
جام در تهران ماند 

صدرآسیا   مثل آب خوردن!

ماکرون همچنان با مشت آهنین مخالفان را می نوازد 

بازداشت ۶۴ معترض جلیقه  زرد در اعتراضات پاریس

والیب�ال  مل�ی  تی�م 

سعید احمدیان
  ورزشی

کش�ورمان دی�روز در 
فینال والیبال قهرمانی 
 آس�یا ب�ا نتیج�ه 3 ب�ر صف�ر اس�ترالیا را قاطعانه 
شکس�ت داد و ب�ا اقت�دار قهرم�ان آس�یا ش�د. 
در روز پایانی رقابت ه��ای والیبال قهرمانی آس��یا، تیم 
ملی کشورمان عصر دیروز در بازی فینال برابر استرالیا 
به میدان رفت. تیم کش��ورمان ک��ه در مرحله گروهی 
مقابل این تیم نتیجه را واگذار کرده بود، در بازی دیروز 
آمده بود تا با یک تیر دو نشان بزند، هم در تهران جشن 
قهرمانی بگیرد و هم شکست مرحله اول را جبران کند. 
بر خالف بازی های گذش��ته، در بازی دیروز تماشاگران 
هم س��نگ تمام گذاش��تند و س��الن آزادی را پر کرده 
بودند تا با حمایت های ش��ان همراه تی��م ملی جام را در 
 تهران نگه دارند و در جش��ن قهرمانی والیبال در آس��یا 

شریک شوند. 
ایگور کوالکوویچ برای شروع این مسابقه از ترکیب سعید 

معروف، سید محمد موسوی، علی اصغر مجرد، امیر غفور، 
میالد عبادی پور، فرهاد قائمی و محمدرضا حضرت پور 
اس��تفاده کرد. هرچند در شروع مس��ابقه تیم استرالیا 
به امتیاز اول رس��ید اما در ادامه تیم کشورمان طوفانی 
ظاهر شد و وقت اول فنی استراحت با برتری 8 بر 3 تیم 
کشورمان به دست آمد. این اختالف در ادامه بیشتر شد 
و شاگردان کوالکوویچ که نشان دادند در روز خوب شان 
هستند، وقت دوم فنی اس��تراحت را هم با برتری 16 بر 
9 به نفع خودش��ان به پایان رس��اندند تا با این فاصله 7 
امتیازی کار سختی برای برتری در س��ت اول پیش رو 
نداشته باشند. در نهایت هم ست اول با برتری 25 بر 14 
به نفع تیم ملی کش��ورمان به پایان رسید تا یک بر صفر 
در ست شماری از استرالیا پیش بیفتیم. ست دوم را هم 
مانند ست اول، تیم کش��ورمان برتر از استرالیا آغاز کرد 
و از همان امتیازهای اول با این تیم فاصله انداخت. این 
برتری سبب شد وقت اول فنی استراحت با نتیجه 8 بر 4 
و فاصله 4 امتیازی ایجاد شده به سود ایران رقم بخورد. 

این فاصله در ادامه بیشتر هم شد و در وقت دوم فنی به 6 
امتیاز رسید و دو تیم در حالی به وقت دوم فنی استراحت 
رفتند که نتیجه مس��ابقه 16 بر 10 به نف��ع ایران روی 
اسکوربورد سالن 12هزار نفری آزادی ثبت شده بود. این 
ست هم همان طور که پیش بینی   می شد با برتری 25 بر 
17 ایران تمام شد تا شاگردان کوالکوویچ تنها یک ست 

دیگر برای قهرمانی نیاز داشته باشند. 
ست سوم را دو تیم از امتیازهای ابتدایی پا به پا آغاز کردند 
و امتیاز به امتیاز باال آمدند اما باز هم این تیم کشورمان 
بود که وقت اول فنی استراحت را با برتری 8 بر 7 رقم زد. 
بازی نزدیک دو تیم ادامه داشت و این بار استرالیایی  ها 
بودند که پیش افتادند اما والیبالیست های کشورمان این 
اختالف را جبران کردند تا وقت دوم فنی استراحت هم با 
نتیجه 16 بر 15 ایران به دست بیاید. سرانجام ست سوم 
هم با برتری 25 بر 21 والیبالیس��ت های ایران به پایان 
رسید تا تیم کشورمان مقتدرانه استرالیا را شکست دهد 

و قهرمان آسیا شود. 

از  فرانس�ه همچن�ان    بین الملل 
سیاست مشت آهنین در 
مواجهه ب�ا اعتراضات ضد دولتی اس�تفاده می کند. 
 پلی�س فرانس�ه ب�رای متف�رق ک�ردن معترض�ان 
جلیق�ه زرد ب�ه ش�لیک گاز اش�ک آور در نزدیکی 
ایس�تگاه راه آهنی در پاریس متوس�ل ش�د. پلیس 
فرانسه ۶۴ تن را در این رابطه بازداشت کرده است. 
به گزارش ایس��نا، به نق��ل از خبرگزاری اس��پوتنیک، 
روز سه   ش��نبه یک راهپیمایی دیگر از سوی معترضان 
جلیقه زرد در منطقه پالس لمدلن برگزار ش��د و پلیس 

هم اقدام به راندن معترضان از میدان به سمت ایستگاه 
راه آهن س��ن الزار کرد؛ اقدام��ی که باعث ش��د برخی 
معترضان با پلیس درگیری لفظی پیدا کنند. صد  ها تن 

در این اعتراض حضور داشتند. 
معترضان به ساختمان ایس��تگاه راه یافته و از آن عبور 
کردند. درگیری   هایی میان آنها با پلیس در داخل ایستگاه 
رخ داد و در خروجی ایستگاه، پلیس علیه معترضان گاز 

اشک آور استفاده کرد. 
در همی��ن حال، پاری��س همزمان با ت��الش معترضان 
ضد دولتی ب��رای از س��رگیری جنبش جلیق��ه زرد  ها 

علی��ه بی عدالتی اقتص��ادی و دولت امانوئ��ل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه، در شرایط امنیتی شدیدی به سر 
می برد. چندین درخواست برای اعتراضات در پاریس و از 
سوی حامیان جلیقه زردها، فعاالن محیط زیستی و یک 

اتحادیه کارگری چپ افراطی مطرح شده است. 
مقام های پاریس بی��ش از 7هزار پلیس مس��تقر کرده  
و معترض��ان را از حضور در مناطق مرک��زی چون کاخ 
ریاست جمهوری، س��اختمان پارلمان، شانزه لیزه، برج 
ایفل و کلیسای نوتردام منع کرده اند. در این اعتراضات 

64 معترض بازداشت شده اند. 

ی  بت ه�ا قا ر   ورزشی
آزاد  کش�تی 
قهرمانی جهان دیروز با کس�ب یک مدال 
نق�ره در 92 کیلوگ�رم از س�وی علیرضا 
کریمی و یک نش�ان برنز در 70 کیلوگرم 
توس�ط یونس امام�ی ادام�ه پی�دا کرد.

در دیدار نهایی وزن 92 کیلوگ��رم عصر دیروز 
علیرضا کریمی ب��ه مصاف کاک��س امریکایی 
نفر اول جهان در س��ال گذش��ته رفت و در یک 
کش��تی س��خت با نتیجه 4 بر صفر مغلوب این 
کشتی گیر قدرتمند امریکایی شد و به مدال نقره 
جهان بس��نده کرد. اما در دیدار رده بندی وزن 
70کیلوگرم ، یونس امامی برابر حریف انگلیسی به 
روی تشک رفت و در حالی که 8 بر صفر پیش بود 
در مدت زمان یک دقیقه و 13 ثانیه حریف خود 

را ضربه فنی کرد و مدال برنز را بر گردن آویخت. 
دیروز و در کشتی های چهار وزن پایانی در وزن 
61 کیلوگرم بهنام احسان پور پس از استراحت 
در دور نخست در دور دوم کشتی گیر ترکیه را 
مغلوب کرد. وی در مرحله یک چهارم نهایی از 
س��د نماینده آذربایجان گذشت و راهی مرحله 
نیمه نهایی شد. احس��ان پور در این مرحله در 
یک کشتی پایاپای با نتیجه 2 - 2 مغلوب ادریس 
اف روس ش��د و به دی��دار رده بن��دی رفت. در 
86کیلوگرم حسن یزدانی کوالک کرد. قهرمان 
کشتی کشورمان پس از استراحت در دور نخست، 
به ترتیب کشتی گیران پورتوریکو، مجارستان، 
روس و س��ان مارینو را با قدرت ضربه فنی کرد 
و راهی دیدار فینال ش��د. یزدانی امروز در دیدار 

فینال به مصاف دیپاک پونیا از هند می رود.

کوالک یزدانی در کشتی آزاد قهرمانی جهان
کریمی نقره ای شد، امامی برنزی

يادداشت هاي امروز

درس کوالکوويچ به مدعيان اخالق ورزش
سعيد احمديان
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فرهنگ عاشورا الهام بخش گفتمان مقاومت
سيدعبداهلل متوليان
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 اصالح ساختار 
به حذف يارانه بگيران محدود شد ؟ / مهران ابراهيميان
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه  31 شهریور 1398   -    22 محرم 1۴۴1
سال بیست و یکم- شماره 5752 - 1۶ صفحه

قیمت: 1000  تومان

صفحه جدید زی مؤمنانه در روزنامه جوان به 
زندگی مسئوالنی می پردازد که ساده زیستی 
مؤمنان�ه را در چه�ار ده�ه از عم�ر انقالب 
حفظ کردن�د. آغازین دفتر ب�ه زندگی امام 

مستضعفان پرداخته است.

مؤمنانهزي

صفحه» زي مؤمنانه«

فرمانده کل سپاه:

سرزمین دشمن متجاوز را میدان اصلی جنگ می کنیم

  دالل بازي  مدیرعامل سایپا 
120 میلیارد خسارت بارآورد

 »فروش صندلي پزشکي«
 روي ميز قضايي

 3  بسته اقتصاد بدون نفت 
روی ميز سران قوا

  فساد رخنه کرده در برخي دستگاه ها موجب ش��ده صندلي هاي دانشگاهي 
به جاي آنکه براساس توان علمي افراد تقس��یم شود، براساس توان مالي به افراد 

پولدارتر برسد 

جزئیات بسته هاي قطع وابستگي بودجه به نفت

سردار سالمی: تهاجم محدود، محدود باقي نمي ماند. ما اهل تنبیه هستیم و تعقیب. نشان داده ایم تا فروپاشي هر مهاجمي از پاي نمي نشینیم

     صفحه3

     صفحه3

     صفحه۴

     صفحات 2 و5

ي
اع

تم
اج

 گفت و گوي »جوان«
 با رئیس مرکز اسناد 

و تحقیقات دفاع مقدس

 كمتر از 5 درصد
  اسناد جنگ محرمانه 
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  نماینده دادستان: در سال 96 که بسیاري از مردم در صف تحویل خودرو بودند، 
جمالي مدیرعامل وقت سایپا با ایجاد شبکه داللي ضمن انتفاع شخصي  بیش از 

120 میلیارد تومان به سایپا خسارت زد

   سیاسی

رزمایش مشترک  ایران، چین و روسیه  در دریاي عمان

صدرآسیا   مثل آب خوردن!

 دستور هپکویی 
به نفع کارگران

   استاندار مرکزي از دستور فوري رئیس جمهوري در 
خصوص حل مشکل تعیین تکلیف سهامداري شرکت 
هپکوي اراک خبر داد. انتظار مي رود این دستور به نفع 
کارگران هپکو و در احقاق سریع حقوق کارگران مؤثر 

واقع شود  | صفحه ۴

با دستور رئیس جمهور قرارداد 
سهامدار عمده هپکو فسخ می شود
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رضا دهشیری |  جوان | همین صفحه


