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سردار کارگر برنامههای هفته دفاع مقدس را تشریح کرد

بمبی در 10متری رئیسجمهور افغانستان منفجر شد

اجرای  500برنامه محوری با شعار «ما پیروزیم» در هفته دفاع مقدس

تشدید حمالت طالبان در فضای شکست مذاکره با امریکا

رئیس ستاد مرکزی مراسم
پایداری
بزرگداشتهفتهدفاعمقدس
ضمنرونماییازپوسترعمومی.وایامهفتهدفاعمقدسبه
تش�ریح برنامهه�ای هفت�ه دف�اع مق�دس پرداخ�ت.

به گزارش جوان ،سردار بهمن کارگر ،رئیس ستاد مرکزی
مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در نشست خبری
تشریح برنامههای این هفته گفت :تاکنون هر چه پیشرفت
داشتهایم از برکت تجربه ما در هشت سال دفاع مقدس
است .باید ت�لاش کنیم تا این آموزهه��ا حفظ و به نسل
بعدی منتقل شود.
سردار کارگر در ادامه بیان کرد :با توجه به اینکه جوانان
آیندهسازان کشور ما هستند امسال تمرکز برنامهها بیشتر
بر جوانان و نوجوانان و فضای مج��ازی است .همچنین
تالش میکنیم تا برنامههای هفته دفاع مقدس به صورت
مردمی برگزار شود.
رئیس ست��اد بزرگداش��ت سیونهمین سالگ��رد هفته
دفاع مقدس با اشاره به اینکه شع��ار محوری امسال «ما
پیروزی��م» انتخاب شده اس��ت ،خاطرنشان ک��رد :روز
یکشنبه  ۳۱شهریورماه به نام «قدرت ،توانمندی ،اقتدار
نیروهای مسلح» ،دوشنب��ه اول مهرماه «دانشپژوهی،
معرفت ،جوان��ان ،سربازان» ،روز سهشنب��ه دوم مهرماه
«رون��ق تولید ،حمای��ت مردم��ی و خودب��اوری» ،روز
چهارشنب��ه سوم مهرم��اه «بصی��رت ،دشمنشناسی،
والیتمداری و دفاع هم��ه جانبه» نامگذاری شده است.
همچنین «شهیدان ،جانبازان،آزادگان و فخرآفرینان»،
«معنویت ،وحدت مل��ی ،خان��واده و ورزش همگانی»،
«رزمندگان ،حماسهآفرینان و جهادگران» و «فرماندهان،
پیشکسوتان و مسئوالن» به ترتیب عنوان سایر روزهای
هفته دفاع مقدس هستند.
وی افزود :اج��رای  500برنامه مح��وری و  1200برنامه

در سطح استانه��ا و بیش از  10ه��زار برنامه در شهرها
و روستاها ،برگزاری رژه نیروهای مسل��ح در  31استان
کشور که در ته��ران و بندرعباس به ص��ورت ویژه انجام
میشود ،برگزاری نمایشگاههای مختلف فرهنگی ،هنری،
شامل عکس ،پوستر ،کتاب ...،و بیش از  600نمایشگاه،
عطرافشانی  19هزار گلزار شهی��د ،برگزاری بیش از 70
مسابقه فرهنگی ،هنری و ورزشی ،برگزاری بیش از 600
برنامه یادواره شهدا ،رونمایی از  316عنوان کتاب ،مراسم
تجلیل از ایثارگ��ران و خانوادههای معظم شهدا در 120
برنامه ،برگزاری بیش از  50برنامه ش��ب شعر و خاطره
و برگزاری  48نشست تخصصی با موضوعات مختلف از
جمله برنامههایی است که در این هفته برگزار میشود.
سردار کارگر گفت :در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس
نمایشگاهی پیرامون شکست داعش و پهپادهای ساقط
شده برپا خواهد شد .الشه پهپادی که اخیرا ً منهدم شد
و اصل سامانه پدافندی سوم خرداد که با آن پهپاد امریکا
منهدم شد به موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس منتقل
میشود.
وی یادآور شد :در سراسر کشور نیز برنامههای متعددی
پیرام��ون گرامیداش��ت شه��دا و خانوادهه��ای آنها،
پیشکسوتان و اقش��ار مختلف ملت ای��ران که در جنگ

ایفای نقش کردند برگزار میشود و هر یک از دستگاهها
و نهادهای کشور هم برنامههایی برای خود دارند .در ایام
هفته دفاع مقدس موزههای دفاع مقدس به صورت رایگان
میزبان مردم و خانوادهها هستند.
سردار کارگر در پایان یادآور شد :در دفاعمقدس انحصار
نداریم و اگر کسی آن را به خ��ودش منحصر کرد در پی
تحریف است و آن را نمیپذیریم.
سردار کارگر در بخشی از سخنان خود با اشاره به حذف
نام برخی شهدا از تابلوهای کوچهه��ا یادآور شد :حذف
نام شهدا از کوچهه��ا کاری سهوی ب��وده است و کسی
در جمهوری اسالم��ی ایران درباره ن��ام شهدا نمیتواند
عمدا ً چنین کاری انجام دهد .البته این تصمیم مقداری
کجسلیقگی ب��وده است .ما تذک��رات الزم را دادهایم و از
طرفی بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزشهای دفاع مقدس به
دلیل ماهیت فعالیتش درگیر مسائل جناحی نمیشود.
وی تأکی��د کرد :کس��ی جرئت نمیکن��د در جمهوری
اسالمی ایران در رابطه با دفاع مقدس و شهدا چنین کاری
را عمدا ً انجام دهد .اگ��ر هم کسی شیطنتی کند ملت ما
هوشیار هستند.
سردار کارگر با درخواست از دستگاههای مختلف و مردم
افزود :هفته دفاع مق��دس ،هفته جشن ملی است بر این
اساس انتظ��ار میرود سیمای شهر ب��ه همین مناسبت
تغییر کند؛ در این هفته بیشتر کارهای تبلیغاتی صورت
میگیرد؛ زیرا در طول مابقی روزه��ای سال برنامههای
تبیینی انجام میشود.
وی تأکید کرد :در دفاع مقدس همه حضور داشتند؛ لذا
تجلیلی که انجام میشود ،فقط تجلیل از نیروهای مسلح
نیست ،بلکه تجلی��ل از عموم مردم اس��ت ،زیرا در دفاع
مقدس مردم از اقشار و ادی��ان مختلف حضور داشتند و
نقش آفرین بودند.

افتتاح 120مدرسه جدید و توزیع 250هزار بسته نوشت افزار ایرانی از سوی بنیاد برکت
آیین بهره برداری همزمان
ایران
از 120مدرسه جدید برکت
و آغاز توزیع 250هزار بس�ته نوشت افزار اهدایی بین
دان�ش آم�وزان مناطق ک�م برخ�وردار برگزار ش�د.

روز گذشته آیین بهره ب��رداری همزمان از  120مدرسه
برکت با  704کالس درس جدید و آغاز توزیع 250هزار
بسته نوشت اف��زار اهدایی بین دانش آم��وزان مناطق
محروم و کم برخوردار کش��ور در مجموعه چهل سرای
مصالی امام خمینی(ره) تهران برگزار شد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اش��اره به این مطلب
که راه ان��دازی قرارگاه جهادی و طراح��ی و ساماندهی
شبکههای مردمی یکی از مهمترین توفیقات این ستاد
است ،گفت :ب��ا شعاری که امسال از س��وی مقام معظم
رهبری در راستای رونق تولی��د مطرح شد ستاد با قوت
بیشتر توسعه شبکههای مردمی تولید را در پیش گرفته و
تاکنون توانستیم  ۷هزار روستا را به کارگاه تبدیل کنیم.
دکتر محمد مخبر در مورد  ۱۲۰مدرسهای که به همت
بنیاد برک��ت در  ۲۵استان ساخت��ه و افتتاح شد ،تأکید

کرد :این مدارس با هماهنگی آموزش و پرورش استانها
شناسایی و صرفاً در روستاها احداث شده است.
وی همچنین با بیان اینکه  ۸۵درص��د از افراد باالی ۱۵
سال درکشور باسواد ب��وده و  ۱۰۰درصد دانش آموزانی
که به سن تحصیل رسیدهاند در مدارس ثبت نام کردهاند،
به پویش مشق احسان نیز اشاره کرده و گفت ۲۵۰ :هزار
بسته نوشتافزار با همت گروههای جهادی بستهبندی و
به مناطق کمبرخوردار ارس��ال میشوند که امیدواریم با
حمایت مردم این تعداد از بستهها به  ۵۰۰هزار نفر برسد.

در ادامه مراس��م مدیرعامل بنیاد برک��ت ستاد اجرایی
فرمان امام گف��ت ۱۲۰ :مدرسه ب��ا  ۷۰۴کالس درس
همزمان در مناطق محروم کشور افتتاح و به بهرهبرداری
میرسند.
مهندس سعید جعفری با بیان اینک��ه در عمر  ۱۲ساله
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حض��رت امام  ۹۵هزار
میلیارد ریال در  ۵۱هزار و  ۶۵۰پروژه صرف شده است،
ادامه داد :از این میان ۲۸هزار و  ۳۰۰پروژه به ثمر رسیده
و  ۲۳هزار و  ۳۵۰پروژه نیز در حال ک��ار است و تا سال
 ۱۴۰۰این پروژهها نیز به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با تأکی��د بر اینک��ه  ۹۵۰هزار میلی��ارد ریال صرف
شده در پروژهها ،صرفاً در بخ��ش عمرانی نبوده ،گفت:
 ۷۶درصد هزینهها در حوزه اقتص��اد و توانمندسازی و
اشتغال بوده و  ۲۴درصد آن صرف فعالیتهای عمرانی و
زیربنایی شده است.
به گفته این مسئول ،عالوه بر  120مدرسهای که افتتاح
شد ۳۰ ،مدرسه دیگر تا آبان ماه تکمیل و به بهرهبرداری
خواهد رسید.

طالبان درمانده از توافق
بینالملل
ب�ا ترام�پ ،مس�یر
دیپلماسی با دشمنان امریکا و حمله به افغانها را در
پیش گرفته است .دیروز سه انفجار در نقاط مختلف
کابل روی داد که طالبان مسئولت هر سه را به عهده
گرفت .در یکی از این انفجارها ،خودروی بمبگذاری
شده در فاصله  10متری اش�رف غنی ،رئیسجمهور
افغانستان منفجر شد که البته به او آسیبی نرسید.

حوالی ظهر دی��روز دو انفجار در محل برگ��زاری مراسم
سخنرانی انتخاباتی محمد اشرف غنی در والیت پروان در
شمال کابل ،هنگامی رخ داد که غنی رئیسجمهور دولت
وحدت ملی و نامزد انتخابات افغانستان میخواست در یک
گردهماییانتخاباتیدرشهرچاریکارسخنرانیکند.وحیده
شهکار ،سخنگوی والی پروان گفته که انفجار ناشی از مین

مغناطیسیبودهومنابعافغانهممیگوینددراثراینحمله
 22نفرکشته و 38تن زخمی شدهاند کهالبته بهاشرفغنی
آسیبی وارد نش��ده و او در سالمت به سر میبرد .شاهدان
رویداد میگویند این انفجار در فاصله ۱۰متری اشرف غنی
روی داده است .نصرت رحیمی ،سخنگوی وزارت کشور
افغانستان گفته که یک مهاجم موتورسوار موتورسیکلت
بمبگذاری شده خ��ود را در نزدیکی میتینگ انتخاباتی
محمد اشرف غنی ،در منطقه جنگل ب��اغ از توابع والیت
پروان منفجر کرده است .انفجار دیگری هم نزدیکی ظهر
دیروز در حوزه نهم امنیتی کابل و در نزدیکی سفارت امریکا
بهوقوعپیوست.ایندومینانفجاریاستکهطیهفتههای
اخیر نزدیکی سفارت امریکا در کابل رخ داده است .طالبان
مسئولیت هر سه انفجار را بر عهده گرفته است.
اشرف غنی ،ضمن محکوم ک��ردن شدید این حملههای

وحشیان ه تروریستی گفت که مردم افغانستان بهخصوص
مردم شج��اع والیت پروان ،هم��واره در دف��اع از آزادی،
ارزشهای مردمس��االری و نظام جمهوری م��ا ،دلیرانه
ایستادگی کردهاند و هرگز به دشمن اجازه نخواهند داد
تا به اهداف شومشان برسن��د .رئیسجمهور افغانستان
گفت«:تشدید حملههای تروریست��ی و تأکید طالبان بر
کشتار مردم افغانستان ،سبب ناکامی گفتوگوهای طالبان
با امریکا شد .طالبان با ادام�� ه جنایاتشان ،یک بار دیگر
ثابت ساختند که به برقراری صل��ح و ثبات در افغانستان
اراده و دلگرمی ندارند و تمامی حرکاتشان ،جز فریب و
نیرنگ ،چیز دیگری نبوده است» .غنی ادامه داد «:طالبان
دشمن اصلی نظام جمهوری ماست ک��ه با انجام چنین
اعمال بزدالنهای ،هرگز به هدف خویش نمیرسند.
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سناتور جمهوریخواه :درگیری نظامی با ایران اشتباهی بزرگ است

میت رامن�ی ،س�ناتور جمهوریخ�واه امریکایی در
اظهارنظری درباره ادعای دست داشتن ایران در حمله
به تأسیسات نفتی عربستان سعودی ،درباره هرگونه
درگیری نظامی امریکا با ایران هش�دار داده اس�ت.

درادامهاتهامزنیهایمقامهایامریکاییدربارهدستداشتن
ایران در حمله روزشنبه به دو پاالیشگاه «بقیق» و «خریص»
عربستان سع��ودی ،یک سنات��ور همحزبی رئیسجمهور
امریکا هرگونه درگیری مستقیم نظامی این کشور با ایران را

«اشتباهی بزرگ» خوانده است .رامنی در حالی به اظهارنظر
درباره حمله به تأسیسات نفتی آرامکو پرداخته که اتهامزنی
مایک پمپئو ،وزیر خارجه این کشور به ایران درباره حمله به
تأسیساتنفتیعربستانسعودیوتأکید«لیندسیگراهام»
سناتور جمهوریخواه بر «حمله امریکا به پاالیشگاههای نفت
ایران» جنجالهای زیادی ایجاد ک��رده است .میت رامنی
در پیامی توئیتری ادعای بیسند امریکاییها درباره نقش
داشتن ای��ران در حمله یمنیها را تکرار ک��رده اما هرگونه

درگیری مستقیم نظامی این کشور با ایران را رد کرده است.
این سناتور جمهوریخواه نوشت«:مداخله مستقیم ارتش
امریکا در پاسخ به حمالت ایران ب��ه زیرساختهای نفتی
سعودی ،یک اشتباه بزرگ خواهد ب��ود .ایاالت متحده به
فروش تسلیحات به عربستان سعودی ادامه داده است تا این
کشور بتواند از خودش دفاع کند» .رامنی افزود«:اگر عربستان
سعودی به حمالت ایران پاسخ دهد ،ایاالت متحده باید برای
حمایت غیرمستقیم از این کشور آماده باشد».

پایان کار کشتی فرنگی با کسب  3برنز و رتبه چهارم جهان

تیم ملی کش�تی فرنگی
ورزشی
ایران با س�ه م�دال برنز
علیرضا نجاتی ،محمدعلی گرایی و سعید عبدولی و
کسب عنوان چهارمی دنیا به کار خود در رقابتهای
قهرمان�ی جه�ان در قزاقس�تان پای�ان داد.

در روز پایانی این مسابقات کشتی گیران اوزان 77،60و130
کیلوگرم کشورمان برای به دست آوردن مدال برنز به مصاف
رقبای خود رفتند که حاصل تالش آنها کسب دو مدال برنز

توسط علیرضا نجاتی در  60کیلوگرم و محمد علی گرایی در
 77کیلو بود .منجزی هم در دیدار ردهبندی به کشتیگیر
کوبایی باخت و از رسیدن به مدال محروم شد .پیش از این
سعید عبدولی در وزن  82کیلو اولین مدال برنز را بهدست
آورده بود .در پایان این رقابتها تیم ملی کشتی فرنگی ایران
توسط علیرضا نجاتی در ،۶۰محمدعلی گرایی در ۷۷و سعید
عبدولی در ۸۲کیلوگرم به سه مدال برنز رسید .میثم دلخانی
در  ۶۳و امیر قاسمی منجزی در  ۱۳۰کیلوگرم پنجم شدند

اما پویا ناصرپور در  ،۵۵حامد تاب در  ،۶۷امین کاویانینژاد
در  ،۷۲رامین طاهری در  ۸۷و محمدهادی ساروی در وزن
 ۹۷کیلوگرم با شکست مقابل حریفان از گردونه مسابقات
حذف شدند تا تیم ایران در نهایت با کسب  75امتیاز بعد از
تیمهای روسیه ،گرجستان و ازبکستان مقام چهارم جهان را
به دست آورد .ضمن اینکه علیرضا نجاتی ،محمد علی گرایی
و امیر قاسمی منجزی موفق به کسب سهمیه المپیک2020
توکیو شدند.

پرش بلند واليبال ايران از روي ديوار چين
تيم مل�ي واليب�ال در مرحل�ه دوم قهرماني آس�يا،
دي�روز چي�ن را  3بر صفر شكس�ت داد و ام�روز در
دومين ب�ازي اي�ن مرحله ب�ه مصاف هن�د ميرود.

در شروع مرحله دوم رقابتهاي واليب��ال قهرماني آسيا،
عصر ديروز تيم ملي كشورمان به مصاف چين رفت؛ تيمي
كه لوزانو ،سرمربي سابق كشورمان هدايت آن را بر عهده
داشت و يكي از رقيبان اصلي اي��ران در راه كسب سهميه
المپيكبهشمارميرود.باتوجهبهحساسيتبااليمسابقه،
كوالكوويچ تيم ايران را با تركيب اصلي راهي میدان كرد .
بازي در ست اول با رقابت نزديك دو تيم آغاز شد اما اين تيم
كشورمان بود كه وقت اول فني استراحت را با نتيجه  8بر 6
به نفع خودش به پايان رساند .در ادامه اين برتري حفظ شد

تا در وقت دوم فني استراحت اختالف به سه امتياز برسد
و نتيجه  16بر  13شود .در نهايت هم اين ست با برتري 25
بر  18ايران به پايان رسيد تا تيم كشورمان در ست شماري
يك بر صفر پيش بيفتد .ست دوم را اما چينيها بهتر از ايران
آغاز كردند و از همان امتيازهاي اول فاصله انداختند تا وقت
اول فني با حساب  8بر  5به نفع چين ب��ه پايان برسد.
اين اختالف در ادامه بيشتر هم شد و چين در امتياز 10
اختالف را به پنج امتياز رساند اما در ادامه تيم كشورمان
توانست با استفاده از سرويسهايي كه دريافت را براي
چينيها مشكل ميك��رد و همچنين دف��اع روي تور،
فاصله را جبران كند و دو تي��م در امتياز  14برابر شوند
و با سرويس محمد موسوي تيم كشورمان در اين ست

توانست  15بر  14جلو بيفت��د و در ادامه وقت دوم فني
استراحت با برتري  16ب��ر  15ايران به دست بيايد .اين
برتري تا پايان ست حفظ شد و ست دوم هم با پيروزي
 25بر  23ايران به پايان رسيد تا در مجموع نتيجه 2بر
صفر به نفع تيم كشورمان شود.
ست سوم را تيم كشورمان طوفان��ي آغاز كرد و از همان
امتيازهاي اول با اين تيم فاصله انداخت ،طوري كه وقت
اول فني استراح��ت با برتري  8بر  2و وق��ت دوم فني با
برتري  16بر  9ايران رقم خورد تا در نهايت اين ست هم با
پيروزي تيم با كشورمان با نتيجه  25بر 17به پايان برسد
و در مجموع تيم ملي واليبال كشورمان با نتيجه  3بر صفر
چين را شكست دهد.

