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اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

سومین دوره بازی های کشورهای اسالمی - اندونزی

س��ال 1342 در خطه »خوراسگان« که عقیق 
روش��نایی روز، خورش��ید همیش��ه تابان، از پشت 

کوه هایش سر برمی آورد؛ تولد یافت.
زمانی که شمع ش��هادت پرتو روح خدا، خزان 
غمزده پهلوی را به نور خ��ود منور گرداند، »علی« 
نیز با ش��مع وجودش و با شرکت در راهپیمایی ها و 
گشت های ش��بانه روشنایی بزم انقالبیون شد. پس 

به یاد شهید »علی اکبری«
دلداده كوی جانان

از به بارنشس��تن نهضت، س��ر در راه حفظ آرمان های انقالب نهاد و در مدرس��ه 
بسیج عشق و در پادگان نظامی »غدیر«، اصول نظامی را فرا گرفت. آن زمان که 
تازیانه های خشم از آسمان خصم بر شانه های خسته وطن فرود می آمد، با حضور 
در میدان عشق الیزال الهی، سر در راه تسکین آالم میهن گذارد، 4 ماه دالورانه بر 
بعثیان تاخت و سرانجام، سال 1362 طی عملیات »خیبر«، مجنون صفت ساکن 

کوی لیلی شد و »جزیره مجنون« را در سوگ خویش نشاند.
فرازی چند از وصیت نامه شهید: 

»... آری برادر، خداوند سرنوشت انسان را به خود واگذاشت تا از بین راه ها و 
هدف هایی که در راه انسان ها هست، هر کدام را بخواهد انتخاب کند. پس ما باید 
این راهی را که انتخاب کرده ایم و این هدف را ادامه دهیم چرا که این هدف اسالم 
و این راه همان راه انبیاء و راه امام است. این راه را باید بپیماییم حتی اگر به قیمت 

جانمان تمام شود. اسالم خون می خواهد و باید خون داد...«

سرویس ورزشی- 
در هفت�ه  دوم لیگ برتر وزنه ب�رداری، مدال آوران 
المپیک برای حفظ جایگاه ملی حفاری در مکان نخست 
و ملی پوش�ان ب�رای رس�یدن پی�کان به ص�در جدول 

رده بندی، قدم بر عرصه رقابت ها می گذراند.
هفته  دوم لیگ برتر وزنه برداری هفتم و هشتم مهر ماه در 
سالن کبکانیان تهران و به میزبانی تیم پیکان برگزار می شود. 
تیم پیکان با وجود این که امسال به جمع دیگر تیم های حاضر 
در لی��گ برتر اضافه ش��ده، اما با خدمت گرفتن ملی پوش��انی 
همچون رس��ول تقیان، س��هراب مرادی، جابر بهروزی، بهادر 
موالی��ی و کیا قدمی رقابت نزدیکی ب��ا ملی حفاری )قهرمان 
فصل گذش��ته( دارد.در هفته  دوم لی��گ برتر عالوه بر این که 
تیم پیکان در فکر قرار گرفتن در صدر جدول رده بندی و ملی 
حفاری درصدد حفظ جایگاه خود است، وزنه زدن وزنه برداران 
المپیکی برای ملی حفاری و ملی پوش��ان برای پیکان جذابیت 
رقابت ها را از هفته  اول بیش��تر خواهد کرد.نکته جالب در این 
میان این است که ملی پوشان برای حضور در مسابقات جهانی 
رکوردگیری می ش��وند که ای��ن رکوردها برای هفته  دوم لیگ 
برتر هم ثبت می ش��وند. در نتیجه  ملی پوش��ان باید هر چه در 
ت��وان دارند را به نمایش بگذارند. البته رکوردگیری دیگری در 
محل اردوی تیم ملی انجام می ش��ود.با این حال اگر س��هراب 
مرادی و کیانوش رستمی در دسته 85 کیلوگرم، بهادر موالیی 
در 105+ کیلوگ��رم، کیا قدمی و نواب نصیر ش��الل در 105 
کیلوگرم شرکت کنندهفته  تماشایی را در لیگ برتر در پیش رو 
خواهیم داش��ت. البته نباید رقابت سجاد و جابر بهروزی را در 
دسته 69 کیلوگرم فراموش کرد که هر دو آنها در حال حاضر 
در اردوی تیم ملی هستند، اما سجاد برای ملی حفاری و جابر 

*نمایندگان ووش��وی ایران در ششمین روز مسابقات  یک مدال طال کسب کردند.فرشاد 
عربی در بخش نانچوان با برتری بر رقبای خود عنوان قهرمانی و مدال طال را کسب کرد.

*در آغ�از رقابت های تکواندو تیم پومس�ه آزاد دو نفره ایران با ترکیب 
مهس�ا مردانی و مهدی جمالی ب�ا امتیاز 7/76 قهرمان ش�د. در بخش 
پومسه بانوان هم تیم ایران مدال طال را کسب کردند.در پومسه انفرادی 

هم نسترن ملکی با هشت امتیاز قهرمان شد.
* محسن ربانی ملی پوش پرش با نیزه ایران به مدال نقره دست یافت.وی توانست با ثبت 
رکورد 5 متر مدال نقره را از آن خود کند،اما سجاد مرادی در ماده 1500 متر هشتم شد. 

تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود در رقابت های قهرمانی آسیا به سادگی از سد قزاقستان گذشت.
 تیم ملی والیبال ایران، مدافع عنوان قهرمانی رقابت های قهرمانی آس��یا در نخس��تین گام ظهر دیروز برابر قزاقستان قرار 
گرفت و توانست به راحتی و با نتیجه 3 بر صفر حریف خود را شکست دهد.تیم ملی والیبال ایران در مقابل قزاقستان از ترکیب 
بازیکنانی چون سعید معروف، امیر غفور، عادل غالمی، حمزه زرینی، فرهاد قائمی و محمد موسوی و فرهاد ظریف  بهره می برد.

در این جدال نه چندان سخت برای ایران، شاگردان والسکو در 3 ست متوالی و با نتایج 25-22، 25-17 و 25بر 22قزاقستان 
را از پیش رو برداشتند.ملی پوشان ایران امروز در دومین مسابقه خود باید برابر کویت قرار بگیرند.

 در هفته دوم لیگ برتر، تمام نگاه ها به رقابت پیکان و ملی حفاری معطوف است 

تقابلدیدنیمدالآورانالمپیکباملیپوشانوزنهبرداری

برای پیکان وزنه می زند. در این میان بهداد س��لیمی وس��عید 
محمدپ��ور به دلیل مصدومیت از هفته  س��وم ب��ر روی تخته 
می رود.در رده بندی تیمی نیز ملی حفاری با 38.55 امتیاز در 
جایگاه نخست ایستاد. پیکان با 37.55 امتیاز دوم شد و نیروی 

زمینی ارتش نیز با 34.76 امتیاز در رده سوم جای گرفت.
تست دوپینگ از 10 ملی پوش 

در ش��رایطی که ملی پوش��ان وزنه برداری خ��ود را برای 
حضور در هفته دوم لیگ وزنه برداری آماده می کنند دیروز و 

در فاصله 22 روز تا آغاز رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان 
در لهستان، ماموران آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ )وادا( 
در محل کمپ تیم های ملی وزنه برداری حاضر ش��دند و از 10 
وزنه بردار حاضر در اردو تس��ت گرفتند.مجید عسگری، جابر 
بهروزی، سجاد بهروزی، رس��ول تقیان، علیرضا دهقان، امین 
زارعی، محمدرضا براری، کیا قدمی، علیرضا سلیمانی و بهادر 
موالیی وزنه بردارانی هس��تند که زیر نظر ماموران وادا تست 
دوپینگ دادند.ای��ن هفتمین حضور س��رزده ماموران آژانس 

بین المللی مبارزه با دوپینگ )وادا( در اردوی وزنه برداری طی 
3 سال اخیر است.

سلیمی و ماجرای تست دوپینگ 
اما غیبت بهداد س��لیمی قهرمان المپیک لندن در هفته 
دوم لیگ وزنه برداری دوباره ش��ایعاتی را مبنی بر عدم تمایل 
وی به انجام تس��ت دوپینگ مطرح کرد ولی س��لیمی خیلی 
س��ریع به ای��ن موضوع واکنش نش��ان داد و گف��ت: به دلیل 
آسیب دیدگی  در هفته  دوم لیگ برتر شرکت نمی کنم ،  با این 
وجود برای این که حرفی باقی نماند تست دوپینگ خواهم داد. 
س��لیمی اظهار کرد: با وجود این که شرایط بدنی ام و وضعیت 
رکوردهایم خوب اس��ت و حتی به مجموع 460 کیلوگرم هم 
رس��یدم، اما در هفته  دوم لیگ برتر شرکت نمی کنم، چرا که 
یک مقدار از ناحیه کتف آس��یب دیده ام و امکان دارد در لیگ 
برتر رقابت ایجاد ش��ود و یکسری حرکت هایی انجام گیرد که 
برای آس��یب دیدگی ام مناس��ب نباش��د. همچنین لیگ برتر 
مسابقه ای نیست که بخواهم ریسک کنم. بنابراین از هفته  سوم 
در لیگ برتر ش��رکت خواهم ک��رد.وی ادامه داد: البته االن که 
نمی خواه��م در هفته  دوم لیگ برتر وزنه بزنم، ممکن اس��ت 
خیلی ها ش��یطنت کنن��د و بگویند چون آزمای��ش دوپینگ 
می گیرن��د ش��رکت نمی کند و من برای این ک��ه این حرف ها 
پش��ت سرم نباش��د طی تماس تلفنی که با دکتر پورکاظمی 
داشتم از او خواستم هر زمان که ماموران نادو خواستند تست 
دوپین��گ بگیرند به من اطالع دهن��د تا من نیز آزمایش دهم 
و جای��ی برای حرف زدن باقی نماند.س��لیمی درباره حمله ور 
ش��دن مربی خرم آبادی در بیمارس��تان به او نیز ، گفت: اتفاق 
غیر منتظره ای بود با این حال همان روز از او شکایت کردم که 

در حال حاضر فراری است و هنوز پیدایش نکرده اند.

و  تغیی�رات در وزارت ورزش و جوان�ان  ادام�ه  در 
انتصابات جدید صالحی امیری، سرپرست وزارت ورزش و 
جوانان، به احتمال فراوان سیدنصراهلل سجادی به عنوان 

معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای منصوب خواهد شد.
طی چند روز گذش��ته گزینه های زی��ادی برای معاونت قهرمانی و 
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان مطرح بودند که سیدنصراهلل سجادی به 
این سمت منصوب خواهد شد. روز گذشته خبرگزاری ایسنا با اعالم این 
خبر یادآورشد رسول خادم هم یکی از گزینه های اصلی این معاونت بود 
که ش��نیده می شود او این س��مت را نپذیرفته و قصد دارد به کارش در 
تیم ملی کشتی آزاد ادامه دهد.گفته می شود او پیشنهاداتی از شهرداری 

تهران دارد که احتمال حضور وی در شهرداری نیز وجود دارد.

فائقی در شرکت توسعه و تجهیز 
همچنین سرپرس��ت وزارت ورزش و جوانان قصد دارد از س��عید 
فائقی، معاون اسبق ورزش��ی سازمان تربیت بدنی در شرکت توسعه و 
تجهیز اماکن ورزشی استفاده کند. صالحی امیری مذاکراتی را با سعید 
فائقی داش��ته است که به احتمال فراوان فائقی به زودی جانشین علی 
ترکاشوند، مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی خواهد شد.

محمدیان معاون بانوان می شود؟
یک��ی دیگر از تغییراتی که در س��طح مدیریتی وزارت ورزش و 
جوانان انجام خواهد ش��د، تغییر در معاونت بانوان خواهد بود. برای 
این معاونت نیز گزینه هایی مطرح هستند که فریبا محمدیان، رئیس 

فدراسیون اسکیت از گزینه های جایگزینی مرضیه اکبرآبادی است.

تغییرات احتمالی در وزارت ورزش

مراس�م قرعه کش�ی مس�ابقات لیگ برتر والیبال صبح 
دیروز در محل فدراسیون برگزار شد و 11 تیم شرکت کننده 

در این مسابقات رقبای خود را شناختند.
در ابتدای این مراس��م محمدرضا داورزنی، رئیس فدراس��یون 
و منوچهر پورحس��ن، رئیس س��ازمان لیگ ضمن ارائه توضیحاتی 
جواب س��واالت نماینده تیم ها را دادند تا قبل از ش��روع مس��ابقات 
ابهامی برای ش��رکت کننده ها نماند؛ پ��س از صحبت های ابتدایی 
نفرات حاضر مراس��م قرعه کشی انجام شد و تیم ها با رقبای خود و 
نحوه برگزاری مس��ابقات آشنا شدند.از نکات مهم این جلسه تاکید 
بر برگزاری لیگ با 11 تیم بود که در صورت اضافه شدن تیم دیگر 
همان 12 تیمی می شود، اما در حال حاضر همان 11 تیم در لیگ 
حضور دارند و هر تیم یک هفته اس��تراحت می کند.اسامی تیم های 
ش��رکت کننده در مس��ابقات لیگ برتر به شرح زیر است:1. پیکان 
تهران،2. متین ورامین،3. سایپا البرز،4. شهرداری زاهدان،5. باریج 

اسانس کاشان،6. آلومینیوم المهد بندرعباس،7. شهرداری تبریز،8. 
میزان خراس��ان،9. شهرداری ارومیه،10. بازرگارنی شهرداری گنبد 
و 11. کاله آمل بر اس��اس اعالم سازمان لیگ بیست وهفتمین دوره 
رقابت های والیبال لیگ برتر والیبال مردان باش��گاه های کش��ور از 
اول آبان ماه آغاز می ش��ود و در صورت قهرمانی ایران در رقابت های 
قهرمانی آسیا و کسب جواز حضور در مسابقات قهرمان قهرمان در 
توکیوی ژاپن پس از برگزاری 5 هفته، این مسابقات متوقف خواهد 
شد و پس از حدود دو هفته تعطیلی ادامه پیدا خواهد کرد. در غیر 
اینصورت تا تعطیالت نیم فصل در پایان دور رفت، آغاز می ش��ود.بر 
اساس اعالم سازمان لیگ پس از برگزاری این رقابت ها در دو مرحله 
مقدماتی و پلی آف ، 4 تیم برتر در تهران در س��الن 12 هزار نفری 
آزادی برای تعیین مقام های اول تا چهارم با هم پیکار می کنند که 
این مس��ابقات نیز به صورت دو از س��ه خواهد بود و 25 اسفندماه 
قهرمان لیگ برتر والیبال مردان در سال 1392 تعیین خواهد شد.

آغاز رقابت های لیگ برتر والیبال از اول آبان ماه 

پیروزی آسان تیم ملی والیبال در گام نخست

سرپرست سازمان لیگ کشتی اعالم کرد قرارداد داخلی اعتباری ندارد.
محمد ابراهیم امامی گفت: طبق اساسنامه سازمان لیگ، قراردادهای داخلی برای این سازمان اعتباری ندارد و کشتی گیران 
باید با رضایتنامه  هیات کشتی استان خود قرارداد رسمی شان را در سازمان لیگ ثبت کنند. بعضی از کشتی گیران هم که با قرارداد 
داخلی، مبالغی دریافت کرده اند برای ادامه توضیحات به کمیته  انضباطی فرا خوانده شده اند. وی افزود: در جلسه هماهنگی لیگ 
92 کشتی که با حضور نمایندگان تام االختیار برگزار شد، مقرر گردید که وزن کشی هفته  اول لیگ پنجشنبه نهم آبان و مسابقات 
هفته  اول جمعه دهم آبان برگزار ش��ود. همچنین لیگ کش��تی آزاد و فرنگی به صورت همزمان آغاز خواهد شد. امامی ادامه داد: 
چون ملی پوشان کشتی فرنگی می توانند در لیگ حضور داشته باشند، اما آزادکاران چنین حقی را ندارند، به همین دلیل مجوز 
دادیم که هر تیم بتواند با س��ه کش��تی گیر خارجی قرارداد ببندد، اما در هر هفته  تنها از دو نفر آنها استفاده کند. همچنین طبق 

آیین نامه، مربیان تیم ملی حق حضور در تیم های لیگ برتری را نخواهند داشت. 

گران ترین بلیت رقابت های المپیک زمس�تانی 2014 سوچی با 1700 
دالر به فروش رسید.

در حالی ش��هر س��وچی تا چندی دیگر میزبان گران ترین المپیک زمستانی تاریخ 
خواهد بود که قیمت بلیت برخی از مس��ابقات این رویداد به ش��دت سرسام آور است و 
صدای بسیاری از عالقه مندان به ورزش های زمستانی را درآورده است. بر طبق گزارش ها 
گرانترین بلیتی که در المپیک زمستانی 2014 سوچی فروخته می شود، 50 هزار روبل 
) 1700 دالر( قیمت خواهد داشت و ارزانترین بلیتی هم به قیمت 500 روبل ) 17 دالر( 
فروش می رود. قیمت بلیت مراس��م افتتاحیه و اختتامیه از 4500 روبل شروع می شود 

و گران ترین بلیت هم مربوط به مراسم افتتاحیه با 50 هزار روبل)1700 دالر( است.

قیمت سرسام آور بلیت های گران ترین المپیک زمستانی تاریخ

در روز چهارم رقابت های واترپلوی قهرمانی جوانان آس�یا تیم مل�ی ایران با پیروزی 17 بر 11 مقابل اندونزی به 
جمع چهار تیم برتر آسیا راه یافت.

در روز چهارم رقابت های واترپلوی قهرمانی جوانان آسیا تیم ملی ایران با پیروزی 17 بر 11 مقابل اندونزی به جمع چهار تیم 
برتر آسیا راه یافت. تیم ملی واترپلوی جوانان ایران که در دور گروهی به عنوان صدرنشین گروه اول به مرحله یک چهارم نهایی 

راه یافته بود، موفق شد با نتیجه  17 بر 11 تیم اندونزی را از پیش رو بردارد تا حریف تیم قدرتمند چین در نیمه نهایی شود. 

جوانان واترپلو در جمع 4 تیم برتر قاره كهن 

عاقل حبیبیان نخس�تین م�دال طالی تیم ملی روئین�گ ایران در 
رقابت های قهرمانی آسیا را به دست آورد.

مس��ابقات قایقرانی قهرمانی آس��یا با برگزاری رقابت های فینال 3 ماده در لوآن 
چین ادامه پیدا کرد که عاقل حبیبیان در ماده تک نفره س��بک وزن مردان با  غلبه 
بر حریفان خود صاحب مدال طال ش��د. در این مس��ابقه حبیبیان با زمان 7 دقیقه و 
10 ثانیه در جایگاه نخست قرار  گرفت و نمایندگان ازبکستان و چین دوم و سوم شدند. 

این نخستین مدال تیم ملی روئینگ ایران در مسابقات 2013 قهرمانی آسیا ست. 
5 مدال طالی دختران

اما خبر دیگر از قایقرانی اینکه در جریان رقابت های قایقرانی قهرمانی آسیا در بخش 
بان��وان نماین��ده های ایران به مدال های رنگارنگی رس��یدند. 5 مدال طال و 2 نقره برای 

دختران قایقران حاصل مدال هایی بود که روز گذشته ورزشکاران ایرانی کسب کردند. 

مدال های رنگارنگ قایقرانی در آسیا

هشدار به تیم های لیگ برتر کشتی

محمدرضا حسن پور دانش آموز کاشمری مدال طالی المپیاد 
کشوری نجوم را کسب کرد.

این دانش آموز کاشمری در میان استقبال فرماندار، سرپرست اداره 
آموزش و پرورش شهرستان و همکالسی هایش وارد این شهر شد.

به گزارش فارس سرپرست اداره آموزش و پرورش کاشمر در مراسم 
استقبال و تجلیل از این دانش آموز کاشمری با بیان این که محمدرضا 
حسن پور در نهمین دوره المپیاد نجوم و اختر فیزیک کشور موفق به 
کس��ب مدال طال شده است اظهار کرد: المپیاد نجوم و اختر فیزیک 
طی سه مرحله در سطح کشور برگزار شده که در مرحله نخست هزار 
نفر، در مرحله دوم 500 نفر و در مرحله سوم به عنوان آخرین مرحله 
46 نفر شرکت داشتند که در این میان 10 دانش آموز که هشت نفر 
از آنان از تهران و یک نفر از تبریز و یک نفر از کاشمر است موفق به 

دریافت مدال طال شدند.
محمدی با اش��اره به برگزاری مرحله آخر این رقابت ها در محل 
باش��گاه دانش پژوهان جوان در ش��هر تهران تصریح کرد: حس��ن پور 
دانش آموز پایه چهارم متوس��طه رشته ریاضی فیزیک با کسب مدال 
طال به عضویت تیم ملی برای اعزام به مسابقات المپیاد جهانی نجوم 

و اختر فیزیک درآمده است.

دانش آموز کاشمری مدال طالی 
المپیاد نجوم کشور را کسب کرد

کی روش دوشنبه در تهران
رئیس فدراسیون فوتبال پیش از این اعالم کرده بود کی روش شنبه )دیروز( 
به تهران برمی گردد اما س��رمربی تیم ملی تازه دیش��ب به دوبی رسید و پس از 

اقامت یک روزه، صبح دوشنبه به تهران می رسد. 
نظر کفاشیان در خصوص انتقاد از داوری ها

علی کفاش��یان به انتق��ادات صورت گرفته در خص��وص داوری های فوتبال 
واکنش نش��ان داد و گفت: در داوری ها گاهی اش��تباهاتی رخ می دهد که این 
مس��اله جزئ��ی از کار بوده ولی متاس��فانه برخی احس��اس می کنند که چنین 
اش��تباهاتی از عمد بوده است. این تفکرات باعث می شود که افراد صحبت هایی 

کنند که به نظر من زیاد منصفانه نیست و نباید این گونه باشد.
آمادگی آ.ث. میالن برای بازی با پرسپولیس

تیم فوتبال ستارگان تاریخ آ.ث.میالن شرایط مد نظر برای دیدار دوستانه با 
ستارگان تاریخ پرسپولیس را طی نامه ای به محمد رویانیان اعالم کرد. 

نقض عملکرد کمیته انضباطی توسط آئین نامه فیفا
تصمیم هفته گذش��ته کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال مبنی بر تبدیل 
کارت قرمز میثم حس��ینی به کارت زرد که در دیدار پرسپولیس و سپاهان رقم 
خورد، باعث بروز اختالف نظرهای متعدد بین اهالی جامعه داوری و حاشیه های 
متفاوتی ش��د که بررسی دقیق تر این موضوع را الزامی کرد. روز گذشته بررسی 
یکی از سایت های خبری نشان داد آیین نامه انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال 
)فیفا( عملکرد کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال ایران را در تغییر کارت قرمز 

بازیکن پرسپولیس به کارت زرد، نقض می کند. 
بازگشت پورغالمی به ملوان

س��رمربی تیم فوتبال ملوان انزلی کارش در این تیم به پایان نزدیک ش��ده 
و به زودی هیئت مدیره باش��گاه برایش تصمیم گیری می کند.دراگان اسکوچیچ 
اولین مربی خارجی تاریخ باشگاه ملوان در هفته یازدهم لیگ برتر به پایان کارش 
نزدیک شده است.هیئت مدیره باشگاه ملوان این هفته تشکیل جلسه می دهد تا 
در مورد برکناری رس��می او تصمیم گیری کند.فرهاد پورغالمی سرمربی اسبق 
ملوان که اکنون مربی تیم تراکتورس��ازی است و دس��تیار مجید جاللی گزینه 
اصلی برای جانشینی اسکوچیچ است. ملوان اکنون با 9 امتیاز در رده چهاردهم 

جدول است. 
سپاهان به جباری رضایت نامه نمی دهد

قائم مقام باشگاه س��پاهان از صادر نکردن رضایت نامه مجتبی جباری خبر 
داد و گفت: نهایتا هیچ توافقی برای جدایی قطعی او از سپاهان صورت نگرفته و 

جباری فعال در مرخصی طوالنی مدت بسر می برد.
دوستی مهر در تمرین دورتموند

س��رمربی تیم ملی نوجوانان زیر17 س��ال ایران، پیش از بازی بین تیمهای 
نوجوانان ایران و جوانان بورس��یا دورتموند، به همراه مهدی مهدوی کیا بر س��ر 
تمرینات تیم بورسیا دورتموند حاضر شدند. الزم به یادآوری است  تیم ملی زیر 
17 سال ایران در دیدار دوستانه مقابل تیم جوانان دورتموند در زمین شماره یک 

کمپ باشگاه بوروسیا دورتموند به تساوی دو - دو رسید.
ارسال نامه شکایت با غلط امالیی

مس��ئوالن باشگاه ابومس��لم در نامه ای به AFC نسبت به دخالت اداره کل 
ورزش و جوانان خراس��ان رضوی شکایت کردند، هرچند با توجه به نوع تنظیم 
نامه و ادبیات بس��یار بسیار ضعیف استفاده شده در نامه، بعید است این باشگاه 
به نتیجه ای برس��د. بررسی های صورت گرفته در خصوص نامه ارسالی باشگاه 
ابومس��لم نش��ان می داد که تنظیم کننده این نامه تسلطی روی زبان انگلیسی 

نداشت و اشتباه بسیاری درنامه این باشگاه قدیمی دیده می شد. 
زمان آمادگی مهرداد پوالدی

کادر پزشکی تیم فوتبال پرسپولیس شرایط بازیکن مصدوم این تیم را خوب 
توصی��ف کرد و گفت: پوالدی بعد از چهار هفته آماده س��ازی به ش��رایط بازی 

می رسد.
دایی: قهرمانی چند پرونده در فدراسیون دارد

دایی س��رمربی پرس��پولیس درت��ازه ترین صحبت های خ��ود می گوید که 
محس��ن قهرمانی چند پرونده در فدراس��یون دارد و منظ��ور درودگر مدیرعامل 

ملوان در تازه ترین انتقاداتش از داوری، همین داور بوده است.
شکایت از فدراسیون فوتبال به بازرسی کل کشور 

مدیرعامل باشگاه مس سونگون می گوید که کمیته  انضباطی و ستاد تخلفات 
رای تی��م البدر یک��ی از رقبای این تیم برای صعود به لیگ دس��ته اول را صادر 

نمی کنند و به همین دلیل به بازرسی کل کشور شکایت کرده  است. 

بابل- خبرنگار کیهان:
با حضور مسئوالن استان مازندران برداشت مکانیزه کشت 

دوم برنج در این استان آغاز شد.
این مراس��م به صورت نمادین در روستای طغان شهرستان بابل 
برگزار ش��د. برداشت مکانیزه کشت دوم برنج در یکی از شالیزارهای 
این روستا در زمینی به مساحت 4 هزار مترمربع انجام شد. به گزارش 
ایرنا، در حاشیه این مراسم معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی مازندران گفت: امسال نشای دوباره برنج نسبت به سال پیش 

100 درصد افزایش یافت و به 32 هزار و 500 هکتار رسید.
یحیی ابطالی وضعیت عملکرد و کیفیت شلتوک تولیدی در سال 
جاری را مطلوب خواند و افزود: اجرایی ش��دن مهندس��ی کشاورزی، 
مکانیزاسیون و وضعیت مناسب آب و هوایی عامل باال رفتن کیفیت 

و عملکرد در تولید این محصول راهبردی است.
وی به وضعیت تولید دوباره برنج از طریق پرورش جوانه های باقی 
مانده در شالیزارها پس از کشت اول موسوم به برنج دونوچ )رتون( اشاره 
کرد و افزود: 55 هزار و 500 هکتار از شالیزارهای استان پس از برداشت 

اول به صورت دونوچ پرورش یافته و در آستانه برداشت قرار دارد.

آغاز برداشت دوم برنج از شالیزارهای مازندران

کاشان - خبرنگار کیهان:
دوچرخه سواران کاشانی برای چهاردهمین سال متوالی رالی 
یک هزار و 240 کیلومتری حرم علی ابن امام محمدباقر)ع( در 
مشهد اردهال کاشان تا حرم علی ابن موسی الرضا)ع( در مشهد 

مقدس را با بدرقه مسئوالن شهرستان کاشان آغاز کردند.
دوچرخه سواران کاشانی در این مسیر با عبور از شهرهای قم، تهران، 
دماوند، فیروزکوه، قائم شهر، ساری، گرگان، مینودشت، بجنورد، قوچان 
و چناران در روز شهادت امام جواد)ع( از طریق در باب الجواد به بارگاه 
ملکوتی ثامن الحجج امام هشتم مشرف می شوند تا ضمن تسلیت به 
آن امام همام، نائب الزیاره مردم شهرستان دارالمومنین کاشان باشند.
در ای��ن برنامه فرهنگی، ورزش��ی 10 دوچرخه س��وار به نام های، 
امیرحس��ین ایمان دوس��ت، ابوالفضل صمیمیت، پژمان میرزایی، امیر 
بخیه کار، غالم همایونی، محسن خشنودی، اسماعیل برزی، محسن 
زرکار، عباسعلی منصوری و سجاد مظفری تبار )سرپرست تیم( حضور 

دارند.

دوچرخه سواران کاشانی از مشهد اردهال 
راهی حرم رضوی شدند

صاحبان مسکن مهر اگر هزینه های زمین را به حساب دولت 
پرداخت کنند می توانند اقدام به معامله مسکن مهر کنند.

به گزارش ایرنا، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور در این باره گفت: معامله 

و خرید و فروش مسکن مهر در کشور به هر شکلی ممنوع است.
محسن نریمان در شهر جدید هشتگرد استان البرز افزود: با توجه 
به مالکیت دولتی زمین های مسکن مهر، هرگونه نقل و انتقال اسناد 

این واحدها خالف قانون است.
وی گفت: دستورالعمل ممنوع بودن نقل و انتقال اسناد واحدهای 
مس��کونی مهر به دفترخانه های ثبت اسناد و مشاوران امالک کشور 

اعالم شده است.
نریمان گفت: اکنون در مناطق مختلف کش��ور حدود دو میلیون 
مس��کن مهر در حال ساخت یا آماده سازی است که 400 هزار واحد 

آنها در شهرهای جدید قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد
معامله مسکن مهر

 به شرط پرداخت هزینه های زمین

اصفهان - خبر نگار کیهان:
وزیر کشور در سفر به اصفهان رسول زرگرپور 
را به عن�وان اس�تاندار جدید اس�تان اصفهان 

معرفی کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در این مراسم از استاندار 
جدید خواس��ت که قانون را محور کار خود قرار دهد 
و برای رونق اقتصاد اس��تان اتاق فکری تش��کیل و از 
تمامی افراد دلس��وز برای رشد و تعالی استان دعوت 

به همکاری  کند.
وزیر کش��ور با اش��اره به مذاکرات ای��ران با غرب 
اقدامات رئیس جمهور را در مسیر ترسیم شده سیاست 
بین الملل توس��ط رهبر معظم انقالب خواند و گفت: 
اگر کسی تصور کند ما ذره ای از سیاست هایمان عقب 
نشسته ایم اشتباه می کند زیرا که اکنون دولت با نگاه 

عقالنی و منطقی به موضوعات و مس��ائل بین المللی 
نگاه می کند.

وی اظهار کرد: برخورد سیاسی امروز دنیا با ایران 
نتیج��ه برخ��ورد دکتر روحانی از طریق دیپلماس��ی 

بین الملل با دنیاست.
وی ادام��ه داد: ام��روز نوع بیان ه��ا و دیدارها در 
س��ازمان ملل هم به مردم امید می دهد و هم س��بب 

اقتدار ایران می شود.
وی گفت: همه باید با هم بنشینیم و منطق، قانون و 
عقل را در تصمیم گیری هایمان حاکم کنیم و حزب ها و 
دسته های سیاسی هرچند که حق حیات دارند ولی بر 
اعتدال ایران اسالمی ارجحیت ندهیم و دین، انقالب و 
قانون را برای رسیدن به گفتمان تعاملی از اولویت های 

اصلی کارمان بدانیم.

رئیس س�ازمان پزشکی قانونی کشور گفت: 
بان�ک ژنتیک هوی�ت ایرانی�ان تا پایان س�ال 

راه اندازی می شود.
احمد شجاعی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: 
بس��ترهای س��خت افزاری و نرم افزاری در کشور مهیا 
ش��ده تا این بانک راه اندازی شود.وی گفت: راه اندازی 
آزمایشگاه های تش��خیص هویت دی. ان .ای در مراکز 
استان ها برای ثبت و تامین اطالعات هویتی ژنتیکی از 
جمله این اقدامات است.رئیس سازمان پزشکی قانونی 
کشور اظهار کرد: با تکمیل سامانه های سخت افزاری و 
اقدامات نرم افزاری مراکز و آزمایشگاه های استان ها این 
مراکز به یکدیگر و بانک مرکزی وصل شده و اطالعات 
در کشور جمع آوری و تامین می شود.شجاعی همچنین 
در آیین افتتاح نخس��تین آزمایشگاه تشخیص هویت 

DNA س��ازمان پزشکی قانونی ش��مال غرب کشور 
در تبری��ز اظهار کرد: تبری��ز به عنوان هفتمین مرکز 
تشخیص هویت دی. ان .ای در ایران راه اندازی می شود 
تا بر این اس��اس بستر راه اندازی بانک ژنتیک ایرانیان 
تکمیل ش��ود.وی افزود: داده ه��ای ژنتیکی خلبانان، 
رانندگان اتوبوس ها، کارگ��ران، خبرنگاران، نیروهای 
نظام��ی و انتظام��ی از جمله گروه هایی هس��تند که 
بای��د زودتر در بانک اطالع��ات ژنتیکی ایرانیان ثبت 
شوند.ش��جاعی خاطر نش��ان کرد: ای��ن بانک امکان 
شناس��ایی مجرمان و جان باخت��گان حوادث مختلف 
را در سریع ترین زمان ممکن میسر می کند.نخستین 
آزمایشگاه تشخیص هویت دی. ان .ای سازمان پزشکی 
قانونی ش��مال غرب کشور دیروز در اداره کل پزشکی 
قانونی آذربایجان شرقی در تبریز به بهره برداری رسید.

وزیر كشور، استاندار جدید اصفهان را 
معرفی كرد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:

بانک ژنتیک هویت ایرانیان راه اندازی می شود

اصفهان- خبرنگار کیهان:
معاون وظیفه عمومی استان اصفهان با اشاره 
به برگزاری همایش خدمت سربازی در زمستان 
سال جاری گفت: به مشموالنی که مقاالت آنان 
در این همایش برگزیده شود، کسر خدمت دوره 

سربازی اعطاء خواهد شد.
س��رهنگ محمود امینی اف��زود: مرکز تحقیقات 
کارب��ردی س��ازمان وظیفه عمومی نی��روی انتظامی 
جمهوری اسالمی در نظر دارد تا با مشارکت سازمان ها 
و ارگان های دیگر نخستین همایش خدمت سربازی 

رویکردها، افق ها و کارکردها را برگزار کند.
وی در خصوص ویژگی ه��ای این همایش گفت:  
عالوه بر چاپ و انتشار و اهدای جوایز ارزنده به مقاالت 

برتر ارس��الی، به مشموالنی که مقاالت آنان برگزیده 
شود کسر خدمت دوره سربازی براساس شورای داوری 

اعطاء می شود.
مع��اون وظیفه عمومی اس��تان اصفهان محورهای 
همایش را مفهوم مبانی، مبانی و اصول فلس��فه خدمت 
سربازی، خدمت سربازی در آموزه های دینی، پیشینه و 
تاریخچه خدمت سربازی در ایران و جهان، جایگاه خدمت 
س��ربازی در چش��م انداز و سیاست کلی نظام و نیازها و 
الزامات خدمت سربازی عنوان کرد.وی زمان برگزاری این 
همایش را 28 بهمن ماه  س��ال جاری ذکر کرد و گفت: 
عالقه مندان می توانند چکیده مقاالت خود را حداقل تا 
15 آبان ماه از طریق سایت www.isccofences.ir به 

دبیرخانه همایش ارسال کنند.

سرویس شهرستان ها -
پیکر یک شهید با نام و 7 شهید گمنام دفاع 
مقدس در ش�هرهای آران و بی�دگل، کازرون، 

طرقبه و کرمان به خاک سپرده شدند.
به گزارش خبرنگار کیهان از کاشان، پیکر شهید 
ناصر شاه میرزایی که از فرماندهان دوران دفاع مقدس 
بود، پس از 28 س��ال مفقود االثر بودن س��رانجام به 
زادگاهش آران و بیدگل بازگش��ت و بر روی دستان 
مردم این ش��هر تا گلزار شهدای امامزاده هادی)س( 
تش��ییع و در آنجا به خاک س��پرده شد. شهید شاه 
میرزایی متولد سال 42 بود که در 18 تیر سال 64 به 
شهادت رسید. از سوی دیگر ایرنا گزارش داد، پیکر 3 
شهید گمنام دوران دفاع مقدس دیروز با حضور پرشور 

مردم و مسئوالن کازرون تشییع و  برای خاکسپاری 
به شهر خشت از توابع کازرون منتقل شدند.

پیکر این شهیدان پس از تشییع در شهر خشت 
در پارک ورودی این ش��هر به خاک س��پرده شدند. 
همچنین پیکر 3 شهید گمنام صبح دیروز از حسینیه 
ش��هیدان طرقبه تا  تپه نورالشهدای این شهرستان 
واقع در اس��تان خراس��ان رضوی تشییع و به خاک 

سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، پیکر یک 
ش��هید گمنام دوران دفاع مق��دس نیز در مقر تیپ 
مکانیزه 38 ذوالفقار سپاه در کرمان با حضور پاسداران 
لشکر  عملیاتی 41 ثاراهلل، تیپ 38 مکانیزه ذوالفقار 

و... خاکسپاری شد.

مشموالن با ارائه مقاله
 از كسر خدمت سربازی بهره مند می شوند

تشییع پیکر پاک 8 شهید دفاع مقدس
 در شهرهای ایران

کاشان - خبرنگار کیهان:
آئین سنتی مذهبی قالیشویان فین کاشان 
با حضور رئیس مجلس ش�ورای اسالمی روز 
جمع�ه 12 مهرماه، در  مش�هد اردهال برگزار 

می شود.
مسئول س��تاد برگزاری مراسم سنتی مذهبی 
قالیشویان فین کاش��ان با اعالم این خبر در جمع 
خبرنگاران اظهار داش��ت: این مراسم در ساعت 8 
صبح آغاز و به مدت 2 ساعت ادامه می یابد و عالوه 
بر سخنرانی، مراسم عزاداری و نوحه خوانی توسط 

مداحان کشوری برگزار می شود.
محمد احترامی از برگزاری مراس��م پیاده روی 
مردم فین به مشهد اردهال خبر داد و افزود: حدود 
2 هزار نفر از اهالی فین با لباس های متحدالشکل 
همراه با عزاداری و س��ینه زنی از صبح روز 5 شنبه 
11 مهرم��اه یک روز قبل از مراس��م قالیش��ویان 
درحالی که چوب به دست دارند با پیمودن مساحت 

50 کیلومتری از محل مسجد جامع فین و حرکت در 
مسیرهای اصلی و عبور از منطقه راوند به روستای 

حسن رود و علوی و مشهد اردهال می رسند.
وی با اشاره به فلسفه اجرای مراسم پیاده روی 
اهالی فین کاشان گفت: مردم منطقه فین برای یاری 
و دفاع از حضرت سلطانعلی ابن امام محمدباقر)ع( 
در زم��ان درگیری آن حضرت با دش��من )در قرن 
دوم( در حالی که چوب به دس��ت داش��تند برای 
کمک به امام عازم مش��هد اردهال می ش��وند ولی 
زمانی می رس��ند که آن بزرگوار در یک نبرد نابرابر 

توسط دشمنانش به شهادت رسیده بود.
احترامی با اشاره به اینکه نزدیک به یک میلیون 
نفر زائر امسال طی مدت 4 روز وارد مشهد اردهال 
خواهند شد پیش بینی کرد: در روز برگزاری مراسم 
سنتی مذهبی قالی شویان بیش از نیم میلیون نفر 
زائر از کاش��ان و ش��هرهای سراس��ر کشور حضور 

داشته باشند.

با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی

مراسم سنتی و مذهبی قالیشویان
 جمعه هفته جاری در مشهد اردهال برگزار می شود

معاون عملیات نیروی دریایی ارتش گفت: 
دو فرون�د قایق صیادی یمنی که در دریای 
سرخ مورد تعرض دزدان دریایی قرار گرفته 
بودند توسط ناوگروه بیست و هفتم نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران نجات 

یافتند.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مه��ر از بندرعباس، 
دریادار دوم سیاوش جره معاون عملیات نیروی 
دریایی ارتش اظهار داشت: دزدان دریایی دو فروند 
قایق صیادی یمنی با هش��ت نفر خدمه را مورد 
تعرض قرار داده و ضمن به سرقت بردن محتویات 

قایق ها، موتور آنها را از کار انداختند.
وی با بی��ان اینکه این حادثه در بندر المخاء 
واقع در غرب سواحل یمن در دریای سرخ رخ داده 
بود افزود: ناوگروه بیس��ت و هفتم نیروی دریایی 
ارتش در راس��تای انجام کمک های بشردوستانه 

و همچنی��ن اج��رای دقیق عملیات تجس��س و 
نج��ات در آب های آزاد پ��س از نجات قایق های 
سرگردان یمنی ضمن تامین مواد غذایی، موتور 
ای��ن قایق ها را تعمیر و برای ادامه مس��یر آماده 

کردند.
معاون عملیات نیروی دریایی ارتش خاطرنشان 
کرد: علی رغم حضور یگان های شناور کشورهای 
ائتالف در منطقه ناوگروه بیست و هفتم کشورمان 
با اقدام به موقع توانست قایق های مذکور را نجات 

دهد.
ناوگروه بیس��ت و هفتم نیروی دریایی ارتش 
متشکل از ناو بالگردبر خارک و ناوشکن جمهوری 
اسالمی ایران سبالن اخیرا به منظور تحکیم روابط 
دوستانه در بندر پورت کشور سودان پهلو گرفته 
بود هم اکنون در حال اجرای ماموریت در دریای 

سرخ است.

توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران صورت گرفت

نجات قایق های یمنی
 ازتعرض دزدان دریایی

جمعی از متقاضیان مس�کن مه�ر پرند به دلیل تاخیرهای 
طوالن�ی در تحویل واحدهایش�ان و عده ای دیگر از س�اکنان 
مسکن مهر این شهر به دلیل تکمیل نبودن خدمات زیربنایی 
مقابل شرکت عمران شهر جدید پرند تجمع کردند تا اعتراض 

خود را به گوش مسئوالن برسانند.
به گزارش ایس��نا، این چندمین باری است که متقاضیان مسکن 
مهر در ش��هرهای جدید نسبت به تحویل نگرفتن به موقع و تکمیل 
نب��ودن خدمات زیربنایی واحدهای خود مقابل ش��رکت های عمران 

تجمع می کنند.
به گفته یکی از متقاضیان مسکن مهر پرند که صبح دیروز تجمع 
داشتند، متقاضیانی که 30 درصد از آورده خود را واریز کرده اند مقابل 
شرکت عمران پرند جمع شدند و درگیری های زیادی میان ماموران 

شرکت های عمران و متقاضیان صورت گرفت.
وی افزود: در صورت پیگیری نکردن مطالبات شکایت نامه  ای تنظیم 
می کنیم و به مجلس ش��ورای اس��المی می رویم چرا که طبق وعده 
مسئوالن باید واحدهای پروژه کوزو شهر پرند خرداد سال گذشته به 
متقاضیان تحویل داده می شد اما هنوز این واحدها واگذار نشده است.
همچنین پروژه مس��کن مهر کیسون شهر پرند که خرداد امسال 
با حضور رئیس جمهور وقت افتتاح ش��د بای��د تا پایان مهر جاری به 
متقاضیان واگذار ش��ود اما هنوز خدمات زیربنایی آن از جمله تامین 
آب و گاز انجام نش��ده که باع��ث اعتراض تعداد دیگری از متقاضیان 
ش��ده است.یکی از مسئوالن شرکت عمران پرند در این باره به ایسنا 
گفت: با توجه به این که مقرر شده بود تا پایان مهر ماه 10 هزار واحد 
مس��کن مهر پرند که اکنون نازک کاری آن ها تمام شده تحویل داده 
شود به دلیل واریز نکردن 30 درصد هزینه پایانی و نبود اعتبارات از 
سوی بانک و پیمانکاران، کار ساخت و تحویل واحدها نیمه کاره رها 
شده است.وی مهمترین مشکل را تکمیل نشدن انشعابات این واحدها 

عنوان کرد و افزود: وزارت نیرو در این باره با ما همکاری نمی کند.
این مقام مسئول در شرکت عمران شهر جدید پرند اظهار کرد: 10 
درصد متقاضیان مسکن مهر پرند حساب خود را به 30 درصد واریزی 
رسانده اند اما این مبالغ برای ادامه و پایان کار این واحدها کافی نیست.
وی درباره مهمترین پروژه مسکن مهر پرند که از خرداد ماه امسال 
با حضور رئیس جمهور وقت افتتاح شد، گفت: پروژه کیسون با 2000 
واحد هنوز مش��کل آب دارد و س��ازمان نظام مهندسی و وزارت نیرو 

باید در این زمینه با هم همکاری الزم را داشته باشند.
این مقام مس��ئول گفت: آب واحدهای مسکن مهر پروژه کیسون 
شهر پرند فقط طی ساعت های 12 شب تا 8 صبح وصل است و طی 

روز آب این منطقه قطع می شود.

به دلیل تاخیر طوالنی در تحویل واحدها صورت گرفت
تجمع متقاضیان مسکن مهر پرند


