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 بدترین مردمان کسانی هستند که با مردم دشمن بوده
 و مردم نیز با او دشمن می باشند

روزنامه

ازبکستان، تنها حریف تدارکاتی فوتسال 
ایران پیش از جام ملت ها

به  بازیکن   ۱۳ نوجوانان،  ملی  تیم  فنی  کادر  سوی  از 
اردوی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان دعوت شدند که 
در بین آنها چهار ورزشکار از استان فارس حضور دارند.

رئیس هیئت هندبال استان فارس، با بیان این مطلب در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متین گلدان، ارسالن 
چهار  رستمی،  ابوالفضل  و  پوراعتماد  کسری  قشقایی، 
ملی  تیم  اردوی  به  فارس  از  شده  دعوت  هندبالیست 

هندبال ساحلی نوجوانان هستند.
رضا غالمشاهی ادامه داد: این اردو از دوم لغایت هشتم 
تهران  انقالب  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  در   ۹۹ مهرماه 
با هدف شرکت در رقابت های آسیایی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه فارس یک استان ساحلی 
نیست از این رو برای تمرین بازیکنان با مشکل مواجه 

هستیم زیرا در کالنشهر شیراز زمین استاندارد ساحلی وجود ندارد 
و امیدواریم این مشکل حل شود تا با تحقق این امر شاهد حضور 

بیشتر بازیکنان فارس در اردوی تیم های مختلف ملی باشیم.
دومین دوره پیکارهای هندبال ساحلی نوجوانان آسیا قرار است 
بیست و هفتم بهمن لغایت چهارم اسفندماه ۹۹ به میزبانی بانکوک 

پایتخت کشور تایلند برگزار شود.
عربستان  تیم های  با  رقابت ها  این  دوم  گروه  در  ایران  ملی  تیم 

سعودی، تایلند و اردن هم گروه است.
در گروه  هم  قطر  و  تایپه، کره جنوبی  پاکستان، چین  تیم های 

یک قرار دارند. فوتسال  ملی  تیم  می رسد  نظر  به 
فوتسال  بازی های  از  پیش  ایران 
بازی دوستانه  تنها  قهرمانی آسیا 
خود را با ازبکستان برگزار کند.

به گزارش ایسنا، با تعویق مجدد 
آسیا،  قهرمانی  فوتسال  مسابقات 
تیم ملی فوتسال ایران این فرصت 
را پیدا کرد تا یک ماه بیشتر به 
برای  خود  آماده سازی  تمرینات 
حضور در این مسابقات ادامه دهد 
و در این میان فرصت یک بازی 
لغو  از  تدارکاتی فراهم شد. پس 
فوتسال  کمیته  کیش،  تورنمنت 
بود که  تدارکاتی  بازی  دنبال  به 
داد  پیشنهاد  ایسنا  خبرگزاری 
همزمان با حضور تیم ملی فوتبال 
ایران در ازبکستان برای بازی با 
تیم فوتبال این کشور، در راستای 
فوتسال  تیم های  هزینه ها  کاهش 
روبرو  هم  با  نیز  کشور  دو 

سوی  از  پیشنهاد  این  که  شوند 
استفاده  مورد  فوتبال  فدراسیون 
برگزاری  زمینه  و  گرفت  قرار 
ازبکستان  در  دوستانه  بازی  دو 
تیم  دو  ترتیب  بدین  شد.  فراهم 
در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
۱۶ و ۱۷ مهر دو بازی دوستانه را 

در تاشکند برگزار می کنند.
کمیته  گرچه  دیگر  سوی  از 
کردن  پیدا  دنبال  به  فوتسال 
ملی  تیم  برای  تدارکاتی  حریفی 
وضعیت  به  توجه  با  اما  است 
شیوع بیماری کرونا و مشکالت 
می رسد  نظر  به  بازی  برگزاری 
تنها  ازبکستان  با  بازی  همین دو 
بازی تدارکاتی تیم ملی پیش از 
آسیا  قهرمانی  فوتسال  مسابقات 
جریان  در  الشریعه  ناظم  و  باشد 
تا  دارد  فرصت  بازی  دو  این 

تیمش را محک بزند.

باتوجهبهرویدادهایآتی؛
 تاکید نایب رئیس فدراسیون کشتی

 بر اهمیت برگزاری لیگ
نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت: 
با هدف به گردش در آوردن چرخ 
رقابت های  برگزاری  مجوز  کشتی، 
را  فرنگی  و  آزاد  برتر کشتی  لیگ 

از وزارت بهداشت گرفتیم.
حمید  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
فدراسیون  رئیس  نایب  سوریان 
گردش  به  دنبال  به  گفت:  کشتی 
به  و  بودیم  آوردن چرخ کشتی  در 
همین خاطر مجوز برگزاری بیستمین 
کشتی  برتر  لیگ  رقابت های  دوره 
کشور  باشگاه های  فرنگی  و  آزاد 
از معاونت  امام )ره( را  یادگار  جام 

وزارت بهداشت گرفتیم.
برای  افزود:  مطلب  این  بیان  با  وی 
فدراسیون کشتی بسیار مهم بود که 
به  و  به گردش درآید  چرخ کشتی 
المپیک  بازی های  شدن  لغو  دلیل 
جاری،  سال  در  توکیو   ۲۰۲۰
برگزاری  ما  هدف  و  برنامه  اولین 
رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد و 

فرنگی بود.
سوریان ادامه داد: به دلیل اینکه لیگ 
درآمد  منبع  یک  به عنوان  کشتی 
برای کشتی گیران و مربیان محسوب 
خاص  شرایط  به  توجه  با  می شود، 
کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
با ارائه پروتکل های بهداشتی، مجوز 
برگزاری این مسابقات را از معاونت 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
پزشکی گرفتیم تا به نوعی بار دیگر 
و کشتی  گردد  باز  کشتی  به  رونق 
گیران مطرح  بتوانند تمرینات خود 
را برگزار و رقابت های رو در رو و 

جدی را داشته باشند.

نایب رئیس فدراسیون کشتی تأکید 
کرد: البته از تمامی تیم ها می خواهیم 
پروتکل های  و  ایمنی  موارد  که 
انجام  و  قرنطینه  جمله  از  بهداشتی 
تست های الزم را در دستور کار قرار 
رعایت  را  موارد  این  کاماًل  و  دهند 
سالمتی  ناکرده  خدایی  تا  کنند 
اولویت های  از  که  گیران  کشتی 
خطر  به  می شود  محسوب  ما  اصلی 

نیافتد.
تصریح  جهان  طالی  مدال   ۶ دارنده 
ملی  تیم های  فنی  کادرهای  کرد: 
مسابقات  این  فرنگی  و  آزاد  کشتی 
را زیر نظر خواهند گرفت و عملکرد 
کشتی گیران برای آن ها و فدراسیون 

در این رقابت ها مهم است.
اظهار  المپیک  طالی  مدال  دارنده 
رفت  دور  برگزاری  از  پس  داشت: 
کشتی،  برتر  لیگ  رقابت های 
تیم های  فنی  کادر  با  را  جلسه ای 
برگزار  فرنگی  و  آزاد  کشتی  ملی 
برگزار  صورت  در  تا  کرد  خواهیم 
بزرگساالن  جهانی  رقابت های  شدن 
آذرماه  در   ۲۰۲۰ سال  در  جهان 
این  در  را  الزم  تصمیم گیری های 
این  هم  اگر  دهیم.  انجام  خصوص 
رقابت ها برگزار نشد، دور برگشت 
لیگ  نهایی  و  نهایی  نیمه  مراحل  و 
بار  آن  از  پس  و  شد  خواهد  انجام 
فنی  کادرهای  با  جلسه ای  دیگر 
خواهیم داشت تا در مورد برگزاری 
حضور  جهت  به  هدفمند  اردوهای 
و  المپیک  گزینشی  رقابت های  در 
را  الزم  برنامه ریزی  سهمیه  کسب 

انجام دهیم.

چهار نوجوان فارس به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی دعوت شدند

یاسین همتی نژاد عنوان قهرمانی پارکور جهان 
را به دست آورد.

روابط  از  نقل  به  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
یاسین  ژیمناستیک،  فدراسیون  عمومی 
توانست  ایران  جوان  پارکورکار  همتی نژاد، 
به صورت  که  پارکور  جهانی  رقابت های  در 
مجازی برگزار شد به عنوان باارزش قهرمانی 

دست پیدا کند.
برتر  پارکورکار   70 حضور  با  رقابت ها  این 
جهان برگزار شد که درنهایت داوران 8 نفر را 
انتخاب کردند که همتی نژاد در آرای داوران 

جایگاه اول را به خود اختصاص داد.
هم  مردمی  آرای  بخش  در  پارکورکار  این 

چهارم شد تا در مجموع  به عنوان قهرمان جهان انتخاب شود و 
به مدال طالی این رقابت ها دست پیدا کند. این مدال اولین مدال 

ایران در رقابت های جهانی پارکور  محسوب می شود.

همتی نژاد عالوه بر کسب عنوان قهرمانی توانست عنوان پدیده 
مسابقات را هم به دست بیاورد. این رقابت ها زیر نظر فدراسیون 

جهانی ژیمناستیک برگزار شد.

دختر پارکورکار ایرانی قهرمان جهان شد
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حـــــــــوادثحـــــــــوادث

به  رسیدگی  برای  که  انتظامی  مأموران 
ماجرای درگیری خانوادگی عازم خیابان 
و  قطعات  زیادی  تعداد  بودند،  شده  اقبال 

لوازم سرقتی خودرو کشف کردند.
به گزارش گروه حوادث رکنا ، بیست و 
هفتم شهریور بود که فردی در تماس با 
معتادش  برادر  چاقوکشی  از   ،110 پلیس 
به مرگ،  تهدید  با  او  و گفت:  داد  خبر 
دنبال  به  می زند!  کتک  را  مادرم  و  پدر 
دریافت این خبر و با صدور دستوری از 
کالنتری  )رئیس  فیاضی  سرهنگ  سوی 
گشت  نیروهای  بالفاصله  ناجا(  شهرک 
بررسی  به  و  شدند  اقبال  خیابان  عازم 

موضوع پرداختند
شدت  به  که  جوانی  زن  حال  همین  در 
که  برادرم  گفت:  پلیس  به  بود  عصبانی 

معتاد به مواد مخدر صنعتی )شیشه( است آرامش و آسایش را از 
ما گرفته و پدر و مادرم را با چاقوکشی تهدید به مرگ می کند 
حالی  در  است،  حاکی  گزارش  این  می زند  کتک  را  آن ها  و 
که مأموران به ماجرای درگیری خانوادگی رسیدگی می کردند 
ناگهان یکی از آن ها تعدادی ضبط و پخش خودرو را دید که 
روی آن ها به طرز مشکوکی در گوشه حیاط پوشانده شده بود.

بنابراین، مأموران موضوع را به قاضی رحمانی، گزارش دادند و 
با کسب مجوز قضایی به بازرسی پرداختند.

دستگاه  یک  همراه  به  سرقتی  لوازم  زیادی  تعداد  نتیجه  در 
دوربین تکاوری از مخفیگاه مذکور کشف شد و جوان معتاد نیز 
در حالی به دام افتاد که مدعی بود اگرچه سوابق سرقت دارد 
اما این لوازم متعلق به خودش است. با انتقال این متهم به دایره 

تجسس کالنتری، بازجویی از وی آغاز شد.

رازعجیبدردعوایخانوادگی!
 مرد مرموز پدر و مادرش را کتک می زد!

آزار شیطانی دختر جوان در خانه مجردی 
مرد پولدار

شاسی  خودروی  سوار  وقتی  روز  آن 
را  خودم  شدم،  پرهام  خارجی  بلند 
روی زمین حس نمی کردم. انگار همه 
بود.  شده  تبدیل  واقعیت  به  رویاهایم 
برای دقایقی فقط به سیستم های جالب 
هیچ  می کردم.  نگاه  خودرو  جذاب  و 
گاه به ذهنم نمی رسید که دختر »اقدس 
در  طمطراقی  چنین  با  روزی  کلفت« 
را  خوشبختی  طعم  و  کند  تردد  شهر 
بچشد، اما من به آرزوهایم رسیده بودم 

تا این که روزی ...
این ها  آنالین،  کارگر  گزارش  به 
ساله ای   18 دختر  اظهارات  از  بخشی 
آرزوهای  به  رسیدن  برای  که  است 
و  کرد  تباه  را  خود  آینده  بی پایانش، 
این  کشاند.  نابودی  به  را  زندگی اش 
به  دست  ناامیدانه  که  جوان  دختر 
برای  راهی  تا  بود  شده  قانون  دامان 
بیابد،  اش  تلخ  سرنوشت  از  رهایی 
کارشناس  به  خود  سرگذشت  درباره 
اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد گفت: 
پدرم یک کارگر ساده است و مادرم 
خانه های  در  جوانی  سال های  همان  از 
در  دلیل  همین  به  می کند.  کار  مردم 
کلفت  اقدس  به  سکونتمان  محل 
معروف است، اما من تا کالس چهارم 
ابتدایی معنی این کلمه را نمی دانستم تا 
این که روزی یکی از همکالسی هایم 
ناظم  به  مرا  داشت  قصد  که  زمانی 
گفت:  خنده  با  کند،  معرفی  مدرسه 
وقتی  است.  کلفت  اقدس  دختر   او 
خندیدند،  جمله  این  با  آموزان  دانش 
تحقیر  مرا  آن ها  که  فهمیدم  تازه 
می کنند و مادرم شغل خوبی ندارد! از 
آن روز به بعد همیشه احساس حقارت 
می کردم و گوشه گیر بودم. خالصه با 
همین افکار و مشکالت به همراه مادرم 
به خانه های مردم و شرکت ها می رفتم 
روزی  اما  باشم  مادرم  حال  کمک  تا 
به  را  سرنوشتم  که  داد  رخ  حادثه ای 
من  از  مادرم  روز  آن  کشاند.  سیاهی 
مهمان های  از  پذیرایی  برای  خواست 
همراهش  شهر  مدیران  از  یکی  همسر 
نفری  دو  و  شدم  آماده  هم  من  بروم. 
وقتی  رفتیم.  شهر  باالی  در  منزلی  به 
وارد حیاط آن منزل ویالیی شدم درجا 

رؤیایی  قصر  وارد  انگار  زد.  خشکم 
از  مدیر  آقای  زن  خالصه  بودم.  شده 
راه رسید و ما را به داخل اتاق تعارف 
کرد. او به مادرم گفت: خوب شد که 
نیروی کمکی جوانی با خود آورده ای!  
دخترم  خانم جان!  بله  گفت:  مادرم 
از خجالت آب  کنیز شماست. دوباره 
جمالت  گونه  این  باید  چقدر  شدم. 

تحقیرآمیز را تحمل می کردم.
خانم آناهیتا وقتی سر و وضعم را دید، 
لباس های شیک قدیمی اش را  از  یکی 
به من داد تا هنگام پذیرایی از مهمان ها 
آن را بپوشم. وقتی برای شروع کار از 
صدای  ناگهان  شدم،  راهرو  وارد  اتاق 
کرد  میخکوب  درجا  مرا  جوانی  مرد 
»به! چه بانوی زیبایی!« با شنیدن این 
برق  و  انداخت  گل  گونه هایم  جمله 
برادر  او  گرفت.  مرا  پرهام  چشمان 
زیبایی های  از  چنان  بود.  آناهیتا  خانم 
ناخودآگاه  که  گفت  سخن  ظاهری ام 
بهانه ای  هر  به  روز  آن  شدم.  عاشقش 
سخن  او  با  و  می رفتم  پرهام  نزد 
عاشقم  هم  او  می کردم  فکر  می گفتم. 

شده است.
نظر  زیر  مرا  زیرچشمی  که  مادرم 
داشت، هنگام بازگشت به خانه با خشم 
و عصبانیت سرزنشم کرد و گفت که 
دیگر حق نداری با من سر کار بیایی! 
تو آبروی مرا بردی! گفتم: تو همیشه 
خانم  نه  باشم  کنیز  من  داری  دوست 
خانه!  خالصه ارتباط پنهانی من و پرهام 
ادامه داشت. او با چرب زبانی هایش مرا 
وابسته خودش کرده بود تا جایی که با 
هم بیرون می رفتیم و من برای رضایت 
خاطر او هر کاری می کردم. زمانی که 
می شدم  او  بلند  شاسی  خودروی  سوار 

دنیا را به گونه ای دیگر می دیدم.
خانه  به  مرا  پرهام  بعد  روز  چند 
ازدواج،  وعده  با  و  برد  مجردی اش 
نابودی  به  را  هستی ام  و  داد  فریبم 
کشاند. اکنون یک سال از آن ماجرای 
ازدواج  از  تنها  نه  او  اما  می گذرد  تلخ 
بلکه مرا تهدید  با من سخن نمی گوید 
خصوصی  تصاویر  و  فیلم ها  انتشار  به 
ادامه  کثیف  ارتباط  این  به  تا  می کند 

بدهم.

 دستگیری 119 خرده فروش مواد مخدر
 در مرودشت

در  مخدر  مواد  فروش  خرده   119 دستگیری  از  مرودشت  انتظامی  فرمانده 
این شهرستان طی یک  نقاط آلوده و جرم خیز در  پاکسازی  اجرای طرح 

ماه گذشته خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع، سرهنگ فرشید زینلی در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، با اعالم این خبر گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد 
و  منازل  از  تعدادی  شهرستان  انتظامی  رده های  سایر  همکاری  با  مخدر 
پاتوق های خرده فروشان را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضائی، نسبت 

به بازرسی از این مناطق اقدام کردند.
سرهنگ زینلی با بیان اینکه مأموران موفق شدند در بازرسی ها از آن مکان ها، 
به همراه 388 عدد قرص روانگردان و 32 حقه  انواع مواد مخدر  22 کیلو 
نیز  وافور کشف کنند، گفت: در این زمینه 119 خرده فروش مواد مخدر 
دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند. رئیس پلیس مرودشت تصریح کرد: 
در این طرح تعداد 13 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متعلق به خرده فروشان 
به  و  توقیف  نیز  می کردند  مواد  توزیع  و  تهیه  به  اقدام  آن  وسیله  به  که 
مخدر یک  مواد  اینکه  بیان  با  انتظامی  مقام  این  شد.  داده  انتقال  پارکینگ 
عامل مهم برای به خطر افتادن بهداشت و سالمت جوامع بشری است، گفت: 
مواد مخدر ریشه اخالق را در جامعه می سوزاند و نتیجه آن تزلزل خانواده ها، 

نگرانی و ناامنی شهروندان و در نهایت تنزل امنیت انسانی می شود.

 کشف کاالی قاچاق یک میلیاردی 
در کوه چنار

کوه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
یک  از  بازرسی  در  گفت:  چنار 
به  قاچاق  کاالی  انواع  کامیون، 
کشف  ریال  میلیارد  یک  ارزش 

شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
خبری  پایگاه  خبرنگار  از  نقل 
اهلل  لطف  سرهنگ  پلیس، 
راستای  در  گفت:  محمدی 
پدیده  با  جانبه  همه  مبارزه 
مأمورین  قاچاق،  کاالی  شوم 
ایست  در  شهرستان  این  انتظامی 
محورهای  در  مقطعی  بازرسی  و 
دستگاه  یک  به  مواصالتی، 

متوقف  را  آن  و  مظنون   کامیون 
کردند.

این  از  بازرسی  در  افزود:  وی 
دی  ای  آل  دستگاه   3 خودرو، 
و 10 هزار عدد فندک قاچاق و 

فاقد مدارک قانونی کشف شد.
اینکه  بیان  با  محمدی  سرهنگ 
محموله  این  ارزش  کارشناسان 
ریال  میلیارد  یک  را  قاچاق 
این  در  گفت:  کرده اند،  برآورد 
و  دستگیر  نفر  یک  خصوص 
پس از تشکیل پرونده برای سیر 
قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل 

معرفی شد.

که  را  فردی  بزرگ  تهران  عمومی  امنیت  پلیس  مأموران 
با فروش الکل تقلبی موجب کور شدن یکی از شهروندان 

شده بود، شناسایی و دستگیر کردند.
پیش  چندی  آنالین،  جم  جام  حوادث  گروه  گزارش  به 
فردی به پایگاه دهم پلیس امنیت عمومی پایتخت مراجعه 
و طی شکایتی اعالم کرد: در چند روز اخیر با فردی آشنا 
شدم که ادعا می کرد با مصرف الکل می توانم از خودم در 
برابر ویروس کرونا محافظت کنم من هم با توجه به اینکه 
این ویروس هراس داشتم یک شیشه  به  ابتال  از  به شدت 
الکل از وی خریدم و آن را مصرف کردم اما پس از مدتی 
دچار سردرد شدید و تاری چشم شدم به نحوی که بینایی 

خود را اکنون از دست داده ام.
پس از اظهارات شاکی، مأموران پلیس بالفاصله موضوع را در دستور 
کار خود قرار دادند و هویت متهم و مخفیگاهش را شناسایی کردند. 
انجام  نیز  قضایی  مقام  با  الزم  هماهنگی  متهم  مخفیگاه  شناسایی  با 
ماه در  نهم شهریور  بیست و  فرد در عصر روز  این  شد و سرانجام 
پلیس  دهم  پایگاه  به  و  دستگیر  میدان شوش  درحوالی  مخفیگاهش 

امنیت عمومی تهران منتقل شد.
مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت با تأیید این خبر اعالم کرد که متهم 
در بازجویی های انجام شده به جرم خود اقرار کرد و گفت که اقدام 
به فروش الکل های تقلبی به شهروندان مضطرب از ابتالی به کرونا 
کرده است که در همین راستا نیز پرونده ای برای این فرد تشکیل 

شده و متهم برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

ترس از کرونا، مردی را نابینا کرد 


