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کارلوس کی روش 23 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد

مشکل بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال در آفریقای جنوبی
سرویس ورزشی-

تی�م ملی فوتب�ال ای�ران در حالی بامداد ام�روز عازم 
اردوی آفریقای جنوبی  ش�د که حتی ی�ک بازی تدارکاتی 
ب�ا تیم های ملی را هم در برنامه خود نداش�ته و امیدوار به 

رایزنی های کارلوس کی روش است!
تیم ملی بامداد امروز تنها با یک لژیونر)س��ردار آزمون( با 23 
بازیکن عازم ژوهانسبورگ  شد تا اردوی 10 روزه ای را در آفریقای 

جنوبی برگزار کند.
این اردو در حالی برگزار می شود که کارلوس کی روش تمایل 
داش��ت تا ایران س��ه بازی تدارکاتی با تیم های ملی برگزار کند و 
او خ��ود از کنیا، آفریقای جنوبی، زیمبابوه، تانزانیا و بوتس��وانا به 
عنوان حریفان مدنظرش نام برد اما به خاطر این که برگزاری اردو 

در ابهام  قرار داشت، بازی با هیچ کدام از این تیم ها نهایی نشد.
درخواست 40 هزار دالری زیمبابوه 

در این میان همان طور که عنوان شد تیم ملی زیمبابوه یکی 
از حریف��ان تدارکاتی مدنظر کارلوس ک��ی روش بود که به خاطر 
محدودیت زمانی نتوانس��ت به ایران س��فر کند ت��ا پیش از بازی 
با کره جنوبی با تیم ملی دی��دار کند اما این تیم همچنان مدنظر 
س��رمربی تیم ملی اس��ت تا در صورت امکان در اردوی آفریقای 

جنوبی با آنها بازی کند.
فدراسیون زیمبابوه پس از لغو سفر تیمش به تهران و اطالع 
از اردوی ای��ران در ژوهانس��بورگ در نامه ای به فدراس��یون ایران 
تقاضای برگزاری بازی دوس��تانه در تاریخ 22 دسامبر)1 دی( در 
اردوی آفریقای جنوبی با تیم ملی ایران ش��د. در نامه فدراسیون 
زیمبابوه تاکید شده که آنها هیچ پولی بابت سفر به ژوهانسبورگ 
و برگزاری این مس��ابقه از ای��ران نمی خواهند و تنها هزینه بلیت 

هواپیم��ای 28 نفر اعضای تیم و اقام��ت 2 یا 3 روزه آنها در هتل 
بر عهده ایران باشد.

فدراس��یون فوتب��ال پس از محاس��به این هزینه ه��ا به رقم 
حدودی 40 هزار دالری رسیده و به دلیل مشکالت مالی برگزاری 
این بازی را منتفی کرده است. فدراسیون البته هنوز پاسخ رسمی 

نامه فدراسیون زیمبابوه را نداده است.
در ح��ال حاضر تنها گزینه احتمالی ب��رای بازی تدارکاتی با 
ایران، تیم ملی آفریقای جنوبی اس��ت که هنوز موافقتش را برای 
این مس��ابقه اعالم نکرده است. فدراس��یون به دنبال این است تا 
کی روش با حضور در ژوهانسبورگ و رایزنی با فدراسیون آفریقای 

جنوبی این امکان را فراهم کند. در این صورت ممکن است یک یا 
دو بازی تدارکاتی هم با تیم های باشگاهی آفریقایی برگزار شود و 
در غیر این صورت، تا به امروز هر سه حریف تدارکاتی ملی پوشان 

در ژوهانسبورگ را تیم های باشگاهی تشکیل خواهند داد.
دعوت از 23 بازیکن به تیم ملی

در ادامه باید به فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در 
اردوی آفریقای جنوبی اشاره کرد که پس از پایان بازی های هفته 

هفدهم لیگ برتر از سوی کارلوس کی روش اعالم شد:
دروازه بان ها: رحمان احمدی)سپاهان(، علیرضا بیرانوند)نفت(، 

محسن فروزان )استقالل(

تبریز - خبرنگار کیهان:
وزیر راه و شهرس�ازی گفت: برای تکمیل طرح های 
نیمه تمام ب�ه بیش از 130 هزار میلی�ارد تومان اعتبار، 

نیاز است.
عباس آخوندی در س��فر به خداآفرین و در جلسه شورای 
اداری ای��ن منطقه گفت: از ورود س��رمایه گذاران خارجی به 
طرح ها حمایت می  کنیم و چون دولت با کمبود اعتبار مواجه 

است، باید به سوی بخش خصوصی رفت.
به گفته وی، اعتبارات خوبی برای توس��عه مرزهای جلفا و 
اصالندوز  در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی شده و توسعه 

راه های مرزی کامال ضروری است.
آخوندی در نشس��ت ش��ورای اداری اهر نیز، بر تسریع در 
روند اجرای جاده  اهر - تبریز تاکید کرد و این مس��یر را یکی 
از شریان های اصلی و ارتباطی شمال شرق استان برای ارتباط 
با اردبیل و ارمنس��تان و آذربایجان دانست و گفت: در اجرای 
بقیه قطعات دوم و س��وم این مس��یر در س��ال آینده، تسریع 

می شود.

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی بودجه 
س�ال 94 کشور را با توجه به تورم یک بودجه انقباضی 

عنوان کرد.
به گزارش فارس از مالیر، »احمد آریایی نژاد« افزود: بودجه 
س��ال 94 از نظر ریالی و رقمی نس��بت به بودجه سال جاری 

افزایش داشته است.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
دربودجه سال آینده همه ش��اخص های کشور در بخش های 
مختلف با توجه به تورم در نظرگرفته ش��ده بنابر این بودجه 

سال 94 بودجه انقباضی خواهد بود.
وی بیان کرد:  در بودجه س��ال 94 به بخش بهداش��ت و 
درمان نیز توجه ویژه ای  شده و امیدواریم طبق برنامه بتوانیم 

به آنچه می خواهیم دست پیدا کنیم.
آریایی نژاد با بیان اینکه در بودجه سال آینده تکیه به نفت 
کم شده است گفت: می توان بدون وابستگی به نفت درآمدزایی 

داشت و اقتصاد کشور را به پویایی رساند.

نماز جمعه این هفته ش�هر اهواز به دلیل حضور امام 
جمعه اهواز و س�ه امام جمعه موقت این ش�هر در کربال 

برگزار نشد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، نماز جمعه این هفته 
ش��هر اهواز به دلیل حضور آیت اهلل سید محمد علی موسوی 
جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز و سه 
امام جمعه موقت این شهردرکربال برای شرکت در راهپیمایی 

عظیم و حماسی اربعین حسینی برگزار نشد.
در همین راس��تا از تریبون نمازجمعه اعالم شد این هفته 

نماز جمعه برگزار نمی شود.
نمازگزاران اهوازی نماز وحدت ظهر و عصر را اقامه کردند.

وزیر راه و شهرسازی:
طرح های نیمه تمام 

به 130 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

نماینده مردم مالیر در مجلس:
بودجه 94 انقباضی است

به دلیل حضور امام جمعه 
و ائمه جمعه موقت شهرستان درکربال
نماز جمعه اهواز برگزار نشد

اخبار کوتاه از فوتبال
مشخص شدن حریفان نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا 

قرعه کش��ی مرحله گروه��ی لیگ قهرمانان آس��یا برگزار ش��د و تیم های ایرانی 
فوالد خوزس��تان، پرسپولیس، نفت تهران و تراکتورس��ازی تبریز حریفان خود را در 
این رقابت ها ش��ناختند. براساس قرعه کشی صورت گرفته پرسپولیس باید با تیم های 
لخویای قطر، النصر عربس��تان و برنده بازی الجزیره امارات و بنیادکار ازبکستان دیدار 
 کند. تراکتورس��ازی تبریز با االهلی امارات، نسف قارش��ی ازبکس��تان و برنده مسابقه 
القادس��یه کویت - الوحدات اردن همگروه شد. فوالد خوزستان، لوکوموتیو ازبکستان، 
الهالل عربستان و برنده الوحده امارات با برنده دیدار مسابقه السد قطر - ریفای بحرین 
همگروه ش��د. همچنین نفت تهران به عنوان س��همیه چهارم فوتب��ال ایران در لیگ 
قهرمان��ان آس��یا روز 28 بهمن ماه به مصاف برنده دی��دار الجیش قطر و النهدا عمان 
خواه��د رفت که برنده این دی��دار راهی مرحله گروهی خواهد ش��د. نفت در صورت 
صعود باید در گروه 2 این رقابت ها در کنار پاختاکور ازبکس��تان، الش��باب عربستان و 

العین امارات قرار گیرد.
دعوت از 25 بازیکن به اردوی تیم امید

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم فوتبال امید اعالم شد. احسان پهلوان، 
علی کریمی، محمدحس��ین مرادمند، یوسف وکیا، محمد دانشگر، فرشید اسماعیلی، 
آرام عباسی، روزبه چشمی، ارس��الن مطهری، مرتضی آقاخان، وحید حیدریه، احمد 
نورالهی، میالد محمدی کش��مرزی، محمد ستاری، بهنام برزای، محمدحسین پور آق 
ملکی، امیر عابدزاده، مهدی مهدی پور، مهدی ترابی، محمدرضا اخباری، شاهین ثابقی، 
محمدامین درویش، محمدحس��ین کنعانی زادگان، حج��ت صدقی و علی چوپانی ده 
س��رخی 25 بازیکن دعوت ش��ده به اردو هستند. اردوی تیم امید از 24 تا 29 آذرماه 

برگزار می شود.
ماجرای نقص فنی هواپیمای استقاللی ها

میرش��اد ماجدی سرپرست اس��تقالل درباره اتفاقی که در هنگام فرود هواپیمای 
حام��ل این بازیکنان در پرواز اهواز به تهران رخ داد، گفت: هواپیمای ما وقتی از اهواز 
به تهران رس��ید با نقص فنی رو به رو ش��د و چرخ های هواپیما باز نش��د و به همین 
دلیل  حدود یک ساعت هواپیما در آسمان تهران چرخید تا این مشکل برطرف شود.
او درباره احساس��ی که حاضران در هواپیما در این هنگام داش��تند، اظهار کرد: اکثر 
حاضران در هواپیما از جمله بازیکنان و اعضای تیم اس��تقالل با ترس بسیار شدیدی 
روبه رو بودند و اضطراب زیادی آنها را فرا گرفته بود. سرپرس��ت اس��تقالل اضافه کرد: 
در نهایت خوش��بختانه با لطف خدا هواپیما توانس��ت به سالمت بر روی باند فرودگاه 
بنشیند و البته با هماهنگی های الزم مسئوالن اورژانس و آتش نشانی جهت جلوگیری 
از هرگونه اتفاق ناگوار در محل حاضر بودند. این اتفاق به هرحال تمام شد و الحمدهلل 
حال همه مس��افران از جمله اعضای تیم اس��تقالل هم مناسب است و مشکلی از این 

بابت وجود ندارد.

کاهش اعتبارات پژوهشی
تبریز- خبرنگار کیهان: اعتبارات پژوهش��ی دانش��گاه ها در بودجه سال 
94 حدود 100 میلیارد ریال از بودجه تحقیقاتی امسال، کمتر شده است.

رئیس دانشگاه تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: ایران در تولید دانش 
در رده 17 بوده و کمتر از 2 درصد دانش جهان در ایران تولید می شود.

محمدرضا پورمحمدی در مراسم تقدیر از پژوهشگران آذربایجان شرقی 
افزود: امسال یکهزار و 500 مقاله پژوهشی از اعضای هیئت علمی دانشگاه 

تبریز منتشر شده و باید اعتبارات تحقیقاتی دانشگاه افزایش یابد.
ساماندهی آبیاری تحت فشار

اردبیل- خبرنگار کیهان: معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص 
10 هزار میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی آبیاری تحت فشار خبر داد.

خلیل آقایی در جلسه شورای هماهنگی مدیران جهاد کشاورزی استان 
اردبیل گفت: در س��ال گذش��ته 3 هزار میلیارد ریال برای اجرای گسترش 
س��امانه آبیاری تحت فشار اختصاص یافته بود که این میزان امسال 
به 10 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. وی افزود: این اعتبار نسبت به سال 
گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است. وی گفت: از زمان آغاز فعالیت 
دول��ت یازده��م 15 هزار میلی��ارد و 500 میلیون ریال ب��رای خرید ادوات 
کش��اورزی پیش��رفته و مکانیزه اختصاص داده ش��ده است که برای امسال 

اعتبار تخصیص یافته در این زمینه 9 هزار میلیارد ریال است.
افزایش ظرفیت قطارهای مشهد

مش��هد- ایرنا: مدیرکل راه آهن خراس��ان رضوی از افزایش 30 درصدی 
قطارهای مسافربری مسیر مشهد الرضا)ع( در ایام پایانی ماه صفر نسبت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل خبر داد. محمدهادی ضیایی مهر افزود: با توجه به 
افزایش تعداد زائران و هیئت های مذهبی ورودی به مشهد از سراسر کشور، 
راه آهن جمهوری اسالمی با بسیج امکانات و ظرفیت های خود برای جابه جایی 
آنان برنامه ریزی هایی را انجام داده اس��ت. وی گفت: در این راس��تا 60 رام 
قطار فوق العاده به صورت رفت و برگشت با ظرفیت حدود 37 هزار و 500 
مسافر عالوه بر ظرفیت های تعریف شده در برنامه، برای ایام پایانی ماه صفر 

در مسیرهای منتهی به مشهدالرضا)ع( ایجاد شده است.
تشییع پیکر 2 شهید گمنام

رامسر- فارس: همزمان با اربعین حسینی پیکر دو شهید گمنام بر روی 
دستان مردم رامسر تشییع و در دانشگاه آزاد این شهر به خاک سپرده شد.
این مراسم که همزمان با برگزاری اجتماع بزرگ عاشوراییان بود پیکر 
ش��هیدان گمنام 8 سال دفاع مقدس تشییع شد. مردم به یاد شهدا و سید 
و ساالر شهیدان به عزاداری پرداختند. در این مراسم جمع کثیری از مردم 

رامسر حضور داشتند.
چشم انداز روشن اعتبارات

چالوس- فارس: مدیرعامل شرکت مهندسی آب  و فاضالب کشور گفت: 
اعتبارات روستایی در حوزه آب در سال آینده از چشم انداز روشن تری نسبت 
به س��ال جاری برخوردار می ش��ود. حمیدرضا جانباز خاطرنشان کرد: برای 
افق 1425 در نظر داریم تا مش��کل تامین آب مناطق شهری و روستایی را 
به صورت کامل برطرف کنیم. وی آبرس��انی به مجتمع های روس��تایی را از 
برنامه های مهم در سال 93 خواند و بیان داشت: اعتبارات روستایی در سال 
94 از چشم انداز روشن تری برخوردار است که امیدوارم بتوانیم مشکالت در 

زمینه آبرسانی روستایی را کاهش دهیم.
مهار آب های رودها برای برق

ساری- فارس: وزیر نیرو خاطرنشان کرد: آب رودهایی که به دریای خزر 
وارد می شوند را مهار و برای بخش نیرو و برق رسانی استفاده خواهیم کرد.

حمید چیت چیان با بیان اینکه آبرس��انی به 6 هزار و 500 روس��تا در 
کشور از طریق تانکر انجام می شود، گفت: از این تعداد 160 روستا در استان 
مازن��دران قرار دارند. وی با مقایس��ه مزیت های نیروگاه های حرارتی و برق 
آبی در استان های ش��مالی کشور، عنوان کرد: احداث نیروگاه های حرارتی 
در مازندران و گیالن هم به س��بب تولید آالینده و هم باران های اس��یدی 
مفید نیست، بنابراین نیروگاه های برق آبی در این مناطق جایگزین می شود.

چیت چی��ان گفت:  نیروگاه های کوچکی ک��ه در غرب مازندران احداث 
می شود، نیروگاه های جریانی هس��تند که آسیب های نیروگاه های حرارتی 

را ندارد.

کوتاه از ایران

رضایی��ان  رامی��ن  غفوری)س��پاهان(،  وری��ا  مدافع��ان: 
)راه آه��ن(، مرتض��ی پورعلی گنجی)نف��ت ته��ران(، محمدرضا 
خانزاده)پرس��پولیس(، امیرحس��ین صادقی)اس��تقالل(، هاش��م 
بیک زاده)اس��تقالل(، احسان حاج صفی)سپاهان(، حبیب گردانی 

)تراکتورسازی(، محمد نژادمهدی)پدیده(
محم��د  ابراهیمی)اس��تقالل(،  امی��د  میان��ی:  بازیکن��ان 
خس��رو  ته��ران(،  مبعلی)نف��ت  ایم��ان  نوری)پرس��پولیس(، 
وحی��د  تیموریان)اس��تقالل(،  آندرانی��ک  حیدری)اس��تقالل(، 

امیری)نفت تهران(، سروش رفیعی)فوالد(
مهاجم��ان: س��جاد شهباززاده)اس��تقالل(، س��ردار آزم��ون 
)روبین کازان روسیه(، مهدی شریفی )سپاهان(، مسعود حسن زاده 

)ذوب آهن(
برنامه تیم ملی تا جام ملت ها

طب��ق برنامه ریزی مس��ئوالن فدراس��یون فوتب��ال تیم ملی 
کشورمان ساعت 4:30 بامداد امروز تهران را به مقصد دوبی ترک 
 کرد. تیم ملی س��پس در ساعت 10 به وقت امارات از دوبی عازم 
ژوهانس��بورگ خواهد شد و حدود س��اعت 16 به وقت محلی به 

مقصد می رسد.
تیم ملی بدون لژیونرها )غیر از سردار آزمون( و با 23 بازیکن 
عازم این اردو  شد و بعد از بازگشت قرار است کی روش حدود 13 
بازیکن از این جمع انتخاب کرده و به همراه لژیونرها لیست نهایی 
را برای سفر به استرالیا و حضور در جام ملت های آسیا اعالم کند. 
تیم ایران در بازگش��ت از آفریقا استراحت 2 روزه خواهد داشت و 
بعد از بازی تدارکاتی با فلس��طین در تهران، عازم سیدنی می شود 
تا آخرین اردوی آماده س��ازی متصل به جام ملت ها را در استرالیا 

برگزار کند.

سرویس ورزشی -
رهبر معظم انقالب در پاس��خ به نامه معاون اول رئیس  جمهور، در ارتباط با 
برگزاری »همایش ملی ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد« و درخواست 
صدور پیام برای این همایش، مرقومه ای صادر کردند که در بخش��ی از آن آمده 
اس��ت: »نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فس��اد را تحسین می کنم، لکن این 

سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟«.
ایش��ان در ادامه می نویسند: »توقع من از آقایان محترم ]مسئوالن سه قوه[ 
این اس��ت که چه با س��مینار و چ��ه بدون آن، تصمیمات قاط��ع و عملی بدون 

هیچگونه مالحظه ای بگیرند و اجرا کنند.«.
توقع رهبر انقالب از مسئوالن و کارگزارانی که خود را تابع و پیرو مقام والیت 
می دانند، خود را وفادار به آرمان های نظام برآمده از انقالب بزرگ ملت می دانند و 
خود را خادم و خدمتگزار مردم می دانند، این است که بیش از حرف و سمینار و 
همایش و...، »عمل« کنند. دیگر پس از گذشت سال ها و کسب تجربیات فراوان، 
مش��کالت و حتی ریشه مشکالت مشخص و روش��ن است و واقعاً اگر قرار است 
کاری برای حل مشکالت، مبارزه با فساد و سنگ اندازی ها و ناراضی تراشی ها و... 
صورت بگیرد، بهانه ای وجود ندارد و فقط همتی مومنانه و عزمی مردانه و انقالبی 
باید به میدان بیاید تا مشکالت را یکی یکی حل کند و موانع را از سر راه بردارد و 
مفسدان و قانون شکنان و زیاده خواهان و ناراضی تراشان را سر جای خود بنشاند.
 حتماً بر همین اس��اس اس��ت که رهبر انقالب در قس��متی از مرقومه خود 
خطاب به مس��ئوالن سه قوه می نویس��د: »مگر وضعیت برای شما مسئوالن سه 
قوه روشن نیس��ت؟ باتوجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی 
و هماهنگی و همفکری بین مسئوالن امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی 

انجام نمی گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند...؟«. 
ب��دون تردی��د این مرقومه و توصیه مهم و مثل همیش��ه پر مغز رهبر عزیز 
انقالب اس��المی را می توان متوجه همه حوزه ها و همه مس��ئوالن دانست. مثاًل 
در همین ورزش، آیا مس��ائل، مشکالت و ریشه مشکالت ورزش تا حد زیادی بر 
همگان به ویژه مسئوالن محترم روشن نیست؟ آیا بارها از زبان مسئولین محترم 
درباره لزوم مبارزه با مفس��دان و خش��کاندن ریش��ه آنها در ورزش و رشته های 
پرهیاهویی مثل فوتبال نش��نیده ایم؟ پس چرا اقدام اساس��ی صورت نمی گیرد؟ 
آیا میان مس��ئوالن ورزش همدلی و هماهنگی وجود ن��دارد؟ در چند روز اخیر 
از ق��ول رئیس محت��رم کمیته ملی المپیک خواندیم که ایش��ان از هماهنگی و 
همراهی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک س��خن گفته اس��ت. هفته گذشته 
ب��رای چندمی��ن بار از زبان رئیس فدراس��یون فوتبال خواندیم ک��ه تابع و پیرو 
سیاست های وزارت ورزش است و... پس معطلی و دست دست کردن برای چه؟ 
آیا می ارزد که به قیمت نرنجیدن و دلخور نش��دن مشتی زیاده خواه و زورگیر و 
باج خ��واه که در اینجا و آنجای ورزش رخنه کرده، سرنوش��ت و آینده ورزش را 

معطل کنیم و استعدادها را بسوزانیم و امکانات را هدر دهیم...؟
آری، دیگر هیچ بهانه ای وجود ندارد، دیگر برای کار کردن و مبارزه با کژی ها 
و خش��کاندن ریشه های فساد در ورزش حجت تمام است. دیگر نیاز به برگزاری 
هیچ همایش و نمایشی وجود ندارد. آن هم همایش های بی اثر و خنثی که بیشتر 
ب��ه کار فریب خود و خلق می خورد تا کاری در جهت رضای خدا و خش��نودی 
خلق! مثاًل سؤال می کنیم )رئیس محترم سازمان صداوسیما هم لطفاً توجه کند(، 
وقتی اواخر سال90، رهبر معظم انقالب در دیدار با ورزشکاران، از حاشیه روی و 
حاشیه سازی برخی رسانه ها انتقاد کردند، مسئوالن فرهنگی و رسانه ای، از جمله 
در خود صداوسیما در واکنش به گالیه رهبر معظم انقالب چه کردند؟ آیا جز این 
بود که در فروردین یا اردیبهش��ت سال91، همایشی نمایش گونه در صداوسیما 
و از س��وی صداوسیما برپا شد و عده ای آمدند و سخن گفتند و چای و شیرینی 
و می��وه میل فرمودند و... رفتند؟! و بعد هم هیچ اتفاقی نیفتاد و آب از آب تکان 
نخورد و متأس��فانه ش��اهد تولید قارچ گونه برنامه های جدیدی بودیم که نه تنها 
مفید به حال ورزش نبود بلکه به حاشیه ها بیشتر دامن زدند و... به اهالی دلسوز 

ورزش دهن کجی کردند و...
در ورزش ما هم به اندازه کافی همایش و نشس��ت و جلس��ه و... برپا ش��ده 
اس��ت، بیش از اندازه هم در آن حرف زده ش��ده اس��ت، باور کنید، دیگر وقت 
عمل اس��ت. حداقل آنهایی که خود را انقالب��ی و پیرو والیت و مطیع رهبری و 
خادم مردم می دانند، با توکل به خدا مدبرانه عمل و شجاعانه به ریشه مشکالت 
ورزش حمله کنند... و این را از وظایف اصلی، شرعی و انقالبی خود بدانند چنان 
که رئیس جمهور محترم در همایش مزبور تأکید کرده اس��ت: »مبارزه با فساد و 
ریش��ه کنی آن، آرمانی همچون استقالل، مبارزه با استعمار، مبارزه با استبداد و 

ایجاد حاکمیت ملی است و باید در ردیف این موارد آن را شمرد.«

نکته  ورزشی

تصمیم قاطع و عملی  
برای مبارزه با فساد در ورزش

حدیث دشت عشق

بیش��تر از 23 سال سن نداش��ت، اما در زمان رزم 
بسیار پخته و کارآزموده می جنگید تا جایی که فرمانده 
گردان یا زهرا)س��الم اهلل علیها( ش��د. انسی دیرینه با 
بانوی دو عالم داش��ت. برای او که می خواند به پهنای 
صورت اشک می ریخت. به شهادت هم که رسید بازو و 
پهلویش میزبان ترکش ها شده بود و بنابر وصیتش بر 
روی قبرش نام حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( حک شد. 

در سال 1343 به دنیا آمد. از همان کودکی عالقه زیادی به اهل بیت)علیهم السالم( 
و مداحی ایشان داشت. بزرگ تر که شد مسجد و هیئت تنها مأمن و مأوایش شد. با 
شروع جنگ، 16 ساله بود که به خاطر مخالفت پدر و مادر دو سال بعد عازم جبهه 
شد. آن جا هم بنای هیئت  گردان یا زهرا را گذاشت. هر باری که به خانه می آمد به 
قول مادر، زخمی بود. یک بار هم شیمیایی. سرانجام این فرمانده دالور در پنجمین 
روز از ماه دوم س��ال 66 در عملیات کربالی 10 در بانه به ش��هادت رسید و بنا به 
وصیتش پیکر پاکش با لباس مقدس س��پاه در گلس��تان شهدای اصفهان در خاک 
آرمید. پاسدار شهید »محمدرضا تورجی زاده« سال 1343 در اصفهان متولد شد و 

در 1366/2/5 در عملیات کربالی 10 )منطقه بانه( به شهادت رسید.

به یاد پاسدار شهید »محمدرضا تورجی زاده«
هر وقت به خانه می آمد زخمی بود

هفته سوم لیگ برتر وزنه برداری با برتری تیم ملی حفاری به پایان رسید تا رقابت برای کسب عنوان قهرمانی 
میان این تیم و ذوب آهن به اوج حساسیت برسد.

در پایان دو روز رقابت وزنه برداران لیگی در سالن مجموعه ورزشی شهید لرکی اهواز، این تیم ملی حفاری بود که با کسب 
53/47 امتیاز باالتر از سایر تیم ها ایستاد اما در رده بندی کلی، ذوب آهن اصفهان همچنان صدرنشین باقی ماند. اما بدون شک 
درخشان ترین وزنه ها را در صحنه رقابتهای هفته سوم لیگ وزنه برداری جواد نادری باالی سر برد. این وزنه بردار تیم مناطق 
نفت خیز جنوب در حرکت یک ضرب دسته 105 کیلوگرم وزنه 192 کیلوگرم را باالی سر برد که 2 کیلوگرم بیشتر از رکورد 
ایران در این وزن بود. نادری در دوضرب هم با موفق به مهار وزنه 225 کیلوگرم شد و با حدنصاب مجموع 417 کیلوگرم عنوان 
صدرنشینی دسته 105 کیلوگرم را به دست آورد. از دیگر نکات جالب هفته سوم لیگ وزنه برداری بازگشت رشید شریفی به 
صحنه رقابتها بود. شریفی که به دلیل آسیب دیدگی، در پایان اردوی تیم ملی در مجارستان، از جمع اردونشینان خارج شد و 
شانس حضور در بازیهای آسیایی را از دست داد، در هفته سوم لیگ وزنه برداری با دوبنده ذوب آهن در صحنه رقابتها حاضر 

شد و با حدنصاب مجموع 416 کیلوگرم، بعد از بهداد سلیمی در مکان دوم ایستاد.
رده بندی مجموع لیگ وزنه برداری در پایان هفته س��وم:1- ذوب آهن اصفهان با 7 /158امتیاز2- ش��رکت ملی حفاری 

ایران با 158/3 امتیاز3- نیروی زمینی ارتش با 145/48 امتیاز و ...

رقابت برای قهرمانی در لیگ وزنه برداری به اوج رسید

*پرونده تیم جودوی نوجوانان ایران با تک مدال طالی سهیل جمال آبادی و سه برنز علیرضا خجسته، حمیدرضا ملک زاده و 
زهرا باقری در هشتمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا بسته شد.

* دهمین دوره مس�ابقات واترپلو جام باشگاه های آس�یا بین روزهای 24 تا 29 آذر به میزبانی تهران در استخر 
9دی مجموعه ورزش�ی شهید شیرودی برگزار می شود. در این رقابت ها هشت تیم از پنج کشور آسیایی حضور 
خواهند داشت. افغانستان – آلماتی و آستانا )قزاقستان( – قادسیه الخبر )عربستان سعودی( – باشگاه ورزشی 
قادسیه و الکویت )کویت( - شهید شهبازی زنجان و نفت امیدیه )ایران( تیم های حاضر در این مسابقات هستند.
* محمدحسین محبی رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه گفت: تعجب می کنم چطور مسئولین فدراسیون نام استان های 
دیگ��ری را در کنار نام کرمانش��اه برای میزبانی جام تخت��ی می آورند. وی با بیان اینکه برگزاری مس��ابقات جام تختی برای 
کرمانشاه یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه به همراه دارد، گفت: مسئولین فدراسیون باید از خدایشان باشد که ما این 
مسابقات را در کرمانشاه برگزار کنیم. االن 3 ماه است که تربیت بدنی کرمانشاه مشغول تجهیز سالن 6 هزار نفری امام خمینی )ره( 

است که بتوانیم در میزبانی خود سنگ تمام بگذاریم.
* حس�ین توکلی سرمربی رده های پایه وزنه برداری می گوید؛ اس�تارت اردوی جوانان برای حضور در مسابقات 
جهانی از بیست و پنجم آذر زده می شود و احتماال مهدی پانزوان نیز به عنوان دستیار او را همراهی خواهد کرد.

خواندنی از ورزش ایران

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم
11796224131133. نفت تهران

21796226161033.سپاهان
31794432201231.تراکتورسازي

4179441812631.فوالد
5178452922728.استقالل

6176651713424.سایپا
124-7176651920.صباي قم

222-8176471921.پرسپولیس
9175662018221.ذوب آهن

120-10174851617.پدیده
118-11173952223.استقالل خوزستان

618-1217467915.پیکان
916-13173771625.گسترش فوالد

1016-14174491525.راه آهن
1214-15172871123.نفت مسجد سلیمان

1011-16171881323.ملوان انزلی

بازگش�ت نفت به صدر جدول، شکس�ت پرسپولیس و 
توق�ف اس�تقالل مهمترین اتفاق�ات روز دوم هفته هفدهم 

رقابت های لیگ برتر بود. 
پرون��ده هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر روز پنجش��نبه با 
برگزاری 5 دیدار بس��ته ش��د که درحس��اس ترین بازی تیم فوالد 
موفق ش��د در تهران پرس��پولیس را با نتیجه دو بر یک شکس��ت 
دهد. در این بازی که در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی برگزار شد، 
برای فوالد در این دیدار محس��ن بنگر )گل  به خودی، ثانیه 31( و 
لوئیس نانگ )72( گلزنی کردند و تک گل پرس��پولیس را محمد 
نوری در دقیقه 43 به ثمر رساند. در آغاز نیمه اول بازی در حالی 
که 31 ثانیه  از ش��روع بازی گذش��ته بود، محسن بنگر پاس رو به 
عقبی برای سوش��ا مکانی ارسال کرد اما مکانی که قصد شوت زنی 
داشت نتوانست این کار را انجام دهد و روی اشتباه مسلم او دروازه 
پرس��پولیس باز شد. در ادامه پرسپولیس س��رانجام در دقیقه 43 
توسط محمد نوری به گل رسید اما  در دقیقه 72 روی کرنری که 
اسماعیل شریفات ارسال کرد، سوشا مکانی دروازه بان پرسپولیس 
اش��تباه عجیبی را انجام داد و با خروج از دروازه باعث شد لوئیس 
نانگ به راحتی و با یک ضربه سر دروازه پرسپولیس را باز کند. روی 

این گل محسن بنگر هم مقصر بود. 
در دیگر بازی پنجش��نبه و در تبریز مصاف تراکتورس��ازی و 
ذوب آهن با برتری دو بر یک ش��اگردان خطیبی به پایان رسید. در 
ای��ن دیدار ابتدا بایرامی در دقیقه 35 برای تراکتورس��ازی گل زد 
اما حس��ن زاده در دقیقه 43 کار را به تساوی کشاند. در نهایت هم 
حرک��ت خوب نریمان جهان و بایرامی منجر به یک خطای پنالتی 
از س��وی ذوبی ها شد که این توپ را ایران پوریان در دقیقه 82 به 
گل تبدیل کرد تا در نهایت این ش��اگردان خطیبی باشند که سه 
امتی��از بازی را از آن خود  کنند. در مش��هد مص��اف پدیده و نفت 

پرونده هفته هفدهم لیگ بسته شد

شکست پرسپولیس،توقف استقالل و بازگشت نفت به صدر جدول
مس��جد سلیمان با تساوی یک - یک به پایان رسید. گل پدیده را 
عنایتی در دقیقه 65 به ثمر رساند اما برتری پدیده دوامی نداشت 
تا نفت مس��جد سلیمان در دقیقه 66 گل تساوی را توسط حسین 
مالکی به ثمر برس��اند. پنجشنبه همچنین راه آهن و نفت تهران به 
دی��دار هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر نفت 
به پایان رسید. شاگردان منصوریان با این برد 33 امتیازی شدند و 
ب��ه صدر جدول تکیه زدند. تک گل نفت را وحید امیری در دقیقه 
94 به ثمر رساند. در آخرین بازی هفته هفدهم هم دیدار تیم های 
اس��تقالل خوزستان و استقالل تهران با تساوی پرگل و کم سابقه 
چهار - چهار به پایان رسید. گل های استقالل تهران را در این بازی 
یعقوب کریمی دقیق��ه 4، امید ابراهیمی دقایق 28 و 50)پنالتی( 
و سجاد ش��هباززاده دقیقه 62 به ثمر رساندند و گل های استقالل 
خوزستان توسط سید مهدی سیدصالحی دقایق 28 و 43، مهدی 

مومنی دقیقه 37)پنالتی( و محمد طیبی دقیقه 74 زده شد.

عض�و مجلس خبرگان رهب�ری حضور خیل 
عظیم دلدادگان حس�ینی در کرب�الی معلی را 
رزمایش وفاداری به دین و عشق به اهل بیت)ع( 

دانست.
به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت اهلل سیداحمد خاتمی 
جمعه ش��ب در آیین س��وگواری اربعین حسینی در 

مس��جد امام حسن مجتبی)ع( در جزیره کیش گفت: 
پیام این اجتماع به دنیای استکبار این است که هیچ 

قدرتی توان مقابله با مسلمانان عاشق را ندارد.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش به گروه های 
تکفیری از جمله داعش در زمان حاضر اش��اره کرد و 
گفت: این گروه ها با شست  وش��وی مغزی افراد ناآگاه 

دست به ارتکاب اعمال غیرانسانی و جنایت می زنند و 
خود را مدعی دفاع از اسالم می دانند.

آیت اهلل خاتمی با ی��ادآوری جنایات رژیم غاصب 
صهیونیس��تی علیه مردم مظلوم غزه گفت: این گروه 
مدعی دفاع از اس��الم در مقابل این جنایات س��کوت 

کرده و حقیقت را تحریف می کنند.

وی ب��ا یادآوری اینکه بیش از یک میلیون و 300 
هزار نفر از کشورمان زائر حرم امام حسین)ع( هستند 
گفت: حضور خیل عظیم دلدادگان و عاشقان حسینی 
در کربال پیام بزرگی به دنیای استکبار و جهان بشریت 
می دهد که هیچ قدرتی توان مقابله با مسلمانان عاشق 

را ندارد.

امام جمعه موقت تهران:

حضور دلدادگان حسینی در کربال، رزمایش وفاداری به دین است

تبریز - خبرنگار کیهان: 
میزان تولید موشک در جمهوری اسالمی ایران 
به حدی است که ما جایی برای انبار این موشک ها 

نداریم.
جانش��ین فرمانده کل س��پاه پاس��داران، در کنگره 
ش��هدای دانش��جو در دانش��گاه تبریز گف��ت: ایران در 
عرصه ه��ای مختل��ف، در حال تبدیل ش��دن به قدرت 

جهانی است.
حسین سالمی تولید موشک های بالستیک را نشان 
قدرت علمی و تکنولوژیکی ایران دانست و افزود: جمهوری 
اسالمی ایران در تولید و به کارگیری موشک های دوربرد، 
به توانمندی بسیار کوبنده و باالیی دست یافته که موجب 

اقتدار کشور و دفاع بازدارنده شده است.
وی تصریح کرد: در ش��رایطی این نیرو و توانمندی 

را به دست آورده ایم که چند دهه است مورد دشمنی و 
هجوم و تحریم دشمن قرار داریم.

وی با اش��اره به 311 دانشجوی ش��هید آذربایجان 
شرقی، شهدا را ضامن اقتدار نظام دانست و افزود: امروز 

هر چه داریم، از برکت خون این عزیزان است.
سالمی در کنگره شهدای دانشجو در دانشگاه تبریز 

سخن می گفت.

جانشین فرمانده کل سپاه در تبریز:

جای كافی برای انبار موشک های تولیدی نداریم

همدان- خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: بدهی 
17 هزار میلیارد دالری و بروز مشکالت همه جانبه 

پایان قدرت آمریکا را رقم زده است.
سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی در جلسه شورای 
اداری استان همدان افزود: در حال حاضر دولت آمریکا 
با مشکالت عدیده ای در زمینه های اقتصادی، سیاسی، 
انسجام داخلی، فرهنگی و نظامی و نیز بدهی خارجی 
17 هزار میلیارد دالری که روزانه 2/5 میلیارد دالر به 

آن افزوده می شود، مواجه است.
وی اضافه کرد: به تازگی نیز 6 هزار و 500 س��ند 
علیه حقوق بشر در آمریکا، منتشر شده که موقعیت این 
کشور را در مسائل حقوق بشری ضعیف ساخته است.

نق��دی با اش��اره ب��ه رهنمودهای حض��رت امام 

خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب مبنی بر پیاده کردن 
استراتژی دفاع همه جانبه توسط بسیج، اظهار داشت: بر 
همین اس��اس، امروز بسیج خود را موظف می داند که 
در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، مجازی، 
مبارزه با تروریس��م و... وارد فعالیت شده و در صحنه 

حضور داشته باشد.
وی یادآور ش��د: ب��ا توجه به محور ق��رار گرفتن 
اقتصاد مقاومتی در کش��ور، بس��یج نیز در این عرصه 
وارد ش��ده و سعی دارد با جذب س��رمایه های بسیار 
اندک مردمی و امکانات و هزینه کم، به تولید و ایجاد 

اشتغال کمک کند.
نقدی همچنین در جمع بس��یجیان شهرس��تان 
همدان، در مورد فعالیت های مس��لحانه بسیج، اظهار 
داشت: نیازی به حضور مسلحانه بسیج در سطح کشور 

نیست و فضا را نباید امنیتی کرد.
وی افزود: ایران اس��المی ش��رایط ع��ادی دارد و 
کشوری امن است و بدون جهت نباید فضا را امنیتی 
کرد چرا که حتی کشورهای ناامن نیز سعی می کنند 

چهره پلیسی ایجاد نکنند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفان با اشاره به تالش 
دشمن برای متهم کردن بسیجیان به اقدامات بی اساس 
مانند اسیدپاشی و... ادامه داد: دشمن در آسمان، زمین 
و دریا گرفتار ترفندهای سپاه است و حتی جاسوسان 
آنها در دام نیروهای اطالعاتی سپاه گرفتار می شوند.

وی اضافه کرد: دشمنان باید هم از دست سپاه و 
بسیج عصبانی باشند و جیغ بنفش بکشند چون از هر 
مسیر و معبری که علیه انقالب و درهم شکستن نظام 
اسالمی وارد می شوند به سد بسیج برخورد می کنند.

ال�ی  مس�ئول س�امانه پ�روازی رزمای�ش 
بیت  المقدس دشتستان بوش�هر گفت: 9 پهپاد 
برای نشان دادن توانمندی های علمی و تخصصی 
بس�یجیان در آسمان این شهرس�تان به پرواز 

درآمدند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از بوش��هر، بس��یجی خلبان 
محمدجعفر آبادی جمعه در حاشیه برگزاری رزمایش 
الی بیت  المقدس دشتس��تان اف��زود: تصویربرداری از 
محل عملیات تاکتیکی بسیجیان در رزمایش، هدایت 
آنها و ارس��ال همزمان تصاویر به مرکز از قابلیت های 

این نوع پهپادها است.
وی اضافه کرد: به پرواز درآمدن یک دستگاه هگزا 
کوپتر ب��ا قابلیت عکس��برداری از رزمایش، عملیات 
رزمی آن و ارس��ال همزم��ان عکس ها به مرکز و یک 
فروند هواپیمای گالیدر الکترونیکی از توانمندی های 

بسیجیان استان بوشهر در این رزمایش بود.
نماین��ده ق��رارگاه مرکزی امام هادی)ع( بس��یج 
نی��ز گف��ت: تاکتیک های اجرا ش��ده در رزمایش الی 
 بیت المقدس در دشتس��تان به طور دقیق متناسب با 

سناریوی تهدیدهای دشمنان بوده است.
س��رهنگ کاظ��م زبیدانی اف��زود: با تک��رار این 
رزمایش ه��ا بای��د بتوانیم در بین آح��اد جامعه بویژه 
بسیجیان جان بر کف در پاسداری و حفاظت از کیان 

جمهوری اسالمی آمادگی ایجاد کنیم.
رزمایش الی بیت المقدس دشتس��تان به مدت 2 
روز در مح��ل تیپ رزمی تاکتیکی آیت اهلل بهاءالدینی 

ارتفاعات حومه شهر برازجان برگزار شد.

پرواز 9 پهپاد 
در رزمایش الی بیت المقدس بوشهر

نایب رئیس مجلس با اش�اره به تحریم های 
دش�من علیه ایران،  گفت: چنی�ن تحریم های 
ظالمانه ای اگر علیه کشور دیگری اعمال می شد، 
به طور حتم تسلیم آن را در پی داشت، اما ایران 
در این زمینه نیز دشمن را مایوس کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از مالیر، حجت االسالم 
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در یادواره 223 شهید 
بخش جوکار از توابع شهرس��تان مالیر تصریح کرد: 
تاکنون هیچ تحریمی علیه بانک مرکزی هیچ کشوری 
اعمال نش��ده اما این تحریم علیه بانک مرکزی ایران 
اعمال شده و این نشان از عمق دشمنی نظام سلطه 

با ایران اسالمی دارد.
وی با اشاره به هوشمندی رهبر فرزانه انقالب در 
تمام عرصه  ها افزود: ملت ایران نیز در تمام ش��رایط 

سخت در کنار رهبری ایستاده و با حرکت در مسیر 
رهنمودهای والیت حماس��ه های بزرگی خلق کرده 

است.
نایب رئیس مجلس با اشاره به مذاکرات هسته ای 
ایران و گروه 1+5 بیان کرد: تیم مذاکره کننده ایران 
با اقت��دار، ادب و احترام در مقابل قدرت های بزرگ 
جهان ایس��تاد و امروز دنیا با دی��ده احترام به ملت 

ایران می نگرد.
وی اف��زود: ملت ایران با اقتدار برای حفظ منابع 
مالی و حقوق هس��ته ای خود ایستاده و به هیچ وجه 

از مواضع خود کوتاه نمی آید.
ابوترابی فرد بیان ک��رد: پیام ملت ایران ادامه راه 
ش��هدا، آرمان ها و اندیشه های امام راحل است و در 

این زمینه با اقتدار از منافع خود دفاع می کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

ملت ایران از حقوق هسته ای خود كوتاه نمی آید
دبیر ش�ورای عالی امنیت ملی گفت: وضعیت 
دفاعی حاش�یه اروند رود »دژ خاکی« به وضعیت 

رفاهی برای مردم این مناطق تبدیل می شود.
علی شمخانی روز جمعه در حاشیه آئین کلنگ زنی 
عملیات برداش��ت دژ خاکی مینوش��هر در گفت وگو با 
خبرنگار فارس در این شهر اظهار کرد: افزوده شدن آبادان 
و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد در راستای توسعه یکی 
از پایه های اساسی استان یعنی توسعه تجارت بود تا به 
ش��کلی بتوانیم آس��یب های جدی را که مردم آبادان و 
خرمشهر و مینوشهر در طول جنگ دیدند جبران کنیم.

وی از ای��ن اقدام به عن��وان یک اقدام بزرگ پس از 
خاتم��ه جنگ تحمیلی نام ب��رد و ادامه داد: از این پس 
یکی از موانع توس��عه ای در منطق��ه )وجود دژ خاکی( 
رفع خواهد ش��د به این امید که در ادامه گام هایی برای 
توسعه این مناطق برداشته شود و منافع شیرین منطقه 

آزاد اروند به ذائقه مردم آبادان و خرمشهر منتقل شود.
شمخانی با بیان اینکه این کار یکی از گام های اصلی 
در راستای توسعه منطقه است، گفت: در برخی نقاط دژ 
برداش��ته شده اما در مینوشهر قرار است تا 11 کیلومتر 
آن برداشته شود و به ترتیب در فازهای بعدی نیز مابقی 

دژ برداشته می شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه موضوع الیروبی اروند 
یک بحث دوجانبه میان ایران و عراق اس��ت، گفت: در 
مالقاتی که با وزیر امورخارجه عراق در سفر اخیر وی به 
ایران داش��تیم  موضوع الیروبی اروند  رود و اهمیت حل 
این مشکل به منظور توسعه اقتصادی منطقه به عنوان 

یک گلوگاه مطرح شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: طرف عراقی 
قول داد که از لحظه مالقات به بعد به دنبال راه حلی باشد 
که بتوانیم این مشکل را با دوستان عراقی مان حل کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد

تغییر وضعیت حاشیه اروند رود از دفاعی به رفاهی

سرتیپ محمدرضا نقدی عنوان کرد

پایان قدرت آمریکا با بدهی 17 هزار میلیارد دالری


