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آخرین تالش ها برای بازگشت لیگ برتر

پروتکل اسپانیایی؛ 
فوتبال ایراني! 

آزادی هشت محکوم 
ایرانی در قطر
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طرحی با 14 ماده و بدون حتی یک مخالف

مجلس قوانین 
نانوشته علیه 

اسرائیل را نوشت

سياست 2

مجلس دهم در ایــن روزهای منتهی به پایــان عمرش، به صورت 
فشــرده ســعی در تصویب طرح های مختلــف دارد. بعــد از اصالح 
بخش هایی از قانون انتخابات ریاســت جمهوری، مجلس شــورای 
اسالمی و شــوراها و همینطور اصالح آیین نامه داخلی مجلس درباره 
نحوه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان که دو روز پیش صورت گرفت؛ 
دیروز دو فوریت طرح »مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی« 
در مجلس به رأی گذاشته شــد که بدون هیچ مخالفی و با 243 رأی 

موافق به تصویب رسید. 
این طرح که با قید دو فوریت و با امضای حدود 40 نماینده تدوین 
شــده بود، 14 ماده دارد که طــی آنها هرگونه مبادلــه علمی، مالی، 
تجاری و ... با رژیم صهیونیستی را ممنوع می کند؛ طراحان این طرح 
تحریم هایی را نیز برای بخش های مالی و تجاری رژیم صهیونیســتی 

پیش بینی کرده اند.  
یکی از بندهای این طرح مرتبط با دغدغه چهار دهه ای ورزش کشور 
است. با توجه به نمونه های بسیار از ورزشکارانی که علی رغم شایستگی 
که داشتند، به دلیل مسابقه ندادن با حریفان اسرائیلی خود در مسابقات 
بین المللی، از کسب رتبه های جهانی بازماندند، بسیاری از چهره های 
ورزشی و سیاسی کشور در طول این سال ها خواســتار لغو این عرف 

دست و پاگیر - به زعم آنها-  شده بودند. 
به ویژه که طبق منشور المپیک، نباید انگیزه های سیاسی، مذهبی و 
امثالهم در ورزش تداخل کند و در صورتی که ورزشکاری با این انگیزه ها 

از رقابت با ورزشکار دیگری امتناع ورزد...

ظریف:

مذاکرهایبرایپرداختغرامتبهانگلیسنداشتهایم
سياست 2

شهرنوشت 6

  مسئول شکنجه و غرق شدن اتباع افغان در مرز ایران کیست؟

واقعه تلخ هریرود از چند منظر

فرمانده کل قوا در پیامی به فرمانده کل ارتش 
ضمن تسلیت شهادت جمعی از پرسنل نیروی 
دریایی ارتــش در حادثه شــناور ُکنارک، صبر 
و تســالی خانواده های داغدار و شفای آسیب 
دیدگان این حادثه را از خداوند متعال مســألت 
کردند. به گزارش ایسنا، متن پیام رهبر انقالب 

اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

امیر سرلشکر موســوی فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران

حادثــه ی دردناک شــناور کنــارک که به 
شــهادت جمعی از دریادالن نیــروی دریائی 
ارتش انجامیده برای اینجانب بسیار تلخ و تاسف 

آور است. 
گرچه کارکنــان زحمتکش کــه در هنگام 
خدمتی دشوار و با افتخار جان باخته اند از پاداش 
و ثواب الهی برخوردارند ان شــاءاهلل، ولی غم از 
دســت دادن عزیزان بــرای خانواده های آنان و 
خســارت فقدان جوانان صمیمِی پرتالش برای 

نیرو بسی بزرگ و سنگین است.

این جانب به آن خانواده های داغدار تسلیت 
عرض میکنم و صبر و تســالی آنان و شفای 
آسیب دیدگان را از خداوند مسألت مینمایم 
و از مســئوالن ذیربط میخواهم که ابعاد این 
حادثه را به درســتی روشــن کــرده، ضمن 
شناسائی مقصران احتمالی، تدابیر الزم برای 
عدم تکرار چنین پیشــامدهای خسارت بار و 

تلخ را اتخاذ نمایند.
سید علی خامنه ای

23 اردیبهشت ماه 13۹۹

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شــورای 
اسالمی از مسئوالن خواســت تا با اطالع رسانی 
دقیق حادثه ناوچه کنارک، جلوی سوءاســتفاده 

رسانه های بیگانه را بگیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بختیار  در نشست 
علنی امروز )سه شــنبه 23 اردیبهشت( مجلس 

شورای اسالمی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس 
جمهور گفت: با توجه به شرایط سخت گرانی و تورم 
که برای مردم فشار شدیدی را به وجود آورده و قیمت 
های لحظه ای برای آنها مشقت های بسیاری را ایجاد 
کرده است، از آقای روحانی می خواهم دستور دهد 

تا یک آبی روی آتش گرانی بریزند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
شورای اســالمی با اشــاره به حادثه دیروز ناوچه 
کنارک و شهادت تعدادی از نیروهای دریایی ارتش 
اظهار کرد: از مسئوالن خواهش می کنم تا در این 
مورد اطالع رسانی دقیقی انجام دهند تا باعث نشود 
رسانه های بیگانه از این موضوع سوءاستفاده کنند.

تشییع شهدای سانحه ناوچه »کنارک«، پیش 
از ظهر سه شــنبه )23 اردیبهشت( در شهرستان 
کنارک در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. 
بر اثر سانحه ای که هنوز دلیل اصلی آن به طور 
رسمی اعالم نشده، در جریان یک تمرین نظامی در 
آب های جنوبی ایران، ناوچه سبک کنارک دچار 
سانحه شد و طبق اعالم نیروی دریایی ارتش، 1۹ 
 پرسنل این شناور به شهادت رسیدند و 1۵ نفر نیز 

مجروح شدند.
مراسم استقبال از شهدای سانحه شناور 

کنارک در تهران برگزار شد
مراسم استقبال از شهدای سانحه شناور کنارک 

در تهران با حضور فرمانده کل ارتش برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراســم اســتقبال از شهدای 
سانحه شناور کنارک نیروی دریایی ارتش در پایگاه 
یکم شکاری ترابری نیروی هوایی ارتش برگزارشد.

در این مراســم سرلشکر موســوی فرمانده 
کل ارتــش امیــر هادیــان معــاون هماهنگ 
کننــده نیــروی هوایــی ارتــش و جمعــی 
 از خانــواده هــای شــهدا و کارکنــان ارتــش 
حضور داشتند. عصر روز یکشنبه 21 اردیبهشت 
حین انجام تمرین دریایی توســط تعــدادی از 
شناورهای نیروی دریایی ارتش در آب های جاسک 
و چابهار، شناور پشتیبانی ســبک کنارک دچار 

حادثه شــد و تعدادی از دریادالن نیروی دریایی 
به فیض شهادت نائل آمدند. بر اساس اعالم نیروی 
دریایی ارتش، تعداد شهدای این حادثه 1۹ تن بوده 
و تعداد مجروحان نیز 1۵ نفر است که در وضعیت 

مناسبی به سر می برند.
شناور حادثه دیده کنارک طی عملیاتی برای 
بررســی های فنی به محل اسکله دریایی منطقه 

منتقل شده است.
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بختیار در تذکر شفاهی:

مسئوالن در حادثه کنارک  شفاف سازی کنند

تشییع شهدای سانحه ناوچه کنارک


