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هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند، خداوند در روز قیامت 
گناهان او را بپوشاند

روزنامه

 اقدام عجیب سازمان لیگ کاراته 
در تعیین قهرمان لیگ برتر بانوان

فیفا  همان  یا  فوتبال  جهانی  فدراسیون  از  ایران  از  فوتبال  فدراسیون 
مهلت خواست.

به گزارش جام جم آنالین ، ایسنا نوشت: پس از برگزاری جلساتی با 
حضور برخی مسئوالن و کارشناسان حقوقی و مدیران ارشد فدراسیون 
قرار  اساسنامه اصالحی،  به  نسبت  فیفا  اخیر  ایرادهای  پیرامون  فوتبال 
داده  فیفا  خواسته های  جواب  روشن  و  نامه ای صریح  در  بود،  این  بر 

قوانین جاری کشور جزو  به  استناد  با  فوتبال  فدراسیون  اعالم شود  و 
قوانین  با  مغایر  این،  عنوانی غیر  است و هر  نهاد عمومی- غیردولتی 
ملی ایران خواهد بود، موضوعی که باعث شده محمود اسالمیان عضو 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در اظهارنظری آن را غیرممکن بداند و 
ورود شخص رئیس جمهور به موضوع اصالح اساسنامه را خواستار شود.
در  تیر،  هشتم  یکشنبه  روز  فوتبال  فدراسیون  اما  اتفاق  تازه ترین  در 
نامه ای به فیفا خواستار مهلت بیشتر شده تا ابعاد حقوقی و قانونی این 
موضوع را برای جلب رضایت فیفا و رفع سوء تفاهمات طرفین بررسی 
موضوع  بیشتر  بررسی  به عنوان  را  مهلت  این  فوتبال  فدراسیون  کند. 
در دولت و برگزاری جلسات بیشتر برای یافتن یک راهکار مناسب 
درخواست کرده که این نهاد بین المللی هنوز پاسخی به خواسته ایران 

نداده است.
محمود اسالمیان، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال صبح امروز با بیان 
اینکه حل مشکل اساسنامه فدراسیون فوتبال و جلب رضایت فیفا خارج 
از توان این فدراسیون است، ورود شخص رئیس جمهور به این موضوع 

را خواستار شده است.

تیم کونگ  بویراحمد گفت:  و  جوانان کهگیلویه  و  ورزش  مدیرکل 
سرد  سالح  بخش  در  استان  این  بزرگساالن  سنی  رده  بانوان  فوی 

رقابت های قهرمانی کشور عنوان دوم را کسب کرد.
سید محمدتقی علوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این 

دوره از رقابت ها به صورت مجازی در تهران برگزار شد.
وی افزود: ۶۰ بانوی کونگ فوکار رده های سنی جوانان و بزرگساالن 

از ۱۴ استان کشور در قالب ۱۵ تیم در این رقابت ها حضور داشتند.
تیم  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
کونگفوی بانوان رده سنی بزرگساالن استان پس از تیم فارس به عنوان 

نایب قهرمانی این رقابت ها دست یافت و تیم قم نیز سوم شد.
فارس  تیم  نیز  رقابت ها  این  جوانان  سنی  رده  در  کرد:  عنوان  علوی 
قهرمان شد و تیم های البرز و خراسان رضوی به ترتیب مقام های دوم 

و سوم را کسب کردند.
وی ابراز داشت: شادی موسوی و کلثوم دانایی منش به عنوان مربی تیم 
کونگفوی بانوان رده سنی بزرگساالن کهگیلویه و بویراحمد را در این 

رقابت ها همراهی کردند.

کاراته  هیئت  بانوان  تیم  سرمربی 
با وجودیکه دو مرتبه  اصفهان گفت: 
تیم مقاومت در مرحله گروهی مقابل 
لیگ  سازمان  اما  خورد  شکست  ما 
قهرمان  تیم  معرفی  برای  کاراته 
امتیازات گروهی را مدنظر قرار نداد تا 
به عنوان  تیم مقاومت  برای معرفی  راه 

قهرمان هموار شود.
ماه ها  از  پس  ایسنا،  گزارش  به 
رقابت های  از سرگیری  در  بالتکلیفی 
بدلیل  کاراته  سوپرلیگ  و  برتر  لیگ 
شیوع کرونا، درنهایت  سازمان لیگ 
نیمه تمام گذاشتن  با  فدراسیون کاراته 
تیم های  معرفی  به  اقدام  مسابقات، 
برتر این رقابت ها کرد.اما پس از این 
کاراته،  فدراسیون  لیگ  سازمان  اقدام 
آقایان  در  هم  زیادی  اعتراض  صدای 
تیم های  و  شد  شنیده  بانوان  در  هم  و 
نسبت  را  شدیدی  انتقادات  مختلف 
تیم های  اعالم  در  بررسی ها  نحوه  به 
جلیل پور  کردند.راضیه  اعالم  قهرمان 
در  اصفهان  کاراته  هیئت  سرمربی 
لیگ برتر کاراته در گفتگو با ایسنا، با 
اقدام سازمان لیگ فدراسیون  انتقاد از 
کاراته در معرفی تیم مقاومت به عنوان 

قهرمان لیگ برتر کاراته بانوان، اظهار 
رقابت های  جریان  در  ما  تیم  کرد: 
گروهی هم در دور رفت و هم در دور 
برگشت موفق به شکست تیم مقاومت 
شد اما متأسفانه سازمان لیگ فدراسیون 
کاراته بدون بررسی دقیق و کارشناسی 
از  امتیازات  احتساب  به  اقدام  شده، 
ما  تیم  عملکرد  و  کرد  حذفی  مرحله 
گرفت. نادیده  را  گروهی  مرحله  در 

اصفهان  کاراته  هیئت  تیم  سرمربی 
در  مقاومت  تیم  اگر  مطمئنًا  افزود: 
ما  از  بهتر  عملکردی  گروهی  مرحله 
داشت، شک نکنید که امتیازات مرحله 
می گرفت.  قرار  مدنظر  نیز  گروهی 
در  ما  عملکرد  نصف  می شود  مگر 
لیگ را نادیده بگیرند و ما را در حالی 
به عنوان نایب قهرمان معرفی کنند که 
موفق شده ایم دو مرتبه تیم قهرمان را 
شکست دهیم. این اقدام سازمان لیگ 
کاراته بر خالف آیین نامه و غیرقانونی 
گل آلودکرونا  آب  از  باید  چرا  بود. 

ماهی بگیرند؟
وی تصریح کرد: رئیس سازمان لیگ 
تعیین  بررسی  برای  کاراته  فدراسیون 
برگزاری  به  اقدام  مسابقات  تکلیف 
سازمان  رئیس  پایدار  که  کرد  وبینار 
پایان  موافق  آیا  کرد  اعالم  لیگ 
لیگ هستید یا خیر که من در جواب 
تیم های  تعیین  برای  فرمولتان  گفتم 
اعالم  جواب  در  او  که  چیست  برتر 
کرد این جلسه مقدماتی است و قطعًا 
جلسه نهایی با حضور نمایندگان تیم ها 

برگزار خواهد شد.

وضعیت نامشخص مسابقات جهانی ۲۰۲۰
ایران و آمریکا علیه روسیه

اتحادیه جهانی کشتی چه خواهد کرد؟

روسیه  کشتی  فدراسیون  حالیکه  در 
رقابت های  برگزاری  پیگیر  شدیدًا 
 ۲۰۲۰ سال  در  بزرگساالن  جهانی 
مخالف  آمریکا  و  ایران  اما  است، 
جدی برگزاری این رقابت ها هستند.

سخنگوی  امامی  محمدابراهیم 
با  گفت وگو  در  کشتی  فدراسیون 
بابک  دکتر  اظهارات  درباره  ایسنا، 
شادگان رئیس کمیته پزشکی اتحادیه 
جهانی کشتی مبنی بر مخالفت جدی 
روسیه  طرح  با  آمریکا  و  ایران 
جهانی  رقابت های  برگزاری  برای 
اظهار   ،۲۰۲۰ سال  در  بزرگساالن 
کرد: این موضوع کاماًل درست است 
برگزاری  پیگیر  شدیدًا  روس ها  و 
 ۲۰۲۰ سال  در  جهانی  رقابت های 
هستند. در مقابل، ایران و آمریکا نیز 
سالمت  از  حفاظت  لزوم  جهت  در 
خود  مخالفت  صراحتًا  ورزشکاران، 
در  رقابت ها  این  برگزاری  با  را 
اعالم  جهانی  اتحادیه  به   ۲۰۲۰ سال 

کرده اند.
چرا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  او 
برگزاری  مخالف  ایران  فدراسیون 
مسابقات جهانی در رده های سنی پایه 
جهانی  اتحادیه  کرد:  تصریح  نیست، 

در  مردادماه  دوم  نیمه  در  است  قرار 
نهایی  تصمیم گیری  خصوص  این 
برگزاری  مخالف  ما  باشد.  داشته  را 
رقابت های جهانی ۲۰۲۰ در رده های 
اینکه  به  توجه  با  اما  نیستیم  دیگر 
است  پیش  در  المپیک  آینده  سال 
زیادی  زمان  نیز  دیگر  سوی  از  و 
پس  کشتی گیران  است  الزم  نداریم، 
از ماه ها تمرینات خارج از اردو، ابتدا 
به شرایط مناسب بدنی برسند و پس 
از آن با اجرای چرخه انتخابی تیم های 
تیم های  ترکیب  شناخت  برای  ملی، 

ملی اقدام کنیم.
تأکید  با  کشتی  فدراسیون  سخنگوی 
بر اینکه اولویت نخست کشتی ایران 
 ۲۰۲۱ المپیک  در  موفقیت  کسب 
فعلی  شرایط  در  است، گفت:  توکیو 
همچنین  و  کرونا  ویروس  شیوع 
نمی توانیم  المپیک،  بودن  پیش  در 
حضور  با  را  ورزشکارانمان  سالمت 
خطر  به  جهانی  رقابت های  در 
بیندازیم. شرایط کشور ما، آمریکا و 
دیگر نقاط جهان بدلیل شیوع کرونا 
جهت  در  ابتدا  باید  و  نیست  مساعد 
کشتی گیرانمان  سالمت  از  حفاظت 

برنامه ریزی کنیم. 

فدراسیون فوتبال از فیفا مهلت خواست

 تیم کونگ فوی بانوان کهگیلویه و بویراحمد در رقابت های 
قهرمانی کشور دوم شد

المعجم الکبیر طبرانی، ج 19، ص 44۰

  پیامبر گرامی اسالم  پیامبر گرامی اسالم)ص( :)ص( :

حـــــــــوادثحـــــــــوادث

ماجرای قتل مردی که خودش را زن 
افراد معرفی کرده بود و  عامالن  نفر   ۲۴ تاکنون  گفت:  بویراحمد  شهرستان  فرماندار 

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  جنگل های  آتش سوزی  در  مشکوک 
توسط پلیس شناسایی و به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

به گزارش گروه حوادث جام جم آنالین، شاهرخ کناری در گفتگو 
با ایسنا ضمن هشدار به عامالن آتش سوزی جنگل های استان افزود: با 
مسببان و عامالن آتش سوزی جنگل ها و مراتع در شهرستان بویراحمد 

به شدت برخورد می شود.
در  آتش سوزی  فقره   ۲۷ تاکنون  امسال  ابتدای  از  اظهارکرد:  وی 

جنگل ها و مراتع مناطق مختلف شهرستان بویراحمد رخ داده است.
فرماندار شهرستان بویراحمد در خصوص علت آتش سوزی ها خاطرنشان 
کرد: افزایش آتش سوزی در جنگل های شهرستان بویراحمد را بارش 
مطلوب باران، تراکم مرتع و جنگل بوده اما عامل عمده آتش سوزی 

جنگل های بویراحمد خطای سهوی یا عمدی انسانی است.

کناری تصریح کرد: انداختن ته سیگار، گرمی هوا و اختالفات محلی 
یکی دیگر از عوامل آتش سوزی جنگل ها و مراتع این شهرستان است.
وی بیان کرد: بیشتر آتش سوزی ها با کمک مردم، دهیاران، شوراها، 
بخشداران و برخی دستگاه های متولی در کمتر از دو ساعت مهار شدند.

دستگیری ۲۴ نفر از عامالن آتش سوزی جنگل های کهگیلویه و بویراحمد

اینستاگرامی  مزاحم  که  عصبانی  مرد 
در  بود  رسانده  قتل  به  را  همسرش 

جلسه محاکمه منکر قتل شد.
این  به  رسیدگی  مشرق،  گزارش  به 
مردی  قتل  با   97 سال  دی  از  پرونده 
جوان در یکی از خیابان های پایتخت 
پلیس  به  ماجرا  شاهدان  شد.  آغاز 
اظهار داشتند که مقتول در حال فرار 
اما  بوده  جوان  مرد  یک  دست  از 
که  مردی  و  می افتد  زمین  به  ناگهان 
به  را  وی  چاقو  با  بود  او  تعقیب  در 
متهم  ماجرا  این  ادامه  رساند.در  قتل 
بود  محل  همان  اهالی  از  یکی  که 
انگیزه  شد.وی  دستگیر  و  شناسایی 
مرگبار  درگیری  این  از  را  خود 
مزاحمت مقتول برای همسرش عنوان 
صدور  با  متهم  ترتیب  بدین  کرد. 
کیفرخواست روانه زندان شد تا اینکه 
به  محاکمه  برای  وی  دیروز  صبح 
شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان 
تهران منتقل شد.در ابتدای جلسه مادر 
مقتول در حالی که برای قاتل پسرش 
گفت:  داشت؛  قصاص  درخواست 
را  هردو  حاال  که  داشتم  پسر  دو  من 
از  بعد  نیز  شوهرم  و  داده ام  دست  از 
مرگ پسرم دق کرد و مرد. به همین 
خاطر من از قصاص متهم چشم پوشی 
مقتول  خواهر  دو  همچنین  نمی کنم. 
نیز که بعد از مرگ پدرشان به عنوان 
اولیای دم برادرشان محسوب می شدند 
خواهان قصاص قاتل برادرشان شدند.

در  و  ایستاد  جایگاه  در  متهم  سپس 
بود،  قتل  ارتکاب  منکر  که  حالی 
گفت: این مرد برای همسرم مزاحمت 
قبل   سال  دو  حدود  بود،  کرده  ایجاد 
در  زنی  گفت  همسرم  روز  یک 
اینستاگرام با او طرح دوستی ریخته و 
بعد از مدتی که با هم صمیمی شده اند 
آمیزی  تهدید  پیام های  او  ناگهان 
برایش فرستاده و گفته اگر برایم پول 
خصوصی ات  عکس های  نکنی  واریز 
همسرم  هم  بعد  می کنم.  منتشر  را 

عکسی را که آن زن برایش فرستاده 
همسرم  داد.عکس  نشان  من  به  بود 
پوشیده ای  لباس  و  بود  مادرش  کنار 
هم بر تن داشت به همین خاطر به او 
گفتم نگران نباش این عکس مشکلی 
بخواهد  کسی  انتشارش  با  که  ندارد 
اتو اخاذی کند. مدتی که گذشت  از 
من  به  مضطرب  و  ناراحت  همسرم 
گفت این زن ناشناس دست از تهدید 
من برنمی دارد و می گوید اگر برایش 
پول واریز نکنم مقابل در خانه می آید 
و آبرویم را می برد.من هم گفتم بگو 
بیاید ببینم حرف حسابش چیست؟ بعد 
هم به تلفن او زنگ زدم اما از شنیدن 
که  چرا  شدم  متعجب  بسیار  صدایش 
با  مدت  این  تمام  در  و  بود  مرد  وی 
مشخصات و عکس یک زن در صفحه 
دوستی  طرح  همسرم  با  اینستاگرام 
مرد  این  وقتی  حادثه  بود.روز  ریخته 
بیرون  همسرم  آمد  ما  خانه  مقابل  به 
بپرسد  را  او  رفتار  این  علت  تا  رفت 
و  به سروصدا  ناگهان وی شروع  که 
آبروریزی کرد. من هم عصبانی شدم 
و جلوی در رفتم و با او درگیر شدم. 
در همین موقع او پا به فرار گذاشت 
من هم تعقیبش کردم تا گوشی تلفن 
تحویل  را  او  و  بگیرم  را  همراهش 
پلیس بدهم اما موقع فرار او مقابل یک 
صاحب  خورد.  زمین  جگرکی  مغازه 
طرف  به  می شناخت  مرا  که  مغازه 
من آمد و یک چاقو به من داد تا از 
خودم دفاع کنم اما من یک ضربه به 
پا و یک ضربه هم به بازویش زدم اما 
ضربه ای که به پهلویش خورده کشنده 
همین  به  و  نزدم  را  آن  من  که  بوده 
خاطر هم می گویم که من قاتل نیستم.
جایگاه  در  مرد  این  همسر  ادامه  در 
ایستاد و گفت: این مرد با یک صفحه 
جعلی و مشخصات یک زن با من طرح 
دوستی ریخت و مدام هم با من درباره 
مسائل زنانه صحبت می کرد من هرگز 
تصورش را هم نمی کردم او مرد باشد. 

توقیف پژو و كشف 186 كیلو تریاك
فرمانده انتظامی استان فارس از توقیف یک سواری پژو و کشف 186 کیلو 

تریاک در محور سروستان- شیراز خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع، سردار رهام بخش حبیبی در گفت وگو با خبرنگار 
با  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  مأموران  گفت:  پلیس،  خبری  پایگاه 
اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند شخصی با یک سواری 405 قصد انتقال 
به شیراز را دارد که موضوع را به صورت ویژه در دستور کار  مواد مخدر 

خود قرار دادند.
با مواد مخدر استان به محور  ادامه داد: بالفاصله مأموران پلیس مبارزه  وی 
انجام گشت های محسوس و نامحسوس خودرو  با  سروستان-شیراز اعزام و 
پژو 405 حامل مواد مخدر را شناسایی و دستور ایست دادند که راننده بدون 

توجه اقدام به فرار کرد.
گریز،  و  تعقیب  مسافتی  طی  از  پس  گفت:  فارس،  استان  انتظامی  فرمانده 
خودرو متوقف و در بازرسی از آن 186 کیلو تریاک کشف و در این رابطه 

یک قاچاقچی دستگیر شد.
سردار حبیبی با اشاره به اینکه متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان 
شد، تصریح کرد: مبارزه بی امان با مواد مخدر و دستگیری سوداگران مرگ 

به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

افراد بی بضاعت یک میلیارد به حساب کالهبرداران 
واریز کردند

دستگیری 12 کالهبردار توسط پلیس 
آگاهی

باند  اعضای  دستگیری  و  شناسایی  از  فارس  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
کالهبردار میلیاردی و کشف 24 فقره کالهبرداری در شیراز خبر داد.

به گزارش روزنامه طلوع، سرهنگ یوسف ملک زاده در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، گفت: در پی ارجاع چند فقره پرونده به پلیس آگاهی 
کار  دستور  در  ویژه  به صورت  موضوع  بررسی  کالهبرداری،  مضمون  با 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: در بررسی های اولیه 
مأموران مشخص شد افراد کالهبردار در پوشش خیر و سخاوتمند با مراجعه 
به نهادها و مراکز خدماتی، با ترفندهای متقلبانه افراد بی بضاعت را شناسایی 
ملک زاده خاطرنشان کرد:  می کردند.  سرهنگ  دریافت  را  آنان  اطالعات  و 
کالهبرداران در تماس تلفنی با افرادی که از قبل شناسایی کرده اند خود را 
خیر و سخاوتمند معرفی و عنوان می کردند که مسئوالن مراکز خدماتی شماره 
شما را به قصد پرداخت وام به ما ارائه کرده و در حال حاضر یک فقره وام با 
مبلغ 300 میلیون ریال به صورت بلندمدت و کم بهره موافقت شده است که از 
الزامات این وام عالوه بر ارائه مدارک، می بایست مبلغ 20 میلیون ریال وجه 

نقد به شماره حساب اعالمی واریز گردد.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان موفق شدند 
با اقدامات فنی و ترفندهای خاص پلیسی در این خصوص 12 نفر که همگی 
اعضای یک باند بودند را شناسایی و طی چند عملیات آنان را در مخفیگاهشان 

دستگیر کنند.

فردی که به مخابرات ضرر میلیاردی وارد کرده بود توسط پلیس 
تهران شناسایی و به دام افتاد.

به گزارش رکنا، سرهنگ داوود معظمی گودرزی با اعالم خبر 
بازداشت یک قاچاقچی مکالمات تلفنی، درباره جزئیات این خبر 
اظهار کرد: مدتی قبل نماینده حقوقی شرکت مخابرات با مراجعه 
به پلیس فتا عنوان کرد افراد ناشناسی به وسیله خطوطی اقدام به 
سوءاستفاده از پهنای باند بین الملل و برقراری غیرقانونی ارتباط 

تلفنی خارج به داخل کرده اند.
رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: شاکی عنوان کرد که در پی این 
به  میلیارد ریال  امنیتی، حدود ۲۰  اتفاق، عالوه بر خسارت های 

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز خسارت وارد شده است.

تماس های تلفنی یک مرد 2 میلیارد تومان به مخابرات تهران ضرر زد

جانشین رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی از استرداد یکی از مفسدان 
اقتصادی به کشور خبر داد که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از یک شرکت 

دولتی کالهبرداری کرده بود.
کاظم  سردار  پویا؛  خبرنگاران  باشگاه  انتظامی  خبرنگار  گزارش  به 
مجتبایی با اعالم خبر استرداد یکی از مفسدان اقتصادی به کشور، درباره 
جزئیات این خبر اظهار کرد: شب گذشته متهم مذکور با پیگیری های 
همکاران در یک کار منسجم و در حقیقت همکاری با بخش های مختلف 
قضائی از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشور بازگردانده شد.
جانشین رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی افزود: این متهم از حدود 
چهار سال پیش به اتهام کالهبرداری و خیانت در امانت، تحت تعقیب 
و به پنج تا 6 کشور سفر کرده بود.این مقام انتظامی تصریح کرد: وی 
انتظامی جمهوری  نیروی  بین الملل  با همکاری خوب  پلیس  درنهایت 

به  بود،  برده  پناه  آن  به  بین الملل کشوری که  پلیس  با  ایران  اسالمی 
کشور استرداد شد.وی خاطرنشان کرد: رقم کالهبرداری متهم مذکور 
حدود 120 میلیون درهم )600 میلیارد تومان( است و متأسفانه از یکی 

از شرکت های دولتی کالهبرداری کرده بود.
مجتبایی با بیان اینکه فرآیند استرداد مجرمان کار بسیار سخت، پیچیده 
و حرفه ای است، گفت: خوشبختانه با تالش، ردیابی، رصد اطالعاتی و 

اقدامات عملیاتی، استرداد این متهم انجام شد.
جانشین رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه استرداد 
با داخل کشور متفاوت است، خاطرنشان  مجرمان در بیرون از مرزها 
کرد: افرادی که برای استرداد مجرمان به خارج از کشور اعزام می شوند 
زبان  و  حقوق  روابط،  به  جسمی،  و  ذهنی  ورزیدگی  بر  عالوه  باید 

بین الملل مسلط باشند.

استرداد کالهبردار ۶۰۰ میلیارد تومانی به کشور


