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 هر كس از شما در خوردن قسم جديتر است 
به جهنم نزديكتر است

روزنامه

 به ورزشکاران پارالمپیکی پاداش
 داده می شود

کمک  شود  مشخص  اینکه  برای  فدراسیون ها 
مالی که از کمیته ملی المپیک گرفته اند را در 
چه زمینه ای هزینه کرده اند باید گزارش مالی 

ارائه بدهند.
به گزارش ایسنا، کمیته ملی المپیک عالوه بر 
پرداخت بودجه به فدراسیون ها، کمک های مالی 
ویژه ای هم در نظر گرفته تا به فدراسیون های 

کمک  درخواست  کند.  پرداخت  المپیکی 
مالی فدراسیون ها در هیئت اجرایی کمیته ملی 
المپیک مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت 
مبلغی که باید کمک شود به تصویب می رسد.

نظارت  بحث  میان  این  در  توجه  قابل  نکته   
این کمک ها است که فدراسیون ها در چه  بر 
نظارتی  باید  واقع  در  می کنند.  هزینه  زمینه ای 

باشد بر اینکه کمک های مالی حتمًا مطابق آن 
ابتدا اعالم کرده اند  چیزی که فدراسیون ها در 
حقوق  آن  با  مثاًل  اینکه  نه  باشد  شده  هزینه 
پرسنل خود را پرداخت کرده یا به دنبال تسویه 

حساب بدهی های قبلی باشند؟
کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک 
پرسش  این  به  پاسخ  در  ایسنا  با   گفتگو  در 
بر کمک های  نظارتی  المپیک  ملی  که کمیته 
گفت:  خیر  یا  دارد  فدراسیون ها  به  خود  مالی 
کمک  گرفتن  از  پس  باید  فدراسیون ها  بله. 
المپیک  ملی  به کمیته  مالی، گزارش عملکرد 
ارائه دهند عالوه بر آن نیز ناظر مالی داریم که 
گذشته  سال  دارند.  نظارت  میدانی  صورت  به 
هم همینطور بود ناظرین را فرستادیم تا بررسی 
کنند که هزینه براساس شاخص هایی که مدنظر 

داشتیم، انجام گرفته باشد.

فراموش  به  نسبت  با هشدار  والیبال  کارشناس 
گفت:  رشته  این  در  استعدادیابی  کردن 
کند  برنامه ریزی  طوری  باید  فدراسیون 
بزرگساالن  ملی  تیم  دست  آینده  در  که 

خالی نماند و افسوس نخوریم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم های والیبال 
نوجوانان و جوانان حدود یک سال است 
بالتکلیف  تمرینات  و  اردو  بدون  که 
تیم  سرمربی  تکلیف  حتی  شده اند.  رها 
نوجوانان، پس از برکناری محمد وکیلی 
مشخص نیست. تیم والیبال جوانان نیز بعد 
از تاریخ سازی و قهرمانی در جهان با آینده 
است.  مواجه  قهرمانی  تکرار  برای  مبهم 
محمد وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر 

والیبال  تیم های  نامعلوم  وضعیت  درباره 
تمام  نوجوانان و جوانان گفت: می توانیم 
به محض  و  دهیم  انجام  را  برنامه ریزی ها 
بهداشتی  مجوزهای  اخذ  و  شرایط  بهبود 
حاضر  حال  در  اما  دهیم  ادامه  را  کار 
را  مسابقات  و  نداریم  برنامه ای  هیچ گونه 

به امان خدا سپرده ایم.
ادامه  نوجوانان  والیبال  تیم  اسبق  سرمربی 
ندارند،  مسابقات  برای  ابالغیه  چون  داد: 
تاریخ  تکلیف  ندارند.  هم  تمرینات 
نوجوانان  باشگاهی  مسابقات  برگزاری 
می توان  نیست.  مشخص  نیز  جوانان  و 
زمان  تا  داد  انجام  زیربنایی  و  تشکیالت 
و  بهداشت  وزارت  سوی  از  مجوز  اعالم 

ورزش برای فعالیت های پایه انجام دهند.
سکون  حال  در  فعاًل  کرد:  اظهار  وی 
بزرگسال  باشگاهی  تیم های  هستیم. 
اما  تمرینات هستند  انجام  تقریبًا در حال 
در  شاید  نیست.  خبری  پایه  رده های  در 
بحث جوانان به دلیل حضور تیم نوجوانان 
تیم  در  اما  باشد  نداشته  وجود   نگرانی 
چون  خورد  خواهیم  مشکل  به  نوجوانان 
هزاران  شاید  نداریم.  سال   ۱۷ زیر  تیم 
که  باشیم  داشته  نوجوان  مستعد  بازیکن 
اما  باشند  ملی  تیم  پیراهن  پوشیدن  الیق 
هنوز شناسایی نشده اند. این کار را سخت 
دست  از  بیش تری  زمان  نباید  و  می کند 

دهیم.

کمیته  اجرایی  دبیری  سرپرست 
ورزشکاران  گفت:  پارالمپیک  ملی 
آمادگی  سنجش  در  که  المپیکی 
جسمانی و حفظ سالمت روانی روند 
رو به جلویی داشته باشند و در شرایط 
باشند  نشده  افت  دچار  کرونایی 
معادل حقوق پارالمپیکی خود پاداش 

دریافت خواهند کرد.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  تابع  محمد 
ستاد  مصوبات  براساس  کرد:  اظهار 
و  توکیو  پارالمپیک  بازی های  عالی 
ستاد اجرایی پارالمپیک، ورزشکاران 
آمادگی  سنجش  در  که  پارالمپیکی 
اول  ماهه  در شش  روانی  و  جسمانی 
باشند  داشته  رشدی  به  رو  روند  سال 
و دچار افت نشده باشند معادل حقوق 
اختصاص  آنها  به  پاداش  پارالمپیکی 
داده خواهد شد. البته با توجه به این که 
به  جسمانی   آمادگی  سنجش  امکان 
اجرا  قابل  کنونی  وضعیت  خاطر 
از  شرایط  این که  محض  به  نیست، 
عادی  حالت  به  کرونا  بیماری  نظر 
بازگردد و امکان حضور ورزشکاران 
شهرستانی در تهران فراهم شود، این 
پارالمپیکی  ورزشکاران  از  سنجش 
دبیری  شد.سرپرست  خواهد  گرفته 
ادامه  پارالمپیک  ملی  کمیته  اجرایی 
این سنجش  داد: ورزشکارانی که در 
از نظر آمادگی بدنی و حفظ سالمت 
و  باشند  داشته  ایده آل  شرایط  روانی 
پارالمپیک  ملی  کمیته  تأیید  مورد 
این  آنها  تشویق  جهت  در  باشند 
وی  می شود.  داده  اختصاص  پاداش 
همچنین از واریز مرحله چهارم حقوق 

ورزشکاران پارالمپیکی شانس کسب 
مدال طال ظرف چند روز آینده خبر 
ستاد  مصوبه  براساس  گفت:  و  داد 
ستاد  و  توکیو  پارالمپیک  بازی های 
اجرایی این کمیته، حقوق ورزشکاران 
پارالمپیکی که شانس کسب مدال طال 
در توکیو داشته باشند در شش ماه اول 
سال و به آنهایی که شانس مدال برنز 
و نقره را دارند در شش ماه دوم سال 
واریز خواهد شد. البته در فروردین ماه 
حمایت  شامل  که  حقوق  این  امسال 
به  بود  پارالمپیکی  ورزشکاران  از 
کسب  شانس  ورزشکاران  تمام 
و  شد  واریز  برنز  و  نقره  طال،  مدال 
به  تنها  حقوق  این  اردیبهشت ماه  از 
طال  مدال  کسب  شانس  ورزشکاران 
واریز شد و اآلن مرحله چهارم حقوق 
طال  شانس  پارالمپیکی  ورزشکاران 
حسابشان  به  آینده  روز  چند  ظرف 
کرد:  خاطرنشان  می شود.تابع  واریز 
تالش کمیته پارالمپیک بر این است 
به  به موقع  این حقوق هرماه و  تا  که 
حساب ورزشکاران پارالمپیکی شانس 
مدال طال واریز شود تا مشکلی برای 
باشند.  نداشته  خود  تمرینات  انجام 
البته این حقوق زمانی به ورزشکاران 
گزارش  که  می شود  داده  اختصاص 
کادر  توسط  آنها  انفرادی  تمرینات 
فنی و یا فدراسیون ها در اختیار کمیته 
کمیته  تا  گیرد  قرار  پارالمپیک  ملی 
اقدامات  آنها  حقوق  واریز  به  نسبت 
الزم را انجام دهد. به ورزشکارانی که 
گزارش عملکرد آنها به کمیته ارسال 

نشود حقوقی پرداخت نمی شود.

مائوریسیو پوچتینو: 

 من و راجرز ذهنیت فوتبال انگلیس
 را عوض کردیم

 قصد بی احترامی به بارسلونا را نداشتم

از  پیش  از  بیش  پوچتینو  مائوریسیو 
ایده هدایت بارسلونا استقبال می کند.

قباًل  ساله   48 پوچیتینو  مائوریسیو 
وابستگی هایی  علت  به  که  بود  گفته 
دارد،  اسپانیول  به  نسبت  که 
آرژانتین  در  مزرعه اش  به  بازگشت 
ترجیح  بارسلونا  هدایت  قبول  به  را 
آن  از  بعد  سال  دو  حاال  اما  می دهد 
کرده  فرق  اوضاع  ظاهرًا   اظهارات، 

است.
از  نقل  به  و  طرفداری  گزارش  به 
با  مصاحبه  در  پوچیتینو  مارکـا، 
را  چیز  همه  باید  گفت:   El Pais
سال  آن  دهم.  توضیح  درستی  به 
با  کافه  یک  در  و  بودم  بارسلونا  در 
کردم.  دیدار  بارتومئو  ماریا  جوزپ 
چون  کردیم  پرسی  احوال  هم  با  ما 
فرزندانمان را به یک مدرسه می بریم 
صحبت  هم  با  دقیقه  پنج  مدت  به  و 
به وجود آمد و من  کردیم. شایعاتی 

می خواستم آنها را برطرف کنم. قصد 
نداشتم.  را  بارسلونا  به  احترامی  بی 
رشد  تا  کرد  کمک  من  به  اسپانیول 
دوست  و  نیستم  مغرور  من  اما  کنم، 
ندارم چنین اظهار نظرهایی بکنم. شاید 
نمی زدم  حرفی  چنین  بود  امروز  اگر 
چون هیچوقت نمی دانید که در آینده 

چه خواهد شد.
محبوبیت پوچتینو در تاتنهام و لیگ 

برتر انگلیس
 صرفًا مسئله پرس کردن نبود، بلکه 
بازی تیم ما بیشتر به نحوه بازی سازی 
وقتی  می شد.  مربوط  زمین  عقب  از 
کاری  چنین  که  دیدند  انگلیسی ها 
هم می شود انجام داد، ذهنیتشان تغییر 
کرد. فکر می کنم من به همراه برندان 
انگلیس  فوتبال  ذهنیت  کمی  راجرز 
پپ  رسیدن  راه  از  کردیم.  عوض  را 
امر  این  تقویت  به  هم  گواردیوال 

کمک کرد.

فدراسیون ها کمک های ویژه را جای دیگر هزینه نکنند
 ناظران مراقب هستند

به دنبال رها شدن نوجوانان؛
هشدار یک کارشناس برای آینده والیبال

 کاری نکنید افسوس بخوریم!
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  پیامبر گرامی اسالم  پیامبر گرامی اسالم)ص( :)ص( :

حـــــــــوادثحـــــــــوادث

 کابوس های مرد بیمار همسرش
وزارت اطالعات از انهدام یک باند  را به کشتن داد

در  مخدر  مواد  قاچاق  بین المللی 
آذربایجان غربی خبر داد.

با  کرد:  اعالم  اطالعات  وزارت 
عملیاتی  و  اطالعاتی  اقدامات 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در 
اداره کل اطالعات استان آذربایجان 
قاچاق  بین المللی  باند  یک  غربی 
مواد مخدر متالشی و بیش از ۱۱۰۰ 

کیلوگرم هروئین کشف شد.
اطالعیه  در    ، رکنا  گزارش  به 
منتشر  امروز  که  اطالعات  وزارت 
شد، آمده است: با اقدامات اطالعاتی 
و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان 
)عج( در اداره کل اطالعات استان 

آذربایجان غربی، یک باند بین المللی قاچاق مواد مخدر متالشی و بیش از ۱۱۰۰ کیلوگرم هروئین کشف شد.
بر اساس این اطالعیه، در این عملیات، سرکرده اروپایی باند در درگیری مسلحانه به هالکت رسید و ۷ نفر از اعضای اصلی باند که 

قصد داشتند محموله مواد مخدر مکشوفه را به کشورهای اروپایی حمل نمایند، دستگیر شدند.

ادعا می کند  برادر قاضی منصوری 
توسط  منصوری  قاضی  جنازه 
پزشکی قانونی به خانواده منصوری 

تحویل داده نشده است.
غالمرضا  برادر   ، رکنا  گزارش  به 
منصوری گفت: پیکر برادرم هنوز 
و  است  نشده  داده  تحویل  ما  به 
آزمایش  نتیجه  منتظر  همچنان 

هستیم.
منتظر نتیجه آزمایش DNA هستیم
غالمرضا  در  را  رکنا،  گزارش  به 
اظهارات  خصوص  در  منصوری 
رئیس سازمان پزشکی قانونی مبنی 
به  منصوری  متهم  جسد  اینکه  بر 

خانواده وی تحویل داده شده است، گفت: ما جنازه را دو مرتبه رؤیت کردیم اما هنوز احراز نکرده ایم؛ همچنان منتظر نتیجه آزمایش 
هستیم و از سوی پزشکی قانون به ما اطالعی داده نشده است.

وی با بیان اینکه پیکر برادرم هنوز به ما تحویل داده نشده است، گفت: ما هنوز به پزشکی قانونی مراجعه نکرده ایم و تاکنون در 
دادسرا بودیم و از سوی پزشکی قانونی نیز هیچ نتیجه ای به ما اطالع داده نشده است.

هالكت مرد اروپایی در خاک ایران به دست وزارت اطالعات
باند بین المللی قاچاق مواد مخدر متالشی شد

بررسی  با  روانپزشکی  متخصصان 
در  که  میانسال  مرد  ادعاهای 
به  را  همسرش  جنون آمیز  اقدامی 
به  مبتال  را  وی  بود  رسانده  قتل 

اسکیزوفرنی تشخیص دادند.
روز  مرد  این  مشرق،  گزارش  به 
را  همسرش  اردیبهشت  هفتم 
وقتی  اما  رساند،  قتل  به  خانه  در 
مأموران پلیس به محل حادثه رفتند 
وی با تناقض گویی قصد داشت قتل 
همسرش را کار سارقان معتاد نشان 
از  ناشناس  دهد. وی گفت مردانی 
پنجره وارد خانه شده و همسرم را 
ادعای  این  ولی  رسانده اند.  قتل  به 
با  و  شد  برمال  زود  خیلی  دروغین 
خونین  لباس های  آمدن  به دست 
جنایت  آن  با  که  چاقویی  و  متهم 
قتل  به  او  بود،  شده  مرتکب  را 

همسرش اعتراف کرد.
مرد جوان مدعی شد که شب خواب 
بوده و با صدای مار از خواب بیدار 
پذیرایی  به  که  زمانی  است.  شده 
گردن  و  سر  روی  را  مارها  رفته 
مارها  خنجر  با  که  دیده  همسرش 
خود  به  که  زمانی  اما  کشته،  را 
آمده است، متوجه شده همسرش را 

کشته است.
باتوجه به اظهارات متهم، به دستور 
مرد  واحدی،  مصطفی  بازپرس 

جوان به پزشکی قانونی منتقل شد 
شود.  بررسی  او  روانی  صحت  تا 
صحت  قانونی  پزشکی  متخصصان 
مرد  اما  کردند،  تأیید  را  او  روانی 
کرد  اعتراض  نظر  این  به  جوان 
روانی  مشکل  که  شد  مدعی  و 
موضوع  این  برمالیی  برای  دارد. 
یازدهم  شعبه  بازپرس  دستور  به 
دادسرای امور جنایی پایتخت، برای 
بررسی وضعیت متهم، به بیمارستان 
در  متخصصان  شد.  منتقل  روانی 
روز  شبانه  یک  روانی  بیمارستان 
او  خواب  تا  کردند  بستری  را  او 
ترتیب  بدین  کنند.  بررسی  را 
کردند  اعالم  بیمارستان  پزشکان 
 که او مبتال به بیماری اسکیزوفرنی 

است.
او  پرونده  بیمارستان  نظریه  با 
ارسال  قانونی  پزشکی  به  دوباره 
شد تا متخصصان پزشکی قانونی با 
توجه به این نظریه، وضعیت روحی 
دیگر  بار  را  جوان  مرد  روانی  و 

بررسی کنند.
دم  اولیای  نظریه،  این  اعالم  با 
جنون  اگر  که  شدند  مدعی  نیز 
دامادشان تأیید شود نوه شان را برای 
خواهند  خانواده ای  به  نگهداری 
برعهده  را  او  سرپرستی  تا  سپرد 

بگیرند.

کشف 2 گنج یاب قاچاق در خنج

فرمانده انتظامی شهرستان خنج از کشف 2 دستگاه گنج یاب قاچاق به ارزش 
یک میلیارد و 100 میلیون ریال خبر داد.

به گزارش روزنامه طلوع، سرهنگ کرامت کریمی در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان طی 

یک هفته اخیر 2 دستگاه گنج یاب قاچاق را کشف کردند.
این گنج یاب های قاچاق طی 2 عملیات جداگانه و در  اینکه  بیان  با  وی 
بازرسی از یک خودرو سواری و یک منزل کشف شده است، افزود: در این 

خصوص 2 متهم دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان خنج گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش این اموال 

قاچاق، یک میلیارد و 100 میلیون ریال برآورد شده است.

اجرای طرح تشدید ارتقاء امنیت 
اجتماعی در الرستان

تشدید  راستای طرح  فرماندهی در  این  اقدامات  انتظامی الرستان  فرمانده 
ارتقای امنیت اجتماعی را تشریح کرد. 

به گزارش روزنامه طلوع، سرهنگ داود امجدی در گفت وگو با خبرنگار 
توان  با  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  تشدید  پلیس، گفت: طرح  پایگاه خبری 
انتظامی و عملیاتی مأموران این شهرستان با قدرت و جدیت طی هفته اول 

مردادماه سال جاری اجرا شد.
وی افزود: درنتیجه اجرای این طرح، 36 کیلو و 700 گرم تریاک کشف 

و در این رابطه یک خودرو پژو 405 توقیف و 5 متهم دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان الرستان گفت: در راستای برخورد با سارقان نیز، 
مأموران انتظامی موفق شدند 7 سارق را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه 
آنان انواع اموال مسروقه شامل  موتورسیکلت،پنل کولرگازی،تلویزیون، 
یک دستگاه ضبط خودرو، عینک آفتابی و مقادیری اموال دیگر کشف 

کنند.
سرهنگ امجدی توقیف 26 دستگاه خودرو و 16 دستگاه موتورسیکلت 
عنوان  در شهرستان الرستان  این طرح  اجرای  نتایج  دیگر  از  را  متخلف 

کرد.
وی تأکید کرد:  با مخالن نظم و امنیت برخورد قاطع خواهد شد و این 

طرح به طور مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

 دو ادعا درباره جنازه قاضی 
منصوری 


