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اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

با پایان س�ومین دوره بازی های همبس�تگی کشورهای اسالمی، ایران با 30 طال، 17 نقره و 12 برنز در رده دوم 
جدول توزیع مدال قرار گرفت.

سومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسالمی در حالی به پایان رسید که کاروان ایران با 88 ورزشکار در شش رشته 
موفق به کسب 30 نشان طال، 17 نقره و 12 برنز شد و در مکان دوم بازی ها قرار گرفت. اندونزی با 36 طال، 35 نقره و 34 برنز 
اول شد و مصر با 26 طال، 27 نقره و 32 برنز در رده سوم جای گرفت.سومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی در 
حالی از اول مهر ماه در پالم بانگ اندونزی آغاز شد که کاروان ورزشی ایران در 6 رشته ورزشی تکواندو، ووشو، کاراته، والیبال، 

تیروکمان و دوومیدانی عازم این بازیها شده بود.
جای خالی وزنه برداری

بهرام افشارزاده بیر کمیته ملی المپیک در خصوص عنوان نایب قهرمانی ایران در این مسابقات گفت: نتیجه درخشانی برای ما 
بود، در مجموع توانستیم از مقام چهارمی دوره قبل به عنوان نایب قهرمانی برسیم. ورزشکاران ما کار عظیمی انجام دادند البته در 
ابتدای این مسابقات اندونزی میزبانی خوبی نداشت اما در ادامه بهتر شد و بازی ها به خوبی به پایان رسید. وی با بیان اینکه اگر در 
وزنه برداری شرکت می کردیم قهرمان می شدیم، تصریح کرد: با حضور وزنه برداران در این مسابقات می توانستیم با 36 طال اول شویم 
و اندونزی با 29 مدال دوم می شد،وزنه برداری توانایی شرکت در 3 رویداد را به طور همزمان دارد چرا که ما هم قهرمانان المپیک ، 

هم آسیایی و هم استانی داریم اما با توجه به درگیری که فدراسیون داشت وزنه برداران اعزام نشدند.  

ش�مارش معکوس برای پایان همکاری حجت اهلل 
خطیب با فدراس�یون کش�تی آغاز ش�ده و شخص 
سرپرس�ت هم دنبال شرایطی هست که بی حاشیه 

بتواند از این فدراسیون جدا شود.
 کمیته بررس��ی عملکرد فدراس��یون کش��تی که زیر 
نظر وزارت ورزش فعالیت می کند با بررس��ی شرایط این 
فدراس��یون به نتیجه قطعی رسیده که باید هرچه سریعتر 
انتخابات این فدراس��یون برگزار ش��ود. بده��ی بزرگ این 
فدراس��یون و ش��لختگی مدیریتی حاص��ل از چندپارگی 
فدراس��یون سبب شده تا ش��خص خطیب هم تصمیم به 
رفتن بگیرد. او در دیدار هفته گذش��ته خود با سرپرس��ت 
وزارت ورزش ب��رای دومین ب��ار تاکید می کند در صورت 
صالحدید وزارت ورزش آماده واگذاری صندلی سرپرستی 
اس��ت و هر تصمیمی که گرفته شود او می پذیرد. خطیب 
پیش از س��فر به مجارستان هم این آمادگی را اعالم کرده 
بود . او و نزدیکانش این خبر که خطیب اس��تعفایش را به 

وزارت ورزش اع��الم کرده را کمی بعد رس��انه ای کردند 
و بعد گفتند توجهی به ش��ایعات ندارند. حتی خطیب در 
گفت و گو با س��ایت فدراسیون کشتی هم حاضر به تائید 
و تکذیب این ماجرا نشد و تنها گفت:» توجهی به شایعات 
ن��دارم و فعال کارهای��م را ادامه می ده��م.« آخرین اخبار 
از وزارت ورزش حاکی از این اس��ت که مس��ئوالن دنبال 
کم ریسک ترین هزینه برای جابجایی در فدراسیون کشتی 
هستند. برگزاری مجمع فدراس��یون یا انتخاب سرپرست 
جدید دو گزینه در دست بررسی است که نصراهلل سجادی 
در پ��ی بررس��ی زوایای مختلف آن اس��ت. رس��ول خادم 
گزین��ه ای جدی ب��رای وزارت ورزش بود تا این پس��ت را 
در دس��ت بگیرد اما او غیر از رد پیشنهاد معاونت ورزشی 
وزارتخانه ، فدراسیون کشتی را هم نپذیرفت تا نشان دهد 
تنها عالق��ه اش حضور در کادرفنی تیم ملی کش��تی آزاد 
اس��ت و می خواهد ب��رای موفقی��ت در بازی های المپیک  

برنامه ریزی کند.

نایب قهرمانی ایران در بازی های كشورهای اسالمی

آخرین تصمیمات درباره فدراسیون کشتی 

سرویس ورزشی-
آخرین سد اس�تقالل برای رسیدن به فینال آسیا ، 
اف سی سئول کره جنوبی است؛ تیمی که در بازی رفت 
با دوگل نماینده ایران را شکس�ت داد تا با پشتوانه ای 

مناسب قدم به ورزشگاه آزادی بگذارد. 
دور برگش��ت از مرحله نیمه نهایی رقاب��ت های فوتبال 
لیگ قهرمانان آسیا امروز با مشخص شدن چهره فینالیست ها 
به پایان می رس��د. در این روز نماین��دگان فوتبال کره، ژاپن، 
چین و ایران برای رسیدن به دیدار پایانی مهمترین تورنمنت 
باشگاهی آسیا روز سخت و سرنوشت سازی را تجربه می کنند. 
در یکی از این دیدارها اس��تقالل از س��اعت 19 در ورزشگاه 
آزادی میزبان اف سی سئول کره جنوبی است. ورزشگاهی که 
در بس��یاری از بازی های مهم اینچنینی، بیش از یکصد هزار 
تماش��اگر روی س��کوهای خود می بیند. هوادارانی که در این 
ب��ازی با آبی کردن س��کوهای این ورزش��گاه، می خواهند یار 
دوازدهم اس��تقالل باشند تا روزی سخت را به روزی فراموش 
نشدنی تبدیل کنند. شاگردان امیر قلعه نویی که با شایستگی 
توانستند تا نزدیکی های فینال لیگ قهرمانان آسیا برسند، در 
بازی رفت اس��یر اش��تباهات فردی شده و شکست 2 بر صفر 
را تجرب��ه کردند اما این پایان کار نیس��ت زیرا آنها 90 دقیقه 
حیاتی و سرنوشت س��از دیگر را پی��ش رو دارند و می توانند با 
صبر و حوصله و ارائ��ه یک بازی منطقی و دور از هیجانات و 
بازی احساسی این گل ها را جبران کرده و چهارشنبه شب را 
با جش��ن صعود به فینال آسیا بسیار شیرین کنند. البته همه 

استقالل ایران تمام توان خود را مقابل نماینده کره جنوبی به کار می گیرد

رسیدن به فینال آسیا با حمایت 100 هزار تماشاگر

می دانند در چنی��ن بازی های مهمی جبران باخت 2 بر صفر 
دشوار است اما استقالل و نمایندگان فوتبال ایران در روزهای 
س��خت بارها و بارها کاری بزرگی انجام داده  و توانسته اند در 
اوج ناامیدی به موفقیت های فراموش نش��دنی دس��ت یابند. 
ش��اید این بحث کلیشه ای باش��د اما یک روز در استرالیا تیم 
ملی ایران تنها در یک نیمه شکس��ت 2 بر صفر را به تساوی 

2 ب��ر 2 تبدیل کرد و روزی دیگر نمایندگان باش��گاهی ایران 
توانستند حتی شکست های س��نگین تر )پرسپولیس - آلیما 
قزاقس��تان( از این را هم در بازی های برگشت جبران کرده و 

به مرحله بعدی برسد. 
باید تمرکز داشته باشیم

امیر قلعه نویی س��رمربی اس��تقالل پی��ش از بازی گفت: 

باید تمرکز داش��ته باشیم و اولین هدفمان گل نخوردن باشد. 
پیروزی با بیش از دو گل دور از دس��ترس نیس��ت. آنها خط 
هافبک خوبی دارند و بازیکنان خارجی شان واقعا تعیین کننده 
هس��تند. ما در این چند روز فقط روی بحث روانی کار کردیم 
و خدارا ش��کر بازیکنان از ش��ادابی خوبی برخوردار ش��دند و 

امیدوارم فردا بازی خوبی شاهد باشیم. 
هفت توصیه باشگاه استقالل 

روز گذشته باشگاه استقالل با صدور اطالعیه ای 7 توصیه 
را به تماش��اگران بازی امروز کرد. در این اطالعیه آمده است: 
بدون یک ثانیه س��کوت، با لب��اس و پرچم آبی، احترام به تیم 
حریف، تش��کر و قدردانی در هر ش��رایطی در پایان مسابقه از 
مدی��ران، مربیان و بازیکنانی که با همت خود اس��تقالل را به 
جمع 4 باش��گاه برتر آسیا رساندند، صبر و حوصله و امیدواری 
ت��ا دقیق��ه 90 ی��ا 120 و دوری از پرت��اب م��واد محترقه به 
محوطه زمین مسابقه، درخواست صمیمانه باشگاه استقالل از 
هوادارانش اس��ت. هفت نکته ای که همواره در شرایط سخت 

از سوی هواداران استقالل با واکنش مثبت همراه بوده است.
نماینده چین در یک قدمی فینال

اما در دیگر بازی ای��ن مرحله  گوانگجو اورگرانده میزبان 
کاشیو ریسول ژاپن است. تیم چینی که با هدایت مارچلو لیپی 
ایتالیای��ی خود را به عنوان یک��ی از مدعیان قهرمانی این جام 
مطرح کرده است، در حالی برابر حریف ژاپنی به میدان می رود 
ک��ه با توجه به پیروزی 4 ب��ر یک در زمین حریف تنها با یک 

معجزه از رسیدن به فینال محروم می شود.

فدراس�یون جهانی جودو با ارسال نامه ای به لبنان اعالم داشته که 
دو جودوکار ایرانی نمی توانند برای لبنان مبارزه کنند.

در پی حضور دو جودوکار نوجوان ایرانی در لبنان و بروز برخی حواش��ی در 
این خصوص ، فدراسیون جودو با ارسال نامه ای به فدراسیون جهانی ضمن اعالم 
اعتراض به عملکرد غیرمتعارف مس��ئوالن فدراس��یون جودوی لبنان، نارضایتی 
خ��ود را از حضور این دو جودوکار در کش��ور فوق بیان نم��ود. »والدمیر بارتا« 
مس��ئول کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون جهانی در پاسخ به پیگیری ایران ، 
طی دو نامه از طریق پس��ت الکترونیکی در تاریخهای 17 و 20 س��پتامبر)29 و 
28 شهریورماه( ضمن توضیح قانون فدراسیون جهانی در این رابطه، به لبنانی ها 
متذکر ش��ده که بدون داشتن رضایت نامه از ایران، این دو جودوکار نمی توانند 
برای کشور ثالث مبارزه کنند. »طبق قوانین فدراسیون جهانی جودو هر ورزشکار 
در صورت گذشت سه سال از آخرین حضور در میادین ورزشی به نام یک کشور، 

می تواند تابعیت خود را برای حضور در مسابقات تغییر دهد.«

وزن  س�نگین  قهرم�ان 
کشتی فرنگی جهان می گوید 
فرنگی جهان  قهرمانی کشتی 
حق ایران است که هنوز به آن 

نرسیده ایم.
وقتی امیر عل��ی اکبری برای 
اولی��ن بار در تاری��خ، مدال طالی 
سنگین وزن کشتی فرنگی جهان 
را نصیب ایران کرد، نش��ان داد که 
با وجود داشتن سه مدال جهانی، 
هنوز در اول راه اس��ت. علی اکبری 
کش��تی گیری است که ترس برای 
او معنای��ی ن��دارد و از حرفهایش 

صحبت های تازه قهرمان سنگین وزن جهان؛ از روزهای محرومیت تا کسب مدال باارزش بوداپست

علی اکبری: عشق به وطن و مردم مرا به ایران بازگرداند

پیروزی تیم ملی والیبال برابر عراق
 و آمادگی برای دیدار با کره

تیم بس�کتبال نوجوانان برای حضور در نیمه نهایی مسابقات قهرمانی 
آسیا امروز به مصاف فیلیپین می رود.

مرحله دوم مسابقات بس��کتبال قهرمانی نوجوانان آسیا دوشنبه شب به پایان 
رس��ید و هش��ت تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند.بر اساس 
برنامه در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات، تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران که 
در گروه خود مقام چهارم را کس��ب ک��رد در این مرحله به مصاف فیلیپین خواهد 
رفت.فیلیپین در گروه خود در مرحله دوم، اول شده بود و با این وضعیت ملی پوشان 
کشورمان که با وجود میزبانی نتایج خوبی را تا کنون کسب نکرده اند، جدال سختی 
را پیش رو خواهند داشت.تیم کشورمان در دور دوم تنها سوریه را برد و مقابل چین 
و بحرین با نتایج سنگینی شکست را پذیرا شد. برنامه کامل دیدارهای یک چهارم 
نهایی که قرار است امروز برگزار شود به این شرح است:*کره جنوبی – ژاپن*بحرین 

– تایوان*ایران – فیلیپین*چین – قزاقستان.

تالش نوجوانان بسکتبالیست برای صعود به نیمه نهایی

در اقدامی عجیب و تامل برانگیز سالن ژیمناستیک اداره کل ورزش 
و جوانان استان تهران تبدیل به بخش اداری شد!

س��الن ژیمناستیک نصر )استقالل س��ابق( که در واقع در محوطه اداره کل 
ورزش و جوانان استان تهران است و با قدمت 40 ساله اش قهرمانان زیادی را به 
ورزش معرفی کرده، مدتی است که با تصمیم مسئوالن اداره کل تبدیل به بخش 
اداری ش��ده و کارمندان دفتر مشترک هیات های ورزش��ی استان تهران در آن 
مستقر شده اند!داستان از این قرار است که شهرداری مقابل درب ساختمان دفتر 
مشترک هیات های ورزشی اس��تان تهران در خیابان بوشهر بلوک های سیمانی 
چیده، آن هم به دلیل این که این س��اختمان کاربری اداری ندارد، در حالی که 
این ساختمان 21 سال محل استقرار هیات های ورزشی استان تهران بوده است! 
البته با پیگیری هایی که صورت گرفت و با موافقت ش��هردار منطقه مشکل این 
ساختمان حل شد و در شرایطی که هیات های ورزشی استان تهران می توانند به 
کارش��ان ادامه دهند به بهانه این که فضای اداری اداره کل کم است، در اقدامی 
تامل برانگیز س��الن ژیمناستیک نصر پارتیشن بندی شد و در اختیار کارمندان 
این هیات ها قرار گرفت. این اتفاق در حالی رخ داده که سرانه ورزشی در استان 
تهران به زعم مسئوالن بسیار کم است و پاسخگوی نیاز مردم نیست. با این حال، 
مسئوالن ورزش��ی دست به انجام چنین کاری زدند که از نظر کارمندان تربیت 

بدنی توجیه منطقی ندارد و حاصل کار کارشناسی نیست.

اقدام تامل برانگیز 
اداره کل ورزش استان تهران

ممنوعیت حضور جودوکاران ایرانی 
در تیم ملی لبنان وزارت ورزش و جوانان روز گذش�ته نیز شاهد 

تغییرات دیگری در خود بود. 
روز گذشته مازیار ناظمی از سوی صالحی امیری  به 
عنوان مدیر روابط عمومی و رئیس مرکز اطالع رس��انی 
وزارت ورزش و جوان��ان منصوب ش��د. گویا مذاکراتی 
نیز می��ان وزارت ورزش و صدا و س��یما صورت گرفته 
تا ناظمی به وزارت ورزش و جوانان منتقل ش��ود. پیش 
از این اژدر ش��هابی در این پست فعالیت می کرد. خبر 
دیگر از وزارت ورزش و جوانان اینکه محمد درخش��ان 
یک��ی از گزینه های مع��اون امور حقوق��ی و مجلس و 
امور اس��تان های وزارت ورزش اس��ت که گویا از سوی 
صالحی امیری، سرپرس��ت وزارت ورزش و جوانان برای 
این س��مت انتخاب شده اس��ت. وی ریاست فدراسیون 

جودو را نیز در کارنامه دارد. هم اکنون رس��ولی نژاد این 
پس��ت را برعهده دارد. انتخاب درخش��ان برای معاونت 
پارلمان��ی وزارت ورزش در ش��رایطی اس��ت که گفته 
می ش��د امیدوار رضایی نیز جزو نامزدهای این س��مت 
است. در پایان باید اشاره ای نیز به اخرین شرایط شرکت 
توس��عه و نگهداری اماکن ورزشی داشت،تا پیش از این 
قرار بود که سعید فائقی به عنوان مدیرعامل آن انتخاب 
ش��ود اما گویا نظر وزارت خان��ه تغییر کرده و خاک کار 
سرپرست فعلی ش��رکت توس��عه به عنوان مدیرعامل 
به کارخود ادامه خواهد داد. تجربه و س��وابق گذش��ته 
خاک کار در این ش��رکت سبب شده که وزارت خانه به 
چنین جمع بندی ای برسد و احتماال طی روزهای آینده 

حکم مدیریت خاکسار نیز صادر شود.  

تغییرات تازه در وزارت ورزش و جوانان

با عنایت به این که دانش��گاه صنعتی اصفهان در نظر دارد حجم خدمات مربوط به امور 
مطروح��ه ذیل رااز طریق مناقصه عمومی مطابق با لیس��ت مح��دود واگذار نماید، لذا از 
کلیه شرکت هایی که مایل به شرکت در مناقصه یاد شده هستند دعوت می گردد جهت 
دریافت اس��ناد ارزیابی پیمانکار از روز چهارش��نبه 92/7/10 لغایت یکش��نبه 92/7/21 
با مراجعه به س��ایت اینترنتی www.cso.iut.ac.ir نس��بت به دریافت اسناد اقدام و 
حداکث��ر م��دارک تکمیلی را تا پایان وقت اداری روز سه ش��نبه مورخ 92/7/30 به دفتر 

نظارت و امور قراردادها تحویل نمایند.
1- انجام خدمات امور پشتیبانی و خدمات عمومی.

2- انجام حجم خدمات کشاورزی و امور دامی.
3- انجام حجم خدمات تعمیر و نگهداری تأسیس��ات ساختمانی و تأسیساتی )مکانیکال 

و الکتریکال(.
4- انجام حجم خدمات برق و روشنایی فشارقوی، متوسط و ضعیف.

5- انجام حجم خدمات مربوط به بهره برداری و نکهداری یخچال ها، اسپلیت، سردخانه ها 
و کولرهای گازی.

6- انجام حجم خدمات مربوط به بهره برداری و نگهداری از سایت آتش نشانی و خدمات 
ایمنی دانشگاه.

7- انجام حجم خدمات تعمیر و نگهداری ساختمان و تجهیزات موجود در موتورخانه ها، 
کلکتورخانه ها و هواسازها.
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آگهی ارزیابی پیمانکاران

دفتر نظارت و امور قراردادها
دانشگاه صنعتی اصفهان

اقدام پسندیده باشگاه استقالل 
بازیکنان استقالل در بازی مقابل اف سی سئول با پیراهن فریدون زندی به 
میدان می آیند. باشگاه استقالل اعالم کرد: بازیکنان این تیم در بازی چهارشنبه 
شب ،پیش از شروع مسابقه برای گرم کردن، به یاد فریدون زندی و مصدومیت 
دلخ��راش او با پیراهن هایی به میدان می رون��د که تصویر او بر روی آنها نقش 

بسته است .
ترس سرمربی سئول از تماشاگران ایرانی

س��رمربی اف سی س��ئول کره در نشس��ت خبری پیش از دیدار تیمش برابر 
استقالل گفت: تیم ما در واقع نماینده کی لیگ است. این مرحله از مسابقات در 
سطح باالیی برگزار می شود. مثال حضور تماشاگران در این دیدار کار را برای ما 
سخت می کند. من از بازیکنانمان خواسته ام با صبر و شکیبایی کار کنند. ما برای 
برد به ایران آماده ایم اما نمی دانیم در طول بازی دچار چه مش��کالتی می شویم. 
تیم اس��تقالل تیم قدرتمندی اس��ت که به این مرحله رسیده و امیدواریم بازی 

خوبی را برابر آنها ارائه دهیم. 
واکنش خداداد به لغو بازی ابومسلم

خداداد عزیزی مدیرفنی تیم ابومسلم مشهد به لغو دومین دیدار این تیم در 
لیگ دسته یک فوتبال اشاره کرد و گفت: چرا مدیران کل ورزش و جوانان مشهد 

اصرار دارند این تیم دولتی شود و این ضربه ها را به تیم وارد می کند.
جباری رسما به االهلی پیوست

باش��گاه االهلی قطر از انتخاب مجتبی جباری به عنوان جانشین زندی خبر 
داد. ای��ن باش��گاه قطری : دیروز جب��اری وارد قطر ش��د و بالفاصله در آزمایش 
پزش��کی باشگاه ش��رکت کرد تا در دیدار برابر العربی به میدان رود. کارت بازی 
جباری به دس��ت ما رس��یده اس��ت و مقدمات قرار گرفتن او در لیست باشگاه 

االهلی فراهم شده است.
بازگشت اسکولیچ به ملوان

در حالیکه صادق درودگر مدیرعامل باش��گاه ملوان از تغییر س��رمربی این 
تیم تا پایان هفته خبر داده بود امروز دراگان اس��کولیچ بعد از س��ه روز تعطیلی 
تمرین دوباره در تمرینات ملوان حاضر شد. تمرینات ملوان بعد از شکست دو بر 

یک مقابل فوالد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر سه روز تعطیل شده بود.
پرداخت بخشی از قرارداد بازیکنان تراکتور سازی

باشگاه تراکتورسازی تبریز پس از این که به دلیل مشکالت مالی، در هفته  
گذشته با حواشی مختلفی دست و پنجه نرم می کرد، با تالش های مسئوالن این 
تیم مقداری پول تهیه شد تا معوقه  بازیکنان از سال قبل و آن بخش از قراردادی 
که تا این مقطع فصل باید به آنها داده می شد، پرداخت شود. روز دوشنبه بخشی 
از پول قرارداد بازیکنان به آن ها داده ش��د و مسئوالن تراکتورسازی اعالم کرده 
اند که بخشی دیگر را امروز به بازیکنان پرداخت می کنند تا تیم بتواند با تمرکز 

کافی، به ادامه ی بازی های این فصل بپردازد.
تغییر شرایط مس با یک پیروزی

سرمربی مس کرمان با ابراز امیدواری از تغییر وضعیت این تیم می گوید در 
صورت کسب یک پیروزی شرایط تیمش بسیار متفاوت خواهد شد.

سرمربی دژاگه قبل از اخراج، استعفا می دهد 
س��ایت دیلی میل انگلیس اعالم کرد: مارتین یول استعفای شفاهی خود را 
اعالم کرده است.سرمربی تیم فوالم انگلیس به دوستان نزدیکش گفته که  امکان 
دارد مالک جدید باشگاه به زودی او را اخراج کند.فوالم وضعیت خوبی در لیگ 
جزیره ندارد و بعد از آخرین باخت این تیم، هواداران فوالم خواهان کناره گیری 
مارتین یول ش��ده بودند.گفته می ش��ود اعضای هیات مدیره باشگاه فوالم دیگر 
به نتیجه گیری تیمش��ان با مارتین یول امیدی ندارند.از مارتین اونیل به عنوان 

اصلی ترین گزینه جانشینی یول نام برده می شود.
دوری یک ماهه مهاجم میالن

در حالی که اس��تفان الشعراوی، مهاجم جوان میالن به تازگی از بند مصدومیت 
عضالنی  اش رهایی یافته بود و خود را آماده حضور در دیدار روسونری ها مقابل آژاکس 
هلند می کرد این بار از ناحیه پای چپ دچار مصدومیت شد تا یک ماه دیگر از میادین 
مسابقه دور باشد.مهاجم 20 ساله میالن که از ناحیه کف پا دچار مصدومیت شده در 

صفحه توئیتر خود نوشت: نمی توانم باور کنم که دوباره مصدوم شده ام. 
دیدارهای امشب لیگ قهرمانان اروپا

دور گروه��ی لیگ قهرمانان اروپ��ا در حالی با 8 دیدار در 4 گروه نخس��ت 
پیگیری می ش��ود که همه نگاه ها به بازی منچستر سیتی و بایرن مونیخ دوخته 
ش��ده اس��ت. برنامه کامل دیدارهای امش��ب به این ش��رح اس��ت: برنامه کامل 
بازی های چهارش��نبه ش��ب به شرح زیر اس��ت: بایرلورکوزن - رئال سوسیه داد 
* شاختاردونتسک - منچستریونایتد  * یوونتوس - گاالتاسرای * رئال مادرید 
- کپنهاگن  * اندرلشت - المپیاکوس* پاریسن ژرمن – بنفیکا * زسکا مسکو 

- ویکتوریا پلژن * منچسترسیتی - بایرن مونیخ. 
قرارداد قطری ها با منچستر

باشگاه منچستریونایتد از بستن قرارداد پنج ساله با »بانک بازرگانی قطر« خبر 
داد. بر اساس این قرارداد که با حضور اندی کول، ستاره سابق یونایتدها امضا شد 

این بانک قطری متعهد شد تا به باشگاه منچستریونایتد خدمات مالی ارائه دهد.

از لحاظ روحی ش��ارژ شدم. من به این اعتقاد دارم روزی که 
بابک از زندان بیرون بیاید، قهرمان جهان می شود. 

* قهرمانی جهان حق ایران است که هنوز به آن نرسیده ایم. 
ما س��ه، چهار س��ال بدشانس��ی آوردیم. دو بار به اس��رائیل 
خوردیم، س��ال 2010 از لحاظ مدالی اول شدیم اما شرایط 
تیم به هم ریخت. سال 2009 ایران با یک امتیاز کمتر دوم 
ش��د. اما اگر بچه های المپیکی به تیم تزریق شوند ان شاءاهلل 

سال 2014 این طلسم را می شکنیم. 
* پیش از مسابقات جهانی شرایط اردوی تیم ملی بسیار بد 
بود. شاید 10 شب ما املت خوردیم. به جایی رسیده بودیم 
که عدس پلو برایمان آرزو ش��ده بود. اما خدا را ش��کر بچه ها 
تحمل کردند و نش��ان دادند به عشق کشورشان هر سختی 

را تحمل می کنند. 
* ش��اید باالی 90 درصد همه انتظار داش��تند یک کشتی 
خوب با کایالپ بگیرم ش��اید ببرم یا ش��اید ببازم، اما خودم 
این تصور را نداش��تم. من بعد از دو س��ال و خرده ای که در 
مسابقات دانش��جویان جهان روی تشک رفتم با آن شرایط 
گیجی، این کشتی گیر را شکست دادم اما داوری خیلی به او 
لطف کرد و اینکه خودم نیز خیلی اشتباه کردم. بعدا بیشتر 
از 100 بار این کش��تی را دیدم و متوجه ش��دم اون گیجی 
و اینکه تمرکز نداش��تم، باعث شد کایالپ پیروز شود و اگر 
یک مقدار خودم را جمع و جور کنم می توانم او را شکس��ت 
دهم. البته ش��اید در یونیورس��یاد او را شکست می دادم کار 
در مس��ابقات جهانی برایم س��خت می شد. آن باخت به نفع 
من ش��د. در حال حاض��ر ترکیه فقط یک کایال��پ را دارد. 
اتف��اق دیگری هم که رخ داده بود در پنج س��ال اخیر تمام 
کشتی گیران ایران را شکست داده بود و به نوعی گربه سیاه 
ایرانی ها بود. حتی بعضی مواقع کشتی گیران ایرانی را تحقیر 
می کرد و از شکس��ت آنها لذت می ب��رد اما بنده در بهترین 

جای ممکن شکستش دادم. 
* شکس��ت دادن کش��تی گیران بزرگ و اسمی آنقدر برایم 
لذتبخش اس��ت که به عشق آن می خوابم. یکی از آرزوهایم 
این اس��ت که لوپز کوبایی را شکست دهم. امسال نیز خیلی 
بر روی او کار کردم و اگر در مسابقات جهانی شرکت می کرد 

صددرصد کشتی خیلی قشنگی می شد.

تی�م ملی والیبال ایران در مرحله دوم رقابت های قهرمانی آس�یا با 
نتیجه  سه بر صفر عراق را از پیش رو برداشت.

تیم ملی والیبال ایران که به عنوان صدرنش��ین از گروه خود در دور مقدماتی 
صعود کرده بود، در مرحله دوم رقابت های قهرمانی آسیا دیروز به مصاف عراق رفت.
شاگردان خولیو والسکو در یک نمایش برتر، موفق شدند حریف نه چندان قدرتمند 
خود را با نتیجه  سه بر صفر و امتیازهای 25 -16 ،25 - 17 و 25 - 20شکست دهد 
و به سومین برد پیاپی خود در این مسابقات دست پیدا کنند. بازی ایران و عراق در 
حالی برگزار شد که ساعت این مسابقه دو بار توسط میزبان تغییر کرد و در نهایت 
هم مسئوالن برگزاری رقابت ها همکاری الزم را برای پخش مستقیم این مسابقه به 
عمل نیاوردند.در پی این موضوع رییس فدراسیون والیبال ایران در نامه ای اعتراض 
خود را به مس��ئوالن کنفدراس��یون والیبال آس��یا اعالم کرد و به شدت از میزبانی 
ضعیف کشور امارات در هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی والیبال آسیا انتقاد کرد.

ملی پوشان والیبال ایران امروز از ساعت 13:30 به مصاف کره جنوبی می روند.

اعتماد بنفس سرازیر می شود. قهرمانی 120 کیلوی کشتی 
فرنگی جه��ان درتازه ترین صحبت های��ش به موارد جالب 

توجه ای اشاره کرده که خواندنش خالی از لطف نیست.
* وجود محمد بنا در چهار سال گذشته که به طور مستقیم 
با بچه ها کار کرده خیلی مثمرثمر بوده و باعث ش��ده بچه ها 
به خودباوری برس��ند. در حال حاضر محمد بنا نیس��ت و ما 
در دو وزنی که اصال مدال طالی جهانی نداشتیم، نشان طال 
گرفتیم. فکر می کنم بچه ها به خود باوری و بزرگی رسیده اند 

و راهشان را پیدا کرده اند. 
* امی��ر علی اکبری س��ال 2010 همان موق��ع که قهرمان 
جهان ش��د از کشور آذربایجان پیش��نهاد داشت. بعد از آن 
اتفاق که برایم افت��اد باز هم به من گفتند به آذربایجان بیا. 
حت��ی گفتند محرومیتت را درس��ت می کنیم تا در المپیک 
هم کش��تی بگیری. اما وعده وعیدهای��ی که در ایران وجود 
داشت. به من می گفتند محرومیتت را شش ماه تا یک سال 
می کنیم که آخرش هم یک نامه به وادا ارس��ال نکردند که 
ببینند محرومیت من را می بخش��ند یا نه. متاسفانه از سوی 
فدراس��یون وقت هیچ اقدامی برای بخشیدن محرومیت من 
انجام نگرفت. بنابراین بعد از المپیک دیگر نتوانستم تحمل 
کنم و چهار ماه و خرده ای در آذربایجان بودم که بعد خدا را 

شکر به ایران برگشتم.
* برای آنکه برای کش��ور آذربایجان کش��تی بگیرم، حاضر 
بودن��د پول خوبی به من بدهند اما نتوانس��تم خودم را قانع 
کنم که از ایران بروم.  کش��تی به پول نیس��ت. چون عشق 
به مردم یک چیز دیگری اس��ت. این مردم هستند که تو را 
می شناسند و قبل از کشتی گرفتن برایت نماز می خوانند و 
دعا می کنند. این موارد را با میلیاردها تومان نمی توان عوض 
ک��رد. وقتی ب��ه آذربایجان رفتم و نزدیک پن��ج ماه در آنجا 
بودم، دیدم دیگر این چیزها را ندارم و کش��تی برایم به یک 
بیزینس تبدیل شده است. مدال کسب می کنی، در مقابلش 
پ��ول می گیری و صحبت مردم نبود. بنابراین تنها دلیلی که 
باعث شد به ایران برگردم عشق به وطن و عشق به مردم بود. 
* سه، چهار روز قبل از مسابقات جهانی بوداپست به مالقات 
بابک قربانی در زندان رفتم، با اینکه خیلی ناراحت شدم اما 
با هم گپی زدیم، یادی از خاطره هایمان کردیم و یک مقدار 

ش��هید »احم��د خان دای��ی«، روزی خ��ور 
خ��وان خدای��ی، از ط��الب مجاهد مدرس��ه امام 
خمینی)ره( کاش��ان ب��ود که با دارایی عش��ق و 
محبت اهل بیت)ع(، همتش را بر شکوه و عظمت 
و اعتالی اس��الم نهاد. او در محضر استادان حوزه 
کاش��ان زان��و زد و مقدمات را فرا گرفت. س��پس 
عازم قم، ش��هر علم و اجتهاد ش��د و در مدرس��ه 
کرمانی های قم به طلب علم و دانایی پرداخت. در 

به یاد طلبه بسیجی شهید »احمد خان دایی«
نمی خواهم در این غربت بمانم!

همان مدرسه بود که گام های خود را در راه خودسازی و برای رسیدن به سعادت 
ابدی استوار می نمود.

این طلبه پارسا برای یاری رزمندگان و ادای دین الهی خویش عازم جبهه های 
نور علیه ظلمت شد و به مبارزه علیه صدامیان پلید پرداخت تا در عملیات کربالی 
5، در س��رزمین خونین شلمچه بر اثر گازهای شیمیایی مسموم گشت و در 29 

دی ماه 65، در اثر قطع شدن دست چپ و جراحات وارده به شهادت رسید.
طلبه بسیجی شهید »احمد خان دایی«، سال 1348 در قمصر کاشان متولد 
شد و در 1365/10/29 در عملیات کربالی پنج )در شلمچه( به شهادت رسید. 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گفت: آیت اهلل مکارم شیرازی در راستای برگزاری جشن عاطفه ها 
در قم مبلغ 6 میلیاردریال برای کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند اهدا کرد.

عبداهلل جاللی دیروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم با بیان اینکه مراجع همواره در کمک به نیازمندان 
در جامعه پیشرو بودند اظهار کرد:  این اداره کل برای حمایت از کودکان نیازمند مبلغ 700 هزار ریال به عنوان 
س��رانه پرداخت کرده اس��ت که با تخصیص این مبلغ به دانش آموزانی که خانواده آنان زیر پوش��ش امداد است 

تالش کردیم بخشی از نیازهای تحصیلی آنها تامین شود.
وی در بخش دیگری از س��خنان خویش از اجرای طرح یاس��ین همزمان با جشن عاطفه ها خبر داد و گفت: 

این طرح به منظور حامی یابی از سوی دانش آموزان مقطع ابتدایی نیازمند و غیر یتیم اجرایی می شود.
جاللی با بیان اینکه طرح یاسین همزمان در سراسر کشور اجرایی می شود تصریح کرد: این طرح از مقطع 
ابتدایی کلید می خورد و خیران می توانند حمایت خود را از مقطع ابتدایی این دانش آموزان به صورت ماهانه تا 

مرحله دانشگاه داشته باشند.
به گفته این مقام مس��ئول، طرح یاس��ین با پایه 300 هزار ریال در ماه از سوی حامیان اجرایی می شود که 
ثبت نام این طرح از روز پنج شنبه همزمان با جشن عاطفه ها در میدان آستانه مقابل بارگاه حضرت معصومه)س( 

صورت می گیرد.

برای نخستین بار در کشور عمل جراحی ترمیم دریچه ریوی 
 )Mono Valve( با اس�تفاده از دریچه هموگرافت تک لت�ی
در مرکز آموزش�ی درمانی فوق تخصصی قلب ش�هید چمران 

اصفهان انجام شد.
به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، این عمل جراحی برای ترمیم دریچه ریوی سه کودک بیمار 
یک س��اله مبتال به تترالوژی فالوت )ناهنجاری م��ادرزادی قلبی در 
کودکان( توس��ط تیم جراحی اطفال در مرکز فوق تخصصی ش��هید 

چمران با موفقیت انجام شد.
در این عمل جراحی ترمیمی دریچه ریوی نارسای بیمار به کمک 
دریچه هموگرافت تک لتی )Mono Valve( ارس��الی از دانش��گاه 
تهران ترمیم شد که در درمان نارسایی بطن راست بسیار موثر است.

حال عمومی این سه کودک رضایت بخش اعالم شده است.

برای نخستین بار در کشور انجام شد
انجام عمل جراحی ریوی با استفاده از 

مع�اون مدیر کل تجهی�زات پزش�کی اداره کل تجهیزات دریچه هموگرافت تک لتی
پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ساالنه 
یک میلیارد دالر صرف واردات تجهیزات پزشکی می شود که 

60 درصد آن کاالی مصرفی است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدحسین صفوی روز سه شنبه در مراسم 
گشایش نمایشگاه تجهیزات پزشکی در شیراز افزود: ساالنه 40 میلیون 

دالر نیز صرف تولید تجهیزات پزشکی در داخل کشور می شود.
وی اضافه کرد: ارزش فعلی تجهیزات پزشکی که در مراکز درمانی 
و بیمارس��تان ها نصب ش��ده و در حال اس��تفاده است حدود هشت 

میلیارد دالر است.
معاون مدیر کل تجهیزات پزش��کی اداره کل تجهیزات پزش��کی 
وزارت بهداش��ت بیان کرد: برای س��اماندهی حوزه تامین تجهیزات 

پزشکی نیاز به تالش بیشتر و برنامه ریزی جامع داریم.
صفوی ادامه داد: در ماه های اخیر ش��اهد کاهش یا تثبیت قیمت 
تجهیزات پزشکی بوده ایم و این موضوع نخستین گام برای ساماندهی 

ورود و تولید تجهیزات پزشکی است.
این مقام وزارت بهداشت گفت: مهمترین موضوعی که در زمینه 
تجهیزات پزشکی نیاز به ساماندهی دارد حوزه توزیع است که باید با 

سیاستگذاری کالن کشور مسائل و چالش های آن حل شود.
نمایش��گاه تجهیزات پزشکی از نهم تا 12مهر ماه جاری در محل 
دایمی نمایشگاه های بین المللی فارس دایر است که در این نمایشگاه 

151 شرکت حضور دارند.
تعداد هشت شرکت  تولیدکننده تجهیزات پزشکی از استان فارس، 

86 شرکت از خارج از استان و مابقی شرکت ها دانش بنیان هستند.

واردات ساالنه یک میلیارد دالر 
تجهیزات پزشکی به کشور

اهدای 6 میلیارد ریال به جشن عاطفه ها از سوی آیت اهلل مکارم شیرازی

تبریز-خبرنگار کیهان:
و 16  فازه�ای 12، 15  از  بهره ب�رداری  ب�ا 
پارس جنوبی که بخش اعظم س�رمایه گذاری ها 
را ج�ذب کرده ان�د، ظرفیت تولی�د گاز ایران 

40 میلیون متر مکعب افزایش می یابد.
 مع��اون وزیر نف��ت و مدیر عامل ش��رکت ملی 
گاز ایران روز دوش��نبه با اعالم مطلب فوق در جمع 
خبرنگاران در تبریز  گفت: ایران بزرگترین ذخایر گاز 
جهان را دارد و در صورت کشف ذخایر جدید گاز از 

این ذخایر استفاده نخواهد شد.
حمیدرض��ا عراقی با تاکید بر اینکه گاز کافی در 

کش��ور وجود دارد ولی این مسئله در زمستان فرق 
می کن��د افزود: کمب��ود گاز طبیعی همواره در طول 
زمستان وجود داشته ولی سعی بر این است که نیاز 
مردم تامین ش��ود، اما طی چند س��ال آینده مشکل 
کمبود گاز در کش��ور در فصل س��رما وجود خواهد 

داشت.
وی در مورد چگونگی استفاده از ذخایر مشترک 
گاز طبیعی با قطر گفت: جمهوری اسالمی ایران تمام 
توان خود را برای بهره برداری از ذخایر مشترک گاز با 

قطر متمرکز ساخته است.
معاون وزیر نفت با اش��اره به قرارداد صادرات گاز 

ایران به عراق که از س��ال آینده اجرایی می ش��ود، از 
آمادگی جمهوری اس��المی برای ص��دور روزانه 25 
میلیون متر مکعب گاز از س��ال جاری به این کشور 

خبر داد.
عراقی روز دوشنبه در حاشیه همایش اچ.اس ای 
در تبریز در جمع خبرنگاران با اش��اره به اینکه تمام 
ت��الش صنعت گاز معطوف به فازهای پارس جنوبی 
شده است، افزود: تمام خطوط انتقال گاز و شبکه های 
توزیع براس��اس اس��تانداردهای بین الملل��ی اجرا و 

نگهداری می شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه مهمتری��ن مبحث در بخش 

اچ.اس.ای عموم��ی کردن فرهن��گ رعایت الزامات 
ایمنی در اس��تفاده از گاز طبیعی اس��ت، افزود: باید 
با بهره گیری از ش��یوه های نوین در حوزه آموزش��ی 
و توج��ه وی��ژه به کارکنان و متولی��ان اچ.اس.ای در 
س��ازمان ها، به صورت اساس��ی در راس��تای کاهش 

مخاطرات اقدام شود.
مدیر عامل ش��رکت ملی گاز ایران، اضافه شدن 
به��ای قب��وض گاز را مرب��وط به ع��وارض و مصوب 
مجلس دانست و افزود: آبونمان هم که پس از اجرای 
هدفمندی یارانه ها برای مدتی حذف شده بود دوباره 

لحاظ شده است.

با بهره برداری از فازهای 12، 15 و 16 پارس جنوبی

ظرفیت تولید گاز ایران 40 میلیون مترمکعب افزایش می یابد

مدیر آموزش و پرورش آبادان از چاپ و انتشار مقاله علمی 
دانش آموز آبادانی در مجله بین المللی اکتشافات علمی آمریکا 

خبر داد.
س��یدمحمد مولوی افزود: این مقاله علمی توسط سپیده ایران فر 
دانش آموز دبیرستان فرزانگان آبادان با موضوع اثر اختالف جنسیتی بر 
مثبت یا منفی بودن گروه خونی، در مجله بین المللی مرکز تحقیقات 

علمی و اجتماعی آمریکا به تازگی چاپ و منتشر شد.
به گزارش ایرنا وی گفت: این دانش آموز برتر آبادانی در جشنواره 
ج��وان خوارزمی، در زمینه پژوهش و تحقیق و ابتکار و خالقیت، نیز 

موفقیت هایی کسب کرده است.

چاپ مقاله علمی دانش آموز آبادانی 
در مجله بین المللی اکتشافات معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 

امداد امام خمینی)ره( کشور گفت: 25 درصد 
از جمعیت س�المند کش�ور تحت حمایت این 

نهاد هستند.
س��عید ستاری روز سه شنبه در همایش تجلیل 
از س��المندان تح��ت حمای��ت کمیته ام��داد امام 
خمینی)ره( اس��تان مرکزی افزود: بر اساس آخرین 
آمارها 6 میلیون نفر جمعیت س��المند در کش��ور 
وج��ود دارد که از این تعداد بی��ش از یک میلیون 
و 500 ه��زار نفر تحت حمایت کمیت��ه امداد امام 

خمینی)ره( هستند.

وی بی��ان کرد: از مجموع افراد س��المند تحت 
حمایت این نهاد ح��دود 60 درصد زن و بقیه مرد 
هس��تند و 40 درصد این افراد در نقاط روس��تایی 

ساکن اند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( اس��تان 
مرک��زی نی��ز در این همایش گف��ت: 28 درصد از 
جمعیت سالمند این استان تحت حمایت این نهاد 

هستند که این رقم معادل 40 هزار نفر است.
محسن ولیئی افزود: میانگین جمعیت سالمندی 
در کشور 8/25 درصد است  که این رقم در استان 

مرکزی 9/9 درصد است.

25 درصد از جمعیت سالمند كشور
تحت حمایت كمیته امداد هستند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به وجود 50 هزار معلم 
مازاد در وزارت آموزش و پرورش، گفت: این در 
حالی  است که بسیاری از مدارس کشور به علت 
رعایت نش�دن اصل توازن در توزیع معلمان، با 

کمبود معلم مواجه هستند.
قاسم احمدی دیروز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
در نوشهر خواس��تار به کارگیری متوازن معلمان در 
همه مناطق کش��ور ش��د و گفت: برای رفع مش��کل 
کمبود معلم در بس��یاری از مدارس کش��ور بایستی 

فکر اساسی کرد.

وی افزود: به عنوان نمونه با بررس��ی های صورت 
گرفته در استان تهران حدود 75 درصد از معلمان زن 
و بقیه مرد هس��تند، در حالی که حدود 49 درصد از 
دانش آموزان این منطقه دختر و 51 درصد پسر هستند.

احمدی ادامه داد: براساس کلیات طرح اصالحیه 
ماده 17 قانون اساسی، رفع این نقصان از سوی مجلس 
شورای اسالمی و دولت در حال پیگیری است که نحوه 
ب��ه کارگیری معلمان باید براس��اس توازن یعنی نوع 
جنسیت دانش آموزان،  فضا و محرومیت منطقه باشد.

وی بر ضرورت توجه بیش��تر مس��ئوالن به نظام 
آموزشی تاکید کرد.

وجود 50 هزار معلم مازاد مدارس
 در كشور


