
ورزشی- اخبار کشور

حدیث دشت عشق

صفحه 9
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳9۸ 
۲ جمادی الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳9۳

وزیر ورزش گفــت:: اراده ای بود که میزبانی بازی های خانگی فوتبال را از ما بگیرند اما در نهایت در یک 
توافق، توانستیم تمام میزبانی بازی های خانگی را بدون پیش شرط بگیریم. 

 مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حاشیه تجدید میثاق با آرمان های امام راحل در جمع خبرنگاران گفت: همکاران 
در فدراسیون فوتبال مشغول هستند و بررسی های خود را انجام می دهند. ظرف چند روز آینده سرمربی مشخص خواهد شد. 
اجازه دهید گزینه ها بررسی شود اعالم می کنیم. سلطانی فر در پاسخ به این پرسش که سرمربی داخلی است یا خارجی تاکید 
کرد: اجازه بدهید بررســی های الزم انجام گیرد.  وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این سؤال که تحریم ها چقدر بر روی ورزش 
ایران تاثیرگذار است، گفت: امروز فشار دشمنان تنها متمرکز روی مسائل بانکی، پولی و نفتی نیست بلکه برای ورزش هم برنامه 
دارند. تالش ما بر این بوده با فعال کردن دیپلماســی ورزش و مالقات با مســئوالن ورزش جهان و تعامل با کنفدراسیون های 
آسیایی تالش کنیم این فشار را کم کنیم اما در هر صورت این فشار و تهدیدها جدید و گسترده است و باید با وحدت و انسجام 
مراقبت الزم را انجام دهیم تا مشکلی پیش نیاید.  وی تصریح کرد: اراده ای بود که حتی میزبانی بازی های خانگی را از ما بگیرند 
اما تالشی انجام شد و وحدتی که در کشور به وجود آمد و مردم هم خواستند در مقابل زیاده خواهی برخی مسئوالن فدراسیون 

آسیایی بایستیم. در نهایت در یک توافق، توانستیم تمام میزبانی بازی های خانگی را بدون پیش شرط بگیریم.

وزیر ورزش: میزبانی های فوتبال بدون پیش شرط به ما برگشت 
رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: امسال وزنه برداران عنوان دار در جام نامجو شرکت می کنند.

علی مرادی در حاشــیه بازدید از ســالن محل برگزاری رقابت های بین المللی جام نامجو در رشــت اظهار داشــت: 
خوشبختانه مراحل آماده  سازی این سالن به نحو شایسته ای انجام شده و فقط مسایل جزیی آن باقی مانده است. با توجه 
به مراحل آماده  ســازی، نواقص این سالن به خصوص سیستم های گرمایشی و سرمایشی آن برطرف شده و این سالن در 
حد بسیار باالی استانداردهای جهانی است. به طور حتم تا قبل از آغاز رقابت ها، مراحل آمادگی آن به اتمام خواهد رسید. 
مرادی در ادامه به وضعیت تیم ملی نیز اشاره و تصریح کرد: تیم ملی وزنه برداری ایران اردوی مشترکی را با کشور اردن 
در تهران برگزار کرد و سپس راهی رشت می شود تا در رقابت های بین المللی جام نامجو حضور یابد که این دوره از رقابت ها، 
گزینشی المپیک نیز بشمار می رود. وی خاطرنشان کرد: پس از اتمام رقابت های بین المللی جام نامجو به طور حتم تعدادی 
از وزنه برداران سهمیه المپیک را کسب خواهند کرد و پس از آن نیز ، حداکثر دو مسابقه گزینشی المپیک تا اردیبهشت ماه 
سال آینده انجام می شود تا تکلیف نهایی وزنه برداران حاضر در المپیک مشخص شود. رئیس فدراسیون وزنه برداری به حضور 
تیم های شرکت کننده در مسابقات جام نامجو نیز اشاره و اظهار کرد: به طور حتم رقابت های جام نامجو رویداد بسیار بزرگی 

است ، به هرحال این دوره از رقابت ها به دلیل کسب سهمیه المپیک از اهمیت و اعتبار ویژه ای برخوردار است.

حضور وزنه برداران عنوان دار در جام نامجو

*هفتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراتیراندازی از امروز تا بیست و دوم 
بهمن ماه در فدراسیون برگزار می شود.بر همین اساس رقیه شجاعی )زنجان(، 
سمیرا ارم، ساره جوانمردی )فارس(، سید محمدرضا میرشفیعی، مهدی زمانی 
)تهران( پنج ملی پوشــی هستند که در اردوی تیم ملی به تمرین می پردازند.

حسین امیری به عنوان سرمربی و زینب آقاعلی اکبری به عنوان مربی، هدایت 
تیم ملی را بر عهده دارند.

*تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان پس از اعالم ایمن بودن تایلند از ویروس 
کرونا به وسیله این کشور این هفته به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می شوند. 
تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان که به دلیل شیوع ویروس کرونا در ووهان 
چین و هم مرز بودن این کشور با تایلند در بالتکلیفی برای اعزام به مسابقات 
قهرمانی آســیا بســر می بردند، با تضمیم امنیت تایلند به این مسابقات اعزام 
خواهند شد. مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا از ۱۲ تا ۱۶ بهمن ماه در 

»شیانگ یانگ« تایلند برگزار می شود.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مجتبی یداللهی منفرد
نخستین شهید مدافع حرم ارتش

 شهید مدافع حرم مجتبی یداللهی منفرد 
در تاریــخ 3۱ فروردیــن ۱370 در تهران و در 
خانــواده ای متدیــن، مذهبی و اهــل معرفت 
چشم به جهان گشــود. فدایی اهل  بیت شدن 
را در مداحی هــای پدرش آموخــت و با چنین 
دیدگاهی در ســال ۱388 وارد دانشگاه افسری 
امام علی)علیه السالم( شد. پس از فارغ التحصیلی 
جهت طی دوره مقدماتی رســته زرهی به مرکز 

رقابت های لیگ جهانی کاراته وان پاریس 

پایان کار ایران با ۲ مدال طال و یک برنز 
یک سهمیه کاراته در المپیک قطعی شد

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون

اخبار کوتاه از فوتبال

    حوادث کوتاه از کشور

تجدید میثاق جامعه ورزش
 با آرمان های امام راحل

جامعه ورزش در چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
دیروز دوشنبه با حضور در حرم مطهر با آرمان های امام راحل تجدید 

بیعت کرد.
در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، جامعه ورزش با 
حضور در حرم مطهر با آرمان های امام راحل و اندیشه های مقام معظم رهبری 

تجدید بیعت کرد.
این مراســم دیروز دوشنبه با حضور  مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و 
جوانــان، رئیس کمیته ملی المپیک، معاون مدیریت و منابع انســانی وزارت 
ورزش، معــاون ورزش بانوان وزارت ورزش، معاون فرهنگی و توســعه ورزش 
همگانی وزارت ورزش، مدیرکل دفتر امور مشــترک فدراســیون ها، دبیرکل 

کمیته ملی المپیک و جمعی از رؤسای فدراسیون های ورزشی برگزار شد.

سرویس ورزشی-
پرونده کاراته کاهای ایــران در رقابت های لیگ 
جهانی کاراته وان پاریس با دو طال و یک برنز و قطعی 

شدن یک سهمیه المپیک بسته شد.
مسابقات لیگ جهانی کاراته با حضور 703 کاراته کا از 
۹3 کشــور جهان از روز جمعه چهارم بهمن ماه به میزبانی 
فرانســه در سالن »پیردوکوبرتن« شــهر پاریس آغاز شد و 
یکشنبه شب با برگزاری دیدارهای نهایی به پایان رسید. در 
این دوره از مســابقات تیم ملی کاراته ایران موفق به کسب 
دو طال و یک برنز شد. حمیده عباسعلی و بهمن عسگری دو 
نشــان طال و صالح اباذری نیز یک نشان برنز برای تیم ملی 
ایران کسب کردند. عسگری با امتیازاتی که از این مسابقات 
به دست آورد، کسب سهمیه خود برای حضور در بازی های 

المپیک ۲0۲0 توکیو را قطعی کرد.
در فینال وزن 75- کیلوگرم مردان، بهمن عســگری با 
غلبه بر لوگان داکوســتا از فرانســه، دارنده نقره کاراته وان 
اســپانیا ۲0۱۹ با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شــد و مدال طال 
را بر گردن بیاویزد.او حریفانی از فنالند، بالروس، روســیه و 
شیلی را شکست داده و فینالیست شده بود. بهمن عسگری 
در لیگ کاراته وان شیلی نیز که کمتر از ۲0 روز برگزار شد 

به مدال طال رسیده بود.
در فینال وزن ۶8+ کیلوگرم بانوان بین حمیده عباسعلی 
و ملتــم هوکااوغلو از ترکیه برگزار شــد و این نماینده ایران 
بود که با نتیجه ۶ بر 3 پیروز شــد و مدال طال را از آن خود 
کرد.عباسعلی پس ازاســتراحت در دور اول، کاراته کاهایی 
از دانمارک، اسلواکی، فرانســه و بلغارستان را شکست داده 
بود. عباسعلی در لیگ سری آ شیلی نیز به مدال طال دست 

یافته بود. ســارا بهمنیار نیز بعد از حضور در دیدار رده بندی 
نتیجه را به رقیب ترکیه ای واگذار کرد و از دستیابی به نشان 
برنز بازماند. امیر مهدیزاده، امیررضا میرزایی، فاطمه صادقی، 
نگین باقری، علی مســکینی، طراوت خاکسار، هادی عرب، 
رزیتا علیپور، علی اصغرآسیابری، سجاد گنج زاده و ذبیح اهلل 
پورشیب دیگر کاراته کاهایی بودند که در این رقابتها توفیقی 

در کسب مدال نداشتند.
هروی: درس بزرگی از لیگ جهانی پاریس گرفتیم

شهرام هروی ســرمربی تیم ملی کاراته مردان ایران در 
پایان رقابت های کاراته وان پاریس اظهار داشت: فدراسیون 
جهانی کاراته در ســال ۲0۲0 پنج مرحله مســابقه طراحی 
کرده است. ما در ۲ مرحله از این رقابت ها حضور پیدا کردیم. 

در لیگ ســری آ شــیلی و حاال هم لیگ جهانی کاراته وان 
پاریس حضور پیدا کردیم. بچه ها در این دو رویداد امتیاز های 
الزم را جمع آوری کردند. وی افزود: لیگ جهانی پاریس هم 
تمام شد و ما یک درس بزرگی را از مسابقات پاریس گرفتیم؛ 
در شــرایطی که خیلی خوب هستیم شاید اتفاقاتی رخ دهد 
که دلمان نمیخواهد، این موضوع خارج از دســت بچه های 
تیم ملی و کادر فنی است.ســرمربی تیم ملی کاراته گفت: 
حقمان در پاریس بیشتر از این بود. حتما نقاط ضعف داریم و 
امیدوارم در این سه هفته که فرصت باقی مانده است در لیگ 

جهانی دوبی بتوانیم نقاط ضعف را ترمیم کنیم.
هروی افزود: ما در ســه وزن المپیکی در ۲ وزن شرایط 
فوق العاده ای داریم که امیدواریم در پایان ســال ۹8 سهمیه 

ملی پوشــان در رنکینگ المپیک ســبز باقی بماند. ما برای 
کسب سهمیه سوم در سال آینده در پاریس شرکت خواهیم 
کرد تا بتوانیم آن هدف اصلی که کسب سهمیه المپیک است 
را به دست بیاوریم و بغد از آن در المپیک برای کاروان ورزش 

ایران افتخار آفرینی کنیم.
اعالم رنکینگ جهانی

پس از برگزاری اولین مرحله لیگ برتر کاراته وان ســال 
۲0۲0 به میزبانی پاریس، فدراسیون جهانی اقدام به انتشار 
رنکینگ کاراته کاها کرد که براســاس آن حمیده عباسعلی 
با طالیی که دیروز کســب کرد موفق شد بر حریفان پیشی 
بگیرد و با ۴ پله صعود به رتبه دوم راه یابد.بهمن عســگری 
دیگر طالیی ایران در پاریس نیز همچنان صدرنشینی اش در 
جدول وزن 75- کیلوگرم را حفــظ و فاصله امتیازی اش با 

رقبا را بیشتر کرد.
ســجاد گنج زاده و ذبیح اهلل پورشــیب نیز علیرغم آنکه 
نتوانستند به مدال برســند، اما همچنان در رده های دوم و 

سوم قراردارند.
در این رده بندی همچنین صالح اباذری پس از کســب 
مــدال برنز یک پله صعود کرد و به رده هشــتم آمد. نگین 
باقری ۲۲ پله، فاطمه صادقی نیز یک پله صعود کردند. سارا 
بهمنیار در رده پنجم باقی ماند، رزیتا علیپور به رده هفتم و 

طراوت خاکسار هم به رده هشتم آمد.
با توجه به این رده بندی و جایگاهی که حمیده عباسعلی 
در بخش زنان و بهمن عســکری در بخش مردان برای خود 
ایجــاد کردند، به نظر می رســد می توان ایــن ۲ کاراته کا را 
از همیــن حاال با وجــود باقی 3 مرحله دیگــر از لیگ های 

کاراته وان، المپیکی دانست.

سهشنبه 8 بهمن 98
مرحله نهایی پلی آف لیگ قهرمانان آسیا

*استقالل ایران........................................ الریان قطر)ساعت ۱8:۴5 – شبکه سه(
*شهرخودرو ایران..............................السیلیه قطر)ساعت ۱8:۴0 – شبکه ورزش(

جام حذفی ایتالیا
*میالن..................................................................تورینو)ساعت ۲3:۱5- شبکه سه(

جام اتحادیه انگلیس
*استون ویال..........................................لسترسیتی)ساعت ۲3:۱5- شبکه ورزش(

چهارشنبه 9 بهمن 98
جام حذفی ایتالیا

*اینتر...........................................................فیورنتینا)ساعت ۲3:۱5-شبکه ورزش(
جام اتحادیه انگلیس

*منچسترسیتی..................................منچستریونایتد)ساعت ۲3:۱5- شبکه سه(

ستاره سابق بسکتبال NBA به همراه دخترش در یک سانحه هوایی 
جان خود را از دست دادند.

کوبی برایانت، ستاره ســابق تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز در حال سفر با 
بالگرد  بود که با حادثه رو به رو شــد و جان خود را از دســت داد. تمام سرنشینان 
این بالگرد  شخصی، درگذشتند.هم چنین جیانا، دختر این ستاره سابق لس آنجلس 
لیکرز هم که پدرش را برای تماشای یک مسابقه بسکتبال همراهی می کرد در این 
حادثه جان باخت.جیانا، دومین دختر کوبی و ونســا برایانت بود. در بالگرد ، ونسا، 

همسر ستاره سابق بسکتبال NBA حضور نداشت. به جز ستاره سابق لس آنجلس 
لیکرز و دخترش هفت نفر دیگر در سیلکوراســکای اس ۶7-بی حضور داشتند که 
آنها نیز جان باختند. جان آلتوبلی )سرمربی بیسبال(، کری آلتوبلی )همسر جان(، 
آلیســا آلتوبلی )دختر ۱3 ساله جان(، کریســتیانا موزر )مربی بسکتبال(، پیتون 
چســتر )دوســت جیانا(، سارا چســتر )مادر پیتون( و خلبان در این سفر برایانت 
را همراهی می کردند.ســتاره سابق بسکتبال به دلیل ترافیک های کالیفرنیا عادت 
داشــت با بالگرد  ســفر کند. بالگرد  ســاعت ۹:0۶ صبح به وقت محلی از زمین 

برخاســت. متاســفانه این پرواز تنها 3۹ دقیقه طول کشید و بالگرد  سقوط کرد.
آتشنشــانان ساعت ۹:۴7 یک هشــدار دریافت کردند و زمانی که به محل حادثه 
رسیدند بقایای بالگرد  در حال سوختن بود. بر اساس تحقیقاتی که شده احتمال 
دارد هوای مه آلود دلیل وقوع این حادثه باشد.کورت دیتزف، خلبان سابق برایانت 
در یک مصاحبه گفت که بالگرد  از لحاظ امنیتی کامل بود و علت سقوط مشکل 
موتور نبوده اســت و به احتمال فراوان شرایط آب و هوایی چنین حادثه تلخی را 

رقم زده است.

آموزش زرهی شــیراز اعزام و پس از طــی دوره مقدماتی به تیپ 388 زرهی 
ایرانشــهر منتقل شــد. با توجه به تعالیم پدر درخصوص عشق به اهل  بیت و 
پس از هتک حرمت به حریم آل اهلل در ســوریه توسط تکفیری ها تاب ماندن 
نداشت و داوطلبانه به صف مدافعان حرم پیوست. این شهید بزرگوار در تاریخ 
۲۱ فروردین ۱3۹5 پس از نبردی جانانه در حومه شهر حلب به شهادت رسید. 
کســانی که در جبهه سوریه حضور داشــته اند، او را نخستین شهید ارتش در 
این مأموریت مستشاری معرفی می کنند. در وصیتنامه شهید مجتبی یداللهی 
منفرد می خوانیم: »والیت فقیه همچون آب حیات اســت که اگر نباشد، همه 
ما همچون قطره ای کوچک با اندک حرارتی نابود می شویم، اما اگر این قطرات 
کوچک به دریای والیت متصل باشــد، فناناپذیر خواهند بود. امروز هر راهی 
که به والیت منتهی نشــود بیراهه اســت، چرا که مــردم قطب نمای صراط 
مستقیمشــان را مقام معظم رهبری می دانند و از نظر فقهی هم هیچ تفاوتی 
بیــن نبی و ولی فقیه وجود ندارد. توحیــد وقتی معنا پیدا می کند که والیت 

آن را هم پذیرا باشیم وگرنه شیطان که رانده شد، به جز یک خطا نکرد...«

2 کشته تصادف 
زاهدان – خبرنگار کیهان : تصادف زنجیره ای ســه خــودرو در محور 

»زاهدان-خاش« دو کشته و دو مجروح برجای گذاشت. 
رئیس  پلیس راه شــمال اســتان سیستان و بلوچســتان گفت: یک فقره 
تصادف فوتی در کیلومتر شــش محور »خاش- زاهدان« به مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱0 اعالم و بالفاصله تیمی از پلیس راه به همراه عوامل امدادی برای 

بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
سرهنگ کشواد بهروزی زاده ، عنوان کرد: در اثر این سانحه ، یک دستگاه 
سواری ساینا هنگام سبقت غیرمجاز با یک دستگاه سواری پراید برخورد و در 

ادامه یک دستگاه پژو ۴05 با خودرو ساینا تصادف کرد.
وی تصریح کرد: در این حادثه متاســفانه راننده سواری ساینا و پراید به 
علت شدت جراحات وارده فوت و راننده و سرنشین پژو ۴05 نیز مجروح و با 
کمک نیروهای امدادی به بیمارستان امام خمینی)ره( »خاش« منتقل شدند.

وی خاطر نشــان کرد: کارشناس پلیس راه علت حادثه را انحراف به چپ 
راننده ساینا نســبت به پراید و بی احتیاطی راننده پژو به علت رعایت نکردن 

فاصله طولی نسبت به ساینا تشخیص داد.
توقیف محموله قاچاق

اراک – خبرنگار کیهان : جانشــین فرماندهی انتظامي استان مرکزی از 
توقیف یک دســتگاه کامیون حامل ماشین ظرفشویي خارجی قاچاق در این 

شهرستان خبر داد. 
سرهنگ یوســف ســپهوند ، گفت: ماموران انتظامي شهرستان دلیجان 
در یکي از محورهاي مواصالتي این شهرســتان، خودروی مورد نظر را مورد 

شناسایی قرار داده و آن را متوقف کردند.
وی خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسي از کامیون مورد نظر، ۲۱ دستگاه 

ماشین ظرفشویي خارجی فاقد مدارک معتبر گمرکی کشف کردند.
سرهنگ سپهوند اظهار داشت: ارزش تقریبی این محموله قاچاق از سوی 
کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی در حدود یک میلیارد 

ریال ارزیابي شده است.
 وی خاطرنشــان کرد: در این عملیات دو نفر دستگیر و پس از تشکیل 

پرونده به دستگاه قضایی معرفي شدند.
مرگ بر اثر مسمومیت گازی

رشت – خبرنگار کیهان : فرمانده نیروی انتظامی شهرستان آستارا گفت: 
مردي ۴۹ ســاله در شهرستان آستارا بر اثر مسمومیت ناشي از استنشاق گاز 

دي اکسید کربن جان خود را از دست داد.
سرهنگ محمد نمازی ، افزود: این مرد به علت استنشاق طوالني مدت گاز 
دي اکســید کربن ناشي از روشن بودن کپسول گاز پیک نیکي در داخل کابین 

کامیون باري خود ، مسموم شده و جان خود را از دست داد.
وي افزود: جسد این مرد با دستور قضایي براي بررسي نهایي و علت مرگ 

به پزشکي قانوني منتقل شد.
کشف عتیقه جات

سرویس شهرستان ها : فرمانــده انتظامی اســتان ایالم از کشف  اشیاء 
باستانی در شهرستان چرداول خبر داد. 

ســرتیپ »نورعلی یاری« گفت: کارکنان مستقر در ایستگاه بازرسی پل 
»ســیمره« در راســتای برخورد با قاچاق کاال و ارز یک دستگاه سواری پژو 
۴05 را متوقف کردند. وی خاطر نشان کرد: در بازرسی به عمل آمده از داخل 

خودرو، ۱۱ قطعه  اشیاء باستانی مربوط به عصر آهن کشف شد.
وی افزود: برابر ارزیابی کارشناســان اداره میراث فرهنگی، قدمت  اشــیاء 

تاریخی کشف  شده مربوط به بیش از چهار هزار و۲00 سال پیش است.
وی اضافه کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر شدند.

مســئول روابط عمومی قــرارگاه قدس نیروی 
زمینی سپاه جنوب شــرق کشور گفت: این قرارگاه 
با همکاری موکب های مســتقر در جنوب سیستان 
و بلوچســتان تا کنون ۴۵هزار بسته معیشتی میان 
ســیل زدگان توزیع کرده و این روند همچنان ادامه 

دارد. 
سرهنگ قاسم حسن زاده، اظهار داشت: قرارگاه قدس 
نیــروی زمینی ســپاه از ابتدای وقوع ســیالب در جنوب 
سیستان و بلوچستان و بخش هایی از شهرستان های استان 
کرمان کار امدادرســانی و خدمات رسانی به سیلزدگان را 

آغاز کرد.
وی ادامه داد : تــا کنون۱00 هزار قرص نان گرم، ۱5 
هزار تخته پتو و ســه هزار بسته بهداشتی میان سیلزدگان 
جنوب سیستان و بلوچســتان توزیع شده و همچنین 30 

باب سرویس بهداشتی در این مناطق ساخته شده است.
وی اظهار داشــت: همچنین هزار سری لوازم خانگی 
میان ســیلزدگان جنوب استان توسط قرارگاه قدس توزیع 

شده است.
وی بیان کــرد: قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه با 
راه اندازی چهار مرکز در شهرســتان های چابهار و کنارک 

کار پخــت غذای گرم را از ۲۱ دی آغاز که در هر وعده 50 
هزار پرس غذا بین سیلزدگان توزیع کرد.

مســئول روابط عمومی قرارگاه قــدس نیروی زمینی 
سپاه جنوب شرق کشور گفت: این غذاها بوسیله بالگرد در 
بین روستاهای گرفتار در سیالب توزیع می شوند و تاکنون 
بیش از۲00 روســتا را زیر پوشش خدمات رسانی قرار داده 

است.
وی بیان کرد: اعزام ۲8 تیم پزشــکی به روســتاهای 
سیل زده و چهار گروه سیار پزشکی مجهز به شهرستان های 
نیکشهر، کنارک و بخش دشتیاری از دیگر خدمات قرارگاه 

قدس در مناطق سیلزده جنوب سیستان و بلوچستان است.
سرهنگ حسن زاده تصریح کرد: همچنین یک سامانه 
بیمارســتان صحرایی تخصصی و فوق تخصصی به همراه 
ام. آر.آی و سی تی اســکن سیار در بخش پالن شهرستان 
چابهار به منظور مداوا و درمان سیلزدگان جنوب سیستان 

و بلوچستان اسقرار یافت.
وی بیان کرد: ماشین آالت سنگین قرارگاه قدس 3۱ 
راه روستایی را بازگشایی و ارتباط 80 روستای حاشیه مرز 
که راه های دسترســی آنها بر اثر سیالب تخریب شده بود 

را برقرار کرد.

توزیع ۴۵ هزار بسته معیشتی توسط قرارگاه قدس سپاه در سیستان و بلوچستان

تقابل استقالل و شهر خودرو ایران با حریفان قطری
در مرحله نهایی پلی آف لیگ قهرمانان آسیا امروز ساعت ۱8:۴5 استقالل 

و شهر خودرو ایران به مصاف حریفان قطری می روند.
استقالل و شهر خودرو ایران اگرچه نتوانستند در حضور هواداران مشتاق 
و پرشــور خود بازی کنند اما با بردهای دلچسب توانستند اقتدار فوتبال ایران 
را باردیگر به رخ آسیا بکشــانند. دو تیم اکنون باید به مصاف حریفان قطری 
بروند که قطعا قدرتمندتر از حریفان مرحله قبل است.استقالل ایران فوتبالی 
زیبا، تاکتیکی را به نمایش گذاشــت و با اتکا به فاکتور همبســتگی و یکدلی 
توانست 3 بر صفر حریف کویتی را حذف کند. نمایش آبی پوشان همه فوتبال 
دوســتان ایرانی را به درخشش بیشتر آبی پوشان امیدوارتر کرد. الریان البته 
تیمی قدرتمند است که از مدعیان این فصل قطر محسوب می شود و از امتیاز 
میزبانی هم برخوردار است. با این حال استقالل اگر مثل روز شنبه در میدان 
حاضر شــود پیروزی و رســیدن به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دور از 
دســترس نخواهد بود. خستگی و فشــردگی دو مسابقه که به فاصله کمتر از 
۴ روز برگزار می شــود مشکل اصلی استقالل در این دیدار است. طبق برنامه 
قبلی بین دو پلی آف 7 روز فاصله وجود داشت ضمن اینکه استقاللی ها مجبور 
به ســفر هم قبل از پلی آف اول نبودند. به هر حال استقالل بازهم در شرایط 
نابرابر به مصاف تیم الریان می رود و این مرتبه هم منتظر درخشــش پسران 
آبی پوش ایران هستیم. شــهر خودرو مشهد هم با مربی جدید خود مجتبی 
سرآسیایی اولین گام آســیایی را موفقیت آمیز برداشت. هرچند فیلمی از آن 
مســابقه ندیدیم و نمی توانیم زیاد در مورد کیفیت فنی شهر خودرو صحبت 
کرد با این حال شــهر خودرو هم مثل اســتقالل با خســتگی و فشردگی دو 
پلی آف روبه روســت و حریف این تیم هم السیله قطر است که می تواند برای 

شهر خودرو خطرساز شود.
محرومیت خلیل زاده و خانزاده تا اطالع ثانوی

کمیته انضباطی فدراســیون فوتبــال اطالعیه ای دربــاره اتفاقات بازی 
پرسپولیس و تراکتور صادر کرد.

بر این اســاس شــجاع خلیل زاده )پرســپولیس( و محمدرضــا خانزاده 
 )تراکتور ســازی( به دلیل رفتارهــای صورت گرفته در بازی پرســپولیس و 
تراکتور ســازی با دســتور موقت تا اطالع ثانوی از حضور در مسابقات  محروم  
شدند.کمیته انضباطی اعالم کرد حواشی مسابقه به صورت کامل رصد شده و 
پس از دریافت گزارش ناظران احکام خود را در قبال باشگاهها و نفرات متخلف 
صادر خواهــد کرد. همچنین مطابق روال قبلی، هرگونه بدرفتاری از ســوی 
مربیان، بازیکنان و همچنین تماشــاگران با داوران مســابقه با قاطعیت مورد 
برخورد قرار خواهد گرفت. در این باره مســتند به گــزارش دریافتی، احکام 
مرتبط به اطالع عموم خواهد رسید. ضمن اینکه ساکت الهامی، سرمربی تیم 
تراکتور سازی برای ادای پاره ای از توضیحات به کمیته انضباطی فراخوانده شد.

استوکس وارد ایران شد
آنتونی استوکس مهاجم ایرلندی که یکشنبه شب گذشته قرارداد نهایی 
خود را با نماینده باشــگاه پرسپولیس در دبی امضا کرد در نهایت بعد از ظهر 
دیروز وارد ایران شد. این بازیکن ایرلندی قرار است امروز با حضور در باشگاه 
پرسپولیس و پس از دیدار با محمدحسن انصاری فرد در تمرینات سرخپوشان 
حاضر شود، البته به شرط اینکه باشگاه پرسپولیس پیش قرارداد استوکس را 

پرداخت کند.قرارداد مهاجم ایرلندی جدید سرخپوشان تا پایان فصل است.

مرگ ستاره سابق دنیای بسکتبال بر اثر سانحه هوایی

مردم آذربایجان شرقی
 با رهبر انقالب دیدار می کنند 

تبریز- خبرنگار کیهان:
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: 
جمعی از مردم استان به مناسبت سالگرد قیام تاریخی مردم تبریز در 
29 بهمن سال ۱۳۵۶، با رهبر انقالب دیدار و با آرمان های امام و انقالب 

تجدید پیمان می کنند. 
علیار راستگو، در جلســه هماهنگی دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر 
انقالب، افزود: تبریز و آذربایجان همواره در حمایت از انقالب و ارزش های واالی 
آن پیشــتاز بوده و در قضایای اخیر هم مردم والیت مدار استان در حمایت از 

انقالب اسالمی پیش قدم شدند.
وی اظهار داشت:  اشــاره رهبر معظم انقالب به راهپیمایی کم نظیر مردم 
تبریز در حمایت از امنیت و اقتدار کشــور در دیدار معظم له با خانواده ســردار 

شهید سلیمانی، افتخاری بزرگ برای مردم تبریز و آذربایجان است.
راســتگو با تأکید بر برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم دیدار مردم استان با 
رهبر معظــم انقالب، بر همکاری همه دســتگاه های ذی ربط در این خصوص 

تأکید کرد. 
مردم آذربایجان شرقی همه ساله در آستانه قیام ۲۹ بهمن ۱35۶ شمسی 

تبریز علیه رژیم طاغوت، با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار می کنند.

4 هزار نیروی جدید 
جذب قوه قضائیه می شوند

قائم مقام مرکز آموزش قوه قضائیه با  اشــاره به پیگیری دستگاه 
قضایی درخصوص جذب نیروی انســانی گفت: تا پایان برنامه ششم 

توسعه چهار هزار نیروی انسانی جدید جذب این قوه می شوند. 
حجت االسالم سید توحید عاملی، در آئین گشایش اولین دوره کارآموزی 
مرکز آموزش کارآموزان قضایی البرز افزود: در برنامه پنجم توسعه جذب چهار 
هزار قاضی در دستور کار  داشتیم که  طی پنج سال سه هزار و 700 نفر آنان 

جذب شدند.
وی با  اشــاره به تاکید رئیس قوه قضائیه درخصوص شتاب در جذب نیرو 
گفت: در تالش هســتیم تا در برنامه ششم توسعه بیش از ظرفیت پیش بینی 

شده  جذب نیروی قضایی داشته باشیم.
عاملــی، با بیــان اینکه امســال بیش از یک هــزار نفر دانــش آموخته 
قضایی خواهیم داشــت، افزود: این افراد به کادر اداری دستگاه قضایی افزوده 
خواهند شــد. امیدواریم تا سال ۱۴00 نیز ظرفیت جذب چهار هزار نفری که 

برای استخدام تعیین شده  را کامل کنیم.
وی گفت: در دهه ۹0 با توجه به بازنشستگی بسیاری از کارکنان با کمبود 

کادر و نیروی انسانی در این حوزه مواجه بودیم.

جسد کوهنورد کالردشتی
 در علم کوه پیدا شد

رئیس  جمعیت هالل احمر کالردشــت گفت که جسد کوهنورد 
زخمی که چند روز پیش در دامنه علم کوه این شهرستان مفقود شده 

بود، پیدا شد. 
این کوهنورد 3۶ ســاله کالردشــتی روز جمعه برای کوهنوردی به رشته 
کوه تخت سلیمان رفته بود که در تماس تلفنی با خانواده اش اعالم کرد که در 

»کرما« کوه مجروح و زمینگیر شده است.
کرما کوه با ارتفاع ۴0۲0 متری در شمالی ترین نقطه قله علم کوه و رشته 

کوه تخت سلیمان قرار دارد.
کردگار محمودی فــر، در گفت و گو با ایرنا افزود: بــا تالش کوهنوردان و 
نیروی های نجات  گر کوهســتان هالل احمر جســد این کوهنورد کالردشتی 

ساعت ۶ صبح دیروز در دره ای در کرما کوه پیدا شد.
وی ادامه داد: بررسی های اولیه بیانگر آن است که این کوهنورد به این دره 

سقوط کرد و مجروح شد و سپس جان باخت.
رئیس  جمعیت هالل احمر کالردشــت افزود: جسد این کوهنورد پس از 
۲۴ ساعت عملیات جست و جو توسط سه تیم نیروهای امداد کوهستان هالل 

احمر و کوهنوردان پیدا شد.
محمــودی در خصــوص دالیل تاخیر در جســت وجوی ایــن کوهنورد 
کالردشــتی هم توضیح داد:  خانواده این کوهنورد شنبه  شب ساعت ۱8 بعد از 
گذشت حدود ۲0 ساعت،  این اتفاق را به جمعیت هالل احمر کالردشت اطالع 
دادند که به دلیل وضعیت منطقه و تاریکی شــب، عملیات جست و جو برای 

یافتن این کوهنورد از ساعت پنج صبح یکشنبه آغاز شد.

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان از مصدوم 
شدن ۱۱ نفر در آتش سوزی دبیرستان دخترانه »نور 

دانش« همدان خبر داد.
محمد رضا بیاناتی گفت: در سالن این مدرسه حجله ای 
قرار داشت که افتادن شمع روشن، منجر به آتش سوزی و 

ایجاد دود غلیظ در دبیرستان دخترانه شد.
وی بــا بیان اینکــه نیروهــای عملیاتــی، بالفاصله 
دانش آمــوزان و معلمــان را از محل خــارج کردند افزود: 
خوشبختانه با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی در محل 

دانش آموزان از خطرات بیشتر در امان ماندند.

در ادامــه مســئول روابــط عمومــی اورژانس پیش 
بیمارســتانی اســتان همدان اظهار داشــت: پس از اعزام 
نیروهای اورژانس، پنج نفر از مصدومان در محل درمان و ۶ 

نفر به بیمارستان منتقل شدند.
عباس اولیا سمیع با بیان اینکه چهار نفر از مصدومان 
در هنگام خروج و بر اثر افتادن، از ناحیه دست دچار آسیب 
شدند خاطرنشان کرد: در این حادثه دو نفر بر اثر دود غلیظ 

دچار دود گرفتگی شدند.
وی یادآور شد: پنج نفر از اولیای مدرسه دچار اضطراب 
و تنش شــده بودند که در محل درمان و مشکل آنها رفع 

شد.

اجرای حکم قصاص دو قاتل 
شهرکرد- خبرنگار کیهان: 

و  انقالب مرکز چهارمحال  و  دادســتان عمومی 
بختیــاری گفت: حکم اعــدام دو زندانی محکوم به 
قصاص با چوبه دار در چهارمحال و بختیاری اجرا شد. 
عبدالرضا علیمحمدی ، افزود: ســحرگاه دیروز )دوشنبه 7 
بهمن ۹8( حکم دو زندانی که به جرم ارتکاب قتل عمد محکوم 
به اعدام با چوبه دار شده بودند اجرا شد. او اظهار داشت: یکی 
از زندانیان با نام خ. غ 8۱ ســاله و از اهالی شهرستان بروجن 
اســت که حکم وی در سال ۱3۹۶ صادر شده بود.  وی اضافه 
کرد: دیگری هم با نام ع. غ جوان 3۱ ساله از اهالی شهرستان 

خانمیرزا است که حکم او در سال ۱3۹۲ صادر شد.

رئیس پلیس فتا اســتان سمنان ، گفت: فردی که با استفاده از بستر شبکه  اجتماعی، به انتشار تصاویر 
خصوصی مسئول استانی به همراه متنی توهین آمیز در اینستاگرام اقدام کرده بود دستگیر شد. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان، سرهنگ حسین صادقی ، افزود: در پی وصول یک فقره پرونده قضایی 
به پلیس فتا مبنی بر انتشــار تصاویر خصوصی و مطالب توهین آمیز به صورت گســترده در شبکه اجتماعی اینستاگرام، 

رسیدگی پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفت.
او اضافه کرد: متهم تصاویر خصوصی مســئول اســتانی را به همراه متنی توهین آمیز در شبکه  اجتماعی اینستاگرام 
منتشرمی کرد. صادقی بیان کرد: متهم با نفوذ به حریم خصوصی شاکی و دسترسی به تصاویر منتشر شده از وی در شبکه 

اجتماعی اینستاگرام، اقدام به انتشار گسترده آن در فضای مجازی می کرد.
رئیس پلیس فتا اســتان ســمنان تصریح کرد: پلیس مســتندات الزم را جمع آوری و در نهایت این متهم سایبری 
را شناســایی کردند. او بیان کرد: متهم قصد فریب پلیس را داشــت که در مواجه با مدارک، مســتندات و ادله دیجیتال 
جمع آوری شــده، لب به ســخن گشود و به بزه ارتکابی اعتراف کرد. صادقی یادآور شد: پرونده به همراه متهم به مقامات 

قانونی ارجاع شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مالیر از شناسایی 
و پلمب یک شرکت که بدون مجوز قانونی و در 
پوشش بازاریابی اقدام به راه اندازی شبکه هرمی 

کرده بود خبر داد. 
به گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان از همدان، 
محمدباقر ســلگی، گفــت: در پی دریافــت اخباری 
مبنی بر اینکه یک شرکت بازاریابی در این شهرستان 
بدون مجوز قانونی در حال فعالیت مشــکوکی است و 
تعدادی افراد نیز به عنوان عضو از نحوه فعالیت آن ابراز 
نارضایتی دارند، موضوع در دستور کار ماموران پلیس 

اماکن شهرستان قرار گرفت.
او بیان کــرد: پس از بررســی های صورت گرفته 
مشــخص شــد که سرشــبکه این شــبکه هرمی با 
راه اندازی این دفتر اقدام به برگزاری جلسات محفلی و 

عضوگیری کرده است.
ســلگی اضافه کرد: متخلف بــرای جذب و جلب 
افراد به سرمایه گذاری در شبکه هرمی اقدام به تطمیع 
آنها کــرده و عنوان می کرد کــه در کمتر از یک ماه 
با عضوگیری می توانند چند برابر مبلغ سرمایه گذاری 

شده را کسب کنند.

او عنوان کرد: شــبکه های هرمی مجموعه ای غیر 
مولد بوده و افرادی که اقدام به ســرمایه گذاری در این 

حوزه می کنند به طور حتم متضرر می شوند.
فرمانده انتظامی مالیر افزود: پیشــتر این شبکه ها 
برای عضوگیــری در قبال مبلغی ســکه هم به افراد 
می دادند اما هم اینــک با دریافت پول از اعضا، آنها را 
برای کسب ســود به جذب عضو های جدید ترغیب و 

تشویق می کنند.
او گفت: با هماهنگی مقام قضائی و بررسی دقیق 
و احصای اقدامات غیرقانونی این شــرکت، نسبت به 
شناسایی مکان یاد شــده و پلمب آن توسط ماموران 

اداره اماکن اقدام شد.
سرهنگ سلگی افزود: تعدادی از اعضا بدون قاعده 
و قانون خــاص از افراد زیر مجموعه خود مبالغی را با 
عنوان فــروش کاال دریافت و هیچگونه کاالیی به این 

افراد تحویل نمی دهند.
او ابراز کرد: با توجه به اینکه وجوه دریافت شــده 
به هیچ وجه مسترد نمی شــود بنابراین، این اقدام در 
عمل به منزله کالهبرداری و یک جرم محرز محسوب 

می شود.

جانشــین فرمانده پلیس راه کردســتان گفت:  
تصادف میان ســه خودروی کامیون، وانت پیکان و 
پراید در جاده سنندج به دیواندره موجب مرگ چهار 

نفر از سرنشینان این خودروها شد. 
ســرهنگ حمید عبدالملکی ، در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت:  این تصادف در کیلومتر ۱۶ جاده سنندج به دیواندره 
و در داخــل تونــل اول رخ داد بطوریکه کامیون واژگون و 
بــر روی دو خــودروی دیگر افتاد و موجب مــرگ راننده و 

سرنشینان این دو خودرو شد.
وی اضافه کرد: راننده وانت پیکان،  راننده و دو سرنشین 
خودروی ســواری پراید که با فاصله بســیار نزدیک پشــت 
کامیــون حرکت می کردند در این تصادف رانندگی کشــته 

شدند.
ســرهنگ عبدالملکی با بیان اینکــه هنوز علت حادثه 
مشخص نیســت و تحقیقات کارشناسان  ادامه دارد، افزود:  
اگر خودرو ســواری پراید با فاصله بیشتری از وانت حرکت 
می کرد راننده و سرنشــین آن از این حادثه جان ســالم به 

در می بردند.
وی یادآور شــد: به دلیل اینکه ایــن تصادف در داخل 
تونل اتفاق افتاده جاده سنندج به دیواندره و بالعکس در این 

محدوده برای مدت یک ساعت مسدود شد.

درگیری مسلحانه خانوادگی در شادگان 
درگیری خانوادگی بامداد دوشــنبه در شهرستان شادگان سه نفر 

مصدوم بر جا گذاشت. 
به گزارش خبرنگار ایرنا، در پی اعالم درگیری مسلحانه در منطقه عباس آباد 
شادگان، ماموران انتظامی به ســرعت وارد عمل شدند. در این درگیری مسلحانه 
سه نفر مصدوم شــدند. بر پایه این اطالعات  در گیری مســلحانه بامداد دوشنبه 
زمانی آغاز شــد که شــب دوشــنبه پس از آزادی فردی که در سال ۹۶ اقدام به 

کشتن یک نفر در شادگان کرده بود خانواده مقتول با خانواده قاتل درگیر شدند.
برخی ســایت ها و پایگاه های محلی از کشته شدن دو نفر هم در این درگیری 

خبر دادند ولی تا کنون این موضوع تایید نشده است.

رئیس محیط زیست شهرســتان بابل از کشف و 
ضبط 2۳۵ قبضه ســالح شــکاری مجاز و غیرمجاز 

امسال در این شهرستان خبر داد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان ، نعمت اله قنبری 
، گفــت: مامــوران حفاظت محیط زیســت شهرســتان بابل 
امسال از شــکارچیان ۲35 قبضه ســالح مجاز و غیرمجاز در 
حوز هــای مختلف این شهرســتان از جمله بندپی شــرقی و 
 غربی، بابلکنار و خود شهرســتان بابل کشــف و ضبط کردند.
او افزود: از این ۲35 قبضه سالح، ۱۹۴ قبضه غیرمجاز و  ۱73 مورد 
در حین شروع شکار، ۲۱ مورد همراه  با الشه پرندگان و چهارپا  
 بوده که مورد آخر  با تشکیل پرونده به مراجع قضایی فرستاده شد. 
رئیس محیط زیســت شهرســتان بابل گفت: ۴۱ مورد سالح 
غیرمجاز در حین شــکار و پس از شکار کشف و ضبط  و جمعا 
۶۲ مورد آن به مراجع قضایی جهت صدور حکم و قرار فرستاده 

شد.

فرمانده انتظامي غرب اســتان تهران از انهدام باند 
جاعالن کارت معاینه فنی خودرو با ۵0 مورد جعل خبر داد. 
سرتیپ »محسن خانچرلی« اظهار داشت: در پی دریافت 
اخبار و اطالعاتی مبنی بر جعلــی بودن چند کارت معاینه 
فنی در شهرستان شــهریار، پیگیری موضوع در دستور کار 
ماموران پلیس آگاهی قــرار گرفت. وی افزود: ماموران پس 
از انجــام تحقیقات و اقدامات اطالعاتی گســترده، موفق به 
شناسایی یک متهم شده و وی را حین تحویل کارت جعلی 
دســتگیر کردند. این مقام ارشد انتظامی استان بیان داشت: 
متهم در بازجویی های پلیس به جعل کارت های معاینه فنی 
خودرو با همدســتی یک نفر دیگر اعتــراف کرد. خانچرلی 
، با اشــاره به اینکه متهم دیگر پرونده نیــز با انجام اقدامات 
تخصصی پلیس در مخفیگاهش دستگیر شد، ادامه داد: هر 
دو متهم در بازجویی ها، جرم خود را قبول داشته و در ادامه 
به 50 فقره جعل کارت معاینه فنی خودرو اعتراف کردند.وی 
در پایان تاکید کرد که متهمان پس از تشکیل پرونده جهت 

سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

رئیــس پلیس فتا زنجان گفت: عامل برداشــت 
غیرمجاز بانکی با ترفند فیشــینگ در دام پلیس فتا 

زنجان افتاد. 
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان، سرهنگ 
محمدعلی آدینه لو ، افزود: با ارجاع شکایت یکی از شهروندان 
زنجانی به هویت معلوم مبنی برکالهبرداری سایبری موضوع 

دردستورکارکارشناسان پلیس فتا قرارگرفت.
او اضافه کرد: برابر اظهارات شــاکی پرونده وتحقیقات 
صورت گرفته مشــخص شــد متهم با طراحــی ربات های 
تلگرامی و انتشــار آن ها درشــبکه های اجتماعی )کانال و 
گروه های مخاطب استانی( مخاطبان را به درگاه جعلی بانکی 
هدایت و با سرقت اطالعات کارت بانکی اقدام به برداشت از 

حساب بانکی کرده است.
ایــن مقام مســئول تصریح کــرد: با اقدامــات فنی و 
شــگرد های خاص پلیســی متهم در اســتان زنجان مورد 

شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی قضایی دستگیر شد.
ســرهنگ آدینه لــو ادامــه داد: متهم ابتــدا منکر بزه 
انتســابی شــد ولی پس ازمواجهه شــدن با مســتندات و 
مدارک جمع آوری شــده از سوی کارشناسان پلیس، به بزه 
ارتکابی ازطریق ســرقت اطالعات کارت بانکی )فیشینگ( 
در کل کشــور اعتراف کــرد. وی تصریح کرد: شــهروندان 
برای پیشگیری ازاین نوع کالهبرداری نسبت به فعال سازی 
رمزیکبار مصــرف کارت بانکی و نحوه فعال ســازی آن، به 

بانک های عامل مراجعه کنند.

دبیرستان دخترانه همدان دچار حریق شد

دستگیری عامل انتشار مطالب توهین آمیز در اینستاگرام 

متالشی شدن شبکه  هرمی در مالیر 

تصادف رانندگی
 4 کشته بر جا گذاشت

عامل برداشت غیرمجاز بانکی
 در دام پلیس فتا افتاد

کشف ۲۳۵ قبضه سالح شکاری 
در بابل

انهدام باند جاعالن کارت  معاینه فنی خودرو 
در غرب استان تهران

https://www.irna.ir/news/83649576/درگیری-مسلحانه-در-شادگان-سه-مصدوم-بر-جای-گذاشت

