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اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

بازی های آسیایی نوجوانان-نانجینگ

خواندنی از ورزش ایران

س�ازمان عمران ش�هرداری سمنان در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری تجاری- خدماتی 
واقع در بلوار قائم- نبش کوچه ش��هید نصیری را از طریق مزایده به فروش برس��اند. لذا از کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید دارند دعوت می شود ظرف مدت یک هفته پس از 
درج آگهی جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به امور حقوقی و امالک سازمان 
عمران به نشانی: سمنان- خیابان شهید رجایی روبروی امامزاده علی بن جعفر- پالک23 مراجعه 
و یا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با ش��ماره تلفنهای 3335657-3338533 تماس حاصل 

نمایند. مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری 92/6/12 می باشد.

آگهی مزایده شماره 92/8
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علی اکبر باغبان- مدیرعامل سازمان عمران شهرداری سمنان
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من از پدر و برادرانم می خواهم همین چیزی 
ک��ه نوازاهلل در وصیت نامه اش نوش��ته ب��ود که با 
افرادی باشید که اهل جبهه و مسجد و نماز باشند.
زمان��ی که من در یک��ی از پادگانهای نزدیک 
اه��واز به نام پ��ادگان معاد با جمع��ی از بچه های 
بس��یجی )ذکراهلل - واحد - غضنفر( بودم. خوابی 
را دیدم که نوازاهلل با یک سید همراه او بود به من 
گفت وصیت نامه نوش��تی، گفتم من خیلی وقت 
است که وصیت نامه ام را نوشته ام و به انتظار شما 

به یاد شهید »شیروان رستمی«
شهیدان را شهیدان می شناسند!

بودم و فردای آن روز خوشحال بودم و به بچه ها که در کنارم بودند چیزی نگفتم و 
همینطور تا انتظار کشیدم که چه موقع من را به جبهه و به خط مقدم می برند که 
من شهید بشوم و پیش نوازاهلل بروم به تمام رفیقان بگویید که من را حالل کنند.

از شما اهالی روستای شاپور جان می  خواهم که پیرو خط امام باشید. و اگر روزی 
از خط رهبر عزیزمان خارج شوید بدانید که شهیدان روز قیامت به جای شفاعت 
از شما شکایت خواهند کرد. نوازاهلل را کسی به خوبی نشناخت که چگونه فردی 
بود که ش��ب تا صبح را در نخلستانها و زمین های شلمچه به عبادت مشغول بود 
و فقط ناله می کرد که خدایا دعای مرا قبول کن.ش��هید »شیروان رستمی« سال 

1349 متولد شد و در 1366/9/12 در شلمچه به شهادت رسید.

اردبیل- خبرنگار کیهان:
س�ومین جش�نواره مخترعان و مبتکران ش�مال غرب 
کشور با عنوان کوهساران به مدت سه روز در شهر اردبیل 

برگزار شد.
در این جش��نواره تع��داد 160 مورد از اختراع��ات و ابتکارات 
مخترعان استان های شمال غرب کشور در قالب 28 غرفه در معرض 

دید عالقه مندان قرار گرفت.
دبیر این جشنواره با اشاره به استقبال خوب مخترعان و مبتکران 
در چهار حوزه اختراعات، تجاری س��ازی، انرژی های نو و رقابت در 
ثبت اختراعات گفت: در این جش��نواره 51 اثر از استان آذربایجان 
شرقی، 22 اثر از اردبیل، 25 اثر از آذربایجان غربی، 24 اثر از زنجان 

و 39 اثر از سایر استان ها به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود.
علی عباسی در پایان از ارسال بیش از 180 طرح در گروه های 
تخصصی برق، مواد و مکانیک، ش��یمی، نفت و گاز، محیط زیست، 

کشاورزی، عمران و یارانه به این جشنواره خبر داد.

پایان سومین جشنواره
 مخترعان و مبتکران شمال غرب کشور

ساری- خبرنگار کیهان:
مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران گفت: دانش آموز 
مازندرانی با س�اخت فیلم کوتاه، آزادی آمریکایی را به چالش 

کشید.
محمد علی امیری افزود: ابوالفضل سلحشور یکی از دانش آموزان 
مازندران��ی، با س��اخت فیل��م »آزادی آمریکایی« در بخش مس��ابقه 
سی و یکمین جشنواره فیلم های کوتاه رتبه سوم کشوری را کسب کرد.

امی��ری با بیان این که فیلم دوازده دقیقه ای دانش آموز مازندرانی 
که در آیین اختتامیه جش��نواره نیز به طور کامل پخش ش��د؛ توجه 
داوران را به خود جلب کرد، اظهار داشت: این اثر ارزشمند را می توان 

از جمله آثار ماندگار دانش آموزی به شمار آورد.
امیری افزود: سلحش��ور در این فیلم با بیانی منطقی و مس��تدل 
نش��ان داد که آزادی از منظر دولت مردان آمریکا، همان تعبیر »یک 

بام و دو هوا« است.

با ساخت فیلم کوتاه
دانش آموز مازندرانی

 آزادی آمریکایی را به چالش کشید

سرپرست فدراسیون کش�تی از حفظ این رشته در 
المپیک ،ادامه روند رو به رش�د کش�تی ایران و پیش�ی 
گرفتن از کشور روسیه و همچنین مشکالت شدید مالی 

در این رشته مدال آور خبر داد.
حجت اهلل خطیب در خصوص آخرین وضعیت فدراسیون 
کشتی ضمن بیان مطلب فوق گفت: مسئوالن فیال برای حفظ 
کش��تی برنامه های فش��رده ای را در نظر گرفته اند . از این رو 
فیال برگزاری مسابقات آسیایی و جهانی را اکثراً در نیمه نخست 
سال 92 قرار داد تا بتواند راهکارهای  مناسبی را برای مقابله با 

حذف کشتی در نظر بگیرد.
وی ادام��ه داد: هفته گذش��ته که با اللوویچ رئیس فیال در 
خصوص آخرین وضعیت کشتی و خصوصاً حذف شدن دو وزن 
کش��تی فرنگی آزاد صحبت می کردم مسئله ای که قرار  است 
از المپیک آینده اجرایی ش��ود، تبعات س��نگینی را برای ایران 
خواهد داش��ت. ما از او خواس��تیم که به این موضوع رسیدگی 
کند.همچنین پس از صحبت هایی که با اللوویچ داشتیم حفظ 
کشتی در المپیک حتمی است و ایران باید تالش کند همچنان 
ب��ه عنوان یکی از قدرت های اصلی در جهان خودش را معرفی 

کند.
وی در ادام��ه به نتایج تیم های مل��ی آزاد و فرنگی ایران 
در  مس��ابقات جوانان جهان اشاره کرد و افزود: اگر در سه وزن 
کشتی گیران ما با حریفان اسرائیلی برخورد نمی کردند نتایج 
به مراتب بهتری به دست می آوردیم. حضور مسابقات جوانان 
جهان فقط یک بار برای کشتی گیر اتفاق می افتد که آنها هم 
با حرکت جوانمردانه با حریفانی از رژیم اشغالگر قدس کشتی 
نگرفتند.خطی��ب ادامه داد: آنها با ای��ن اقدام هرچند قهرمانی 
را از دس��ت دادند اما پهلوان ش��ده و همیش��ه در تاریخ ایران 
از آنه��ا به عن��وان قهرمان یاد می ش��ود. وی همچنین به این 

خطیب از حفظ کشتی در المپیک خبر داد

روسیهتاچندسالدیگربهپایمانهمنمیرسد

موضوع اش��اره کرد که روس ها با برنامه ریزی خاص سعی می 
کنند کشتی گیران ایرانی را با رقیبان اسرائیلی روبرو کنند تا با 
حذف نمایندگان کش��ورمان امتیازات بیشتری را برای رسیدن 

به قهرمانی به دست آورند.
وی همچنی��ن به صحبت ه��ای اخیر رئیس فدراس��یون 
روس��یه اش��اره  کرد که گفته اس��ت ایران رقیبی جدی برای 

کشتی این کش��ور است و اگر در گذشته کشتی گیران روسی 
نتیج��ه نمی گرفتند می گفتیم ضعیف عم��ل کردند اما امروز 
باید بگوییم در رقابت با تیم های دیگر از جمله ایران با مشکل 

مواجه شده اند.
خطیب با تشکر از زحمات مربیان ایرانی که با این شرایط 
سخت تیم ها را برای حضور موفق در مسابقات جهانی آسیایی 
آم��اده می کنند یادآور ش��د: م��ا فقط برای اع��زام تیممان به 
مغولستان 480 میلیون هزینه  کردیم دلیلی ندارد حرفی بزنیم 
تا کارهای خود را پوش��ش دهیم اما گرفتن 150 میلیون تومان 
پول آن هم به صورت دالر کار سختی است، ما مدیرانی هستیم 
که از این انتقادات آبدیده ش��ده و خم ب��ه ابرو  نمی آوریم.وی 
همچنین قبول کرد به دلیل مشکالت مالی، غذاهایی مناسبی 
در اردوهای تیم ملی داده نمی ش��د ولی اعالم کرد از روز شنبه 
)امروز(برنام��ه غذایی تیم های ملی کش��تی آزاد فرنگی برای 

حضور موفق در رقابت های جهانی تغییر خواهد کرد.
خطیب بار دیگر به مش��کالت مالی فدراسیون اشاره کرد 
و افزود: در برخی موارد برای تامین هزینه های س��فرها مجبور 
بودیم پول ق��رض بگیریم و یا منابع مالی را از جاهای مختلف 
تامین کنیم ولی سعی کردیم تمام اعزام ها به مسابقات آسیایی 
و جهانی به بهترین ش��کل انجام شود. متاسفانه در این شرایط 
حرف های نادرس��تی مطرح می شود زیرا به نظر من تصمیم بر 

این است با ما اینگونه بر خورد کنند.
سرپرس��ت فدراسیون کش��تی در پایان گفت: اگر کشتی 
ایران به همین روند رو به رش��د ادامه دهد در سال های آینده 
روس ها نمی  توانند به ایران برسند. شاید ما در مقاطعی کوتاهی 
داشتیم اما باید بگویم ما کار را می شناسیم و با این شتابی که 
کشتی ایران حرکت می کند بی شک در چند سال آینده روسیه 

به پای آن نمی رسد و ما شاگرد اول کشتی در دنیا هستیم.

رئیس فدراس�یون بسکتبال با ارسال نامه ای به باشگاه های بدهکار لیگ برتری از آنها خواست تا روز پنجشنبه 
تکلیف خود را با بازیکنان مشخص کنند.

محمود مشحون با ارسال نامه ای به باشگاه هایی که هنوز به تعهدات خود نسبت به بازیکنان و فدراسیون عمل نکرده اند، از آنها 
خواست تا هر چه سریعتر نسبت به تسویه حساب خود اقدام کنند.در متن این نامه آمده است: در جریان مسابقات جام ملت های آسیا 
متوجه شدم که تمامی قهرمانان تیم ملی بسکتبال نسبت به تسویه نشدن حق و حقوق خود با باشگاه های طرف قرارداد معترض بوده 
و از فدراسیون درخواست رفع این مشکل را داشتند.مضافاً اینکه شخصاً بارها از باشگاه های محترم تقاضای تسویه حساب با فدراسیون 
را داشته ام که کم مهری شد. لذا بار دیگر از شما خواسته می شود نسبت به تسویه حساب کامل با ورزشکاران و فدراسیون حداکثر 

تا تاریخ پنجشنبه هفتم شهریورماه جاری اقدام کرده تا فدراسیون مجبور به اتخاذ تصمیمات بعدی نشود.

*تیم منتخب تکواندو نیروهای مسلح در بیست و دومین دوره رقابتهای ارتش های 
جهان شرکت نمی کند.  این دوره از مسابقات مهرماه سال جاری در آمریکا برگزار 
خواهد ش��د و تیم منتخب نیروهای مسلح کشورمان به عنوان قهرمان دوره قبل 
این رقابت ها در بیست و دومین دوره حضور پیدا نخواهد کرد.مسئوالن نیروهای 

مسلح قصد دارند این تیم را هشتم مهرماه به تورنمنتی در اوکراین اعزام کنند.
*پس ازکناره گیری تیم دوچرخه س�واری پیکان در ابتدای فصل 91-92 
از رقابت های لیگ برتر، با پیگیری های خس�رو قمری،  رئیس فدراسیون 
دوچرخه س�واری و جلس�ه  مش�ترکی که بین وی و ملکیان، مدیر عامل 
باشگاه پیکان برگزار شد، پیکانی ها موافقت خود را برای حضور در فصل 

جدید لیگ برتر دوچرخه سواری اعالم کردند.

نایب قهرمان پرتاب دیس�ک المپیک 2012 لندن 
به مقام دوم مرحله دوازدهم لیگ دوومیدانی الماس 

دست یافت.
مرحله دوازدهم لیگ دوومیدانی الماس )دایموند لیگ( 
پنج ش��نبه گذشته در شهر استکهلم سوئد برگزار شد و در 
مرحله پرتاب دیسک احسان حدادی، نایب قهرمان المپیک 
2012 لندن با حریفان خود به رقابت پرداخت که در پایان 
توانست عنوان دوم این مرحله را از آن خود کند.حدادی در 
پرتاب های اول تا شش��م خود به ترتیب رکوردهای 60/54، 
62/86، 63/64، 62/36، 60/92 و 60/72 مت��ر را ب��ه ثبت 

رساند و با 63 متر و 64 سانتی متر به مقام دوم دست پیدا 
ک��رد.در حالی که رابرت هارتینگ قهرمان المپیک و جهان 
غایب بود، پیتر ماالخوفس��کی لهستانی با رکورد 65 متر و 
86 س��انتی متر به مقام قهرمانی رسید و مارتین از آلمان و 
گرد کانتر اس��تونیایی با پرتاب ه��ای به طول 63 متر و 20 
س��انتی متر و 62 متر و 93 س��انتی متر در مکان های سوم 
وچهارم ایستادند.حدادی تا پایان این مرحله با کسب هفت 
امتیاز در رده چهارم ج��دول رده بندی باقی ماند.وی اواخر 
هفته جاری در مرحله س��یزدهم در زوریخ سوئیس پرتاب 

خواهد کرد.

مقام دومی حدادی در مرحله دوازدهم لیگ الماس 

نامه تهدیدآمیز مشحون به باشگاه های بدهکار 

مشهد- خبرنگار کیهان:
ششمین کنگره بین المللی قلب و  عروق 

در بیمارستان رضوی مشهد برگزار شد.
در این گنکره بیش از 550 نفر از متخصصان 
و پرس��تاران داخل��ی و همچنی��ن 42 میهمان 
خارجی در خصوص آخرین دستاوردهای پزشکی 
در زمین��ه قل��ب و عروق به بح��ث و تبادل نظر
 پرداختند.انگلستان، آمریکا، آلمان، ایتالیا، یونان، 
کانادا، نیوزیلند، برزیل، ترکیه، اس��پانیا، سوریه، 
عربس��تان، آذربایجان، هلند، چین، ازبکس��تان، 

هندوستان از جمله کشورهای شرکت کننده در 
شش��مین کنگره بین المللی قلب و عروق بودند.
از می��ان مقاالت ارس��الی به دبیرخان��ه کنگره، 
160 مقال��ه به عنوان مق��االت برگزیده انتخاب 
شد که بیش از 50 درصد این مقاالت مربوط به 

متخصصان ایرانی بود.
ش��ایان ذکر است، تفاهمنامه ای بین بیمارستان 
رضوی و انجمن جراحان قلب اروپا و آسیا جهت 
تقویت همکاری های علمی و پزشکی در طی این 

جشنواره منعقد شد.

رئیس حوزه علمیه اصفهان در دیدار رئیس 
مجلس با توجه به وحدت بین مس�ئوالن نظام 
از آنها خواس�ت که اقدامات جدی را برای رفع 

مشکالت اقتصادی انجام دهند.
ب��ه گزارش ف��ارس از اصفهان آیت اهلل حس��ین 
مظاه��ری در این دیدار بر ضرورت تعامل بین قوای 
س��ه گانه و وحدت و هماهنگی مسئوالن نظام برای 
پیشبرد اهداف واالی جمهوری اسالمی ایران تاکید 
نموده و گفت: در ش��رایط فعلی که زمینه وحدت و 

هماهنگی بین مسئوالن نظام و سران قوا فراهم شده 
است، همه باید با وحدت و همسویی و همگامی هرچه 
بیش��تر از این فرصت کم نظیر، نهایت بهره برداری را 
بنمایند و اقدامات جدی برای رفع مش��کالت کشور 
به خصوص معضالت اقتصادی و معیش��تی مردم به 

انجام رسانند.
رئیس حوزه علمیه اصفهان با اعالم نظر شخصی 
خود افزود: بسیار به جاست که سران سه قوه به همراه 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای استمرار و 

تقویت هماهنگی ها و یکپارچگی بین مسئوالن نظام، 
به صورت مرتب تشکیل جلسه دهند و ضمن پیشبرد 
امور، از بروز و ظهور هرگونه اختالف جلوگیری کنند.
آیت اهلل مظاهری با اش��اره به معضالت فرهنگی، 
اقتص��ادی و اجتماعی کش��ور، نابس��امانی در امور 
اقتص��ادی را مهم ترین معضل فعلی مردم و کش��ور 
دانس��ته و افزود: سامان دادن اوضاع اقتصادی و حل 
معضالت معیشتی مردم باید در اولویت اول برنامه ها 
و اقدامات دولت و مجلس قرار گیرد و در این رابطه 

بیش از گذشته نیاز به هماهنگی و مشورت و وحدت 
بین قوا و مسئوالن احساس می شود.

وی با اش��اره به تاثیر تحریم ه��ای اقتصادی بر 
اقتصاد کشور، گفت: حل مسئله تحریم ها، با درایت، 
تدبیر و حسن مدیریت مسئوالن کشور امکان پذیر 
است و از این جهت الزم است به گونه ای که آقایی 
و کرام��ت مل��ت ایران حفظ ش��ود ب��دون هرگونه 
ذلت پذیری، برای رفع تحریم ها هم اقدام و چاره جویی 

مناسب بشود.

آیت اهلل مظاهری در دیدار رئیس مجلس:

مسئوالن از فرصت كم نظیر اخیر برای حل مشکالت اقتصادی استفاده كنند

ششمین كنگره  بین المللی قلب و عروق برگزار شد
هندوانه ای شبیه کدو تنبل در روستای جیلو 
از توابع بخش مرکزی در هفت کیلومتری مسجد 

چوبی نیشابور برداشت شد.
ابوالفضل خاک��زادی نوجوان کش��اورزی که این 
هندوان��ه عجیب الخلقه را برداش��ت کرده اس��ت در 
گفت وگ��و با مه��ر اظهار کرد: برداش��ت این هندوانه 
صددرص��د اتفاقی بوده اس��ت و هیچ گونه بذر خاصی 
کاش��ته نش��ده اس��ت.وی افزود: این هندوانه دارای 
پوس��تی زردرنگ اس��ت که در نگاه اول دقیقا شبیه 
کدو است اما پس از بریدن به جای کدو در داخل آن 

برداشت هندوانه ای كه شبیه كدو تنبل است

کرانچار تا اطالع ثانوی  جباری را کنار گذاشت
س��رمربی سپاهان اصفهان با تائید خارج شدن جباری از تمرینهای سپاهان 
گفت: فعال این بازیکن در بازی ها حضور ندارد چرا که ما به او استراحت داده ایم 
تا در مورد همه چیز فکر کند. کرانچار در نشس��ت خبری قبل از دیدار تیمش 
براب��ر صبا درباره من��ع از حضور مجتبی جب��اری در تمرین و خ��ارج کردن از 
لیس��ت 18 نفره بازی با صبا گفت: ما یعنی باش��گاه و کادرفنی اعتماد زیادی به 
جب��اری کردیم، ولی این بازیکن جواب اعتماد ما را نداد و با اظهارات مس��تقیم 
وغیرمستقیم اش جوری برای مردم تداعی کرد که از حضورش در سپاهان بزرگ 
ناراضی اس��ت و ما نیز به این بازیکن کمک کردیم تا با جو اصفهان هماهنگ تر 
ش��ود و فعال این بازیکن در بازی ها حضور ندارد چرا که ما به جباری استراحت 
داده ایم تا در مورد همه چیز فکر کند.وی ادامه داد: مطمئن باشید ما صددرصد 
این بازیکن را می خواهیم، ولی با اظهاراتش نش��ان داده طرفدار و در کنار رنگ 
زرد نیست و در نتیجه ما نیز باید با این بازیکن برخورد می کردیم و اگر جباری 

نمی خواهد در سپاهان بماند باید با باشگاه در این مورد صحبت کند.
مثلث فوتسال ایران در روسیه

حس��ین طیبی نیز بعد از مصطفی نظری و اصغر حس��ن زاده، تس��ت های 
پزش��کی تیم »نوریل نیکل« روس��یه را با موفقیت پشت س��ر گذاشته و به این 
تیم روسی ملحق خواهد شد.با حضور حسین طیبی در روسیه تعداد لژیونرهای 
ایرانی شاغل در لیگ های اروپایی به عدد سه می رسد. البته تمام این بازیکنان 
در یک تیم جمع شده اند و با رفتن طیبی به روسیه، مثلث ایرانی ها با مصطفی 

نظری و اصغر حسن زاده در تیم نوریل نیکل تکمیل می شود.
احتمال تعویق بازی استقالل و راه آهن 

با اعتراض مسئوالن باشگاه استقالل زمان دیدار این تیم با راه آهن در هفته 
ششم لیگ برتر احتماال تغییر خواهد کرد.مدیران باشگاه استقالل بابت تغییر روز 
بازی از یکشنبه به دوشنبه نامه ای به سازمان لیگ داده اند ولی غالمرضا بهروان 
مسئول کمیته مسابقات در آخرین اظهار نظر خود گفت: استقالل این درخواست 

را داده اما همه چیز روز شنبه )امروز( مشخص می شود.
رئال با 99 میلیون یورو بیل را جذب مي کند

بنابه نوشته یک روزنامه چاپ اسپانیا هفته جاري دو اتفاق مهم ممکن است در 
کادر بازیکنان رئال مادرید روي دهد.روزنامه ال موندودیپورتیو در گزارش��ي نوشت 
مقام هاي مادریدي در حال آماده سازي پرداخت رقم 99 میلیون یورو بابت »گرت 
بیل« س��تاره ولزي تاتنهام هس��تند. این نشریه افزود با توجه به این که یک هفته 
دیگر موعد نقل و انتقاالت تابستاني براي نیم فصل اول خاتمه مي یابد، کهکشاني ها 
قصد دارند رقم هنگفت فوق را بابت س��تاره خوش  اس��تیل لندني ها هزینه کنند. 
همچنین سالیانه 10 میلیون یورو به وي حقوق پرداخت کنند.مطابق این گزارش 
در ص��ورت تحقق این انتقال، احتماال مس��عود اوزیل، هافب��ک آلماني و تکنیکي 
پایتخت نشین ها  به پیشنهاد تیم منچستریونایتد انگلیس پاسخ مثبت خواهد داد.

شاگردان قلعه نویی و لیپی میزبانان پیروز
تیم های فوتبال اس��تقالل ای��ران و گوانگژو چین میزبان��ان پیروز دور رفت 

مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا لقب گرفتند.
دور رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در شرایطی به پایان 
رس��ید که از جمع میزبانان تیم های اس��تقالل ایران و گوانگ��ژو چین موفق به 
شکس��ت حریفان خود شدند و دو دیدار دیگر به تساوی انجامید.در اولین دیدار 
این پیکارها، کاش��یوا ریسول ژاپن که میزبان الش��باب عربستان بود  با تساوی 
ی��ک - یک متوقف ش��د. در دومین دیدار گوانگژو چین ک��ه در مرحله گروهی 
بازی های خوبی را از خود به نمایش گذاشت و این فصل هم در سوپر لیگ چین 
با اقتدار صدرنش��ین است میزبان لخویا قطر بود و در پایان با دو گل این حریف 
غرب آسیایی خود را بدرقه کرد.تیم چینی که هدایت آن را مارچلو لیپی سرمربی 
ایتالیایی فاتح جام جهانی بر عهده دارد با این نتیجه بسیار امیدوار شد تا در جمع 
چهار تیم برتر قاره کهن قرار بگیرد.در دیگر دیدار اس��تقالل ایران در ورزش��گاه 
آزادی و در حضور انبوه تماشاگرانش تیم سرسخت و سخت کوش بوریرام تایلند 
را با گل زودهنگام خسرو حیدری با نتیجه یک بر صفر شکست داد تا امیدوارانه 
راه��ی تایلند ش��ود و گام بلندی برای صعود به نیم��ه نهایی بر دارد.نکته مثبت 
ش��اگردان قلعه نویی در این دیدار دفاع منس��جم و بسته نگه داشتن دروازه بود 
تا نماینده کش��ورمان ش��انس باالیی برای حضور در جمع چهار تیم پایانی لیگ 
قهرمانان داشته باشد.در آخرین دیدار این مرحله نیز نیز االهلی عربستان یکی از 
قدرتمندترین تیم های مرحله گروهی میزبان سئول کره جنوبی بود که این دیدار 
در نهایت با تساوی یک - یک به پایان رسید.سئول با این تساوی بسیار امیدوار 
ش��د تا در کره بتواند جواز صعود به مرحله بعد را بگیرد و در صورت پیروزی و 
صعود استقالل ایران در دیدار برگشت حریف نماینده کشورمان خواهد بود.دیدار 

برگشت این پیکارها چهارشنبه 27 شهریورماه برگزار خواهد شد.

انتقاد مربی تیم ملی کشتی آزاد از شرایط  موجود
مربی تیم ملی کش��تی آزاد بزرگس��االن می گوید که نسبت به پارسال اردوهای تیم ملی و حضور در رقابت های تدارکاتی بسیار 
کمتر شده اند.علیرضا رضایی اظهار کرد: کشتی اصال شرایط خوبی ندارد. اردوهای تیم ملی نسبت به گذشته خیلی کمتر شده است. 
ما اصال سفر تدارکاتی نداشته ایم و تنها به رقابت های قهرمانی آسیا رفتیم. این وضعیت در همه رده های سنی بوده است. سفر آمریکا 
هم با هزینه آمریکایی ها صورت گرفت.وی افزود: البته فدراسیون در تنگناست و باید پولی باشد که خرج کند. وقتی در اردو هستیم 
کادر فنی بیشترین فشار را متحمل می شود. البته باید در تمرین ها روی مسائل فنی تمرکز کنیم ولی مسائل دیگر هم تاثیرگذار است.

وی افزود: باید یک فکر جدی برای کشتی کرد. با این بودجه ها نمی توان به جایی رسید. قیمت ها تغییر کرده و من تایید می کنم که 
بعضی اوقات اردونشینان خودشان برای خرید مایحتاج دست به جیب می شوند. مثال چند روز پیش بچه ها گوشت و میوه خریدند.

وزیر اطالعات گفت: کار در وزارت اطالعات را با شعار یا زهرا)س( و پابوسی آقا علی بن موسی الرضا 
شروع کردم و به پایان خواهم رساند.

سید محمود علوی در مشهد مقدس و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رئیس جمهور از من خواست تا از خداوند 
متعال و حضرت زهرا)س( استمداد بطلبم و کمک بخواهم چرا که وزارت اطالعات مکانی معمولی جهت فعالیت نیست.

به گزارش فارس از مش��هد، وی افزود: مراجع تقلید از ارکان کش��ور هس��تند به همین جهت با آیت اهلل صافی 
گلپایگانی و مکارم شیرازی در مشهد دیدار کردم.

وی تصریح کرد: تمامی فعالیت های من در وزارت اطالعات در چارچوب پیروی از دستورات مقام معظم رهبری 

و شخص رئیس جمهور است.
وی مشهد را دارای امنیت باال دانست و افزود: ایران نیز در منطقه تبدیل به یک جزیره امن شده به نحوی که 

این مسئله برای دشمن سنگین است.
علوی گفت: در مورد افرادی که در هشت سال گذشته به این وزارتخانه وارد شده اند پیش داوری نمی کنیم ولی 

جزئیات را بررسی می کنیم.
وی در پایان افزود:؛ مدیرانی که انتخاب خواهم کرد همگی در سطح جمهوری اسالمی خواهند بود و منحصر 

به یک طیف و منطقه نخواهند شد.

وزیر اطالعات:

كار در وزارت اطالعات را با پابوسی امام رضا)ع( شروع كردم

مشاور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از راه اندازی 
دفاتر حمایت حقوقی و قضایی از آمران به معروف و ناهیان 

از منکر در کشور خبر داد.
حجت االس��الم والمسلمین محمدرضا مقدسی  در گفت وگو با 
فارس گفت: با تمهیدات اندیش��یده شده، دفاتر حمایت حقوقی و 
قضایی در دادگس��تری های اس��تان های مختلف کشور راه اندازی 

شده است.
وی افزود: عالوه بر این، این دفاتر به منظور حمایت همه جانبه 
از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دادسراهای نظامی و 200 

شهر منتخب ایران اسالمی نیز راه اندازی شده است.
مش��اور رئیس س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح افزود: هدف 
اصل��ی از راه ان��دازی دفاتر حمایت حقوقی و قضای��ی از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر در کش��ور، بدون تردید رسیدگی به امور 
آسیب دیدگانی است که در هنگام عمل به وظیفه دینی و انسانی 
خود و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر دچار صدماتی 

شده اند.
مقدس��ی اضافه کرد: به گونه ای برنامه ریزی شده است که این 
دفاتر، وظیفه رسیدگی به پرونده های مترتب از اجرای این فریضه 

را بر عهده داشته باشند.
وی تصریح کرد: مس��ائل مختلفی که امکان دارد در راس��تای 
اجرای طرح های مختلف امر به معروف و نهی از منکر در کشور به 
وجود آید و فعاالن این بخش خدای نکرده دچار جراحت یا فوت 

شوند. در این دفاتر مورد رسیدگی و حمایت قرار می گیرد.
مشاور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: در صورتی 
ک��ه آمران به مع��روف و ناهیان از منکر در حین انجام این فریضه 
الهی دچار مشکالتی شوند، پرونده آنها برای رسیدگی به این دفاتر 

ارجاع و در آنجا بررسی می شود.
وی ادامه داد: امس��ال براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
قرار شده است تا طرح جدید تذکر لسانی با رویکرد اجتماع محور 

در 200 شهر ایران اسالمی به اجرا گذاشته شود. 
جانش��ین اجرایی س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
گفت: این طرح صورت اجرایی به خود می گیرد تا فریضه مهم امر 
به معروف و نهی از منکر به خوبی در جامعه ترویج و نهادینه شود.
مقدسی بیان داشت: با تمهیدات اندیشیده شده، تمام شرایط 
قانونی و قضایی در راس��تای اجرای این طرح مورد بررس��ی قرار 
گرفته است تا آمران به معروف و ناهیان از منکر بتوانند به درستی 

به وظایف خود در این راستا عمل کنند.

مشاور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:
دفاتر حمایت حقوقی و قضایی

 از آمران به معروف راه اندازی می شود

همدان-خبرنگار کیهان:
مادر بزرگوار شهید ایرج خرم جاه، پس از 
27 سال دوری، مزار فرزندش را در همدان 

زیارت کرد.
به گزارش خبرنگار ما، مادر ش��هید خرم جاه 
ک��ه از 27 س��ال پی��ش و به مدت چهار س��ال 
به عنوان جعفر-)محمدج��واد(- زمردیان و پس 
از بازگش��ت زمردیان از اسارت به مدت 23 سال 
به عنوان شهید گمنام در همدان دفن شده بود، 
با شناسایی شهید، پنجشنبه گذشته، به زیارت 

مزار فرزند شهیدش شتافت. 
در این مراس��م که با حضور فرمانده بس��یج 
مس��تضعفان کشور، مس��ئوالن استان همدان و 
مردم این خطه برگزار شد. مادر شهید خرم جاه 
در س��خنانی کوتاه گفت: هرگز کمان نمی کردم 
پیکر فرزندم را در همدان پیدا کنم. وی از میزبانی 
مردم همدان از فرزند ش��هیدش طی 27 س��ال 

گذشته تشکر کرد.

پس از 27 سال

مادر شهید خرم جاه مزار فرزندش را زیارت كرد

همچنین س��رتیپ نقدی فرمانده س��ازمان 
بس��یج مس��تضعفان در این مراس��م ب��ا قرائت 

میثاق نامه ای که در پایان هر بند با تکبیر حضار 
همراه بود، بر ادامه راه ش��هدا و پیمان مجدد با 

بنیانگذار جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی 
و نی��ز حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم 
انقالب و تأس��ی از مقام عظم��ای والیت تاکید 

کرد.
احس��ان علیخانی مجری برنامه »ماه عسل« 
ش��بکه س��وم س��یما که با طرح ماجرای جعفر 
زمردی��ان  در برنامه خود، باعث شناس��ایی این 
شهید گمنام شده بود، در این مراسم، برکت خون 
ش��هید خرم جاه را عامل اصلی به وقوع پیوستن 
این ماجرا دانس��ت و از استقبال و حضور بسیار 
پرش��کوه همدانی ها از مادر ش��هید و در مراسم 

بزرگداشت تقدیر کرد.
س��پس مادر شهید ایرج خرم جاه بر سر مزار 
فرزند که سنگ جدید آن به نام شهید مذکور به 
تازگی نصب شده رفت و پس از 27 سال دوری 
ب��ا در آغوش گرفتن مزار مطه��ر وی، به نجوا و 
درددل و مویه پرداخت و صحنه های شورانگیزی 

را رقم زد.

هندوانه ای قرمزرنگ با دانه هایی سیاه و مزه ای بسیار 
شیرین مشاهده می شود.

دومین دوره بازی های آسیایی نوجوانان با عنوان بیستمی برای ایران 
به پایان رسید.

دومین دوره بازی های آس��یایی نوجوانان که به میزبانی نانجینگ چین برگزار 
می ش��د عصر دیروز در ش��رایطی به پایان رسید که تیم فوتبال زیر 14 ساله های 
ایران در دیدار نهایی مس��ابقات فوتبال به مصاف کره جنوبی رفت که در پایان با 
یک گل شکست را پذیرا شد.ایران در حالی عنوان نایب قهرمانی را در رشته فوتبال  
کسب کرد که در دوره گذشته مسابقات عنوانی بهتر از سومی بدست نیاورده بود.
کاروان ورزش��ی ایران در این دوره از رقابت ها با کسب 6 مدال نقره و 2 مدال برنز 
ب��ه کار خود پایان داد. ابوالفضل یعقوبی تکواندو نقره،مرضیه پرورش نیا تیراندازی 
تراپ نقره،جواد شوریابی دوومیدانی 400 متر مانع نقره،آریان زرعکانی پرش ارتفاع 
نقره ، عطا اس��دی در ماده 800 متر نقره و 1500 متر برنز و ایمان نیک اقبال در 
جودو برنز مدال آوران کشورمان در این دوره بازیها بودند.در این مسابقات چین با 
46 طال، 23 نقره و 24 برنز در جایگاه نخست قرار گرفت. کره با 25 طال، 13 نقره 

و 14 برنز و ژاپن با 7 طال، 5 نقره و 6 برنز به ترتیب دوم و سوم شدند.
کاروان ورزش��ی ایران در دوره قبلی این بازی ها که به میزبانی س��نگاپور در 
سال 2009 برگزار شده بود، در جایگاه یازدهم قرار گرفته بود. ایران در دور قبل 
بازی ها 1 طال ، 3 نقره و 2 برنز بدس��ت آورده بود. شایان ذکر است سومین دوره 

بازی های آسیایی نوجوانان در سال 2017 به میزبانی سریالنکا برگزار می شود.

ایران در جایگاه بیستم توزیع مدال ها
 نوجوانان در حسرت طال ماندند

مسئوالن رقابت های تنیس آزاد آمریکا قضاوت داور بین المللی ایرانی را در این مسابقات لغو کردند.
دبیر فدراس��یون تنیس درباره اجازه ندادن به عادل برقعی داور ایرانی برای قضاوت در مس��ابقات تنیس آمریکا اظهار کرد: با 
قضاوت عادل برقعی در مس��ابقات تنیس آمریکا باید حق الزحمه وی پرداخت ش��ود که این خود یک نوع رابطه مالی محس��وب 
می شود و از آنجا که در آمریکا داشتن رابطه مالی با ایران به دلیل تحریم ممنوع است بنابراین در مسابقات از وجود برقعی استفاده 
نکردند.شاهرخ کشاورز وی ادامه داد: البته این اتفاق تنها در مسابقاتی رخ می دهد که از طرف اتحادیه تنیس بازان حرفه ای جهان 
که یک ش��رکت آمریکایی اس��ت، برگزار می ش��ود و داوران ایرانی برای قضاوت در مسابقاتی که ازسوی فدراسیون جهانی تنیس 

برگزار می شود مشکلی ندارند چراکه ایران عضو فدراسیون جهانی تنیس است و حق رای دارد.
گفتنی است در ایمیلی که از سوی ریچ کافمن، رئیس فدراسیون تنیس آمریکا به برقعی ارسال شده ، آمده است: قوانین جاری 
آمریکا ما را از استفاده از داوران ایرانی در این رقابت ها منع می کند. در این ایمیل با بیان عذرخواهی ابراز امیدواری شده است که 
از برقعی در رقابت های آینده استفاده شود.برقعی در گفت و گوبا نیویورک تایمز در این باره اظهار داشت: سیاست نباید عامل این 

تصمیم باشد. نمی خواهم درباره سیاست صحبت کنم اما آنها ورزش را با سیاست آمیخته اند.
برقعی در بیش از 30 کش��ور به قضاوت رقابت های تنیس پرداخته اس��ت. او در فینال رقابت های تنیس اس��ترالیا و 7 بار در 

رقابت های ویمبلدون قضاوت کرده است.

ممانعت آمریکایی ها از قضاوت داور ایرانی به بهانه تحریم!

رئیس س�ازمان بس�یج هنرمندان کشور گفت: هنرمندان 
بس�یجی به مانند گنجینه های پر در و گوهری هس�تند که با 
خل�ق هنرفاخر خود زمینه انتقال ارزش ها و مبانی مختلف را 

فراهم می کنند.
حسین قنادیان ظهر دیروز در همایش یک روزه انجمن عکاسان 
س��ازمان بس��یج هنرمندان در اردوگاه انصارالحسین سرعین اظهار 
داش��ت: برگزاری جش��نواره ها هرگز هدف نیست بلکه بهانه ای است 
برای رس��یدن به ه��دف متعالی که قطعا به تولی��د و بازآفرینی آثار 

ارزشمند کمک می کند.
وی تصریح کرد: بر اساس سیاست کلی سازمان بسیج هنرمندان 
ما در سال جاری در قالب نشست های مشترک و تخصصی در حیطه 
10 انجمن فعال هنری و ادبی سعی می کنیم زمینه تعامل و همفکری 

و هماهنگی بیشتر را فراهم آوریم.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور افزود: ما در دو نوبت انجمن 
عکاسان، فیلمسازان و دیگر هنرمندان گروه های ده گانه هنری را گرد 
ه��م می آوریم ت��ا با همفکری و تعامل بتوانند به نقطه مش��ترک در 
پیش��برد امور برس��ند.وی از برگزاری جشنواره های دو ساالنه عکس 
بسیج، شعر بسیج و همچنین فیلم بسیج در استان های مختلف خبر 
داد و افزود: ما در قالب دو ساالنه عکس بسیج سعی کردیم آثار فاخر 
تولید ش��ده را در قالب یک مجلد جمع آوری کرده و در سایت طرفه 

هنر در اختیار عالقمندان قرار دهیم

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور:
هنرمندان بسیجی گنجینه های 

گران قیمت انتقال ارزش ها هستند

تیم والیبال جوانان ایران با نتیجه 3 بر صفر آرژانتین را شکست داد و به دومین برد پیاپی خود در مسابقه های 
جهانی ترکیه دست یافت.

تیم والیبال جوانان ایران در دومین روز رقابت های جهانی ترکیه مقابل آرژانتین به میدان رفت. پیش از این گفته می شد که 
آرژانتین سخت ترین حریف ایران در مرحله مقدماتی این رقابت هاست. به همین دلیل بازیکنان ایرانی از همان دقایق ابتدایی بازی 
مقتدرانه ای را به نمایش گذاش��تند و اجازه خودنمایی به حریف خود ندادند.دفاع روی تور خوب از میالد عبادی پور و امیرعلی 
فتحعلی و همچنین آبشارهای ویرانگر جواد حسین آبادی کار را یک طرفه به سود ایران پیش برد تا جوانان والیبال ایران در تمام 

دقایق ست های اول و دوم از حریف خود پیش باشند.
تیم جوانان آرژانتین که مقابل بلند قامتان ایران حرفی برای گفتن نداشت در نهایت با نتیجه 3 بر صفر و امتیازهای 25 – 19 
، 25-20 و 25 - 18 مقابل ش��اگردان فرهاد نفرزاده تس��لیم شد. تیم ایران که در نخستین مسابقه هم از سد استونی عبور کرده 

بود با این نتیجه صدرنشین گروه دوم شدد.
میالد عبادی پور، جواد حس��ین آبادی، مصطفی باقری، محمد فالح، آرش تقوی، امیرعلی محمد فتحعلی و ابوالفضل قلی پور 
)لیبرو( تیم اصلی ایران را در این مس��ابقه تش��کیل می دادند.ملی پوش��ان جوان ایران س��اعت 17 فردا)یکشنبه(مقابل تیم  ژاپن 
)قهرمان آسیا( صف آرایی خواهند کرد.آخرین بازی تیم جوانان ایران در این مرحله از رقابت ها روز دوشنبه  برابر مکزیک انجام 

خواهد شد.

صدرنشینی در مسابقات جوانان جهان
پیروزی مقتدرانه والیبالیست های ایران مقابل آرژانتین


