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اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

*سرپرست تیم ملی والیبال ایران از اعزام ملی پوشان 
به صوفیه و برگزاری سه دیدار تدارکاتی با بلغارستان 
در آس�تانه رقابت های لیگ جهانی والیبال و دیدار با 

روسیه خبر داد.
* رقابتهای فینال سنگ نوردی قهرمانی آسیا دیروز در پارک 
ملت تهران برگزار ش��د که در بخش سرطناب عناوین اول 
و دوم را ملی پوش��ان ایران در رده مردان از آن خود کردند. 
در ای��ن بخش علی برات زاده مدال طالی آس��یا را بر گردن 
آویخ��ت و جای��زه 3 هزار دالری را از آن خ��ود کرد.در این 
بخش رضا کالسنگیان از تیم ملی ایران به مقام دوم دست 
یافت و سنگ نورد کره جنوبی هم روی سکوی سوم ایستاد.

خواندنی از ورزش ایران

ش��هید »محمد منصوری« ت��ک فرزندی بود 
که اولین بار در س��ن  13 سالگی به عشق سرور و 
ساالرش امام حس��ین)ع( مادرش را راضی کرد تا 

بتواند به جبهه برود.
در وصی��ت نامه اش آمده اس��ت: در 7 بند با 
شما سخن می گویم؛ کتاب اول: من االن در چنانه 
در آن رمله��ای نرم که با خون ما آنها مانند تخته 

سنگی سخت می شود هستم.

به یاد بسیجی شهید »محمد منصوری«
امام را تنها نگذارید

س��رود: این وصیت  نامه حقیر اس��ت آن ضعیف هم از نظر جسم و هم از نظر 
عقیده ولی گوش بفرمان امام.

پیام: ای جوانان و ای پیرمردها! نکند در رختخواب ذلت بمیرید. ایران کربال 
شده و امروز عاشوراست.

توقع: برایم مراس��می خیلی س��اده بگیرید و اگر غیر از آن عمل کنید راضی 
نیستم.

رهنمود: ای مادران عزیز! مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید.
ایثار: آنقدر در عملیات ها شرکت می کنم تا شهید به تمام معنا شوم.

عروج: من را هر جا دوست دارید دفن کنید.
تقاضا: امام را تنها نگذارید.

الهام: قبل از ش��هادت روی ساکم نوشتم ش��هید محمد منصوری اعزامی از 
ورامین.

آری او در 5 مرداد 1348 متولد ش��د و در 1362/1/13 در منطقه عملیاتی 
فکه پرواز کرد. مادر این ش��هید از پرهیزکاران و از مادران مجاهدی اس��ت که در 

همه صحنه ها حضوری فعال و بی توقع دارد.
شهید محمد منصوری

سرویس ورزشی-
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال 
برای بازی با قطر در ش�رایطی اعالم ش�د که در لیست 
جدی�د خبری از مهدی رحمتی و دانیال داوری نیس�ت 

تا کماکان تمام نگاه ها به درون دروازه تیم ملی باشد. 
کارلوس کی روش س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 
25 بازیکن را برای ش��رکت در اردوی ام��ارات و دیدار مقابل 
قط��ر اعالم کرد. این اس��امی در حالی اعالم ش��ده که در آن 
خب��ری از دانیال داوری، دروازه بان��ی که قرار بود جای خالی 
مه��دی رحمتی را پر کند، نیس��ت. در این میان چند بازیکن 
جدی��د از جمله دو مدافع از اس��تقالل و پرس��پولیس در بین 
دعوت شدگان به چشم می خورد. اسامی بازیکنان دعوت شده 
به این مرحله از اردوی تیم ملی به این ش��رح اس��ت: رحمان 
احم��دی، سوش��ا مکانی، علیرض��ا حقیقی، خس��رو حیدری، 
حس��ین ماهینی، محمدرضا خانزاده، پژمان منتظری، شجاع 
خلیل زاده، سیدجالل حس��ینی، امیرحسین صادقی، احسان 
حاج صفی، سیدهاشم بیک زاده، جواد نکونام، امید ابراهیمی، 
آندرانی��ک تیموریان، محم��د نوری، مجتبی جباری، قاس��م 
ح��دادی فر، غالمرضا رضای��ی، رضا قوچان ن��ژاد، محمدرضا 
خلعتبری، محسن مسلمان، مسعود شجاعی، مهرداد اوالدی، 

فرزاد حاتمی.

کی روش اسامی 25 ملی پوش را برای بازی 14 خرداد اعالم کرد

آماده باش تیم ملی فوتبال برای بازی با قطر
جانشین رحمتی هم دعوت نشد

خبری از داوری و رحمتی نیست
با نگاهی به اسامی ملی پوشان دعوت شده به اردوی تیم 
ملی متوجه می ش��ویم که کماکان پاش��نه آش��یل تیم درون 
دروازه اس��ت. ک��ی روش در حال��ی دانی��ال داوری را دعوت 
نمی کن��د که کم��اکان درهای تیم ملی به روی س��ید مهدی 
رحمتی بس��ته است. همین موضوع نگرانی اهالی فوتبال را به 
دنبال داشته است. روز گذشته یکی از سایت های خبری متن 
نام��ه عذرخواه��ی رحمتی از کی روش را منتش��ر کرد که در 
آن دروازه بان س��ابق تیم ملی رسما از کی روش و فدراسیون 
فوتب��ال عذرخواهی ک��رده بود اما با این حال مورد بخش��ش 
س��رمربی پرتغالی تیم ملی قرار نگرفت. با س��ند منتشر شده 
حاال این پرسش مطرح است که واقعا چرا کی روش رحمتی را 

به تیم ملی دعوت نمی کند؟! 
توضیحات دبیر فدراسیون فوتبال 

دبیر فدراسیون فوتبال که این روزها نقش سرپرستی تیم 
ملی را نیز بر عهده دارد روز گذشته توضیحاتی را در خصوص 
نفرات دعوت ش��ده به اردوی تیم مل��ی ارایه کرد. نبی گفت: 
دانیال داوری با صالحدید کادر فنی به تیم ملی دعوت نش��د 
و او مش��کلی برای حضور در تیم ملی نداش��ت بلکه نظر آقای 
کی روش این بود که در این اردو حضور نداش��ته باشد. وی در 
خصوص اینکه محمد نوری ب��ا وجود اینکه برای دیدار مقابل 

قطر دو اخطاره است، اما به اردوی تیم ملی دعوت شده است، 
گفت: ما اساسا بازیکنانی که به اردوی تیم ملی دعوت کردیم 
فقط برای دیدار مقابل قطر نیس��ت بلکه این بازیکنان تا پایان 
خرداد و اتمام بازی های مقدماتی جام جهانی در اردو خواهند 
ب��ود. محمد نوری هم به دلیل اینکه در فضای اردو باش��د، به 

تیم ملی دعوت شد. 
آخرین وضعیت حریف آینده تیم ملی تیم ملی 

کمتر از 10 روز دیگر باید به مصاف قطر برود. پیروزی 
در این بازی قدم بلندی برای نزدیک ش��دن به جام جهانی 
اس��ت اما اگر بازنده شویم تا حدود زیادی شانس حضور در 
برزی��ل را از دس��ت خواهیم داد. با این تفاس��یر باید عنوان 
داش��ت که این بازی اهمیت زیادی برای فوتبال ایران دارد 
و ل��زوم آن می رود که تمام دس��تگاه ه��ای اجرایی ورزش 
کش��ورمان متحد تر از هر زمان دیگری ش��وند تا تیم ملی 

با تم��ام قدرت برابر قطر صف آرای��ی کند. قطری که برای 
ب��ازی با ایران  بالل محمد، إبراهیم الغانم ، قاس��م برهان ، 
طالل البلوشی ، وسام رزق ، محمد کسوال، خلفان إبراهیم ، 
إبراهیم ماجد ، حسن الهیدوس ، سعد الشیب، یوسف أحمد، 
عبدالکریم حسن ، ماجد محمد ، محمد السید عبدالمطلب، 
أحمد س��فیان ، مصعب محمود ، عب��د القادر الیاس، حمد 
العبی��دی ، حامد إس��ماعیل، جار اهلل الم��ری ، عادل المی 
، أحمد یاس��ر محمدی ، علی حس��ن عفیف ، حسین علی 
شهاب ، خالد مفتاح، سباستیان سوریا، عبدالعزیز السلیطی، 
حمد العبیدی را به اردوی خود دعوت کرده اس��ت. در این 
بازی مهم س��وریا بازیکن ش��اخص قطر به خاطر 2 اخطاره 
بودن غایب بزرگ عنابی پوشان خواهد بود. الزم به یادآوری 
اس��ت تیم ملی فوتبال قطر پیش از دیدار با ایران یک بازی 

تدارکاتی با آذربایجان برگزار خواهد کرد. 

رئیس فدراسیون فوتبال عقیده دارد که نباید مسائل به وجود آمده هنگام بازگشت تیم ملی از سفر عمان را 
جدی گرفت. 

ملی پوش��ان فوتبال کش��ورمان در حالی روز پنجشنبه پس از باخت س��نگین برابر عمان وارد ایران شدند که هیچ کدام از 
آنها حاضر نشدند تا با خبرنگاران مصاحبه کنند. البته این پایان ماجرا نبود زیرا کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی هم وقتی 
دوربین ه��ای تلویزیون��ی را دید، از مصاحبه کردن با آنها طفره رفت و در جواب س��وال های آنها فقط می گفت:»من حرفه ای 
هستم اما تعطیالت خوش گذشت!« به نظر می رسد این واکنش سرمربی گران قیمت تیم ملی در پاسخ به انتقاداتی است که 
از او بابت سفرهای گاه و بی گاهش می شود. کی روش که در چند ماه گذشته هرگز از سوی مسئوالن فدراسیون از گل باالتر 
نشنیده، حاال به این شکل ناراحتی اش را از رسانه ها نشان می دهد. روز گذشته علی کفاشیان در توجیه رفتارهای سرمربی تیم 
ملی گفت:  زیاد این قضیه را جدی نگیرید. االن مهم ترین چیز آرامش است و باید به فکر موفقیت تیم ملی باشید. شاید آقای 
کی روش از یکسری برخوردها ناراحت بوده که چنین واکنشی نشان داده است. وی درباره شکست تیم ملی مقابل عمان ادامه 
داد: به هر حال بازی بود دیگر. مسائل فنی را از من نپرسید و کادر فنی بهتر است درباره این موارد توضیح دهد. ان شاءاهلل اگر 

همه دعا کنند تیم ملی به جام جهانی می رود.

واکنش رئیس فدراسیون فوتبال به رفتارهای کی روش
جدی نگیرید، دعا کنید به جام جهانی برویم! فینال تمام آلمانی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه 

ومبلی، پرونده رقابت های این فصل را با سرخوشی برای 
ژرمن ها و با ناکامی برای اسپانیایی ها خواهد بست.

امش��ب ورزش��گاه باش��کوه ومبل��ی ش��اهد مهم ترین و 
پربیننده تری��ن رقابت اروپایی اس��ت. دو تی��م بایرن  مونیخ و 
بوروس��یادورتموند در فین��ال لیگ قهرمانان اروپا از س��اعت 
23:15 برابر هم ص��ف آرایی می کنند. این برای چهارمین بار 
اس��ت که دو تیم از یک کشور افتخار حضور در چنین رقابتی 

را تجربه می کنند.
دو تیم بایرن  مونیخ و بوروس��یادورتموند در ش��رایطی در 
ومبلی به مصاف هم می روند که بس��یاری شانس باواریایی ها 
را برای پیروزی در این دیدار بیشتر می دانند و این طبیعی به 
نظر می رسد، چرا که شاگردان هاینکس فصل رویایی را پشت 
سر می گذارند و در آستانه کسب سه گانه فوتبال آلمان و اروپا 
در فصل جاری هستند.بایرن  مونیخ در فصل جاری بوندسلیگا 

خی��ره کننده ظاهر ش��د و با اختالف 25 امتیازی نس��بت به 
بوروسیادورتموند جام قهرمانی را باالی سر برد تا به اقتدار دو 

ساله زرد پوشان پایان دهد.
هر دو تیم فینالیس��ت یک نقطه مش��ترک دارند و آن 
اینکه موفق ش��دند دو غول فوتبال اس��پانیا که روی کاغذ 
ش��انس بیش��تری برای صعود به فینال داشتند را شکست 
دهند تا اتفاق س��ال گذشته تکرار ش��ود. بایرن  مونیخ در 
نیمه نهایی دست به کار بزرگی زد و یک رکورد از خود به 
جای گذاشت. شاگردان هاینکس موفق شدند در مجموع با 
نتیجه کوبنده هفت بر صفر بارسلونا بهترین تیم سال های 
اخیر فوتبال اروپا را شکس��ت داده و نوید تغییر جدیدی را 
در نقش��ه فوتبال اروپا دهند. بوروسیا دورتموند هم موفق 
شد تیم پر ستاره رئال مادرید را در مجموع با نتیجه  چهار 
بر س��ه شکس��ت دهد و برای دومین بار در تاریخ خود به 

فینال صعود کند.

ومبلی در تسخیر ژرمن ها 
چهارمین فینال تک ملیتی لیگ قهرمانان اروپا

استقالل و بدهی های میلیاردی برجای مانده
رس��ولی نژاد معاون حقوقی، امور مجلس و اس��تانهای وزارت ورزش مدعی 
ش��د زمانی که وی در باش��گاه استقالل مسئولیت داش��ت بدهی باشگاه حدود 
12 میلیارد تومان بود و با احتس��اب هزینه های فصل جاری این رقم به حدود 
20 میلیارد تومان رس��یده است. این مقام مسئول با اعالم اینکه وضعیت بودجه 
وزارت ورزش و جوانان در س��ال 91 به هیچ وجه مناسب نبود، اظهار داشت: در 
شرایط فعلی تنها راه حل مشکالت مالی سرخابی ها و به ویژه باشگاه استقالل، 
ورود مس��تقیم رئیس جمهور به موضوع است. به گزارش کیهان رسولی نژاد در 
ش��رایطی از بدهی 20 میلیاردی استقالل س��خن گفته که این باشگاه کماکان 
مبالغ زیادی را به بازیکنان خود بدهکاراست. به عنوان نمونه جواد نکونام مدعی 
شده قراردادش با استقالل 7/1 میلیارد تومان بوده که تا به امروز تنها 45 درصد 
آن را دریافت کرده است. یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که آبی پوشان 
باید حداقل چند میلیارد دیگر را نیز بابت صاف شدن مطالبات مالی بازیکنان و 
مربیان خود کنار بگذارد. از س��وی دیگر خبرهای دریافتی ما حکایت از آن دارد 
که مدیران این باش��گاه در فصلی که به پایان رس��ید، دست به اقداماتی  زده اند 
که کار برای مدیرعامل فصل آینده بسیار دشوار شده؛ اقداماتی از جمله امضای 
قرارداد بلند مدت با اسپانسر تیم فوتبال ) قراردادی بیش از یک فصل ( و دریافت 
بخش عمده ای از مبلغ قرارداد، گرفتن مطالبات باش��گاه از سازمان لیگ و ... با 
این شیوه مدیریت اگر هر چه سریعتر تصمیمی اتخاذ نشود، استقالل با مشکالت 
جدی روبرو خواهد شد. گفتنی ها در این باره بسیار است که طی روزهای آینده 

به آن اشاره خواهد شد.  
ایجاد تغییرات در آیین نامه نقل و انتقاالت 

بهروان رئیس کمیته مس��ابقات فدراسیون فوتبال از ایجاد تغییرات کلی در 
آیین نامه نقل و انتقاالت لیگ برتر خبر داد و گفت: این آیین نامه امروز به تدوین 

نهایی می رسد و پس از آن به باشگاه ها ارائه خواهد شد. 
اعالم زمان و مکان بازی های پلی آف لیگ دسته اول

طبق اعالم س��ازمان لیگ دیدار رفت پلی آف بین دو تیم پاس همدان و مس 
سرچشمه پنجم خرداد در ورزشگاه قدس همدان برگزار خواهد شد و بازی برگشت 
نیز روز نهم خرداد در ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه انجام می شود. تیم پیروز در 
مجموع دو بازی به مصاف تیم چهاردهم لیگ برتر، یعنی تیم ذوب آهن خواهد رفت.

قراردادی که امروز نهایی می شود
قرارداد منصور ابراهیم زاده با باشگاه راه آهن تهران امروز امضا می شود. این 
مربي روز چهارشنبه اول خردادماه در باشگاه راه آهن حضور پیدا کرد و با مدیران 

باشگاه به توافق رسید.
یک ایرانی دیگر در لیگ قطر

پژمان منتظری پس از پایان بازی استقالل مقابل الشباب با بازیکنان و کادر 
فنی استقالل خداحافظی کرد. گویا وی به تیم الریان قطر پیوسته و فصل آینده 

قطعا در قطر بازی می کند.
سقوط قطعی شهرداری و محرومیت 6 ماهه مدافع جنجالی

کمیته اس��تیناف فدراس��یون فوتبال آراء مربوط به احکام کمیته انضباطی 
درباره بحث تبانی را اعالم کرد. در این حکم سقوط شهرداری تبریز به لیگ دو 
و حکم محرومیت کمالوند،ورمزیار و صاحب جمعی مربیان این تیم تایید ش��ده 
اس��ت. در این باره همچنین رئیس کمیته اس��تیناف از محرومیت 6 ماهه شیث 
رضایی مدافع شهرداری تبریز که در سال های اخیر همواره خبر ساز بوده خبر 
داد و گفت:  ایشان اقدام به جمع آوری پول برای اهدای آن به بازیکنان سایپای 
شمال کرد.گرچه این اتفاق در نهایت رخ نداد اما اقدام او آغاز اقدام به تبانی است 

و طبق قانون محرومیت دارد. 
کریمی بازیکن تیم دایی نمی شود؟!

احتمال اینکه باش��گاه پرسپولیس از علی کریمی به عنوان بازیکن در لیگ 
س��یزدهم استفاده نکند، زیاد است. روز گذشته رویانیان در گفت و گویی اظهار 
داشت: علی کریمی خودش باید تصمیم بگیرد. کریمی بر گردن پرسپولیس حق 
دارد و هر جا که بتوانیم در رده های مختلف مربیگری از او استفاده خواهیم کرد. 

شرط و شروط آقای خاص برای چلسی
روزنامه دیلی میرر انگلیس خبر داد که مورینیو برای بر عهده گرفتن هدایت 
چلس��ی جذب چند بازیکن را شرط قرار داده است.این روزنامه انگلیسی نوشت: 
مورینیو در گام نخس��ت از سران چلسی خواسته است که فرناندو تورس مهاجم 
اسپانیایی خود را بفروشند و به جای او رادامل فالکائو مهاجم اسپانیایی اتلتیکو 
مادرید را جذب کنند. او همچنین از آبراموویچ روس خواس��ته اس��ت تا مروان 
فالینی ، هالک، آندره ش��ورله)لورکوزن(، ایس��کو)ماالگا(،مانگاال)پورتو( و کورتوا 

سنگربان اتلتیکو مادرید را جذب کند. 

فدراس�یون تنیس روی میز اعالم کرد که ملی پوشان اعزامی ایران 
به فرانس�ه ،ارتباطی با ابراهیمی ورزش�کار پناهنده این رشته ورزشی 

نداشته اند. 
به دنبال انتشار خبری با عنوان »ورزشکار پناهنده در کنار ملی پوشان تنیس 
روی میز« در صفحه ورزش��ی روز چهارش��نبه روزنامه کیهان، فدراسیون تنیس 
روی میز با ارسال نمابری به دفتر روزنامه اعالم کرد که سعید ابراهیمی ملی پوش 
اسبق این رشته ورزشی در مسابقات جهانی فرانسه ارتباطی با ملی پوشان ایرانی 
نداش��ته و فدراس��یون نیز هرگز نس��بت به صدور ای دی کارت برای وی، اقدام 
نکرده است. ضمن تشکر از فدراسیون تنیس روی میز بابت پیگیری این خبر و 
توضیحات ارایه ش��ده، یادآور می ش��ود که این خبر روز سه شنبه روی خروجی 
س��ایت خبری »نامه نیوز« قرار گرفته و در صفحه مجازی خبرگزاری فارس نیز 

منتشر شده بود.

ملی پوشان تنیس روی میز
 ارتباطی با ورزشکار پناهنده نداشتند

مرحله یک هش�تم نهایی رقابته�ای لیگ قهرمانان 
آس�یا با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید تا چهره 8 
تیم برتر آسیا مشخص شود که در بین آنها نام استقالل 
تهران به عنو ان تنها نماینده ایران در این مسابقات به 

چشم می خورد.
پرونده مرحله یک هش��تم نهایی مس��ابقات فوتبال لیگ 
قهرمانان آس��یا چهارشنبه ش��ب گذش��ته با صعود تیم های 
استقالل ایران، گوانگجو اورگرانده چین، کاشیوا ریسول ژاپن و 

لخویا قطر و حذف الهالل به پایان رسید .

در دیدارهای چهارشنبه تیم های گوانگجو اورگرانده چین، 
کاش��یوا ریس��ول ژاپن و لخویا قطر به همراه استقالل ایران با 
برتری برابر حریفان خود در مجموع دو بازی رفت و برگش��ت 
به مرحله یک چهارم نهایی ای��ن جام صعود کردند تا با اضافه 
ش��دن به تیم های اف سی س��ئول کره جنوبی، بوریرام یونایتد 
تایلند، االهلی عربس��تان و الشباب عربستان برای کسب جام 
یازدهم این مسابقات با یکدیگر به رقابت بپردازند.استقالل پس 
ازپیروزی 4 بر2 مقابل الش��باب در امارات در دیداربرگشت با 
کس��ب تس��اوی بدون گل جواز صعود به مرحله بعد را کسب 

کرد. مهمترین اتفاق روز دوم از دور برگشت مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آس��یا، حذف شدن الهالل عربستان یکی 
از مدعی��ان قهرمانی این جام توس��ط لخویا ب��ود تا قطر یک 
نماینده در جمع 8 تیم برتر آس��یا داش��ته باشد. ضمن اینکه 
در روز نخس��ت هم حذف بنیادکار ازبکس��تان توسط نماینده 
تایلند، یکی از شگفتی های جام را رقم زد.طبق اعالم مسئوالن 
برگزاری لیگ قهرمانان آس��یا، قرعه کش��ی مرحله یک چهارم 
نهایی این رقابتها روز 30 خردادماه برگزار می ش��ود و تیم های 

حاضر در این مرحله رقیبان خود را خواهند شناخت.

گزارشی از پایان مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

حریف استقالل 30 خرداد مشخص می شود

سرپرس�ت کمیته  روئینگ فدراس�یون قایقرانی از مهیا شدن سفر 
ملی پوش�ان روئینگ به چین خبر داد و گفت: از محس�ن ش�ادی که در 

چین تمرین می کند هیچ خبری ندارم.
بهزاد اتابکی درباره وضعیت پاروزنان، اظهار کرد: ملی پوشان فعالیت هایشان 
را پیگیری می کنند و فدراس��یون نیز در حال مهیا کردن شرایط اعزام نفرات به 
اردوی برون مرزی چین اس��ت. قرار شده ملی پوشان در پکن اردوی مشترک با 
تیم این منطقه داش��ته باشند که فوق العاده  برای پاروزنان خوب خواهد بود. تیم 
پکن نیز از بهترین های چین محسوب می شود و ملی پوشان می توانند در فضایی 
خوب کار کنند.او در پاسخ به این سوال که محسن شادی در پکن است؟ گفت: 

از محسن شادی خبری ندارم.

خبری  از شادی نیست

رئیس س�ازمان بس�یج مس�تضعفین گفت: 
ایران یک هواپیما را نشاند که در آن  ریگی بود 
اما آمریکایی ها صدها هواپیمای ما را می نشانند 

اما تاکنون از آن یک سیخ هم پیدا نکرده اند.
به گ��زارش خبرنگار مهر از بندرعباس، س��رتیپ 
محمدرضا نقدی چهارش��نبه شب در جمع بسیجیان 
اس��تان هرمزگان با بی��ان این مطلب اف��زود: آمریکا 

نمی تواند با اقتدار امنیتی ایران مقابله کند.
وی با بیان اینکه دش��من برای غلبه بر ملت ایران 
در کوتاه مدت به جنگ اقتصادی روی آورده اس��ت، 
عن��وان کرد: آنها در ابتدا مهمترین منبع درآمد ایران 

یعن��ی نفت را تحریم کردند، س��پس تبادالت ارزی و 
تب��ادل فلزات گرانبها با ایران را نیز ممنوع کرده و در 
این جنگ اقتصادی خود قدم به قدم سراغ دیگر منابع 

مهم در ایران رفته اند.
وی ب��ا بیان اینکه تمامی ای��ن کینه توزی ها برای 
جلوگیری از رخ نمایی تمدن اس��المی در دنیاس��ت، 
تصری��ح کرد: در این عرصه دو راه تس��لیم و یا ادامه 
مقاوم��ت وجود دارد که اگر گ��وش به فرمان رهبر و 
ولی امر خود هستیم باید با خلق حماسه اقتصادی و در 
پیش گرفتن راه اقتصاد مقاومتی، تحریم   ها را بشکنیم 
و در عرصه حماس��ه سیاس��ی نیز حضوری پرشور و 

مشارکتی باال در انتخابات داشته باشیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به اظهارات برخی افراد برای سازش 
با آمریکا، بیان داشت: ما کشوری بودیم که در گذشته 
هیچ چیز را نمی توانستیم خودمان بسازیم اما اکنون 
تمامی نیازهای تسلیحاتی خود از زیر دریا تا  آسمان 
را خودم��ان تولید می  کنیم و در رتبه  های برتر علمی 
دنیا ق��رار گرفته ایم که تمامی این موفقیت ها حاصل 

مقاومت در برابر آمریکاست.
نقدی خاطرنشان کرد: سرنوشت تمامی کشورهای 
سازش��کار با آمریکا بدبختی بوده و شاهد هستیم که 

مردم کشورهای بلوک شرق که زمانی به سمت آمریکا 
و سازش رفتند هم اکنون روسای جمهور ضدآمریکایی 
را انتخاب می کنند چون طعم تلخ سازش با آمریکا را 

با فروپاشی اقتصاد خود چشیده اند.
وی جمهوری اسالمی ایران را کانون قیام و بیداری 
علیه استکبار دانست و عنوان کرد: ملت های مختلف با 
الگوبرداری از ملت ایران راه مقاومت در برابر آمریکا را 
در پیش گرفته اند و هم اکنون که در آس��تانه پیروزی 
هس��تیم، سازش و عقب نشینی، لکه ننگی بر پیشانی 
ملت ایران خواهد کوبید که تا سال ها نخواهیم توانست 

سر خود را در دنیا بلند کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

آمریکا نمی تواند با اقتدار امنیتی ایران مقابله كند

مرکز تصویربرداری پزشکی نور درمانگاه امام 
صادق)ع( ق�م با حضور رئیس مجلس ش�ورای 

اسالمی افتتاح شد.
به گزارش ایسنا، همزمان با شب میالد امام علی)ع( 
مرکز تصویربرداری پزشکی نور در درمانگاه امام صادق 
قم ب��ا حضور دکتر عل��ی الریجانی، حجت االس��الم 
شهرستانی نماینده آیت اهلل سیستانی و حجت االسالم 
عل��ی بنایی معاون پارلمانی ق��وه قضائیه و جمعی از 

مسئوالن استان قم افتتاح شد.
الریجانی ب��ا افتتاح بخ��ش MRI درمانگاه امام 
صادق)ع( احداث بیمارستان را یکی از سنت های بزرگ 

و حسنه و علما و مراجع در قم دانست.
حجت االسالم »اصغر ناظم زاده« رئیس هیئت 

مدی��ره درمانگاه خیری��ه امام ص��ادق )ع( درباره 
اح��داث و تجهیز این درمانگاه گفت: این درمانگاه 
در 10 سال پیش توسط آیت اهلل سیستانی در قم 

بنیانگذاری شد.
وی اف��زود: تجهی��ز ای��ن بیمارس��تان ب��ه مرکز 
تصویربرداری بالغ بر 6 میلیارد تومان هزینه دربرداشت 
که با مساعدت های مسئوالن از ارز مرجع استفاده شد 
ک��ه درغیر این صورت باید بیش از 10 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری می شد.
ناظم زاده خاطرنشان کرد: این مرکز در فضایی به 
مس��احت 800 متر مربع با زیربنای 4هزار متر مربع 
ش��امل بخش های ام.آر.آی، ماموگرافی، سونوگرافی، 

رادیولوژی دیجیتال، دستگاه تراکم استخوان است.

مركز تصویربرداری پزشکی نور در قم به بهره برداری رسید

مشهد-خبرنگار کیهان:
دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی  
و علوم وابسته، با حضور پزشکان از کشورهای 
فرانسه، آلمان، ایتالیا و یونان در مشهد در حال 

برگزاری است.
ه��دف از برگزاری این کنگره آش��نایی گروه های 
درمانگر و مردم با  فرآیند هیپنوتیزم و استفاده از این 

پدیده در جایگاه صحیح خود است.
به گزارش خبرنگار کیهان، از مجموع 120 مقاله 
ارس��الی به دبیرخان��ه کنگره، 32 مقال��ه جهت ارائه 
پذیرفته ش��ده  اند و همچنی��ن 12 کارگاه جانبی در  

حاشیه برگزاری این کنگره برپا شد.
هیپنوتیزم حالتی طبیعی از مغز است که بر مبنای 
3 جزء  تمرکز- انفکاک در یکی از حواس پنجگانه و 
افزایش تلقین پذیری صورت می گیرد. در حال حاضر 
اضطراب یکی از مهمترین موارد مورد درمان از طریق 

هیپنوتیزم است.
گفتن��ی اس��ت؛ در جریان برگ��زاری این کنگره، 
تفاهم نامه همکاری های علمی بین انجمن هیپنوتیزم 
بالینی ایران و انجمن روان درمانی رازی آلمان منعقد 
شد.این کنگره پنج شنبه دوم خرداد آغاز به کار کرد و 

امروز به کار خود پایان خواهد داد.

برگزاری دومین كنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی در مشهد

مشهد- خبرنگار کیهان:
همزمان با آغاز ایام البیض ماه پرفیض رجب 
مراسم اعتکاف 4 هزار نفری در مسجد گوهرشاد 

حرم مطهر رضوی آغاز شد.
از میان 81 هزار نفر متقاضی ش��رکت در مراسم 
اعت��کاف، 4 هزار نفر به قید قرعه انتخاب ش��دند تا 
همزم��ان با آغاز ای��ام البیض به راز و نیاز و عبادت با 

معبود خود در حرم رضوی بپردازند.
گفتنی است؛ مراسم معنوی اعتکاف حرم مطهر 
رضوی س��اعت 20/30 دقیقه یکشنبه 5 خردادماه با 

قرائت دعای ام داوود به پایان خواهد رسید.

4 هزار نفر در حرم مطهر رضوی 
اعتکاف كرده اند

دو طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 13میلیارد 
و 500 میلیون ریال با حضور معاون راه روستایی 
وزارت راه و شهرس�ازی و شماری از مسئوالن 
استان مازندران در نوشهر به بهره برداری رسید.

به گزارش ایرنا از نوشهر، »سید حسین میرشفیعی« 
در آیین بهره برداری »پل عزت« و راه آسفالت روستایی 
منطقه »فیروزآباد« کجور، افزود: این طرح ها که اعتبار 
اجرا و تکمیل آن از محل س��فر پرخیر و برکت رهبر 
معظ��م انقالب ب��ه منطقه بود با همکاری مس��ئوالن 

نهادهای مرتبط به پایان رسید.
وی تصریح کرد: در س��ال ج��اری اعتبارات قابل 
توجهی برای دهیاری ها تخصیص داده شد که درصورت 
مشارکت همکاری روستاییان این اعتبارات برای توسعه 

روستاهای بخش کجور هزینه خواهد شد.
»عطاءاهلل احمدی زاده« رئیس اداره راه و شهرسازی 
نوش��هر نیز گفت: برای ساخت پل عزت حدود چهار 
میلیارد و 500 میلیون ریال و عملیات روکش آسفالت 
راه ارتباطی روستای فیروزآباد نیز حدود 9 میلیارد ریال 

اعتبار هزینه شده است.
بخش کوهستانی کجور نوشهر در فاصله حدود 
75 کیلومتری جنوب ش��رقی این شهرس��تان واقع 

است.

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی 
صورت گرفت

بهره برداری از 2 طرح 
عمرانی در نوشهر

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی:
ایستگاه های مطالعه

 در کشور 4 برابر می شود
مشهد مقدس- خبرنگار کیهان:

تعداد ایستگاه های مطالعه در سطح کشور از رقم 272 
مورد در حال حاضر به یک هزار ایستگاه تا پایان امسال 

افزایش می یابد.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به مطلب 
فوق افزود: افزایش تعداد ایستگاه های مطالعه در سطح کشور، 

محور اصلی فعالیت های این نهاد در سال جاری است.
منص��ور واعظ��ی ابراز امی��دواری ک��رد: با افزای��ش تعداد 
ایس��تگاه های مطالعه، سرانه مطالعه نیز که در حال حاضر 15 

دقیقه است با افزایش 4-3 دقیقه ای مواجه شود.
دبی��رکل نه��اد کتابخا نه های عمومی همچنی��ن از انتخاب 
ش��هر برترمطالعه در سال آینده خبر داد و اذعان داشت: سرانه 
فضای کتابخانه ها، سرانه عضویت، سرانه تعداد منابع، امکانات و 
دسترسی به کتاب و سرانه مطالعه از جمله گزینه ها و معیارهای 

انتخاب شهر برتر مطالعه است.
واعظی افزود: ش��هرهای کرج، اردبیل، یزد و اهواز از س��ال 
گذش��ته مورد ارزیابی قرار گرفته اند، تا از بین آنها یک شهر به 

عنوان شهر برتر مطالعه سال 93 انتخاب شود.
به گزارش خبرنگار کیهان وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اش��اره به این که ش��هرداری های سراس��ر کشور قریب 
500 میلی��ارد ریال به نهاد کتابخانه ه��ای عمومی بدهکارند، 
اظهار داش��ت: براساس قانون، شهرداری ها موظفند نیم درصد 
از درآمد خود را به حس��اب انجمن کتابخانه های عمومی شهر 
مربوط��ه خود واریز کنند، که در همین راس��تا در حال حاضر 
مبلغ بدهی ش��هرداری ها در مجموع 500 میلیارد ریال اس��ت 
و س��هم خراسان رضوی نیز از این بدهی بیش از 150 میلیارد 

ریال برآورد می شود.

اهواز- خبرنگارکیهان:
دانش آموزان دختر شهرس�تان اندیمش�ک 
استان خوزستان، در مسابقات کشوری هوا فضا 

)فاوا( مقام سوم کشوری را کسب کردند.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی آم��وزش و پرورش 
خوزس��تان، این دانش آموزان مقام اول خواهران را در 

خوزستان و مقام سوم را در کشور کسب کردند.
این گزارش می افزاید: زهرا بهمنی، میترا نصیری 
و فاطمه آوخ، دانش آموزان دبیرستان الله اندیمشک، 
در مجموع از امتیازات کس��ب ش��ده توانستند به این 

مقام نایل آیند.

در مسابقات هوافضای کشوری
 در خوزستان

دانش آموزان دختر 
اندیمشکی مقام سوم را 

كسب كردند

اصفهان - خبرنگار کیهان:
به مناس�بت بیس�ت و چهارمین س�الگرد 
نف�ر   700 تع�داد  امام خمین�ی)ره(،  ارتح�ال 
از دانش�جویان فراگی�ر مجتم�ع دانش�گاهی 
امیرالمومنین)ع( مسیر شهر اصفهان تا مرقد 
مطهر امام خمینی)ره( را به صورت دوی امدادی 

طی می کنند.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات مجتمع دانشگاهی 
حض��رت امیرالمومنی��ن)ع( گف��ت: حرک��ت کاروان 
»عاشقان حسینی، زائران خمینی« از ساعت 9 صبح 
روز 9 خرداد ماه جاری از گلس��تان ش��هدای اصفهان 
آغاز می ش��ود و کاروان پس از طی عبور از دهها شهر 
و روستای استان های اصفهان، قم و تهران به مسافت 
500 کیلومتر و به مدت 5 روز عصر روز 13 خردادماه 
جاری به مرقد مطهر امام خمینی خواهند رس��ید و با 
آرمان ه��ای امام خمینی و رهبر معظم انقالب تجدید 

میثاق می کنند.
»سرهنگ پاسدار محمود افقری« ختم قرآن کریم 
و صل��وات به نیابت از ی��اران حضرت ولی عصر)عج( و 
س��المت حضرتش را از دیگ��ر برنامه های این کاروان 

اعالم کرد.

دوی امدادی
 700 دانشجوی اصفهانی 

تا مرقد امام خمینی
اراک-خبرنگار کیهان:

3 دانش آموز س�اوجی با اختراع داروی جدید بیماری 
دیابت، مدال طالی مسابقات جهانی اختراعات رومانی را 

از آن خود کردند.
این مسابقات که با شرکت بیش از 800 مخترع از سراسرجهان 
در رومانی برگزار ش��د تیم دانش آموزی شهرستان ساوه مرکب 
از »مهران خاکپور«، »س��ینا محمدی« و »میالد ویسه« با ارائه 
داروی جدید بیماری دیابت با ترکیبات کامال گیاهی در بخش 

پزشکی این مسابقات صاحب مدال طالی ویژه شدند.
این دارو با ترکیباتی که دارد برای درمان دیابت وابس��ته به 
انسولین و کاهش استرس ها و ناراحتی های عصبی ناشی از دیابت 
بسیار موثر است، همچنین اندامهای ترشح کننده انسولین بویژه 
لوزالمعده و پانکراس را برای ترش��ح انس��ولین طبیعی تحریک 
می کند. داروی تولید شده کامال گیاهی و طبیعی بوده و از بروز 
ناراحتی های کبدی بعد از ابتال به مرض قند جلوگیری می کند.

بعض��ی از کاربردهای این دارو عبارتند از: کنترل قند خون، 
درمان امراض چش��م، برطرف کننده اخت��الالت رگهای خونی، 
خاصی��ت ضدتجمع پالکتها و خاصیت ش��ل کنندگی عضالت 
صاف، درمان آس��یب های ناش��ی از پیری، اثرات آنتی اکسیدان 
ضد التهاب، گش��ایش ذهن، افزایش قدرت جس��مانی، از بین 
بردن استرس��ها، افسردگی، تقویت سیستم ایمنی بدن، تنظیم 
سوخت و ساز متابولیسم، جلوگیری از سردرد و درمان بی خوابی 

و بدخوابی است.

مدال طالی مسابقات جهانی اختراعات رومانی 
نصیب دانش آموزان ساوجی شد

ب�ه منظور کنترل کاالهای جاس�ازی ش�ده در کامیون ها، 
دس�تگاه ایکس ری در مرز باش�ماق به صورت رس�می مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار باش��گاه خبرنگاران جوان از س��نندج، در این 
مراس��م که با حضور مدیرکل گمرکات کش��ور و جمعی از مسئوالن 
اس��تان کردستان در مرز باش��ماق برگزار شد، دستگاه ایکس ری به 

بهره برداری رسید.
به گفته محمد شهبازی مدیرکل گمرکات کردستان این دستگاه 
به منظور کنترل کاالهای جاس��ازی شده کامیون ها در محل ورود و 

خروجی گمرک نصب شده است.
محمد ش��هبازی مزایای این دس��تگاه را کاهش قاچاق به کشور 
و کنترل دقیق کاالها عنوان کرد و افزود: ارزش مالی این س��امانه 5 

میلیون یورو بوده است.
وی ب��ا بیان اینکه زمان الزم ب��رای نظارت بر هر کامیون به طور 
متوسط 30 دقیقه است، خاطرنشان کرد: از زمان راه اندازی این دستگاه 
خروج سوخت قاچاق توسط کامیون و اتوبوس ها به شکل چشمگیری 

کاهش یافته است.
دستگاه ایکس ری با مشارکت 3 شرکت چینی تولید و نصب 
ش��ده و قابلیت س��رویس دهی به 50 تا 100 خودرو را در طول 

روز دارد.

با حضور رئیس گمرکات کشور صورت گرفت
بهره برداری از دستگاه ایکس ری

 در مرز باشماق مریوان

معاون وزی�ر نفت گفت: س�رمایه گذارانی که عدم توانایی 
اجرای پروژه ها را داش�ته باشند، خلع ید شده وجایشان را به 

سرمایه گذاران توانمند می دهند.
عبدالحس��ین بی��ات در گفت وگو با فارس با اش��اره به علت کنار 
گذاشته شدن برخی از سرمایه گذاران در طرح های صنعت پتروشیمی 
گفت: خلع ید یکی از کارهایی است که در صورت اثبات عدم توانایی 
س��رمایه گذار در پروژه صورت می گیرد، در صورتی که در ابتدا برای 
دریافت پروژه مدارک و اظهاراتی می کند که به نظر می رسد که این 

سرمایه گذار می تواند از عهده پروژه برآید.
وی گفت: یکی از وظایف همکاران ما در شرکت ملی پتروشیمی 
بررسی دقیق اظهارات با توانایی پروژه است که باید به این کار اهتمام 

بیشتری ورزند، تا از منافع ملی حمایت شود.
بی��ات تصریح کرد: بارها از بانک های مختلف درخواس��ت کردیم 
که برای ورود به پروژه ها پیش قدم شوند، اما تاکنون تنها چند بانک 
به این عرصه وارد شده اند و شاهد عدم تمایل بانک های خصوصی به 

پروژه های نفتی هستیم.
معاون وزیر نفت خاطرنش��ان کرد: اکثر بانک ها به دنبال سود در 
کوتاه مدت هس��تند، اما پروژه های نفتی در بلند مدت به س��وددهی 
می رس��ند که البته نبای��د فراموش کرد، با اجرای ی��ک پروژه نفتی 
بخش ه��ای مختل��ف صنعت به گ��ردش درمی آیند و موجب رش��د 

وشکوفایی می شوند.
وی ادامه داد: خوشبختانه سود واحدهای پتروشیمی معقول است 
و از این رو سرمایه گذارانی که توانایی دارند، به اجرای پروژه می توانند 

وارد کار شوند.
بیات گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نمایندگی از دولت 
از تمام س��رمایه گذاران حمایت می کند، اما سرمایه گذارانی که ناتوان 

باشند، کنار گذاشته خواهند شد.
مع��اون وزیر نف��ت در امور پتروش��یمی افزوده ب��ود: در صنعت 
پتروشیمی واحد ورشکسته نداریم و این صنعت به دلیل ارزش افزوده 

باال یک صنعت سودآور و مطمئن است.

معاون وزیر نفت:
سرمایه گذاران ناتوان در پتروشیمی 

خلع ید می شوند


