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اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی-
هفته هفتم از مس�ابقات لیگ برتر درحالی روز جمعه 
آغاز می ش�ود که در حس�اس ترین بازی هفته پرسپولیس 

میزبان فوالد صدرنشین خواهد بود. 
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال با برگزاری 7 دیدار در روز جمعه 
آغاز می شود که در مهم ترین آنها پرسپولیس پذیرای فوالد خواهد 
بود و سپاهان در گیالن به دنبال حفظ روند رو به رشد خود است. 

پرسپولیس � فوالد
علی دایی و تیمش پس از شکس��ت در هفته شش��م، آن هم 
مقاب��ل نفتی ک��ه هدایتش را گل محمدی، س��رمربی فصل پیش 
پرس��پولیس به عهده دارد با 10 امتیاز نتوانس��ته اند رتبه ای بهتر 
از پنجم��ی را به خ��ود اختصاص دهند و پ��س از آن با موجی از 
انتق��ادات مواجه ش��دند. انتقاداتی مبنی بر اینکه امس��ال هم بار 
پرس��پولیس کج اس��ت و به منزل نمی رس��د.حاال جوانان جویای 
نام تیم دایی کنار باتحربه های تیم دنبال این هس��تند تا شکست 
هفته قبل را جبران کنند آن هم مقابل تیمی که این روزها نشان 
داده به این سادگی ها به کسی باج نمی دهد. بازیکنان جوان فوالد 
خوزس��تان لیگ را بسیار خوب آغاز کردند و در حال حاضر هم با 
15 امتیاز صدر جدول را گرفته اند و به کسی هم تعارف نمی کنند.  
پرسپولیس��ی ها با پیروزی در این بازی هم به بهتر ش��دن جایگاه 
خ��ود کمک می کنند، هم با روحیه ای بهتر مهیای برگزاری دربی 
می شوند و از طرف دیگر به صدرنشین شدن رقیب دیرینه خود آن 
هم پیش از دربی کمک می کنند! اگرچه ممکن است نفت تهران 
هم به صدر جدول صعود کند اما اگر پرسپولیس، فوالد را شکست 

سرپرس�ت وزارت ورزش از انتخ�اب نهایی خود به 
عن�وان وزی�ر ورزش اطمینان ندارد ام�ا می گوید آمده 

است که در ورزش بماند.
رضا صالحی امیری در حاشیه نشست مشترک با روسای 
فدراس��یون ها به مواردی در خصوص آخرین ش��رایط ورزش 

کشور اشاره کرده که چکیده ای از آن در ادامه می آید: 
* در جلسه با روسای فدراسیون های ورزشی یک بحث مالی 
را با دوس��تان داشتیم مقرر ش��د کارگروهی تشکیل دهیم. با 
مشارکت معاونین بنده با روسای فدراسیون به یک توافق مالی 
کوتاه مدت تا پایان س��ال برسند تا بعد یک توافق مالی برای 
سال 1393 داشته باشیم. به نظر می رسد که تا پایان شهریور 
ان ش��ا اهلل طی روزهای آینده مجموعه اقدامات مالی را انجام 
می دهیم. حداقل های فدراس��یون ه��ا را تامین می کنیم تا 

مشکلی پیش نیاید. 

* فدراس��یون ه��ا اساس��نامه مس��تقلی دارن��د و تاب��ع یک 
نظامنام��ه انتخاباتی هس��تند. ما به آن احت��رام می گذاریم و 
در کار فدراس��یون ها دخالت نم��ی کنیم. بنابراین باید درباره 
هر فدراس��یون از خود آن مجموعه بپرس��یم ک��ه چه برنامه 
هایی دارند. آن چه ما عالقه مند هس��تیم این اس��ت که همه 
فدراس��یون ها با رئیس و یک نظامنامه انتخاباتی و اساسنامه 
خاص خود اداره ش��وند. بنای ما دخالت در کار فدراس��یون ها 

نیست و وزارت ورزش نقش حمایتی خود را ایفا می کند. 
* کمیته ملی المپیک یک نهاد عمومی دارای اساس��نامه در 
چارچوب نهادهای بین المللی اس��ت. در ان چارچوب حرکت 
می کند. ما هم به قوانین بین المللی احترام می گذاریم. وزارت 

ورزش بنای مداخله در کار کمیته ملی المپیک را ندارد. 
* م��ن آمده ام که در ورزش بمانم اما با این حال تصمیم گیری در 
خصوص انتخاب وزیر ورزش و جوانان با شخص رئیس جمهور است. 

بر اس�اس اعالم کمیته پارالمپیک آس�یا )APC(، زهرا نعمتی بانوی طالیی پارالمپیک لندن موفق به کس�ب 
نشان ورزشی 2013 این کمیته شد.

ای��ن انتخ��اب به دلیل عملکرد زهرا نعمتی در بازی های پارالمپی��ک 2012 لندن و تاثیری که در پر رنگ کردن ورزش 
پارالمپیک و رشته تیراندازی با کمان، به ویژه در ایران، داشته است، صورت می گیرد.نشان ورزشی APC 2013 در کنفرانس 
کمیته پارالمپیک آس��یا که 20 شهریور ماه در کش��ور تاشکند برگزار می شود، به نماینده کمیته ملی پارالمپیک ایران اهدا 
خواهد شد. نعمتی پیش از این نیز موفق شد به عنوان برترین ورزشکار پارالمپیکی، جایزه ارزشمند بنیاد بین المللی »اسپورت 
آک��ورد« را از آن خ��ود کند. این جایزه به فردی تعلق می گیرد که در عرصه ورزش و جامعه فعالیت های قابل توجهی انجام 

داده باشد.

شکایت استقالل به جایی نمی رسد
رئیس کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال گفت: شکایت به فیفا توسط 
آنهایی که مش��مول کسر امتیاز ش��ده اند به نتیجه نمی رس��د چون فیفا نه 

دخالتی در احکام داخلی می کند و نه اجازه چنین کاری را دارد. 
بی پولی فدراسیون و مشکالت تیم ملی فوتسال

مشکالت مالی فدراس��یون فوتبال، فوتسالی ها را هم به دردسر انداخته 
و تیم ملی قرار است در حالی تا دو ماه دیگر در جام جهانی کوچک شرکت 
کند که هنوز وضعیت کادر فنی، اردوی تدارکاتی و بازی دوس��تانه اش معلوم 

نیست!
احتمال بازگشت جباری به استقالل 

معاون فرهنگی باشگاه اس��تقالل از احتمال بازگشت مجتبی جباری به 
این تیم خبر داد. گفت: آقای قلعه نویی س��ال گذش��ته در ماندن جباری در 
اس��تقالل نقش مهمی داشتند و امس��ال هم با درایت و خیر اندیشی ایشان، 
احتمال بازگش��ت مجتبی به استقالل وجود دارد. وی ادامه داد: مجتبی اگر 
در مصاحبه اش از ادبیات بهتری اس��تفاده می کرد، ش��اید مجبور به جدایی 
از استقالل نمی شد منتهی ممکن اس��ت دوباره شاهد حضور او در استقالل 

باشیم.
تاکید هیات مدیره بر سرپرستی باقری در پرسپولیس

مدیر تیم فوتبال پرس��پولیس اعالم کرد: حضور کریم باقری در دربی به 
عنوان سرپرست تیم قطعی نیست. محمد پنجعلی درباره احتمال سرپرستی 
کریم باقری گفت: این پیشنهاد را اعضای هیات مدیره مطرح کردند اما هنوز 
تصمیم قطعی درباره این قضیه گرفته نشده ضمن آنکه باید با خود کریم هم 

درباره این موضوع صحبت شود. 
آخرین وضعیت مربی مس کرمان

کهندل سرپرس��ت مس درباره آخرین ش��رایط مرب��ی این تیم که دچار 
عارضه قلبی و مغزی شده بود، گفت: پزشکان بعد از عمل او اعالم کردند که 
وضعیت محمدی تا 24س��اعت آینده مشخص می شود. در حال حاضر تنها 

باید برای سالمتی او دعا کرد. 
انتخاب مربی جدید برای تیم جهانبخش

س��رمربی جدید تیم علیرضا جهانبخش معرفی شد. باشگاه نایمخن هلند، 
آنتون جانسن را به عنوان سرمربی جدیدش انتخاب کرد. جانسن، جانشین الکس 

پاستور می شود که به دلیل کسب نتایج ضعیف، سمتش را از دست داده بود.
تمایل استاندارد لیژ به ماندن قوچان نژاد

مدیر ورزشی باشگاه اس��تاندارد لیژ از مهاجم ایرانی اش درخواست کرد 
که در این تیم بماند. س��ایت voetbal24 بلژیک در این باره نوشت که ژان 
فرانسیس دی سارت در مصاحبه با یکی از روزنامه های بلژیکی درباره آخرین 
وضعیت رضا قوچان نژاد گفت: رضا دوست دارد بازی کند و از این می ترسد 

که در صورت ماندن در تیم ما فرصتی برای بازی بدست نیاورد.
دوستی و نبی در امارات

علی دوستی، مهدی محمد نبی، کاپیتان تیم نوجوانان به ورزشگاه االهلی 
که بازی تیم ملی زیر 17 س��ال در آن برگزار می ش��ود رفتند و از آن بازدید 
کردند. آن ها از ورزشگاه النصر و کمپ فدراسیون دبی که قرار است تیم ملی 

در آن تمرین کند نیز بازدید کردند.
بازگشت پوالدی از یک ماه دیگر

پس از بررس��ی آخرین وضعیت مصدومیت مهرداد پوالدی مشخص شد 
وی از چه��ار هفته دیگر می تواند بدود. پوالدی در خصوص آخرین ش��رایط 
خود گفت: خدا را ش��کر وضعیتم خیلی بهتر اس��ت و مشکل خاصی در پایم 
حس نمی کنم. منتظر مجوز دکتر برای دویدن هستم که به احتمال فراوان تا 

4 هفته دیگر این اتفاق می افتد. 
AFC بررسی پرونده استقالل در کمیته انضباطی

به دلیل رفتار هواداران اس��تقالل در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آس��یا مقابل بوری��رام در ورزش��گاه آزادی پرونده این تیم در 

کمیته انضباطی AFC بررسی می شود.
شرایط خرید بلیت اینترنتی دربی فراهم شد

ش��رایط خرید بلیت اینترنتی دیدار تیم های اس��تقالل و پرسپولیس در 
هفته هشتم لیگ برتر برای طرفداران دو تیم مهیا شد.بلوک های اول تا هفتم 
طبقه اول ورزش��گاه آزادی به این مورد اختصاص یافته اس��ت. تماش��اگرانی 
می توانند از این ش��رایط خرید استفاده کنند که قبال از طریق سامانه فروش 
بلیت الکترونیکی مس��ابقات لیگ برتر کارت مخصوص را تهیه کرده و کارت 

به دست آنها رسیده باشد.

صدرنشین جدول در هفته هفتم تغییر می کند؟

امید استقالل به برتری پرسپولیس مقابل فوالد

دهد، اس��تقالل در صورت برتری برابر همنام خوزستانی خود در 
روز شنبه تا روز دربی )جمعه 15 شهریور( صدرنشین خواهد شد.

داماش گیالن � سپاهان
ش��اگردان افشین ناظمی با تیمی که س��تاره های میلیاردی 
ندارد تالش می کنند تا بهترین عملکرد را داش��ته باشند. آنها که 
هفته گذشته در تبریز 3 امتیاز از گسترش فوالد گرفتند حاال در 
زمین خودش��ان دنبال این هس��تند که در روند حرکتی سپاهان 
وقفه ایجاد کنند. زردپوش��ان س��پاهانی که فص��ل را خوب آغاز 

نکردن��د حاال پس از پیروزی 2 بر یک خانگی برابر صبا امیدوارند 
روند صعودی شان همچنان ادامه داشته باشد و خودشان را به صدر 
جدول نزدیک تر کنند. هرچند به نظر نمی رسد کشتی اصفهانی ها 
به طور کامل از طوفان حواشی در امان باشد. جدایی موقت جباری 
از جمع زردپوشان دست کمی از آتش زیر خاکستر نخواهد داشت. 
با این حال ش��اگردان کرانچار که ب��ه دوری از صدر جدول عادت 
ندارند تمام تالشش��ان را می  کنند تا دس��ت پر رشت را به مقصد 

اصفهان ترک کنند.

برنامه کامل دیدارهای هفته هفتم به این شرح است:
جمعه 1392/6/8

* پرس��پولیس تهران - فوالد خوزس��تان) س��اعت 19(* داماش 
گی��الن - س��پاهان اصفه��ان) س��اعت 19:30(* صب��ای ق��م- 
فجرسپاس��ی ش��یراز) س��اعت 19:30(* م��س کرم��ان - ملوان 
بندرانزل��ی) س��اعت 19:30(* راه آهن تهران - گس��ترش فوالد 
تبریز) س��اعت 19:30(* ذوب آهن اصفهان - نفت تهران) ساعت 

19:30(* تراکتورسازی تبریز - سایپا البرز) ساعت 19:30(
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*استقالل صنعتی خوزستان - استقالل تهران) ساعت 19(

در امور کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها دخالت نمی کنیم
سرپرست وزارت ورزش و جوانان: آمده ام در ورزش بمانم نشان ورزشی 2013 کمیته پارالمپیک آسیا برای ورزشکار ایرانی

سی وهش�تمین بازی سوپر جام اروپا را دو تیم چلسی و بایرن مونیخ 
جمعه شب در ورزشگاه پراگ جمهوری  چک برگزار خواهند کرد. قهرمان 
این رقابت  3 و نایب قهرمانش 2/2 میلیون یورو را از سوی یوفا به عنوان 

پاداش قهرمانی دریافت خواهد کرد.
چلسی و بایرن مونیخ در حالی سوپرجام اروپا را برگزار می کنند که این دیدار 
هنوز هم تحت تاثیر بازی دو تیم در فینال لیگ قهرمانان اروپاس��ت. چلس��ی در 
س��ال 2012 موفق ش��د در فینال لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ را در ورزشگاه 
آلیانس آره نا در ضربات پنالتی شکست دهد. دو تیم در حالی در این بازی با یکدیگر 
صف آرای��ی خواهند کرد که به تازگی مربیان جدی��دی را به خدمت گرفته اند. از 
یک س��و ژوزه مورینیو روی نیمکت چلسی و از س��وی دیگر پپ گوآردیوال روی 
نیمکت بایرن مونیخ حضور دارد. دو مربی که سال ها در لیگا رودرروی هم بودند، 
زمانی که پپ هدایت بارسلونا را برعهده داشت و مورینیو روی نیمکت رئال مادرید 
می نشست. بی شک تقابل این دو مربی بزرگ می تواند همه نگاه ها را در این دیدار 
به س��مت نیمکت دو تیم ببرد.سرمربی اس��پانیایی بایرن مونیخ زمانی که هدایت 
بارسا را بر عهده داشت دو بار در سال های 2009 و 2011 موفق شد به قهرمانی 
در این جام برس��د. مورینیو نیز یک بار در سال 2003 در این جام حضور داشت 
که پورتو برابر میالن شکس��ت خورد. از آن زمان به بعد مورینیو دو بار موفق شد 
به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا دست یابد اما هر سال بالفاصله تیمش را ترک 
کرد تا فرصت حضور در س��وپرجام اروپا را از دس��ت بدهد. س��وپر جام اروپا تنها 
جامی است که مورینیو نتوانسته آن را فتح کند. در طرف مقابل اگر بایرن مونیخ 
بتواند این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد و قهرمان شود به اولین تیم آلمانی 

تبدیل خواهد شد که فاتح این رقابت ها شده است.

تقابل بایرن و چلسی در سوپر جام اروپا

نام پاروزن المپیکی ایران در فهرست تیم روئینگ اعزامی ایران به چین وجود ندارد.
تیم ملی روئینگ ایران که خود را برای حضور در  مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کند برای برگزاری یک اردوی بیست روزه 
راهی چین می شود.این تیم که پیش از این تمرینات خود را در سد شهر چای ارومیه انجام می داد، از 10 شهریور ماه به دریاچه 
 آزادی می آیند و پس از 2 روز، 12 شهریور ماه به چین اعزام خواهند شد.   عاقل حبیبیان، وحید جوهری و فرهاد و فرزاد کربالئی 
قلی زاده از آذربایجان غربی، خشایار عباس آبادی از  تهران، حامد خدری از بوشهر و امیر راهنمای رونقی از گیالن نفرات اعزامی به 
اردوی چین هستند که زیر نظر  افشین فرزام سرمری و کیهان شمسی کمک مربی تمرینات خود را انجام خواهند داد.  نکته جالب 
توجه این اس��ت که نام محسن شادی در این لیس��ت قرار ندارد تا مشخص شود بر خالف اظهارات مسئوالن فدراسیون قایقرانی 
مبنی بر حل مشکالت او با افشین فرزام سرمربی تیم ملی، هنوز مشکالتی وجود دارد. به احتمال فراوان نام محسن شادی از ایران 

ثبت می شود اما او در کنار تیم ملی به تمرین نمی پردازد و به تنهایی به کارش ادامه خواهد داد.

حذف نام شادی از میان قایقرانان اعزامی به چین

بی توجهی ها و بی مهری ها به بس�کتبال صبر این خانواده را تمام کرد تا جایی که محمود مش�حون به ش�دت از 
شرایط فعلی انتقاد کرد.

محمود مش��حون درباره وضعیت بودجه فدراس��یون و نحوه میزبانی رقابت های قهرمانی نوجوانان آس��یا گفت: هم اکنون نام 
شخص و اشخاص مطرح نیست بلکه نام ایران و بسکتبال ایران مطرح است و باید میزبانی آبرومندانه ای داشته باشیم. آقای صالحی 
امیری نیز نگاهشان مشخص است و باید ببینیم این بودجه مورد نظر تامین می شود یا نه. 16 تیم آسیایی وارد ایران می شوند و 
باید میزبان نزدیک به 400 نفر باشیم که این بودجه ای باال می خواهد تا شأن و شخصیت ایران حفظ شود. مسلما اگر منابع مالی 
تامین نشود این کار غیر ممکن است. رئیس فدراسیون بسکتبال در پاسخ به این سوال که شنیده شده در جلسه  کمیته اجرایی 
اعتراضات بسیار شدیدی را داشته اید و از وضعیت موجود به شدت گله کرده اید. گفت: شما جای من باشید چقدر تحمل می کنید! 
چقدر نابرابری ببینم و حرفی نزنیم. نابرابری هایی که کامال مشهود است و بسکتبال را آزار می دهد. من واقعا خواستم که تکلیف 
بس��کتبال مشخص شود. بحث اشخاص مطرح نیس��ت. هم اکنون نام پرچم سه رنگ ایران در میان است و باید شرایط را متوجه 
ش��ویم. باید بدانیم که بسکتبالیس��ت های ایران باالتر از آسیا هس��تند و به توجه نیاز دارند. همین تیم جوانان 2014 که با قدرت 
قهرمان غرب آسیا شد سال آینده باید در قهرمانی آسیا شرکت کند. هیچ وقت درباره قهرمانی قول نداده ام اما می گویم این تیم 

با قدرت قهرمان آسیا می شود چون تیم قدرتمندی است. 

صدای اعتراض رئیس فدراسیون بسکتبال بلند شد

رئیس کمیته ملی المپیک از تمایلش برای ماندن در 
ورزش خبر داد.

محمد علی آبادی در پاسخ به این سؤال که آیا تصمیم تان را 
برای ثبت نام در ریاست انتخابات کمیته ملی المپیک گرفته اید، 
تصریح کرد: من 8 س��ال در ورزش بودم و 2 سال هم به عنوان 
مدیرعامل پرس��پولیس کار کردم. عالقمند هس��تم در ورزش 
بمانم. چرا که آن را دوس��ت دارم ام��ا موضوع کمیته به دولت 
و حکوم��ت برمی گردد. اگر بپس��ندند و بپذیرند کمک می کنم. 

ما نباید در این سطحی که ورزش  وجود دارد قناعت کنیم. 
علی آبادی در ش��رایطی این صحبت ها را مطرح می کند 
که اوال هیچ کس به یاد ندارد که وی دو س��ال سابقه مدیریت 
در باشگاه پرسپولیس داشته باشد و در ثانی رئیس کمیته ملی 
المپیک بهتر از هر کس��ی می داند که برای هماهنگی بیشتر 
می��ان نهادی که او رئیس اش اس��ت با دس��تگاه ورزش، باید 
گزینه ای به عنوان رئیس انتخاب شود که در هماهنگی کامل 

با وزارت ورزش و جوانان باشد.   

تمایل علی آبادی برای ماندن در ریاست کمیته ملی المپیک

استاندار خوزس�تان از ورود روزانه 4 هزار 
زائ�ر عراقی از بصره به این اس�تان خبر داد و 
گفت: افزایش ظرفیت ورود مس�افران عراقی 
باعث ل�زوم توس�عه فضای داخل�ی ترمینال 

فرودگاه بین المللی اهواز شد.
به گ��زارش خبرگ��زاری فارس از اهواز، س��ید 
جعفر حجازی در حاش��یه مراسم افتتاح پروژه های 
فرودگاه��ی اهواز در گفت وگو ب��ا خبرنگاران اظهار 
کرد: قدمت فرودگاه اهواز بسیار باالست و پاسخگوی 
حجم مسافران نیست و باید فضای داخلی ترمینال 
گس��ترش یافته و ترمینال پروازهای خارجی بهبود 

یابد.
وی گفت: برای اینکه بتوانیم درآمدزایی مناسبی 
داش��ته باش��یم در پی جذب س��رمایه گذار بخش 

خصوصی در فرودگاه های استان هستیم و از وجود 
آنها استقبال می کنیم.

حجازی ظرفیت فرودگاه جدید اهواز را 12 هزار 
هکتار عنوان کرد و گفت: این فرودگاه با مش��ارکت 
وزارت نفت ظرف 10 س��ال آین��ده به بهره برداری 

خواهد رسید.
وی از راه اندازی فرودگاه بهبهان در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: شهرستان بهبهان یکی از قطب های 
ارتباطی خوزستان به اس��تان های دیگر و از جمله 
کهکیلویه و بویراحمد بوده و باعث می شود که روزانه 

پروازهای محلی بسیاری انجام شود.
اس��تاندار خوزستان ادامه داد: مقدمات فرودگاه 
بهبهان انجام ش��ده و اگر مجوز آن صادر ش��ود کار 

احداث آن نیز آغاز خواهد شد.

اندیمشک- خبرنگارکیهان:
رئیس دادگس�تری اندیمش�ک گفت: هزینه ساخت یکی 
از چه�ار در مرقد مطهر امام حسن عس�کری)ع( در س�امرا را 

می پردازند.
غیاثوند درمورد چگونگی ساخت این در گفت: این در با 35 کیلوگرم 
نقره 95درصد و قفل و لوالی استیل و شیشه سکوریت با هزینه 250 

تا 350میلیون تومان ساخته خواهدشد.
ای��ن در که باب القبله نام دارد پ��س از اتمام به عراق انتقال و در 

محل مورد نظر نصب خواهدشد.
وی افزود: محل و کارگاه ساخت این در، در محل آرامگاه شهدای 
گمنام اندیمشک قرار دارد و مردم می توانند وجوهات و نذورات خود 
را به حس��اب عتبات واریز کنند و در محل س��اخت هم صندوقهایی 

برای جمع آوری وجوهات مردم نصب خواهد شد.

مردم اندیمشک هزینه ساخت در مرقد 
امام حسن عسکری)ع( را تأمین می کنند

روزانه 4 هزار زائر عراقی به خوزستان
 وارد می شوند

اردش�یر صانع�ی، م�رد 62 س�اله کرمانش�اهی یک�ی از 
رکوردداران برجسته اهدای خون در کشور است.

مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون اس��تان کرمانش��اه روز 
چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: به غیر از آقای صانعی، 

دو فرد دیگر در کشور نیز از رکوردداران اهدای خون هستند.
یداهلل نوری درباره میزان اهدای خون این فرد خیر کرمانش��اهی 
اظهار داش��ت: وی تاکنون 173 واح��د خون اهدا کرده و تنها دارنده 

کارت طالیی انتقال خون استان است.
وی گ��روه خونی آقای صانع��ی را +o عنوان کرد و گفت: وی که 
دارنده یکی از پرنیازترین گروه های خونی اس��ت، هر سه ماه یک بار 

برای اهدای خون مراجعه می کند.
صانعی از 20 س��الگی کار خداپسندانه اهدای خون را آغاز کرد و 
در دوران دفاع مقدس که راننده کامیون بود به صورت افتخاری هر ماه 

خون خود را اهدا می کرد.
وی با اهدای خون خود تاکنون موفق به نجات  جان 500 بیمار 

شده است.

سمنان- خبرنگار کیهان:
قهرمانان تکواندوکار در رشته پومسه جهان در حاشیه آیین 
روز بس�یج ورزشکاران در سمنان مدال های خود را به آستان 

قدس رضوی اهدا کردند.
قهرمانان تکواندوکار رش��ته پومسه جهان در مراسمی مدال های 
خود را که ش��امل هشت مدال جهانی طال، نقره و برنز بود، به آستان 

قدس رضوی اهدا کردند.
س��یدکمال پورحسینی، دو مدال طالی جهانی و محسن رضایی، 
دو مدال نقره و برنز س��ال 2011 و 2012 خود را به آس��تان قدس 

رضوی اهدا کردند.
محس��ن اصغری، مدال برنز جهانی س��ال 2012، محمد مهدی 
حاجی قربانی مدال نقره جهانی سال 2011، محمد حسن مداح مدال 
طالی سال های 2011 و 2012 و محمدرضا مردانی مدال برنز سال 

2012 را به آستان قدس رضوی اهدا کردند.
در ای��ن آیی��ن از تع��دادی از ورزش��کاران بس��یجی ک��ه عالوه 
برفعالیت های فرهنگی در فعالیتهای ورزش��ی نیز بس��یارموفق عمل 
کرده اند، با اهدای لوح سپاس و پرداخت کمک هزینه سفر به مشهد 

مقدس تقدیر به عمل آمد.
در ادامه این مراسم همچنین از خانواده های معظم شهدای ورزشکار 
استان سمنان شامل سید محمد سیادتی، حسین غنیمت پور، حسن 
سهمی، عباسعلی آرویی و جواد نوروزی با اهدای لوح تقدیر، تندیس 

و هدیه تجلیل شد.
خرم آباد- خبرنگارکیهان:

10 قلم داروی دامی جدید گیاهی و ش�یمیایی در 
کشور تولید و به بازار عرضه شده است.

رئیس س��ازمان دامپزشکی کشور که به خرم آباد سفر 
ک��رده ب��ود، افزود: 5قلم واکس��ن گیاه��ی و 5 قلم داروی 
شیمیایی توسط کارخانجات تولید داروهای دامی در کشور 
تولید شده است که این امر نشان می دهد که نه تنها تحریم ها 
تأثیر منفی برروی پیش��رفت های علمی تولید محصوالت 
دارویی نداش��ته است بلکه به موفقیت های چشمگیری در 
زمینه تولیدات دارویی در کش��ور رسیده ایم.سیدمحس��ن 
دستور اظهار داشت: خوشبختانه علیرغم تحریم های موجود، 
صادرات داروهای دامی به کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه 
دارد و یکی از شرکت های داروسازی لرستان 90درصد این 
صادرات را انجام می دهد.رئیس س��ازمان دامپزشکی کشور 

گفت: 40درصد فعالیت های این س��ازمان در جهت مبارزه 
با بیماریهای مش��ترک انس��ان و دام است.دستور افزود: در 
س��ال گذش��ته یک میلیون و 425هزار دام سنگین مورد 
آزمایش بیماری س��ل قرار گرفت ک��ه از این تعداد 1360 
مورد مثبت بود که معادل 75درصد قیمت آنان به دامداران 
پرداخت می ش��ود.وی تصریح کرد: به دلیل مشکالت مالی 
این سازمان در سال91 نتوانستیم به تعهدات خود مبنی بر 
پرداخت غرامت به دامداران اقدام کنیم که خوش��بختانه با 
تأمین اعتبار الزم بزودی غرامت دامداران پرداخت می شود.
وی گفت: تاکنون در کشور 300 کشتارگاه سنتی به دلیل 
مشکالت بهداشتی و 69 کشتارگاه صنعتی متخلف تعطیل 
شده اند.وی از شناسایی 7 کانون شیوع بیماری تب سه روزه 
در استان های شمالی کشور خبر داد و گفت: کار پیشگیری 

و درمان در این استانها آغاز شده است.

بابل- خبرنگارکیهان:
بزرگترین بیمارستان فوق تخصصی چشم شمال کشور در 

بابل راه اندازی شد.
تقی پور رئیس این مرکز درمانی گفت: مرکز فوق تخصصی چشم 

در شمال کشور با همت خانواده مرحوم میناگر راه اندازی شد.
وی افزود: این بیمارس��تان به تجهیزات پیش��رفته و روزآمد دنیا 

مجهز است.
تقی پ��ور گف��ت: این مرک��ز در زمینی ب��ه مس��احت دو هزار و 
500مترمربع و در دو طبقه بنا ش��ده اس��ت و دارای دو اتاق عمل و 
13 تخت بس��تری و 4 تخت ایزوله است.وی در پایان تصریح کرد: از 
این پس بیماران مبتال به امراض چشمی در مازندران و شمال کشور 

می توانند از خدمات این مرکز درمانی استفاده کنند.

اراک - خبرنگار کیهان:
دوربین ه�ای تله ای نصب ش�ده در منطقه حفاظت ش�ده 
هفتاد قله اس�تان مرکزی، موفق به ثبت تصاویر پلنگ ایرانی 

در این منطقه شدند.
مدیرکل حفاظت محیط اس��تان مرکزی، با اعالم این خبر افزود: 
وجود پلنگ ایرانی در منطقه قدیمی و زیستگاه حیات وحش منطقه 

حفاظت شده هفتاد قله قطعی است.
امیر انصاری گفت: محیط بانان این منطقه در گشت زنی، ردپایی از 
گربه سانان را مشاهده کردند آنان همچنین دو الشه نیمه خورده »کل 
و بز« را در داخل شکاف و سوراخی در منطقه پیدا کردند.وی تصریح 
کرد: محیط بانان با نصب 7 دوربین تله ای در مناطق مختلف هفتاد قله 
موفق شدند از حضور پلنگ ایرانی در این منطقه تصویربرداری کنند.

مشاهده پلنگ ایرانی 
در منطقه هفتاد قله استان مرکزی

تولید و عرضه 10 قلم داروی جدید 
گیاهی و شیمیایی در كشور

راه اندازی بزرگترین بیمارستان
 فوق تخصصی چشم در بابل

قهرمانان پومسه جهان مدال های خود را 
به آستان قدس رضوی اهدا کردند

مرد 62 ساله کرمانشاهی تاکنون     
173 واحد خون اهدا کرده است

سرباز 20 س�اله ای در اردبیل اعضای بدنش 
را اهدا کرد.

ب��ه گزارش خبرگ��زاری فارس از اردبیل س��رباز 
20 س��اله از اردبیل که دچار مرگ مغزی ش��ده بود 
اعض��ای بدنش را ب��ه هموطنان نیازمن��د اهدا کرد.

حامد پورشهباز هنگام بازگشت از پادگان و به هنگام 
مرخصی در یک سانحه رانندگی دچار حادثه شده و 
به کما رفته بود و خانواده وی بعد از چند روز صبر و 
تحمل زمانی که شنیدند فرزندشان دچار مرگ مغزی 

شده با روحیه ایثارگرانه اعضای بدن این سرباز را به 
هموطنان نیازمند اهدا کردند.اعضای سرباز 20 ساله 
اردبیل در حالی به هموطنان چشم انتظار پیوند اعضا 
و یافتن حیات جدید اهدا ش��د ک��ه خانواده وی در 
نهایت رضایتمندی خواس��ته و مطالبه فرزندشان را 
نیز همین حرکت ایثارگران��ه توصیف کرده و یادآور 
ش��دند که حامد همیشه زمانی که صحنه ایثارگرانه 
ی��ک فرد دچار مرگ مغ��زی را می دید، آرزو می کرد 

که خود وی نیز اعضایش را اهدا کند.

سرباز 20 ساله اردبیلی اعضای بدنش را اهدا كرد

پی��رو خ��ط ام��ام عزیز باش��ید ک��ه خط، 
خط اولیاء خداوند اس��ت. پدر و مادرم! از ش��ما 
می خواهم که ش��ما از خدا بخواهید مرا ببخشد 
و از خطاهای��ی که از من س��رزده رهایی دهد. از 
این که نتوانس��تم حق ش��ما را ادا کن��م و یا در 
این مدت عمرم خطاهایی و اش��تباهاتی کرده ام 
ببخش��ید و حاللم کنید. برادران و دوس��تانم! از 

از نوشته پاسدار شهید »رضا نصیری«
در راه خدا جهاد كنید

شما می خواهم که در صحنه باشید و نگذارید که شرق و غرب بر ما احاطه کند. 
اسلحه به زمین افتاده برادرتان را به دوش گیرید و از دین و کشورتان دفاع کنید 
و این ظالمان را به جهنم بفرستید. عزیزانم بدانید که امام حسین)ع( جان عزیزش 
را فدای اسالم کرد. بیایید و در راه خدا جهاد کنید و جانتان را به قیمت گران، به 
بهای بهشت بفروشید نه به قیمت ارزان، به دار دنیا یا به جهنم.پاسدار شهید »رضا 
نصیری«، سال 1341 در جهرم متولد شد و در 1365/10/22 به شهادت رسید.
ستاد یادواره شهدای ادوات و ضدزره فارس

رئیس ستاد عتبات عالیات کشور گفت: فاز 
نخست طرح توسعه حرم علوی »صحن حضرت 
زهرا)س(« تا پایان سال جاری به پایان می رسد.
حسن پالرک دیروز در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در رشت با اشاره به بازسازی عتبات عالیات و احداث 
صحن حضرت زهرا)س( در مرقد امام علی)ع(، اظهار 
کرد: در تمام عتبات مقدس��ه بحث بازس��ازی آغاز 

شده است.
وی با بیان اینکه بازس��ازی عتبات با سرعت باال 
درحال انجام است، گفت: دو ماه پیش پروژه بازسازی 
حرم سیدالشهدا)ع( به پایان رسید درحالی که آثار 

تیرهای صدامیان در حرم نمایان بود.
رئیس س��تاد عتبات عالیات کش��ور بازسازی را 
ش��امل تعویض س��نگ داخل حرم ه��ا، ضریح های 
حرم ه��ای مطهر، سیس��تم های حرارت��ی، صوتی، 
نورافش��انی، مهمان پذیر و.. ذک��ر کرد و گفت: اینها 
اقدام هایی بود که در مرحله نخس��ت بازسازی آنها 

را انجام دادیم.
وی مرحله دوم بازسازی عتبات را برطرف کردن 

مرحله نخست عملیات طرح توسعه حرم علوی امسال به پایان می رسد

تیم والیب�ال جوانان ایران با یک نمایش مقتدرانه 3 بر صفر مصر را 
از پیش رو برداشت.

در مرحله یک هشتم نهایی مسابقه های والیبال قهرمانی جوانان جهان تیم ملی 
والیبال ایران مقابل مصر به میدان رفت. شاگردان فرهاد نفرزاده با ارائه یک نمایش 
مقتدرانه در تمام دقایق این مسابقه از حریف خود پیش بودند. ایران در دور مقدماتی 
این رقابت ها با کس��ب 12 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه B به مرحله یک هشتم 
صعود کرده بود و در این مرحله به مصاف مصر تیم چهارم گروه اول مسابقه ها رفت. 

شاگردان نفرزاده با این برد مقتدرانه به یک چهارم نهایی صعود کردند.
برتری امیدها برابر روسیه

اما در قزاقستان تیم والیبال امید ایران در آخرین مسابقه از مرحله مقدماتی 
رقابت های جام ریاست جمهوری قزاقستان به مصاف تیم قدرتمند روسیه رفت. 
ملی پوش��ان امی��د ایران پیش از این تیم های قط��ر و ترکیه را هم با نتیجه 3 بر 

صفر شکست داده بودند.

پیروزی مقتدرانه تیم والیبال جوانان ایران برابر مصر

مدیر کل راه و شهرس�ازی جنوب سیس�تان و بلوچستان 
گفت: طغیان رودخانه و جاری شدن سیل اخیر در استان افزون 

بر 410 میلیارد ریال خسارت وارد کرده است.
ای��وب کرد گف��ت: عالوه بر تخریب بخش های��ی از جاده ها بر اثر 
ش��دت س��یالب، تعدادی از عالیم راهنمایی و رانندگی و همچنین 
عالیم هشدار دهنده جاده ای از جمله شبرنگ ها و شانه های خاکی و 
سیل برگردان های همجوار با جاده ها و دهانه پل ها تخریب شده است.

به گزارش ایرنا مدیر کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و 
بلوچستان افزود: 12 هزار کیلومتر راه همسنگ در جنوب این استان 
وجود دارد به طوری که 50 درصد راه های استان را تشکیل می دهد.

پیکر پاک و مطهر یک ش�هید نیروی انتظامی در مش�هد 
تشییع و به خاک سپرده شد.

مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران خراسان رضوی در حاشیه 
تش��ییع این شهید گفت: سرباز وظیفه شهید مهدی عوض پور مرداد 

ماه امسال در درگیری با اشرار به شهادت رسید.
به گزارش ایرنا، عابدین عابدی مقدم افزود: محل شهادت این بزرگوار 

منطقه مرزی جکی گور در استان سیستان و بلوچستان بوده است.
پیکر پاک شهید چهارشنبه از مقابل مهدیه مشهد واقع در خیابان 
امام رضا)ع( به س��مت حرم مطهر ثامن الحجج)ع( تش��ییع و پس از 
انجام طواف و اقامه نماز، در کنار همرزمان ش��هیدش در آرامس��تان 

بهشت رضا)ع( قرار گرفت.

خسارت 410 میلیارد ریالی سیل
 به راه های سیستان و بلوچستان

پیکر یک شهید نیروی انتظامی در مشهد تشییع شد

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل  زدهباختتساویبردبازيتیم

1650195415. فوالد
26501137614. استقالل

36411106413. نفت تهران
4631286210. سپاهان

5631242210. پرسپولیس
662316429. تراکتورسازي

19-7623134. سايپا
17-8621367. صباي قم

16-9613278. گسترش فوالد
16-10613267. داماش گیالن

36-11613247. ذوب آهن
15-12612356. راه آهن

25-136123810. استقالل خوزستان
25-14612335. ملوان

34-15604214. مس
54-16611449. فجر سپاسي

فرمانده کل سپاه با اش�اره به آمادگی های 
اطالعات�ی و عملیات�ی نی�روی زمینی س�پاه، 
آن را س�ازمانی قدرتمن�د، اطمینان بخ�ش و 

آرامش  آفرین برای ملت ایران دانست.
به گ��زارش خبرگزاری فارس به نق��ل از روابط 
عمومی س��پاه، سردار سرلش��کر پاسدار محمدعلی 
جعفری در جمع فرماندهان و مسئولین نیروی زمینی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در مشهد مقدس 
برگزار ش��د، یاد و خاطره شهدای گرانقدر این نیرو 
در برقراری امنیت پایدار در کشور را گرامی داشت.

وی تصریح کرد: واقعیت های راهبردی جمهوری 
اسالمی بیانگر ضرورت آمادگی همه  جانبه نیروهای 
مسلح به ویژه سپاه پاسداران برای دفاع از نظام و میهن 
اسالمی است و درک درست مجموعه ای از تهدیدات 

متنوع که توس��ط جبهه متحد معاندین منطقه ای و 
فرامنطقه ای برابر امنیت ملی کش��ور قرار داده شده 
اس��ت ارتقای آمادگی ها برای مقابله و مصاف با این 

تهدیدات را صد چندان کرده است.
فرمانده کل س��پاه گف��ت: روند تغییرات محیط 
امنیتی جمهوری اسالمی طی 35 سال  اخیر نشان 
می دهد که کش��ور ما همواره بخش��ی از استراتژی 
نظامی بازیگران اصلی نظام سلطه و استکبار بوده است 
و آنها با اذعان به موقعیت بی بدیل و راهبردی ایران 
و ظرفیت های انقالب اسالمی برای نفوذ به جوامع و 
ملل آزاده و تبدیل ش��دن آن به یک الگوی مناسب 
جهت رویارویی با چالش ها و مش��کالت حادث شده 
از سوی قدرت های جهانی، همواره درصدد طراحی 
و اجرای سناریوهای مختلف برای مقابله با ملت ایران 

و جمهوری اسالمی هستند.
جعفری با اش��اره به لزوم رصد و اش��راف دائمی 
بر تح��والت منطقه پیرامونی و تحرکات ضدامنیتی 
که با چتر حمایتی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای 
تاثیرگذاری بر امنیت و آرامش موجود در کشور به ویژه 
در مناطق مرزی ش��مال غرب و جنوب شرق میهن 
توسط ضدانقالب و گروهک های تروریستی و مزدور 
پی گیری می شود تصریح کرد: نیروی زمینی سپاه با 
درک عمیق تهدیدات و حضور هوشمندانه و مقتدرانه 
خود در نقاط مورد نظر تهدید دشمن توانسته است با 
حمایت و همراهی مردم و ظرفیت های بومی مناطق 
مرزی، توطئه های ضدانقالب و معاندین را خنثی کند.

وی ب��ا اش��اره ب��ه آمادگی ه��ای اطالعات��ی و 
عملیاتی مجموعه نیروی زمینی س��پاه تصریح کرد: 

هوشمندس��ازی و توس��عه قابلیت ه��ای تکنیکی و 
تاکتیکی در استفاده از سامانه ها و تجهیزات دفاعی 
و رزمی بومی در نیروی زمینی سپاه در روند افزایش 
ت��وان بازدارندگی و دفاع همه جانبه از اس��تقالل و 
تمامیت ارضی کش��ور و پاس��داری از دستاوردها و 
آرمان های انقالب اسالمی به خوبی صورت پذیرفته 
است و هم اکنون این نیرو را به یک سازمان قدرتمند، 
اطمینان بخش و آرامش آفرین برای ملت ایران تبدیل 

کرده است.
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اهمیت عنصر ایمان، 
معنویت و بصیرت در ش��اکله سازمانی سپاه گفت: 
آنچه از انتظارات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل 
قوا برمی آید و در واقع رمز موفقیت س��پاه محسوب 

می شود، 

فرمانده کل سپاه:

سپاه سازمانی آرامش آفرین برای ملت ایران است

نیازهای کوتاه م��دت عنوان کرد و افزود: باتوجه به 
افزایش حجم عملیات، اقدام های فوری ما به زائران 
در مرحله دوم شامل ساخت مراکز بهداشتی و درمانی 

تمام عتبات بود.
پ��الرک ادام��ه داد: در کاظمین مس��جد جامع 
صفوی که آثار ایرانی اس��المی بود را در یک پروسه 
دو س��اله بازس��ازی کردیم و فضای حرم را به چهار 

برابر افزایش دادیم.
وی گفت: توسعه حرم ها مرحله سوم فعالیت ما 
ب��ود که در این مرحله طب��ق هماهنگی های الزم با 
عراق هر چهار اماکن مذهبی این کشور شامل نجف  
اش��رف، کربالی معال، کاظمین و سامرا طرح جامع 

50ساله را طراحی کردیم.
این مسئول با بیان اینکه مردم ایران وارد عرصه 

اجرا و توسعه حرم های مطهر شدند، تصریح کرد: طرح 
توس��عه حرم علی)ع( در اولویت نخست بود و اکنون 
11هزار متر فضای زیارتی حرم باتوجه به حجم زائر 
که در 13 رجب هرسال گرد حرم جمع می شوند را 

افزایش دادیم.
وی اضاف��ه کرد: توس��عه حرم عل��وی یا صحن 
حضرت زهرا)س( با همکاری اساتید دانشگاه شهید 
بهشتی طراحی شد و فضای 220هزار متر در زمینی 
ب��ه طول 110متر و ع��رض 400متر به حرم مطهر 

ملحق کردیم.
پالرک، با تصریح بر اینکه طرح توسعه حرم علوی 
در پروسه چهار ساله طراحی شده است، خاطرنشان 
کرد: دو سال برای انجام عملیات اسکله و سفت کاری 

و دو سال نیز برای تزئینات و معماری است.
رئیس س��تاد عتبات عالیات کشور با بیان اینکه 
عقب ماندگ��ی زمانی در انجام این پروژه نداش��تیم، 
یادآور شد: تا پایان سال جاری عملیات سفت کاری 
و... صحن حضرت زهرا)س( به اتمام می رس��د و پس 

از آن وارد تزئینات می شویم.


