
ورزشی ـ اخبار كشور

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم در کرج
مردم استان البرز دیروز پیکر مطهر شهید مدافع حرم را 

در محمدشهر کرج با شکوه خاصی تشییع کردند.
به گزارش ایرنا، شهید حیدر انوری )رستمی( از لشکر فاطمیون 
مدافع حرم مطهر حضرت زینب)س( در روزهای اخیر توسط گروهک 

تکفیری داعش در سوریه به شهادت رسید.
پیکر پاک این شهید که از اتباع کشور افغانستان است، در میان 
خیل عظیم مردم و مسئوالن البرز از مقابل پایگاه بسیج شهید مردانی 

عباس آباد محمدشهر تشییع شد.
تشییع کنندگان پیکر این رزمنده جبهه اسالم را مشایعت کردند.

پیکر این شهید واالمقام پس از تشییع برای خاکسپاری به بهشت 
سکینه)س( انتقال یافت.

این ششمین شهید مدافع حرم است که تاکنون در استان البرز 
تشییع می شود.

معاون سازمان امور اراضی:
10 هزار هکتار از اراضی کشاورزی 

ساالنه تغییر کاربری می شود
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان 
امور اراضی کشور گفت: ساالنه حدود 10 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی کشور به صورت مجاز و یا غیرمجاز تغییر کاربری 

داده می شود.
به گزارش ایرنا، فرید صیدی نژاد در حاشــیه گردهمایی مدیران 
امور اراضی منطقه یک کشور در سالن اجتماعات هتل پارسیان قم 
در گفت وگــو با خبرنگاران اظهار کــرد: در حال حاضر با راه اندازی 
گشت  های حفاظتی، تامین خودروهای مورد نیاز و افزایش گشت های 
زمینی توانســته ایم بین 60 تا 80 درصد تغییر کاربری اراضی را به 

موقع مطلع شویم و جلوی آن را بگیریم.
وی اعالم کرد: در استا ن های منطقه یک امور اراضی کشور با وجود 
اینکه میزان تغییر کاربری زمین های کشاورزی نسبت به مناطق دیگر 
بیشتر و شدیدتر است، اما به خاطر نظارت و کنترل بیشتر سازمان های 
جهاد کشاورزی در این استان ها، شاهد کاهش تغییرات کاربری زمین  
بوده ایم؛ ضمن اینکه در برخی از استان ها به واسطه کم بودن ارزش 

افزوده زمین، تغییر کاربری زمین های کشاورزی نیز کمتر است.
وی در مورد قانون جامع حدنگار اراضی کشاورزی نیز گفت: این 
طرح یکی از طرح های محوری این سازمان است که به تازگی ابالغ 
شده است و در نظر دارد تا تمامی اراضی کشاورزی را از نظر کمیت، 
کیفیت، نوع فعالیت  در زمین کشــاورزی، نوع محصول تولید شده، 
نوع آب و خاک و نوع سامانه آبیاری با نقشه های دقیق مشخص کند 
که با این کار حتی مالکانی که ســند مالکیت ندارند می توانند اقدام 

به اخذ سند مالکیت برای زمین خود کنند.
معاون سازمان امور اراضی کشور، اجرای این قانون را جزء کارهای 
زیربنایی کشور دانست که می تواند به حفظ زمین های کشاورزی کشور 
در آینده  کمک کند. به گفته  وی، برای اجرای آن یک بازه زمانی پنج 
تا هفت سال پیش بینی شده است که در صورت تخصیص اعتبارات 

مورد نیاز سرعت کار باال می رود.
صیدی نژاد با بیان اینکه میزان ســطح اراضی کشــاورزی کل 
کشــور 18/7 میلیون هکتار برآورد می شود، گفت: در سال گذشته 
توافقنامه ای با ســازمان نقشه برداری کشور منعقد شد که عکس و 
نقشــه هفت میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور با اولویت نقاط 
حساس کشور مانند استان هایی که ارزش اراضی کشاورزی در آن ها 
باالســت، انجام شود که در این رابطه استان های گیالن، مازندران و 

گلستان در اولویت قرار گرفتند.
وی همچنین با اشاره به مشکل کم آبی کشور خاطرنشان کرد: 
در حــال حاضر می  توانیم برخی آب ها همچون آب های شــهری را 
بازیافت کنیم و دوباره از این آب ها برای توسعه زراعت استفاده کنیم.
وی گفت: مردم می توانند از طریق سامانه  131 هر گونه تخلف را 
در زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها گزارش  دهند و مشاوره 

الزم را در این زمینه دریافت کنند.

آمادگی 15تیم امدادی 
سیستان وبلوچستان برای اعزام 

به کشورهای زلزله زده 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیســتان و بلوچستان 
گفت: 15 تیم امدادی واکنش سریع این مجموعه آماده اعزام 
به کشورهای همسایه در جنوب شرق برای خدمت رسانی به 

حادثه دیدگان زلزله است.
به گزارش ایرنا از زاهدان، »رسول راشکی«دیروز افزود: تیم های 
امدادی جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان از نخستین ساعات 
وقوع زلزله در کشورهای افغانستان، پاکستان و هندوستان در حالت 
آماده باش بسر می برند تا در صورت نیاز به این کشورها اعزام شوند.

وی گفت: امدادگران سیســتان و بلوچستان با تمام تجهیزات و 
سگ های زنده یاب آماده اعزام به مناطق زلزله زده هستند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر سیســتان و بلوچســتان اظهار 
داشــت: همچنین در صورت نیاز کادر پروازی یک دستگاه بالگرد، 
آمبوالنس، تیم های پزشــکی و بیمارستان صحرایی این جمعیت به 
منظور انتقال و مداوای مجروحان زلزله به کشــورهای جنوب شرق 

کشور اعزام می شوند.
زمین لرزه ای به بزرگی 7/6 ریشــتر دوشــنبه پاکســتان، هند، 

افغانستان و تاجیکستان را لرزاند.
این زلزله در 82 کیلومتری جنوب شرقی فیض آباد در منطقه ای 
بیابانی در رشــته کوه های »هندوکش« و در عمق 196 کیلومتری 

زمین رخ داده است.
در اربعین حسینی

آبادان بزرگ ترین موکب 
عزاداران حسینی را در شلمچه برپا می کند

فرماندار ویژه آبادان گفت: به مناسبت اربعین حسینی 
بزرگ ترین موکب عزاداران حســینی در شــلمچه را برپا 

می کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، عزیزاله شهبازی در جلسه 
ستاد اربعین در محل سرســرای اجتماعات فرمانداری با اشاره به 
اینکه موضوع برپایی موکب عزاداران حســینی در منطقه شلمچه 
از پیشــرفت خوبی به لحاظ اجرا برخوردار است، اظهار کرد: باید 

دستگاه های اجرایی مرتبط در این امر همکاری کنند.
وی ضمن تقدیر از اقدامات ادارات آبفا، گمرک و راه و شهرسازی 
آبادان در منطقه شــلمچه عنوان کرد: در این مرحله نیاز به ورود 
شــهرداری و ســایر ادارات  از جمله آب، برق، مخابرات و غیره در 

زمینه تکمیل و ارائه خدمات روزانه به زوار هستیم.
فرماندار ویژه آبادان تصریح کرد:  با توجه به نزدیکی ایام اربعین 
حســینی ضرورت تســریع در انجام به موقع و مناسب اقدامات و 

فراهم سازی امکانات و تجهیزات مورد نیاز احساس می شود.
به گفته وی، شــهرهای آبادان، ماهشــهر، شــادگان و امیدیه 
چهارشهر معین خرمشــهر در زمینه ارائه  خدمات به زوار اربعین 

حسینی در شلمچه هستند.
شهبازی اضافه کرد: امسال زمینی در ابعاد 300 در 60 متر برای 
برپایی موکب عزاداران حسینی در ایام اربعین در منطقه شلمچه به 

آبادان اختصاص داده شده است.
معاون استاندار خوزستان از دستگاه های اجرایی شهرستان آبادان 
خواست تا ظرف مدت 10 روز آینده اقدامات تکمیلی خود در راستای 

ارائه خدمات به عزاداران حسینی در شلمچه را به اتمام برسانند.
فرماندار ویژه آبادان از اعالم آمادگی خیران شهرهای بهبهان، 
شــادگان و دزفول برای ارائه خدمات به زوار در شلمچه خبر داد و 
تصریح کرد: باید عالوه بر کارهای زیربنایی در حوزه های فرهنگی 

و اجتماعی نیز اقداماتی انجام شود.
وی در پایان تاکید کرد: انجام بخشی از امور خدماتی در عراق 

نیز به عهده شهرداری آبادان سپرده شده است.

غیبت بهداد سلیمی در رقابت های جهانی آمریکا

شوک بزرگ به تیم ملی وزنه برداری وارد شد
سرویس ورزشی-

بهداد ســلیمی به دلیل آســیب دیدگی شدید زانو 
رقابت های جهانی وزنه برداری در آمریکا را از دست داد.

خبر مصدومیت بهداد ســلیمی بدون تردیــد بدترین خبر 
وزنه برداری طی چند ماه اخیر اســت. پس از مصدومیت سعید 
محمدپور و قطعی شدن غیبت وی در رقابت های جهانی آمریکا، 
صبح روز گذشــته مشخص شد که بهداد ســلیمی نیز به دلیل 
مصدومیت قطعا رقابت های جهانی وزنه برداری را از دست خواهد 
داد. بهداد سلیمی عصر روز دوشنبه در حالیکه با آمادگی بسیار 
خوبی تمرینات خود را دنبال می کرد، در حرکت دوضرب و پس 
از درخواســت مجوز قرار گرفتن پشــت وزنه 262 کیلوگرمی از 
ســرمربی تیم ملی وزنه برداری، زمانی که این وزنه ســنگین را 
با قدرت روی ســینه خود کشــید و مهار کرد، در هنگام قیچی 
زدن برای تکمیل حرکت دوضربش، وقتی می خواست پای عقبی 
)چپ( خود را مماس با پای راســتش به جلو بکشد زانویش پیچ 
خورد تا سنگینی وزنه 262 کیلویی زانوی بهداد را با آسیب دیدگی 
شــدیدی مواجه کرده و بخت نخســت طالیی شــدن کاروان 
وزنه برداری ایــران در جهانی آمریکا را با مصدومیت غیرمنتظره 
و جدی مواجه کند! پس از این حادثه و شوک غیرمنتظره ای که 
برای بهداد ســلیمی در تمرین عصر دیروز تیم ملی وزنه برداری 
بوجود آمد، رئیس فدراسیون وزنه برداری به همراه سرپرست تیم 
ملی و رئیس کمیته پزشکی با انتقال سریع سلیمی به بیمارستان 
به جهت تشکیل پرونده پزشکی و گرفتن عکس از زانوی آسیب 
دیــده این وزنه بردار، تمامی مواردی که برای تشــخیص صحیح 
میزان و نوع آســیب دیدگی زانوی بهداد نیــاز بود را انجام دادند 

تا هرچه ســریعتر زانوی آسیب دیده قهرمان المپیک لندن تحت 
مداوا قرار گرفته و پروسه درمانی اش بالفاصله آغاز شود.  

سلیمی: کارم برای آینده سخت شد
پس از این مصدومیت بهداد ســلیمی در گفت وگویی اظهار 
داشــت: عصر روز دوشنبه بر اســاس برنامه یک تمرین سنگین 
را پیش رو داشــتیم و من نیز زمانی که قصد داشــتم وزنه 262 
کیلویی را باالی ســر ببرم، بعد از فیکس شدن پاهایم یک لحظه 
پــای چپم به تخته گیر کرد و متاســفانه زانویم چرخید تا همه 

چیز خراب شــود. وی افــزود: امیدوارم تیم ایران در مســابقات 
جهانی موفق باشــد و سایر نفرات بتوانند سهمیه کامل را کسب 
کنند. این مصدومیت کار مرا برای آینده و حتی المپیک سخت 
کــرده اما امیدوارم هرچه زودتر بتوانم مراحل درمانی را پشــت 
سر بگذارم.  سلیمی خاطرنشان کرد: به زودی میزان مصدومیتم 
مشــخص می شــود اما آن چیزی که تاکنون قطعی شده پارگی 
ربــاط صلیبی بوده و به این ترتیب قطعا مســابقات جهانی را از 
دست داده ام. روز گذشــته کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی 

المپیــک پس از اطالع از این اتفاق تلخ به همراه اصغر رحیمی با 
بهداد سلیمی دیدار کرد. علی مرادی و حسین توکلی نیز در این 
مالقات همراه هاشــمی و رحیمی بودند که به اتاق سلیمی رفته 

و با او صحبت کردند.
بهداد به المپیک می رسد

پس از این اتفاق تلخ، دکتر داود باقری رئیس کمیته پزشکی 
فدراســیون وزنه برداری در گفت وگویی اظهار داشــت: عصر روز 
گذشته گزارش اولیه M.R.I زانوی بهداد سلیمی را بررسی کردیم 
که خوشــبختانه مشخص شد پارگی ACL یا همان رباط صلیبی 
پای بهداد شــدید نیست و با انجام عمل ارتروسکوپی می توان به 
بهبود آســیب دیدگی او امیدوار بود. باقری درباره زمان احتمالی 
بازگشــت بهداد گفت: صحبت کردن دراین باره کمی زود است 
و تــا جواب نهایی M.R.I نیاید نمی تــوان نظر داد، اما در بهترین 
حال یــک ماه و در بدترین حالت دو ماه زمــان می برد تا بهداد 
سلیمی بتواند دوباره تمریناتش را از سر بگیرد. این یعنی ان شاهلل 
او مشکلی برای حضور در المپیک نخواهد داشت و با دعای خیر 
مردم خیلی زود دوباره به وزنه برداری باز خواهد گشــت.  رئیس 
کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری درباره احتمال اعزام بهداد 
سلیمی به خارج از کشــور هم گفت: قطعا برای بهبودی هرچه 
ســریع تر این قهرمان افتخارآفرین هرکاری که الزم باشد صورت 
خواهد گرفت. مطمئنا بعد از نهایی شدن گزارش های پزشکی، با 
چند فوق تخصص داخلی و خارجی هم مشورت خواهیم کرد تا 
بهترین تصمیم درباره بهداد سلیمی اتخاذ شود. آنچه مسلم است 
او بایــد هرچه زودتر پای خود را جراحی کند و این کار حتی اگر 

یک روز زودتر انجام شود به نفع او خواهد بود.
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خواندنی از ورزش ایران

* تیم جودوی جوانان ایران با یک پیروزی و دو شکســت به عنوان هفتم 
رقابت های تیمی جوانان جهان بسنده کرد. 

* صبح دیروز کیومرث هاشــمی، رئیس کمیته ملی المپیک در محل خانه کشــتی 
ملی کشــتی فرنگی دیــدار و گفت وگو کرد. وی در این  حضور یافت و با اعضای تیم 
دیدار ضمن صحبت با اعضای کادر فنی، در جریان مسائل مختلف این تیم قرار گرفت.
*پس از اینکه فدراســیون کشتی رقابت های کشــتی پهلوانی را در ابعاد 
بین المللی برگزار کرد، اتحادیه جهانی کشتی این کشتی سنتی ایران را به 
عنوان یکی از ســبک های سنتی زیرمجموعه اش رسما تایید کرد و آن را به 

ثبت رساند.
* مجمع انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی امروز  به ریاست نصراهلل سجادی، معاون 
توســعه ورزش قهرمانی و حر فه ای وزارت ورزش و جوانان در آکادمی المپیک برگزار 
می شــود.تا عصر دیروز دکتر لطفعلی پورکاظمی ،توحید سیف برقی و علیرضا اسدی 
از حضور در این انتخابات انصراف داده  بودند.اســامی کاندیــدای حاضر در انتخابات 
فدراســیون پزشکی ورزشی به این شرح است: هوشنگ اسماعیلی،. دکتر امیر حسین 
براتی ،خشــایار ثابتی، دکتر ابراهیم خادم ،محمد حسین ذوعلم، حسن سلمان نژاد، 
احمد فائقی، داوود رضا شفاعت ،دکتر رامین کردی، دکتر یوسف مقدس تبریزی ،سید 

رضا میرابوطالب، دکتر غالمرضا نوروزی و دکتر احمد هاشمیان.
* محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با بیان اینکه عبدولی بدون دلیل 
موجه در تمرینات تیم  ملی حضور نیافته است، گفت: به شدت با او برخورد 

می کنم و حتی امکان دارد تیم  ملی را از دست بدهد.

اخبار کوتاه از فوتبال

کی روش از مناظره تلویزیونی با دبیر فدراسیون شانه خالی کرد
پس از آنکه کارلوس کی روش در یک برنامه تلویزیونی دبیر فدراسیون فوتبال را 
متهم به تحریک کمیته اخالق و.. کرد و بعد از آن اســدی،  سرمربی تیم ملی فوتبال 
را به حضور در مناظــره  تلویزیونی دعوت کرد کی روش دیروز مجددا  در واکنش به 
تحوالت اخیر بیانیه ای صادر کرد. در بیانیه کارلوس کی روش آمده است:1- به عنوان 
سرمربی تیم ملی همیشــه باعث افتخار و سربلندی ام بوده که بتوانم در مناظره های 
عمومی )بازی ها( در مقابل حریفان شریفی که تیم هایی مانند کره جنوبی، آرژانتین، 
عراق، نیجریه، شــیلی، سوئد، ژاپن و امارات بوده اند، حاضر باشم.2- همانطور که همه 
آگاه هســتند به عنوان سرمربی تیم ملی نباید در شرایطی قرار گیرم که در این گونه 
مناظره های عمومی )بازی ها( در رســانه ها با دبیرکل فدراسیون فوتبال حضور داشته 
باشــم. این عمل اخالقی نیست و همین طور جزیی از وظایف و تعهدات بنده به شمار 
نمی آید.3- البته کامال آماده هســتم و باعث افتخار بنده خواهند بود که طبق دستور 
رئیس فدراســیون فوتبال و در حضور اعضای هیئت رییسه، رو در روی دبیرکل، این 

مناظره )بازی( را در مکان مناسب انجام دهم.
دبیر کل فدراســیون فوتبال دیروز قبل از بیانیه کی روش گفته بود :با توجه به 
تمام مطالب عنوان شــده و اینکه پیش از این هم بارها گفته ام و در عمل هم نشــان 
داده ام که برای منافع ملی کشــورم سکوت کرده و بسیاری از مطالب را بیان نکرده ام، 
اما زمانی که موضوع شخصی شود و برخی افراد بدون اطالع صحبت کنند، مجبور به 
پاسخگویی هســتم. پس از آن برنامه تلویزیونی بسیاری از رسانه ها از من درخواست 
مصاحبه داشته اند و برای اینکه من هم به تنهایی به قاضی بزرگ که افکار عموم مردم 
عزیز کشــورم است، نرفته باشم از ســرمربی تیم ملی دعوت می کنم در همان برنامه 
تلویزیونی که درباره من صحبت کرده حضور یابد تا بتوانم به صورت رو در رو و بدون 
واســطه و هیچ مشــکلی با وی صحبت کنم و مطالب مختلف را که در مدت حضورم 
در فدراسیون در مورد من مطرح شده را به طور مشروح به آگاهی مردم عزیز برسانم.

مشکل سپاهان، سرمربی این تیم نیست
رئیس هیئت مدیره ســپاهان ضمن تکذیب مذاکره با ســرمربی سابق استقالل 
از حســین فرکی حمایت کرد.منوچهر نیک فر در خصوص شــرایط حسین فرکی در 
این تیم گفت: دلیلی نمی بینم که بخواهیم با این نتایج کادر فنی را ســرزنش کنیم. 
چرا که نتایج ما خیلی هم ناامیدکننده نیســت. این در حالی است که تیم هایی مثل 
فوالد، تراکتورســازی و پرسپولیس با این هم هزینه در حال حاضر در جدول پایین تر 
از ســپاهان هستند و اینکه بخواهیم با یک شکست در مورد کادر فنی قضاوت کنیم 
خیلی زود اســت و مطمئن باشید در این شــرایط وارد فاز تغییر مربی نخواهیم شد. 
مربی با قــدرت به کارش ادامه می دهد تا تیم را نجات دهد.نیک فر گفت: هوادار باید 
حمایت کند، کادر فنی و بازیکنان هم باید به تالش خود ادامه دهند چرا که مطمئنم 
تیم دوباره رو خواهد آمد و حرف های زیادی در ادامه لیگ برای گفتن خواهیم داشت. 
این مسائل هم حل خواهد شد.وی در پایان درباره شایعه مذاکره سپاهان با قلعه نویی 
گفت: اصال این بحث را تأیید نمی کنم. در مورد تغییر ســرمربی هیچ بحثی نداشتیم 

چون اعتقاد دارم که مشکل سپاهان سرمربی این تیم نیست.
خط و نشان دوباره مدیرعامل سایپا برای جاللی 

مدیرعامل تیم فوتبال سایپا گفت: من شخصا تصمیم می گیرم که مجید جاللی 
باشــد یا نباشد.بیت اهلل رضایی در پایان بازی دیروز ســایپا با صبای قم باز هم خط 
و نشــان کشید و گفت که من شــخصاً می توانم در مورد سرمربی تیم فوتبال سایپا 
تصمیم گیری کنم که باشــد یا نباشــد این در حالی است که هیئت مدیره سایپا روز 
یکشنبه مصوب کرد که جاللی سرمربی تیم بماند و یا حتی تفاهمنامه سه ساله او با 
سایپا اجرایی شود. مدیر عامل سایپا دیروز گفت: نه فقط مجید جاللی بلکه هر مربی 
ممکن است یک روز باشد، یک روز نباشد.رضایی درمورد شایعه حضور امیر قلعه  نویی 
در ســایپا گفت: ما با هیچ مربی صحبت نکرده ایم.مدیرعامل ســایپا درمورد وضعیت 
میالد میداوودی گفت: میالد میداوودی از اســطوره های باشگاه سایپا است و در تیم 

ما می ماند و جایی نمی رود.
گل محمدی: تعویض های ریسکی ام جواب داد

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: داد و فریادهای نیمکت ذوب آهن 
تاثیری در عملکرد داور بازی نداشت. یحیی گل محمدی در نشست خبری پس از بازی 
با تراکتورســازی اظهار کرد: رد و بدل شدن 8 گل در یک بازی نشان دهنده کیفیت 
باالی آن و تماشاگرپســند بودن آن است.وی افزود: بازی را بسیار خوب شروع کردیم 
ولــی روی غافلگیری گل دریافت کردیم و در ادامه باز هم فشــار خوبی روی تراکتور 
آوردیم و به گل هم رســیدیم. اما باز همه بی تجربگی و بی دقتی بازیکنانم باعث شد 
در دقیقه آخر نیمه اول تراکتور به گل دوم دست یابد.گل محمدی با بیان اینکه از جو 
احساســی رختکن برای جبران مافات استفاده کردیم عنوان کرد: نیمه دوم علی رغم 
بــازی خوبی که انجام دادیــم، در ضد حمالت گل خوردیم و با این حال تعویض های 

ریسک پذیری انجام دادم و خوشبختانه توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم.

فوالد باالخره در هفته دهم لیگ برتر فوتبال طعم پیروزی را چشید
تکلیف سرمربی تیم ملی والیبال برای ماندن یا رفتن به آینده موکول شد.

در حالی که انتظار می رفت در نشســت خبری روز گذشــته فدراسیون والیبال وضعیت ماندن یا رفتن اسلوبودان کواچ 
مشــخص شــود اما در این جلسه اعالم شد که تصمیم گیری در این رابطه به جلســه بعدی موکول شده است. پس از نتایج 
ضعیف تیم ملی والیبال در جام جهانی، انتقادات زیادی نســبت به عملکرد مربی تیم ملی والیبال وجود داشــته ولی تابحال 
داورزنی و کواچ به نتیجه نهایی برای ادامه یا قطع همکاری نرسیده اند. در همین خصوص روز گذشته خبرگزاری ایسنا با قرار 
دادن خبری روی خروجی خود عنوان داشــت: شــایعاتی درباره توصیه والسکو یا سعید معروف برای استخدام سی چلو برای 
جانشــینی کواچ منتشر شده است. خوان سی چلو مربی سابق تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر هدایت تیم ملی قطر را 
برعهده دارد. اگرچه ســی چلو یک مربی خوب است اما هرگز نمی توان نام او را هم سنگ مربیان بزرگی چون والسکو، رزنده، 

آناستازی و یا حتی لوزانو دانست.

ابهام در ادامه یا قطع همکاری فدراسیون والیبال با کواچ
بازگشت رویایی ذوب آهن در تبریز

برگزاری دومین تمرین تیم ملی كشتی آزاد در غیاب خادم 

میزبانی ورامین از کاله 
در هفته دوم لیگ برتر والیبال 

هفته دوم بیست و نهمین دوره لیگ برتر والیبال امروز)چهارشنبه( با پنج 
دیدار پیگیری خواهد شد که در مهمترین بازی هفته متین میزبان کاله است.

دومیــن هفته از لیگ برتر والیبال، امروز با برگزاری پنج دیدار در شــهرهای تهران، 
بندرعباس، مشــهد، ورامین و زاهدان پیگیری می شود. این در حالی است که مهمترین 
بازی از این هفته یعنی دیدار تیم های مدعی بانک سرمایه و پیکان به دلیل حضور پیکان 
در جام باشــگاه های جهان لغو و به تاریخ دیگری موکول شــده اســت. اما بدون تردید 
مهمترین بازی این هفته به دیدار تیم های کاله و متین ورامین بر می گردد. متین صالحین 
ورامین در خانه میزبان کاله اســت. کاله و متیــن هر دو از محبوب ترین تیم های والیبال 
ایران به شــمار می روند که در بازی های خانگی حمایت پرشــور هواداران را همراه دارند. 
برنامه کامل دیدارهای امروز به این شرح است: * سایپا تهران – بازرگانی جواهری گنبد * 
آلومینیوم المهدی هرمزگان – آرمان ورزشی اردکان * ثامن الحجج خراسان – شهرداری 
ارومیه * متین صالحین ورامین – کاله مازندران * گوهر کویر زاهدان – شهرداری تبریز.

دومین تمرین تیم ملی کشتی آزاد در غیاب خادم و 
سه آزادکار شاخص تیم ملی برگزار شد.

دومیــن تمرین تیم ملی کشــتی آزاد پس از رقابت های 
قهرمانی جهان در الس وگاس از ســاعت 11 امروز)سه شنبه( 
در خانه کشــتی تهران و در غیاب رســول خادم ســرمربی 
تیم ملی برگزار شــد. آزادکاران در ایــن تمرین به وزنه زدن 
و تمرینات اســتقامتی پرداختند و زیــر نظر مربیان تیم ملی 
شــامل امیر توکلیان، علیرضا رضایــی، علیرضاکریمی و علی 

اصغر بذری و علی بیات سرپرســت تیم ملی مشغول تمرین 
شدند.کشــتی گیرانی نظیر رضا یزدانی، مسعود اسماعیل پور، 
کمیل قاســمی، حسن یزدانی، حســن رحیمی، سید احمد 
محمدی و پرویز هادی در این تمرین حضور داشــتند.محمد 
حسین محمدیان، محمدجواد ابراهیمی و بهنام احسان پور با 
وجود برگزاری دو جلســه از تمرینات هنوز به جمع آزادکاران 
ملحق نشــده اند و غایب تمرینات بودند. رســول خادم نیز به 
دلیل حضور در جلسه فدراسیون در این تمرین حضور نداشت.

کنارهگیریدبیرفدراسیونوزنهبرداری
دبیر فدراسیون و ز نه بر د ار ی از سمت خود کناره گیری کرد.

علی مرادی پس از این که در انتخابات فدراسیون و ز نه بر د ار ی توانست برای چهار سال هدایت این فدراسیون را بر عهده بگیرد، 
حسین مقامی را به عنوان دبیر خود معرفی کرد اما او پس از گذشت تنها شش ماه از دبیری فدراسیون کناره گیری کرد. مقامی 
پس از کناره گیری اش در تشریح دالیل این تصمیم گفت: مشکل خاصی نبود اما به جهت این که شرایط خودم با برخی از موارد 
ســازگار نیســت و با توجه به این که برای علی مرادی ارزش خاصی قائل هستم ترجیح دادم نباشم. البته آدمی نیستم که از کار 
خســته شوم و بســیار با انرژی هم کار می کنم اما ترجیح دادم نباشم و فکر می کنم حضور نداشتنم تاثیر بیشتری در فدراسیون 
داشته باشد. یک زمانی ترجیح دادم در فدراسیون باشم و االن ترجیح می دهم که دیگر حضور نداشته باشم. البته روز گذشته علی 
مرادی رئیس فدراسیون و ز نه بر د ار ی برخالف صحبت های مقامی اعالم کرد که او مدتی است به کارهای شخصی و دانشگاهی خود 

می پردازد و به زودی به محل کارش بازمی گردد. 

حدیث دشت عشق

به یاد شهید »فرامرز بخشی پور«

عشق یعنی استخوان و یک پالک
شهید »فرامرز بخشی پور«، روستا زاده ای است 
از تبار مظلومان. وی در ســال 1339 در روســتای 
ده ریز به دنیا آمد. او از سال 1355 به بعد با همکاری 
دوستانش در آن محل شروع به پخش اعالمیه هایی 
علیــه رژیم طاغوت کرد. بعــد از پیروزی انقالب به 
خدمت مقدس سربازی اعزام شد. پس از بازگشت از 
سربازی شش ماه به کردستان رفت و دفاع از انقالب 
را به عهده گرفــت. پس از مراجعت ازدواج کرد. اما 

ازدواج هم نتوانست فرامرز را پایبند دنیا کند و به فاصله چند ماه با پیوستن به یاران 
ســبز پوش امام در سپاه پاسداران انقالب اسالمی، عازم جبهه های جنوب شد.از تاریخ 
61/1/21 تا 61/5/8 به عنوان معاون گروهان در میادین نبرد حضور داشت. در سومین 
مرحله از عملیات رمضان در میدان مین به شــهادت رسید.تالش همسنگرانش برای 
انتقال پیکر مطهرش به پشت جبهه بی ثمر ماند. سرانجام پس از پایان جنگ تحمیلی 
و بعد از گذشــت 157 ماه، پیکر مطهرش را که پاره اســتخوانی بیش نبود، به عنوان 

گرانقدرترین هدیه برای پدر، مادر و فرزند دلبندش آوردند.

مشهد- خبرنگار کیهان:
رئیس ستاد مکه حج 94 گفت: تاکنون 
دولت عربســتان موضوع پرداخت غرامت 
به خانواده های جان باختگان حادثه منا را 
نپذیرفته اما وزارت امــور خارجه ایران و 
سازمان حج با جدیت در حال پیگیری این 
موضوع و دریافــت حقوق بازماندگان این 

حادثه است.
»مسعود مجردی« در گفت وگو با خبرنگاران 
با اشــاره به اینکه 12 نفر از جان باختگان ایرانی 
حادثه منا بدون اجازه در عربســتان دفن شدند، 
اظهار داشت: دولت سعودی اعالم آمادگی کرده 
در صورت انجام آزمایش »دی. ان. ای« اجازه نبش 

قبر و انتقال این اجساد به ایران را خواهد داد.
وی بــا بیان اینکــه هم اکنــون 17 جنازه 

مجهول الهویه از جان باختگان حادثه منا در تهران 
اســت که در حال پیگیری برای شناسایی آنها 
هســتیم، گفت: 12 نفر از حجاج خراسان رضوی 

نیز جز مفقودین هستند.
مدیر حج و زیارت خراسان رضوی علت تاخیر 
انتقال اجساد به کشور را عدم تحویل جان باختگان 
از ســوی طرف سعودی دانست و گفت: سخنان 
رهبر معظم انقالب در این خصوص بسیار راهگشا 
بود و تنها پس از گذشت چند ساعت از سخنرانی 
ایشان دولت عربستان 4 فروند هواپیمای پهن پیکر 
کارگو)باربری( را برای انتقال اجســاد در اختیار 

ایران گذاشت.
مجــردی با تکذیب موضوع حمل جنازه های 
حادثه منا با لودر اظهار داشت: نفر به نفر جنازه ها 
در محل حادثه با برانکارد حمل شدند و هیچ گونه 

بی احترامی از سوی سعودی ها نسبت به مصدومان 
و جنازه های حجاج ایرانی صورت نگرفت.

وی تصریــح کرد: علت اصلی حادثه منا عدم 
مدیریت صحیح نیروهای پلیس و وجود نیروهای 
بی تجربه و جوان برخالف سنوات گذشته در محل، 

گرمای هوا و نبود نیروهای امدادی بود.
وی آخرین آمار تعداد جان باختگان حادثه منا 
را بیش از 7 هزار نفر عنوان کرد و اظهار داشت: از 

این تعداد 462 نفر حجاج ایرانی بودند.
مجردی با بیان اینکه خراسان رضوی با بیش 
از 90 کشــته بیشــترین آمار جان باختگان را 
دارد، گفت: شهرستان نیشابور نیز بیشترین رقم 
قربانیان را درمیان شهرستان های این استان به 

خود اختصاص داده است.
رئیس ستاد مکه حج امسال کشور، احتمال 

بازداشــت نیروهای سیاسی و نظامی ایرانی طی 
حادثــه منا  را تکذیب کرد و اظهار داشــت: در 
حال حاضر حج عمره در کشور صورت نمی پذیرد 
تا زمانی که برخورد طرف ســعودی با حادثه منا 
مشــخص شــود. وی همچنین از راه اندازی 7 
موکب برای پذیرایی و ارایــه خدمات به زائران 
اربعین حسینی در مسیر نجف به کربال از سوی 
ستاد اربعین خراسان رضوی با نام »حضرت علی 
بن موســی الرضا« خبــر داد وگفت: پیش بینی 
می شــود در ایام اربعین امسال 100 هزار نفر از 

خراسان رضوی به کربالی معال مشرف شوند.
مجردی خاطرنشان ســاخت: ما تنها امکان 
اسکان 10 درصد از زائران ایرانی اعزامی به عراق 
طی ایام اربعین را خواهیم داشت و مابقی توسط 

خود عراقی ها صورت خواهد گرفت.

رئیس ستاد مکه حج 94:

عربستان از پرداخت غرامت به خانواده جان باختگان حادثه منا خودداری می کند

سرویس شهرستان ها-
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور 
اطالعیه ای با اعتراض به تایید حکم اعدام 
شیخ نمر آزادی این روحانی مبارز عربستان 

را خواستار شد.
در این اطالعیه  آمده است: تایید رای ننگین 
دادگاه سعودی به اعدام روحانی مبارز جناب آقای 
شیخ نمر خشــم مسلمانان جهان را برانگیخت. 
بی تردید این رای در حالی صادر می شود که رژیم 

سفاک آل سعود روزانه ده ها مسلمان بی گناه را در 
یمن به خاک و خون می کشاند و نیز بی کفایتی 
خود را در فاجعه دردناک  منا و جان باختن هزاران 
زائر بیت اهلل الحرام نمی پذیرد. در ادامه این اطالعیه 
آمده اســت: به راستی اعالم این حکم، جز برای 
ســرپوش نهادن بر جنایات این رژیم در یمن و 

منا می باشد؟!
آیا گناه شیخ نمر و شیخ نمرها جز تالش برای 
حقوق انسانی و اسالمی شیعیان مظلوم عربستان 

است؟! و همچنین آیا چنین رژیمی می تواند خود 
را کلیددار کعبه و خادم حرمین شریفین بنامد؟
این اطالعیه می افزاید: آنچه مسلم است آن 
است که رژیم سعودی- که خوش خدمتی خود 
را به آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیســتی در 
طی ســال ها و حوادث مختلف برهمگان ثابت 
کرده- اکنون در آستانه زوال قرار گرفته است و 
به ســنت الهی، مظلومیت  این روحانی مبارز و 
دیگر، خون به ناحق ریخته هزاران یمنی مظلوم 

و غربت اندوه بار هزاران زائر جان باخته در منا، 
روزی دامــن این رژیم منحوس را خواهد گرفت 
و زمینه های نابــودی آن را فراهم خواهد کرد. 

ان شاءاهلل.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم 
کردن تایید رای دادگاه سعودی به اعدام روحانی 
مبارز جناب آقای شیخ نمر، آزادی وی و خروش 
همه مسلمانان و علمای جهان اسالم را در برابر 

این رای خواستار است.

با صدور اطالعیه ای

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستار آزادی شیخ نمر شد

ساری- خبرنگار کیهان:
و  میوه های گرمســیری  دفتر  مدیر کل 
نیمه گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: برای جلوگیری از انتشار آفت 
مگس میوه امسال به هیچ وجه اجازه واردات 

مرکبات را نمی دهیم.
ابوالقاسم حسن پور با اشاره به اینکه امسال دو 
میلیون و 500 هزار تن پرتقال از باغ های کشــور 
برداشت می شود، افزود: بر اساس برآوردهای انجام 
شده در کشور به ازای هر نفر 50 کیلو مرکبات تولید 
می شود بنابراین با توجه به میزان باالی تولید هیچ 

نیازی به واردات نیست.
وی گفت: هم اکنون مرکبات کشورهای مصر و 
ســوریه به آفت مگس میوه مدیترانه آلوده است و 
از آنجا که این آفت خطرناک قادر است به 47 نوع 

محصول میوه خسارت وارد کند بنابراین هیچ گونه 
مجوزی برای واردات صادر نخواهیم کرد.

مدیــر کل دفتر میوه های گرمســیری و نیمه 
گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی 
افزود: عالوه بر این نظارت های دقیقی برای ممانعت 
از ورود مرکبات از مرزهای کشور که معموال در قالب 

تجارت پیله وری وارد می شود انجام خواهد شد.
حسن پور گفت: میزان تولید مرکبات در کشور 
به حدی است که امسال هیچ نگرانی برای تامین 
نیاز بازار به ویژه بازار شــب عید نداریم و بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شــده 30 هزار تن مرکبات 

خریداری و ذخیره سازی می شود.
وی دربــاره وجود آفت مگــس میوه در باغات 
مرکبات کشــور افزود: محصول مرکبات کشور از 
این آفت پاک است و آلودگی درباره مگس میوه به 

جز موارد محدودی وجود ندارد.
مدیــر کل دفتر میوه های گرمســیری و نیمه 
گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: امســال با توجه به بازار تولیــد به ویژه در 
محصول پرتقال برای صادرات 100 هزار تن از این 
محصول به کشورهای حاشیه دریای خزر و خلیج 

فارس برنامه ریزی شده است.
حسن پور گفت: به تازگی در منطقه بابلسر در 
یکی از باغ های نارنگی موردی از مگس میوه گزارش 
شد که بالفاصله کارشناسان سازمان حفظ نباتات 

وارد عمل شدند و محصول را امحا کردند.
وی تاکید کرد: تمام باغ های مرکبات کشور پاک 

است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
سطح زیر کشــت باغ های مرکبات 310 هزار 
هکتار است که عمده آن در سه استان شمالی است.

برای جلوگیری از انتشار آفت مگس مدیترانه ای

واردات مركبات به كشور ممنوع شد
مرگ ۲هزار پرنده 

در اطراف دریاچه ارومیه
زیست  محیط  کل حفاظت  اداره  سرپرست 
آذربایجان غربی ازمرگ دوهزار پرنده در آبگیری 
در نزدیک دریاچه ارومیه طی 15 روز گذشــته 

خبرداد.
به گزارش ایرنا از ارومیه، »پرویز آراســته« دیروز 
افزود: بررسی های انجام شده بیانگر این نکته است که 
مرگ و میر پرنــدگان بر اثر آنفلوآنزای حاد پرندگان 

نبوده است.
وی اظهارداشت: این پرندگان از گونه های مختلف 
بوده ولی اغلب از آنقوت، خودتکا و خروس کوهی بودند 

که هنوز علت دقیق مرگ آنها مشخص نشده است.
سرپرســت اداره کل حفاظــت محیط زیســت 
آذربایجان غربی گفت: نمونه الشه های جمع آوری شده 
از این پرندگان در حال آزمایش در آزمایشــگاه های 
اداره کل دامپزشکی، حفاظت محیط زیست و جهاد 
دانشــگاهی اســت تا علت مرگ و میر این پرندگان 
مشخص شــود. آراسته از مردم روســتاهای اطراف 
خواست از جمع آوری و مصرف پرندگان نیمه جان تا 

مشخص شدن علت مرگ آنها خودداری کنند.
وی گفت: حدس و گمان کارشناســان اداره کل 
حفاظت محیط زیســت استان مبنی بر این است که 
با کاهش میزان بارندگی های پاییزی و روان شــدن 
پساب های تصفیه خانه فاضالب ارومیه و شهرک های 
صنعتــی فاز یــک و 2 به این آبگیــر، میزان غلظت 

آالینده های موجود در آن افزایش پیدا کرده است.

15 تُــن ماهی قزل آال که بر اثر مســمومیت 
درقزوین تلف شده بودند با نظارت دامپزشکی از 
استخرها خارج و طبق ضوابط بهداشتی دفن شدند.

بــه گــزارش ایســنا از قزوین،رئیس دامپزشــکی 
الموت غربی اظهار کرد: در پی اعالم مالک یکی از مزارع 

پرورش ماهی ســردابی در بخش الموت غربی مبنی بر 
بروز تلفات غیرمتعارف در یکی از مزارع پرورش ماهی، 
کارشناســان دامپزشــکی به محل اعزام شدند وپس از 
بررســی شــرایط عامل احتمالی تلفات را مسمومیت 

تشخیص دادند.

»ســلیمان زارعی« افزود: با عنایــت به اینکه آب 
ورودی به مزارع پرورش ماهی در آن منطقه مشــترک 
اســت، از اینرو تأخیر در دفن بهداشتی ماهی های تلف 
شــده می توانست موجب شیوع بیماری در میان مزارع 

پرورش ماهی منطقه شود.

تلف شدن 15 ُتن ماهی بر اثر مسمومیت

هفته دهم لیگ برتر فوتبال با تساوی پرگل و تماشایی 
4 بر 4 تراکتورســازی و ذوب آهن،دومین برد نفت تهران و 
اولین پیروزی فوالد خوزســتان پس از 9 هفته ناکامی به 

پایان رسید.
هفتــه دهم لیگ برتر فوتبال عصر دیروز با انجام پنج بازی به 
پایان رسید.در پرگل ترین بازی هفته و یکی از زیباترین دیدار های 
فصل تاکنون تیم تراکتورسازی در مصافی بسیار تماشایی با نتیجه 
4 بــر 4 برابر ذوب آهن اصفهان متوقف شــد. در این دیدار که در 
تبریز برگزار شد سروش رفیعی )16(، بختیار رحمانی )45 و 75( 
و شاهین ثاقبی )55( برای میزبان گل زدند و احسان پهلوان )27(، 
مرتضــی تبریزی )81(، کاوه رضایی )86( و دانیال اســماعیلی فر 
)94( گل هــای مهمــان را به ثمر رســاندند. این دیــدار یکی از 
پرگل ترین بازی های فصل تا اینجا بوده و هرچند تماشاگران زیادی 
از این بازی اســتقبال نکرده بودند، به یکی از زیباترین بازی های 
فصل بدل شد.شــاگردان گل محمدی که در دقیقه 75 با نتیجه 4 
بر یک از میزبان خود عقب افتاده بودند توانستند با نمایشی عالی 
در 15 دقیقه پایانی بازگشــتی رویایی به بازی داشته باشند و در 
نهایت بازی را به تســاوی کشیده و یک امتیاز شیرین از این دیدار 
خارج از خانه به دست بیاورد.تونی اولیویرا که باور نمی کرد تیمش 
پیروزی 4-1 را با تساوی عوض کرده باشد پس از سوت پایان بازی 
برای دقایقی کنار زمین ایستاده بود و از شدت ناراحتی دستانش را 

جلوی چشمانش گرفته بود.
در سایر دیدارها راه آهن در خانه برابر گسترش فوالد تبریز قرار 
گرفت اما این دیدار حاصلی جز تساوی بدون گل نداشت. در تهران 
تیم سایپامیزبان صبای قم بود که این بازی با نتیجه تساوی بدون 
گل تمام شد. در این دیدار وحید محمدزاده در دقیقه 74 از زمین 
مسابقه اخراج شد تا سایپا 10 نفره به کارش ادامه بدهد.در مشهد 
تیم نفت تهران با برتری 2 بر یک برابر پدیده، دومین پیروزی خود 

در فصل پانزدهم لیگ برتر را در هفته دهم کسب کرد. این تیم تا 
هفته نهم لیگ برتر هیچ بردی نداشت ولی در آن هفته نخستین 
پیروزی اش را کسب کرد.گل های نفت را حمید بوحمدان در دقیقه 
26 و پیــام صادقیــان در دقیقه 56 از روی نقطــه پنالتی به ثمر 
رساندند و مهدی خیری در دقیقه 49 تک گل پدیده را وارد دروازه 
نفت کرد. در آخرین دیدار دیروز  نیز تیم فوالد قعرنشین در خانه 
برابر ســیاه جامگان با یک گل برنده شد تا باالخره این تیم هم در 
فصل پانزدهم یک برد داشته باشد.در حالی که آخرین دیدار هفته 
دهم لیگ برتر فوتبال با تساوی بدون گل فوالد و سیاه جامگان رو 
به اتمام بود، ماتیاس چاگو در دقیقه 90 برای فوالد گل زد تا این 
تیم باالخره در فصل پانزدهم یک برد به دســت بیاورد. شکست یا 
تساوی فوالد در این بازی می توانست با برکناری دراگان اسکوچیچ 

همراه باشد اما گل چاگو فعال این مربی را در اهواز نگه داشت.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

1106311810821.استقالل

210541124819.استقالل خوزستان

310442127516.ذوب آهن

410442108216.سپاهان

51036197215.صبای قم

610352129314.تراکتورسازی

7104241514114.پرسپولیس

81035277014.گسترش فوالد

114-91042478.سایپا

10103431111013.پدیده

113-111034378.ملوان

129252109111.نفت تهران

13102441313010.راه آهن

57-1410217510.سیاه جامگان

96-1510136716.فوالد

145-169126418.استقالل اهواز
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