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س��رمربی تیم مل��ی میگوید
هدف او و ش��اگردانش کسب
سه امتیاز بازی با کامبوج است
اما به دنبال بازی هجومی هم
هستند.به گزارش ایسنا ،مارک
ویلموتس در نشس��ت خبری
پی��ش از دیدار تیم ملی فوتبال
ای��ران مقابل کامب��وج گفت:
هدفم��ان در نخس��تین بازی
خانگی ،پیروزی و کس��ب سه
امتیاز اس��ت .پیروزی برای ما
اهمیت دارد و قصد داریم بازی
هجومی ارائه دهیم .در س��ه بازی نخس��ت هدف ما بازی
هجوم��ی ب��ا مالکی��ت توپ باال بود تا بیش��ترین موقعیت را
ایجاد کنیم.س��رمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران درباره
مسیر دشوار تیم ملی تا رسیدن به جام جهانی و برنامههای
تعیین شده برای رسیدن به این هدف خاطرنشان کرد :هدف
اولیه ما کوتاه مدت اس��ت .میخواهیم در مس��ابقات انتخابی
جام جهانی به خوبی پیش برویم و امتیازات را کسب کنیم.
ارائه یک بازی هجومی و صدرنش��ینی در گروه هدف اولیه
ماس��ت.در ادامه خبرنگاری درباره پرداختن نشدن دستمزد
ویلموتس و تاثیر این موضوع روی جنگندگی او در هدایت
تی��م ملی پرس��ید که س��رمربی بلژیکی تی��م ملی علیرغم
اخطار مدیر رس��انهای نشس��ت خبری گفت :من یک مربی
هس��تم و تیم ملی ایران را دوس��ت دارم .هدف ما این اس��ت
که بازی خوبی ارائه دهیم و به پیروزی برسیم .سایر مسائل
در ادامه حل میشود.ویلموتس در واکنش به این که فاصله
خط��وط مختل��ف تیم ملی در زمی��ن در بازی با هنگکنگ
مناس��ب نبود و اش��تباهاتی در ساختار دفاعی تیم ملی وجود
داش��ت گفت :بدون اینکه خالف نظر ش��ما صحبت کنم،
چط��ور میش��ود که بازی هجوم��ی را پیش برد بدون اینکه
ریسکی در بخش تدافعی وجود نداشته باشد .در زندگی برای
کس��ب موقعیت باید ریس��ک کرد .اگر بازی را خوب ببینید،

گردشگریخشونتراعقبمیراند

ته��ران راهاندازی ش��ده و نمایندگان ۵٣
کش��ور در آن عضوی��ت دارند ،توضیحات
کوتاه��ی داد و گف��ت :متاس��فانه ایران در
حوزه گردش��گری س�لامت اقدام زیادی
را نتوانس��ته انجام بدهد .این ش��ورا نیز در
این  7س��ال س��عی کرد فارغ از بودجههای
دولتی ،فعالیتهای خود را در حوزه غرب
آسیا توسعه دهد.او به اسناد باالدستی که
درباره توس��عه گردشگری سالمت تاکید
دارن��د ،اش��اره ک��رد و اف��زود :ارتباط ما با
کش��ورهای اسالمی درحال توسعه است.
فتنهها در برادری کش��ورهای مس��لمان
خللی ایجاد نخواهد کرد.کرمی س��پس از
راهاندازی س��امانه جامع خدمات سالمت
خبر داد و گفت :این س��امانه به چند زبان خواهد
بود که در کشورهای اسالمی قابل دسترس است.
امیدواریم همه کشورها از طریق این سامانه سهم
عادالنهای در گردش��گری سالمت و گردشگری
ورزشی بدست آورند.وی یادآور شد« :گردشگری
سالمت» حوزهای درآمدزا و اشتغالآفرین است.
در ای��ن ح��وزه تخصصی میتوانیم به  ١۴کش��ور
همس��ایه خدمت دهیم .فقط الزم اس��ت دیدگاه
دولتمردان و مسؤوالن در حوزه فنآوری و نوآوری
گردشگری سالمت تغییر کند.

حمید جبلی «رستم و دیو و آشنایان» را روی دیوار میبرد
میش��ود.این نمایشگاه در گالری «سروناز» شیراز برپا
میشود و افتتاحیه آن فردا (پنجشنبه)  ۱۸مهر ماه است
و جبلی برای این برنامه ،راهی ش��یراز خواهد ش��د.آثار
نمایش��گاه «رس��تم و دیو و آش��نایان» اکرولیک روی
بوم و فضای آنها نزدیک به نقاشی قهوهخانهای است.
نقاش��یهای حمی��د جبل��ی از روز ۱۸مه��ر ماه بر دیوار
نمایش��گاه «س��روناز» ش��یراز قرار میگیرند و به مدت
یک هفته مهمان ش��هر «سعدی» و «حافظ» خواهند
بود.س��ازنده فیلمهای «پس��ر مریم» و «خواب سفید»
با کتاب تازه خود مهمان کتابفروش��یها هم میش��ود؛
کتابی که نامش «خاطرات پسربچه شصت ساله» است
و  ۳۲قصه را دربرمیگیرد؛ قصههایی که از زمان تولد
ت��ا پنجس��الگی را روایت میکنن��د .این مجموعه در ۵

تارتار با نفتمسجدسلیمان فسخ کرد

ما همیش��ه یک در مقابل یک
را در طول بازی داشتیم .وقتی
 ۴۰مت��ر رو ب��ه جلو میروید با
وقتی که مقابل محوطه جریمه
خ��ودی بازی میکنید ،تفاوت
وجود دارد.وی ادامه داد :سعی
میکنیم یارگیری تک به تک
را داش��ته باشیم و اگر بازیکنی
ه��م زمین بخ��ورد ،من از آنها
حمای��ت میکن��م .در زندگی
باید خطر کرد .اگر ش��ما از من
ب��ازی تدافعی میخواهید ،من
راضی نیستم و قطعا سردار هم راضی نیست( .سردار آزمون،
س��رمربی تیم ملی را در نشس��ت خبری همراهی میکرد).
سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران درباره دعوت نشدن
چندی��ن بازیکن سرش��ناس از جمل��ه علیرضا جهانبخش و
دع��وت از بازیکن��ان ج��وان مانند محمد محب��ی و احتمال
بازگش��ت بازیکنان سرش��ناس گفت :دعوت ش��دن به تیم
ملی یک پروسه باز و نه بسته ،است .در مورد جهانبخش ۹۰
دقیقه مقابل هنگکنگ بازی کرد .به باش��گاهش برایتون
بازگشت و مصدوم شد .با تیم پزشکی این باشگاه در تماس
بودیم .او  ۱۰روز تمرین نکرد و این را در نظر بگیرید که بدن
او آماده بازی کردن در تیمش نبود .من درباره کیفیت بازیکن
صحبت نمیکنم به او نتوانسته روی یک ریتم مناسب بازی
کند .سعی کردیم نگاه بلند مدت داشته باشیم که او  ۱۵روز
در تیمش حضور داش��ته باش��د و در ادامه به ترکیب اصلی
بازگردد.ویلموتس اضافه کرد :این موضوع درباره عزتاللهی
و صیادمنش صدق میکند .اگر بازیکنان در باشگاه خود در
ترکیب اصلی بازی نکنند ،به تیم ملی هم باز نمیگردند .سعی
کردیم در باشگاه خود بمانند و به ترکیب اصلی اضافه شوند.
هدف دیگر ما این است که کسی مطمئن نباشد همیشه به
تیم ملی دعوت میشود و رقابت را در تیم ملی تقویت کنیم
و تا هسته اصلی تیم ملی بزرگتر شود.

س��رمربی تیم فوتبال نفتمسجدس��لیمان قرارداد
خود را با این باشگاه به صورت یک طرفه فسخ کرد.
به گزارش ایسنا ،مهدی تارتار که چند روز پیش به
دلیل مشکالت شخصی و همچنین مشکالت مالی
باشگاه نفتمسجدسلیمان از هدایت این تیم استعفا
داد ،امروز نیز درخواست فسخ یک طرفه قرارداد خود
را به سازمان لیگ اعالم کرد.مسووالن باشگاه نفت
که همچنان به بازگش��ت تارتار به مسجدس��لیمان
امیدوارن��د ،در ح��ال رایزنی با این مربی هس��تند تا
بتوانن��د او را ب��رای ادامه کار متقاعد کنند.تارتار روز
گذشته نیز در گفتوگو با ایسنا عنوان کرده بود که
دیگر به مسجدسلیمان بر نمیگردد.

تاخیر عجیب در ارائه گزارش علت
سقوط کودک سنگنورد اصفهانی

در حالی که قرار بود مقصران حادثه س��قوط آرمان
غیاثی ،کودک  ۸ساله سنگنورد اصفهانی که در اثر
بیاحتیاطی و غیر اس��تاندارد بودن س��الن سه هفته
اس��ت در کما به س��ر میبرد پیش از این اعالم شود
هنوز هیچ اقدامی در این باره انجام نش��ده اس��ت.به
گزارش ایسنا ،روز جمعه  ۲۹شهریورماه و در جریان
مس��ابقهای بدون مجوز در س��الن ایثار فوالدشهر،
آرمان غیاثی کودک سنگنورد  ۸ساله از ارتفاع زیاد
سقوط کرد و دچار آسیب جدی شد .او همچنان در
بخ��ش مراقبتهای ویژه بیمارس��تان الزهرا (س)
اصفهان بستری است .علل اولیه این حادثه قصور
و سهل انگاری مسووالن برگزاری مسابقات سنگ
نوردی و نبود تش��ک اس��تاندارد اعالم شده است و
قرار بود که گزارش تکمیلی درباره ابعاد این حادثه
از سوی فدراسیون کوهنوردی منتشر شود که البته
تا کنون خبری نش��ده اس��ت.این در حالی است که
از آن حادثه حدود  ۲۰روز میگذرد و هیچ گزارش
فنی کاملی ارائه نشده است .معلوم نیست چرا برای
اعالم مقصران این حادثه این زمان طوالنی تاخیر
افتاده است.

روزنامه اقتصادی اسکناس در استان های زیر نمایندگی فعال می پذیرد

در چهارمین کنگره سالمت کشورهای اسالمی مطرح شد

از صادرکنن��دگان بیم��ار در جهان بود ،درحالیکه
اینک یکی از نقاط مرجع درمانی در جهان شناخته
میشود.زالی ،طب سنتی ایران را یک ذخیره غنی
دانست و گفت :امیدواریم با نگاه علمی و واکاوی
شواهد ،نسخهی نوینی از طب سنتی ایران را برای
درمان ارائه کنیم.وی همچنین به پیش��رفتهای
کش��ور در حوزه گردش��گری سالمت اشاره کرد.
مه��دی کرم��ی رییس ش��ورای سیاس��تگذاری
مرکز توس��عه گردش��گری کشورهای اسالمی ـ
نیز درباره مرکز توس��عه گردش��گری کشورهای
اس�لامی ک��ه حدود هفت س��ال دبیرخانه آن در

از میان اخبار

ویلموتس:

30نما

حمی��د جبل��ی این روزها هم درگیر برپایی نمایش��گاه
تازه خود اس��ت و هم در انتظار ورود تازهترین کتابش
ب��ه ب��ازار کتاب.به گزارش ایس��نا ،ای��ن هنرمند که در
کارنام��ه هنریاش ،نوش��تن نمایش��نامه و فیلمنامه،
فیلمس��ازی ،عکاسی ،نقاش��ی ،بازیگری ،صداپیشگی
و تئاتر عروس��کی و  ...را دارد ،در نخس��تین روزهای
پاییزی ،مش��غول برنامهریزی برای برگزاری تازهترین
نمایش��گاه نقاش��ی خود است و در عین حال قرار است
کتاب تازهاش مهمان کتابفروشیها شود.نمایشگاه تازه
او یک نمایش��گاه نقاش��ی اس��ت با نام «رس��تم و دیو و
آش��نایان» که در ش��یراز برگزار میشود.نمایشگاه تازه
این هنرمند یک نمایشگاه انفرادی است که در آن حدود
 ۲۰تابلوی نقاش��ی از حمید جبلی به نمایش گذاش��ته
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رزمایش غیر مترقبه نیروی زمینی ارتش در شمال غرب کشور

چهارمی��ن کنگ��ره بینالملل��ی
س�لامت کش��ورهای اس�لامی ب��ا
مح��ور «گردش��گری س�لامت»
درحالی برگزار ش��د که وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
ب��ه عنوان یکی از متولیان اصلی این
حوزه ،غایب مهم آن بود .افغانستان،
عم��ان ،ترکیه ،جمهوری آذربایجان
و صربستان کشورهای حاضر در این
کنگره بودند ،درحالیکه کشور عراق
به عنوان یکی از بازارهای اصلی ایران
در حوزه گردش��گری س�لامت هیچ
نمایندهای نداش��ت.به گزارش ایسنا،
علیرضا زالی ،رییس چهارمین کنگره
سالمت کشورهای اسالمی که روز گذشته با حکم
وزیر بهداش��ت سرپرس��ت دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی شد ،در سخنانی که امروز  17مهر ماه
در هتل هما تهران داشت با اشاره به پیشرفتهای
پزشکی و تحوالت علمی در کشورهای اسالمی و
ایران ،اظهار کرد :ذخایر علمی و پزشکی ارزندهای
در این کش��ورها وجود دارد .در ایران تقریبا هیچ
اقدام تخصصی و فوقتخصصی پزشکی و درمانی
س��راغ نداریم که به دس��ت پزشکان ایرانی انجام
نش��ود.او ادام��ه داد :ای��ران تا س��ه دهه قبل یکی
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س��الگی جبلی به پایان میرس��د و مجموعه دومی هم
دارد که نامش «رفتن به دبس��تان» و قرار اس��ت بعدتر
منتش��ر ش��ود«.خاطرات پسربچه شصت ساله» را نشر
«پریان» منتشر میکند و قرار است نیمه دوم مهر ماه
وارد بازار شود تا حمید جبلی در ماه تولد خود ،دو رویداد
هنری را رقم زده باشد.همین ناشر پیش از این نمایشنامه
«دوستان با محبت» دیگر اثر این هنرمند را منتشر کرده
بود ،نمایشنامهای که شهریور سال  ۹۵در مجموعه تئاتر
ش��هر رونمایی شد.جبلی که سالها تجربه عکاسی در
تئاتر را دارد ،سال  ۹۶نیز نمایشگاه نقاشی دیگری را با
نام «کابوسهای شیرین» در گالری «آتبین» برپا کرد
و س��ال  ۹۷نیز نمایش��گاه عکس خود را با نام «ماسوله
 » ۶۷در همین گالری برگزار کرده بود
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