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اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

خرم آباد- خبرنگار کیهان:
مسابقات کش�تی پهلوانی جهان نهم و دهم آبان ماه 

سال جاری در خرم آباد برگزار می شود.
اس��تاندار لرستان در جلسه بررس��ی نحوه برپایی مسابقات 
کش��تی پهلوانی جهان، افزود: تالش می ش��ود این مسابقات به 

بهترین وجه ممکن در لرستان برگزار شود.
هوش��نگ بازوند خاطرنش��ان س��اخت: اس��تان لرستان با 
ظرفیت های فراوان، میزبان شایسته ای برای برپایی این مسابقات 

است.
در این نشست رضا محمدی اصل مدیرکل سازمان ورزش و 
جوانان لرستان گفت: مسابقات پهلوانی برای نخستین بار است 
که با میزبانی ایران در لرس��تان برگزار می شود که برگزاری آن 
ح��دود یک میلیارد تومان هزینه دارد که توس��ط نایب رئیس 

ورزش پهلوانی جهان تامین شده است.
در این مراسم نایب رئیس ورزش های پهلوانی جهان گفت: 
تعداد 91 کش��ور برای شرکت در این مسابقات دعوت شده اند 

که تاکنون بیش از 30 کشور اعالم آمادگی کرده اند.
دولتشاهی گفت: در این مسابقات 100 ورزشکار از کشورمان 
ب��ه عنوان س��فیران ورزش های زورخانه ای و پهلوانی ش��رکت 
می کنند و برای مراس��م افتتاحیه از رئیس جمهوری نیز دعوت 

شده است.

مراس�م سالروز ش�هادت امام جواد)ع( در حرم امام رضا)ع( و بارگاه حضرت معصومه)س( با 
حضور آیات عظام و زائران و مجاوران این دو حرم برگزار شد.

در مراسم حرم منور رضوی که در رواق امام خمینی)ره( برگزار شد، مداحان در رثای شهادت مظلومانه 
جواد االئمه)ع(، مرثیه س��رایی کردند و هزاران عاشق اهل بیت عصمت و طهارت)ع(، شهادت این امام همام 

را به پدر بزرگوار آن حضرت، امام هشتم)ع( تسلیت گفتند.
به گزارش ایرنا در این مراس��م عضو مجلس خبرگان رهبری در س��خنانی با تس��لیت شهادت امام نهم 
شیعیان جهان گفت: امام جواد)ع( در زمان طفولیت به امامت رسیدند و در شرایط سختی رهبر امت اسالمی 

را بر عهده گرفتند.
آیت اهلل محی الدین حائری ش��یرازی افزود: در دوران امامت حضرت جواد)ع( ش��یعه در حساس ترین و 

خطرناک ترین مرحله از حیات سیاسی- فکری خود و در ضعیف ترین موقعیت به سر می برد.
وی گفت: در چنین وضعیتی ش��یعه با رهبری حضرت امام محمد تقی، جواد االئمه)ع( توانس��ت تمامی 
تهدیدها و خطرات س��همگین موجود را پش��ت سر بگذارد و با جلوه ای بیشتر و همت بلندتری مسیر خود 

را ادامه دهد.
همچنین در آئین شهادت امام جواد)ع( که در حرم حضرت معصومه)س( برگزار شد رئیس فرهنگستان 
علوم اسالمی قم گفت: امام جواد)ع( در دوران امامت خود، جامعه بزرگ اسالمی را که در آن علما و مفسران 
بزرگ حضور داشتند، رهبری معنوی و سیاسی کرد.حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی میرباقری افزود: 
ایشان در زمان امامت خود با قدرت تمام، کلیه وظایفی را که بر دوش امام رضا)ع( بود، عهده دار شدند و به 

گونه ای صحیح جامعه شیعه را مدیریت و رهبری کردند.

مراسم سالروز شهادت امام جواد)ع( در مشهد و قم برگزار شد

نهم و دهم آبان ماه سال جاری برگزار می شود
خرم آباد میزبان مسابقات

 کشتی پهلوانی جهان

رئی�س قطب صنایع غذایی گفت: بی�ش از 90 درصد از 
جمعیت کشور به بیماری پوکی استخوان مبتال هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، سیدهادی رضوی ظهر 
دیروز در س��ومین جلسه شورای عالی قشر بسیج کارگری استان 
کرمان اظهار داش��ت: سرانه مصرف شیر و مشتقات آن در کشور 
بس��یار پایین بوده و دلیل اصلی گسترش بیماری پوکی استخوان 

نیز همین امر است.
وی گفت: ترویج فرهنگ مصرف شیر نیازمند همدلی مسئوالن 
در انتخاب بهترین راهکار برای شناساندن مزایای شیر و مشتقات 

آن به مردم است.
وی مردم را از مصرف ش��یرهای فل��ه ای منع کرد و ادامه داد: 
مبنای اصلی آلودگی شیر در دامداری ها است و در زمان انتقال شیر 
به فروشگاه ها، شیر حمل شده به انواع میکروب ها آلوده می شود.

رئی��س قط��ب صنایع غذایی با بی��ان اینکه اس��تفاده از مواد 
نگهدارنده در صنایع ش��یر ایران منع قانونی دارد، گفت: در هیچ 
یک از ش��یرهای تولیدی صنایع ش��یر کش��ور از مواد نگهدارنده 

استفاده نمی شود.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور با بیان اینکه 
اعزام دانشجویان به سرزمین وحی از اواخر امسال آغاز می شود 
گفت: ثبت نام عمره دانشجویی از اواخر مهر ماه آغاز می شود.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد فقیهی در حاشیه همایش 
دانشجویان عمره گزار خراسان جنوبی اظهار کرد: در دو ماهه نخست 
امسال، 15 هزار و 500 دانشجو به خانه خدا و 5 هزار و 600 دانشجو 

نیز به عتبات عالیات اعزام شده اند.

ثبت نام عمره دانشجویی
 از اواخر مهر ماه آغاز می شود

90 درصد جمعیت ایران
 به پوکی استخوان مبتال هستند

ام�ام جمعه بندرعباس گفت: طرح الحاق 
بخش�ی از هرمزگان ب�ه اس�تان فارس باید 

متوقف شود.
آی��ت اهلل غالمعلی نعیم آب��ادی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره صحبت های مطرح شده درخصوص 
الحاق بخشی از استان هرمزگان به استان فارس، 
افزود: هیچگاه با این طرح موافق نبوده و نیستم و 
بارها در خطبه های خود در نماز جمعه بندرعباس 
به این مس��ئله اش��اره کرده و خواستار توقف این 

طرح شدم.
وی با بیان اینکه کش��ور ایران از 31 اس��تان 
تشکیل شده نه 31 کشور، اظهار کرد: مردم ایران 
در تمامی ش��هرها و اس��تان ها ب��ا یکدیگر متحد 
هس��تند و مطرح کردن چنی��ن بحث هایی میان 
مردم دعوا و اختالف ایجاد می کند و من به عنوان 
امام جمعه بندرعباس به نمایندگی از مردم اعالم 

می کنم که مردم با این طرح به شدت مخالفند.
نماینده مردم هرم��زگان در مجلس خبرگان 
رهب��ری تصری��ح ک��رد: متأس��فانه ب��ا توجی��ه 

امام جمعه بندرعباس:

طرح الحاق بخشی از هرمزگان به استان فارس باید متوقف شود

تیم دوچرخه س�واری حرم تا حرم کاش�ان در ش�ب 
ش�هادت امام جواد)ع( برای ادای تس�لیت به پیش�گاه 

ثامن الحجج)ع( وارد حرم رضوی شد.
سرپرس��ت تیم دوچرخه س��واری حرم تا حرم کاش��ان در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در کاش��ان اظهار داش��ت: این تیم 
حرکت خود را از حرم حضرت سلطانعلی بن امام محمدباقر)ع( 
همزمان با س��الروز ش��هادت این امام��زاده واجب التعظیم آغاز 
ک��رده و همزمان با ش��هادت ام��ام جواد )ع( ب��ه حرم رضوی

 رسیدند.
سجاد مظفری تبار افزود: رکابزنان کاشانی مسافت یک هزار 
و 300 کیلومت��ری بین ح��رم امامزاده غریب و امام غریب را با 

ذکر »یا رضا« به مدت 10 روز طی کردند.
وی با اشاره به عبور از شهرهای قم، تهران، دماوند، فیروزکوه، 
قائمشهر، ساری، گرگان، مینودشت، بجنورد، قوچان و چناران، 
همکاری و تعامل فرمانداران، پلیس راه و ادارات ورزش و جوانان 
شهرس��تان های در مسیر عبور دوچرخه سواران کاشانی را قابل 

تقدیر خواند.
به گفته وی امیرحسین ایمان دوست، ابوالفضل صمیمیت، 
پژمان میرزایی، امیر بخیه کار، غالم همایونی، محسن خشنودی، 
اس��ماعیل برزی، عباس��علی منصوری و محسن زرکار اعضای 

کاروان دوچرخه سواری کاشان را تشکیل می دهند.
وی یادآور شد: رکابزنی بین مشهد اردهال و مشهدالرضا برای 
چهاردهمین س��ال متوالی با هدف ارتقای روحیه معنوی بین 
ورزش��کاران کاشانی و ترویج فرهنگ ورزش در بین شهروندان 

برگزار شد.
دوچرخه س��واران کاش��انی شامگاه ش��نبه از باب الجواد)ع( 
حرم رضوی برای ادای تسلیت به پیشگاه امام رئوف وارد حرم 
شده و با حضور در جمع زائران رضوی به عزاداری و سینه زنی

 پرداختند.

دوچرخه سواران کاشانی
به حرم رضوی وارد شدند

مدیر آموزش وپرورش رامسر گفت: خیر 
مدرسه س�از تمام هزینه درمانی دانش آموز 

سرطانی رامسر را تقبل کرد.
ز  ا تس��نیم  خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
رامس��ر، محمدرس��ول حیدرپ��ور اف��زود: ای��ن 
دانش آم��وز ب��ا اس��تعداد هم اکن��ون در ی��ک 
مدرس��ه دختران��ه رامس��ر مش��غول تحصی��ل 

است.

پدر دانش آموز با اش��اره به اینکه روند درمان 
فرزن��دش رو به بهبودی اس��ت تصری��ح کرد: از 
پیگیری ه��ای آموزش وپ��رورش و کم��ک ای��ن 
خی��ر که زندگ��ی را به خانواده برگرداند تش��کر 
می کن��م. ای��ن ف��رد خیر ک��ه خواس��ت نامش 
فاش نش��ود ساخت یک باب مدرس��ه به ارزش 
ح��دود 8میلی��ارد ری��ال در رامس��ر را به عهده 

دارد.

پرداخت هزینه درمان دانش آموز سرطانی
 توسط خیر نیکوكار

از هم��ان دوره ه��ای متوس��طه، مدیری��ت و 
پویایی خاصی در مس��ائل داشت؛ مانند: عضویت 
در شورای اصلی انجمن اسالمی هنرستان، تصدی 
امور مراس��م صبحگاه مدرس��ه و اجرای برنامه ها، 
احراز مقام دوم در یکی از مسابقات بین هنرجویان 
هنرستان های اصفهان، ورود در دوره های علمی و 
عملی کاخ صنعتی اصفهان. دوران متوسطه را که 
گذراند، با رتبه باال در دانش��گاه صنعتی اصفهان 

به یاد طلبه بسیجی شهید »حسن قربانی«
بهترین لحظات زندگی یک شهید

قبول ش��د؛ لیکن با عش��ق به علوم و معارف اهل بی��ت )ع( راه حوزه را برگزید و 
در حوزه قم زیرنظر ش��ورای مدیریت ثبت نام و ش��روع به تحصیل کرد. بعد هم 
به خاطر مش��کالت خانوادگی به اصفهان بازگشت و در مدرسه ذوالفقار اصفهان 
از اس��اتید فرزانه بهرمند شد. تالش علمی، تهذیب اخالقی و تزکیه نفس در این 
دوران موجب احراز مقامی ش��اخص از س��وی این شهید ش��د که پله پله او را تا 

مالقات خداوند پیش برد.
وقتی دفترچه خاطراتش را که با تمام صمیمیت نوش��ته ش��ده باز می کنی 
نمونه هایی از این دست را فراوان می بینی که نوشته است: »... چه حالت عرفانی 
بود، یکی از بهترین ساعات و لحظات زندگی ام که توانسته بودم راز و نیاز کنم...«
طلبه بسیجی شهید »حسن قربانی«، سال 1343 در رهنان متولد شد و در 

1365/12/4 در عملیات کربالی پنج )شلمچه( به شهادت رسید.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: نمایندگان با پیشنهاد حذف سه دهک از 

یارانه بگیران موافقت می کنند.
به گزارش فارس، احمد توکلی نماینده تهران در 
مجلس شورای اسالمی در حاشیه جلسه علنی دیروز 
در پاس��خ به س��ؤالی درباره جلسه اخیر کمیسیون 
برنام��ه و بودج��ه با محمدباقر نوبخ��ت، گفت: من 

اطالعی از آن جلسه ندارم.
وی با اش��اره به طرح هدفمندی یارانه ها اظهار 
داش��ت: هدفمندی به معنی غیرس��رانه و غیربرابر 
اس��ت اما کاری که ما ام��روز انجام می دهیم دارای 

بی عدالتی هایی است.
ای��ن نماینده مجل��س روش فعلی اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها را دارای دو بی عدالتی دانس��ت 
و اف��زود: ما در این ط��رح به فقیر و غنی به صورت 
یکس��ان یارانه پرداخت می کنیم که این بی عدالتی 
اس��ت و بی عدالتی دیگر این اس��ت که چون منابع 
کافی نداریم بخش��ی از پولی که قرار است به مردم 
پرداخت شود، از طریق دولت و شرکت های دولتی 

به بانک مرکزی تحمیل می شود.

توکلی ادامه داد: در این فرآیند بانک مرکزی باید 
اسکناس چاپ کند و در چنین شرایطی وقتی پول 
زیاد شد، نقدینگی افزایش یافته و تورم ایجاد می شود 
ک��ه این تورم به دهک های پایین فش��ار می آورد و 

فشارش به دهک های باال کمتر از متوسط است.
این نماینده مردم در خانه ملت روند ذکر ش��ده 
را باع��ث ایجاد اختالل در اقتصاد دانس��ت و افزود: 
این روند تورم ایجاد می کند که باعث تشدید رکود 
می شود، در واقع در این فرآیند ما با دست خودمان 

در باتالق رکود تورمی فرو می رویم.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: می گویند 
شناسایی دهک ها مقدور نیست. البته دولت یازدهم 
این موضوع را بیان نکرده بلکه دولت قبلی اعالم کرده 

بود که شناسایی دهک ها مقدور نیست.
توکلی اضافه کرد: از صدر اسالم تاکنون مسلمانان 
به اهلش ذکات و خم��س می دادند و می دهند لذا 
شناخت مستحق مقدور است که خداوند این احکام 

را در نظر گرفته است.
نماین��ده مردم در خانه مل��ت در همین زمینه 
گفت: امروز گردش مالی تمامی صاحبان حس��اب 

بانکی در بانک مرکزی موجود است، مودیان مالیاتی 
هم مش��خص اس��ت به چه میزان مالیات پرداخت 
می کنند، مالکان خودروهای لوکس نیز مش��خص 
هس��تند در نتیج��ه از این مالک ه��ا می توان برای 

شناسایی بهره برد.
توکلی در پاسخ به این سؤال که اکنون واکنش 
مجلس به پیشنهاد حذف سه دهک چه خواهد بود، 
گفت: به نظرم مجلس با این موضوع موافقت می کند.

وی در پاس��خ به این س��ؤال که آی��ا این اقدام 
مش��کالت طرح هدفمندی یارانه ها را حل می کند، 
اظهار داشت: این یکی از مشکالت است و مشکالت 

دیگری هم وجود دارد که بایستی حل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این 
سؤال که آیا با دولت جلسه ای درباره پیشنهاد حذف 
سه دهک برگزار خواهیم کرد، گفت: دولت پیش از 
این اع��الم کرده که به انجام این اقدام تمایل دارد، 
اگر الزم باش��د برای تعامل با دولت جلس��ه برگزار 

خواهیم کرد.
تشکیل 4 گروه هدفمندی یارانه ها در دولت

در همی��ن حال مع��اون برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی رئیس جمهور گفت: چهار گروه در دولت 
تشکیل شده که نقش آنها شناسایی دقیق خانوارها 
برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها است.

محمدباقر نوبخت که در جلس��ه کمیس��یون 
برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس��المی حضور 
داش��ت، اف��زود: ب��ه طور قط��ع در مرحل��ه دوم 
هدفمندی یارانه ها تغییراتی خواهیم داش��ت اما 
نباید ش��تابزده عم��ل کنیم بلکه ب��ا جمع آوری 
اطالعات کامل همه ابعاد و تاثیرات اجتماعی آن 
را با توجه به اینکه یارانه ها از نوزاد تازه متولد شده 
تا افراد کهنسال را در بر می گیرد، بررسی و سپس 

تصمیم گیری کنیم.
وی همچنین گفت: درباره افزایش قیمت های 
حامل ه��ای انرژی نی��ز کارگ��روه تلفیقی پیگیر 
جمع آوری اطالعات و تاثیرات اقتصادی حاصل از 

این افزایش است.
س��خنگوی دولت افزود: هم اکن��ون آمارهای 
بانک مرکزی از تورم بیش از 40 درصدی حکایت 
دارد، بنابراین می طلبد در تصمیم گیری های کالن 
اقتصادی دقت نظر را باال و نگاه ها را عمیق کنیم.

احمد توکلی:

مجلس با پیشنهاد حذف سه دهک از یارانه بگیران موافقت می كند

مع�اون برنامه ریزی و ام�ور اقتص�ادی وزارت نیرو گفت: 
افزایش 38 درصدی نرخ آب آشامیدنی به شورای عالی آب و 

اقتصاد پیشنهاد شده اما هنوز مصوب نشده است.
به گزارش ایرنا روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان بوشهر 
روز یکشنبه به نقل از علیرضا دائمی در نشست شورای آب و برق این 
استان اعالم کرد: این در حالی است که افزایش قیمت برق در شورای 

عالی آب و اقتصاد به تصویب رسیده است.
وی بدون اش��اره به میزان افزایش تعرفه برق افزود: سیاست این 
وزارتخان��ه در مورد بهبود وضعیت تامین آب آش��امیدنی ش��هری و 

روستایی جدی است.
دائمی اضافه کرد: برای تامین آب آشامیدنی روستایی، می کوشیم 
هزینه مستقل و بیشتری را اختصاص دهیم، به گونه ای که اگر دولت 
ای��ن هزین��ه را در اختیار ما قرار ندهد، از اموال وزارت نیرو اس��تفاده 

خواهیم کرد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، افزود: لزوم استفاده 
از آب های نامتعارف و همچنین اس��تفاده از آب شیرین کن ها از دیگر 

اولویت های مهم وزارت نیرو است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر هم در این نشست 
گفت: تامین منابع مالی چهار س��د در این اس��تان از طریق فاینانس 

داخلی و خارجی انجام شده است.
شاهپور رجایی افزود: با توجه به تامین این اعتبار، سدهای دالکی، 
دش��ت پلنگ، باغان و باهوش در اس��تان بوشهر در سال جاری آماده 

اجرا هستند.

معاون وزیر نیرو خبر داد
پیشنهاد افزایش 38 درصدی

 نرخ آب مصرفی

نخس�تین تمری�ن تیم مل�ی فوتبال ای�ران پس از 
گذشت 110 روز در کمپ تیم های ملی برگزار شد. 

اولین جلس��ه تمرین تیم مل��ی از س��اعت 16 دیروز در 
کمپ های تیم ملی آغاز شد و جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، 
محمد نوری، سیدجالل حسینی، هاشم بیگ زاده، امیرحسین 
صادقی، کریم انصاری فرد، مهرداد پوالدی، حس��ین ماهینی، 
رحم��ان احمدی و محمدرضا خلعتب��ری در غیاب لژیونرهای 

ایرانی زیر نظر کی روش استارت زدند.

زمان حضور لژیونرها در تمرین
ای��ن تمرین در غیاب لژیونرها برگزار ش��د اما زمان اضافه 
شدن لژیونرهای فوتبال ایران به اردوی تیم ملی اعالم شد که 
براساس آن هر 8 لژیونر ایران تا پایان هفته جاری به اردوی تیم 
ملی اضافه می ش��وند. بر این اساس علیرضا جهانبخش دیشب 
سردار آزمون، دانیال داوری و مسعود شجاعی دوشنبه، اشکان 
دژاگه سه ش��نبه رضا قوچان نژاد چهارش��نبه و مجتبی جباری 

و بیت آشور تا پایان هفته به اردوی تیم ملی اضافه می شوند.

سرپرس�ت تیم ملی کش�تی فرنگی ایران در آس�تانه نشس�ت ش�ورای فنی گفت: با توجه به نتایج حاصله و 
بررسی های اخیر، اعمال تغییرات در کادر فنی بزرگساالن حتمی است.

بهرام مشتاقی در خصوص وضعیت تیم کشتی فرنگی ایران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: طی آخرین گفتگویی که 
با رس��ول خادم داش��تم مقرر شد تا روز دوشنبه هفته جاری به تمامی مسایل کشتی فرنگی رسیدگی شود. در این نشست به 
بسیاری از مسایل از جمله آغاز اردوهای آماده سازی، تورنمنت های بین المللی و تدارکاتی، پیگیری وعده های وزیر ورزش و 
همچنین دعوت از فرنگی کاران المپیکی در نخس��تین اردوی بعد از جهانی پرداخته خواهد ش��د. وی در خصوص تغییرات در 
کادر فنی تیم ملی تصریح کرد: در کادر فنی تیم ملی بزرگس��االن به جز عبداله چمن گلی به عنوان س��رمربی تیم ، در جمع 
مربیان کادر فنی با تغییراتی روبرو خواهیم بود که این تغییرات حتمی و اجتناب ناپذیر اس��ت. البته رده های دیگر هم مورد 

بررسی قرار گرفت ولی آنچه مسلم است این تغییرات در تیم بزرگساالن بزودی اعمال می شود.

پیروزی تیم ملی فوتسال پیش از سفر به برزیل
دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال مقابل تیم نیک اندیش شهرداری اصفهان 
دیروز در کمپ تیم های ملی برگزار ش��د. این دیدار در حالی در کمپ تیم های 
ملی برگزار ش��د که مجتبی حس��ن نژاد)2گل(، قدرت بهادری)2گل( و عیلرضا 
وفایی) یک گل(برای تیم ملی گلزنی کردند. این دیدار با نتیجه 5 بر 3 به پایان 

رسید.
درخواست رویانیان از دایی

رویانیان مدیرعامل پرس��پولیس درباره درگی��ری لفظی مایلی کهن و دایی 
گفت: مایلی کهن پیشکس��وت پرس��پولیس اس��ت او یک فرد مسلمان و یکی از 
بزرگان این باشگاه است. انتظار نداریم که این دعوا کش پیدا کند و از دایی هم 
درخواست می کنم - هرچند برایش سخت باشد اما - دیگر به بحث ادامه ندهد. 

معرفی مدیرعامل جدید سپاهان
ب��ا توجه به تصمی��م هیئت مدیره باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان و تائید 
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان، محمد ترابی��ان به عنوان مدیر عامل 
باش��گاه تعیین گردید. همچنین بهمن مسعودی به عنوان رئیس هیئت مدیره، 
مهدی امینی نائب رئیس و س��ید غالمرضا عبادزاده و ناصر نوری صفا به عنوان 

سایر اعضای هیئت مدیره تعیین شدند.
اعتراض رسمی فوالد

باشگاه فوالدخوزستان نس��بت به قرار نگرفتن نام بازیکنان تیم فوتبال این 
باشگاه در لیست کی روش، سرمربی تیم ملی، رسما اعتراض کرد.
انتخاب سرپرست جدید برای مس

با حکم اکبر ایرانمنش مدیرعامل باش��گاه صنعت مس رضا یوس��ف آبادی 
به عنوان سرپرس��ت جدید تیم فوتبال این باشگاه معرفی شد. همچنین باشگاه 
مس کرمان اعالم کرد براس��اس مصوبه هیات مدیره این باشگاه اکبر ایرانمنش 

مدیرعامل باشگاه به عنوان سخنگوی هیات مدیره انتخاب شده است.
کنایه امیرحسین صادقی به رحمتی 

امیرحس��ین صادقی می گوید کس��ی که برد کره را شانسی می داند، در تیم 
ملی حضور نداش��ته است. وی روز گذش��ته در تمرین تیم ملی و در واکنش به 
صحب��ت یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه تعدادی از اس��تقاللی ها پیروزی تیم 
ملی ایران برابر کره جنوبی را شانسی دانستند، گفت: تاکنون چنین اظهارنظری 
نشنیده ام اما هرکس این حرف را زده به خاطر این است که خودش در تیم ملی 
حضور نداش��ته اس��ت. ما برای بازی با کره زحمات زیادی کشیدیم و نزدیک به 
یک ماه در اردو بودیم. پیش از این سیدمهدی رحمتی برد ایران برابر کره جنوبی 
را شانسی دانسته بود و پاسخی که صادقی قبل از آغاز تمرین تیم ملی داد، شاید 

به اختالف بین این دو بازیکن صحه بگذارد.
شکست االهلی در حضور جباری 

االهلی در هفته  چهارم لیگ قطر در حالی که جباری را 20 دقیقه  در ترکیب 
داشت، با نتیجه  سنگین چهار بر یک شکست خورد.

عنایتی: از لیست کی روش خنده ام گرفت
رضا عنایتی در پاس��خ به این س��وال که آیا بابت دعوت نش��دن به تیم ملی 
ناراحت نیستی می گوید: »ناراحت هستم ولی از طرفی بابت این لیست کی روش 
خن��ده ام گرفت��ه اس��ت. قبال بعض��ی از بازیکنان دعوت نمی ش��دند و حرف و 
حدیث هایی هم به وجود می آمد ولی این بار واقعا شورش را در آورده اند و این 
لیست خیلی خنده دار است. البته من اطمینان دارم که او این نفرات را انتخاب 
نکرده است چون اصال کی روش لیگ را نمی بیند و همه چیز را به دستیارانش 

سپرده است.«
نصب مجسمه ضربه سر زیدان به ماتراتزی در دوحه

مجس��مه برنزی ضربه س��ر زین الدین زیدان به مارک��و ماتراتزی در فینال 
جام جهانی 2006 آلمان در ش��هر دوحه پایتخت قطر نصب ش��د. طبق گزارش 
رس��انه های محلی این مجس��مه 16.5 فوتی توسط عادل عبدسیم، مجسمه ساز 
الجزایری خلق شده است. پس از آنکه مجسمه های مشابهی در شهرهای پاریس، 
نیویورک و لندن س��اخته شد و مورد اس��تفاده قرار گرفت، برگزارکنندگان جام 

جهانی 2022 سفارش مجسمه ای مشابه را برای شهر دوحه دادند.
رئال می تواند در پنج دقیقه هر تیمی را شکست دهد 

»رئال چنانچه در ش��رایط عادی خود باش��د، می تواند در پنج دقیقه  کار هر 
تیم��ی را تمام کند.« ای��ن واکنش آنچلوتی پس از پیروزی برابر لوانته در دقایق 

پایانی بود.
تعریف و تمجید سرمربی رم از توتی

سرمربی رم پس از پیروزی تیمش برابر اینتر به ستایش از فرانچسکو توتی 
پرداخت و او را یکی از بهترین بازیکنان تاریخ مستطیل سبز دانست.

قهرمان لرستانی وزن 84 کیلوگرم کشتی فرنگی دنیا در جاده خرم آباد - کوهدشت دچار سانحه رانندگی شد. 
خودروی نعمت پور در جاده دچار سانحه شد که در این حادثه دست وی دچار آسیب دیدگی گردید. بر این اساس، نعمت پور 
پس از این حادثه به بیمارستان منتقل شد و هم اکنون دوران نقاهت را در منزل پشت سر می گذارد. طالب نعمت پور در این باره 
گفت: چند روز پیش که به خرم آباد آمده بودم در راه بازگش��ت به کوهدش��ت، خودروی من به گاردریل کنار جاده برخورد کرد و 
بالفاصله به بیمارستان اعزام شدم و االن در خانه دوران نقاهت را سپری می کنم.خوشبختانه مشکل جدی ندارم و دکتر معالجم 
گفت که می توانم از چند هفته دیگر تمرین هایم را شروع کنم. نعمت پور همچنین اظهار کرد: با این که دور بودن از کشتی برایم 
خیلی س��خت اس��ت اما چاره ای ندارم و باید تحمل کنم. قول می دهم به زودی با تمام قوا برگردم و تیم ملی را در پیکارهای آتی 

همراهی کنم.

رئیس کمیته ملی المپیک می گوید بودجه این کمیته نسبت به سال 
گذشته 20 درصد کاهش داشته است. 

محم��د علی آبادی با ابراز نگرانی از وضعیت مالی کمیته ملی المپیک گفت: 
بودجه یکی از محورهایی که باید در نشس��ت روز س��ه شنبه در مورد آن بحث 
و بررس��ی داشته باشیم. به لحاظ مالی به ش��دت در فشار هستیم. البته کمیته 
ملی المپیک تا آنجا که می توانست فدراسیون ها را به خصوص برای رویدادهای 
آس��یایی مهمی که طی چند ماه گذشته داش��تیم، حمایت کرد  اما نباید انکار 
کرد که آنها با س��ختی و حتی از خودگذش��تگی این ماه ها را طی کردند.  وی با 
یادآوری اینکه بودجه این کمیته برای سال جاری 42 میلیارد تومان تعیین شد، 
گفت: نس��بت به سال گذش��ته 20 درصد کاهش بودجه داشتیم. این مسئله به 
تنهایی گویای مش��کالت مالی که گریبانگیر مان شده، خواهد بود. چه برسد به 
اینکه افزایش نرخ دالر را هم در نظر بگیریم. وی توضیحات خود در این زمینه را 
اینگونه ادامه داد: سال پیش بودجه کمیته ملی المپیک 50 میلیارد تومان بود و 
ما با دالر 1000 تومانی کار می کردیم یعنی بودجه ما به نوعی 50 میلیون دالر 
بود این در حالی اس��ت که برای امس��ال عالوه بر کاهش بودجه با مسائلی مانند 
گران ش��دن دالر تا 3000 تومان هم روبرو هس��تیم. حال اینکه باید مش��کالت 

احتمالی تخصیص بودجه را هم در نظر بگیریم.

کاهش 20 درصدی بودجه کمیته ملی المپیک

تی�م پنج نفره کاراته ایران در دو بخش زن�ان و مردان برای حضور در 
رقابت های کامبت گیمز 26 مهر راهی روسیه خواهد شد.

تی��م ملی ایران ب��ا 3 کومیته کا در بخ��ش مردان و 2 کومیت��ه کا در بخش 
زنان، 26 مهر ماه راهی س��ن پترزبورگ روسیه محل برگزاری این مسابقات خواهد 
شد.س��عید احم��دی در وزن منهای 67 کیلوگرم، علی ف��داکار در وزن منهای 84 
کیلوگ��رم و ذبیح اله پورش��یب در وزن به اضافه 84 کیلوگ��رم در بخش مردان و 
نس��رین دوس��تی در وزن منهای 50 کیلوگرم و حمیده عباسعلی در وزن به اضافه 
68 کیلوگرم در بخش زنان در این رقابتها شرکت می کنند."علیرضا سمندر" رییس 
فدراس��یون کاراته نیز تیم اعزامی را همراهی می کند و "مس��عود رهنما" هدایت 
کاراته کاهای ایران را برعهده خواهد داشت.سهمیه حضور کاراته کاهای کشورها در 
این مسابقات، از سوی فدراسیون جهانی کاراته تعیین شده است. مسابقات کامبت 

گیمز)المپیک ورزش های رزمی( طی روزهای 28 و29 مهرماه برگزار می شود.

تیم ملی کاراته 26 مهر در روسیه

پینگ پنگ باز المپیکی ایران دعوت یک تیم فرانسوی را برای حضور در لیگ برتر این کشور رد کرد.
نوشاد عالمیان که برای حضور در لیگ برتر ایران با تیم پتروشیمی بندر امام قرارداد امضا کرده است، چندی پیش دعوتنامه ای 
از یک تیم لیگ برتری فرانسه دریافت کرد تا در لیگ 2014 در یکی از تیم های این کشور توپ بزند اما عالمیان ترجیح داد بار 
دیگر در ایران بازی کند و به درخواس��ت تیم فرانس��وی س��ال آینده فکر کند. نوشاد عالمیان فصل گذشته نیز دعوتنامه ای برای 
حضور در آلمان داش��ت. به نظر می رس��د مشکل سربازی این پینگ پنگ باز المپیکی از جمله دالیلی باشد که حضور عالمیان در 

لیگ های خارج از کشور را منتفی می کند.

نخستین تمرین تیم ملی پس از 110 روز

رد پیشنهاد فرانسوی ها توسط عالمیان 

مرحله چهارم لیگ دوومیدانی امروز  در مجموعه 
آفتاب انقالب تهران برگزار می شود.

این مس��ابقات با حض��ور تیم های پی��کان تهران، نفت 
تهران، ایپکچی زنجان، هتل ورزش قزوین، مجتمع صنعتی 
پترو آوران خراس��ان، کانون حس��نات اصفه��ان و مقاومت 
خوزس��تان برگزار می شود و ورزش��کاران در 20 ماده با هم 
به رقاب��ت خواهند پرداخت. و خبر دیگر از دوومیدانی اینکه 

نشس��ت کمیته فنی این فدراسیون فردا برگزار می شود. این 
نشس��ت با حضور اعضای کمیته در محل فدراسیون برگزار 
می ش��ود. در این نشس��ت عملکرد ورزش��کاران در سومین 
دوره بازی های همبس��تگی کشورهای اسالمی مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت.همچنین مسابقات آسیایی داخل سالن و 
بازی های آس��یایی س��ال آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار 

خواهد گرفت.

برگزاری مرحله چهارم لیگ دوومیدانی 

تغییراتدرکادرفنیتیمملیکشتیفرنگی

جودوکار وزن 100- کیلوگرم ایران از دور مسابقات 
جایزه بزرگ ازبکستان حذف شد.

در آخرین روز مس��ابقات جایزه بزرگ جودو در تاش��کند 
در وزن 100- کیلوگرم ش��ایان نصیرپور در همان دور اول در 
زم��ان 3 دقیقه و 23 ثانیه مقاب��ل دیمیترو لوچین از اوکراین 
ایپ��ون ش��د و از دور رقابت ها کنار رف��ت. در این وزن 17 نفر 
حضور داشتند. در روز شنبه امیر قاسمی نژاد کاپیتان تیم ملی 

م��دال نقره گرفت. قاس��می نژاد در وزن 81- کیلوگرم در دور 
اول اس��تراحت کرد، در دور دوم نماینده اوکراین، در دور سوم 
نماینده ازبکس��تان و در دور چهارم نماینده آلمان را شکست 
داد و فینالیس��ت ش��د. او در فینال به نماینده آمریکا باخت و 
نقره گرفت. طیب طالبی و رامین صفویه در وزن 90- کیلوگرم 
دو نماینده دیگر ایران در رقابت های روز قبل بودند که مقابل 

حریفان خود ایپون شدند و کنار رفتند.

پایان كار جودوكاران با كسب یک مدال نقره

خطر از بیخ گوش قهرمان كشتی جهان گذشت

سرویس ورزشی-
تی�م ملی والیبال ایران با پی�روزی 3 بر صفر در بازی 
فین�ال مقابل کره جنوب�ی برای دومین ب�ار قهرمانی را در 

آسیا جشن گرفت.
بازی فینال هفدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا 
را ش��ب گذش��ته تیم های ملی ایران و کره جنوبی برگزار کردند. 
در این دیدار که در ش��هر دبی امارات برگزار ش��د تیم کشورمان 
برابر حریف خود به برتری 3 بر صفر دست یافت و با اقتدار روی 
سکوی قهرمانی این دوره از مس��ابقات ایستاد. تیم ایران در این 
بازی به ترتیب با امتیازات 25 بر 19، 25 بر 22 و 25 بر 19 کره 
را شکس��ت داد و از عنوان قهرمانی خود در دوره قبل دفاع کرد. 
خولیو والس��کو در این بازی از معروف، غفور، زرینی، موس��وی، 
قائمی، غالمی و ظریف)لیبرو( در ترکیب اصلی استفاده کرد و با 
تدابیری که اندیش��یده بود بار دیگر پارک کی  وون، سرمربی تیم 
حریف را اسیر تفکرات خود کرد. با شروع ست نخست تیم کره دو 
امتیاز متوالی گرفت و نشان داد انگیزه های زیادی برای برد مقابل 
ایران دارد ولی خیلی زود بازیکنان تیم کش��ورمان ابتکار عمل را 
در دس��ت گرفتند و با دفاع های متوالی خ��ود روی تور برتری 8 
بر 6 را در اس��تراحت فنی اول این ست رقم زدند. مهاجمان کره 
که به خصوص از دفاع های موس��وی ترس داشتند در ادامه اسیر 
مدافعان روی تور تیم کش��ورمان ش��ده بودند تا برتری 12 بر 7 
ایران را ش��اهد باشیم و س��رمربی کره نخستین تایم اوت خود را 
تقاضا کند. این برتری در وقت دوم اس��تراحت فنی 16 بر 10 به 
نفع ایران رقم خورد. بازی خوب بازیکنان تیم کشورمان همچنان 

تداوم یافت تا این ست با پیروزی 25 بر 19 ایران خاتمه یابد.
با ش��روع ست دوم کره ای ها به س��رویس های با ریسک باال 

برای دومین بار متوالی

والیبال ایران مقتدرانه قهرمان آسیا شد

روی آوردند تا دریافت اول تیم ایران را مختل کنند ضمن اینکه 
در خ��ط حمله نی��ز کارهای ترکیبی در دس��تور کار حریف قرار 
گرف��ت که همین عامل باعث ش��د این تیم پا ب��ه پای تیم ایران 
پیش بیاید. برتری 8 بر 7 ایران در وقت اول استراحت فنی ست 
دوم نش��ان از بازی نزدیک دو تیم در آغاز این س��ت داشت. بعد 
از صحبت هایی که خولیو والس��کو با بازیکنان تیم ایران در زمان 
اس��تراحت داشت در دفاع روی تور ش��رایط تیم کشورمان بهتر 
ش��د و فاصله امتیازات دو تیم به عدد 3 رسید که همین موضوع 

با درخواس��ت وقت اس��تراحت کره ای ها مواجه شد و در ادامه دو 
تی��م در امتیاز 13 برابر ش��دند پس از آن ه��م کره ای ها برتری 
16 بر 15 را در وقت دوم اس��تراحت فنی س��ت دوم به نام خود 
ثبت کردند. با ش��روع دوباره بازی مهاجمان تیم کره دفاع کناری 
تی��م ایران را هدف قرار دادند و اختالف را به دو امتیاز رس��اندند 
اما دو امتیاز س��رویس به موقع از زرینی ش��رایط را به سود تیم 
کش��ورمان بازگرداند. تعویض های والس��کو و به میدان فرستادن 
مهدی مهدوی، ش��هرام محمودی و رحمان داودی توس��ط این 

مرب��ی برتری 23 بر 21 تیم ایران را به دنبال داش��ت. تغییراتی 
که س��رمربی تیم ملی در لحظات حساس این ست ایجاد کرد در 
نهایت برتری 25 بر 22 تیم ایران را به دنبال داش��ت. خوشحالی 
والس��کو بعد از دفاع خوب روی تور در کس��ب آخرین امتیاز این 

ست هم دیدنی بود.
ست سوم با امتیازگیری کره آغاز شد. چند اشتباه متوالی از 
بازیکنان تیم ایران باعث ش��د کره برتری 5 بر 2 را به سود خود 
روی تابل��و امتیازات ثبت کند که همین عامل باعث ش��د خولیو 
والسکو تقاضای تایم اوت کند. حرف های والسکو برای بازیکنان 
مثل همیشه کارساز واقع شد و تیم ایران برتری 8 بر 7 را در وقت 
اول استراحت فنی این ست رقم زد. اگرچه تیم کره خیلی تالش 
کرد تا از ایران پیش��ی بگیرد ولی بازی خوب ش��اگردان والسکو 
باعث ش��د تا در وقت دوم اس��تراحت فنی این ست نیز ایران 16 
بر 14 از رقیب سنتی خود پیش بیافتد. در ادامه این ست اسپک 
خوب غالمی و تک دفاع امیر غفور ایران را به امتیاز 20 رس��اند 
و ای��ن در حال��ی بود که کره در امتی��از 16 باقی ماند. پارک کی 
وون سرمربی تیم کره پس از این فاصله تقاضای تایم اوت کرد تا 
ش��کاف ایجاد شده را کاهش دهد. اما سرویس های خوبی قائمی 
و اس��پک موس��وی ایران را به امتیاز 24 رساند و آخرین امتیاز با 
تک دفاع حمزه زرینی به دس��ت آمد تا ایران این س��ت را 25 بر 
19 به نام خود ثبت کند. این قهرمانی مقتدرانه در شرایطی برای 
ایران بدست آمد که تیم ملی در طول برگزاری این مسابقات تنها 
یک ست را به حریفان خود واگذار کرد. بدین ترتیب ایران با دفاع 
از عنوان قهرمانی خود در آسیا جواز حضور در مسابقات قهرمان 
قهرمانان را که با حضور برترین های قاره های مختلف جهان برگزار 

می شود کسب کرد.

س��رمایه گذاری بیش��تر برخی اف��راد می خواهند 
بخش هایی از اس��تان هرمزگان را جدا کرده و به 
اس��تان فارس ملحق کنن��د، درحالی که تاکنون 
در هرم��زگان س��رمایه گذاری های بزرگی بدون 
هیچ گونه محدودیتی صورت گرفته و این کار کاماًل 
غیرمنطقی است و مسائل بدی را برای کشور ایجاد 

خواهد کرد.

نعیم آبادی اضافه کرد: اینکه برای سرمایه گذاری 
و یا استفاده از سایر ظرفیت ها بتوانیم مبادالت و 
رایزنی داش��ته باشیم مناس��ب است همانطور که 
درحال حاضر برخی سرمایه گذاران هرمزگانی در 
شهر شیراز اقدام به سرمایه گذاری کرده اند اما اینکه 
بخواهیم به این بهانه بخشی از استان هرمزگان را 
جدا و به استان دیگری دهیم امری نادرست بوده 

و انجام آن شدنی نیست.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان همچنین 
با اشاره به دیدار خود با وزیر اسبق کشور در دولت 
دهم و پیگیری این طرح اضافه کرد: وزیر کش��ور 
نتوانس��ت به س��ؤاالت من درخصوص جداسازی 
بخش هایی از هرمزگان پاسخ قانع کننده بدهد و او 
هرچه گفت من توانستم دلیلی برای درست نبودن 
انجام این کار بیاورم و این مسئله نشان دهنده این 

است که این اقدام کاماًل غیرمنطقی است.
آیت اهلل نعیم آبادی در پایان بیان کرد: به هیچ 
وجه نباید در چنین مسائلی از رهبر معظم انقالب 
هزینه ش��ود و چنین موضوعات��ی را قویاً تکذیب 

می کنم.
طی هفته های گذشته بحث هایی درخصوص 
طرح جداس��ازی شهرس��تان پارس��یان از استان 
هرمزگان و الحاق این شهرستان به استان فارس 
مطرح ش��د ک��ه این طرح به ش��دت با واکنش و 
مخالف��ت نمایندگان م��ردم هرمزگان در مجلس 

شورای اسالمی مواجه شد.


