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بنا کناره گیری کرد، ملی پوشان اردوی تیم ملی را ترک کردند

وضعیت فوق العاده در تیم ملی کشتی فرنگی!
سرویس ورزشی-

در آس�تانه برگزاری مسابقات 
جام جهانی با کن�اره گیری محمد 
بن�ا و مل�ی پوش�ان سرش�ناس، 
وضعیت ف�وق الع�اده در تیم ملی 

کشتی فرنگی حاکم شد.
اتفاق��ی که پیش از ای��ن نیز قابل 
پیش بینی ب��ود رخ داد و محمد بنا از 
تیم ملی کش��تی فرنگ��ی کناره گیری 
ک��رد! در حال��ی که تیم ملی کش��تی 
فرنگی ای��ران دو هفته دیگ��ر باید در 
تهران و در مس��ابقات ج��ام جهانی به 
میدان برود، محمد بنا پس از بازگشت 
از مسابقات آسیایی قزاقستان، دیگر به 
اردوی تی��م ملی ملحق نش��د و جمع 

فرنگی کاران را ترک کرد. 
ه��ر چند ک��ه س��رمربی تیم ملی 
کش��تی فرنگی پس از کن��اره گیری از 
تیم ملی حاضر به تشریح دالیل کناره 
گیری نشد اما وی در مخالفت با قانون 
وضع ش��ده در فدراسیون کشتی مبنی 
»فرآین��د انتخابی بودن ملی پوش��ان« 

رسما از تیم ملی جدا شد.
تم��ام ای��ن فع��ل و انفع��االت در 
شرایطی است که به گفته حسن بابک 
مدی��ر تیم ه��ای ملی کش��تی فرنگی، 
محمد بن��ا از روز اول همکاری خود با 
فدراسیون کشتی، برگزاری مسابقه های 
انتخاب��ی و قانونمن��د ش��دن انتخاب 
ملی پوش��ان در تمامی رده های س��نی 

آزاد و فرنگی را پذیرفته بود. 
پ��س از رفتن بنا، رس��ول جزیني و 
س��پس ایرج اس��فندیاري فر مربیان تیم 
ملي نیز به تبعیت از س��رمربي تیم ملي، 
خانه کشتي را ترک کردند. اما این پایان 
ماج��را نب��ود و تمامي اردونش��ینان تیم 
ملي کش��تي فرنگ��ي و از جمل��ه چهره 
هاي نامداري همچون حمید س��وریان و 
امید نوروزي نیز پنجش��نبه ش��ب بدون 

هماهنگ��ي با مس��ئوالن فدراس��یون و 
شوراي فني،  خانه کشتي را ترک کردند 
تا نش��ان دهند همچنان دنباله رو محمد 
بنا هس��تند. بر این اس��اس مس��ئوالن 
فدراس��یون کش��تي نیز اعالم کردند به 
هیچ وجه با چنین ب��ي نظمي و اقدامي 
کنار نخواهد آمد و در همین راستا بزودي 
بعد از تش��کیل نشست ویژه شوراي فني 
کش��تي فرنگي  با مربیان وکشتي گیران 

خاطي قاطعانه برخورد خواهد کرد. 
نوربخش مربی ارشد شد

وقتی ش��رایط در کشتی فرنگی به 
این شکل پیش رفت، جلسه فوق العاده 
شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی 
صب��ح دیروز)جمع��ه( در مح��ل خانه 
کش��تی تهران برگزار ش��د تا در مورد 
مس��ائل پیش آمده در اردوی تیم ملی 

بزرگساالن تصمیم گیری کند.
در پایان این جلسه برخی مصوبات 
شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی 

به شرح زیر تایید شد:
1 - ش��ورای فن��ی تیم ه��ای ملی 

کش��تی فرنگی کش��ور مقرر ک��رد با 
توجه به مدت زمان اندک باقیمانده تا 
رقابت های جام جهانی 2014 کش��تی 
فرنگ��ی و انتظ��ار م��ردم از قهرمانان 
کش��تی فرنگ��ی ای��ران برای دف��اع از 
جایگاه کش��تی فرنگی ایران در جهان 
در رقابت های مذکور، از کش��تی گیران 
فرنگی حاضر در اردو جهت شرکت در 

رقابت های جام جهانی استفاده شود.
2- ش��ورای فن��ی تیم ه��ای ملی 
کشتی فرنگی کشور مدیریت تیم های 
ملی را موظف کرد در صورت ضرورت از 
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران، به 
عنوان تیم حمایت کننده کشتی گیران 
بزرگس��ال فرنگ��ی در رقابت های جام 

جهانی تهران استفاده کند.
3- پیرو ع��دم ادام��ه کار و ترک 
مسئولیت س��رمربیگری از سوی آقای 
محمد بنا ب��دون هیچ گونه هماهنگی 
و اط��الع قبل��ی در آس��تانه برگزاری 
رقابت ه��ای جام جهانی، ش��ورای فنی 
تیم ه��ای ملی کش��تی فرنگی تصمیم 
گرفت کادر فنی همکار با آقای محمد 
بن��ا هدایت تیم ملی را ت��ا رقابت های 
جام جهانی بر عهده داش��ته باشند اما 

مشکلی داش��ت ابتدا آن را با مدیران 
فدراسیون کشتی در میان می گذاشت 
و در صورتی که حل نمی ش��د از تیم 
ملی کناره گیری می ک��رد، زیرا برای 
چندمین بار متوالی است که سرمربی 
موفق تیم ملی کش��تی فرنگی چنین 

رفتارهایی را از خود نشان می دهد!
از س��وی دیگ��ر رفتار ملی پوش��ان 
کش��تی فرنگی نیز به هی��چ عنوان قابل 
دفاع نیس��ت و ترک اردو ب��دون اطالع 
نوع��ی حرک��ت  فدراس��یون،  مدی��ران 
خودس��رانه و مص��داق بارز »ورزش��کار 
س��االری« اس��ت. آنها علی رغ��م تمام 
وابس��تگی های فنی و اخالق��ی خود به 
محمد بنا، نباید فراموش کنند که کشتی 
گیر ایران هس��تند نه محمد بنا! الزم به 
یادآوری اس��ت که مسابقات جام جهانی 
کش��تی فرنگی طي روزه��ای 25 و 26 
اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود، 
مس��ابقاتی ک��ه در آن امید بس��یاری به 
قهرمان��ی ایران می رفت اما حاال وضعیت 
تیم ملی کش��تی فرنگی با رفتن محمد 
بنا کامال دگرگون شده و پیش بینی هر 

اتفاقی در آن غیرممکن شده است.

رئیس مجلس شورای اسالمی:
رشد اقتصادی با بخشنامه محقق نمی شود

رئیس مجلس ش�ورای اس�المی گفت: خوشبختانه س�یر مذاکرات 
هس�ته ای مطلوب اس�ت و تیم مذاکره کننده در مرحله مذاکرات نهایی 

قرار دارد.
ب��ه گزارش ایرنا از ق��م، »علی الریجانی« در دیدار ب��ا آیات عظام »عبداهلل 
جوادی آملی« و »سید موسی شبیری زنجانی« از مراجع تقلید تصریح کرد: در 
مسیر مذاکرات هسته ای گردنه های زیادی وجود دارد که باید از آن عبور کنیم.

الریجانی با اش��اره به اینکه هنوز با رونق اقتصادی فاصله داریم، خاطرنشان 
کرد: تا تولید رونق نیابد رکود نیز از بین نخواهد رفت.

رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین طی سخنانی در یادواره گرامیداشت 
روز معل��م در قم با اش��اره به بودجه 27 هزار میلیارد تومان��ی وزارت آموزش و 
پ��رورش گفت: ای��ن بودجه در مقاب��ل بودجه ه��ای عمرانی و ج��اری و تعداد 
دانش آموزان کشور اندک است. وی در ادامه بهره گیری از نظرات و مطالب ارزنده 
آی��ت اهلل مطهری در مس��ائل تربیتی را مورد تاکید ق��رار داد و اظهار کرد: نظام 
تربیتی آیت اهلل مطهری در مقایس��ه با دیگر نظام های آموزش دارای ویژگی های 
بارزی است. الریجانی با اشاره به اینکه در بخش تعلیم و تربیت مشکالتی وجود 
دارد که باید برای حل آن تالش شود، گفت: رهبر معظم انقالب نیز در سخنان 
خویش بر این مس��ئله تاکید کردند که رش��د اقتصادی در کشور بدون فرهنگ 

ممکن نیست و این سخن یعنی اینکه نباید فرهنگ در حاشیه باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: آنهایی که به دنبال رشد اقتصادی 
هس��تند باید این نکته را مد نظر قرار دهند که اگر رشد فرهنگی در جامعه رخ 
ندهد رش��د اقتصادی محقق نمی ش��ود. وی در خصوص راهکارهای تحقق رشد 
اقتصادی اظهار داش��ت: رشد اقتصادی با بخش��نامه و قانون محقق نمی شود و 
رشد اقتصادی زمانی حاصل می شود که همه افراد برای ایجاد بسترهای الزم با 
یکدیگر همکاری کنند. الریجانی در خاتمه با تاکید بر اینکه نباید تعلیم و تربیت 
در نظام اس��المی دچار نظام سکوالری شود، افزود: معلمان شغل انبیا را دارند و 
به همین دلیل وظیفه سنگینی برعهده داشته و به همین دلیل است که معلمان 

در جامعه از اجر و قرب برخوردارند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

80 درصد مطالبات بیمه ها پرداخت شد
قم - خبرنگار کیهان:

وزیر بهداش�ت، درمان و آموزش پزش�کی گف�ت: در دولت یازدهم 
موف�ق ش�دیم بیش از 80 درص�د مطالبات بیمه ه�ا را پرداخت کنیم تا 

مشکالت بیمه ای بر سر راه درمان کاهش یابد.
سید حسن قاضی زاده هاشمی روز پنجشنبه در دیدار با آیت اهلل ناصر مکارم 
ش��یرازی از مراجع تقلید از راهکارهای وزارت بهداشت برای حل مشکل داروی 
ناب��اروری خبر داد و افزود: دولت در کنار مجلس بودجه 600 میلیارد تومانی را 
برای این کار قرار داده است و در بحث داروهای ناباروری توانستیم بخش عظیمی 

را بیمه کنیم تا امیدها برای سه میلیون خانواده نابارور افزایش یابد.
وی همچنین در دیدار با آیت اهلل حسین نوری همدانی از مراجع تقلید گفت: 
70 درصد مرگ ومیرها در کشور مرتبط با بیماری های غیرواگیر است و یکی از 
اولویت های این وزارتخانه مقابله با این مشکل است. قاضی زاده هاشمی با اشاره 
به این که دولت برنامه های خاصی برای پیشگیری از بیما ری های غیرواگیر دارد 
اب��راز ک��رد: در مرحله  دوم هدفمندی یارانه ها برنامه هایی در قالب بهداش��ت و 

درمان داریم و عمده آن  ها در جهت آرامش مردم است.
وی بیان کرد: امسال 10 هزار میلیارد تومان برای بخش بهداشت و سالمت 
در کش��ور سرمایه گذاری می شود که نسبت به س��ال گذشته این رقم پنج برابر 
شده اس��ت. قاضی زاده هاشمی در سفر به قم از برخی مراکز درمانی و آموزشی 
این ش��هر دیدن و در جلس��ات مش��ترکی با اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی قم شرکت کرد.
بررس��ی و چاره جویی برای رفع معضالت بهداشت و درمان در استان قم از 

مهمترین اهداف سفر وزیر بهداشت به این شهر بود.
وی پس از سرکشی از مراکز درمانی و بررسی روند پذیرش و درمان بیماران 
با مس��ئوالن و پزشکان این مراکز به گفت وگو نشست وزیر بهداشت همچنین با 
آیت اهلل ج��واد فاضل لنکرانی دیدار کرد و از عدم پوش��ش بیمه ای برای درمان 
بیماری ه��ای صعب الع��الج انتقاد کرد و گفت:  اکنون بس��یاری از مردم به دلیل 

مشکالت مالی در تامین هزینه های درمانی به زیر خط فقر سقوط می کنند.

اختصاص تسهیالت به سامانه آبیاری
گناباد- ایرنا: مدیر کل امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
امسال 13 هزار میلیارد ریال تسهیالت برای اجرای سامانه های آبیاری 

تحت فشار در سطح اراضی کشاورزی کشور اختصاص یافته است.
»علیرضا پرس��تار« افزود: به منظور اس��تفاده بهینه از منابع آب، 
توس��عه و ترویج آبیاری تحت فش��ار این تسهیالت با بخشودگی 85 
درصد به کش��اورزان اختصاص می یابد و با اجرای این طرح ها تحول 

بزرگی در بخش کشاورزی رخ خواهد داد.
وی افزود: تاکنون در س��طح یک میلی��ون و 320 هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی آبیاری تحت فشار اجرا شده است که بیشترین این 

سطح در استان های فارس و هرمزگان قرار دارد.
کاهش خشکیدگی جنگل ها

ایالم- خبرگزاری فارس: وزیر جهاد کشاورزی گفت: با کمک دولت 
از عمق بحران خش��کیدگی جنگل های ایالم می کاهیم زیرا این کار 
بسیار مهم است و باید با ارائه راهکارهای مختلف انجام شود. محمود 
حجتی افزود: حیاتی ترین مسائل که باید برای آنها تالش شود حفاظت 
از آب و خاک اس��ت. وی در جریان بازدید از طرح جنگل  کاری جام 
در شهرستان مرزی مهران گفت: بیش از 50 هزار هکتار از زمین های 
بیابانی ایالم در برنامه 5 ساله جنگل کاری و زنده می شود که 30هزار 

هکتار آن در مهران وجود دارد.
رتبه نخست ایران در بازی های رایانه  ای

کاش��ان-ایرنا: رئیس هیئت مدیره بنیاد مل��ی بازی های رایانه ای 
گفت: ایران هم اینک در بین کش��ورهای آس��یایی رتبه پنجم و در 
میان کش��ورهای جهان اسالم رتبه نخس��ت را در زمینه بازی سازی 

رایانه ای دارد.
ب��ا این ح��ال، جایگاه ای��ران در بین کش��ورهای دنیا در صنعت 
بازی سازی رایانه ای مشخص نیست. بهروز مینایی افزود: ساخت بازی 
رایانه ای عالوه بر انتقال پیام فرهنگی، با ایجاد اش��تغال و درآمدزایی 
برای دانشجویان و فعاالن عرصه هنر و رایانه  می تواند در ابعاد اقتصادی 

نیز نقش آفرینی کند.
وی تصریح کرد: در سال های گذشته بنیاد ملی بازی های رایانه ای با 
توزیع بازی های کشورهای خارجی در ایران 80 میلیارد ریال درآمدزایی 

کرد که این رقم برای ساخت بازی های داخلی  اختصاص داده شد.
پرداخت 350 میلیارد تومان زکات

قم-خبرنگار کیهان: سرپرس��ت کمیته امداد امام خمینی)ره( 
گف��ت: مردم ایران در س��ال گذش��ته 350 میلی��ارد تومان زکات 
پرداخت کردند. حس��ین انواری افزود: پیش بینی می ش��ود درسال 
جاری بیش از 400 میلیارد تومان زکات جمع آوری شود. به گفته 
وی، در صورت احیای فرهنگ زکات 20 هزار میلیارد تومان زکات 

جمع آوری خواهد شد.
مبارزه با مواد مخدر

س��نندج- ایرنا: مسئول بازرسی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
گفت: هر ساله به منظور اجرای برنامه پیشگیری مبارزه با مواد مخدر 
در سطح کشور حدود 400 میلیارد ریال اعتبار مصوب می شود. حسین 
کتابدار افزود: س��ال گذشته 380 میلیارد ریال به صورت متمرکز به 

ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اختصاص یافت.
وی با اشاره به اینکه سیاست این است که اعتبارات تا آنجا که 
امکان دارد به استان ها اختصاص یابد گفت: در صورتی که اعتبارات 
پیشگیری به استان ها اختصاص داده شود و سهم استان ها مشخص 
ش��ود این اعتبارات پایدار خواهد شد. کتابدار با بیان اینکه استانی 
کردن بودجه در ستاد مبارزه با مواد مخدر، با جدیت دنبال می شود 
گفت: با اس��تانی کردن بودجه، کارها راحت تر و با سرعت بیشتری 

انجام می شود.

کوتاه از ایران

اخبار کوتاه از فوتبال
پیروزی تیم ملی ایران در آخرین بازی اردوی آفریقا 
تی��م ملی فوتبال ایران در آخرین بازی تدارکاتی خود 
در اردوی آماده سازی آفریقای جنوبی عصر دیروز به مصاف 
تیم رده چهارم لیگ برتر این کشور یعنی بلک ایسز رفت که 
این دیدار با نتیجه 2 بر صفر به سود تیم ملی ایران به پایان 
رس��ید. گلهای این دیدار را احمد آل نعمه در دقیقه 55 و 

کریم انصاریفرد در دقیقه 74 به ثمر رساندند.
بازگشت پیکان به لیگ برتر

تیم فوتبال پیکان تهران موفق ش��د با تک گل دقیقه 
78 س��عید حالفی فجر سپاس��ی را شکست دهد و دوباره 
مجوز حضور در لیگ برتر فوتبال ایران را به دست آورد. در 
این دیدار هر دو تیم بازی پربرخوردی را از خود به نمایش 
گذاشتند و در نهایت این پیکان بود که توانست با یک گل 
از س��د فجر سپاس��ی بگذرد و در مجموع دو بازی رفت و 
برگشت با نتیجه 1 بر صفر در فصل 94 – 93 در لیگ برتر 

فوتبال ایران حضور پیدا کند.
فینال تمام مادریدی در لیگ قهرمانان اروپا

در دومین شب از دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا چلس��ی در ورزشگاه استمفورد بریج میزبان 
اتلتیکومادرید بود و در پایان با نتیجه 3 بر یک مقابل حریف 
خود شکست خورد تا فینال این جام در سال 2014 تمام 
اسپانیایی باشد. بازی فینال سوم خردادماه میان رئال مادرید 

و اتلتیکو مادرید برگزار می شود.
 قدرت نمایی ملی پوشان فوتسال در آسیا

تیم ملی فوتسال ایران در سیزدهمین دوره مسابقات 
جام ملت های آسیا در هوشی مینه ویتنام در دومین بازی 
خود در گروه دوم مقابل چین به میدان رفت و در پایان با 
ارائ��ه یک بازی زیبا و تهاجمی حریف خود را با نتیجه 12 
بر صفر شکست دادند. طیبی )3(، حسن زاده )3(، شفیعی 
و احم��دی )2(، ش��جری و فخیم )1( ب��رای ایران گلزنی 
کردند. ایران باید برای کس��ب عنوان اولی این گروه فردا و 
از ساعت 13:30 به مصاف استرالیا برود.استرالیا نیز در دو 

بازی گذشته خود به ترتیب با نتایج 2 بر یک و 5 بر صفر 
مقابل چین و اندونزی به برتری رسیده است.

فینالیست شدن سویا و بنفیکا در لیگ اروپا
تیم های فوتبال بنفیکا پرتغال و سویا اسپانیا با حذف 
حریفانشان جواز حضور در فینال لیگ اروپا را کسب کردند.
از دور برگش��ت مرحله نیم��ه نهایی لیگ اروپا تیم فوتبال 
یوونتوس در ورزشگاه خانگی خود در تورین پذیرای بنفیکای 
پرتغال بود و این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید تا 
شاگردان آنتونیو کونته از این مسابقات کنار بروند و بنفیکا 
فینالیس��ت ش��ود.دیدار رفت با پیروزی دو بر یک نماینده 
پرتغال به پایان رسیده بود. در دیگر بازی این مرحله والنسیا 
در مستایا میزبان سویا بود و با نتیجه سه بر یک پیروز شد اما 
با توجه به شکست دو بر صفر هفته گذشته اش در خانه سویا 
نتوانست جواز حضور در فینال را کسب کند و حذف شد.بر 
این اساس تیم های فوتبال سویا اسپانیا و بنفیکا پرتغال دیدار 
فینال لیگ اروپا را 24 اردیبهشت ماه سال جاری در شهر 

تورین و استادیوم یوونتوس برگزار خواهند کرد.
لیگ برتر در سایه کارت های پایان  خدمت  جعلی

حراست فدراسیون فوتبال به دنبال رد یا تائید شایعه ای 
است که گفته می شود تعدادی از بازیکنان فوالد خوزستان 
و یکی از بازیکنان پیکان با کارت های پایان خدمت جعلی 

برای تیم های شان بازی کرده اند.
به گزارش فارس طبق شنیده  ها با متالشی شدن باندی 
در اهواز که در تهیه و تولید کارت های جعلی پایان خدمت 
نقش داشته اسامی تعدادی از بازیکنان فوتبال هم لو رفته 
که آن ها گویا با کارت های پایان خدمت جعلی در لیگ برتر 
فعالیت می کردند که اگر این موضوع اثبات شود باید شاهد 
اتفاقات تازه تری در این زمینه باش��یم.طبق شنیده  ها »ب. 
ر«، »آ. ال��ف«، »س. الف« و »ف. د« بازیکنان تیم فوالد و 
»س. ح« بازیکن تیم پیکان نفراتی هس��تند که از آن ها به 
عنوان کس��انی که از این کارت های پایان خدمت استفاده 

می کردند نام برده می شود.

سرویس ورزشی - 
با اعالم رئوس برنامه کاری تیم جدید اداره کننده ورزش 
که تاکنون بیش��تر و عمده آنها از زب��ان وزیر محترم ورزش 
شنیده و مطرح شده و همچنین با شروع حرکات و اقداماتی 
در جهت اجرایی کردن بعضی از آن برنامه های اعالم ش��ده، 
گروهی که می شود آنها را اکثریت اهالی ورزش که از تیپ ها 
و طبقات مختلف )تماش��اگر، کارش��ناس، پیشکسوت و...( 
جامعه ورزش تشکیل ش��ده اند، با روی باز و چهره گشاده و 
امیدواری به آینده بهت��ر ورزش به این حرف ها و برنامه ها و 
به ویژه اقدامات رفته و آن را تحویل گرفته و هر کدام به نوع و 
نحوه ای از این حرف ها و برنامه ها و به ویژه اقداماتی که نشان 
می داد قرار است به این حرف ها عمل هم بشود، استقبال کرد 

و وعده یاری و همکاری داده اند. 
در مقابل این گروه، کس��انی، جریاناتی و باندهایی  کم 
و بیش ش��ناخته شده برای اهل ورزش به شکل و شیوه های 
مختل��ف مخالفت و نگرانی خود را بروز دادند که بیش��تر در 
»آیه یاس« س��ر دادن و »تمس��خر« و ایرادهای س��طحی و 
کامال عوامانه و... آنها در این و آن رساله مکتوب یا تصویری 
و... تجلی و نمود می یافت. اینان کسانی هستند که قبال هم 
درباره ش��ان سخن گفته و به طور اختصار به نقش و کاراکتر 
آنها در عدم پیشرفت ورزش اش��اره داشته ایم. جماعتی که 
وضع و ش��رایط موجود ورزش را به نفع خود و جایگاه خود 
می دانن��د... و چ��ون حرف و س��خنی از تغیی��ر و تحول و... 
می شنوند و اقداماتی را در جهت بر هم خوردن وضع موجود 
و سر و سامان یافتن اوضاع کلی ورزش می بینند و... برآشفته 
و نگران شده و در پی بی اثر کردن آن حرف ها و خنثی نمودن 

آن برنامه ها برمی آیند و...
به هر حال وجود ای��ن گروه های موافق و مخالف و این 
دسته بندی و صف کشی ها در این طور مواقع که حرفی تازه 
مطرح می ش��ود و قرار اس��ت »کاری« انجام ش��ود، طبیعی 
اس��ت و... اما طی این روزه��ا و در گرفتن این گونه بحث ها، 
گروه سومی هم هس��تند که هر چند تعدادشان حداقل در 
آنچه در س��ایت ها و رسانه ها مطرح می کنند، زیاد نیست اما 
با توجه به این که در میان آنان افرادی عش��ق و عالقه ش��ان 
به ورزش ثابت شده است و به قول معروف جزو »چکیده ها« 
- و ن��ه انگل ه��ا و چس��بیده های - ورزش هس��تند، وجود 
دارن��د، نظراتش��ان قابل تامل و درنگ اس��ت و نباید از کنار 
آنها به س��ادگی عبور کرد. اینان فعال نه موافق هستند و نه 
مخالف، و اگر هم حرف هایشان بوی مخالفت می دهد، جنس 
مخالفت ش��ان با گروه دوم فرق می کند. اینان درد و دغدغه 
ورزش و منافع ملی را دارند، اما درد و دغدغه آنها خودش��ان 
و جایگاه خودش��ان اس��ت و بس! این گروه سوم را می شود 
»مرددین«  نام داد. کس��انی که  در پایان اظهارنظرهای خود 
ک��ه رنگ و بوی انتقاد و نگرانی دارد،  معموال ابراز امیدواری 
می کنند که مثال »امیدواریم ثابت شود هدف وزارت ورزش 
درباره شفاف س��ازی و... سالم سازی ورزش و فوتبال است، نه 
مبارزه با آن به منظور ضعیف کردن باشگاه های مردمی و...« 

یا حرف هایی مشابه این سخن و...
ای��ن وضعی��ت بیش از هر چیز به مس��ئوالن ورزش��ی 
ما که ع��زم خود را برای اینکه »کاری« ب��رای ورزش انجام 
بدهن��د، جزم کرده اند، می گوید و هش��دار می دهد که برای 
اجرای برنامه ها و پیش��برد اقداماتش به سمت اهداف مورد 
نظر باید به همه، به دوست و دشمن و مردد - دیرباور ثابت 
کنن��د در آنچه می گویند و اعالم کرده که می خواهند انجام 
دهند و در کارهایی که ش��روع کرده و می خواهند آنها را تا 
مقصد مورد نظر جلو ببرند و... جدی و مصمم هستند و اصال 

قصد ش��وخی و وقت تلف کردن و دس��ت انداختن مخاطب 
را - به وی��ژه آنها که ب��ا خوش بینی و امیدوارانه به برنامه ها و 
اقدامات او می نگرند و... - ندارند. این کار در جای خود نوعی 
»فرهنگ سازی« و گامی در جهت تحقق »رویکرد فرهنگی« 
اس��ت که وزیر ورزش ب��ر آن تاکید می کن��د. بارها گفته و 
اص��رار ورزیده ایم که اگر تنها بخش��ی - و نه همه - از آنچه 
که مس��ئوالن جدید ورزش به عنوان برنامه های کاری خود 
اعالم کرده عملی و اجرایی شود، بدون تردید شاهد تحوالت 
اساسی در ورزش کشورمان خواهیم بود و این ورزش از جایی 
که هست چندین گام جهش می کند و به جلو خواهد رفت. 
برای انجام این کاره��ا وزارت ورزش باید بیش از هر چیز از 
حمایت و همراهی جامعه ورزش هم برخوردار باش��د، برای 
تحقق این امر اس��ت که عرض می کنی��م وزارت ورزش باید 
عمال با گام های اس��توار  به س��وی اجرای برنامه ها و تحقق 
اه��داف خود حرکت کن��د تا به این وس��یله یعنی عمل به 
وعده ه��ا، »اعتم��اد« بیش از پیش دوس��تداران ورزش را به 
دست آورد، اعتمادی که خواه و ناخواه با خود »اعتبار الزم« 
را برای انجام روان تر کارها و تس��ریع در تحقق اهداف را هم 
به همراه می آورد و ناگفته پیداس��ت وقتی بر کار و مناسبات 
می��ان وزارت ورزش و مخاطبان و اهالی ورزش اصل اعتماد 
و اعتبار حاکم شد، این دو با خود فضای »احترام متقابل« را 

برای همکاری های صمیمانه و... ایجاد می کند.
راس��تی آن اس��ت که ورزش ما از این نظر یعنی فقدان 
فضای فرهنگی و محیط محترمانه چه از جنبه فرهنگی و چه 
حتی در ابعاد فنی تاکنون خیلی ضربه و لطمه خورده است. 
خیلی حرف ها و شعارهای دلنشین، سازنده، امیدوارکننده و 
منطب��ق بر منافع ملی ورزش عمدت��ا به دالیلی که پیش از 
این - از جمله در ش��ماره قبلی - اش��اره شد، بارها در عمل 
محقق نش��د و... خیل��ی از امیدها رنگ باخ��ت و این منجر 
به تقویت ح��س بی اعتمادی و در نتیجه، حرمت ش��کنی و 
بی احترامی و... ش��د و... اگر ام��روز آن چنان که در آغاز این 
نوش��ته آوردیم، عده ای به حرف ها و حتی اقدامات مسئوالن 
فعلی ورزش با چشم تردید و حتی بدبینی نگاه می کنند، تا 
حد زیادی حق دارند، چون تجربه دارند، چون بارها بی اساس 
بودن خوش بینی خود را تجربه کرده اند و... این اس��ت که باز 
تاکی��د می کنیم وزارت ورزش بای��د »جلب اعتماد« هر چه 
بیشتر اهالی صمیمی و دوستداران واقعی ورزش را به عنوان 
یک پیش شرط مهم برای اجرای برنامه های فرهنگی و فنی و 
تخصصی خود، در دستور کار قرار دهد و نه تنها اجازه ندهد 
که اعتماد و اعتبار موجود توس��ط جریان های شناخته شده 
ورزش - ک��ه از فضای بی اعتمادی و تفرقه و حرمت ش��کنی 
تاکنون بیشترین استفاده ها را به نفع خود کرده اند - خدشه دار 
نش��ود، و در برابر حرکات مشکوک و اقدامات سوال برانگیز و 
اختالف افکن )مثل همین جریان افشای جزئیات فایل صوتی 
یک جلس��ه محرمانه در وزارت ورزش که به احتمال بسیار، 
توسط فردی یا افرادی که وزارت ورزش به آنها اعتماد کرده 
و به آن جلس��ه راه داده،  اتفاق افتاده و خواه و ناخواه اعتماد 
اهالی آگاه ورزش به وزارت ورزش را - که به اعتبار آن در این 
جلسه شرکت کرده بودند - نشانه رفته و در نتیجه اعتراض 
شدید بعضی از شرکت کنندگان در جلسه را به وزارت ورزش 
به همراه داشته است...( منفعل و خنثی برخورد نکند، بلکه 
باید با قاطعیت به خرج دادن در برابر آن جریان ها و برخورد 
به موقع و قاطعانه در برابر این حرکات سوال برانگیز و... سعی  
در جلب اعتماد بیشتر مخاطبان و جذب حمایت آگاهانه آنان 
و کس��ب اعتبار الزم و ضروری برای عمل و اقدام قاطعانه به 

وعده ها و برنامه هایش داشته باشد.

نکته  ورزشی ضرورتاعتمادسازی
حدیث دشت عشقدرورزش

پاسدار شهید »ابراهیم خلج«، فرزند ذکریا، سال 
1345 درقزوی��ن به دنیا آم��د. او از کودکی  همراه 
خان��واده به ش��هر کرج هج��رت ک��رد و در یکی از 
محله های مستضعف نش��ین کرج )ترک آباد یا کوی 

آیت اهلل مدنی( رشد کرد.
ابراهیم از نخس��تین روزهای تش��کیل بسیج 
مستضعفین به فرماندهی حضرت امام خمینی، به 

این نیروی مقاومت پیوست.
با شروع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، همراه 

به یاد پاسدار شهید »ابراهیم خلج«
وارثخونبرادر

دیگر بچه محل های خود به جبهه عزیمت کرد و درعملیات های مختلف حضور فعال 
داش��ت. برادر بزرگترش یحیی در یکی از عملیات  ها حس��ین وار به شهادت رسید و 
لشکریان صدام یزید سر او را با ترکش خمپاره از بدنش جدا کردند. خانواده ابراهیم، 
پدر و مادر قهرمانش واقعاً انقالبی و عاشورایی بودند. پدر و مادر شهیدان خلج در روز 
تش��ییع و در مراسم ختم فرزند بزرگترشان »یحیی خلج«، که به تازگی هم صاحب 
فرزند پس��ری شده بود و اسم او را »حس��ین« گذاشته بودند، با لباس سفید حضور 
یافته بودند و ش��یرینی پخش می کردند. پدرش هم در مسجد حضرت ابوالفضل )ع( 
محل، سخنرانی حماسی ای ایراد کرد. ابراهیم که بار ها در عملیات های مختلف بشدت 
مجروح ش��ده بود، پس از ش��هادت برادرش، عزم خود را برای حضور در میدان نبرد 
جزم ترکرد و در ادامه به جرگه دالوران سبزپوش سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمد. 
س��رانجام او که فرمانده گروهان قیس گردان حبیب ابن مظاهر بود در هفتم  اسفند 

سال 1366و در عملیات والفجر10 )درمنطقه دربندیخان عراق( به شهادت رسید.

پتروشیمی نیمی از راه قهرمانی را طی کرد

توضیح و تصحیح
در آگهی ابالغ اجرائیه علیه آقای بهزاد خوش��حالی که در 
مورخ 93/2/10 صفحه 6 چاپ گردیده است نام پدر خانم 
جمیله برنجی محکوم له »محمد« می باش��د که اش��تباها 

حسن چاپ گردیده است.

س�خنگوی دولت گف�ت: 35 میلی�ارد دالر 
فایناس ارزی آماده پرداخت به طرح های توجیهی 
و توسعه ای استان های کشور است، که در صورت 
ارائ�ه طرح برای رون�ق تولید، کمتر از س�ه ماه 

پرداخت می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از رش��ت، محمدباقر 
نوبخت با تاکید بر اینکه دولت به جد از سرمایه گذاران 
حمای��ت می کن��د از بخش های غیردولتی خواس��ت 

طرح های توجیهی و توسعه ای خود را ارائه دهند.

وی ب��ا بیان اینکه قانونگذار س��هم هر اس��تان را 
مشخص کرده است، افزود: اگر هر استان نتواند از این 
پول اس��تفاده کند این اعتبار در جای دیگری استفاده 

می شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در صندوق توسعه ملی 
20 میلی��ارد دالر ارزی و 10 هزار میلیارد تومان پول 
است و هر بخش خصوصی که طرح توجیهی و توسعه ای 
بیاورد در کمتر از سه ماه این پول را دریافت می کند.

نوبخت از اختصاص اعتبار به سه طرح بزرگ گیالن 

ش��امل تکمیل 11 کیلومتر آزاد راه رش��ت - قزوین، 
راه آهن و سد شفارود خبر داد.

س��خنگوی دول��ت در اجتم��اع فرهنگیان گیالن 
گفت: بخش��ی از مطالبات فرهنگیان بازنشسته امروز 

پرداخت می شود.
وی گفت: تمام اعتبار آموزش و پرورش اختصاص 
داده ش��ده و یک هزار و 900 میلیارد تومان نیز مازاد 
برای پرداخت مطالبات بازنشس��تگان فرهنگی کمک 

شده است.

سخنگوی دولت گفت: برنامه ششم توسعه کشور با 
الگوی ایرانی اسالمی آماده شده و تا پایان اردیبهشت 
ماه جاری گزارش این برنامه تقدیم رهبر معظم انقالب 
می شود. نوبخت با اشاره به اینکه 2 هزار و 906 طرح 
ناتمام در کشور وجود دارد، تصریح کرد: تالش می شود 
این پروژه ها کاهش یافته و تعدادی از طرح ها در سال 

جاری به پایان می رسد.
وی از پرداخت 21 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران 

دولت خبر داد.

نوبخت:

گزارش برنامه ششم توسعه کشور تقدیم رهبر معظم انقالب می شود

معاون توس�عه منابع و پش�تیبانی س�ازمان 
ش�هرداری ها و دهیاری های وزارت کشور گفت: 
بودجه ش�هرها و روستاهای کمتر توسعه یافته 

کشور امسال 80 درصد افزایش یافته است.
محم��د امامی امین در گفت وگو ب��ا خبرنگار ایرنا 
در مهاباد افزود: هم اکنون در س��طح کشور 125 هزار 
ش��هرداری و 29 هزار دهی��اری وجود دارد و بیش از 
سه هزار میلیارد ریال از اعتبارات قانون مالیات بر ارزش 
افزوده سال 92 به شهرداری ها، شهرداری کالنشهرها 

و دهیاری های کشور اختصاص یافت.
وی اضافه کرد: از این اعتبار 794 میلیارد ریال به 
شهرداری کالنشهرها و یکهزار میلیارد و 345 میلیون 

ریال به سایر شهرداریها پرداخت شد.
امامی امین گفت: 773 میلیارد ریال دیگر نیز از این 
اعتبار به حس��اب استانداری ها واریز شد تا در اختیار 

دهیاری ها قرار گیرد.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های وزارت کشور یادآور شد: عالوه بر این، 
387 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات قانون مالیات بر 
ارزش افزوده سال 1392 )هزینه ای و تملک دارایی های 
سرمایه ای( در انتهای سال 92 به حساب شهرداری ها 

و دهیاری های کشور واریز شد.

معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری ها:

بودجهشهرها
وروستاهایكمترتوسعهیافته

80درصدافزایشیافت

وزی�ر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: از نیمه 
دوم امسال همه تلفن ها هوشمند می شوند.

ب��ه گ��زارش خبرگزاری ها از قم محم��ود واعظی ظهر 
پنجش��نبه در بازدید از مرکز ملی پاس��خگویی به شبهات 
دینی گفت: نس��ل سوم مخابرات امسال در کشور عملیاتی 
می شود و همگان از اینترنت بهره مند می شوند و این مسئله 
زمینه خوبی برای توسعه فعالیت های مرکز ملی پاسخگویی 

به سؤاالت دینی خواهد بود.
واعظی گفت: فقط 15 درصد از محتوای فیس بوک به 
مطالب و تصاویر غیرقابل اس��تفاده در ایران اختصاص دارد 
و بقیه آن مفید و به راحتی در داخل کشور قابل استفاده و 

در عین حال قابل مدیریت است.
وی افزود: وزارت ارتباطات می تواند با بستن قرارداد با 
ش��رکت های مختلف نسبت به انسداد ورود داده های مغایر 

با قوانین جمهوری اسالمی از مبدأ اقدام کند.

وی گف��ت: فض��ای مجازی، فرصتی اس��ت ک��ه از آن 
می ت��وان برای ارتباطات مفید و در جهت منافع  اس��الم و 

کشور استفاده کرد.
وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات، پیش��نهاد ساخت 
اپلیکیشن تلفن همراه برای مرکز پاسخگویی به پرسش های 
دینی را ارائه کرد و افزود: این اپلیکیشن بر روی تلفن همراه 
نصب می ش��ود و می تواند شهروندان را در هر حالی به این 

مرکز متصل کند.
واعظی افزود: افراد باید بتوانند براحتی و سرعت از این 

مرکز، مطالب خود را دریافت کنند.
وی همچنی��ن در حاش��یه بازدی��د دانش��گاه مجازی 
المصطفی از اختصاص پهنای باند مناس��ب به مراکز علمی 

و آموزشی خبر داد.
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات اف��زود: نمی توان 
دانش��گاهی را مج��ازی خوان��د و پهنای بان��د کمی به آن 

اختصاص داد. ما برنامه گس��ترده ای برای کشور داریم که 
طی آن در نقاط مختلف کشور دیتا سنترهایی را راه اندازی 
کرده و آنها را به هم متصل کنیم و ابری تشکیل دهیم که 

افراد بتوانند به راحتی در آن به فعالیت بپردازند.
وی در پاس��خ به این سؤال که نظر دولت درباره فیلتر 
کردن واتس آپ چیس��ت، گفت: دولت مخالف فیلترینگ 

واتس آپ است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات راه اندازی شبکه ملی 

را از اولویت های این وزارتخانه اعالم کرد.
وی به مش��کالت شهر قم اش��اره و بیان کرد: در حال 
حاضر پهنای باید در این شهر پنج گیگابایت است که این 
پهنای باند تا پایان س��ال ب��ه 48 گیگابایت یعنی 10 برابر 

افزایش می یابد.
واعظی در س��فر ب��ه قم با تع��دادی از مراجع تقلید و 

علما دیدار کرد.

مع�اون وزیر آموزش و پرورش و رئیس س�ازمان 
نوس�ازی و توس�عه و تجهیز مدارس کشور گفت: 80 
درصد اعتبارات عمرانی ملی این وزارتخانه در س�ال 

93 به امر ایمن سازی مدارس اختصاص یافته است.
به گزارش ایرنا از سمنان، »مرتضی رئیسی« در حاشیه 
جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان گرمسار خاطرنشان 
کرد: کل اعتبارات عمرانی ملی آموزش و پرورش امس��ال 9 
هزار و 300 میلیارد ریال اس��ت ک��ه از این رقم هفت هزار 
و 400 میلی��ارد ریال آن به ایمن س��ازی مدارس اختصاص 

یافته است.
وی در ادامه گفت: از این رقم چهار هزار و 400 میلیارد 
ریال به مقاوم سازی مدارس و سه هزار میلیارد ریال نیز به 
استانداردسازی سامانه های گرمایشی مدارس اختصاص دارد.

رئیسی شمار پروژه های نیمه تمام در کشور را شش هزار 
پروژه بیان کرد و گفت: امسال تکمیل پروژه های نیمه تمام 

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد

اختصاص 7400 میلیارد ریال به ایمن سازی مدارس
در اولویت قرار دارد.

وی ب��ا بی��ان اینکه تا تکمی��ل پروژه ه��ای نیمه تمام، 
پروژه های جدید ش��روع نمی ش��ود، یادآور شد: از مجموع 
پروژه های نیمه تمام، چهار هزار و 800 پروژه به صورت کامل 
دولتی و یک هزار و 200 پروژه نیز به صورت مش��ارکتی و 
مردمی در حال ساخت است. معاون وزیر آموزش و پرورش، 
عمل خیرین مدرسه س��از در توس��عه فضاهای آموزشی را 
اقدامی بی سابقه در دنیا دانست و گفت: خیرین تاکنون هر سه 
ساعت یک کالس درس اهدا کرده اند و این گروه از خیرین، 
تاکنون، 97 هزار کالس درس را در کشور احداث کرده اند.

وی خاطرنش��ان کرد: بعد از انقالب روزانه هفت و نیم 
کالس درس در کشور توسط خیرین ساخته شده است.

رئیسی در ادامه به تاثیر مشارکت مردمی و خیرین در 
توسعه فضاهای آموزشی اشاره کرد و گفت: مشارکت خیرین 
سبب شد تا مدارس دو و سه شیفته در کشور کاهش یابند.

تبریز- خبرنگار کیهان:
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: هم اکنون 
آمادگ�ی نظامی و امنیتی س�پاه پاس�داران در 
دفاع از انقالب اسالمی و پاسخ به هر نوع تهدید 

خارجی، بسیار خوب است.
سرلشکر محمدعلی جعفری در جمع فرماندهان 
سپاه عاشورا در تبریز خاطرنشان کرد: این آمادگی به 
ویژه در حوزه موش��کی در شرایط کامال مناسبی قرار 
دارد. وی افزود: عامل برتری سپاه در میان ارتش های 

جهان، آمادگی اعتقادی نیروها است.
سرلش��کر جعفری یادآور ش��د: هویت س��پاه به 
والیت مداری، دفاع از پیشرفت های نظام و حرکت در 

مسیر تحقق اهداف الهی است.

فرمانده کل سپاه پاسداران:

آمادگیسپاهدرحوزهموشکی
بسیارخوباست

قائ�م مقام وزیر جهاد کش�اورزی در امور مجلس 
گفت: دولت با پرداخت به موقع بهای برگ سبز چای 

نمی گذارد خستگی به تن چایکاران بماند.
به گزارش ایرنا از رش��ت، خلیل آقایی به همراه رئیس 
س��ازمان چای کشور، نماینده مردم شهرستانهای رودسر و 
املش در مجلس در جریان بازدید از کارخانه های چای املش 
افزود: با سیاس��تی که مجلس در پیش گرفته است، دولت 
طرف حساب کشاورز چایکار خواهد بود و درصدی از بهای 
برگ سبز را موکول به پرداخت سهم کارخانه دار نخواهد کرد.

وی ادامه داد: دولت مصمم است در حداقل زمان ممکن 
بهای برگ سبز چایکاران را در سال جاری بپردازد و انتظار 
داریم روزی برسد تا عرق جبین چایکار خشک نشده، بهای 

برگ سبز چایش پرداخت شود.
آقایی افزود: دولت در بحث کاش��ت، داشت و برداشت 
این محصول در معاونت بازرگانی جهاد کش��اورزی وظیفه 
دارد محصولی با کیفیت تولید کند، کاری که در این س��ه 
دهه انقالب سابقه نداشته است. وی با اشاره به وجود 150 
کارخانه چایساز در استانهای گیالن و مازندران اضافه کرد: 
براین اس��اس اکنون فضایی برای ص��دور چای به بازارهای 

جهانی بویژه در بازارهای داخلی خواهیم داشت.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه چای ایرانی 
به مراتب بهتر از چای خارجی است، تأکید کرد: ما می توانیم 
با فرهنگ سازی درست برای تولید ساالنه 20 هزار تن چای 

خشک داخلی، برنامه مناسب تری داشته باشیم.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:
بهایبرگسبزچای

بهموقعپرداختمیشود

تبریز- خبرنگار کیهان:
جمهوری اس�المی ایران آم�اده لغو متقابل 

روادید با کشورهای همسایه است.
مع��اون کنس��ولی امور مجل��س و ایرانیان وزارت 
ام��ور خارج��ه گفت: روادی��د با آذربایج��ان، ترکیه و 
گرجس��تان لغو شد و ضمن این که اصراری یک طرفه 
بر لغو روادیدها نداریم، معتقدیم این امر می بایس��ت 

متقابل باشد.
حس��ن قش��قاوی افزود: ش��اهد رش��د سفرهای 
دیپلماتیک و عالقه و اشتیاق کشورها به روابط با ایران 
و نیز رشد آماری در سفر گردشگران خارجی به ایران 
هستیم که حاکی از ایجاد فضای مناسب برای توسعه 
مناس��بات اس��ت و جایگاه دولت در روابط بین الملل، 

کم نظیر است.

معاون کنسولی وزارت امور خارجه:
ایران آماده لغو روادید با همسایگان است

متاسفانه با توجه به ترک اردو از سوی 
کادر فنی همکار با آقای بنا و عدم تمایل 
آنها به ادامه فعالیت تا رقابت های جام 
جهانی، بنا به پیش��نهاد مدیر تیم های 
ملی کشتی فرنگی، آقای ناصر نوربخش 
بعنوان مربی ارش��د تا رقابت های جام 
جهانی مسئولیت هدایت تیم ملی را بر 

عهده خواهد داشت.
شرایط کشتی فرنگی دگرگون شد

اتفاق��ات کش��تی فرنگ��ی به هیچ 
وج��ه زیبنده ورزش اول ما نیس��ت. از 
محمد بنا به عنوان یکی از سرمایه های 
ورزش انتظار می رفت در این ش��رایط 
حس��اس تیم ملی را همراهی می کرد، 
زیرا شایسته او و همکارانش نیست که 
پس از کسب نتایج ضعیف در مسابقات 
قهرمان��ی آس��یا، این چنی��ن عرصه را 

خالی و به نوعی فرافکنی کنند!
به ه��ر حال برد و باخت در ورزش 
وجود دارد و قرار نیس��ت که تیم ملی 
کش��تی فرنگی در هر تورنمنتی عنوان 

قهرمانی را کسب کند. 
چ��ه بهتر ب��ود ک��ه این ب��ار بنا 
روی��ه غلط قه��ر کردن ه��ای متوالی 
خود را کن��ار می گذاش��ت و اگر هم 

محمود صمیم�ی قهرمان پرتاب 
دیس�ک مس�ابقه های آغ�از فص�ل 
دوومیدان�ی قهرمانی کش�ور ش�د و 
احسان حدادی به عنوان دومی رسید.

لی��گ  رقابت ه��ای  آغ��از  در 
دوومیدانی،احس��ان ح��دادی نای��ب 
قهرم��ان المپیک ک��ه در اردوی خود 
حدود 14 کیلو وزن کم کرده بود و با 
ظاهری متفاوت نسبت به گذشته در 
این رقابت حضور داشت در این مسابقه 
پرتاب 61 متر و 68 سانتی متر، بهترین 
رکوردش بود که با این رکورد به رتبه 
دوم این مس��ابقه  ها رسید. همچنین 

محمود صمیمی نیز در بهترین پرتابش 
دیس��ک خود را 62 متر پرتاب کرد و 
توانس��ت عنوان اولی را به دست آورد 
و سرانجام احس��ان حدادی را بگیرد. 
برادران صمیمی که چند ماهی بود با 
عباس صمیمی در قشم اردو زده بودند، 

در آمادگی خوبی به سر می بردند. 
پس از پایان این مسابقه، احسان 
ح��دادی در اقدام��ی جال��ب توج��ه 
نخستین ورزشکاری بود که به سمت 
محمود صمیمی رفت و او را در آغوش 
گرفت و کسب عنوان قهرمانی را به این 

پرتابگر تبریک گفت.

صمیمیباالخرهحدادیرا
درپرتابدیسکگرفت

تیم پتروشیمی بندرامام با دو پیروزی خانگی در بازی  فینال لیگ برتر 
بسکتبال مقابل مهرام تهران نیمی از راه قهرمانی را طی کرد. 

نخس��تین دی��دار از فینال رقابت های لیگ برتر بس��کتبال بی��ن دو تیم مهرام و 
پتروشیمی روز پنج شنبه هفته گذشته در سالن اندیشه ماهشهر برگزار شد که میزبان 
با نتیجه 78 بر 62 حریفش را شکست داد. قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته لیگ 
در حالی در این مسابقه به میدان رفتند که رقابتی پایاپای داشتند اما در نهایت این 

ماهشهری ها بودند که با استفاده از فرصت میزبانی، مهرام را شکست دادند. 
دردیدار دوم نیز که عصر دیروز از ساعت 17 در سالن اندیشه ماهشهربرگزار شد 
بازاین تیم پتروشیمی بود که با حساب 68 بر 66 به پیروزی رسید و دومین برد خود 
را جشن گرفت. دیدار دیروز مهرام و پتروشیمی همانند دیدار نخست با تنش هایی از 
سوی بازیکنان دو تیم همراه بود. دیدارهای سوم و چهارم روزهای دوشنبه و سه شنبه 
هفته جاری در تهران و به میزبانی مهرام برگزار می شود.فینال لیگ برتر به صورت 

4 برد از 7 مسابقه برگزار می شود.


