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پنج شنبه 25 دی 1393 
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دومین دیدار تیم ملی در جام ملت های آسیا برابر قطر

جوازصعودامروزصادرمیشود؟!
سرویس ورزشی-

تیم مل�ی فوتبال ایران ب�رای قطعی کردن صعود 
خود به مرحله دوم جام ملت های آسیا امروز به مصاف 
قطر می رود، قطری که از چند بازیکن چند ملیتی در 

ترکیب خود استفاده می کند.
گ��روه C ش��انزدهمین دوره ج��ام ملت های آس��یا که 
ش��امل تیم های مل��ی فوتبال ایران ، قط��ر، بحرین و امارات 
اس��ت پنج ش��نبه 25 دی رقابت های خود را با برگزاری دو 
دیدار تیم های ملی فوتب��ال بحرین با امارات و ایران با قطر 
ادام��ه می دهد. در بازی ابتدایی تیم های ملی فوتبال بحرین 
و ام��ارات س��اعت 10:30 به وقت ایران در ورزش��گاه کانبرا 
ش��هر کانبرا به مصاف یکدیگر می روند و پس از آن تیم های 
ملی فوتبال ایران و قطر س��اعت 12:30 ب��ه وقت ایران در 
ورزشگاه استرالیا شهر سیدنی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. 
تقابل ایران با قطر در ش��رایطی اس��ت که قطر که با صدور 
تابعیت برای برخی از بازیکنان آفریقایی و کشورهای دیگر، 
به تیمی چند ملیتی معروف است، بازی با ایران را به چشم 
دی��دار مرگ و زندگی می بین��د و برای دفاع از اعتبار خود و 
از دس��ت ندادن شانس صعود، با تمام توان به میدان خواهد 
آمد.در روز اول برگزاری رقابت های این گروه تیم ملی فوتبال 
ایران موفق ش��د با دو گل تیم ملی فوتبال بحرین را پش��ت 
س��ر بگذارد و تیم ملی فوتبال ام��ارات با نتیجه پر گل 4 بر 
1 تی��م ملی فوتبال قطر را از پیش رو برداش��ت.اماراتی ها تا 
از این دیدار به دلیل تفاضل گل بیش��تر نسبت به تیم  پیش 

ملی فوتبال ایران در صدر گروه قرار گرفته اند.
تی��م ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود موفق ش��د 
با دو گل احس��ان حاج صفی و مس��عود شجاعی گربه سیاه 
خود در آسیا را شکست دهد. حاج صفی با یک ضربه زیبای 
پ��ای راس��ت اولین گل بازی را در وق��ت اضافه نیمه اول به 
ثمر رس��اند تا یکی از زیباترین گل های ج��ام را وارد دروازه 
حریف کرده باش��د. مسعود شجاعی نیز با یک ضربه بغل پا 

کرنر ارسالی توسط آندرانیک تیموریان را به گل تبدیل کرد. 
تیموریان سازنده هر دو گل ایران در این دیدار بود.

تی��م ملی فوتبال امارات نی��ز در دیدار ابتدایی خود و با 
استفاده از عکس العمل های ضعیف دروازه بان قطری موفق 
ش��د با چهار گل حریف خود را از پیش رو بردارد مهم ترین 
رقیب ایران برای س��رگروهی تلقی می شود. دروازه بان قطر 
در این دیدار بر روی هر چهار گل به ثمر رسیده مقصر بود.

کی روش:می خواهیم بازی های جالبی را 
به نمایش بگذاریم

پیش از بازی ایران و قطر، کارلوس کی روش س��رمربی 
تیم ملی فوتبال ایران در نشس��ت خبری خود اظهار داشت: 
یک بازی س��خت و دش��وار برابر قطر پی��ش رو داریم. آنها 
سراس��ر انگیزه هس��تند. خصوصا بع��د از قهرمانی در جام 
خلیج فارس. بازیکنان این تیم برای جبران شکس��ت بازی 
قب��ل به میدان می آیند. در این ش��رایط کاری که تیم ملی 
انجام می دهد، این اس��ت که در طول ب��ازی برتری خود را 
در زمی��ن ارائ��ه کرده و کاری کنند ک��ه در زمین به برتری 

کامل دست یابند. 
وی با بیان اینکه در تیم ایران یک تیم پش��ت همدیگر 
هس��تند، خاطرنش��ان ک��رد: می خواهیم از حض��ور در این 
مسابقات لذت ببریم و بازیکنانم آماده  هستند تا در این جام 

بازی های جالبی را ارائه کنند.
ک��ی روش در مورد اینک��ه نگران داوری دی��دار ایران و 
قطر نیس��ت، تاکید کرد: نمی خواهم هی��چ صحبتی کنم و 
 AFC آی��ا اجازه دارم در این مورد صحبت کنم که نماینده
اعالم ک��رد: “ خیر” و کی روش ادامه داد: این اس��ت آزادی 
بیان؟ اگ��ر بخواهیم با ادب، کمال و تحصیالت باال در مورد 
داوری صحب��ت کنیم، باز هم اج��ازه نمی دهند. بعد از 32 
س��ال حضور در فوتبال تازه یاد گرفت��ه ام که نمی توانیم در 
مورد خیلی چیزها صحبت کنیم. احتماال تنها برای اسپانسر 

اینجا هستیم.

کمیته ملی المپیک ایران سال آینده میزبانی 3 رویداد مهم را در ورزش برعهده خواهد داشت.
کمیته ملی المپیک ایران در س��ال 1394 قرار اس��ت 3 رویداد مهم بین المللی را میزبانی کند. در نخستین رویداد مهم 
قرار است در خرداد ماه سال آینده اعضای هیئت رئیسه شورای المپیک آسیا در ایران حضور داشته باشند. با توجه به ارتباط 
خوب شیخ احمدالفهد الصباح رئیس شورای المپیک آسیا با ایران، وی موافقتش را برای حضور در کشورمان اعالم کرد.در دو 
رویداد دیگر قرار است ایران میزبانی نشست بین المللی “ صلح و ورزش” و همچنین سمینار “ورزش و زن” را برعهده داشته 
باشد. هنوز زمان دقیق برگزاری این رویداد اعالم نشده است.در این نشست ها قرار است از وزرای کشورها، روسای کمیته های 

ملی المپیک و مسئوالن ورزش کشورهای مختلف دعوت شود.

کمیته ملی المپیک میزبان 3 رویداد مهم در سال 94

دارنده مدال طالی س�نگین وزن جودوی آسیا، حضور در تمرینات 
تیم ملی جودوی بزرگساالن را تکذیب کرد.

محمدرضا رودکی با بیان این مطلب، اظهار داش��ت: من به تمرین تیم ملی 
نرفته بودم، بلکه با دکتر بهرامی که 12-13 س��ال اس��ت زیر نظر او کار می کنم 
در ح��ال تمرین بودم که به صورت اتفاقی دیدم بچه های تیم ملی جودو نیز به 
آنجا آمدند و با دیدن من زارعیان، سرمربی تیم ملی گفت برای سالمتی رودکی 
صلوات بفرستید و فقط با هم خوش و بش کردیم. من نمی دانستم تمرینات تیم 
ملی در آنجاست و اینکه خواسته باشم در تمرینات تیم ملی جودو حضور داشته 
باشم را تکذیب می کنم. قهرمان سنگین وزن جودوی آسیا خاطر نشان کرد: من 
حرفهایم را زده ام و روی حرفم نیز هستم. تنها در صورتی که رئیس فدراسیون 
ج��ودو اعالم کند که با حضور من در تمرینات تیم ملی موافق اس��ت حاضرم با 
افتخار در اردوی تیم ملی حاضر شوم، چرا که قبال نیز سرمربی تیم ملی من را 
دعوت کرد، اما رئیس فدراسیون مصاحبه کرده که او به خواست خودش رودکی 
را دع��وت کرده اس��ت. بنابراین اول آنها باید با یکدیگر به تفاهم رس��یده و بعد 

نسبت به دعوت من اقدام کنند.

فدراس�یون کشتی ایران به صورت رسمی نامزد میزبانی رقابت های 
قهرمانی آسیا در سال 2017 میالدی شد.

فدراسیون کشتی ایران با ارسال نامه ای به اتحادیه جهانی به صورت رسمی 
برای میزبانی رقابت های قهرمانی آس��یا س��ال 2017 در دو رشته آزاد و فرنگی 
اعالم آمادگی کرد.فدراس��یون کش��تی ایران در این نامه آمادگی کامل خود را 
برای میزبانی این رقابت ها اعالم کرده است.ایران برای آخرین بار در سال 2004 

میالدی میزبان رقابت های قهرمانی آسیا در رشته کشتی آزاد بود.

رودکی در تمرینات تیم ملی جودو حاضر نشد

ایران نامزد میزبانی رقابت های کشتی 
قهرمانی آسیا 2017 

*کمیته فنی فدراسیون تیر و کمان اسامی 17 کماندار در دو بخش آقایان و بانوان و در رشته های ریکرو و کامپوند را برای 
حضور در اردوی جدید مسابقات کاپ آسیایی تایلند اعالم کرد. 

*توکلی س�رمربی تیم های پایه وزنه برداری می گوید یکی از ش�روطی که برای سال 2016 خواهد داشت حضور 
نوجوانان و جوانان در هر رقابت قهرمانی آسیا و جهانی است. 

* هفته دوم لیگ برتر کاراته که قرار بود روز جمعه 26 دی ماه برگزار شود، در دوم بهمن  برگزار می شود. 

خواندنی از ورزش ایران

رئیس مجلس ش�ورای اسالمی گفت: در شرایط نفتی اخیر باید 
برای رونق و آبادانی کشور از ابتکارات داخلی بهره ببریم.

به گزارش ایرنا، »علی الریجانی« دیروز در آیین افتتاح فاز یک پل های 
جمهوری اس��المی در قم ابراز داش��ت: باید با توجه به شرایط کنونی کشور 
امکانات متنوع را به کارگیریم که حریف خیال نکند با حربه نفتی سایر امور 

کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکه ابتکارات، سبب آبادانی و رونق در کشور می شود گفت: 
این همان روحیه سیاست های اقتصاد مقاومتی است و مجلس و دولت باید 

این فکر را دنبال کنند.
الریجانی با اش��اره به بیانات اخیر رهبری به مناسبت 19 دی در جمع 
مردم قم بیان داشت: تاکید رهبر معظم انقالب هم راستایی در حل مسائل 
در کش��ور و کنار گذاش��تن اختالفات اس��ت و امروز شرایط ما در منطقه و 
داخل کشور خصوصا مشکالت اقتصادی داخلی دلیلی می شود که هر عقل 
س��لیمی را به س��متی رهنمون کنیم که شاهد همت ها برای ایجاد شرایط 

وفاق و همدلی برای کار و آبادانی کشور باشیم.
نماینده مردم قم در مجلس  ش��ورای اس��المی افزود: درش��رایط فعلی 
مضیقه هایی در بودجه وجود دارد و مجموع منابع ما در کشور از نظر بودجه 
جاری و عمرانی محدود است و در عین حال فشار صحنه بین المللی از نظر 
قیمت نفت بر ما تاثیر گذاش��ته است اما باید از سرمایه نیروی انسانی خود 

استفاده بهتری کنیم.
وی ادامه داد: باید تنگناها را عالج کنیم و نباید همیشه به فکر فروش 
نفت باش��یم و باید ابتکار خوب داش��ته باش��یم تا از منابع موجود بهترین 

استفاده انجام شود.
الریجانی، بهره گیری از اوراق مش��ارکت و استفاده از تهاتر را برای حل  
مشکالت شهرداری ها در مسائل عمرانی کشور مورد توجه قرار داد و افزود: 
شهرداری ها قطعا می توانند از فاینانس استفاده کنند و با پیگیریهای انجام 
ش��ده اجازه استفاده از فاینانس برای احداث راه آهن سریع السیر تهران، قم، 

اصفهان داده شده است و کار احداث آن به زودی انجام می شود.
وی گفت: نباید نگران بازگشت اوراق مشارکت و فاینانس باشیم و باید 

قبول داشته باشیم که از این شرایط دشوار عبور خواهیم کرد.

رئیس مجلس:
برای آبادانی کشور 

نباید به فکر فروش نفت باشیم

معاون بازسازی و مس�کن روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اس�المی گفت: واحدهای مس�کونی 37 هزار و 500 روستای 

باالی 20 خانوار در کشور نیاز به بهسازی دارد.
ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر از تبریز، عزیزاهلل مهدیان با اعالم 
ای��ن که 30 درصد جمعیت کش��ور یعنی حدود 21 میلیون نفر در 
روستاها س��کونت دارند افزود: تاکنون 2 میلیون واحد مسکونی در 
روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر کشور مقاوم سازی شده است. 
وی در بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان ورزقان گفت: ساالنه 
200 هزار واحد مسکن روستایی در کشور باید مقاوم سازی و نوسازی 
ش��ود. وی با اشاره به کمبود 550 هزار واحدی مسکن روستایی در 
کش��ور گفت: طبق برنامه چش��م انداز و تا پایان س��ال 1405 تمام 
مسکن های روستایی که نیاز به مقاوم سازی دارند مقاوم سازی می شود.

وی تقویت سیس��تم نظارتی بر ساخت و سازها را ضرورتی مهم 
توصیف کرد و افزود: تاکنون 40 درصد واحدهای مسکونی روستایی 
در کشور مقاوم سازی شده اند که باید با برنامه ریزی های دقیق برای 

بقیه واحدها نیز اقداماتی صورت گیرد.

معاون بنیاد مسکن:

واحدهای مسکونی 37 هزار روستا 
نیاز به بهسازی دارد

تشکیل کارگروه ویژه در وزارت ورزش و جوانان

*عربس��تان با پیروزي 4 بر یک مقابل کره شمالي، امیدهایش براي صعود به مرحله 
بعد جام ملت هاي آسیاي 2015 را زنده نگه داشت.  گلهای عربستان را در بازی با کره 
شمالی نایف هزازي، محمد السهالوي)2گل( و نواف العبید به ثمر رساندند و تک گل 

کره شمالی را نیز ریانگ یونگ جي وارد دروازه عربستان کرد.
*چین با پیروزي 2 بر یک مقابل ازبکستان، صعودش به مرحله بعد رقابت هاي 
ژي و که سان  جام ملت هاي آسیا را قطعي کرد. گل های چین را در این بازی وو 

زدند و تک گل ازبکستان را هم  عدیل احمدوف به ثمر رساند.
*جو تانگ س��وپ، سرمربي کره ش��مالي پس از حذف تیمش از جام ملت های آسیا 
به انتقاد از فدراس��یون فوتبال این کشور و بازیکنانش پرداخت و عنوان کرد که براي 
آینده باید بازیکنان بهتري بسازند و بازیکنان فعلي، توان صعود به دور بعد را ندارند.

*روزنامه ه�ای عربس�تان س�عودي از ادام�ه اختالفات بین نای�ف هزازي و 
هم تیمي اش محمد السهالوي خبر دادند. 

*کش��ور اس��ترالیا بابت میزباني بازي هاي جام ملت هاي آس��یا، 200 میلیون دالر 
خس��ارت دیده اس��ت. این ادعای مارک والوو رئیس کمیته برگزاری بازی ها و مدیر 
روابط بین الملل فدراس��یون فوتبال استرالیاس��ت که این مس��ئله را در مصاحبه با 

روزنامه االتحاد امارات مطرح کرده است.
*محمد موسی کاپیتان تیم قطر درباره دیدار با ایران گفت: قطعا بازی برابر 
ایران برای ما دش�وار خواهد بود.باید خیلی خوب باشیم تا ایران را شکست 

دهیم. ایران یکی از تیم های خوب حال حاضر جام ملت های آسیا است.
* کنفدراس��یون فوتبال آسیا به پُررنگ بودن نقش یوز ایرانی روی پیراهن تیم ملی 
ایراد گرفت. به همین منظور نبی سرپرست تیم ملی با مسئوالن کنفدراسیون فوتبال 
آسیا جلسه ای برگزار کرد. نبی در این باره گفت: من به مسئوالن گفتم به غیراز این 
طرح، لباس دیگری نداریم و نمی توانیم کاری انجام دهیم. با این شرایط ممکن است 

کنفدراسیون فوتبال آسیا، ایران را با جریمه مواجه کند.
*دژاگه مهاجم تیم ملي فوتبال کشورمان گفت: یک گل زیبا به قطر مي زنم 

تا آن دسته از تماشاگران ایراني که به ورزشگاه مي آیند، خوشحال شوند.

جمعه 19 دی
 استرالیا 4 -کویت یک

شنبه 20 دی
 کره جنوبی یک - عمان صفر

سه شنبه 23 دی
 کویت صفر - کره جنوبی یک

 عمان صفر - استرالیا 4

شنبه 27 دی
 استرالیا -کره جنوبی 12:30

 عمان -کویت 12:30

C جام ملت های آسیا گروه
یکشنبه 21 دی

 امارات 4 ...................................................................................................... قطر یک
 ایران 2 ..................................................................................................  بحرین صفر

پنج شنبه 25 دی
 بحرین ...............................................................................................  امارات 10:30
 ایران ......................................................................................................  قطر 12:30

دوشنبه 29 دی
 ایران ..................................................................................................  امارات 12:30
 بحرین ...................................................................................................  قطر 12:30

D جام ملت های آسیا گروه
دوشنبه 22 دی

 ژاپن 4 ................................................................................................ فلسطین صفر                 
 اردن صفر .................................................................................................. عراق یک        

جمعه 26 دی
 فلسطین................................................................................................... اردن10:30
 عراق ......................................................................................................... ژاپن12:30

سه شنبه 30 دی
 ژاپن ......................................................................................................... اردن12:30
 عراق ................................................................................................ فلسطین 12:30

امتیاز بازی تیم
6 2 1- استرالیا
6 2 2- کره جنوبی
0 2 3- کویت
0 2 4- عمان

A جام ملت های آسیا گروه

شنبه 20 دی
ازبکستان یک - کره شمالی صفر

عربستان صفر - چین یک
 چهارشنبه 24 دی

کره شمالی یک - عربستان 4
چین 2 - ازبکستان  یک

یکشنبه 28 دی
ازبکستان - عربستان12:30
چین - کره شمالی 12:30

امتیاز بازی تیم
6 2 1- چین
3 2 2- عربستان
3 2 3- ازبکستان
0 2 4- کره شمالی

B جام ملت های آسیا گروه

کارگروه�ی در وزارت ورزش تش�کیل ش�ده ک�ه 
در ح�ال تدوی�ن ی�ک اساس�نامه واح�د ب�رای تمامی 

فدراسیون هاست.
در حالی که سال هاس��ت فدراس��یون ها  اساسنامه مستقل 
با توجه ب��ه قوانین بین المللی دارن��د، وزارت ورزش در تالش 
اس��ت اساسنامه واحد و مشترک برای این فدراسیون ها تدوین 
کند. به این منظور وزارت ورزش کارگروهی را از کارشناس��ان 
خبره در امر ورزش تش��کیل داده و پیش نویس اساس��نامه نیز 
توس��ط مسئوالن حقوقی نوشته شده اس��ت و این کارگروه در 

حال نهایی کردن اساس��نامه است. این کارگروه چندین جلسه 
نی��ز برگزار کرده اس��ت. نصراهلل س��جادی مع��اون حرفه ای و 
قهرمانی وزارت ورزش رئیس این کارگروه است، اما اعضای آن 
معرفی نشده اند. حاال مهمترین نکته این است که آیا اساسنامه 
فدراس��یون فوتبال نیز در این گروه  مورد بررسی و اصالح قرار 
خواه��د گرفت یا خیر؟! روزنامه کیهان پیش از این انتقاداتی را 
متوجه اساس��نامه فدراسیون فوتبال کرده و از وزارت ورزش و 
جوانان خواس��ته بود اصالحاتی را در آن بوجود آورد تا حداقل 

نقش نظارتی خودش حفظ شود.

اساسنامهفدراسیونفوتبالاصالحمیشود؟!

هفته  هجدهم لیگ برتر بسکتبال با نبرد حساس مهرام و پتروشیمی برای کسب صدرنشینی همراه است.
مرحله مقدماتی لیگ برتر بسکتبال امروز با نبرد حساس مهرام و پتروشیمی به هفته پایانی خود می رسد و این دو تیم برای 
کس��ب صدر جدول به مصاف هم می روند. مهرام که اکنون صدرنش��ین لیگ است با انتقام شکست دور رفت لیگ از دانشگاه آزاد 
رده نخست را برای خود کرد و حاال در خانه به مصاف پتروشیمی مدافع عنوان قهرمانی می رود. تیمی که در نیم فصل دوم شرایط 
بهتری پیدا کرده و عملکرد خوبی هم از خودش به نمایش گذاشته است. ماهشهری ها در دیدار قبلی خود دانشگاه آزاد را شکست 
دادند و انتقام باخت نیم فصل دوم را گرفتند و حاال در تهران به دنبال انتقام دیگری هستند تا با جبران شکست خانگی برابر مهرام 
به صدر جدول برسند. مهرام و پتروشیمی 28 امتیازی هستند و برنده این رقابت صدرنشین دور مقدماتی لیگ را مشخص می کند؛ 
تیمی که در مرحله نیمه نهایی باید به مصاف هفت الماس قزوین برود. برنامه کامل دیدارهای هفته هجدهم لیگ بسکتبال در ادامه 
می آید: *مهرام – پتروشیمی) ساعت 15:30( *دانشگاه آزاد – ثامن مشهد) ساعت 16( *نفت آبادان – صنایع ماهشهر) ساعت 
16( *هفت الماس قزوین – شهرداری گرگان) ساعت 16( در جدول رده بندی بسکتبال مهرام با 28، پتروشیمی با 28 و دانشگاه 

ازاد با 27 امتیاز رده های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

جدال مدعیان برای کسب صدرنشینی لیگ بسکتبال
مراس�م قرعه کش�ی جام های  جهانی کشتی آزاد و 
فرنگی در لوزان س�وئیس، برگزار شد و 8 تیم حاضر در 
این مسابقات با قرار گرفتن در 2 گروه 4 تیمی حریفان 

خود را شناختند.
مراس��م قرعه کش��ی و گروه بندی جام های  جهانی کشتی 
آزاد و فرنگ��ی عصر ام��روز )24 دی ماه( در لوزان س��وئیس، 
مق��ر اتحادیه جهانی کش��تی، برگزار ش��د و 8 تیم حاضر در 
ای��ن مس��ابقات با قرار گرفت��ن در 2 گ��روه 4 تیمی حریفان 
خ��ود را ش��ناختند. بر اس��اس این قرعه کش��ی در گروه اول 
کش��تی فرنگی تیم های ایران، آذربایجان، سوئد و آلمان قرار 

گرفتند و تیم های روس��یه، مجارس��تان، ارمنس��تان و ترکیه 
ه��م در گروه دوم ب��ه رقابت ب��ا یکدیگر خواهن��د پرداخت. 
رقابت های جام جهانی کش��تی فرنگی روزهای س��ی ام بهمن 
و اول اسفندماه در س��الن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار 
می ش��ود. در قرعه کشی کش��تی آزاد و در گروه اول تیم های 
روس��یه، کوبا، آمریکا و مغولستان قرار گرفتند. تیم های ایران، 
ب��الروس، آذربایجان و ترکی��ه هم در گ��روه دوم به رقابت با 
یکدیگر خواهند پرداخت. رقابت های جام جهانی کش��تی آزاد 
روزهای 22 و 23 فروردین ماه سال آینده در سالن فوروم شهر 

لُس آنجلس برگزار می شود.

برگزاری مراسم قرعه كشی جام   جهانی كشتی آزاد و فرنگی 

ب�ا درخواس�ت ایران و اعتراض ب�ه خوانندگی یک خواننده لس آنجلس�ی، ترانه ای که او ب�رای تیم ملی هندبال 
بود از این مسابقات کنار گذاشته شد. خوانده 

پیش از این در خبرها آمده بود که یک خواننده لس آنجلسی ترانه ای را به عنوان ترانه رسمی تیم ملی هندبال در مسابقات 
جام جهانی 2015 قطر به این مسابقات معرفی کرده است. در همین رابطه و بعد از اطالع مسئوالن فدراسیون هندبال آنها اعتراض 
کتبی خود را به مس��ئوالن برگزار کننده این بازی ها ارس��ال کردند و از آنها خواس��تند تا این ترانه از این مس��ابقات کنار گذاشته 
شود. همین اقدام به موقع مدیران فدراسیون هندبال سبب شد ترانه ای که این خواننده برای تیم ملی هندبال خوانده بود از این 
مسابقات و مراسم افتتاحیه کنار گذاشته شود. مراسم افتتاحیه جام جهانی هندبال امروز پیش از دیدار برزیل و قطر برگزار می شود.

اقدام به موقع مدیران هندبال 
و کنار گذاشتن ترانه خواننده لس آنجلسی از جام جهانی

رئیس س�ازمان جنگل  ها، مراتع و آبخیزداری 
کش�ور در بجنورد گفت: ط�رح بین المللی تعمیم 
ترس�یب کرب�ن، با هم�کاری دفتر برنام�ه عمران 
سازمان ملل متحد و وزارت جهاد کشاورزی در 18 

استان کشور در حال اجراست.
ب��ه گزارش واحد مرکزی خب��ر از بجنورد، جاللی با 
بیان اینکه طرح مزبور به مس��احت یک میلیون و 200 
هزار هکتار انجام می شود، افزود: جذب کربن اتمسفری 
از طریق احیا مراتع بیابانی ش��ده و بیابان زدایی از طریق 
احیای مراتع تخریب شده با مشارکت مردم، ارتقاء معیشت 
آنان و توسعه پایدار از جمله اهداف این طرح است. وی با 
اشاره به اینکه 20 میلیارد ریال برای اجرای طرح ترسیب 
کربن در خراسان شمالی پیش بینی شده است از اجرای 

طرح های بین المللی منارید )بیابان زدایی( در 600 هزار 
هکت��ار و ط��رح )آر اف ال دی ال( در 460 ه��زار هکتار 
با ه��دف مقابله با بیابان زدایی در اس��تان های کرمان و 
خراسان جنوبی خبر داد. نماینده مقیم دفتر برنامه عمران 
سازمان ملل متحد در ایران نیز گفت: عالوه بر این طرح 
بین المللی، طرح حفاظت از یوز آسیایی و بانکداری سبز 
نیز با همکاری این دفتر در ایران آغاز شده است. لوئیس 
افزود: در راس��تای طرح بانکداری سبز با همکاری بانک 
کشاورزی تسهیالت این بانک با هدف حفاظت از محیط 
زیست به بهره برداران اعطا می شود. وی گفت: هم اکنون 
صندوق مشترکی با بانک کشاورزی با موجودی 925 هزار 
دالر بازگشایی ش��ده و این طرح در سه استان خراسان 
شمالی، مرکزی و زنجان به صورت پایلوت اجرا می شود.

رئیس سازمان جنگل ها و مراتع اعالم کرد

اجرای طرح بیابان زدایی 
در 18 استان كشور

ب�ه منظ�ور کم�ک ب�ه تولیدکنن�دگان و 
دامداران امس�ال 225 میلی�ارد تومان یارانه 
شیر به صورت مستقیم به دامداران پرداخت 

می شود. 
رئی��س مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی 
وزارت جهادکشاورزی در قزوین با اعالم اینکه وزارت 
جهادکش��اورزی مسئولیت پرداخت یارانه شیر را با 
حمایت سازمان مدیریت برعهده گرفته است، افزود: 
پرداخت یارانه شروع شده است و برای نخستین بار 

یارانه به حساب دامداران واریز می شود.
مالصالحی افزود: در اس��تان های تهران، البرز، 
قزوی��ن، هم��دان و چند اس��تان دیگر نخس��تین 
پرداختی ها صورت گرفته است و در یک ماه  آینده 
ب��ا عمل به تعهدات، حمایت مالی الزم از دامداران 

صورت می گیرد. 
وی با اشاره به فعالیت های تحقیقاتی در حوزه 
اصالح نژادهای دام سبک و سنگین گفت: وجود بیش 
از یک میلیون راس جمعیت دامی کش��ور ناشی از 

فعالیت های اصالح نژاد این مرکز است.
رئی��س مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی 
وزارت جهادکش��اورزی همچنین با اشاره به اجرای 
طرح گاوهای آمیخت��ه در این مرکز افزود: در این 
طرح جمعیت دام بومی، با هدف اصلی تولید شیر، 

به گاوهای دورگه تبدیل می شود.
 مالصالحی به اصالح نژاد دام سنگین هم اشاره 
ک��رد و گفت: اولویت دیگر این مرکز، بهبود صفات 
تولیدی ش��یر و گوش��ت و ماندگاری دام هاست و 
طرح هایی هم برای توسعه نژادهای دو منظوره داریم 
زیرا نژادهای دو منظوره هم در تولید شیر و گوشت 
قرمز بهتر عمل می کنند و هم ماندگاری بهتری دارند 
و ترکیبات شیر آنها از نظر چربی و پروتئین باالست.

آغاز پرداخت 225 میلیارد تومان 
یارانه شیر به دامداران

معاون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
کشور از افزایش ظرفیت پاالیشگاه های آبادان 
و اصفهان برای جبران بخشی از کمبود بنزین 

سوپر در کشور خبر داد.
ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر از گرگان، منصور 
ریاح��ی افزود: میانگین مصرف روزانه بنزین یورو 4 
در کشور 15 میلیون و 500 هزار لیتر است و تولید 
این نوع بنزین از برنامه های مهم شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی کشور است.
وی گف��ت: روزانه به طور متوس��ط 70 میلیون 
لیتر بنزین در کشور مصرف می شود که در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال دو و هشت دهم درصد بیشتر 

شده است.
وی افزود: برای  حفظ محیط زیست در برنامه ای 

چهار ساله تمام نیروگاه های کشور گازسوز می شوند. 
معاون ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور 
گفت: گازس��وز ش��دن نیروگاه های کشور آغاز شده 
اس��ت و گاز جایگزین سوخت مایع، نفت گاز و ازت 

در نیروگاه های کشور می شود.
وی با اش��اره به توقف عرضه بنزین 400 تومانی 
از اول بهمن در کشور گفت: هر فردی که در کارت 
سوخت خود بنزین 400 تومانی داشته باشد با یکبار 
سوختگیری در بهمن، معادل دو برابر آن میزان بنزین 

700 تومانی دریافت می کند.
ریاحی یکسان سازی قیمت بنزین در جایگاه های 
عرضه سوخت را علت توقف عرضه بنزین 400 تومانی 
اع��الم کرد و افزود: م��ردم حدود 400 میلیون لیتر 
بنزین 400 تومانی در کارت های سوخت خود دارند.

برای جبران کمبود بنزین سوپر

ظرفیت تولید پاالیشگاه های
 آبادان و اصفهان افزایش می یابد

عملیات اجرایی سد دالکی بوشهر با حضور وزیر نیرو و شماری از 
مسئوالن محلی بر رودخانه ای با همین نام آغاز شد.

با س��اخت این س��د بیش از دو میلیون اصله نخل از خطر کم آبی نجات 
می یابن��د. تنظیم کنترل جری��ان رودخانه دالکی برای جلوگیری از هدررفت 
سیالب ها و کاهش خس��ارت های ناشی از آن، اشتغالزایی، بهبود کشاورزی، 
آبیاری 12 هزار و 750 هکتار از نخلستان ها و اراضی زراعی منطقه از جمله 
اهداف اجرایی این سد است. باساخت سد دالکی امکان تولید 24 مگاوات انرژی 
برقی آبی فراهم می شود. سد دالکی از نوع خاکی با هسته آسفالتی به طول 
تاج یک هزار و 176 متر و حجم مفید مخزن 148 میلیون متر مکعب با اعتبار 
سه هزار و 600 میلیارد ریال در پروسه زمانی چهار ساله ساخته خواهد شد.
س��ددالکی در 20 کیلومتری ش��رق دالکی از توابع شهرستان دشتستان 
واقع شده است. به گزارش ایرنا، »وزیر نیرو« در آیین آغاز عملیات اجرایی سد 
دالکی دشتستان افزود: منابع اعتباری سدهای باغان و دشت پلنگ با استفاده 
از فاینانس تامین خواهد شد. حمید چیت چیان گفت: با توجه به اینکه آب در 
هر منطقه ای عامل توسعه است ساخت سد در استان بوشهر بدلیل محدودیت 

منابع آبی از اهمیت مضاعف تری برخوردار است.

با حضور وزیر نیرو
کار ساخت سد دالکی بوشهر آغاز شد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ترورها 
و جنایت اخیر در فرانسه را طرح دست ساز 
مسئوالن فرانسوی دانست و تاکید کرد: آنها 
برای پاک کردن رنگ جنایات چند سال اخیر 
خود در سوریه و عراق دست به طراحی این 

جنایت زده اند.
سرتیپ محمدرضا نقدی در نشست هم اندیشی 
با نخبگان بس��یج مداحان در محل هتل محمد 
رس��ول اهلل)ص( مش��هد تاکید کرد: امروز میدان 
جنگ ما با دشمن، جنگ فرهنگی است، چرا که 
سالح های نظامی دشمن علیه ما کند شده است.

وی افزود: همانطور که در هش��ت سال دفاع 
مقدس ش��اهد جهاد بی نظیر رزمندگان اس��الم 
و قهرمان��ی و هنرمندی های س��ربازان والیت در 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اعالم کرد

وحشتاستکبارازموجاسالمخواهیدراروپا

مع�اون س�اماندهی امور جوان�ان در وزارت 
ورزش از فعالی�ت 300 س�ایت غیراخالق�ی و 
غیرقانونی همس�ریابی در کش�ور ابراز نگرانی 
ک�رد و گفت: تاکنون امکان توقف کامل فعالیت 

این سایت ها ممکن نشده است.
محمود گلزاری در جلسه س��تاد ساماندهی امور 
جوانان در اس��تانداری خراس��ان رضوی گفت: در این 
سایت ها مس��ائل خالف اخالق و قانون و ازدواج های 

موقت یک ساعته راه افتاده است.
وی افزود: این سایت ها در پاسخ به نیاز همسریابی 
راه  اندازی شده و وزارت ورزش و جوانان برای رهایی از 
عواقب گرفتار شدن جوانان در دام های این سایت ها، با 
کمک موسسه تبیان سازمان تبلیغات اسالمی در حال 
راه اندازی سایت جدیدی با هدف همسریابی است که 

با روشی جدید در ثبت اطالعات راه اندازی می شود.
او گفت: این سایت اوایل بهمن ماه امسال راه اندازی 
می ش��ود و ویژگی آن این اس��ت که به جای معرفی 
جوانان، ویژگی و مش��خصات جوان��ان را در آن ثبت 
می کنند و البته تعدادی روان ش��ناس و مشاور ازدواج 

نیز با این سایت همکاری دارند.
وی افزود: امید است با راه اندازی این سایت، ساالنه 
100 هزار ازدواج به شیوه ای درست انجام شود و مشکل 

همسریابی جوانان تا حدودی حل شود.
وی گفت: نهاد خیری��ن ازدواج نیز به عنوان یک 
تش��کل غیردولتی در اس��فند ماه امس��ال راه اندازی 

می شود.
معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: نخستین مرکز 
پیشگیری از خشونت کشور دیروز در تهران راه اندازی 
 ش��د. وی افزود: در این مراکز 10 درصد فعالیت ها به 
درمان ف��ردی و کار کلینیکی اختص��اص دارد و 90 
درصد دیگر به تشخیص عوامل ایجاد خشم در منطقه، 
برنامه های آموزشی کنترل و مهار خشم، ارائه سخنرانی 

و پخش نماهنگ اختصاص خواهد داشت.
وی گفت: در این مراکز، یک سوم هزینه ها را مردم 
و مراجعان، یک س��وم دیگر را وزارت ورزش و جوانان 

و یک سوم دیگر را شهرداری ها پرداخت می کنند.

برابر اس��تکبار بودیم ام��روز نیز در عرصه میدان 
فرهنگی نیازمند حضور جدی بسیج مداحان در 
مقابله با اس��تکبار با تمام امکانات و دستگاه های 

فرهنگی شان هستیم.
نقدی تاکید کرد: آنها دیگر نمی توانند در حوزه 
نظام��ی در مقابل ما قرار گیرند و لذا تالشش��ان 

جنگ در حوزه فرهنگ است.
اکثریت مردم اروپا مسلمان می شوند

وی با بیان اینکه براساس و محاسبات علمی، 
روند گرویدن مردم در اروپا به اس��الم به گونه ای 
ب��وده که تا آخ��ر این قرن، اکثریت م��ردم اروپا 
مسلمان می شوند، تصریح کرد: این سؤال مطرح 
بوده که چرا باید موج  اسالم خواهی در اروپا و غرب 
فراگیر شود و این نشان دهنده چه واقعیتی است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: 
آنچه قابل تأمل بوده این است که استکبار و به ویژه 
فرانس��ه از موج اسالم خواهی در اروپا وحشت زده 
ش��ده و دستپاچه است و تمامی این داستان ها و 
برنامه های آنها علیه اسالم، عکس العمل های آنان 

در برابر همین موج اسالم خواهی در اروپا است.
نقدی ادامه داد: حوادثی را که در فلس��طین 
شاهد هستیم نمونه ای از این عکس العمل هاست، 
عراق نمونه ای دیگر از وحشت غرب و استکبار از 
فراگیر شدن اسالم است و امروز حوادث فرانسه 

نیز از همین وحشت دارد.
وی با اش��اره به تحوالت اخیر فرانس��ه گفت: 
امروز آنها داستانی را به شکل ساختگی ایجاد کرده 
و اینکه چند نفر را می کش��ند و بعد علیه اسالم 

به مساجد حمله می کنند، راهپیمایی و تظاهرات 
می کنند و به مقدسات توهین می کنند که اوج این 
توهین را امروز می بینیم، مجدداً در نشریه ای به 
پیامبر عظیم الشأن اسالم اهانت کرده اند، اما سؤال 

اینجاست که انگیزه آنان چیست؟
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: 
اینها همه داستان و برنامه هایی است که خودشان 
طراحی کردند تا رنگ جنایت خود را پاک کنند، 
چرا که امروز افکار عمومی کش��ورهای غربی در 
برابر چنین اقداماتی، متحیر و مردم آنها از سران 
خود سؤال می کنند و همچنین مسئله دیگر این 
اس��ت که امروز به دلیل همین اقدامات استکبار، 

مردم غرب به سمت اسالم گرویده اند.
وی تصریح ک��رد: امروز با چنین تحوالتی به 
یاد همان وعده ای می افتیم که امام خمینی به ما 
دادند و فرمودند »اسالم سنگرهای کلیدی جهان 
را فتح می کن��د« و امروز و این قرن، همان قرن 
غلبه مستضعفین بر مستکبرین است و جهان به 

سمت اسالمی شدن پیش می رود.

معاون وزیر ورزش و جوانان هشدار داد
فعالیت 300 سایت غیراخالقی 

و غیرقانونی همسریابی در کشور

حدیث دشت عشق

به یاد شهید »محسن بدیعی«
به سخنان رهبری گوش فرادهید 

و پشت سر روحانیت مبارز حركت كنید
س��ال 1348 آن گاه ک��ه خورش��ید فلک، 
با ان��وار طالیی اش، قالی ه��زاران نقش و هزاران 
رنگ زمین را می بافت؛ تولد یافت. به زمزمه های 
حدی��ث بی��داری ناط��ق روز نخس��ت، حضرت 
علی)ع( دل خوش داش��ته بود و با توسل به اهل 
بیت)ع(، در انتظار پیغام دوس��ت به سر می برد. 
از قبیله س��کوت و صالبت بود و دس��تانش بوی 
مهربانی و ایثار می داد. - تا پایان مقطع ابتدایی- 

اسب همت راند و آن گاه که مشکالت تیغ از نیام برکشیدند، به یاری پدر شتافت. آن 
زمان که منظومه بی پایان حقیقت انسان، خمینی کبیر)ره( حصار مظلومیت را درهم 
شکست، س��نش یارای همراهی او را نداشت جز با شرکت در راهپیمایی ها. آن زمان 
که وطن، با خون سرخ اقاقی ها وضو می گرفت و فرشتگان، مجاهدان طریقت را نیایش 
می کردند، »محس��ن« پانزده ماه در زمره سپاهیان نور در جاده های ایستادگی و ظفر 
صبوری کرد و خون سیاهی شب را ریخت. در این مدت یکبار نیز خاک سرخ جبهه، 
ترکش��ی را در کمرش به یادگار نهاد  اما او همچنان با گام هایی اس��توار می تاخت تا 
اینکه به عنوان تیربارچی گردان »موسی بن جعفر)ع(« در عملیات »خیبر«، در حالی 
که »جزیره مجنون« را به س��وگ خویش می نشاند، مجنون صفت ساکن کوی لیلی 
مراد شد. پانزده سال مفقود جاویداالثر بود و پس از آن، در گلستان همیشه مصفای 

شهدای گورت آرام گرفت. فرازی چند از وصیت نامه شهید بزرگوار:
»... ای ب��رادران و خواهران! به س��خنان رهبر گوش فرا دهی��د و مثل پروانه به 
دور این امام بچرخید و قدر این نعمت را بدانید و ش��کر این نعمت را به جای آورید. 
پش��ت س��ر روحانیت مبارز حرکت کنید. دس��ت از تفرقه بردارید و وحدت خود را 
حفظ کنید...« ش��هید »محسن بدیعی«، س��ال 1348 در خوراسگان متولد شد و در 

1362/2/10 در جزیره مجنون به شهادت رسید.

مدیرکل بین الملل وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: مجوزهای الزم 
برای صادرات مرغ و لبنیات به روسیه تا پایان امسال داده می شود.

هومن فتحی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: تفاهم هایی که با دولت روسیه 
در مورد فراهم کردن زیر ساخت ها و بسترهای تجارت محصوالت کشاورزی به 
ویژه در حوزه زیرس��اخت های نرم افزاری مانند مجوزهای بهداشتی داشته ایم 
با س��فر وزیر جهاد کشاورزی س��رعت گرفت. وی افزود: در سفر اخیر هیئت 
دامپزشکی و حفظ نباتات روسیه به ایران صادرات محصوالت شیالتی ایرانی 
بدون قید و ش��رط مجاز ش��د و در مورد محصوالت لبنی و طیور نیز به دلیل 
نبود شناخت کافی از سیستم های تولید، توزیع و فرآوری این محصوالت، این 
هیئت از پنج استان مازندران، تهران، گیالن، بوشهر و فارس و زیرساخت های 
تولید طیور و لبنیات آن ها بازدیدهای متعددی انجام دادند. مدیرکل بین الملل 
وزارت جهاد کش��اورزی ادامه داد: معاون آژانس فدرال نظارت بهداشت نباتی 
و دامی روس��یه پس از بازدید از مراکز تولید این اس��تان ها به عنوان یکی از 
قدرتمندتری��ن آژانس های نظارتی پس از بازگش��ت به روس��یه با مصاحبه با 
تلویزیون کشور خود اظهار کرد که »پس از سفری که به ایران داشتیم اطمینان 
یافتیم ایران در تولید محصوالت مورد نیاز توانمندی های بسیاری دارد و از نظر 
بهداشتی نیز می تواند استانداردهای الزم را داشته باشد. همچنین صنعت طیور 
ایران بسیار مدرن است و باعث شد برای ادامه همکاری های گسترده خود با 
ایران قانع ش��ویم.« فتحی گفت: این بازدیدها سبب شد تا در ادامه بر اساس 
پروتکل امضا شده بین دامپزشکی ایران و آژانس فدرال وزارت بهداشت نباتی 
و دامی روسیه، هیئت تخصصی ارزیابی برای بازدید از شرکت هایی که سازمان 
دامپزش��کی  ایران برای صادرات به روس��یه معرفی کرده مجددا به ایران سفر 
کنند وهم اکنون س��ازمان دامپزشکی  فهرست شرکت های مورد تاییدش را 
به روسیه ارسال کرده و در حال بررسی است اما موضوعات بهداشتی همیشه 
برای صادرات زمان بر بوده اس��ت. وی اظهار امیدواری کرد تا بهمن امس��ال 
هیئت ارزیابی روسیه به ایران سفر کند و تا پایان امسال مجوزهای الزم برای 
صادرات محصوالت لبنی و طیور به روسیه صادر شود. البته از آنجا که روسیه  
با کشورهای بالروس و قزاقستان دارای اتحادیه گمرکی است بایدپس از تایید 
طرف روسی این مجوز به اطالع کشورهای بالروس و قزاقستان نیز برسد که 
در این صورت می توانیم به این دو کش��ور نیز صادرات داشته باشیم. مدیرکل 
بین المل��ل وزارت جهاد کش��اورزی گفت: صادرات محص��والت باغی و زراعی 
همچون محصوالت ش��یالتی هیچ قید و ش��رطی ن��دارد و طی مالقات هایی 
که در س��فر اخیر هیئت روس��ی صورت گرفته مسائل مشترک، توافقات الزم 
و تبادل اس��ناد بهداشتی مورد نیاز بین دو طرف صورت گرفت. فتحی تاکید 
کرد: صادرات به روس��یه براس��اس توافقات بلند مدت وزیر جهاد کشاورزی با 
طرف روسی صورت گرفته و حتی در صورت حل مشکالت و تحریم های بین 
اروپا و روسیه تجارت بین ایران و روسیه همچنان ادامه خواهد داشت چرا که 
به گفته مسئوالن این کشور حتی در صورت حل تحریم ها نیز روند وابستگی 
اتحادیه اروپا مانند گذش��ته نخواهد بود و طرف روس��ی همچنان به این نکته 
اش��اره می کنند که در تحریم هایی که علیه آنان صورت گرفته از ایران درس 

گرفته است که چگونه بتواند با تحریم هایش مقابله کند.

وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد
صادرات مرغ و لبنیات به روسیه از سال آینده


