
*مرحله نهايي رقابت هاي انتخابي تيم ملي کشتی آزاد طی روزهاي 30 و 31 خردادماه در تهران برگزار مي شود که اعضای 
شورای فنی اعالم کردند اين رقابتها با يک کيلوگرم ارفاق وزن برگزار می شود.همچنين مرحله نهايی رقابت های انتخابی تيم ملی 

کشتی فرنگی بزرگساالن نيز بصورت همزمان با مسابقات انتخابی آزادکاران در سالن شهدای هفتم تير تهران برگزار می شود.
*مسئوالن فیبا آسیا به دنبال درخواست ایران مبنی بر برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا، اعالم کردند 
که این رقابت ها طبق برنامه قبلی در اردن برگزار خواهد شد چراکه این کشور تصمیمی برای انصراف از میزبانی ندارد.

تیم ملی بسکتبال که برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی جهان آماده می شود به منظور برگزاری 
نخستین اردوی برون مرزی خود امروز به ترکیه سفر می کند.

مهمد بچيروويچ، سرمربی تيم ملی بسکتبال برای آغاز اردوهای آماده سازی اين تيم از 26 بازيکن دعوت کرد اما با تصميم 
وی تنها 15 بازيکن تيم ملی بس��کتبال در اردوی آماده س��ازی ترکيه همراهی می کنند.صمد نيکخواه بهرامی، حامد حدادی، 
مهدی کامرانی، آرن داودی، حامد حسين زاده، حامد آفاق، محمد جمشيدی، سعيد داورپناه، حامد سهراب نژاد، اوشين ساهاکيان، 
روزبه ارغوان، اصغر کاردوست، جواد داوری و محمد حسن زاده 14 بازيکنی هستند که از تهران راهی ترکيه می شوند. سامان 
ويسی هم که از ابتدای تمرينات تيم ملی بسکتبال به دليل سفر خارج از کشور غايب بود، در اردوی ترکيه به ترکيب تيم ملی 
ملحق می ش��ود تا ترکيب پانزده نفره ملی پوش��ان کامل شود.تيم ملی بسکتبال برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسيا آماده 
می ش��ود که طی روزهای دهم تا نوزدهم مردادماه در مانيل فيليپين برگزار می ش��ود. سه تيم برتر اين رقابت ها سهميه حضور 

در پيکارهای جهانی را کسب می کنند.
نامشخص بودن حریف سوم ایران

همچنين ديروز در حالی که هنوز چهره دو تيم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسيا مشخص نشده 
است، قرعه کشی اين رقابت ها انجام شد که طی آن تيم ملی بسکتبال ايران بر اساس قرعه کشی در گروه سوم با تيم های چين 
و کره جنوبی همگروه شد.بر اساس قرعه کشی صورت گرفته که با در نظر گرفتن حضور 16 تيم انجام شده ، تيم ايران در گروه 
 C با تيم های چين و کره جنوبی همگروه ش��ده اس��ت. بر اس��اس قرعه کشی مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسيا، گروه C
که ايران هم در آن قرار دارد سخت ترين گروه اين رقابت هاست که فيبا آسيا از آن به گروه مرگ تعبير کرده است. گروه بندی 
تيم های ش��رکت کننده در مس��ابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسيا به اين شرح است:*گروه A: چين تايپه، عربستان، اردن، 

فيليپين*گروه B: هنگ کنگ، قطر، ژاپن، لبنان*گروه C: ايران، چين، کره جنوبی*گروه D: قزاقستان، هند،بحرين
عالوه بر اين تيم ها، دو تيم ديگر نيز در مس��ابقات بس��کتبال قهرمانی مردان آس��يا شرکت خواهند داشت که پس از پايان 
تورنمنت آس��يايی جنوب ش��رق معرفی خواهند ش��د. فيليپين ديگر تيم اين منطقه از مسابقات بود که به دليل برخورداری از 

امتياز ميزبانی، بدون حضور در رقابت های انتخابی سهميه آسيايی گرفت و در گروه A هم قرار گرفت.

س�ازمان خدم�ات موتوری ش�هرداری اصفه�ان در نظر دارد 
پ�روژه مس�یریابی بهینه ماش�ین های جمع آوری پس�ماند 
شهر را با اس�تفاده از سیس�تم اطالعات جغرافیایی GIS و 
سیستم های پش�تیبان تصمیم از طريق شناس��ايی پيمانکاران 
واجد ش��رايط واگذار نمايد. لذا از کلي��ه متقاضيان دعوت به عمل 
می آي��د از تاريخ درج آگهی به مدت 10روز جهت کس��ب اطالعات 
تکميلی به ش��ماره تلفن های 03114456060 و 03114455106 
تماس حاصل نموده و از وب سايت اين سازمان به نشانی اينترنتی 
www.isfahan.ir/khadamatmotori بازديد بعمل آورند.

ضمن��ا متقاضي��ان می توانن��د جه��ت دريافت ش��رح خدمات و 
نيازمندی ه��ا ب��ه واحد دبيرخانه اين س��ازمان واق��ع در خيابان 

سروش خيابان مصلی کوچه شاهزاده ابراهيم مراجعه نمايند.

آگهی شناسایی پیمانکار

سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان

ول
ت ا

نوب

سید محمدعلی ثابت قدم
شهردار رشت

ش��هرداری رش��ت در نظر دارد به استناد مجوز ش��ماره 91/3443/ش مورخ 91/11/14 
ش��ورای شهر رشت نس��بت به خريد، نصب، راه اندازی و بهره برداری از کليه تجهيزات و 
ماش��ين آالت و سيستمهای جانبی مربوط به نيروگاه 600 تنی )دارای 4 خط 150 تنی( 
زباله س��وز رشت واقع در اراضی جاده الکان با مشارکت حداقل 40درصد سرمايه گذاری 
توس��ط برنده مناقصه اقدام نمايد. لذا از کليه س��رمايه گذاران، شرکتهای تأمين کننده و 
س��ازندگان تجهيزات مذکور و با س��ابقه در اين زمينه دعوت بعمل می آورد ظرف مدت 
يک هفته از انتش��ار آخرين آگهی جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فيش 
بانکی به مبلغ 500/000 ريال واريزی به حس��اب شماره 0104858173001 نزد بانک 
ملی شعبه شهرداری رشت بنام اداره درآمدهای عمومی به اداره حقوقی شهرداری رشت 

واقع در خيابان سعدی- کوچه شهيد فرقان بين- ساختمان مرکزی مراجعه نمايند.
مهلت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ پنجشنبه 92/3/23 لغايت 92/3/28 می باشد.

مهلت تسليم پاکتهای پيشنهاد قيمت از تاريخ 92/3/28 لغايت 92/4/8 می باشد.
جلسه بازگش��ايی پاکتهای پيشنهاد قيمت واصله رأس س��اعت 10 صبح روز يکشنبه 
م��ورخ 92/4/9 در دفتر کار ش��هردار محترم رش��ت واقع در خيابان س��عدی- کوچه 
فرقان بين- ساختمان شماره3 برگزار خواهد شد. حضور شرکت کنندگان و يا نمايندگان 
قانونی آنها در جلس��ه مذکور بالمانع است. شرکت کنندگان در مناقصه موظف اند مبلغ 
5/000/000/000 ريال )پنج ميليارد ريال( بصورت ضمانتنامه بانکی )با اعتبار 3 ماهه 
و قابل تمديد تا 3 ماه ديگر( يا اوراق مشارکت و يا بصورت نقدی بحساب سپرده شماره 
0104858268000 نزد بانک ملی ش��عبه ش��هرداری واريز و به همراه پاکت پيشنهاد 

قيمت به شرحی که در اسناد مناقصه ذکر شده است به شهرداری ارائه نمايد.
جهت کسب اطالعات بيشتر می توانيد با شماره 2242121 و 2241770 تماس حاصل 

نمائيد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تأمین تجهیزات نیروگاه زباله سوز 

شهرداری رشت600 تنی شهر رشت

ام�ام جمعه قم گف�ت: نامزدهای ریاس�ت جمهوری باید 
از هرگونه س�خنی که موجب خوش�حالی یا تهدید دشمنان 

می شود، خودداری کنند.
به گ��زارش خبرگزاری فارس از قم، حجت االسالم والمس��لمين 
سيد محمد سعيدی در نمازجمعه اين هفته قم که در حرم حضرت 
معصوم��ه)س( برگزار ش��د، با اش��اره به مس��ئله انتخابات و تالش 
دشمنان برای تبديل کردن اين عرصه به تهديدی عليه ملت ايران 
گفت: اس��تکبار جهانی هنوز مردم ايران و حماسه هايی چون 9 دی 

را نشناخته است.
سعيدی خطاب به کانديداهای رياست جمهوری گفت: نامزدهای 
رياست جمهوری بايد از هرگونه سخنی که موجب خوشحالی يا تهديد 
دشمنان می ش��ود خودداری کنند؛ خدماتی که در طول انقالب در 
دولت های گذش��ته و فعلی انجام شده؛ نه تنها نبايد فراموش شود، 
بلکه بايد بر آنها تأکيد شود و کانديداها بايد قول بدهند اين خدمات 

را ادامه بدهند.
امام جمعه قم با بيان اينکه براساس نظر امام خمينی)ره( ميزان 
رأی ملت اس��ت، اضافه کرد: الزم اس��ت همه کانديداها اين نکته را 
بپذيرند و با قلم و زبان عنوان کنند و صدا و س��يما نيز آن را ضبط 
کند که پس از شمارش آرا، خودشان و طرفداران آنها به نتيجه پايبند 

بوده و آن را می پذيرند.
س��عيدی با بيان اينکه برخی گمان می کنند بايد به دش��منان 
امتيازات��ی بدهيم تصري��ح کرد: بايد بدانيم مس��تکبران هيچ گاه از 
دش��منی خود دست برنمی دارند مگر اينکه ملت ايران از ارزش های 
خ��ود و آرمان های ش��هدا کوتاه بيايند؛ اي��ن کار نوعی وادادگی به 
استکبار محسوب می شود که بخواهيم به آنها امتياز بدهيم و سؤال 
اينجاست که چرا برخی از عمل به دستورات قرآن مبنی بر مقابله با 

منافقان و دشمنان طفره می روند.
امام جمعه قم با اشاره به مبعث رسول گرامی اسالم)ص( با بيان 
اينکه از نظر قرآن مالک برتری انسان ها تقواست، عنوان کرد: پيامبر 
اکرم)ص( نيز با اينکه خود عرب بودند، اما توجهی به نژاد نداشت و 
تق��وای الهی را مالک قرار می دادند؛ آن حضرت مردمی جاهل را به 
بزرگ ترين تمدن و امت تبديل فرمودند و ماندگاری دينی که ايشان 

منادی آن بودند، هميشگی است.
متولی آستان مقدس حضرت معصومه)س( با اشاره به فرا رسيدن 
ماه مبارک شعبان گفت: حضرت محمد)ص( اين ماه را به نام خود 
ناميده اند و از جمله اعمال اين ماه می توان به صلوات بسيار بر ايشان 
و خاندان او، صدقه، استغفار و روزه اشاره کرد و مسلمانان بايد حرمت 

پيامبر)ص( را در اين ماه نگاه دارند.
وی در بخش ديگری از سخنان خود دشمنان خارجی و اضمحالل 

داخلی را دو خطر عمده برای اسالم دانست.

امام جمعه قم:
نامزدهای ریاست جمهوری 

از سخنان دشمن شادکن پرهیز کنند
بقیه از صفحه 10 

5- حوزه فرهنگ و هنر، حوزه بس��يار گس��ترده ای اس��ت. سينما، تئاتر، 
مطبوعات، کتاب، رس��انه های ديجيتال، عکاسی، و... از جمله مواردی هستند 
که در فرهنگ تعريف و ديده می شوند. آيا رئيس جمهور و وزير آينده فرهنگ، 
به اين مقوله ها در حد شناخت عملکرد و سياست های کالن، آشنايی و تسلط 
دارد؟بی گمان فرصت و ظرفيت های کش��ور در اين تنگناها، نبايس��تی صرف 
شناسايی بعد از تصدی مسئوليت شود مسئولينی که متأسفانه آشنايی قبلی 
کافی با گستره و موضوعات حوزه کاری واگذاری در فرهنگ نداشته اند، فرصت ها 
و ظرفيت های زيادی را هدر داده اند. نبايستی اين رويه ادامه يابد. تجربه های 
انباش��ته بايد مورد استفاده قرار گيرد. آيا رئيس جمهور و وزير آينده فرهنگ، 
روحيه کار جمعی و استفاده از کارشناسان مجرب حوزه های مختلف فرهنگ 

و توجه به تجربه ها را دارند و برای آن برنامه ريزی کرده اند؟
6- فرهنگ غرب، ذاتاً يک فرهنگ تهاجمی اس��ت و به دنبال آن اس��ت 
ت��ا آداب و رس��وم و طرز تفکر خود را در هم��ه حوزه های فردی، خانوادگی و 
اجتماعی، رسوخ دهد. در برابر چنين فرهنگی، عملکرد انفعالی هيچ نتيجه ای 
نخواهد داشت چنان که عملکرد عجوالنه و بدون عمق نيز نتيجه عکس خواهد 
داد. بايس��تی در عين رعايت ظرافت ها و حساس��يت های خاصی که در حوزه 
فرهنگ وجود دارد، در برابر فرهنگ فاسد غرب، موضعگيری تهاجمی داشت 
و ب��ا صراح��ت و در عمل آن را طرد و رد ک��رد. آيا رئيس جمهور آينده و وزير 
مربوط، چنين انديشه و رويکردی را دارند؟ يا در برابر به اصطالح روشنفکران 
و ليبرالها که اليه های سکوالريسم در آنها ديده می شود، منفعل خواهند بود؟ 
سربازهای بی جيره و مواجب فرهنگ غرب، بيشترين حضورشان را به خصوص 
در دوره دولت های سازندگی و اصالحات، در مقوله ها و ساختارها و تشکل های 

فرهنگی يعنی سينما، تئاتر، مطبوعات و کتاب داشته اند.
7- در مي��ان اهال��ی فرهنگ و هنر در تمامی قلم��رو آن، عناصر متعهد، 
کارش��ناس و با تجربه حزب اللهی زياد وج��ود دارند. طبق توصيه حکيمانه و 
پابرجای حضرت امام خمينی و مقام معظم رهبری، توجه به عناصر حزب اللهی 
به ويژه در پست های کليدی و بهره گيری از توانائی های علمی و شايستگی های 
دين��ی و مديريتی آنان ضرورتی جدی اس��ت.در حوزه فرهنگ و هنر ش��اهد 
حرکت های مرموز وابسته به خارج هستيم که عناصر سکوالر را در عرصه فرهنگ 
و هنر تقويت کرده  و جوايز مختلفی را به آنان می دهند و به همين نسبت عناصر 
حزب اللهی را از اين عرصه ها طرد و مانع رش��د آنان و حضورش��ان در ميادين 
فرهنگ و هنر می شوند. رئيس جمهور و وزير فرهنگ می بايستی دقيقاً عکس 
اي��ن حرک��ت مرموز اما قابل رصد، حرکت کنند و به طور قاطع و بدون ترس، 
از نيروهای فرهنگی هنری حزب اللهی با ويژگی هايی که برش��مرديم، حمايت 

کنند و زمينه حضور آنان را بيش از پيش هموار و آماده سازند.
8- عرصه هنر کش��ور، عرصه ای آلوده به فرهنگ غربی و س��کوالر است. 
ابتذال و الاباليگری هيچ تناسبی با هنر در نگاه ملی و اسالمی ندارد. طهارت 
عرصه هنرکشور، از دغدغه های مهم اهالی فرهنگ و هنر کشور است. الگو شدن 
چهره های هنری- که الجرم است- گسترش رفتار ومنش آنان را بيش از ساير 
حوزه های فرهنگ در جامعه فراهم می آورد. به همين نسبت بايد به اين حوزه 
و نظ��ارت دقيق تر بر آن، توجه جدی تر به عمل آيد. رئيس جمهور منتخب و 
وزير مربوطه، بايد آگاهی و آشنايی کافی به معضالت اين حوزه و ميزان نفوذ  
آنان در اين عرصه داش��ته و برنامه روش��ن و جدی برای حل اين معضالت و 
طهارت اين حوزه از هرگونه آلودگی اخالقی و سياسی مدون کرده باشند. اين 
مطالبه تنها مطالبه اهالی فرهنگ و هنر نيست، بلکه عموم مردم متدين و علما 
و روحانيون، اين دغدغه را دارند و به صورت های مختلف آن را مطرح کرده اند.

9- رهبر معظم انقالب اسالمی، به اعتراف نخبگان عرصه فرهنگ و هنر، 
در موضوع و حوزه فرهنگ از اش��راف و تس��لط بسيار بااليی برخوردارند به 
 گونه ای که اس��باب اعجاب فعاالن فرهنگی است. به همين سبب رهنمودها 
و توصيه ها و پيشنهادهای داهيانه و کاربردی در تمامی اين حوزه ها دارند به 
طور طبيعی اين توقع و انتظار از رئيس جمهور آينده هست که اين راهبردها 
و راه کارها را به طور دقيق مطالعه کرده و برای اجرايی کردن و تحقق منويات 
رهبری- که قطعاً مطالبه مردم و اهالی فرهنگ نيز هس��ت- برنامه کامل و 

جامعی ارائه نمايند.

1- مضمون بیانات امام خامنه ای 74/4/19.
83/10/17 -4         77/7/18 -3          66/1/10 -2

91/7/23 -6        81/11/17 -5

مطالبات بخش فرهنگ و هنرکشور
 از رئیس جمهور آینده

بقیه از صفحه 10
در ادامه واليتی در تش��ريح سياس��ت های خود گفت: وظيفه 
دس��تگاه ديپلماسی کاهش هزينه اس��ت. بخشی از مشکالت 
اقتصادی ناشی از سوءتدبير و عقل کل دانستن خود و خانه نشين 
کردن مديران به علت اختالف نظر و درگيری با ساير قوا است. 
وی اف��زود: گراي��ش دولت من اخالقگراي��ی، عقالنيت و ثبات 
سياس��ت و مديريت اس��ت. چنين دولتی در سطح قانونی نيز 
بايد به اصول قانون اساسی در زمينه آزادی پايبند باشد و فقط 
شعار ندهد.در ادامه حدادعادل در نقد واليتی اظهار داشت: نبايد 
مسئله امروز ما را با مسئله 20 سال پيش مقايسه کرد. 20 سال 
پيش در اثر انقالب خطری برای س��لطه جهانی به نام بيداری 

مناظره داغ در ایستگاه سیاست
مردم به انتخاب خود نزدیکتر شدند

سرويس شهرستانها-
ح�رم مطه�ر ثامن الحجج امام رضا و ش�هر 
مش�هد، بارگاه ملکوتی حضرت معصومه و شهر 
قم و بیش از صد امامزاده و بقعه متبرکه در استان 
تهران در جشن مبعث پیامبراکرم)ص( غرق در 

شادی و سرور بود.
به گزارش ايرنا، عاشقان خاندان عصمت و طهارت 
در ش��ب 27 رجب المرجب، بعثت پيام آور وحی و نور 
و رحمت را با ش��ور و ش��وق وصف ناپذيری در سراسر 
حرم رضوی با نوای روح بخش قرآن، مولودی خوانی و 

مديحه سرايی جشن گرفتند.
همچني��ن به گ��زارش واحد مرکزی خبر، ش��هر 

مقدس قم و حرم حضرت معصومه نيز در سالروز بعثت 
خاتم النبيين حضرت محمد)ص(، سراسر جشن و نور 
باران بود و پيروان آن حضرت که از سراسر کشور به اين 
آستان مقدس مشرف شدند با شرکت در مراسم جشن 
بعثت سرور کائنات، اين عيد بزرگ را به يکديگر تبريک 
می گفتند.مراس��م جشن اين عيد بزرگ مسلمانان در 
بيش از يکصد امامزاده و بقعه متبرکه اس��تان تهران 
و به ويژه حرم حضرت عبدالعظيم حس��نی و امامزاده 
س��يدجعفر و حميده خاتون باغ فيض نيز برگزار شد 
که س��خنرانی، مولودی خوانی، مسابقات کتابخوانی و 
پيامکی برای عالقه مندان و ش��رکت کنندگان در نظر 

گرفته شده بود و اجرا شد.

نور محمدی در شهرهای مذهبی ایران درخشید

اسالمی بوجود نيامده بود. امروز در اثر افزايش قدرت ما دشمنی 
با ما بيشتر شده است. نکته ای هم خطاب به عارف عرض کنم، 
من سعی ام اين بود اگر احمدی نژاد کار درستی انجام داد بگويم 

درست است و اگر قانون شکنی کرد جلويش ايستادم. 
در ادامه نيز جليلی گفت:در دوران 16 سال شما مسئوليت 
برخی کارها را می پذيريد؟ 598 بعد از حمله صدام به کويت 
و بعد از اينکه هيچکس دفاع نکرد از صدام، اين قطعنامه صادر 
ش��د. اين حاصل تالش 8 سال رزمندگان است. قبل از حمله 

صدام به کويت کاری توانستيد بکنيد؟
قاليب��اف ه��م واليتی را نق��د کرد و تصريح ک��ردو اظهار 
داش��ت:در دوره 16 سال مديريت جنابعالی هميشه يکطرفه از 

ظرفيت رزمندگان و ايثارگری ها به نفع سياست خارجی استفاده 
کرديد اما هيچگاه سياست خارجی به کمک رزمندگان نيامد. 
سطح ديپلماتيک را شما در حد يک پروتکل پايين می آوريد.

رضايی نيز در واکنش به س��خنان واليتی گفت: اختالفات 
نظر شما با آقای حداد و قاليباف جدی است، مگر شما ائتالف 

تشکيل نداديد، توضيح دهيد چرا اينطور شده است؟
در ادام��ه واليتی در پاس��خ به اظه��ارات و انتقادات ديگر 
نامزدها تصريح کرد: معلوم است جناب آقای قاليباف از تاريخ 
اط��الع نداريد زي��را ديدار ما با آقای ميتران بعد از زمان جنگ 
بوده اس��ت،اينکه می فرمايد مال 20 س��ال پيش است. وی با 
اشاره به مذاکرات خود با رييس جمهور وقت فرانسه در خصوص 
پرونده هسته ای گفت: ما با سارکوزی درباره عدد سانتريفيوژها 
به توافق رس��يديم تا غنی سازی تعليق نشود. سارکوزی گفت 
من به ايران می آيم و دس��ت دولت و رهبر شما را می فشارم. 
در آلماتی 2 آنها پيشنهاداتی کردند که می شد پيش رفت ولی 

آقای جليلی نپذيرفت.
نوار گفت وگوها پیدا شده است

در ادام��ه جليلی در واکنش به اظهارات واليتی گفت: نوار 
گفتگوهای آلماتی پياده ش��ده و به آقا داده ش��ده اس��ت. در 
آلمات��ی آنه��ا گفتند 20 درصد را بدهي��م در ازای 2 تحريمی 
که بعدا می خواهد حل ش��ود. اين روش شما خطاست. ما در 
آلماتی گفتيم حاضريم گام های متقابل برداريم هر قدر ش��ما 

بيايد ما هم می آييم.
واليتی نيز در پاس��خ به جليلی اينگونه پاس��خ داد: بحث 
ديپلماسی کالس فلسفه نيست، از وقتی شما مسئول هسته ای 
کشور شده ايد يک قدم پيش نرفته ايم، تحريم ها کاهش پيدا 
نکرده است، هنر ديپلمات اين است که نگذارد کار رزمندگان 

هدر برود.
در ادامه جليلی در تحليل برنامه خود گفت: حوزه سياست 

خارجه بايد حوزه انديش��ه بر اس��اس اس��الم ناب و ساز و کار 
مقتدرانه قوی و هوش��مندانه باش��د. اگر ما اين کار را  نتوانيم 

انجام دهيم دچار ضعف می شويم. 
نامزدهايی که در پش��ت تريبون نرفتند به جهت اينکه از 
اکثر 22 دقيقه وقت خود استفاده کرده بودند، در همان محلی 

که نشسته بودند، مواضع خود را تشريح کردند.
در پاي��ان بخش اول مناظره نامزدهای انتخابات رياس��ت 
جمه��وری از باقيمانده وقت خود اس��تفاده و برنامه های خود 

را توضيح دادند.
پاسخ به سواالت متفرقه

در بخش دوم مناظره نامزدها به دو سوال  در حوزه سياست 
داخلی و خارجی پاسخ دادند.

در سوال اول به ترتيب رضايی در مورد بيداری اسالمی، غرضی 
در خصوص تحريم ها، عارف درباره  مسئله اسالم هراسی، روحانی 
در موضوع س��ياه نمايی و نقد، حداد درباره جمله » آمريکا هيچ 
غلطی نمی تواند بکند«، واليتی  درخصوص اختالف قوا، قاليباف 
در موضوع قطع شبکه های تلويزيون ايران از ماهواره ها و جليلی 

هم درباره مناقشه با آمريکا به سواالت پاسخ دادند.
س��وال دومی که از 8 نامزد انتخابات رياس��ت جمهوری در 
آخرين مناظره تلويزيونی آنها مطرح ش��د در موضوعاتی همچون 
اختيارات رئيس جمهور، اس��تقالل جمهوری اسالمی، استفاده از 
تجربيات دولت های قبل، تحليل حماسه 9 دی، سفرهای استانی 
دولت،  تفاوت ميان آزادی در جامعه اس��المی و آزادی در جامعه 
سکوالری، ظرفيت رياست بر جنبش عدم تعهد و مهمترين ميراث 
امام خمينی بود که به ترتيب واليتی، حداد، عارف، جليلی، رضايی، 

غرضی، قاليباف و روحانی به آنها پاسخ دادند.
در پايان سومين و آخرين مناظره 8 کانديدای انتخابات رياست 
جمهوری يازدهم که در موضوعات سياست داخلی و خارجی برگزار 

شد، نامزدها به جمع بندی ديدگاه های خود پرداختند.

رویترز با اش�اره به تالش نمایندگان آمریکا برای 
افزایش تحریم ها علیه ایران، این کار را باعث عصبانیت 
چین و هند و افزایش قیمت جهانی نفت عنوان کرد.

خبرگزاری رويترز در گزارش خود نوشت: هر دو حزب 
کنگ��ره آمريکا خواس��تار تحريم های ش��ديدتر عليه ايران 
هس��تند و بر اين باورند که افزايش خروجی نفت آمريکا و 
وجود نش��انه ها حاکی از تأمين نفت جهان به صورت پايدار 

می تواند مانع افزايش قيمت ها شود.
يکی از کميته های مجلس نمايندگان آمريکا ماه گذشته 
در جلسه ای پيرامون يک طرح تشديد تحريم ها ماده جديدی 
را ب��رای اولين بار در آن لح��اظ کرد که واردکنندگان نفت 
ايران را موظف می کند واردات نفتی شان را به اندازه مشخصی 
کاهش دهند؛ يک ميليون بشکه در روز در عرض يک سال.
ولی برخی کارشناسان انرژی گفتند که برخی از اعضای 
کنگره خواستار کاهش هرچه بيشتر صادرات نفتی ايران و 

نزديک کردن آن به صفر هستند.
به گزارش ايس��نا باب مکنالی، رئيس گروه مش��اوره ای 
راپيدان و مش��اور انرژی پيشين کاخ سفيد در دوران جورج 

بوش در اين باره گفت: کنگره خواس��تار اين است که همه 
نف��ت باقی مانده از بازار حذف ش��ود و مناظره اصلی درباره 

سرعت انجام چنين کاری است.
انتظ��ار می رود ب��اراک اوباما، رئيس جمه��ور آمريکا در 
ديدارش با ش��ی جينپينگ، رئيس جمهور چين در روزهای 
آينده درباره قطع وابستگی پکن به واردات نفتی ايران گفت 

و گو کند.
رويترز در ادامه گزارش خود نوشت: چين حدود نيمی 
از صادرات نفت ايران را می خرد. اين کش��ور در تالش های 
بين المللی برای کاهش واردات نفت از ايران ش��رکت کرده 
است، ولی سؤال کليدی اين است که آيا حاضر است بيشتر 

از اين پيش برود يا خير.
هند حدود يک چهارم صادرات نفتی ايران و ترکيه يک 
هشتم آن را می خرد.جيسون برودوف، مدير مرکز سياست 
انرژی جهانی در دانشگاه کلمبيا و يک مشاور ارشد انرژی در 
کاخ سفيد تا سال ميالدی گذشته در اين مورد گفت: اگر از 
کشورهايی مانند چين، ترکيه و هند بخواهيد خيلی سريع 
دست به اقدامات بيشتر بزنند ممکن است هيچ نتيجه ای از 

آنها به دست نياوريد.
همچني��ن وزارت امور خارجه آمريکا 
مس��تثنی شدن چين، هند و هفت کشور 
ديگر از تحريم های ايران را در ازای کاهش 

واردات نفتی شان از تهران تمديد کرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، تمديد 
مس��تثنی قرار گرفتن اين کشورها به اين 
مفهوم اس��ت که مؤسس��ات مالی آنها تا 
شش ماه آينده در خطر حذف دسترسی به 
سيستم مالی آمريکا قرار نخواهند گرفت.

و  خارج��ه  ام��ور  وزارت  مقام��ات 
کش��ورهای  از  آمري��کا  خزان��ه داری 
مصرف کننده خواس��ته اند که خريد نفت 
ايران را به نحو قابل توجهی کاهش دهند، 
ولی مقداری را که آنها خواستار کاهش آن 

هستند مشخص نکرده اند.
کش��ورهای ديگری که از تحريم های 
آمريکا مستثنی قرار گرفته اند کره جنوبی، 
مالزی، سنگاپور،  آفريقای جنوبی، سريالنکا 
و ترکي��ه و تاي��وان هس��تند. ژاپن و 10 
کشور ديگر اتخاديه اروپا نيز در اوايل سال 
ميالدی جاری از اين تحريم ها مس��تثنی 

قرار گرفتند.

رویترز:
افزایش تحریم ها علیه ایران باعث افزایش قیمت جهانی نفت می شود

ورزشی ـ اخبار كشور
صفحه 9  

شنبه 18 خرداد 1392 
28 رجب 1434 - شماره 20511

اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

خواندنی از ورزش ایران

ای امت حزب ا... شما را به همين ايام که 
ايام فاطميه است قسم می دهم که دست از 
ياری اين پير جماران و واليت فقيه برنداشته 
و در همه مس��ائل گوش ب��ه رهنمودهای 
گوهروار اين رهبر عظيم الشان کنيد و نکند 
که غير از خط واليت پيرو خط ديگری باشيد 
چرا که تنها خط الهی اس��ت که در جهان 

از نوشته سرباز شهید »رسول سبزی«
دست از یاری انقالب و رهبر برندارید

پايدار و مس��تدام خواهد ماند و به خدا ختم می شود و از شما برادران 
مس��جد می خواهم شما که بازوان امام و انقالب حساب می شويد يک 
لحظه دست از ياری انقالب و رهبر برنداريد و سنگر مسجد را رها نکنيد 
که هر چه بدست آورده ايم از همين مساجد و همين عزاداری ها بوده 
که در مسجد به خاطر امام حسين بوده است و از همه شما می خواهم 

که حقوقی که به گردن حقير داريد ببخشيد.
سرباز شهيد »رسول سبزی«، سال 1344 در استان فارس متولد 

شد و در 1364/11/21 در منطقه فاو به شهادت رسيد.
ستاد یادواره شهدای سرباز استان فارس

تیم ملی اسلحه سابر ایران در مسابقات شمشیربازی 
قهرمانی آسیا به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

در ادامه رقابت های شمش��يربازی قهرمانی آسيا از صبح 
ديروز رقابت های تيمی اس��لحه س��ابر آغاز ش��د و تيم ملی 
کش��ورمان با پيروزی مقابل حريفان خود تا ديدار نهايی پيش 
رفت.ملی پوشان کشورمان ابتدا 45 بر 24 موفق شدند تايوان را 
از پيش رو بردارند و در مرحله دوم 45 بر 41 چين را شکست 
دادند و راهی نيمه نهايی ش��دند.تيم ملی ايران در اين مرحله 
هم رو در روی قزاقستان قرار گرفت که توانست در نهايت اين 
حري��ف را هم 45 بر 38 مغلوب کند و به ديدار نهايی برس��د.
سابريست های ايران در فينال به مصاف کره جنوبی رفتند که 
در پايان با حس��اب 45 بر 30 نتيج��ه را واگذار کردند و نايب 
قهرمان آس��يا شدند.مسابقات تيمی اسلحه اپه و فلوره امروز و 
فردا برگزار می شود.پيش از اين و در اين مسابقات تنها مجتبی 
عابدينی در رقابت های انفرادی سابر صاحب مدال برنز شده بود 

و ساير نمايندگان حذف شدند.

شش کاندیدا برای جایگزینی ژاک روگ به رقابت با 
یکدیگر می پردازند.

سايت کميته بين المللی المپيک )IOC( ديروز در خبری 
از پايان مهلت ثبت نام برای رياست IOC خبر داد و نوشت: با 
وجود اينکه توماس باخ آلمانی ش��انس زيادی برای جايگزينی 
ژاک روگ دارد، اما بايد با پنج رقيب سرسخت برای اين پست 
رقابت کند. اين انتخابات 10 سپتامبر برگزار می شود و توماس 
باخ، سرگی بوبکا، دنيس اسلواد، ريچارد کوريون، سر ميانگ و 

چينگ کو وو، 6 نامزد رياست IOC هستند.

یوسین بولت قهرمان المپیک 2012 لندن در تورنمنت 
الماس شهر رم در عین ناباوری رقابت 100 متر سرعت را 

به جاستین گاتلین آمریکایی واگذار کرد.
گاتلين که برنز المپيک را در کارنامه دارد بعد از پشت سر 
گذاشتن 4 س��ال محروميت به دليل دوپينگ موفق شد 100 
مت��ر را در زم��ان 9 ثانيه و 94 صدم ثانيه طی کند و يک صدم 
ثانيه زودتر از يوس��ين بولت جامائيکايی به خط پايان برسد.به 
اين ترتيب به نظر می رسد مصدوميت همسترينگ بولت کامال 
بهبود پيدا نکرده و او هنوز به دوران اوج آمادگی خود نرسيده 
است. آخرين شکس��ت به سال گذشته باز می گردد جايی که 
تنها چند هفته قبل از المپيک، بولت در رقابتهای جهانی مغلوب 
يوهان بليک هموطن خود شد.بولت که 6 مدال طالی المپيک را 
در کارنامه خود دارد بعد از اين رقابت گفت: شروع فوق العاده ای 
داشتم اما ناگهان در اواخر مسافت بريدم و نتوانستم شروع خوبم 
را تکميل کنم. خوشبختانه زير 10 ثانيه دويدم اما اميدوارم در 

رقابتهای جهانی در مسکو اين عملکرد بد را جبران کنم.

رقابت 6 كاندیدا برای 
جانشینی ژاک  روگ 

شکست بولت در لیگ الماس نایب قهرمانی تیم ملی شمشیربازی در آسیا

تی�م ملی تیر و کم�ان برای حض�ور در مرحله دوم 
مسابقات جهانی 20 خرداد عازم ترکیه می شود.

تي��م ملی تير و کم��ان که چندی پي��ش، در مرحله اول 
مسابقات جهانی در چين حضور داشت قرار است برای شرکت 
در مرحله دوم اين رقابت ها روز دوشنبه به ترکيه سفر کند. در 
دوره قبل تيم ملی نتوانس��ت آن چنان که بايد در اين رقابت ها 
ظاهر شود، هرچند مينو عابدی، بانوی کامپوند ايران به عنوان 
پديده جديد تيم ملی شناخته شد و در اولين مسابقه برون مرزی 

خود توانست در جمع هشت تيرانداز نهايی قرار گيرد.

اعزام تیم ملی تیر و كمان
 به مسابقات جهانی

سفر تیم ملی بسکتبال به ترکیه با 15 ملی پوش
ایران در گروه دشوار مسابقات قهرمانی آسیا

شب به یادماندنی مهدوی کیا در آلمان
ديدار نمايش��ی تيم های منتخب جهان و ياران ميش��ائيل باالک به منظور 
خداحافظی اين بازيکن در حالی برگزار شد که مهدی مهدوی کيا در کنار ستارگان 
بزرگ فوتبال، برای تيم منتخب جهان بازی کرد و با تيمش به پيروزی دس��ت 
يافت. اين ديدار چهارش��نبه ش��ب هفته گذش��ته در ورزشگاه ردبول آره نا شهر 
اليپزيک آلمان و در حضور بيش از 50 هزار تماشاگر برگزار شد که طی آن تيم 
منتخب جهان با مربيگری ژوزه مورينيو و با نتيجه 4 بر 3 صاحب برتری ش��د.  
مهدی مهدوی کيا، بازيکن پيش��ين تيم ملی فوتبال کشورمان که چندی پيش 
از فوتبال خداحافظی کرد به دعوت ميش��ائيل ب��االک در اين بازی و برای تيم 
منتخب جهان به ميدان رفت. مهدوی کيا در اين بازی پيراهن شماره 2 را به تن 
داشت و در کنار بزرگانی همچون ديديه دروگبا، لوتار ماتئوس، آندری شوچنکو، 
فيليپ الم، ميش��ل اس��ين، ديميتار برباتوف و ميروسالو کلوزه 82 دقيقه بازی 
کرد. ميش��ائيل شوماخر از چهره های غيرفوتبالی اما سرشناس ورزش در ديدار 
خداحافظی باالک بود که در ترکيب تيم ياران باالک قرار داش��ت. رودی فولر، 

هدايت اين تيم را عهده دار بود.
انصاری فرد در بوخوم آلمان

کري��م انصاری فرد به احتمال فراوان فصل آينده در تيم بوخوم آلمان بازی 
خواهد کرد. انصاری فرد که فصل ناموفقی را در پرس��پوليس پش��ت سرگذاشت 
پس از دريافت رواديد، هفته جاری به آلمان س��فر خواهد کرد تا به تيم بوخوم 
آلمان بپيوندد.  مهدی مهدوی کيا، وحيد هاشميان و محرم نويدکيا سه بازيکن 

ايرانی هستند که پيش از اين در اين تيم بازی کرده اند.
دستگیری سرمربی فوتبال اردن در استرالیا!

وزير خارجه اس��تراليا از سفير اردن در اين کشور بابت دستگيری سرمربی 
تيم ملی فوتبال اردن در فرودگاه ملبورن عذرخواهی کرد. عدنان حمد سرمربی 
تي��م مل��ی فوتبال اردن که برای حضور در دي��دار مقدماتی جام جهانی 2014 
در اس��تراليا به س��ر می برد، هنگام ورود به فرودگاه ملبورن پس از چند ساعت 
معطلی و پرس و جو دستگير شد. فدراسيون فوتبال اردن پس از اين اتفاق عليه 
فدراس��يون فوتبال استراليا  به AFC شکايت کرد. اردن و استراليا سه شنبه در 

مقدماتی جام جهانی 2014 به مصاف هم می روند. 
سفر  به مالزی برای پیدا کردن خائن فدراسیون

حس��ين شمس که به تازگی از فهرس��ت مدرسان فيفا کنار گذاشته شده، 
فدراسيون فوتبال را مسبب اصلی اين کار می داند و به دنبال پيدا کردن کسی 
است که چنين درخواستی را از فيفا کرده است. شمس در اين باره تاکيد کرد: 
من برای ش��رکت در س��ميناری به مالزی خواهم رفت و در آنجا هر طور ش��ده 
نامه ارسالی آقايان از فدراسيون به AFC را می گيرم و نام مسبب اين کار را در 

رسانه ها فاش می کنم تا خائن فدراسيون مشخص شود.
3 بازیکن دیگر نارنجی پوش شدند

با نظر کادر فنی تيم فوتبال س��ايپا و بعد از توافق با مس��ئولين اين باشگاه، 
س��ه بازيکن جديد به جمع نارنجی پوشان اضافه شدند. مهدی ثابتی دروازه بان 
فصل پيش تيم تراکتورسازی ، رضا ناصحی هافبک فصل گذشته تيم آلومينيم 
هرمزگان و س��جاد مشکل پور مدافع فصل پيش نفت آبادان سه بازيکنی بودند 

که پس از  مهدی جعفرپور و بابک حاتمی نارنجی پوش شدند.
برهانی در لیست مازاد نیست

مديرعامل استقالل می گويد استقالل ليست مازاد ندارد. علی فتح اهلل زاده با رد 
شايعه حضور برهانی در ليست سياه باشگاه استقالل، گفت: ما ليست مازاد نداريم 
و می خواهيم بازيکنان را حفظ کنيم. می خواهيم دو، سه نفر را هم جذب کنيم 
تا قوی تر شويم. با اين حال بايد بگويم، آرش برهانی در ليست مازاد ما نيست.

جلسه هیئت مدیره استقالل با وزیر
در حالی که اعضای هيئت مديره باشگاه استقالل برای روشن شدن وضعيت 
اين تيم در فصل آينده منتظر تامين بودجه اين باشگاه مانده اند قرار است رئيس 
هيئت مديره اين باشگاه با وزير ورزش جلسه ای را برگزار کند. مقداد نجف نژاد 
در خصوص اينکه سرانجام اين جلسه در چه زمانی برگزار خواهد شد گفت: به 
دليل سفر وزير ورزش به قطر نتوانستم با او جلسه داشته باشم و موفق به صحبت 
با آقای عباس��ی نش��دم اما احتماال امروز يا فردا نشستی را با وزير برگزار خواهم 
کرد و بالفاصله يک روز بعد از جلسه با وزير ورزش در روز دوشنبه جلسه هيئت 

مديره باشگاه برگزار خواهد شد.

انتقادات تازه سلیمی از مسئوالن ورزش
بهداد سلیمی ، وزنه بردار دور مانده از اردوی تیم ملی در تازه ترین 

صحبت های خود انتقاداتی را متوجه مسئوالن ورزش کرد.
بهداد سليمی به همراه تعدادی ديگر از مدال آوران المپيک لندن مدتهاست 
عليه کادرفنی و رئيس فدراسيون جبهه گرفته اند و گويا قصد هم ندارند به اختالفات 
خود پايان دهند. وی در تازه ترين صحبت های خود به گفت و گو با خبرگزاری 

ورزش ايران)ايپنا( پرداخته که گزيده ای از مصاحبه اش در ادامه می آيد: 
* زمانی که اين اختالفات پيش آمد، از رئيس فدراسيون گرفته تا افشارزاده 
و عباس��ی همه گفتند که مش��کالت را حل می کنيم تا شما به تيم ملی برگرديد 
اما هيچ خبری نشد. متاسفانه هيچ کس نمی آيد حتی حالمان را بپرسد. حتی 2 
بار شخصا با وزير  ورزش و جوانان در اين خصوص جلسه برگزار کرديم اما انگار او 

هم مثل رضازاده دوست ندارد ما به تيم ملی برگرديم. 
* بيشتر از اينکه به ضرر وزنه برداران باشد، به ضرر وزارت ورزش و فدراسيون 
است. متاسفانه رضازاده به دليل رابطه دوستانه ای که با کوروش باقری دارد، در 
اين قضيه کامال احساسی تصميم می گيرد و نمی تواند به عنوان رئيس فدراسيون 

اين مسئله را مديريت کند. 
* ب��ه هيچ عنوان ديگر نم��ی توانم با کوروش باقری کار کنم. داليلش را هم 
قبال گفته ام و فکر می کنم ديگر حرمتها ميان ملی پوش��ان و س��رمربی تيم ملی 
شکسته شده و هيچ کدام از بچه ها حاضر نيستند، با او کار کنند. آقای سرمربی 
قب��ل از المپي��ک هم الفاظ بدی در اردو خطاب ب��ه وزنه برداران به کار می برد و 

هنوز هم هيچ تغييری نکرده است. 
سرویس ورزشی کیهان: بهداد سليمی در شرايطی مدعی شده که مديران 
ورزش س��راغی از او و س��اير م��دال آوران وزنه برداری نم��ی گيرند که در بخش 
ديگری از صحبت هايش تاکيد می کند »ديگر حاضر نيست با سرمربی تيم ملی 
وزنه برداری کار کند.«وقتی چنين شرط و شروطی از سوی يک ورزشکار گذاشته 
می شود، ديگر چه کاری از دست رضازاده و مديران ورزش برمی آيد که بيايند و 
با ورزشکاران معترض وارد گفت و گو شوند؟! ضمن اينکه اعتقاد داريم مسئوالن 
ورزش نباي��د از کن��ار اين اتفاق بی تفاوت عبور کنن��د. از وزنه برداران نيز انتظار 
می رود به اين رفتار نس��نجيده خود پايان دهند و اينقدر راحت روزهای قهرمانی 
ش��ان را از دس��ت ندهند. ما فقط اين پرسش را از سليمی و وزنه برداران معترض 
مطرح می کنيم که در کجای دنيا يک ورزشکار برای سرمربی تيم ملی و رئيس 

فدراسيون تعيين تکليف می کند؟!  

تیم ملی والیبال ایران که برای نخستین بار 
در لیگ جهانی شرکت کرده است، دیروز اولین 
دیدار خود را برابر روس�یه برگزار کرد و با وجود 
ارائه نمایش�ی قابل قبول در نهایت برابر حریف 
نام�دار خود که عنوان ه�ای قهرمانی زیادی در 
جهان را یدک می کش�د، مغلوب شد. شاگردان 
والس�کو در شرایطی بازنده این دیدار شدند که 

میانگین قدی روس ها از آنها باالتر بود.
 بيس��ت و چهارمين دوره رقابت های ليگ جهانی 
واليبال از عصر ديروزبرای تيم ملی واليبال ايران آغاز 
شد و سورمه ای پوشان کشورمان که برای نخستين بار 
در اين مس��ابقات شرکت کرده بودند، مهمان روسيه 
بودند. در اين ديدار که در کالينگراد روسيه برگزار شد 
تيم ملی ايران با نتيجه 3 بر صفر برابر ميزبان قدرتمند 
خود تن به شکست داد. ملی پوشان ايران در اين بازی 
)25 بر 21، 25 بر 22 و 25 بر 17( نتيجه را به حريف 

واگذار کردند.
ش��اگردان خوليو والس��کو گيم اول اين ديدار را 
با گرفت��ن امتياز نخس��ت آغاز کردند و با نمايش��ی 
کم اش��تباه پا به پای حريف نامدار خود پيش رفتند و 
در مقاطعی از حريف پيش افتادند. بازيکنان تيم ملی 

ملی پوشان ایران نخستین شکست را در لیگ جهانی تجربه کردند

نمایش قابل قبول تیم ملی والیبال
امروز دومین نبرد با روسیه

که بدون اس��ترس و با اعتماد به نفس خوبی در گيم 
اول اين بازی ظاهر ش��ده بودند با دريافت های خوب 
فرهاد ظريف توانستند امتيازات خوبی را کسب کنند 
و تا امتياز 21 از حريف پيش بودند اما در چند امتياز 
پايانی بهم ريختگی برنامه ملی پوشان ايران اين فرصت 
را ب��ه روس ها داد تا از مهمان خود پيش بيفتند و در 
نهايت گيم اول را 25 بر 21 به سود خود خاتمه دهند.

در س��ت دوم بازهم ايران شروع خوبی داشت و با 
ارائه بازی کم اشتباه نبرد نزديکی با قهرمان المپيک 
داشت اما اتفاقی که در گيم نخست رخ داده بود بازهم 
برای ملی پوش��ان ايران تکرار شد و در شرايطی که تا 
امتياز 20 دو تيم پاياپايی پيش می رفتند اين روس ها 
بودند که از تجربه باال و البته ميانگين بهتر قدی خود 
استفاده کردند و در نهايت 25 بر 22 گيم دوم را هم 

به سود خود خاتمه دادند.
گيم س��وم هم مثل دو گيم نخس��ت با نمايش 
خوب ش��اگردان والسکو همراه بود اما روس ها که 
به نظر می رس��يد در اين گيم به شناخت خوبی از 
نقاط ضعف و قوت ايران دس��ت پيدا کرده و آناليز 
خوبی انج��ام داده بودند، امتيازات را بهتر از ايران 
جمع کردند و نسبت به دو گيم قبل نمايش روانتری 

داشتند. با اين حال ملی پوشان ايران تالش زيادی 
کردند تا بتوانند پ��ا به پای روس ها پيش بروند اما 
تجربه و پختگی باالی بازيکنان روسيه اين فرصت 
را از شاگردان والسکو گرفت تا بتوانند يک گيم را 
از آن خود کنند و در نهايت گيم سوم را 25 بر 17 

به حريف واگذار کردند.
تيم ملی واليبال ايران در دومين ديدار خود امروز 

به مصاف تيم ملی روسيه خواهند رفت. 
برنامه ديدارهای تيم ملی واليبال ايران در بيست و چهارمين 

دوره رقابت های ليگ جهانی به اين شرح است:
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