دید لغو شد. تیم ملی فوتبال عراق که قرار بود پس از تیم 
ملی ایران در زمین چمن مک کالرد تمرین کند، به دستور سرمربی این تیم 
به هتل محل اقامت خود بازگشت تا تمرین دیروز این تیم به دلیل بارندگی 

شدید در شهر کانبرا لغو شود.
* دبیر فدراس��یون فوتبال مي گوید حضور همزمان ایران و عراق در یک هتل باعث 
شده آرامش بازیکنان برهم بریزد. مهدی محمدنبی با اشاره به حضور تیم های ایران 
و عراق در یک هتل اظهار داش��ت: با توجه به این اتفاق، آرامش کافی وجود ندارد. از 
طرفی هواداران به هتل ها می آیند که تمرکز کافی وجود ندارد. ما در جلسه مسئوالن 
برگزاری بازی ها و با یک ایمیل به AFC این مسائل را اعالم و بازگو کردیم. از این به 

بعد شاهد چنین مسائلی نخواهیم بود.
* آلن پرین س�رمربی تیم ملی فوتبال چین برای استرالیایی ها خط و نشان 
کش�ید و گفت: می خواهیم برای مدتی طوالنی در استرالیا بمانیم و از هوای 

خوبش لذت ببریم.
* راضی شنیشل سرمربی تیم ملی فوتبال عراق در خصوص گل نکردن پنالتی توسط 
یونس محمود در دیدار با فلسطین خاطرنشان کرد: از یونس خواستم تا پنالتی را بزند 
زیرا به آمادگی قابل قبولی رس��یده بود و تجربه خوبی دارد و با این کار می خواس��تم 

به او اعتماد به نفس بدهم اما در بازی های بعدی به بازیکنان دیگر فرصت می دهم.
* جواد نکونام، کاپیتان تیم ملی ایران در رقابت های جام ملت های آسیا که 148 بازی 
مل��ی را در کارنامه خود دارد در صورتی ک��ه در دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام 
ملت ها مقابل عراق به میدان برود با 149 بازی همراه با علی دایی رکورددار بازی های 
ملی خواهد شد. نکونام در صورت موفقیت تیم ملی و صعود به نیمه نهایی و حضور 
در ای��ن دی��دار با 150 بازی ملی، رکورد جدیدی را در عرصه بازی های ملی در ایران 

به ثبت خواهد رساند.

کار آسان مهرام برای رسیدن به فینال

حدیث دشت عشق

باران گرفته بود كه او رهسپار شد
س��ردارجانباز شهید حاج »علی ش��کراللهی« سال 

1345 در شهر سرخه استان سمنان متولد شد.
او س��ال 59 در حالی که 14 س��ال بیشتر نداشت، 
ب��ه  عن��وان دانش آم��وز بس��یجی از طریق لش��کر 17 
علی بن ابی طالب )ع( عازم جبهه های نبرد و دفاع مقدس 
شد. شهید ش��کراللهی نخس��تین بار، آبان سال 61 در 
عملیات محرم طعم مجروحیت را چش��ید و  سال 62، 

در 17سالگی نیز در عملیات والفجر 4 در ارتفاعات کانی مانگا )غرب کشور( با اصابت 
گلوله به نخاع و کلیه اش، برای دومین بار مجروح ش��د. این ش��هید واالمقام با همت 
مثال  زدنی خود توانس��ت پس از مجروحیت و با وجود ش��رایط دش��وار جس��می دو 
مدرک کارشناس��ی  ارش��د علوم سیاس��ی و علوم اس��تراتژیک را  کسب کند. مدیر 
روابط عمومی انجمن جانبازان  نخاعی بود. سردارش��هید ش��کراللهی که از کارکنان 
صدا و س��یما و یکی از جانبازان فعال در عرصه ه��ای مختلف، به ویژه فضای مجازی 
و رس��انه  ای و تش��کل های ایثارگری بود، عالوه برمس��ئولیت روابط عمومی »انجمن 
جانبازان نخاعی«، دبیری جبهه جانبازان انقالب اس��المی را هم برعهده داش��ت. او 
همچنین از قدیمی ترین وبالگ نویس��ان کشور در حوزه  ایثار و شهادت نیز محسوب 
می شود. این سردار جانبازشهید باوجود وضعیت سخت جسمانی، ضایعه نخاعی بودن 
و با اینکه مدت های مدیدی بود که با یک کلیه پیوندی زندگی می کرد ولی  بسیار با 
روحیه و فعال بود که از فعاالن عرصه ورزش جانبازان و معلوالن نیز محسوب می شد.

او الگوی��ی از توکل و روحی��ه و کار و تالش برای دیگر جانبازان و یادگاران دفاع 
مقدس بود. س��ردار جانباز شهیدحاج علی شکراللهی سرانجام در ساعات اولیه بامداد 
روز جمعه چهارم بهمن 1392، پس از 30 سال تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت 

و جانبازی، در بیمارستان لبافی نژاد تهران به شهادت رسید.

مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ ملی بسکتبال در 
حالی برگزار می ش�ود که تیم مهرام با یک برد می تواند 

خود را در فینال ببیند.
رقابت ه��ای مرحله نیمه نهایی لیگ ملی بس��کتبال امروز 
)پنج ش��نبه( با برگزاری دو مسابقه پی گرفته می شود که طی 
آن تیم مهرام به مصاف هفت الماس قزوین می رود و دانش��گاه 

آزاد پذیرای پتروشیمی بندر امام است.
مهرام که در دور برگش��ت لیگ ملی بس��کتبال فوق العاده 
ظاهر ش��د و با غلبه بر همه مدعیان از جمله دانش��گاه آزاد و 
پتروش��یمی بندر امام به صدر جدول رده بندی مسابقات رفت 
در س��الن آزادی تهران به مصاف هف��ت الماس قزوین می رود. 
از آنج��ا که در مرحله نیمه نهایی، نتایج دور مقدماتی دو تیم با 
یکدیگر نیز محاسبه می شود مهرامی ها با توجه به دو بردی که 
برابر هفت الماس کسب کرده بودند حاال تنها به یک برد دیگر 

احتیاج دارند تا فینالیست شوند.
اما بازی بزرگ این مرحله را دانش��گاه آزاد و پتروش��یمی 

برگ��زار خواهند کرد. ای��ن دو تیم یک برد و یک شکس��ت را 
در مرحل��ه مقدماتی برابر هم کس��ب کردن��د و حاال به دو برد 
دیگر احتیاج دارند تا راهی فینال ش��وند. نخس��تین تقابل آنها 
امروز در س��الن حکیمیه تهران برگزار می ش��ود. دانشگاه آزاد 
تا هفته های پایانی در صدر جدول رده بندی قرار داش��ت اما به 
ناگاه دچار نوس��ان شد و در رده سوم جدول رده بندی ایستاد. 
تیم شاهین طبع می داند کوچکترین اشتباه در این بازی ممکن 
است شانس آنها را برای حضور در فینال کاهش دهد. در طرف 
دیگر نیز صمد نیکخواه بهرامی و یارانش به دنبال این هستند با 
برتری در این بازی گام بلندی را برای فینالیست شدن بردارند.
برنامه دیدارهای نیمه نهایی لیگ ملی بس��کتبال به شرح 

زیر است:
پنجشنبه 2 بهمن

* مهرام - هفت الماس قزوین)سالن آزادی - ساعت 16(
* دانش��گاه آزاد - پتروش��یمی بندر امام)س��الن حکیمیه 

تهران- ساعت 16(

تقابل مدعیان لیگ برتر بسکتبال در تهران

طبق نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد و موافقت شورای فنی، 8 آزادکار دیگر به جمع اردونشینان تیم ملی اضافه شدند.
اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن از روز 27 دی ماه در خانه کشتی تهران در حال برگزاری است که 8 کشتی گیر دیگر به جمع 
نفرات این اردو که تا روز 7 بهمن ماه ادامه خواهد داشت اضافه شدند. بر این اساس اسامی اردونشینان به شرح زیر است: *57کیلوگرم: حسن 
رحیمی )تهران( یونس سرمستی )آذربایجان شرقی( رضا اطری )مازندران( *61 کیلوگرم: ایمان صادقی )مازندران( آرش دنگسرکی – بهنام 
احس��ان پور )مازندران( *65 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور– س��ید احمد محمدی- مهدی یگانه جعفری )مازندران( *70 کیلوگرم: سعید 
داداش پور- حس��ن یزدانی )مازندران( *74 کیلوگرم: مرتضی رضایی قلعه )مازندران( محمد مکتب دار )خراس��ان شمالی( پیمان یاراحمدی 
)لرس��تان( *86 کیلوگرم: محمدحس��ین محمدیان- محمدجواد ابراهیمی )مازندران( میثم مصطفی جوکار )همدان( اس��ماعیل نجاتیان 
)مازندران( علیرضا کریمی )البرز( *97 کیلوگرم: رضا یزدانی- اباذر اسالمی )مازندران( *125 کیلوگرم: کمیل قاسمی )مازندران( پرویز هادی 

)آذربایجان شرقی( عبداله قمی )مازندران( امین طاهری )تهران(.

پاسخ وزارت ورزش درپی جوسازی  رسانه های معاند 

حس�اس ترین بازی هفته یازدهم لیگ برتر والیبال 
امروز در زاهدان برگزار می شود.

در ادامه دیدارهای هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر، امروز 
4 دیدار برگزار خواهد شد که در حساس ترین بازی شهرداری 
زاهدان از میزان خراس��ان پذیرای��ی می کند. در ابتدای فصل 
جاری لیگ برتر والیبال، جبار قوچان نژاد که س��ال ها هدایت 
نماینده مش��هد را در لیگ برعهده داشت از سمت خود کنار 
گذاشته شد و رضا مومنی مقدم، جای او را گرفت. قوچان نژاد 
نیز هدایت شهرداری زاهدان را برعهده گرفت. همین موضوع، 
حساس��یت رویارویی این دو مربی را در لیگ، بیش��تر از سایر 
دیدارها کرده است. قدرت و بضاعت دو تیم البته به هیچ وجه 
قابل مقایسه نیست. موسسه میزان به بازیکنان ملی پوش خود 
پیش��نهادهایی در این فصل داد که قابل رد کردن نبود و در 

عوض بازیکنان ش��هرداری زاهدان یک هفته به خاطر اجرای 
کنس��رت در سالن اختصاصی خود، تمرین نمی کردند. با این 
حال، بازی رفت دو تیم در زاهدان به سود تیم میزبان به پایان 
رس��ید و حاال قوچان نژاد و شاگردان به مشهد بازمی گردند تا 
نتیجه بازی رفت را جبران کنند. میزان برای حفظ صدرنشینی 
و شهرداری برای امیدوار بودن به صعود به مرحله پلی آف، نیاز 
ب��ه هر 3 امتیاز این بازی دارن��د. برنامه دیدارهای امروز لیگ 

والیبال به شرح زیر است:
* ارتعاش��ات صنعتی ایران – پیکان تهران )ساعت 15( 
*وزارت دفاع – متین ورامین )ساعت 17( * شهرداری ارومیه 
– پارس مهرفارس)ساعت 17( * میزان خراسان– شهرداری 
زاهدان )ساعت 17(. الزم به یادآوری است از دیدارهای هفته 

یازدهم روز گذشته دو دیدار در گنبد و کرج برگزار شد.

برگزاری 4 دیدار از هفته یازدهم لیگ والیبال

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی كشتی آزاد وزیر ورزش و جوانان برخورد با افراد متخلف را در هر رده ای بدون پرده پوشی در دستور کار دارد و در این مورد 
هیچ گونه مالحظه و سهل انگاری را از مدیران و مسئوالن وزارت ورزش و جوانان نمی پذیرد.

مرکز اطالع رس��انی وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد که بعد از اقدام به موقع مرکز حراس��ت وزارتخانه با همکاری نهادهای 
نظارتی مبنی بر دس��تگیری و بازداشت تعدادی از متخلفان ورزش، متاسفانه برخی رسانه های داخلی و تلویزیون های معاند نظام 
با مخدوش کردن اصل حرکت که برای شفاف س��ازی و س��المت حوزه ورزش صورت گرفت اقدام به نش��ر اخبار نادرست در مورد 

دستگیری سایر مدیران ارشد این وزارتخانه می کنند.
بنابراین گزارش این اخبار و گمانه زنی ها بی اس��اس بوده و تنها خبرس��ازی زرد این رس��انه ها برای انحراف اذهان عمومی از 
حرکت صادقانه و جدی وزیر محترم ورزش و به فرموده رهبر معظم انقالب بچه های متدین ورزش برای مقابله با فساد و تحکیم 

ورزش پاک است.
الزم به ذکر است، وزیر ورزش و جوانان برخورد با افراد متخلف را در هر رده ای بدون پرده پوشی در دستور کار دارد و در این 

مورد هیچ گونه مالحظه و سهل انگاری را از مدیران و مسئوالن وزارت ورزش و جوانان نمی پذیرد.

طی 5 سال آینده صورت می گیرد
تحصیل نیمی از دانش آموزان کشور 

در حوزه فنی- حرفه ای
مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش 
و پ�رورش گف�ت: ط�ی پنج س�ال آین�ده ح�دود 49 درصد 
دانش آموزان کشور باید در حوزه فنی- حرفه ای و کار و دانش 

تحصیل کنند.
ب��ه گزارش ایرنا، »سیدمحس��ن حس��ینی مقدم« در گردهمایی 
سرگروه های آموزش��ی کامپیوتر وزارت آموزش و پرورش در مشهد 
اف��زود: توس��عه آموزش های فنی و حرفه ای در کش��ور طبق مصوبه 
ش��ورای عالی آموزش و پرورش مورد پیگیری قرار گرفته که تا پنج 

سال آینده باید محقق شود.
وی اظهار کرد: طبق قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 46/2 
درص��د دانش آموزان در حوزه فنی و حرفه ای و کار و دانش تحصیل 

کنند اما هم اکنون این رقم به 41/5 درصد رسیده است.
حسینی مقدم با بیان اینکه تالش وزارت آموزش و پرورش تحقق 
قان��ون برنامه پنجم در این زمینه اس��ت، اف��زود: هم اکنون 7 هزار و 
100 هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش در کشور فعالیت دارند.
وی هدف از برگزاری گردهمایی سرگروه های آموزشی کامپیوتر 
را تبادل نظر در زمینه محتوای آموزش��ی و نظام جدید آموزشی که 
از س��ال تحصیلی آینده اجرایی می شود، اعالم کرد و گفت: با توجه 
به اینکه رش��ته کامپیوتر و حس��ابداری دو رشته پرمتقاضی از سوی 
دانش آموزان و اولیای آنان است لذا به طور متوسط هر دو سال یکبار 

کتاب های این رشته تغییر می کند.
حس��ینی مقدم افزود: هم اکنون 765 هزار دانش آموز پایه دوم و 
س��وم متوسطه در هنرستان های فنی- حرفه ای و کار و دانش کشور 

مشغول تحصیل هستند.

رئی�س انجمن نوروژنتیک کش�ور گفت: در حال 
حاضر ایران از جمله کشورهای پیشرو در زمینه علم 

ژنتیک در جهان به حساب می آید.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از اهواز، پروفس��ور »محمدحس��ن 
کریمی نژاد« در حاشیه هشتمین کنگره ساالنه نوروژنتیک 
ای��ران در اه��واز در جم��ع خبرنگاران اظهار ک��رد: ایران از 
نظر تولید مثل غیرجنس��ی - شبیه س��ازی شده - و کاربرد 
س��لول های بنیادی در خاورمیانه مقام نخس��ت و در جهان 

مقام پنجم را داراست.

وی افزود: علم ژنتیک در ایران به جایگاه باالیی رسیده 
اس��ت به طوری ک��ه در بیش��تر بخش ها خودکفا ش��ده و 
خوشبختانه در این زمینه در مراکز استان ها و شهرستان ها 
امکانات خوبی فراهم شده است.  رئیس انجمن نوروژنتیک 
ایران گفت: کش��ور ما نیز مانند دیگر کش��ورها، بسیاری از 
کاره��ای ژنتیکی را در داخل انجام می دهد و ارتباط خوبی 
نیز با دنیا دارد. دبیر علمی کنگره س��االنه نوروژنتیک ایران 
نیز اظهار کرد: یکی از بزرگترین یافته های بش��ر، شناسایی 
ساختمان فیزیکی و ش��یمیایی DNA است. دکتر »علی 

حس��ین صاب��ری« افزود: ب��ر مبنای همین علم اس��ت که 
تکنول��وژی DNA بس��یاری از جنبه ه��ای زندگ��ی ما را 
به ویژه در ژنتیک پزش��کی متحول کرده است. وی در ادامه 
بررسی بیماری های ژنتیکی بومی استان و متابولیک ارثی، 
اختالالت حرکتی، سندرم های ژنتیکی و موارد دیسمورفیک 
و روش های تشخیص سنتی و مدرن بیماری های ژنتیک را 
از جمله محورهای این کنگره دانست و گفت: در این راستا 
100 مقاله شامل 60 مقاله به صورت شفاهی و 40 مقاله به 

صورت پوستر برای ارائه انتخاب شده است.

رئیس انجمن نوروژنتیک کشور:

ایران از كشورهای پیشرو در علم ژنتیک است

رئی�س بنیاد حفظ آث�ار و نش�ر ارزش های 
دف�اع مقدس گفت: تاکنون دو جلد از مجموعه 

دایره المعارف دفاع مقدس مدون شده است.
به گزارش ایرنا س��رتیپ پاس��دار »بهمن کارگر« 
دیروز در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: دایره المعارف 
دفاع مقدس در قالب 20 جلد در دست تدوین است.

وی همچنی��ن »تدوی��ن« تاریخ ش��فاهی جنگ 
تحمیلی را از دیگر اقدامات در دست انجام توسط بنیاد 

حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اعالم کرد.
رئی��س بنیاد حف��ظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع 
مقدس در ادامه گفت: از ابتدای امسال 400 هزار نفر 
از دانش آموزان به اردوهای راهیان نور اعزام ش��ده اند 
که بر اساس هدف گذاری تا پایان سال این تعداد باید 

به یک میلیون نفر افزایش یابد.
وی در ارتباط با احداث باغ موزه های دفاع مقدس 
در کشور گفت: باغ موزه های دفاع مقدس در بسیاری 
از استان ها ساخته ش��ده اند و در استان های خراسان 
رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کهکیلویه 

و بویراحمد در مرحله طراحی قرار دارند.

2 جلد از دایره المعارف 
دفاع مقدس تدوین شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر حمایت 
و اس�تقبال دولت از ورود بخ�ش خصوصی به عرصه 
کشاورزی گفت: ارتقای کیفیت خدمات و محصوالت 

هدف نخست دولت در این بخش است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، عباس کشاورز 
سه ش��نبه شب در مراسم افتتاحیه س��یزدهمین نمایشگاه 
تکنولوژی کشاورزی »نهاده ها، محصوالت و خدمات وابسته« 
اظهار کرد: در کش��ور ایران در زمینه مس��ائل ژنتیک روی 
بذرها پیش��رفت های خوبی را به دست آورده ایم اما تا نقطه 
انتظار هنوز فاصله داریم، چرا که طبق نظر کارشناس��ان و 
متخصصان، توجه به مسائل ژنتیکی روی بذر، می تواند مقدار 

تولید ما را تا 50 درصد افزایش دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت ما در بخش بذر چه 
از منظر شرکت های خصوصی و چه دولتی  وضعیتی مطلوب 
است، همچنین وضعیت در بخش کود و عناصر مغذی هم 
مطلوب اس��ت و هم اس��ف بار، اما در کل از وضعیت بازار در 

این بخش رضایت نداریم.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: وضعیت 
کشاورزی کشور در بخش سموم اصال مورد قبول و رضایت 
نیست که بخشی از آن ناشی از تحریم ها و بخش دیگر آن 

به کوتاهی همت شرکت ها در این بخش برمی گردد.
وی تصری��ح ک��رد: دولت نگ��ران کیفی��ت خدمات و 
محصوالت در بخش کشاورزی است و بدین منظور تصمیم 
قاطع و جدی مس��ئوالن و دولت م��ردان بر ارتقا کیفیت از 
طریق آیین نامه ها، اس��تاندارد اجباری و ارائه تس��هیالت و 

مشوق ها است.
معاون زراعت وزارت جهاد کش��اورزی ادامه داد: دولت 
بنایی بر محدود کردن بخش خصوصی در زمینه کشاورزی 
ن��دارد و از هرگونه فعالی��ت و ورود بخش های خصوصی در 
این عرصه استقبال کرده و با آغوش باز پذیرا است. در حال 
حاض��ر عرصه برای تمام ش��رکت های خصوصی به منظور 
فعالیت باز است و دولت از توسعه بخش خصوصی در زمینه 

کشاورزی استقبال می کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد
استقبال دولت از  ورود بخش خصوصی 

به عرصه کشاورزی

خرم آباد- خبرنگار کیهان:
نحوه محاسبه جریمه وام های بانکی و مؤسسه های 

مالی و اعتباری قانونمند نیست.
قاضی دادگستری لرستان با اعالم یافته های رسیدگی به 
دعاوی بانکی در دادگستری شهرستان خرم آباد افزود: نتایج 
بدس��ت آمده مؤید این است که مبلغ برآورد شده توسط 
کارشناس رسمی امور بانکی به عنوان بدهی وام گیرندگان، 
با مبلغ برآورد شده به وسیله نرم افزار تعبیه شده در سیستم 

بانک ها با اختالف چشمگیر به نفع بانک ها همراه است.
حسن جعفری موحد افزود: اختالف یاد شده در میزان 
بدهی، ناشی از عدم رعایت دستورالعمل ها و مقررات بانک 
مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار نس��بت به نحوه محاسبه 
جریمه تاخی��ر در نرم افزارهای تعبیه ش��ده در بانک های 

مختلف است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: اص��وال س��ود و جریمه تاخیر 
تس��هیالت در دعاوی بانک��ی همچون مطالبه خس��ارت 
تاخیر براساس ش��اخص بانک مرکزی در دعاوی عادی از 
زیرمجموعه های دعوی بوده و باید در دادخواست های ارایه 
شده به دادگاه با تفکیک از اصل وام به صورت جداگانه قید 
شود تا اینگونه زیرمجموعه های دعوی توسط مرجع بی طرف 

همچون کارشناس رسمی بانکی به لحاظ فنی بودن برآورد 
میزان سود و جریمه تاخیر به صورت دقیق برآورد شوند.

جعف��ری موحد افزود: با اعمال این ش��یوه ضمن عدم 
خ��روج دادگاه از اص��ل بی طرفی در دادرس��ی به صورت 
واگذاری زیرمجموعه های دعوی به یکی از طرفین دعوی 
همچون مؤسس��ات پولی و بانکی، مطالبات خارج از عرف 

پشتیبانی قوه قضائیه را به همراه نخواهند داشت.
وی افزود: عدم رعایت این موضوع سبب خواهد شد که 
محاکم به صرف رعایت تشریفات شکلی و ابالغ اخطاریه با 
صدور حکم برابر خواس��ته بانک ها و مؤسسات پولی ضمن 
خروج از اصل بی طرفی، پروسه سوءاستفاده  بعضی بانک ها 
از جهل و ناآگاهی وام گیرنده و ضامنین، مطالبات غیرمعقول 

و زیاده خواهانه را تکمیل کنند. 
وی اضافه ک��رد: در واقع در دعاوی بانکی عدم ارجاع 
برآورد میزان بدهی به کارشناس��ان، این نتیجه نادرست را 
ب��ه همراه دارد که در تمام دادنامه ها مبلغ محکوم ش��ده 
تابع خواس��ته بانک ها و مؤسسات پولی می شوند که اکثراً 

نیز خصوصی هستند.
این قاض��ی افزود: در پرونده های معوقات بانکی بنا به 
دالیلی به مرجع بی طرف همچون کارش��ناس رسمی امور 

بانکی ارجاع نمی ش��ود که این روند محل اشکال بوده چرا 
که زیرمجموعه های دعوی باید توسط مرجع بی طرف و نه 

توسط خواهان و یا خوانده مشخص شود.
قاض��ی  جعفری موحد گف��ت: در حین عق��د قرارداد 
تسهیالتی در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری متاسفانه 
تصویر و یا نسخه ای از قراردادی که به صورت سفید امضاء 
تنظیم شده به وام گیرنده و ضامن ارائه نمی شود و اسناد 
مرب��وط فقط در ن��زد یکی از طرفین ق��رارداد که بانک و 
مؤسس��ات مالی است می ماند و مش��تریان بانک در موقع 
لزوم از کم و کیف قرارداد منعقده و شروط مندرج در آن 

بی اطالع مانده و امکان دفاع از آنان سلب می شود.
وی اضافه کرد:  برای اصالح وضع موجود و عدم تحمیل 
تراکم کاری به شعب دادگاه، ضروری است نرم افزار محاسبه 
سود و جریمه تاخیر نظام مند براساس بخشنامه ها و مقررات 
بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار تهیه و تدوین ش��ود 
و این نرم افزار نظام مند در سیس��تم رایانه ای شعب دادگاه 
تعبیه ش��ود تا محاکم به محض ثب��ت داده ها و اطالعات 
موجود در قرارداد تسهیالتی میزان واقعی بدهی بدهکاران 
را به صورت سیستمی مشخص و براساس آن در پرونده ها 

تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.

قاضی دادگستری لرستان: 

نحوه محاسبه جریمه تاخیر مؤسسات پولی قانونمند نیست

مردم ق�م روز جمعه همزمان با مردم سراس�ر 
کش�ور با برگ�زاری تجمعات و تظاهرات باش�کوه 
ضمن محکومیت توهین نشریه فرانسوی به ساحت 
مب�ارک پیامبر ختمی مرتبت )ص( وحدت خود را 
در مقابل�ه ب�ا تفرقه اندازان دسیس�ه گر به نمایش 

خواهند گذاشت.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ها مردم ایران اس��المی روز 
جمع��ه بعد از اقامه نمازجمع��ه در محکومیت این اقدام 
نش��ریه فرانس��وی که ه��ر از گاهی در قال��ب یک پروژه 
استکباری-صهیونیستی از آستین نشریه ای بیرون می آید 
به خیابان های اطراف محل برگزاری نمازجمعه خواهند آمد 
و خش��م و انزجار خود را همراه با مجاهدان و دوستداران 

پیامبراکرم)ص( در سراسر جهان فریاد خواهند زد.
گفتنی است شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
قم در اطالعیه ای از عموم مردم برای شرکت در این مراسم 

دعوت کرده است.
هم صدایی کهگیلویه و بویراحمد

ش��ورای هماهنگ��ی تبلیغات اس��المی کهگیلویه و 
بویراحم��د نیز در محکومیت توهین به س��احت مقدس 

حضرت خاتم النبیین)ص( بیانیه ای صادر کرد.

این ش��ورا در بیانیه خود با اش��اره به روند رو به رشد 
گرایش به اس��الم در بین جوانان کشورهای غربی تاکید 
کرده است، حاکمان این کشورها با دیدن این نوع گرایش ها 
به تکاپو افتاده اند و در تالش جدی برای جلوگیری از امواج 
خروش��ان این حرکت با سیاه نمایی چهره رحمانی اسالم 

ناب محمدی برآمده اند.
در ادامه این بیانیه از مردم خداجوی استان خواسته 
شده است که روز جمعه سوم بهمن ماه نماز سیاسی عبادی 
این هفته در سراسر استان را تبدیل به محکومیت تمام قد 

اقدام موهن این نشریه هتاک فرانسوی کنند.
مردم در دارالعباده یزد تجمع کردند

عص��ر دیروز دارالعباده ی��زد محل تجمع دلدادگان و 
عاشقان پیامبر مهر و محبت)ص( بود.

مردم و مسئوالن یزد دیروز در اجتماع باشکوهی در 
محل دارالعباده یزد اقدام شرم آور مجله فرانسوی در اهانت 

به پیامبر)ص( را به شدت محکوم کردند.
مردم یزد در ش��عارهای خود، این اقدام بی شرمانه را 
کار آمریکا، صهیونیس��ت ها و گروه های تکفیری خواندند 
و اعالم کردند که مجله فرانسوی با حمایت آنها اقدام به 

چاپ تصاویر و مطالب موهن کرده است.

م��ردم در این اجتماع با س��ر دادن ش��عار »لبیک یا 
محمد)ص(« »یا ایهاالمس��لمون اتحدوا، اتحدوا« عش��ق 
و ارادت خود را به رس��ول خوبی ها و مهربانی ها، حضرت 

محمد)ص( به نمایش گذاشتند.
مردم��ان دیار دارالعباده یزد در این اجتماع باش��کوه 
همچنین با س��ر دادن ش��عار »مرگ بر اس��رائیل«، »از 
تروریسم بیزاریم«، »مرگ بر آمریکا« ضمن محکوم کردن 
اقدام نشریه فرانسوی، نفرت و انزجار خود را از اقدام صورت 

گرفته در این نشریه اعالم کردند.
مردم یزد همچنی��ن در پالکاردهایی حاوی مطالبی 
همچون »ما عاش��ق مبارزه با تروریسم هستیم«، »نحن 
نحب محمد رسول اهلل)ص(« و... آمادگی خود را در مبارزه 

با دشمنان اسالم و مسلمین اعالم کردند.
مردم زنجان نیز در تجمع باشکوهی در حوزه علمیه 
این شهر انزجار خود را از توطئه دسیسه گران غرب علیه 

جهان اسالم فریاد زدند.
در این تجمع باش��کوه که طالب و روحانیون زنجانی 
حضور ویژه ای داش��تند با سر دادن شعارهای »اهلل اکبر«، 
»الاله اال اهلل« و »محمدارسول اهلل« عشق و دلدادگی خود 

را به ساحت قدسی پیامبر گرامی)ص( ابراز کردند.

نمازگزاران جمعه سراسر کشور، فردا یکصدا فریاد می زنند

یاایهاالمسلموناتحدوا،اتحدوا


