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اخبار کوتاه از فوتبال

کمیته ملی المپیک نقشی در جذب 
مربیان خارجی ندارد 

فدراسیون های ورزشی  مس�ئول امضای قرارداد با مربیان خارجی 
هس�تند و دیگ�ر کمیت�ه مل�ی المپی�ک نقش�ی در جذب مرب�ی برای 

فدراسیون ها ندارد.
بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک  درباره امضای قرارداد فدراسیون 
بسکتبال با بچیروویچ، سرمربی تیم ملی و چگونگی تامین مبلغ قرارداد وی اظهار 
کرد: ما بر اساس بودجه فدراسیون ها پولی را به آنها تخصیص می دهیم که باید 
خودش��ان هزینه کنند. این مبلغ مشخص است و باالتر نمی رود، چرا که ما پول 
اضافی نداریم که به فدراس��یون ها اختصاص دهیم. وی افزود: بودجه فدراسیون 
بس��کتبال در کمیته مل��ی المپیک یک میلیارد تومان در س��ال 91 بوده که ما 
یک میلیارد و 180 میلیون تومان به آنها پرداخت کردیم، یعنی مبلغی بیشتر هم 
به آنها اختصاص داده شده است. این اعتبار تنها شامل حقوق مربی خارجی نیست 
و فدراسیون باید برای برگزاری اردوهای آماده سازی و هزینه های دیگر نیز از این 
پول اس��تفاده کند. افشارزاده با بیان این که فدراسیون ها مسئول امضای قرارداد 
با مربیان خارجی هس��تند، ادامه داد: قرارداد مربیان دیگر در دست فدراسیون ها 
اس��ت، ما بودجه الزم را برای آنها اختصاص دادیم و خودشان باید حواس شان را 

جمع کنند تا اعتبار را درست هزینه کنند تا مشکلی نداشته باشند. 

رئیس سازمان حج و زیارت:
بانک ها در پرداخت 

سود سپرده هاي حجاج تجدید نظر کنند
رئیس سازمان حج و زیارت به جزئیات دالیل افزایش قیمت 
ح�ج تمت�ع پرداخت و علت اصل�ي آن را حذف س�ازمان حج از 

تخصیص ارز مرجع دانست. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني حج،  حجت االسالم والمسلمین سید 
احمد موسوي، با بیان اینکه دولت در الیحه بودجه بدلیل شرایط اقتصادي 
کش��ور عدم تخصیص ارز مرجع را تصویب کرده اس��ت، افزود: قیمت ارز 
مبادله اي حدود 2650 تومان اس��ت که نس��بت به ارز مرجعي که سال 
گذشته به موضوع حج تمتع اختصاص یافته بود، به دو برابر و نیم رسیده 
است، این امر بطور طبیعي در محاسبه نرخ حج تمتع تاثیر مستقیم داشته 
است و هر نهاد یا فردي که توانایي کاهش نرخ ارز را دارد و می تواند در 
این زمینه کمکي کند از او استقبال می کنیم زیرا بدون شک در این امر 

مسئولیت متوجه همگان است.
وي افزود: اگر حداقل قیمت حج تمتع در سال گذشته بر مبناي ارز 
1260 توماني 5/4 میلیون تومان بوده در سالجاري قیمت دالر به 2650 
تومان رس��یده که طبق نرخ آن قیمت حداقلي حج تمتع در س��الجاري 

9میلیون تومان بوده است.
حجت االس��الم موس��وي تاکید کرد: تالش ش��ده که قیمت نهایي 
هزینه هاي خدمات به زائران ایراني در عربس��تان باتوجه به تورم موجود 
تغییري نس��بت به سال گذشته نداشته باشد و حتي کمتر هم محاسبه 
شود. بطور نمونه در زمینه تغذیه و تدارکات نسبت به سال گذشته کاهش 
قیمت داشتیم اما چون کشور میزبان، هزینه را به دالر محاسبه می کند 
معادل ریالي آن در داخل کش��ور بدلیل افزایش نرخ دالر و ارز بیش��تر از 

سال گذشته شده است.
وي ب��ا بیان اینکه اجراي طرح تعدیل عوامل اجرایي حج تمتع 92، 
حدود 600 هزار تومان از سرانه هر زائر کاهش می دهد، گفت: این مبلغ 
پیش از این از جیب زائر تامین می شد ولي با کاهش 1000 نفري عوامل 
اجرایي عالوه بر صرفه جویي در هزینه ها و حذف هزینه این عوامل اجرایي 
از سبد پرداختي زائر، ما را قادر خواهد ساخت تا 1000 نفر از کساني که در 
 صف نوبت حج قرار دارند زودتر از موعد مقرر به سرزمین وحي اعزام نماییم. 
حجت االس��الم والمس��لمین موس��وي در خصوص میزان محاسبه سود 
س��پرده ها نیز افزود : بارها اعالم ش��ده که س��پرده هاي حج و عمره در 
اختیار سازمان نیست و در دست بانک هاست، آنها نیز بر اساس قوانین و 
دس��تورالعمل هاي حاکم بر نظام بانکي کشور عمل می کنند. با این حال 
بنده در راس��تاي دفاع از حقوق زائران ایراني بارها با مس��ئوالن بانک ها 
جلس��ه گذاش��تیم و از آنها خواستیم که در محاسبه میزان و درصد سود 

سپرده زائران تجدید نظر کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت، خاطرنشان کرد: در سال گذشته اعالم 
کردیم نقل و انتقال فیش »عمره« ممنوع است اما خبرنگاري با ذوق زدگي 
و بدون درك تفاوت عمره و تمتع به میان فروشندگان فیش تمتع رفته و 
بدون آنکه براي مخاطب فرق عمره و تمتع را توضیح دهد و بداند که نقل 
و انتقال فیش تمتع از لحاظ حقوقي و قانوني ممنوع نبوده و نیست. بلکه 
 نقل و انتقال فیش عمره بجز براي منسوبین درجه یک ممنوع شده است.
وي ب��ا مقایس��ه میزان خدمات و هزینه ح��ج در ایران و ترکیه گفت: در 
حال حاضر هزینه حج تمتع براي هر نفر در کشور ترکیه آنهم براي 15 
روز بدون دادن وعده هاي غذایي روزانه برابر با 4600 دالر می باش��د اما 
هزینه هر زائر ایراني در حج تمتع با احتساب حداکثر 45 روز و با تامین 
بهترین وعده هاي غذایي و پذیرایي، بهداشت و درمان و غیره بین 3866 
تا 4700 دالر اعالم شده و این یک افتخار براي جمهوري اسالمي است 
که با خدمات بیشتر و هزینه کمتر زائران را روانه سرزمین وحي مي کند.
رئیس س��ازمان حج و زیارت گفت: هرکس در هرجایي آنالیز و ریز 
 هزینه هاي حج تمتع 92 را بخواهد، سازمان حج در خدمت او خواهد بود. 
وي اف��زود: س��ازمان ح��ج و زیارت، بان��ک را مکلف کرده ت��ا براي همه 
زائ��ران حس��اب کوتاه مدت افتت��اح کند تا در ص��ورت اخذ تخفیف در 
همه س��طوح خدماتي مانند تخفیف حاصل ش��ده در بلیط هواپیما، مابه 
 التفاوت آن را به ش��کل اتوماتیک وار به حس��اب زائر مسترد واریز شود. 
حجت االس��الم موسوي با بیان اینکه تا دو هفته آینده ان شاءاهلل تمامي 
ظرفیت هاي مربوط به حج تمتع 92 تکمیل می شود، گفت: در فراخوان 
نوبت اول، ظرفیت 61 هزار نفر را اعالم کردیم که 40 هزار و 524 نفر از 
ظرفیت مرحله اول تکمیل شد. براي مرحله دوم جهت دارندگان قبوض 
ودیعه گذاري تا مورخ 84/9/20 فراخوان داده ایم تا ظرفیت بعدي پیش بیني 

شده نیز تکمیل شود. 

واحدهای تولیدی از تسهیالت صندوق ملی 
محروم هستند

کرج - خبرنگار کیهان:
ب�ا توج�ه به اختصاص تس�هیالت صن�دوق توس�عه ملی به 
واحدهای فاقد معوقه بانکی و چک برگشتی، بیشتر صنایع کشور 

از این تسهیالت محروم هستند.
رئیس استاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز با بیان 
این خبر گفت: طبق گزارش ها و بررسی های صورت گرفته 90 درصد صنایع 
خوشه ای کشور دارای مشکل معوقات بانکی هستند و همین امر آنها را از 
تسهیالت صندوق توسعه ملی محروم ساخته است. حسین طوسی اظهار 
داشت: بخش خصوصی دارای مطالباتی در بخش تولید، صنعت و اقتصاد 
کشور بوده که الزم است مدیران نظام با تدبیر و برنامه ریزی مدون و اصولی 
بتوانند راه کارهای موثر و مناسبی برای رفع مشکالت اقتصادی و تولید به 
کار گیرند. وی به واحدهای تولیدی دارای لیست بیمه اشاره کرد و گفت: 
اگر این واحدها در ازای تس��هیالت دریافتی تا دو برابر آن سرمایه گذاری 

کرده و انحرافی در مصرف آن نیز نداشته باشند باید حمایت شوند.
طوسی درباره راهکارهای خروج از بن بست معوقات بانکی گفت: به 
اعتبار منابع ارزی صندوق توسعه ملی، منابع ریالی در اختیار وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به عنوان وجوه اداره شده قرار 
گی��رد تا از این طریق بانک های عامل اقدام به تامین نقدینگی مورد نیاز 

واحدهای تولیدی با استفاده از راهکار خرید دین کند.
تشییع پیکر شهید انفجار اخیر سوریه

در رودسر
رودسر- خبرنگار کیهان:

پیکر پاس�دار ش�هید امیررضا علیزاده در میان حزن و اندوه 
مردم شهیدپرور شهرستان رودسر تشییع و در گلزار مطهر شهدای 

این شهرستان به خاک سپرده شد.
در این مراس��م که مس��ئوالن استان گیالن ، شهرس��تان رودسر و 
اقشار مختلف مردم حضور داشتند پیکر مطهر این شهید در میان ازدحام 
جمعیت حاضر از میدان شهرداری رودسر به سمت گلزار مطهر شهدای 
این شهرس��تان تش��ییع و به خاك س��پرده شد. این ش��هید در اقدامات 
تروریس��تی انفجار اخیر در مقابل سفارت ایران در سوریه به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.
حجت االس��الم والمس��لمین اصغر علیزاده، پدر این شهید نیز طی 
سخنانی اظهار داشت: ش��هید امیر علیزاده به آرزوی دیرینه اش رسید و 
من و خانواده او از این بابت بس��یار خوش��حالیم که در این برهه از زمان 

چنین فرزندی را تقدیم اسالم عزیز کردیم. 
وی ادامه داد: شهید علیزاده از مداحان دلسوخته و عاشق اهل بیت بود 
و با شهادتش ثابت کرد که برای شهید شدن هنوز هم فرصت باقی است.
ش��هید امیررضا علیزاده اهل رودس��ر متول��د 1354 دارای مدرك 
تحصیلی لیس��انس در رشته علوم سیاسی بوده که از وی 2 فرزند پسر و 

دختر به یادگار مانده است.
واکنش استانداری سمنان به یک خبر

در پی چاپ خبری تحت عنوان »بی تدبیری استاندار سمنان 
باعث تجمع مردم مهدی شهر در مقابل استانداری شد« در مورخه 
دهم اردیبهشت ماه جاری مدیرکل روابط عمومی استانداری سمنان 

توضیحات زیر را به کیهان ارسال کرده است.
در جریان س��فر به یاد ماندنی و خاطره انگیز فرزند برومند اس��تان 
جناب آقای دکتر احمدی نژاد اقش��ار مختلف از شهرها و روستاها حضور 
گسترده داشتند و حضور مردم شهمیرزاد و دیگر شهرها از عشق و عالقه 
به خدمتگزاران دلسوزشان بود که در سفر چهارم رئیس جمهور محبوب 
خود حماسه خلق کردند. استاندار محترم سمنان و دیگر مسئوالن استان 
تدبیر و تفکرشان این است که با تالش وافر در فضایی آرام و بدون تنش 
با توجه به مطالبات و درخواس��ت های مردم مس��ائل و مشکالت مربوط 
به تقس��یمات کش��وری را تبیین کرده و در این رابطه جلسات مختلف و 

سازنده ای با معترضان برگزار شده است. 
کیهان: روشن نیست روابط عمومی استانداری سمنان چه بخشی از خبر 

خبرنگار ما را تکذیب و چه قسمتی را تایید کرده است.

منتفی شدن خداحافظی مهدی مهدوی کیا 
کاپیت��ان پرافتخ��ار تیم فوتبال پرس��پولیس در دیدار امروز برابر س��پاهان 
خداحافظی نخواهد کرد. این خبر در حالی بعدازظهر دیروز منتشر شد که پیش از 
این قرار بود مهدی مهدوی کیا با حضوری چند دقیقه ای برابر سپاهان برای همیشه 
کفش هایش را بیاویزد اما پاس��خ مثبتی که باشگاه آلمانی داد، این برنامه ریزی را 
تغییر داد. با توجه به اعالم آمادگی باش��گاه هامبورگ آلمان برای برگزاری دیدار 
تدارکاتی با پرس��پولیس، مسئوالن این باشگاه تصمیم گرفتند خداحافظی مهدی 
مهدوی کیا را در دیدار برابر سپاهان لغو کنند. قرار بود مهدوی کیا در ابتدای بازی 
چند دقیقه ای به صورت نمایشی حضور داشته باشد و بعد از آن بازی روال رسمی اش 
را طی کند.قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس با تایید این خبر اعالم 
کرد قرار است در دیداری باشکوه که برابر تیم هامبورگ آلمان برگزار خواهد شد، 
مهدی مهدوی کیا برای همیشه از دنیای فوتبال خداحافظی کند. صندوق حمایت از 
قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی قول همکاری برای دیدار با هامبورگ را داده است.
قلعه نویی: می خواهیم نماز شکر قهرمانی را در اهواز بخوانیم

سرمربی تیم فوتبال استقالل با بیان اینکه  دیدار ما مقابل فوالد فینال لیگ 
دوازدهم خواهد بود گفت: من به شهری آمدم که سکوی پرتاب موفقیتم در دوران 
مربیگری ام بود.امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیم های استقالل 
و فوالد اظهار داش��ت: فوالد تیم خوب و باانگیزه ای اس��ت و صراحتا می گویم که 
فردا)امروز( سخت ترین بازی  را پیش رو داریم.با این حال  آماده پیروزی در این 
دیدار هستیم تا قهرمانی خود را در لیگ برتر مسجل کنیم. دیدار استقالل و فوالد 
فینال لیگ دوازدهم خواهد بود دوست داریم نماز شکر قهرمانی را در اهواز بخوانیم.

آغاز اردوی تیم نوجوانان
تیم ملی زیر 17 سال ایران از امروزاردوی آماده سازی خود را آغاز می کند.

تیم ملی زیر 17 سال ایران قرار است در اردویی در کشور امارات حضور یابد و در 
آن جا در 2 مسابقه دوستانه به مصاف تیم ملی امارات برود.در همین راستا علی 
دوس��تی 20 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرده و قرار اس��ت این نفرات از 
امروز با حضور در کمپ تیم های ملی اردوی خود را آغاز کنند. ملی پوشان ایران 
روز 18 اردیبهش��ت به امارات س��فر می کنند.دیدار های دوستانه تیم ملی ایران 

مقابل امارات در روزهای 19 و 21 اردیبهشت برگزار می شود.
پشیمانی نکونام از ترک اوساسونا و پیشنهاد از چند باشگاه اماراتی 
هافبک آبی پوش��ان پایتخت از ترك اوساسونا بسیار پشیمان است. او گفت 
که از چند باشگاه اماراتی پیشنهاد دارد.جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران 
در گفتگو با یک روزنامه  اماراتی گفت: چند تیم اماراتی با من مذاکره داش��ته اند. 
االن درست نیست که اسم آنها را اعالم کنم و در زمان مناسب بهترین تصمیم را 
خواهم گرفت. باید بگویم که هدف من فقط پول نیست. من بازیکن فوتبال هستم 
و توج��ه زی��ادی به عملکردم در تیم جدیدم دارم. در لیگ امارات بیگانه نیس��تم. 
پیش از این در تیم های الوحده و الشارجه بازی کرده ام. البته باید این را بگویم که 
پیشنهادهای رسیده هیچ ربطی به این دو باشگاه ندارد.هافبک 30 ساله استقالل 
که فصل گذشته پس از شش سال حضور در فوتبال اسپانیا از اوساسونا جدا و به 
آبی پوشان پایتخت پیوست، افزود: با جدایی از اوساسونا مرتکب اشتباه بزرگی شدم. 
اوساسونا در حرفه ای شدن من سهم بسزایی داشت. این که یک فرد به تصمیم اشتباه 
خود اعتراف کند ایرادی ندارد. این باعث می شود که در آینده بهتر تصمیم گیری 
کند. حضورم در استقالل چیزهای زیادی به من یاد داد. ما االن در مرحله حذفی 

لیگ قهرمانان آسیا هستیم و تالش می کنیم تا به مراحل بعدی راه پیدا کنیم.
برگزاری 2 دیدار دوستانه ایران و عربستان 

دبیر کل فدراسیون فوتبال از برگزاری دو دیدار دوستانه بین تیم های ملی 
ایران و عربستان خبر داد.محمدمهدی نبی درباره برنامه های تیم ملی گفت: چند 
روز آینده به عمان می رویم و در آنجا یک بازی دوس��تانه می کنیم و س��پس با 
عراق بازی خواهیم کرد، حتی هماهنگی هایی برای بازی با عربس��تان داشته ایم.
نبی در توضیح بازی با عربستان گفت: مذاکراتی انجام دادیم و قرار شده بازی ها 

به صورت رفت و برگشت در تهران و عربستان برگزار شود.
دایی:غیرفوتبالی ها لیگ را 18 تیمی نگه می دارند

سرمربی تیم فوتبال راه آهن با اشاره به مطرح شدن 16 تیمی شدن لیگ 
برتر گفت: قطعا بازهم غیرفوتبالی ها نفوذ خواهند کرد و لیگ را 18 تیمی نگه 
خواهند داش��ت. علی دایی در نشس��ت خبری قبل از دیدار با صبای قم با اشاره 
به برگزاری دیدارهای پایانی لیگ برتر گفت: به نظرم امس��ال ناهماهنگ ترین و 
بی برنامه ترین لیگ را شاهد بودیم که به خاطر تیم ملی و لیگ قهرمانان آسیا 
تیم ها لطمات زیادی را متحمل ش��دند. با این حال االن بحث 16 تیمی ش��دن 
لی��گ را مطرح کرده اند که قطعا دوباره غیرفوتبالی ها نفوذ خواهند کرد و لیگ 

18 تیمی خواهد ماند.

حدیث دشت عشق

رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی در حالي طي روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در سالن شهدای 
هفتم تیر تهران برگزار می شود که تاکنون پنج تیم خارجي براي حضور در این مسابقات اعالم آمادگي کرده اند.

تاکنون تیمهای داغستان روسیه، گرجستان، پورتوریکو و تاجیکستان برای حضور در این رقابتها اعالم آمادگی کرده اند و در 
کنار کشتی گیران داخلی با هم به رقابت می پردازند. جوایز دالری در نظر گرفته برای این مسابقات نیز برای تیم های اول تا چهارم 

به ترتیب 20، 15، 10 و 5 هزار دالر خواهد بود.

خواندنی از ورزش ایران
*کوروش باقری از س��وی کمیته  فنی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی به 
عنوان سرمربی تیم ملی وزنه برداری دانشجویان برای حضور در بیست و هفتمین 
دوره بازیهای دانشجویان جهان انتخاب شد.این مسابقات تیر ماه امسال در شهر 

کازان روسیه برگزار می شود.
* محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین در 
احکامی جداگانه بهمن رضایی را به عنوان مدیر تیم های ملی دو و میدانی 
و هادی رضایی را به عنوان مدیر تیم های ملی والیبال نشسته و سرمربی 

تیم والیبال نشسته بزرگساالن، منصوب کرد.
* اردوی دوم تیم ملی هندبال مردان ایران از21اردیبهش��ت ماه درتاالرهندبال 
ته��ران آغازم��ی ش��ود.دراین اردو 21بازیک��ن برت��ر حضور خواهند داش��ت و 
زیرنظرکاس��تلو رافائل سرمربی تیم ملی تمرین می کند.تیم ملی هندبال ایران 
خود را آماده حضور در مسابقات جام ملت های آسیا می کند که به رغم اینکه هر 
ساله بهمن ماه برگزار می شود اما هنوز میزبان آن مشخص نیست.تیم ملی ایران 
در دوره گذشته این رقابت ها در جده عربستان به مقامی بهتر از پنجمی نرسید.

پس از ارسال اساسنامه کمیته ملی المپیک به 
IOC ب�رای دومین بار، این اساس�نامه باز هم مورد 

تأیید قرار نگرفت.
21 فروردین 1392 بود که س��رانجام بعد از گذشت 
چند هفته از اصالح اساس��نامه، سرانجام برای دومین بار 
اساس��نامه کمیته ملی المپیک به IOC ارس��ال ش��د تا 
شاید تکلیف انتخابات کمیته مشخص شود. با وجود اینکه 
مس��ئوالن ورزش کش��ور این بار مطمئ��ن بودند که این 
اساسنامه مورد تأیید قرار می گیرد، اما بازهم این اتفاق رخ 
نداد و IOC به چند بند اساس��نامه کمیته ملی المپیک 
ای��ران ایراد گرفت و خواس��تار پاس��خ در خصوص برخی 
ابهامات موجود در اساس��نامه ش��د. بر این اساس اعضای 
هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک قرار است در جلسه روز 
سه شنبه در خصوص اساسنامه گفت وگو کنند. این خبر در 
حالی منتشر شد که پیش از این افشارزاده مدعی شده بود 
که IOC  اساسنامه کمیته ملی المپیک را رد نکرده است. 

فدراس�یون جهانی کشتی از 177 کشور برای 
حضور در نشست فوق العاده فیال دعوت کرد.

این نشست 28 اردیبهشت در مسکو پایتخت روسیه 
برگ��زار می ش��ود و اعضای حاضر در م��ورد تغییرات در 
قوانین کشتی و همچنین تغییرات در ساختار فدراسیون 
جهان��ی رای خواهن��د داد.نناداللووی��چ، ریی��س موقت 
فدراسیون جهانی کشتی در مورد این نشست گفت: این 
یکی از مهم ترین نشست های تاریخ ورزش کشتی است. 
اینجا زمان آن اس��ت که ورزش خود را بهتر کنیم. ما به 

بیست و ششمین دوره رقابتها ی 
فوتبال جام حذفی ایران پس از 144 
روز پرحاش�یه و تنش عصر امروز با 
معرفی قهرم�ان به پایان می رس�د، 
مس�ابقاتی ک�ه از س�ال 1355 ب�ا 
قهرمان ملوان بندرانزلی آغاز ش�د و 
فصل قبل نیز این جام به کلکسیون 
افتخارات استقالل اضافه شد، تیمی 
ک�ه در مرحله نیمه نهایی، در ماراتن 
پنالتی ها مغلوب سپاهان اصفهان شد. 
حاال همه فوتبال دوس��تان منتظر 
هستند تا ببیند پرسپولیس به عدد 6 در 
قهرمانی هایش در جام حذفی می رسد یا 
سپاهانی ها برای چهارمین مرتبه این جام 

را باالی سر می برند.
قهرمان��ی در ج��ام حذف��ی برای 
پرسپولیس��ی ها از نان شب هم واجب تر 
است. آنها از یکسو می خواهند مهدوی کیا 
با باالبردن این جام به دوران بازیگری اش 
در فوتب��ال پایان دهد، از س��وی دیگر 
قهرمان��ی در این جام تنها راه آس��یایی 
ش��دن سرخپوش��ان تهرانی اس��ت و از 
هم��ه مهمتر آنها می خواهند با فتح قله 
جام حذفی به دو س��ال ناکامی خود در 
مس��ابقات داخلی پایان دهند، خصوصا 
در این فصل که نتوانستند در لیگ برتر 

انتظارات را برآورده کنند.
همانطور که اش��اره شد، شاگردان 
ناکامی های  برای جب��ران  گل محمدی 

رونمایی از قهرمان جام حذفی و احتمال مشخص شدن تکلیف قهرمانی در لیگ برتر

استقالل،پرسپولیس و سپاهان؛جام به کدام تیم می رسد؟!
رونمایی از قهرمان بیست و ششمین دوره رقابتها ی فوتبال جام حذفی ایران و احتمال مشخص شدن تکلیف 
تیم قهرمان لیگ برتر و آخرین تیم سقوط کننده به لیگ دسته اول باعث شده فوتبال باشگاهی ایران امروز یکی 
از روزهای حس�اس و فراموش نش�دنی خود را پشت سر بگذارد.  فینال جام حذفی از راه رسید، جامی که با حرف 
و حدیث های بس�یاری آغاز و حاش�یه های بسیاری را به همراه داشت. حال باید دید جام بیست و ششم  باالی سر 
مهدی مهدوی کیا کاپیتان و اسطوره شماره 2 فوتبال ایران می رود و یا محرم نویدکیا با باال بردن این جام، حسرت 

قهرمانی و آس�یایی ش�دن را به دل پرسپولیسی ها گذاشته و تیم های فوالد و نفت را خوشحال خواهد کرد.درست 
همزمان با مشخص شدن چهره تیم قهرمان در جام حذفی هزار کیلومتر آن طرف تر هفته سی و سوم از رقابتهای 
لیگ برتر در حالی با برگزاری 7 مسابقه به پایان می رسد که در یکی از فینال های لیگ، استقالل برای قهرمانی به 
اهواز می رود، جائیکه فوالد هم برای آسیایی شدن به فکر شکست دادن شاگردان با روحیه قلعه نویی است. ضمن 
اینکه در این هفته دو تیم آلومینیوم و ذوب آهن هم برای بقا یا رسیدن به پلی آف لیگ 16 تیمی به میدان می روند.

متوالی  خود در لیگ یازدهم و دوازدهم، 
جام حذفی فصل گذشته و آسیا در سال 
90، در اندیشه هدیه کردن جام قهرمانی 
این رقابتها به ه��واداران متعصب خود 
اس��ت تا به بهترین شکل با آنها آشتی 
کنند. سرخپوشان که برخالف لیگ، در 
جام حذفی عملکرد فوق العاده ای داشته و 
در 4 بازی 12 گل به ثمر رسانده و تنها 2 
گل دریافت کرده اند، با هدف قهرمانی به 
مصاف مهمترین حریف شهرستانی خود 

در 10 سال گذشته می روند.
در کنار این مس��ائل بای��د به این 
موضوع هم اشاره کرد که قهرمانی در این 
جام برای تیم مدیریتی محمد رویانیان 
که در 18 ماه گذش��ته وعده رس��یدن 
به جام و آس��یایی ش��دن پرسپولیس را 
داده اند، بسیار مهم است و می تواند به آنها 

برای حفظ جایگاه فعلی و بس��تن تیمی 
قدرتمندتر در لی��گ آینده کمک کند. 
همچنین این فرصت بسیار مقتنمی برای 
گل محمدی است که ثباتش روی نیمکت 
پرحاشیه پرسپولیس را قطعی تر کرده و 
بی��ش از این خود را ب��ه مربی محبوب 
هواداران تیم سرخ پایتخت تبدیل کند.

با این ش��رایط و با توجه به امتیاز 
میزبان��ی و حضور هواداران پرش��ور در 
ورزش��گاه آزادی، باید دید پرسپولیس 
می توان��د همانند بازی لی��گ، عملکرد 
فوق العاده ای برای س��پاهان ارائه کرده 
و ب��ا شکس��ت ای��ن تی��م اصفهانی به 
هدف های بس��یارش در این بازی برسد 
و یا با شکس��تی ک��ه دراماتیک خواهد 
بود، روزهای س��خت تری را برای خود و 

هوادارانش رقم خواهد زد.

روز سوم و پایانی از هفته سی و سوم 
رقابتهای فوتبال لیگ برتر باش��گاه های 
کش��ور درحالی امروز با برگزاری هفت 
مس��ابقه پیگیری می ش��ود که ممکن 
اس��ت در این هفته تکلیف تیم قهرمان 
لیگ و تیم سقوط کننده به لیگ دسته 
اول، مش��خص ش��ود و دیدارهای هفته 
پایانی جنبه تشریفاتی پیدا کند.در این 
هفته دیدارهای اس��تقالل ب��ا فوالد در 
اهواز، ذوب آهن با صنعت نفت آبادان در 
اصفهان و آلومینیوم با تراکتورسازی در 

هرمزگان اهمیت بسیاری دارد.
در اه��واز ی��ک فینال حس��اس و 
سرنوش��ت س��از بین دو تی��م فوالد و 
استقالل تهران برگزار می شود، مسابقه ای 
که یک سوی آن آسیا و یک سوی دیگر 
قهرمانی در لیگ اس��ت.در این مسابقه 
اس��تقالل تنها نماینده ایران در مرحله 
یک هش��تم قهرمان لیگ آسیا درحالی 
با انگیزه مضاعف به خاطر صدرنش��ینی 
در گ��روه مرگ به اهواز س��فر می کند 
ک��ه می دان��د با رس��یدن به پی��روزی، 
می تواند قهرمان لیگ دوازدهم ش��ود و 
در عین حال انتقام شکس��ت بازی رفت 
را از میزبان اهوازی بگیرد. البته میزبان 
آبی پوش��ان، فوالد خوزس��تان است که 
امیدوار بوده با پیروزی در دو بازی پایانی، 
شانس صعود مستقیم به لیگ قهرمانان 
آس��یا را بدست آورد. فوالدی ها که این 

فصل را با نتایج بس��یار خوبی س��پری 
کردند، می توانند با رسیدن به رتبه سوم 
لیگ و آس��یایی شدن این موفقیت ها را 
تکمیل کنند. امروز دو دیدار مهم دیگر 
هم در لیگ برتر برگزار می ش��ود جایی 
ک��ه  جنگ بقا بی��ن تیم های ذوب آهن 
و آلومینیوم به اوج خود رس��یده است.

آلومینیوم هم اکن��ون در رده چهاردهم 
ج��ای دارد و با ای��ن وضعیت باید برای 
ماندن در لیگ برتر تن به دیدار پلی آف 
ده��د. ذوب آهن اما ب��ا دو امتیاز کمتر 
نس��بت به آلومینیوم کاندیدای قطعی 
سقوط است. آلومینیوم هرمزگان امروز 
به مصاف تراکتورس��ازی می رود؛ تیمی 
که به ش��دت ت��الش می کن��د جایگاه 
س��ومی اش را از تجاوز همسایه پایینی 

خود یعنی فوالد حفظ کند و نیم نگاهی 
هم به نایب قهرمانی دارد هر چند کادر 
فنی تراکتورسازی به تازگی دستخوش 
تغییر ش��ده اس��ت اما این مساله شاید 
ب��ه س��ود تبریزی ها تمام ش��ود و روند 
باخت های پیاپی این تیم برابر آلومینیوم 

شکسته شود.
ذوب آهن هم باید با نفت آبادان تیم 
از پیش س��قوط کرده بازی کند. برنامه 
کامل دیدارهای امروز به شرح زیر است:

یکشنبه - 92/02/15
آب��ادان*  نف��ت  * ذوب آه��ن - 
آلومینیوم هرمزگان - تراکتورس��ازی * 
مس کرم��ان - گه��ر دورود* پیکان  - 
فجرسپاس��ی * س��ایپا - نفت تهران* 
راه آهن - صبای قم* فوالد- استقالل .

IOC برای دومین بار
 اساسنامه كمیته ملی المپیک را تائید نکرد

از چوپانی تا شهادت چندان راهی نیست 
و فاصل��ه بین این دو، ش��اگردی مکتب امام 
صادق)ع( و آگاه ش��دن نسبت به سر هستی 
و حقیق��ت عالم و آدم... وقتی خاطراتش را در 
تاریخ 64/12/10 به زبان ساده و با همان حال 
و هوای روستاییش می نویسد، می گوید: »یک 
روحانی اهل اصفهان به روستایمان آمده بود که 
مشغول تبلیغ شود، شیفته سخنان او شدیم و 
با یکی از دوستانم به حوزه علمیه قم رفتیم.«
ش��هید محمدرضا ضمن درس در حوزه 
قم، کار می کرد و بعدها به پیش��نهاد برادرش 

به شیراز رفت و در مدرسه رضویه شیراز به ادامه تحصل پرداخت.
شهید کریملو، مجاهدی از دیار حکمت و عرفان پس از سال ها کار و تالش و 
کسب دانش و معنویت و هفت بار حضور در جبهه های حق علیه باطل، در عملیات 

کربالی5 به شهادت رسید و پیکر مطهرش در منطقه ماند.
روحانی بس��یجی ش��هید »محمدرضا کریملو هونجانی«، سال 1341 در 
هونجان استان اصفهان متولد شد و در 1365/12/9 در شلمچه به شهادت رسید.

به یاد روحانی بسیجی شهید »محمدرضا کریملو هونجانی«

از هونجان تا شلمچه

در همین خصوص هاشمی عضو هیئت اجرایی کمیته ملی 
المپیک نیز گفت: اشکاالتی که IOC گرفته اساسی نبوده 
و ما امیدوار هستیم تا هفته جاری پاسخ نهایی ارسال شود. 
آنها به صورت شفاهی ابهاماتی داشتند که ما پاسخ دادیم 
و رفع ابهام شد. وی درباره بند هایی که کمیته بین المللی 
المپیک ایراد گرفته بود اظهار داش��ت: سواالت آنها درباره 
تعداد اعضای مجمع بود و اینکه آیا رشته های المپیکی در 

ایران فعال هستند یا خیر؟ 

مهم ترین نشست  تاریخ ورزش کشتی
گذشته مان افتخار می کنیم، اما به آینده هم چشم داریم و 
به اندازه کافی قدرتمند خواهیم بود تا آن را تغییر دهیم.

 یک��ی از تصمیم��ات مهمی که در این نشس��ت 
فوق العاده  گرفته خواهد شد، رای گیری در مورد انتخاب 

اللوویچ به عنوان رییس فیال خواهد بود.
 این در حالی اس��ت که رافائل مارتینتی در فوریه 
گذشته از سمت خود استعفا کرده است.11 روز پس از 
نشست مسکو، فدراسیون جهانی کشتی برای بقای این 
رش��ته در المپیک باید در برابر کمیته  اجرایی IOC از 

رشته اش دفاع کند. 
قرار اس��ت در نشس��ت 29 می در سن پترزبورگ 
هش��ت رشته ورزش��ی از جمله کشتی به دفاع از رشته 
خود بپردازند. قرار اس��ت از بین این هشت رشته، چند 
ورزش به عنوان فینالیس��ت به اجالس چهار س��پتامبر 
بوئنوس آیرس در آرژانتین معرفی شوند تا سرانجام یکی 
از آنها آرای منتخب از 115 عضو IOC را برای حضور 

در المپیک 2020 به دست آورد.

جايزه50 هزار دالری برای تیم هاي برتر جام تختی

جدول رده بندى ليگ برتر جام خليج فارس
امتيازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساوىبردبازيتيم
1321810440162464- استقالل
233196858312763- سپاهان

3321611550302059- تراكتورسازي
4321413552341855- فوالد

5321312741291251- نفت تهران
6331214740281250- پرسپوليس

732111472721647- مس
832101483631544- صباي قم
344-932128122932- راه آهن

10321012103432242- سايپا
440-1133913113438- ملوان

840-12331010133442- داماش گيالن
1332911123835338- فجر سپاسي

1334-1432713122336- آلومينيوم
1132-1532711142940- ذوب آهن

3725-163267192562- پيكان
2522-1732313162954- نفت آبادان
2819-1832310192351- گهر دورود

کاشان- خبرنگار کیهان:
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تکثر 
و تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری اگر در 
پایان به وحدت منتهی نشود انتخابات به دور 

دوم کشیده خواهد شد.
آیت اهلل عبدالنبی نمازی در دیدار با نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی، تکثر و تعدد کاندیداهای 
ریاست جمهوری را در ابتدا هم فرصت و هم یک 
تهدید دانس��ت و افزود: فرص��ت از این جهت که 
می توان از این ظرفیت در دانشگاه ها و مراکز علمی 
و حوزوی برای بیان مباحث مدیریت کالن کشور و 
بیان تهدیدهای تحریم های اقتصادی استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، یکی از 
برکات و فرصت های متعدد در مسافرت کاندیداها 
به شهرها را مباحث عمومی، کارشناسی و تخصصی 
دانست و تأکید کرد: اگر تعدد کاندیداها در پایان 
منجر به وحدت و اتحاد نش��ود تهدیدی است که 

دارای عوارض جبران ناپذیری خواهد بود.
آیت اهلل نمازی گفت: انتخابات میدان امتحان 
اخالق��ی برای مدعیانی اس��ت که ب��رای رضایت 

خداون��د و براس��اس تکلی��ف آمده اند ک��ه برای 
اثبات آن، مصلحت اس��الم و کشور و نظام را باید 
برخواسته های شخصی خود ترجیح داده و میدان 
را ب��رای کاندی��دای اصلح ت��ر و توانمندتر از خود 

خالی کنند.
وی اظهار امیدواری کرد: کاندیداهای ریاست 
جمهوری با الگوپذیری از ش��هدا که برای اس��الم 
و انق��الب، اقت��دار مل��ی و مناف��ع و مصالح ملی 
فداکاری کردند و به ش��هادت رسیدند، آنها نیز با 
ایثار و فداکاری به نفع کاندیداهای با تجربه تر که 

صالحیت بیشتری دارند، کنار بروند.
عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
همچنین خواس��تار تشکیل س��تادهای مشترك 
بین کاندیداهای انتخابات ش��د و گفت: کاندیداها 
با تشکیل ستادهای مش��ترك می توانند خصلت 
اخالص در کار، خداجویی و پرهیز از خودمحوری 

را به جوانان آموزش بدهند.
به گفته وی، مسئوالن در جمهوری اسالمی، 
جاه طل��ب، تکاثرطل��ب و به دنبال پس��ت و مقام 

نیستند و این ابعاد سازنده انتخابات است.

امام جمعه کاشان:

تعدد كانديداهای رياست جمهوری 
شیراز- خبرنگار کیهان:انتخابات را به دور دوم می كشاند

همایش جامع فرهنگی با حضور 450 نفر از 
روسای مناطق 18 گانه، روسای نهاد نمایندگی 
رهب�ر انقالب در مناط�ق و معاونان فرهنگی 
دانش�گاه آزاد از 11 تا 13 اردیبهش�ت ماه در 

شیراز برگزار شد.
مع��اون فرهنگی دانش��گاه آزاد اس��المی در 
افتتاحیه همایش سراس��ری فرهنگی این دانشگاه 
گفت: برای ترویج فرهنگ باید کار فرهنگی کنیم 
یعنی ایجاد باورهایی با 2 ارزش اس��المی و انسانی 
اگر ارزش های اس��المی را به دانشجو منتقل کنیم 

ارزش انسانی را ایجاد کرده ایم.
دکتر صمد مومن باهلل گفت: اگر فرهنگ را از 
ما بگیرند حیاتی نداریم دشمن دنبال همین قضیه 
است. وی با بیان این که بعضی از تحصیلکرده های 
م��ا در عرص��ه فرهنگ نس��بت به دی��ن بی توجه 
هس��تند گفت: ما در باب علم ب��ه صورت مترجم 
عم��ل می کنیم و فقط ترجم��ه می کنیم در حالی 
که مردم هوش��مندی داریم و در همه علوم حتی 
در علوم دقیقه یا مهندسی می توانیم از دانش آنها 

بهره بگیریم.

موم��ن ب��اهلل همچنی��ن گفت: نقش��ه جامع 
فرهنگی در دس��ت تدوین است که این نقشه پس 
از آسیب شناسی و بررسی شرایط و نیازهای واقعی 

دانشگاه ها تهیه می شود.
وی گفت: سند جامع شدن دانشگاه در شورای 
انقالب فرهنگی مطرح است که بنا داریم با استفاده 

از این سند به دانشگاه مطلوب برسیم.
مومن باهلل درباره آسیب شناسی سبک زندگی 
که یکی از موضوع های این همایش بود گفت: چند 
دهه است که س��بک زندگی ما عوض شده است. 
بای��د اصالتمان را حفظ کنیم و تغییرات را به طور 

نسبی بپذیریم.
آیت اهلل اس��داهلل ایمانی نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه شیراز از سخنرانان این جلسه 
بود و گفت: این همایش در نوع خودش کمتر دیده 

شده یا اصال دیده نشده است.
وی افزود: به همایش فرهنگی برای دانشگاهی 
با یک و نیم میلیون دانشجو با عناصر فرهنگی در 
شهری که مهد علم و ادب و فرهنگ کشور برگزار 
می شود امیدها بسته شده است انشاءاهلل که ادامه دار 

و الگویی برای سایر دانشگاه های کشور باشد.

نقشه جامع فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
تدوين می شود

اصفهان-خبرنگار کیهان:
همایش ملی فیزیولوژی در روانشناس�ی با 
سخنان پدر ش�هید مصطفی احمدی روشن و با 
ش�رکت بالغ ب�ر 1000 نفر از چهره  ه�ای ماندگار 
فیزیول�وژی و روانشناس�ی کش�ور در اصفهان 

برگزار شد.
در این همای��ش عالوه بر ارائه 200 مقاله گریدر 
شده در 5 قالب اسالید، مقاله، آموزشی، وبالگ و پوستر 

از مقام  شهدای هسته ای ایران تجلیل شده و دانشجویان 
با رهبر معظم انقالب عهد و پیمان می بندند.

در آیین افتتاحیه این همایش پدر شهید مصطفی 
احمدی روش��ن یکی از شهدای هس��ته ای ایران مورد 

تجلیل رئیس دانشگاه امین اصفهان قرار گرفت.
رحیم احمدی روشن در سخنانی ضمن قدردانی 
از برپایی این هم اندیشی بزرگ در اصفهان گفت: بعد 
از ش��هادت مصطفی هزاران دانش��جو از سراسر کشور 

ب��ا انتخاب رش��ته فیزیک هس��ته ای و تغییر رش��ته، 
ادامه دهنده راه مصطفی و دیگر شهدای هسته ای شدند 
که این مس��ئله مش��کالتی را برای مسئوالن دانشگاه 

صنعتی شریف به وجود آورد.
وی با اش��اره به این که جوانان و دانش��جویان ما 
ب��ه بلوغ فکری رس��یده اند، تصریح ک��رد: حرکت این 
دانشجویان نشان دهنده برپایی َعلم علم است و اجازه 

نمی دهند علم بر زمین بماند.

پدر شهید مصطفی احمدی روشن با اشاره به اینکه 
دشمنان فرزندان ما را مظلومانه به شهادت می رساند، 
تاکید کرد: به ازاء هر ش��هید، هزاران جوان مستعد در 
کشور از نظام و پرچم جمهوری اسالمی ایران در تحقق 

آرمان های انقالب و دفاع از والیت به پا می خیزند.
وی دانش��جویان را ب��ه پیروی از خ��ط والیت و 
رهنمودهای ایش��ان برای ترس��یم آینده بهتر کشور 

سفارش کرد.

با تجلیل از شهدای هسته ای در اصفهان انجام شد

برگزاری هم   انديشی ملی فیزيولوژی در روانشناسی

450 نفر از علمای مذاهب و فرق اس�المی 
غیراس�المی  کش�ورهای  اندیش�مندان  و 
شرکت کننده در اجالس جهانی »علما و بیداری 
اسالمی« از 85 کشور دنیا به زیارت بارگاه مطهر 

امام رضا )ع( مشرف شدند.
به گزارش ایرنا از مش��هد، علما و اندیشمندان 
مذاهب اس��المی پنجش��نبه و جمعه ضمن تشرف 
ب��ه حرم مطهر و زیارت بارگاه منور حضرت رضا)ع( 
از گنجینه قرآن و نفایس و نمایش��گاه دائمی آستان 

قدس رضوی بازدید کردند.
یکی از علم��ای زائر بارگاه مطهر رضوی ضمن 
ابراز خرس��ندی از برگزاری اجالس جهانی بیداری 
اسالمی تداوم این برنامه ها را در انسجام و هماهنگی 

امت اسالمی بسیار موثر دانست.
استاد فقه دانشگاه هنزوان کشور »کمور« گفت: 
این همایش فرصت مناسبی برای بیان دیدگاه های 
صاحب نظران، اندیشمندان و فرهیختگان کشورهای 
مختلف اس��المی را به وجود آورد تا این افراد ضمن 

بیان عقاید خود ب��ا دیدگاه های دیگر صاحب نظران 
نیز آشنا شوند.

»فاطمه سیدی« افزود: همه تحوالت دنیا، متاثر 

از تحرکات بیداری در جهان اسالم است که همچنان 
تداوم دارد.

این اس��تاد دانشگاه گفت: تشرف به حرم مطهر 

تشرف 450 شركت كننده اجالس علما و بیداری اسالمی به حرم رضوی
امام رضا)ع( و زیارت ایشان، یکی از بهترین و زیباترین 

اتفاقات من طی این سفر بوده است.
رئیس مجلس اس��المی علم��ای بحرین نیز در 
حاش��یه تش��رف به بارگاه مطهر رضوی با تاکید بر 
اینکه وحدت یکی از مهم ترین عوامل تقویت بیداری 
اسالمی اس��ت، گفت: مردم کشورهای اسالمی باید 
ب��ا وحدت، انقالب خود را حفظ کرده و با اس��تکبار 

مقابله کنند.
حجت االسالم »س��یدمجید المش��عل« افزود: 
تداوم جریان بیداری اس��المی منوط به اتحاد جهان 

اسالم است.
وی تصریح کرد: بیداری اسالمی شکل گرفته در 
منطقه خاورمیانه و دیگر کشورها نیز ملهم از انقالب 

اسالمی جمهوری اسالمی ایران است.
اجالس جهانی »علما و بیداری اسالمی« روزهای 
دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته با حضور 630 نفر 
از علمای جهان اس��الم در س��الن اجالس سران در 

تهران برگزار شد.

اراك- خبرنگار کیهان:
س�ال گذش�ته ی�ک ه�زار و 84 میلی�ارد 
توم�ان  توس�ط خیرین مدرسه س�از کش�ور به 
امر مدرسه س�ازی اختصاص یافت و پیش بینی 
می شود درسال جاری این مبلغ از یکهزار و 500 

میلیاردتومان فراتر رود.
رئیس مجم��ع خیرین مدرسه س��از کش��ور در 
پانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان مرکزی 
با بیان مطلب باال گفت: تعداد خیرین اگر در 16 سال 
پیش انگشت شمار بود، در سال گذشته 400 هزار خیر 
در امر مدرسه س��ازی مش��ارکت داشتند و پیش بینی 

می شود این رقم امسال به 500 هزار نفر افزایش پیدا 
کند و این حرکت نشان از فرهنگ دوستی ملت است.

دکتر حافظی یادآور ش��د: در حال حاضر از کل 
مدارس��ی که در کش��ور وجود دارد 30 درصد آن به 
کمک خیرین ساخته شده است و پیش بینی می شود 
امسال این رقم تا 32 درصد افزایش پیدا کند. حافظی 
خاطرنشان کرد: در چند روز گذشته، انجمن خیرین 
استان تهران تشکیل شد و تنها شهرستانهای تابعه، نه 
کالنشهر تهران، 250 میلیارد تومان کمک خیرین بود. 
وی ادامه داد: فعالیت های این مجمع در بیرون مرزهای 
کشور برای ایرانیان خارج از کشور هم آغاز شده است.

كمک 1084 میلیارد تومانی خیرين كشور 
به مدرسه سازی
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