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اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

سرمربی تیم ملی بسکتبال که بعد از قهرمان کردن این تیم در رقابت های جام ملت های آسیا به مرخصی رفت، 
17 شهریورماه به ایران باز می گردد. 

آماده سازی تیم »ب« برای حضور در تورنمنتی که به میزبانی کشور چین برگزار می شود، اولین کاری است که بچیروویچ در 
آغاز بازگش��ت به ایران باید انجام دهد. وی پس از بازگش��ت به ایران برنامه های آماده سازی خود را برای شرکت در این تورنمنت 
ارائه می دهد.کش��ور چین از اواخر ش��هریورماه میزبان دو دوره تورنمنت است که در دو شهر مجزا برگزار می شود. اولین تورنمنت 
بسکتبال چین از 27 شهریورماه در شهر ونژو در منطقه ژی جیانگ آغاز می شود. این تورنمنت تا 31 شهریورماه ادامه داد. به فاصله 
دو روز بعد هم دومین تورنمنت بسکتبال چین آغاز می شود که طی روزهای 2 تا 4 مهرماه پیگیری خواهد شد. این تورنمنت در 
شهر نانینگ منطقه گوانگسی ژوآنگ برگزار می شود.این دو تورنمنت بسکتبال چین زیر نظر اتحادیه بسکتبال آسیا برگزار می شود 
و از بس��کتبال ایران هم برای حضور در آن دعوت ش��ده است. البته از آنجا که تعدادی از بازیکنان تیم ملی با ماهان در مسابقات 

باشگاه های آسیا شرکت می کنند، قرار است تیم »ب« به این دو تورنمنت اعزام شود.

مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا 
در موناکو برگزار ش�د و 32 تیم حاضر در این رقابت ها در 8 گروه چهار 

تیمی تقسیم شدند.
طبق برنامه مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا از 
27 شهریورتا20 آذر انجام خواهد شد. مرحله حذفی در سال 2013 انجام می شود 
و فین��ال رقابت ها نیز 3 خرداد 93 در لیس��بون پرتغال برگزار خواهد ش��د.بیلی 
مک نیل، لوئیس فیگو، مایکل اوون، یوهان کرویف و پائولو س��وزا ستارگانی بودند 
که هر کدام قس��متی از قرعه کش��ی این مراسم را انجام دادند.در پایان این قرعه 

کشی 32 تیم حاضر در مسابقات در 8 گروه به شرح زیر تقسیم شدند:
گروهA : منچستریونایتد، شاختار دونتسک ، بایرلورکوزن، رئال سوسیداد 

گروهB : رئال مادرید، یوونتوس ، گاالتاسرای، اف سی کپنهاگن
گروهC : بنفیکا، پاری سن ژرمن، المپیاکوس، اندرلشت

گروهD : بایرن مونیخ، زسکا مسکو، منچسترسیتی، ویکتوریا پلژن
گروهE : چلسی، شالکه، اف سی بازل، استوا بخارست

گروهF : آرسنال، المپیک مارسی، دورتموند، ناپولی
گروهG : پورتو، اتلتیکومادرید، زنیت سنت پترزبورگ ، آستریا وین

گروهH : بارسلونا، میالن، آژاکس، سلتیک
همچنین در حاشیه این مراسم بهترین بازیکن سال اروپا نیز انتخاب شد و 
در نهایت فرانک ریب��ری این عنوان را به خود اختصاص داد.ریبری جایزه اش را 
از دست هموطن خود میشل پالتینی دریافت کرد.لیونل مسی و کریس رونالدو 
نتوانستند عنوان بهترین بازیکن را کسب کنند ضمن اینکه رونالدو در این مراسم 
حضور نداشت.در این رای گیری ریبری 36 رای را به خود اختصاص داد، مسی 

به 13 رای رسید و رونالدو تنها 3 رای کسب کرد. 

قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا
قرعه سخت بارسلونا و آرسنال

 کار آسان چلسی و پاری سن ژرمن

رئی�س س�ازمان لیگ حرف�ه ای فوتبال ای�ران از 
درخواس�ت کی روش برای برگزاری جلس�ه با مدیران 

باشگاه های لیگ برتری خبر داد.
مه��دی تاج درب��اره پیش��نهادهای کی روش به س��ازمان 
لیگ برای هماهنگی بیش��تر با تیم مل��ی اظهار کرد: کی روش 
درخواس��ت قابل تاملی دارد؛ او می خواهد جلسه ای با مدیران 
باش��گاه های لیگ برتری داشته باش��د تا موارد مورد نظرش را 
ب��ا آنها در می��ان بگذارد. کی روش معتقد اس��ت که بعد از آن 
جلسه مدیران باشگاه ها به این نتیجه می رسند که اولویت تیم 
ملی اس��ت یا باشگاه ها.رئیس س��ازمان لیگ حرفه ای فوتبال 
همچنین پیش��نهادهای س��رمربی تیم ملی به سازمان لیگ را 
اعالم کرد: کی روش به ما سه پیشنهاد داده است؛ اول این که 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آس��یا در این بازی ها بدون 
ملی پوش��ان خود به میدان برون��د، دوم این که جام حذفی یا 
برگزار نش��ود یا بدون حضور ملی پوش��ان برگزار شود و سوم 
این که لیگ برتر در تاریخ 20 فروردین تمام ش��ود که در این 

صورت هر تیمی در هفته یک بازی انجام می دهد و فشاری به 
تیم ها وارد نمی  شود.وی ادامه داد: باشگاه ها باید در این زمینه 
نظر بدهند چون نمی شود به تیم هایی مثل سپاهان و استقالل 
که ملی پوش��ان زیادی دارند و برای آنها هزینه زیادی کرده اند 
بگوییم که در مراحل حس��اس لیگ قهرمانان آسیا ملی پوشان 
خود را نداش��ته باشند. البته کی روش درباره مراحل اول و دوم 
لیگ قهرمانان آس��یا مشکلی ندارد بلکه مساله به مراحل سوم 
و چه��ارم که با اردوی تیم ملی تداخل دارد، مربوط می ش��ود.
رئیس س��ازمان لیگ با اشاره به اینکه ما فی نفسه نمی توانیم با 
این درخواست ها موافقت کنیم، تصریح کرد: باید ابتدا در هیئت 
رئیس��ه س��ازمان لیگ و بعد هیئت رئیس��ه فدراسیون فوتبال 
مطرح می ش��ود. البته کی روش درخواست خوبی هم دارد و آن 
اینکه مدیران باشگاه ها در جلسه ای با کی روش در این خصوص 
صحب��ت کنند و ک��ی روش بتوان��د درباره درخواس��ت هایش 
رأی گی��ری کند. ما فقط می توانیم طبق درخواس��ت کی روش 

مسابقات را تا 20 فروردین به پایان برسانیم.

3 درخواست جدید سرمربی تیم ملی فوتبال از سازمان لیگ

تیم والیبال جوانان ایران که دور مقدماتی و حذفی رقابتهای جهانی ترکیه را با قدرت پش�ت سر گذاشته بود با 
قبول شکست برابر برزیل از راهیابی به جمع نیمه نهایی بازماند.

مرحله یک چهارم  نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی جوانان جهان ظهر دیروز در ترکیه پی گرفته شد که در یکی از حساس ترین 
دیدارها تیم های ایران و برزیل برابر هم صف آرایی کردند. در این بازی که در ش��هر آنکارا برگزار ش��د تیم ایران برابر حریف خود 
شکست خورد و از راه یابی به مرحله نیمه نهایی بازماند.تیم ایران که تا پیش از این مرحله همه حریفان خود را )استونی، مکزیک، 
ژاپن، آرژانتین و مصر( با قدرت پشت سر گذاشته بود و از مدعیان قهرمانی مسابقات به حساب می آمد مقابل برزیل نشانی از تیم 
همیشگی نداشت. تیم کشورمان که مقابل مدافعان روی تور حریف گرفتار شده بود و در خط حمله کارایی الزم را نداشت در سه 
ست متوالی نتیجه را واگذار کرد. شاگردان نفرزاده به ترتیب با نتایج 25 بر 21، 25 بر 20 و 25 بر 22 مقابل حریف خود نتیجه 
را واگذار کردند.تیم ایران در این دیدار با ترکیب میالد عبادی پور قرا، مصطفی باقری، محمد فالح زرچوب، جواد حس��ین آبادی، 
سیدآرش تقوی، امیرعلی محمدفتحعلی به مصاف حریف رفت. این شکست در حالی برای ایران رقم خورد که محمدرضا داورزنی، 
رئیس فدراسیون والیبال برای باال بردن انگیزه و روحیه بازیکنان جوان ایران راهی آنکارا شده بود و این مسابقه را از نزدیک تماشا 
کرد. در این دیدار آلن سوزا، بازیکن پشت خط زن حریف با کسب 28 امتیاز بهترین بازیکن میدان بود و روی تور بی مهار نشان 

داد. در تیم ایران نیز حسین آبادی با کسب 14 امتیاز بهتر از سایرین نشان داد.

با شکست برابر برزیل در مسابقات والیبال جوانان جهان
ایران از راهیابی به نیمه نهایی باز ماند

محم�د بن�ا از افرادی که خود را خی�ر معرفی کرده 
و هزاران دالر ب�رای محمدرضا خلعتبری می دهند این 
سوال را دارد که چرا عشق امیر علی اکبری به کشورش 

که پیشنهاد مالی آذربایجان را رد کرد را ندیدند؟ 
 محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران از 
ای��ن حرکت افراد »خیر«حمایت و قدردانی می کند اما از آنها 
یک سوال دارد: »چرا حرکت ملی امیر علی اکبری که پیشنهاد 
مالی بسیار خوب آذربایجانی ها را رد کرد توسط این افراد خیر 
دیده نشد؟ مگر او با این کار عشق به مملکت و پرچم کشورش 

را ثابت نکرد؟« 
در بخش��ی از دست نوش��ته محمد بنا آمده است: در پی 
اتفاقات��ی که این چند روز افتاده و ذهن مرا درگیر خود کرده، 

به یاد امیر علی اکبری این قهرمان خوب مان که یکی از نوادر 
کشتی فرنگی جهان است افتادم که چند وقت پیش به کشور 
آذربایجان رفته بود و با اینکه پیش��نهادی اغوا کننده و بسیار 
ب��االی مالی به او داده بودند ت��ا تغییر ملیت بدهد و برای این 
کش��ور کش��تی بگیرد، ولی بعد از این همه بی مهری که من 
م��ی دانم و خیلی ها نمی دانند، ای��ن فرزند ایران به تمام این 
پیشنهادها و تمام امکاناتی که برایش فراهم می کردند پشت پا 
زد و برای عش��ق به ایران و مردم، عش��ق به پیراهن تیم ملی 
کشورش برگشت تا دوباره زیر پرچم ایران عزیز کشتی بگیرد 
و به امید خدا در مسابقات جهانی به افتخاری دیگر دست یابد. 
تمام حرفهایم این است که آیا مسئولی، نهادی و یا خیری این 

همه عشق به کشور و دوبنده تیم ملی ایران را ندید. 

قهرمان پرتاب دیسک ایران عنوان سوم لیگ دوومیدانی الماس که 
در سوئیس برگزار می شود را به خود اختصاص داد.

در فاصل��ه ی��ک مرحله مان��ده تا پایان رقابت های س��ریالی لی��گ الماس ، 
دوومیدانی کاران در ایستگاه زوریخ با هم به رقابت پرداختند که در پرتاب دیسک 
احسان حدادی، تنها نماینده ایران در این رویداد معتبر ، با 9 پرتابگر دیگر مسابقه 
داد.نایب قهرمان المپیک لندن، در این مرحله از 6 پرتاب خود، دو خطا داشت و 
با بهبود رکوردش نس��بت به مسابقات لندن و استکلهم، با پرتاب 66 متر و هفت 
س��انتی متر سوم ش��د تا به بهترین رکوردش در ماه های اخیر برسد. حدادی در 
استکلهم 64 متر و 78 سانتی متر رکورد زده بود.گرد کانتر استونی با پرتاب 67 
متر و 2 س��انتی متر در این مرحله قهرمان شد و رابرت هارتینگ از آلمان که در 
مرحله قبل پرتابی بیش از 68 متر داش��ت این بار با رکورد 66 متر و 83 س��انتی 
متر در رتبه دوم قرار گرفت. هفتمی پیتر ماالخوفسکی از لهستان هم از اتفاقات 
قابل توجه دراین مسابقه بود. او که در لهستان توانسته بود با پرتابی بیش از 67 
متر عنوان دومی را به خود اختصاص دهد، این بار با چهار خطا و رکورد 63 متر 
و 70 سانتی متر در رتبه هفتم قرار گرفت.در جدول رده بندی لیگ الماس و در 
پرتاب دیسک، گرد کانتر با 16 امتیاز در رتبه اول قرار دارد و پیتر ماالخوفسکی 
با 14 امتیاز دوم اس��ت. رابرت هارتینگ قهرمان جهان و المپیک با 12 امتیاز در 
رتبه سوم قرار دارد و احسان حدادی هم با 9 امتیاز همچنان در رده چهارم جای 

گرفته است. مرحله آخر لیگ الماس در بروکسل برگزار خواهد شد.

بهترین رکورد حدادی و کسب عنوان سوم لیگ الماس 
سوالبناازخیرهاییکهپولخلعتبریرامیدهند! مس�ابقات ج�ودوی قهرمانی بزرگس�االن جه�ان در برزی�ل با حذف 

چهارمین نماینده ایران ادامه یافت تا جوادمحجوب آخرین امید ایران برای 
کسب مدال در این رقابتها باشد. 

 در ادام��ه مس��ابقات ج��ودوی قهرمانی جهان که با حضور 678 ورزش��کار در 
ریودو ژانیرو برزیل در حال برگزاری اس��ت در وزن 81- کیلوگرم امیر قاسمی نژاد 
کاپیتان تیم ملی پس از دو پیروزی مقابل نمایندگان آنگوال و السالوادور، به نماینده 
گرجستان باخت و حذف شد تا چهارمین نماینده ایران باشد که از رقابتهای جهانی 
کنار می رود.قاس��می نژاد در دور اول اس��تراحت ک��رد ، در دور دوم در زمان یک 
دقیقه و 3 ثانیه »الیسو هولو« از آنگوال را ضربه فنی کرد، در دور سوم در 3 دقیقه 
و 55 ثانیه »دیگو خوان تورکیوس« از الس��الوادور را نیز ضربه فنی کرد و به جمع 
16 نفر پایانی راه یافت اما در دور چهارم در دو دقیقه و 13 ثانیه مقابل » آوتاندیلی 

تچریکیشویلی « از گرجستان ضربه شد و از دور مسابقات کنار رفت.
در دیگر مبارزات و در همین وزن ایران یک نماینده دیگر داش��ت که س��عید 
مرادی در گروه B روی تاتامی رفت و در همان دور اول با دو امتیاز یوکو به » خورخه 
مارتینز«از کوبا باخت و از دور رقابتها کنار رفت تا سومین نماینده ایران باشد که از 

دور مسابقات قهرمانی جهان حذف می شود.
پیش از این سعید موالیی و الیاس علی اکبری در وزن 73- کیلوگرم با شکست 

مقابل حریفان از دور مسابقات حذف شده بودند.
آخرین نماینده جودوی ایران در رقابتهای قهرمانی جهان جواد محجوب است 
که امروزدر وزن 100- کیلوگرم و در گروه B در دور نخس��ت اس��تراحت دارد. وی 
س��پس باید با برنده پیکار جودوکاران الجزایر و ازبکس��تان مبارزه کند.در این وزن 

48 جودوکار حضور دارند.

نن�اد اللوویچ 55 س�اله می گوید ورزش کش�تی در 
6 ماه اخیر در بزرگترین بحران سه هزارسال اخیرش قرار 

گرفته است!
رئیس فدراسیون جهانی کشتی در گفت و گو با فرانس پرس 
اظهار کرد: ما در بدترین بحرانی قرار گرفتیم که این ورزش در 
3000 س��ال اخیر با آن روبرو شده است اما در شش ماه موفق 

شدیم اصالحاتی که کمیته بین المللی المپیک توصیه کرده بود 
را انجام دهیم. قوانین جدید ایجاد کردیم و داوران کمیس��یون 
مس��تقل خود را دارند. کش��تی زنان در المپیک 2016 هم به 
شش وزن رسید.وی با بیان اینکه اصالحات ادامه دارد، حاال چه 
در بوینس آیرس پیروز ش��ویم یا نشویم گفت: معموال در قدیم 
تماش��اگران برای تماشای مراسم افتتاحیه به سالن می آمدند و 

می رفتند اما حاال جذب کشتی می شوند و مسابقه ها را تماشا 
می کنند. کش��تی گیرانی هم که در گذش��ته کمتر درگیر می 
ش��دند حاال مجبورند در س��رپا بجنگند وگرنه بازنده می شوند.

مث��ال کش��تی گیر ج��وان روس��ی در 120 کیلوگرم)گئورگی 
گوگای��ف( در 172 ثانیه تم��ام مبارزاتش را برد در حالی که در 
قدیم چنین اتفاقی نم��ی افتاد.اللوویچ در مورد این که هر چه 

به زمان اعالم تصمی��م کمیته بین المللی المپیک برای ماندن 
در المپی��ک 2020 نزدیک می ش��وید، عصبی تر می ش��وید؟ 
گفت: این موقعیت برای دو ورزش دیگر )اسکواش و بیس بال( 
هم وجود دارد. ما با پیش��ینه بسیار باقدمتی به مصاف آنها می 
رویم. نیرویی که ما درونمان پیدا کردیم نش��ان از حالت درونی 
کشتی گیران است. چیزی به عنوان ناک اوت شدن وجود ندارد.

آماده سازی تیم دوم بسکتبال برای دو تورنمنت چین

کشتی در بدترین بحران 3 هزار سال اخیرش قرار گرفته است  !

جودو کاران ایران یکی پس از دیگری حذف شدند
 محجوب آخرین امید ایران

 برای كسب مدال جهانی

همدان-خبرنگار کیهان:
مدیرعامل فرودگاه همدان از راه اندازی مرکز هوانوردی 

عمومی غرب کشور در این شهرستان خبر داد.
علی کیخائی در مراس��م راه ان��دازی این مرکز که با حضور 
معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه های کشور، استاندار 
و جمعی از مس��ئوالن برگزار ش��د، گفت: برای راه اندازی مرکز 
هوانوردی غرب کشور 200 میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

وی افزود: این مرکز دارای ناوگان هوایی با ظرفیت چهارفروند 
هواپیمای فوق س��بک و چهار س��ت کامل بال پاراگرایدر و دو 
فروند پاراموتور است که با افتتاح آن آموزش خلبانی فوق سبک 

در همدان آغاز می شود.
کیخائی ادامه داد: محل استقرار ناوگان هوایی این شرکت، 
ف��رودگاه همدان بوده و تمامی خدم��ات هوایی آن در همین 

مکان انجام می شود.
در ادامه مدیرعامل شرکت هوانوردی آسمان غرب نیز، گفت: 
آموزش خلبانی هواپیماهای فوق س��بک، پروازهای تفریحی و 
توریستی، فیلمبرداری هوایی، کنترل ترافیک جاده ای و کنترل 

ریل راه آهن در این مرکز هوانوردی به انجام می رسد.
کاپیتان عباس آزادی یادآور شد: همچنین از خدمات دیگر 
این مرکز، آموزش خلبانی هواپیمای مدل، پاراگرایدر، پاراموتور، 

چتربازی و پاراسل است.
وی با اعالم اینکه تالش داریم سال آینده نیز در این مرکز 
تاکس��ی هوایی راه اندازی کنیم خاطر نش��ان ساخت: در مرکز 
هوان��وردی غرب کش��ور در هم��دان آموزش خلبان��ی و انجام 
پروازهای تفریحی  برای عموم عالقمندان آزاد است و همگان 
می توانن��د ل��ذت پرواز بر فراز ش��هر زیبای هم��دان را تجربه

 کنند.

راه اندازی مرکز هوانوردی عمومی 
غرب کشور در همدان

شهید »محسن گردن صراحی« چهار سال 
در حوزه علمیه قم در جوار کریمه اهل بیت)س( 
به فراگیری علوم و معارف الهی پرداخت. او بنابر 
مس��ئولیت الهی خویش، سالح برادر شهیدش، 
حس��ن را برداش��ت و راه او را در جهاد و مبارزه 
ادامه داد. محس��ن در س��ه نوبت و در هر نوبت 
حدود سه ماه در جبهه حضور یافت و با دشمن 

به یاد طلبه بسیجی شهید »محسن گردن صراحی«
به اوج آینه تا ماورای دل رفتی

مهاجم به نبرد پرداخت. س��رانجام در جبهه باخت��ران در حین ماموریت با مین 
برخورد کرد و به کاروان شهیدان پیوست.

آخرین س��مت این ش��هید بزرگوار در جبهه نبرد، مس��ئولیت واحد تخریب 
شهدای محراب غرب در عملیات خنثی سازی مین بود.

طلبه بسیجی شهید »محسن گردن صراحی«، سال 1341 در اصفهان متولد 
شد و در 1365/10/14 در باختران به شهادت رسید.

کرمانشاه-خبرنگار کیهان:
هر 10 ه�زار دالر قاچاق کاال یک فرصت 

شغلی را در کشور از بین خواهد برد. 
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه با اعالم این 
خبر در جمع خبرنگاران گفت: گمرکات مرزبانان 
اقتصادی کشور هستند که تنها وظایفشان درآمد 
زایی نیس��ت بلکه مبحث اشتغالزایی را به عنوان 
یک امر مهم دنبال کرده و با مبارزه با قاچاق کاال 
به حفظ تولید و اش��تغال کشور کمک می کنند. 
وی اف��زود: 54 درصد از صادرات کل کش��ور از 

گمرکات اس��تان کرمانش��اه صادر می شود که از 
این مقدار 99 درصد به کش��ور عراق و تنها یک 
درص��د این صادرات به 22 کش��ور دیگر صورت 
می گیرد. مدیرکل گمرکات  استان کرمانشاه در 
ادامه اظهار داشت: در چهارماهه سالجاری حدود 
291 میلیون دالر کاال از استان کرمانشاه به خارج 

از کشور صادر شده است.
علی س��عدالدین با بیان اینکه حجم بسیاری 
از کاال از گم��رک پرویزخان به خارج از کش��ور 
صادر می ش��ود گفت: علی رغم فعالیت گسترده 

در ای��ن گمرک متأس��فانه گم��رک پرویزخان 
فاقد س��اختمان اداری اس��ت و امور گمرکی در 
کانک��س صورت می گیرد و این خود مش��کالت 
عدی��ده ای برای کارکن��ان و تجار به وجود آورده

 است. 
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در خاتمه 
افزود:  ساختمان گمرک کرمانشاه بیش از 100 
سال قدمت دارد و در مرکز شهر است که به علت 
ایجاد ترافیک به مکانی خارج شهر کرمانشاه انتقال 

خواهد یافت.

تبریز- خبرنگار کیهان:
به همت بس�یجیان پایگاه مقاومت زهراوی 
تبریز 42 هزار قوطی انواع داروهای کمیاب ویژه 

بیماران خاص تولید شد.
این داروها در شیفت ویژه شهدای دولت، و به یاد 
ش��هدای دولت تولید، و تحویل داروخانه ها شد تا در 

اختیار بیماران خاص قرار داده شود.
براساس این گزارش هدایایی نیز به 6 نفر بسیجی 

داده شد.

در قالب شیفت ویژه شهدای دولت انجام شد

تولید بیش از 40 هزار قوطی 
داروی کمیاب در تبریز

مدیرکل گمرکات کرمانشاه:
قاچاق هر 10 هزار دالر كاال یک فرصت شغلی را از بین می برد

همزمان با شش�مین روز از بزرگداش�ت 
هفته دولت، صدور اس�تانی کارت هوشمند 
ملی در کش�ور روز پنجشنبه در آیینی در 

سمنان آغاز شد.
این طرح با افتتاح نخس��تین ایستگاه کاری 
صدور کارت هوش��مند ملی در اداره کل پس��ت 
استان سمنان و با اخذ مشخصات و انجام مراحل 
فنی صدور کارت هوشمند ملی برای مادر سرتیپ 

شهید حسن شاطری آغاز شد.
مدیرکل اس��ناد هویتی س��ازمان ثبت احوال 
کشور در این مراسم با بیان اینکه کارت هوشمند 
ملی دارای هفت الیه امنیتی است گفت: این کارت 

دارای تراشه ویژه و ضدجعل است.
محس��ن اس��ماعیلی افزود: این ن��وع کارت 
جایگزی��ن مطمئنی برای کارت های شناس��ایی 
اس��ت و برای جلوگیری از جعل اسناد طراحی و 

صادر می شود.
وی با بیان اینکه صدور کارت هوش��مند ملی 
نیازمند هشت س��امانه زیرمجموعه است گفت: 
پس از شهر قم که صدور کارت هوشمند ملی به 
صورت آزمایشی در آن آغاز شد، سمنان، پایلوت 

صدور استانی این نوع کارت است.
وی ی��اد آور ش��د: در قم ب��رای 20 هزار نفر 
کارت هوش��مند ملی صادر شده است و عالوه بر 
این در جریان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری برای دو ه��زار نفر از نیروهای 
اس��تانداری ها و فرمانداری ها نیز کارت هوشمند 

ملی صادر شده است.
وی ب��ه تعویض 50 میلیون جلد شناس��نانه 
قدیمی اش��اره کرد و اظهار داش��ت: 63 میلیون 
کارت مل��ی نیز صادر و ب��االی 99 درصد مردم 

دارای کارت و شماره ملی هستند.

در ای��ن آیین که مع��اون سیاس��ی امنیتی 
استانداری سمنان و سه تن از مسئوالن سازمان 
ثبت  احوال کشور حضور داشتند، مدیرکل ثبت 
احوال استان سمنان گفت: در اولین گام، صدور 
کارت هوش��مند ملی برای سه گروه در سمنان 

انجام می شود.
عباس��علی طالب بیدختی اف��زود: افرادی که 
تغییرات شناسنامه ای دارند، افراد 15 سال تمام 
و کسانی که کارت شناسایی خود را گم کرده اند 
در ای��ن مرحله در برنامه صدورکارت هوش��مند 

ملی قرار دارند.
وی با بیان اینکه طبق برنامه تا سال 94 باید 
برای تمام مردم کارت هوش��مند ملی صادر شود 
اظه��ار داش��ت: در اجرای این برنامه در اس��تان 
س��منان بایس��تی 500 هزار کارت ملی صادر و 

اجرایی شود.

صدور استانی کارت هوشمند ملی در کشور
از سمنان آغاز شد

همدان- خبرنگار کیهان:
بزرگتری�ن پارکینگ طبقاتی غرب کش�ور 
ب�ه نام س�ینا در محله ذوالریاس�تین همدان به 

بهره برداری رسید.
در مراس��م افتتاح این پارکینگ طبقاتی، س��ید 
مسعود عس��گریان ش��هردار همدان گفت: پارکینگ  
سینا که در 9 طبقه احداث شده، به عنوان بزرگترین 

پارکینگ طبقاتی غرب کشور مطرح است.
وی اف��زود: زیربن��ای این پ��روژه 13 هزار و 629 
مترمربع اس��ت که در زمینی به مساحت یک هزار و 
515 مترمربع و با ظرفیت پارک 500 دستگاه خودرو 
س��اخته ش��ده اس��ت.وی ادامه داد: برای احداث این 
پارکینگ طبقاتی که عملیات اجرایی آن از شهریورماه 
س��ال گذشته آغاز شده بود، مبلغ 100 میلیارد ریال 
هزینه شده است.عسگریان یادآور شد: با اقداماتی که 
طی 5 سال گذشته انجام شده ظرفیت پارکینگ های 
عمومی سطح شهر همدان از 150 خودرو به یک هزار 
و 200 خودرو افزایش یافته اس��ت.وی اضافه کرد: در 
نمای بیرونی این پروژه، عالوه بر رعایت اصول معماری 
نوین، سعی شده تا جنبه هایی از معماری ایرانی اسالمی 

نیز به کار گرفته شود.

بهره برداری از بزرگترین
 پارکینگ طبقاتی غرب کشور در همدان

پیکر پاک جانباز ش�هید فایق فالحی روز پنج شنبه در 
میان حزن و اندوه هزاران نفر از مردم شهید پرور شهرستان 

پاوه تشییع شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، پیکر پاک این شهید گرانقدر بر روی 
دستان مردم و مسئوالن شهرستان پاوه از میدان شهدا تا خیابان 
امام محمد غزالی تش��ییع و سپس برای خاکسپاری به زادگاهش 

نودشه منتقل شد.
این جانباز ش��هید در س��ال 66 در اثر بمباران شیمیایی شهر 
نودشه توسط رژیم بعث عراق به همراه دیگر مردم نودشه مصدوم 
شد و پس از تحمل 26 سال درد و رنج ناشی از جراحات شیمیایی 
روز چهارشنبه در بیمارستان بقیه اهلل تهران به درجه رفیع شهادت 

نائل شد.
شهید فالحی که نهمین شهید از خانواده فالحی است از بدو 
پیروزی انقالب اسالمی به همراه سایر مردم نودشه در پاسداری از 
دستاوردهای انقالب اسالمی و مرزهای کشور در کسوت بسیج تمام 

تالش خود را برای حراست از انقالب و نظام انجام داد.
از این شهید گرانقدر چهار فرزند )دو پسر و دو دختر( به جای 

مانده است.
شهر مرزی نودشه در نقطه صفر مرزی شهرستان پاوه با کشور 
عراق بیش از یکصد ش��هید و ده ها جانباز تقدیم انقالب اس��المی 
کرده و دو بار در اسفند 1366 و فروردین 1367 توسط رژیم بعث 

عراق بمباران شیمیایی شده است.

تشییع پیکر شهید در پاوه

صومعه سرا- خبرنگار کیهان:
کوهنوردان گروه گیل آوا شهرستان صومعه سرا موفق 
به فتح قله 4 هزار و 811 متری سبالن آذربایجان شدند.
12 نفر از اعضای گروه کوهنوردی گیل آوا صومعه س��را به 
سرپرس��تی سیروس ش��یرین کار به طور همزمان با یک گروه 
دیگر این شهرس��تان به سرپرس��تی فریدون جعفری پس از 3 
روز کوهپیمایی موفق شدند به قله 4 هزار و 811 متری سبالن 

آذربایجان صعود و آن را فتح کنند.
گفتنی است گروه کوهنوردان صومعه سرا طی 2 سال گذشته 
عالوه بر فتح ارتفاعات استان گیالن موفق شدند ارتفاعات علم کوه 

مازندران، توچال تهران و سهند تبریز را نیز فتح کنند.
در ای��ن صع��ود حبیب فلک خواه، تقی پارس��ا، س��یروس 
ش��یرین کار، هادی ج��وادی، محمد عس��گری، خلیل حاجی 
موس��ایی، فری��دون جعف��ری و کیوم��رث جعفری ش��رکت 

داشتند.

صعود کوهنوردان صومعه سرا
 به قله سبالن

»احمد اسفندیار« جانباز شیمیایی 25 درصد فیروزکوهی 
پس از س�الها تحمل درد و رنج و بیماری در س�ن 47 سالگی 

به لقا ءاهلل پیوست.
رئی��س بنیاد ش��هید و امور ایثارگران شهرس��تان فیروزکوه روز 
پنج ش��نبه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شرق استان 
تهران در این باره اظهار داشت: حال این جانباز سرافراز دوران جنگ 
تحمیلی که متولد سال 1345 بود، از پنجشنبه هفته گذشته رو به 

وخامت گذاشت.
حبیب اهلل امیری گفت: بیماری وی آنقدر حاد شد که با همکاری 
سرپرس��ت شبکه بهداش��ت و درمان شهرس��تان فیروزکوه و رئیس 
بیمارس��تان این ش��هر، از طریق بالگرد و امداد هوایی به بیمارستان 

امام  خمینی)ره( تهران منتقل شد.
امیری افزود: متاس��فانه تالش��های کادر درمانی در نهایت کارگر 
نیفتاد و روح این جانباز عزیز پس از سالها تحمل در و رنج به لقاءاهلل 

پیوست.
رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه تصریح 
کرد: پزشکان عارضه قلبی و تنفسی را علت درگذشت این دالورمرد 
روزهای نبرد تشخیص داده اند، اما مسئوالن بنیاد شهید تاکید دارند 

که پس از بررسی در پزشکی قانونی، نتایج اعالم شود.
این گزارش حاکی اس��ت؛ احمد اسفندیار در ساعت 18 روز 23 
بهمن ماه سال 1364 و در حالی که فقط 19 سال داشت، در عملیات 
والفجر 8 در منطقه عملیاتی اروندرود شیمیایی و از ناحیه کلیه ها و 

روده دچار جراحت شد.

جانباز شیمیایی فیروزکوه 
به جمع یاران شهیدش پیوست

در آخری�ن روز هفته دولت، طرح توس�عه 
فوالد امیرکبیر خزر با حضور معاون برنامه ریزی 
و نظ�ارت راهب�ردی رئی�س جمه�وری ب�ه 

بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدباقر نوبخت روز 
جمعه در مراسم بهره برداری از طرح توسعه کارخانه 
فوالد امیرکبیر خزر، با اشاره به وجود ظرفیت های 
گسترده صنعتی در گیالن، از اهتمام دولت تدبیر و 
امید برای پیگیری مطالبات تولیدگران و صنعت گران 

این استان خبر داد.
وی همچنین بر ضرورت پیگیری جدی مسئوالن 

برای رفع مشکالت واحدهای مشکل دار گیالن تاکید 
و اظهار کرد: باید در جلس��اتی با حضور نمایندگان 
استان در مجلس شورای اسالمی، راهکارهای درست 
و اصول��ی برای برون رفت از مش��کالت واحدهای 

تولیدی اتخاذ شود.
برای اجرای طرح توس��عه فوالد امیرکبیر خزر 
با ظرفی��ت تولید 250 هزار ت��ن میلگرد فوالدی، 
450 میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی هزینه 

شده است.
با آغاز به کار خط 3 تولید فوالد امیرکبیر برای 
200نفر به صورت مستقیم و یک هزار و 500نفر به 

صورت غیرمستقیم اشتغالزایی می شود.
ظرفی��ت تولید خط 1 و 2 فوالد امیرکبیر خزر 
س��االنه 500هزار تن میله گرد فوالدی است و هم 
اکنون 300نفر در این دو خط مشغول به کار هستند.
سخنگوی دولت همچنین از مراحل ساخت حوزه 

علمیه امیرالمومنین)ع( رشت دیدن کرد.
این حوزه در زمینی به وسعت 40 هکتار در سه 
فاز احداث می ش��ود که فاز نخس��ت آن با زیربنای 
25هزارمترمربع به پایان رسیده و از مهرماه امسال 
400 طلب��ه علوم دین��ی می توانند در آن تحصیل 

کنند.

با حضور معاون رئیس جمهوری انجام شد

بهره برداری از طرح توسعه  فوالد امیركبیر خزر

طی حکمی از س�وی سرپرست وزارت علوم، 
دکت�ر »مهدخت بروجردی« به عن�وان مدیرکل 

روابط عمومی وزارت علوم منصوب شد.
بروجردی فعالیت خود را در این س��مت از امروز به 
جای »علیرضا کریمیان« آغاز می کند.وی که عضو هیات 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی است، پیش از این نیز 
به عنوان مدی��رکل روابط عمومی وزارت علوم فعالیت 
می کرد.پیش از این عبدالحسین فریدون و محمدحسین 
امید با حکم توفیقی به عنوان مدیرکل حوزه وزارتی و 

معاون اداری و مالی وزارت علوم منصوب شده اند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم تغییر کرد

دایی: باید چهار پنج گل می زدیم
س��رمربی پرس��پولیس می گوید تیم��ش باید با اختالف بیش��تری به برتری 
می رسید.علی دایی در نشست خبری بعد از بازی با فوالد خوزستان گفتن: امروز 
فوتبال منطقی و با آرامشی انجام دادیم ولی باید با چهار پنج گل پیروز می شدیم. 
البته با وجود 10 نفره شدن چند موقعیت تک به تک هم داشتیم. من به بازیکنانم 
تبریک می گویم که زحمت کشیدند. فوالد نتوانست موقعیت خاصی ایجاد کند. ما 
روی نقاط ضعف این تیم خیلی کار کرده بودیم.وی افزود: من در بازی امروز بیشتر 
از نصف تیمم را از بازیکنان جوان انتخاب کردم و هماهنگی خوبی هم داش��تند. 

قطعا با تمرینات بیشتر به هماهنگی بهتری هم خواهند رسید. 
فرکی: مستحق خوردن سه گل نبودیم

س��رمربی فوالد می گوید تیمش در این دیدار مستحق دریافت دریافت سه 
گل از پرسپولیس نبوده است.حسین فرکی پس از شکست 3 بر یک تیمش برابر 
پرسپولیس گفت: پیش از دیدار هم پیش بینی می کردیم، بازی سختی را داشته 
باشیم. چرا که دو تیم موقعیت های خوبی در جدول داشتند و متاسفانه ما تمام 

معادالتی را که برای این بازی در نظر داشتیم با اتفاقاتی که افتاد خراب شد.
انتقاد تند و صریح کی روش از مسئوالن فدراسیون

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: اگر می خواهند به تیم ملی بی احترامی کنند، 
به من ربطی ندارد ولی شخصاً نمی گذارم به من بی احترامی کنند.کارلوس کی روش 
در خصوص جلسه خود با برخی از مسئوالن سازمان لیگ برتر که با غیبت مهدی 
تاج و علی کفاشیان صورت گرفت و در حالی که عصبانی به نظر می رسید، اظهار 
داش��ت: من ناراحت نیستم بلکه متأس��فم. نمی توانم بگذارم بیشتر از این به من 
بی احترامی شود، دیگر نخواهم گذاشت به من بی احترامی شود. نمی توانم چنین 
چی��زی را قبول کنم.وی ادام��ه داد: اگر می خواهند به تیم ملی بی احترامی کنند، 

بکنند به من ربطی ندارد ولی شخصاً نمی گذارم به من بی احترامی کنند.
گلزنی آزمون و حضور 90 دقیقه ای قوچان نژاد دراستاندارد لیژ

بازیکن جوان و ایرانی روبین کازان روسیه در دیدار برگشت لیگ اروپا مقابل 
نماینده نروژ خوش درخشید و 20 دقیقه پس از ورودش به میدان گلزنی کرد.

دیدارهای برگش��ت دیدارهای انتخابی لیگ اروپا پنج ش��نبه شب گذشته 
انجام ش��د که روبین کازان 3 بر صفر در ورزشگاه خانگی خود 3 بر صفر مولده 
را مغلوب کرد.سردار آزمون، بازیکن جوان و ایرانی در دقیقه 84 زننده گل سوم 
ب��ود. او دقیق��ه 64 به جای پرودینیکف به میدان آم��د و بعد گلزنی کرد. یاران 
آزمون در دیدار رفت نیز 2 بر صفر برنده شده و در مجموع 5 بر صفر به مرحله 
بعدی راه یافتند. همچنین رضا قوچان نژاد مهاجم تیم استاندارد لیژ در دیداری 
که تیمش 3 بر یک تورپیدو بالروس را شکس��ت داد بطور کامل بازی کرد.تیم 

بلژیکی در مجموع 5 بر یک صعود کرد.
قهرمانی بارسا با قانون گل زده در خانه حریف

تیم فوتبال بارس��لونا با توقف در نیوکمپ و به دلیل قانون گل زده در خانه 
حریف)اتلتیکو مادرید( قهرمان س��وپرجام اسپانیا شد. بارسلونا پنج شنبه شب 
گذشته در نیوکمپ در دوربرگشت سوپر جام اسپانیا میزبان اتلتیکو مادرید بود 
و این دیدار با تس��اوی بدون گل به پایان رس��ید تا در نهایت کاتاالن ها به دلیل 
قانون گل زده در خانه حریف قهرمان شوند.در این دیدار بارسا صاحب یک ضربه 
پنالتی ش��د که لیونل مس��ی آن را از دست داد. اتلتیکو هم با اخراج دو بازیکن 

بازی را به اتمام رساند.دیدار رفت با تساوی یک بر یک به پایان رسیده بود.

برتری پرگل پرسپولیس مقابل تیم فوالد صدرنشین ، 
اولین پیروزی خانگی تراکتورس�ازی در تبریز،شکست 
نفت تهران برابر ذوب آهن و توقف سپاهان در رشت از 
مهمترین نتایجی یود که در روز نخست بازی های هفته 

هفتم لیگ برتر رقم خورد. 
هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر دیشب با برگزاری 
هفت دیدار آغاز ش��د.تیم پرس��پولیس در نخستین بازی این 
هفته برابر فوالد خوزس��تان به یک برد پرگل دست یافت. این 
پیروزی در ش��رایطی رقم خورد ک��ه انتظار می رفت فوالد به 
عنوان صدرنش��ین رقابت ها نمایش بهتری داشته باشد اما در 
همان ابتدای بازی خم ش��د و س��ه امتی��از را به حریف داد تا 
استقالل در آستانه صدرنشینی لیگ سیزدهم قرار داشته باشد.
 در ای��ن دیدار که با قضاوت تورج حق وردی در ورزش��گاه 
آزادی ته��ران برگ��زار ش��د تیم پرس��پولیس ب��ا 3 گل مقابل 
صدرنشین لیگ برتر به برتری دست یافت. گل های پرسپولیس 
را فرزاد حاتمی)5- گل به خودی(، س��یدجالل حسینی)11( و 
س��یدمهدی سیدصالحی)69( به ثمر رساندند. تنها گل فوالد را 
هم اسماعیل شریفات در دقیقه 94 به ثمر رساند.نیمه اول این 
دیدار دو گل به دنبال داش��ت. ه��ر دو گل این نیمه در دقایق 
ابتدایی به دس��ت آمد. ابتدا در دقیقه 5 سانتر از جناح راست را 
فرزاد حاتمی که تحت فش��ار سیدصالحی قرار داشت به اشتباه 
درون دروازه خ��ودی ق��رار داد و در دقیقه 11 نیز س��یدجالل 
حس��ینی که بازوبند کاپیتانی رادر غیاب محمدنوری بر بازوی 
خود داش��ت ضربه کرنر از جناح چپ را با یک ضربه سر درون 

دروازه فوالد جای داد.
با شروع نیمه دوم  بازی متعادل پی گرفته شد و حمالت 
دو تیم تا پش��ت محوطه جریمه ادامه می یافت. در دقیقه 69 

قطع نوار بردهای پیاپی فوالد، اولین پیروزی خانگی تراکتورسازی و توقف سپاهان در رشت

پرسپولیس با پیروزی به استقبال دربی رفت

این دیدار بود که پیام صادقیان از گوشه راست محوطه جریمه 
حریف یک پاس عرضی دقیق را برای سیدصالحی ارسال کرد 
تا مهاجم پیشین تراکتورسازی با یک ضربه دقیق دروازه فوالد 
را برای س��ومین بار باز کند. پنج دقیقه بعد بختیار رحمانی با 
شوتی زمینی دروازه میزبان را تهدید کرد که البته ضربه او در 
چارچ��وب نبود.در دقیقه 77 بازی عالیش��اه از کمند مدافعان 
حری��ف گریخت و در مصاف تک به تک با یوس��فی خود را به 
زمین زد که حق وردی برای دومین بار به وی کارت زرد نشان 
داد تا او که با همان کارت زرد نیمه نخس��ت دربی را از دست 
داده بود با دریافت کارت قرمز از زمین مس��ابقه اخراج ش��ود.
در ادامه فوالد که هیچ نش��انی از تیم هفته های قبل نداش��ت 

خوش ش��انس بود که دروازه اش برای بار چهارم باز نش��د.در 
دقیقه 87 س��یدصالحی یک موقعیت تک به تک را با ارش��اد 
یوسفی از دست داد تا بدین ترتیب پرسپولیس قبل از دربی با 
شکست صدرنشین لیگ برتر روحیه بگیرد.در سایر  بازی های 

دیشب این نتایج رقم خورد:
* داماش گیالن یک - سپاهان اصفهان یک

گل ه��ا: روح اهلل س��یف اللهی)69( ب��رای دام��اش و رادومی��ر 
جالوویچ)43( برای سپاهان

* صبای قم 3 - فجرسپاسی شیراز صفر
گل ه��ا: اکبر صادق��ی)54(، فرید بهزادی کریم��ی )3+90( و 

ابوالفضل ابراهیمی )90+5( 

* مس کرمان یک - ملوان بندرانزلی 3
گل ها: س��میر بکریچ )59( برای مس - س��هیل رحمانی)8(، 

سیدجالل رافخایی)29( و مهدی دغاغله )86( برای ملوان
* راه آهن یک - گسترش فوالد تبریز 2

گل هها: حسین پاش��ایی)30( - مهدی بایرامی )55( و ایمان 
موسوی )78( برای گسترش فوالد

* ذوب آهن اصفهان 3 - نفت تهران 2
گل ها: مهدی رج��ب زاده)8(، روح اهلل عرب)32( و اس��ماعیل 
فره��ادی)64( ب��رای ذوب آه��ن - علی قربان��ی)68( و احمد 

آل نعمه )4+90( برای نفت تهران
* تراکتورسازی تبریز یک - سایپا البرز صفر

گل: محمد نصرتی )89( 

گل گل زدهباختتساویبردبازيتیم
خورده

تفاضل 
گل

امتیاز

17502108215-فوالد

26501137614-استقالل

3741273413-پرسپولیس

47412129313-نفت تهران

5733174312-تراکتورسازي

6732297211-سپاهان

7731397210-صباي قم

872329909-گسترش فوالد

29-9723279-ذوب آهن

29-10723235-سايپا

1172236607-ملوان

16-12714278-داماش گیالن

25-136123810-استقالل خوزستان

25-14712468-راه آهن سورينت

54-15704327-مس کرمان

84-167115412-فجر سپاسي

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس


