
وزارت بهداشت مقدار مجاز سموم باقيمانده 
در مواد غذايي را مشخص مي كند 

طبق قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت مسئول   جامعه سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: 
تعيين و ابالغ بسته خدمات مورد تعهد صندوق هاي بيمه پايه سالمت است و اين برنامه 

از ابتداي سال دوم اين قانون اجرا مي شود. 
ايرج حريرچي با اشاره به تكاليف اين وزارتخانه در قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه اظهار كرد: در 
ماده ۷۰ اين قانون دولت مكلف شده است براي تحقق سياست هاي كلي سالمت شامل تأمين منابع 
پايدار و مديريت منابع از طريق نظام بيمه اي با محوريت وزارت بهداشت تا پايان سال اول اجراي 
برنامه اقداماتي انجام دهد؛ همچنين براي توسعه كمي و كيفي بيمه ها مديريت منابع از طريق نظام 
بيمه اي با محوريت وزارت بهداشت تا پايان س��ال اول اجراي برنامه اقداماتي را انجام دهد. در اين 
برنامه پوشش بيمه سالمت براي آحاد جمعيت كشور اجباري شده است و برخورداري از يارانه دولت 
منوط به ارزيابي وسع خواهد بود.  وي افزود: حق بيمه شامل سرپرست خانوار و تمام افراد تحت تكفل 
است و ۷درصد درآمد فرد را شامل مي شود. از سال ۱۳۸۴ طرح گسترش بيمه روستايي، اجباري 
شد و ۲۳ ميليون روستايي تحت پوشش خدمات بستري و س��رپايي قرار گرفتند. در طرح تحول 
نظام سالمت نيز ۱۱ميليون نفر در سال اول اجراي طرح بيمه شدند. تمام افراد تحت پوشش كميته 
امداد، بهزيستي و برخي اقشار خاص هم تحت پوشش بيمه رايگان قرار گرفتند. در مجموع تقريباً ۵۰ 
درصد افراد تحت پوشش بيمه رايگان بيمه شدند و دولت حق بيمه آنها را مي پردازد. اين كار نيز بايد 
بر اساس ارزيابي وسع انجام شود.  سخنگوي وزارت بهداشت اضافه كرد: يكي از مشكالت ما پرداخت 
نشدن حق بيمه پايه سالمت كاركنان برخي دستگاه هاي اجرايي با ادعاي كسري منابع است كه 
دود اين كار به چشم بيمارستان هاي دولتي مي رود. اين موضوع در قانون برنامه ششم توسعه نيز 
مورد توجه قرار گرفته است.  حريرچي با اشاره به بند »ت« ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه تصريح 
كرد: طبق اين بند، عقد قرارداد هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي خدمات تشخيصي، 
بهداشتي و درماني مشمول بسته بيمه پايه سالمت توسط شركت هاي تجاري و صندوق هاي بيمه 
پايه با اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است. در بند ديگري از اين قانون آمده است كه پزشكان و 
مراكز ارائه دهنده خدمات پزشكي و مؤسسات ارائه دهنده خدمت، دارو و كاالهاي سالمت شامل 
دولتي، غيردولتي، خصوصي و خيريه موظف به رعايت تعرفه هاي مصوب دولت هستند و دريافت 
هر گونه وجه مازاد بر تعرفه مشمول مجازات قانوني است.  وي ادامه داد: بسته خدمات مورد تعهد 
صندوق هاي بيمه پايه سالمت نيز طبق قانون برنامه ششم توسعه بايد توسط وزارت بهداشت تعيين 
و ابالغ شود. اين برنامه از ابتداي س��ال دوم اجرايي خواهد شد. عالوه بر آن پايگاه اطالعات بر خط 
بيمه شدگان درمان كشور در سال اول اجراي قانون بايد در سازمان بيمه سالمت تشكيل شود. از 
ابتداي سال دوم اجراي اين قانون نحوه دريافت خدمات بيمه شدگان از مراكز بهداشتي، تشخيصي، 
درماني و دارويي به صورت واحد توسط بيمه سالمت طراحي و اجرا مي شود.  به گفته سخنگوي 
وزارت بهداشت اين وزارتخانه موظف است با همكاري جهاد كشاورزي مقدار مجاز سموم باقيمانده 
در مواد غذايي و ميزان مصرف كودهاي شيميايي را مشخص كند؛ همچنين وزارت بهداشت بايد 
در سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، فهرست مواد و فرآورده هاي غذايي سالم و ايمن و 

سبد غذايي مطلوب براي گروه هاي سني مختلف را اعالم كند. 

جلسه سرمربي  تيم ملي با رئيس   ورزشي
فدراس�يون فوتبال عصر دي�روز در محل 
فدراس�يون برگزار ش�د. در اين جلسه دو 
طرف به بررس�ي ش�رايط تيم مل�ي، روند 
آماده سازي و بازي هاي تداركاتي پرداختند. 
كارلوس كرش بعد از اين جلسه طوالني گفت: 
اين جلسه، نيمه دوم جلسه اي بود كه در مسكو 
داشتيم. اين فرصت را داشتيم كه به صورت شفاف 
درباره مسائل گذشته صحبت كنيم. بايد خيلي 
شفاف درباره آينده تيم ملي هم صحبت كنيم. 
درباره برنامه هاي آماده سازي تيم ملي بايد گفت 
كه با جزييات كامل و اهميت زياد آنها را بررسي 
كرديم چون بسيار مهم اس��ت.  وقتي صحبت 
از دش��واري كارمان در جام جهاني مي شود اگر 
همه ما دست به دست هم بدهيم، باز هم كارمان 
سخت است و باز هم كافي نيست. در نتيجه قبل از 
جام جهاني بايد كنار هم باشيم. كار بسيار سختي 

پيش رو داريم البته چيزي غيرممكن نيست. همه 
يك هدف داري��م و آن صعود به مرحله بعد جام 
جهاني است.  وي ادامه داد: هدف اول ما اين است 
كه بازيكنان براي رقابت پيش رو آمادگي كامل را 
داشته باشند چون سطح رقابت بسيار باال است. 
در ماه مارس همان طور كه با تاج مرور كرديم، 
دو بازي دوستانه و تداركاتي با تيم هايي كه نحوه 
بازي تيم هاي امريكاي التين  و اروپا را داش��ته 
باشند، خواهيم داشت.  سرمربي تيم ملي با اشاره 
به مسئله حضور تيم هاي باشگاهي در رقابت هاي 
ليگ قهرمانان آسيا گفت: هنوز  اي اف سي برنامه 
اين رقابت ها را به تعويق نينداخته و اين كار ما را 
دشوار مي كند چون با روزهاي فيفادي تداخل 
دارد، از طرف��ي در ارديبهش��ت ماه برنامه مان با 
ليگ قهرمانان تداخل دارد و اين باعث مي شود 
بازيكنان لژيونر را در اختيار نداشته باشيم. اين 
مس��ائل براي رس��اندن بازيكنان به سطح جام 
جهاني براي ما مش��كل ايج��اد مي كند.  كرش 

افزود: اميدوارم مربيان ب��ه من اعتماد كنند، به 
تجربه ۳6 ساله من اعتماد كنيد تا با اين همكاري 
دوطرفه به موفقيت دست پيدا كنيم. ما با قهرمان 
اروپا و قهرمان س��ابق جهان و يك��ي از بهترين 
تيم هاي آفريقا بازي داريم اما همه اين عنوان ها 
مربوط به زمان ابتداي جام جهاني اس��ت. قرار 
نيست آنها هميشه قهرمان باشند اينگونه بازي ها 
بازي موش و گربه اس��ت و هميش��ه گربه اين 
بازي را نمي برد.  س��رمربي تيم ملي گفت: روند 
آماده س��ازي ما در ماه هاي دي، بهمن، اسفند و 
فروردين بسيار مهم است و اميدوارم همه آن را 
درك كنند چون براي ما مثل تيوپ غريق نجات 
است. بايد تجهيزات و امكانات الزم را در اختيار 
داشته باشيم و در عين حال به موقع بازيكنان هم 
در خدمت تيم باشند.  كرش با تأكيد بر باال بردن 
ميزان آمادگي بازيكنان ليگ گفت: آنها توانايي 
6۰ دقيقه ب��ازي را دارند اما فوتب��ال 6۰ دقيقه 

نيست و اين بايد اصالح شود. 

معاون برنامه ريزي، توس��عه شهري و امور  ش��وراي ش��هرداري ته��ران با اش��اره به   جامعه
چابك سازي و كوچك سازي شهرداري تهران گفت: متأسفانه برخي از 
فعاليت هاي شهرداري با يكديگر موازي بوده و بايد برخي از سازمان ها و 
دستگاه ها با يكديگر ادغام شوند.  حجت اهلل ميرزايي اظهار كرد: در حال 
حاضر مديريت شهري براساس برنامه پنج ساله دوم عمل مي كند و اين 

برنامه تا پايان سال 9۷ به اتمام مي رسد.  

وي به اصالح ساختار س��ازماني شهرداري تهران اش��اره كرد و گفت: 
متأسفانه برخي از فعاليت ها در اين مجموعه موازي يكديگر بوده و قاعدتاً 
بايد اصالح ساختار سازماني صورت بگيرد كه البته اين فعاليت شروع 

شده است، اما زمانبر خواهد بود. 
معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران افزود: 
اين اصالح ساختاري در راستاي چابك سازي و مأموريت هاي شهرداري 

تهران خواهد بود. 

  رهبر جنبش انصاراهلل: ملت يمن توطئه ای بزرگ را پشت سر گذاشت
سيدعبدالملک  بدرالدين الحوثی     جهان
رهبر جنبش انصاراهلل دو  شنبه شب با اشاره 
ب�ه كش�ته ش�دن عل�ی عب�داهلل صال�ح 
گفت:»امروز روز اس�تثنايی و بزرگی است، 
چراكه روز س�قوط و نابودی توطئه اس�ت.«

به گزارش ش��بكه الميادي��ن، رهبر جنبش 
انصاراهلل س��اعاتی پس از كش��ته شدن علی 
عبداهلل صال��ح، رئيس جمهور پيش��ين يمن 
درباره تحوالت رخ داده در اين كشور سخنرانی 
كرد. سيد عبدالملك الحوثی با اشاره به توطئه 
عربستان س��عودی و متحدانش برای ايجاد 
اختالف در بين گروه های يمنی گفت:»امروز 
روزی استثنايی و بزرگ است، چراكه امروز روز 
سقوط توطئه است«. الحوثی از دستگاه های 
امنيتی و نهادهای دولتی كه تالش های زيادی 
برای مقابله با توطئه »شبه نظاميان خيانتكار « 
انجام داده اند، تقدير و از قبايل يمنی كه مقابل 
توطئه ايس��تاده اند، تش��كر كرد. وی افزود:  
»از مواضع مس��ئوالنه و آگاهانه انس��ان های 
آزاده خواه در حزب كنگره ملی يمن، قدردانی 
می كنيم. « رهبر انصاراهلل تصريح كرد: »امروز از 
توطئه و مشكل بزرگ عبور كرديم و توطئه ای 

كه برای امنيت يمن تهديد جدی محس��وب   
می ش��د، خنثی شده اس��ت.«  رهبر انصاراهلل 
تأكيد ك��رد كه يمنی  ها اين س��ؤال را مطرح 
می كنند كه چگونه ممكن است مواضع برخی 
از مقابله با دش��من به همدس��تی با او تغيير 
كند. وی گفت:»دعوت به شر و فتنه و ايجاد 
ناامنی، يمنی  ها را غافلگير كرده است«. سيد 
عبدالملك الحوثی افزود:»توطئه دشمن ظرف 

سه روز خنثی شده است.« 
 وی تأكيد ك��رد: »وقتی كه طرف��داران علی 
عبداهلل صالح، باز ش��دن صفحه جديد روابط 
با دش��من را اع��الم كردند، از آنها خواس��ته 
بوديم كه در مواضع خود تجديد نظر كنند.« 
 س��يدعبدالملك الحوثی افزود:  »س��خنرانی 
رس��انه ای انجام ش��ده بين ش��به نظاميان و 
كشورهای متخاصم هماهنگ شده بود و اين 
برای شرفای حزب كنگره غافلگيركننده بود.« 
 رهبر انصاراهلل تأكيد كرد: »دش��من سعودی 
از شبه نظاميان جنايتكار پش��تيبانی هوايی 
می كرد با اين هدف كه صنعا سقوط كند. آنها 
به مش��غول بودن ما در جبهه های نبرد عليه 
متجاوزان چشم دوخته بودند و فكر می كردند 
كه مشغول بودن ما در اين جبهه   ها بر قدرت 

ما برای مقابله با توطئ��ه و فتنه تأثير خواهد 
گذاش��ت.«  وی خاطرنش��ان كرد كه اولين 
عاملی كه منجر به نابودی توطئه شده است، 
مقابله ملت يمن با دشمن در برابر فتنه است. 
عبدالملك الحوثی در ادامه سخنان خود تأكيد 
كرد كه توطئه از لحاظ سياس��ی، رسانه ای و 
نظامی تحت حمايت بود و كشورهای متخاصم 
حامی آن بودند. عربس��تان، ام��ارات، امريكا 
و انگليس متحمل شكس��ت تاريخی شدند. 
جنگ شبه نظاميان وابس��ته به علی عبداهلل 
صالح جنگ عربستان و امارات بود. وی تأكيد 
كرد: »شليك موشك بالدار به سمت تأسيسات 
هسته  ای در ابوظبی، پيام مهمی برای دشمن 
دارد. دشمن فكر می كند يمن در لبه پرتگاه 
قرار دارد، اما آنچه رخ داده اس��ت، اين است 
كه يمن عمق خاك امارات را هدف قرار داده 
است.«  وی خطاب به كش��ورهای متخاصم 
گفت:»به اس��تثمارگران می گوييم كه يمن 
مكان مناسبی برای اس��تثمار نيست.«  رهبر 
انصاراهلل در پايان سخنرانی خود از مردم يمن 
خواست در اعتراض به تالش های تخريبگرانه 
و فتنه آمي��ز، در تظاهرات امروز )سه ش��نبه( 

شركت كنند. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 14 آذر1396   -    16 ربيع االول 1439
سال نوزدهم- شماره 5252 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

چوب ورزشكارساالري به تن وزنه برداري 
خورد/ فريدون حسن

۱۳

سكوت و موج جديد تحريم هاي برجامي 
محمد اسماعيلي

۱

كاتسا قاتل برجام خواهد شد 
دكتر يداهلل جواني 

۲

چوب حراج بن سلمان بر فلسطین
نعمان رحيمی

۱۵

مدير مسئول روزنامه جوان: 

بزرگ ترین مشکل اصالحات 
جابه جایی »نقد« با»نفي« بود

وحيد جليلی: وفاداران به انقالب
 نسبت به دستاوردها به روز رسانی كنند

ويژه هاي جوان  

   خدمتي كه حزب اللهي ها به دشمن مي كنند
   خودشان مي سازند خودشان باور مي كنند!

صفحه 2   جنبش سبز هم مال شما نبود؟!

100 هزار فارغ التحصيل 
 بيكار دكترا 

فرصت يا تهديد؟!

3

با اتمام پايان مهلت 6۰ روزه 

محمد اسماعيلي
اعم��ال   يادداشت ب��راي  كنگ��ره 

تحريم هاي جديد عليه ايران 
)به دليل احاله پرونده هسته اي از دولت به كنگره امريكا( 
بر اساس گزارش واشنگتن پست اين نهاد امريكايي درماه 
دس��امبر نمايندگان آن چندين ط��رح مختلف را براي 
اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران در دستور كار دارد. 

در حالي به پاي��ان ضرب االجل دونال��د ترامپ و اعمال 
تحريم هاي بيش��تر عليه كشورمان توس��ط كنگره اين 
كشور نزديك مي ش��ويم كه اقدامات و رفتارهاي دولت 
اوباما و ترامپ بارها ناقض روح و متن برجام بوده است و 
چنانچه كنگره اين كشور به بهانه عدم پايبندي ايران به 
توافق هسته اي ، تحريم هاي جديدي را عليه كشورمان 
وضع كند دومينوي نقض برجام شكلي سازمان يافته و 

جامع تر به خود مي گيرد. 
مايك پنس مع��اون رئيس جمهور امريكا ني��ز اخيراً در 
س��خناني از همپوش��اني دولت با كنگره امريكا بر سر 
وضع تحريم هاي مجدد عليه اي��ران مي گويد: » ترامپ 
به ايران هشدار داده و همين ماه قبل هم راهبرد تازه اي 
براي مقابله با اقدامات ايران براي بي ثبات سازي منطقه 
و تضعيف امنيت اسرائيل، ارائه كرد. در حال كار با كنگره 

براي تدوين طرحي تازه در مورد برجام هستيم.«
در شرايطي موج تحريم جديد برجامي به بهانه گزارش 
اخير دولت دونالد ترامپ با مشاركت دولت – كنگره در 
جريان است كه در داخل كشور همچنان اين تلقي وجود 
دارد كه مي توان برجام را با س��كوت – اغماض در قبال 
نقض هاي صورت گرفته توس��ط امريكا و اروپا زنده نگه 
داشت در حالي كه اتخاذ چنين سياستي در ۲۷ ماه اخير 
نتيجه معكوس به همراه داشته است و به تشديد اقدامات 
ضدايراني اعضاي اتحاديه اروپا نيز توسعه پيدا كرده است 
چرا كه اروپا به عنوان يكي از اضالع مهم توافق هسته اي 
زماني كه دستگاه ديپلماسي را فاقد اراده و پويايي الزم 
براي جلوگيري از نقض برجام توسط امريكا مي بيند خود 
نيز به اين سمت تمايل يافته كمااينكه تعهدات دهگانه 
خود را همچنان روي زمين گذاشته و قدم هاي تهاجمي 
را نيز عليه جمهوري اسالمي ايران همسو با امريكايي ها 
برداشته است كه مهمترين آن متهم كردن ايران به نقض 
قطعنامه ۲۲۳۱ و ارجاع پرونده موشكي ايران به شوراي 

امنيت سازمان ملل است. 
گستردگي اقدامات ضد ايراني توس��ط اروپا و دولت 
و كنگره امريكا در حالي اس��ت كه سه مرجع مجلس 
شوراي اسالمي، دولت ) دستگاه ديپلماسي( و شوراي 
عالي امنيت مل��ي )كميته نظارت بر اج��راي برجام( 
تحرك حداقلي براي پاسخ دهي متقابل نداشته و اگر 
جلساتي را برگزار كرده ، نتايج و تصميمات اين جلسات 

در هاله اي از ابهام قرار دارد. 
اين عدم تحرك سه مرجع موردنظر مي تواند به دو دليل 
صورت گرفته باشد؛ نخس��ت، تصميم گيران حاضر در 
مجلس ، دولت و شوراي عالي امنيت ملي حفظ برجام 
با وضعي��ت كنوني را ي��ك اولويت دانس��ته و ضرورتي 
نمي بينند تا نسبت به نقض آن واكنش مناسبي از خود 
نشان دهند، دليل دوم اشراف تصميم گيران به اين مسئله 
كه با توجه به متن برج��ام و روند حل و فصل اختالفات 
ناش��ي از برجام)چهارگانه حل و فصل اختالفات( ايران 
نه تنها نمي تواند شكايت از نقض و عدم اجراي تعهدات 

را از مسير ، كميسيون مشترك برجام )سطح معاونين 
وزرا(، كميسيون برجام )س��طح وزرا(، هيئت سه نفره و 
شوراي امنيت سازمان ملل ، به نتيجه برساند بلكه طرح 
ش��كايت در اين چهارگانه مي تواند منجر به بازگش��ت 
پذيري تحريم ها و احياي شش قطعنامه گذشته شوراي 

امنيت بينجامد. 
مكانيسم موسوم به ماشه از داليلي مهم است كه در 
صورت شكايت ايران به مراجع چهارگانه عليه ايران 
به كار گرفته خواهد ش��د و به همين دليل است كه 
مراجع سه گانه داخلي رغبتي براي طرح شكايت از 

خود نشان نمي دهند. 
در فقدان نقش پذيري مراجع سه گانه، دستگاه ديپلماسي 
تالش دارد به افكارعمومي القا نمايد كه وزارت امور خارجه 
در حال پيگيري موارد نقض برجام و احقاق حقوق جامعه 

ايراني از مسير كميسيون مشترك برجام است. 
كمااينك��ه اخباري مبني ب��ر برگزاري دهمي��ن دور از 
كميسيون مش��ترك برجام به گوش مي رسد در حالي 
كه ۱۰ جلسه گذشته اين كميسيون بنا به داليلي كه در 
ادامه خواهد آمد حاوي هيچ دستاوردي نبوده و مهمتر 
تركيب اعضاي كميسيون مشترك به گونه اي مي باشد 
كه صدور حكم حمايتي از ايران توسط اين كميسيون 

غيرممكن است. 
كميسيون حل و فصل اختالفات هشت عضو دارد شامل : 
دولت هاي ايران، چين، فرانسه، آلمان، روسيه، انگلستان 
و اياالت متحده، به همراه نماينده عالي اتحاديه اروپايي 
در امور خارجه و سياست امنيتي كه تمام اعضاي ۵+۱ 
به عنوان يك طرف از توافق هر ك��دام صاحب يك راي 
بوده و ايران به عنوان يك پ��اي توافق تنها صاحب يك 

رأي مي باشد. 
يعني در كميسيون مشترك برجام كه وظيفه آن نهايتا 
داوري و صدور حكم به نفع يكي از طرف هاي دعواهاي 
احتمالي اس��ت، ۱+۵ داراي هفت رأي و ايران تنها يك 
رأي دارد اين بدان معناس��ت كه چنانچه الزم باشد اين 
كميسيون تصميمي در جهت معرفي ناقض برجام بگيرد 
آن طرف قطعا كشورهايي مانند امريكا، انگليس و فرانسه 
نخواهند بود چرا كه از هشت رأي ماخوذه تنها يك رأي 
به ايران تعلق داشته و چنانچه مدعي همراهي كشورهايي 
مانند روسيه و چين هم در حمايت از ايران باشيم در اصل 
آراي ماخوذه تغيير  چنداني صورت نمي گيرد و نهايتا پنج 

رأي در ضديت ايران باقي خواهد ماند. 
چنانچه بيانيه ها و مواضع مقامات دو طرف توافق هسته اي 
را پس از 9 جلسه كميس��يون مشترك برجام ) در سطح 
معاونين( و دو جلسه كميسيون در سطح وزرا مورد مداقه 
قرار دهيم پيداست كه برگزاري اين جلسات هيچ گاه به 
تصميمي مش��خص )صدور رأي( ختم نشده و مسئوالن 
برگزاري اين جلسات ) نمايندگان اتحاديه اروپا( ترجيح 

داده به صرف بيانيه هاي غيرالزام آور بسنده كنند. 
در اين ميان نبايد از عنصر مهم »فق��دان اراده كافي در 
طرف ايراني براي پيگيري هاي مستمر حقوقي در قالب 
چهارگانه حل و فصل اختالفات نيز چشم پوشي كرد كه 
چنانچه اين اراده در وزارت امور خارجه وجود داشت از 
كميسيون مشترك و كميسيون وزرا درخواست رسمي 
مي كردند تا نسبت به صدور رأي اهتمام كرده و زمينه را 
براي برداشتن گام هاي بعدي ) هيئت سه نفره و شوراي 

امنيت سازمان ملل( هموار سازد. 

سكوت و موج جديد تحريم هاي برجامي 

 كرش: به تجربه 36 ساله من اعتماد كنيد 

شهرداري تهران كوچك مي شود 

هزينه هاي زندگي در كالنشهرها تا حدي افزايش پيدا كرده كه به اذعان 
مديركل دفتر ستاد ملي بازآفريني شهري، در شهر تهران »خوابگاه كارمندي« در حال رواج يافتن است

رواج خوابگاه كارمندي در تهران

انیمیشن ايران  با»فهرست مقدس«  در اوج

   اقتصادي

 عاقبت خيانت 
صدام كوچک

علی عبداهلل صالح در حال فرار از صنعا كشته شد

   صبح ديروز انصاراهلل پس از يک جنگ ش�هری پنج روزه توانس�ت 
حاميان علی عبداهلل صالح را از بخش عمده صنعا عقب رانده و س�پس 
خانه علی عبداهلل صالح را در صنعا منفجر كند. ظاهراً صالح قبل از انفجار، 
از خانه خود گريخته بود ولی ساعتی بعد در مسير فرار از صنعا با خودرو، 
به همراه عارف زوكا، معاون خود و ياسرالعواضی، دبيركل حزب المؤتمر 
كشته شد. سيدعبدالملک بدرالدين الحوثی   رهبر جنبش انصاراهلل با 
اشاره به كشته ش�دن علی عبداهلل صالح گفت:»امروز روز استثنايی و 
بزرگی است، چراكه روز سقوط و نابودی توطئه است.« | صفحات يک و 15 

سالروز ميالد پيامبر اعظم)ص( و امام جعفرصادق)ع( مبارک باد

 هت تريک طاليي سهراب 
با شكستن ركورد جهان

  س�هراب مرادي در دس�ته 94 كيلوگ�رم با باال 
بردن وزنه 233 كيلويي ركورد 17 ساله وزنه بردار 

لهستاني را شكست و قهرمان جهان شد

هشدار جهان اسالم 
به انتقال سفارت امريكا

به قدس

15

  حماس: در صورتی كه طرح امريكا مبنی بر به رسميت 
ش��ناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيس��تی 
عملی شود، امت اسالمی و عربی تحريك شده، همچون 
جرقه های آتش بزرگی دامن اسرائيل را خواهند گرفت

ك�رش:
به تجربه  36 ساله من

 اعتماد كنيد 

1

  ما ب��ا قهرمان اروپا و قهرمان س��ابق جه��ان و يكي از 
بهترين تيم هاي آفريقا بازي داريم اما همه اين عنوان ها 
مربوط به زمان ابتداي جام جهاني است. قرار نيست آنها 
هميشه قهرمان باشند اينگونه بازي ها بازي موش و گربه 

است و هميشه گربه اين بازي را نمي برد
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