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 دانشمندان، چراغ های زمین 
 وارثان من و پیامبرانند

روزنامه

آغاز اردوی تیم ملی کشتی آزاد از ۲۵ مهر
 دعوت رضا یزدانی به جلسه با کادر فنی

این تیم و  از  العربی قطر به شدت  تیم  رائد یعقوب پیشکسوت 
لژیونرهای العربی ازجمله مهرداد محمدی انتقاد کرد

تیم العربی قطر که در این فصل مهرداد محمدی و مهدی ترابی 
را به خدمت گرفته وضعیت خوبی ندارد و به نوعی در بحران 

فرو رفته است.
این  در  العربی  پیشکسوت  یعقوب،  رائد  طرفداری،  گزارش  به 
از  بخشی  داد که در  انجام  نشریه »الوطن« مصاحبه ای  با  زمینه 
تازه   ایرانی  مهاجم  محمدی،  مهرداد  عملکرد  از  صحبت هایش 

وارد تیم انتقاد کرد و گفت:
 نمی دانم چه کسی لژیونرهای جدید را انتخاب کرده است. برای 
مثال مهرداد محمدی، لژیونر ایرانی تازه  وارد تیم که 4 بازی 
هم  را  او  اسم  خیلی ها  وجود  این  با  است.  داده  انجام  تیم  برای 

نشنیدند چون عملکرد خوبی نداشته که دیده شود.
یعقوب افزود:

فرد  می کند،  انتخاب  را  لژیونرها  که  می دهد کسی  نشان  این   
ضعیفی بوده است. باید یک تیم حرفه ای برای جذب لژیونر در 
وجود  با  لژیونرها  هستیم  شاهد  دیگر  تیم های  در  باشد.  العربی 
دریافت رقم پایین تر از لژیونرهای العربی عملکرد خوبی دارند.

سرمربی  عملکرد  از  انتقاد  به  ادامه  در  العربی  پیشکسوت  این 
العربی پرداخت و خواهان برکناری هرچه زودتر این مربی شد. 

مهدی ترابی هنوز فرصت بازی برای العربی پیدا نکرده است.

ملی  تیم  اردوی  از  مرحله  اولین 
برای  بزرگساالن  آزاد  کشتی 
جهانی  رقابت های  در  حضور 
 ۸ تا  مهر   ۲۵ روزهای  صربستان 
آبان ماه در محل خانه کشتی شهید 

ابراهیم هادی برگزار می شود.
از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
نفرات  اسامی  کشتی،  فدراسیون 
به شرح  اردو  این  به  شده  دعوت 

زیر است:
اطری  رضا  کیلوگرم:   ۵۷
سرلک  علیرضا  )مازندران( 
عموزاد  رحمان  )لرستان( 

)مازندران(
پور  احسان  بهنام  کیلوگرم:   ۶۱
)مازندران( مجید داستان )تهران(

یزدانی  امیرمحمد  کیلوگرم:   ۶۵
مقصودی  امیرحسین  )مازندران( 
)زنجان(  نصیری  میثم  )تهران( 

پیمان بیابانی )تهران(
امامی  یونس  کیلوگرم:   ۷۰
حسینی  امیرحسین  )تهران( 

)تهران( عرفان الهی )مازندران(
حسین  مصطفی  کیلوگرم:   ۷۴
صادق  محمد  )تهران(  خانی 

فیروزپور )مازندران(
تیموری  بهمن  کیلوگرم:   ۷۹
یاراحمدی  پیمان  )کرمانشاه( 
سوادکوهی  علی  )لرستان( 

)مازندران(
یزدانی  حسن  کیلوگرم:   ۸۶
قاسم  کامران  )مازندران( 
بذری  احمد  )مازندران(  پور 

)مازندران(
کریمی  علیرضا  کیلوگرم:   ۹۲
ابراهیمی  محمدجواد  )البرز( 

)مازندران(
محمدحسین  کیلوگرم:   ۹۷
مجتبی  )مازندران(  محمدیان 
شعبانی  علی  )مازندران(  گلیج 

)مازندران(
هادی  پرویز  کیلوگرم:   ۱۲۵
امیرحسین  شرقی(  )آذربایجان 
محبی  یداله  )مازندران(  زارع 
فروتن  عباس  )کرمانشاه( 

)مازندران(
سرمربی: غالمرضا محمدی

عباس  مهربان-  ابراهیم  مربیان: 
مصطفی  مسعود  کناری-  حاج 

جوکار- مهدی تقوی
بدنساز: دکتر مرتضی بهرامی نژاد

ماساژور: سجاد امیری
رامین  دکتر  تغذیه:  متخصص 

امیرساسان
کشتی  ملی  تیم های  فنی  مدیر 

آزاد: محسن کاوه
قهرمانی  سوابق  به  توجه  با  ضمنًا 
آقای رضا یزدانی، ایشان به محل 
می شود  دعوت  کشتی  فدراسیون 
در  فنی  کادر  با  جلسه  از  پس  تا 
خصوص حضور وی تصمیم گیری 

شود.
قهرمانی  کشتی  رقابت های 
تا   ۲۲ روزهای  جهان  بزرگساالن 
۳۰ آذرماه در شهر بلگراد کشور 

صربستان برگزار می شود.

چگینی: 

شرایط مهیا باشد در لیگ تکواندو شرکت 
خواهیم کرد

مدیرعامل باشگاه لوازم خانگی کن گفت: 
اگر شرایط مهیا باشد برای ادامه ثبت نام 

نهایی لیگ تکواندو اقدام می کنیم.
با  گفت وگو  در  چگینی  کیومرث 
فارس،  خبرگزاری  ورزشی  خبرنگار 
و  شرایط  مورد  در  نگرانی  به  اشاره  با 
تکواندو  برتر  لیگ  برگزاری  چگونگی 
طرف  از  وقتی  داشت:  اظهار  داریم، 
به  تکواندو  لیگ  سازمان  و  فدراسیون 
در  شرکت  برای  تا  شد  اعالم  تیم های 
پیش  آتی،  فصل  تکواندو  برتر  لیگ 
اساس  همین  بر  دهند.  انجام  را  ثبت نام 
آغاز  برای  لیگ  سازمان  مسئوالن 
می کردند،  تعیین  را  تاریخی  مسابقات 
این موضوع برای ما شبهه ایجاد می کرد 
برگزار  مسابقات  این  شکلی  چه  به  که 
به  ما،  دغدغه  این  متأسفانه  شد؟  خواهد 
طور دیگری برداشت شد و به همین دلیل 
و  رئیس  به  را  خود  نگرانی  شدیم  ناچار 
این  اعالم کنیم.  تکواندو  فدراسیون  دبیر 
نگاه  موضوع  به  منطقی  بسیار  عزیز  دو 
لیگ  انجام و چگونگی  کردند و شرایط 

با مصاحبه دبیر فدراسیون مشخص شد. 
وی افزود: سپس صحبت هایی را با اساتید 
از  تمکین  جهت  به  و  داشتیم  مربیان  و 
ثبت نام  پیش  تکواندو،  فدراسیون  نظر 
باز هم نگرانی ما پا  انجام دادیم. ولی  را 
برجاست، چون شرایط اکثریت شهرها و 
مسئوالن  ادعای  بنابر  کشورمان  استان ها 
کرونا  با  مقابله  ستاد  و  بهداشت  وزارت 
اصاًل  شرایط  که  می دهد  نشان  را  این 
رئیس  حضور  با  جلسه ای  نیست.  خوب 
فدراسیون تکواندو در خصوص چگونگی 
برگزاری لیگ برگزار خواهد شد و اگر 
شرایط مهیا باشد برای ادامه ثبت نام نهایی 

اقدام می کنیم.

مدیرعامل باشگاه لوازم خانگی کن درباره 
فضای  در  لیگ  مسابقات  باید  اینکه 
رئیس  شد:  یادآور  شود،  برگزار  ایمن 
خود  صحبت های  در  تکواندو  فدراسیون 
اذعان کردند که لیگ را برگزار می کنیم 
با  باشد.  ملی  تیم های  برای  خروجی  تا 
بین المللی  مسابقات  تمام  اینکه  به  توجه 
 2020 سال  پایان  تا  تکواندو  ازجمله 
اساس  همین  بر  کردند.  تعطیل  میالدی 
هیچ رویدادی در آینده نزدیک نخواهیم 
مسابقات  درگیر  بازیکنانمان  که  داشت 
به  منتهی  خروجی شان  که  بشوند  لیگ 
تیم ملی شود. به نظرم مصلحت این است 
از فدراسیون جهانی  با پیروی  که ما هم 
البته  کنیم.  تعطیل  را  مسابقات  تکواندو، 
و  شود  برگزار  اردوها  و  تمرینات  باید 
باشند.  تمرینی  شرایط  در  تکواندوکاران 
هر زمانی که شرایط عادی شد، ان شاءاهلل 
رقابت های لیگ تکواندو را بدون دغدغه 
بتوانیم  پشتوانه سازی  هدف  با  نگرانی  و 
انجام  از  بازیکنان  سالمتی  کنیم.  آغاز 
مسابقات خیلی مهم تر است و اگر به یقین 
برسیم که مسابقات در فضای ایمن، کاماًل 
مناسب و بدون دغدغه برگزار خواهد شد 
به جهت اینکه در آن شرایط از لحاظ فنی 
و توانایی بازیکنانمان را محک بزنیم قطعًا 
لیگ  در  قدرت  با  گذشته  سال های  مثل 
در خصوص  شد. چگینی  حاضر خواهیم 
اینکه هیچ سالی در فصل نقل و انتقاالت 
تأکید  نبودیم،  بازیکن  جذب  دنبال  به 
کرد: لوازم خانگی کن باشگاهی است که 
خوشبختانه به اذعان تمامی اهالی تکواندو 
استعدادهای  معرفی  و  سازندگی  دنبال 
اما  است.  بوده  کشور  به  تکواندو  برتر 
امسال خیلی ها به دنبال این موضوع هستند 

تا جلوی این رویه را بگیرند.

انتقاد پیشکسوت العربی از مهرداد محمدی: 

خیلی ها اسم او را هم نشنیدند!

جیمی ردنپ شباهت هایی را میان کوین دی بروین و میسون مانت 
تشخیص داده است.

به گزارش طرفداری و به نقل از سایت گل، انگلیس به تازگی با 
پیروزی 2-1 مقابل بلژیک، به صدر گروه خود در لیگ ملت های 
اروپا رسید. در پایان آن مسابقه، مانت به جایزه بهترین بازیکن زمین 
دست یافت. ردنپ ضمن ستایش از هافبک چلسی، محدودیتی برای 

توانایی های این بازیکن قائل نیست. 
 آن ها )بلژیک( بازیکنی باورنکردنی در اختیار دارند. تماشای برخی 
از پاس های دی بروین ما را حیرت زده کرد. او به خوبی فضاها را 
دارم  دوست  می کنیم،  مانت صحبت  میسون  از  وقتی  می کرد.  پیدا 
بیشتر از این حرکات انجام بدهد. دی بروین در یک خط میانی سه 
نفره بازی می کرد ولی با این حال این فرصت را داشت تا سراغ توپ 
برود. توپ هر کجا که باشد، او آن را پیدا می کند. میسون بازیکنی 
است که می تواند این کار را برای ما انجام بدهد؛ الزم نیست فقط 

در سمت راست زمین بماند و می تواند در عرض حرکت کند. روی 
صحنه گل شانس با او یار بود ولی لیاقت چنین چیزی را داشت چون 

در عرض حرکت کرد و توانست گل بزند. 

جیمی ردنپ: 

مانت می تواند برای انگلیس کارایی دی بروین را داشته باشد

نهج الفصاحه، ح ۲۰۱۴

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

حـــــــــوادثحـــــــــوادث

مرد 55 ساله وقتی راز شومش فاش شد با دختر 16 ساله ازدواج کرد.
 به گزارش رکنا، مردی با مراجعه به دادگاه ادعا کرد داماد 55 ساله اش 

از خانه فراری شده است و همه اموال خود را هم برده است.
این مرد که خودش 23 سال از دامادش جوان تر بود به قاضی گفت: من 
دختری 16 ساله به نام ثریا دارم که توسط مرد صاحبخانه اغفال شد و 

بخاطر عاشقی فریب شیطانی خورد و هدف تجاوز قرار گرفت.
وی افزود: وقتی دیدم دخترم باردار شده است پی به شیطان بودن خسرو 
بردم و خواستم شکایت کنم او از ترس آبرویش پیشنهاد داد با دخترم 
ازدواج کند من هم آبرودارم پذیرفتم اآلن نوه ام به دنیا آمده است اما 
دامادم خانه را تخلیه و فرار کرده است حاال می ترسم به خارج رفته و نزد 
زن اولش بماند نمی دانم چه کنم.با دستور قاضی خسرو ممنوع الخروج 

شد و یک هفته بعد هنگام خروج در مرز زمینی به دام افتاد.
خسرو در دادگاه گفت: من در ایران تنها بودم و وسوسه شدم و ثریا را 
با خریدن لباس و طال فریب دادم او عاشقم شد و بعد وقتی حامله شد با 
او ازدواج موقت کردم حاال همسرم در لندن خواسته نزدش بروم او رازم 
را نمی داند و من نمی دانم چه کنم ثریا از دخترانم هم کوچکتر است 
اشتباه بزرگی کرده ام و نمی دانم چه کنم حاضرم همه حق و حقوق بچه 

و مادر را بدهم تا از این شرایط خالص شوم.
ثریا هم در دادگاه خواستار حضانت بچه به همراه یک خانه با سند به 
نام خودش و بچه اش و همچنین مغازه کوچکی که یکی از مغازه های 
شوهرش بود شد تا طالق بگیرد و تا آخر عمر نه خودش نه بچه اش 

سراغ خسرو را نگیرند.
خسرو این شرط را پذیرفت و آنها برای صدور حکم طالق به دادگاه 

خانواده معرفی شدند.  

 فریب شیطانی دختر 16 ساله مستاجر 
توسط صاحبخانه 55 ساله  دار زدن مادر توسط

 پسر تهرانی
با  درگیری  از  پس  که  جوان  پسر 
پلیس  کردن  گمراه  برای  و  مادرش 
نرده های  از  را  وی  نیمه جان  پیکر 
راه پله، حلق آویز کرده بود در حالی 
محاکمه می شود که برادرهایش اعالم 

گذشت کرده اند.
سال  ماه  فروردین  رکنا،  گزارش  به 
با  شهریار  نام  به  ساله ای   32 پسر   98
پلیس تماس گرفت و از مرگ مرموز 

مادرش خبر داد.
شهریار گفت: مادرم در غیاب من و 
کرده  حلق آویز  را  خودش  خواهرم 
شدم،  وارد  خانه  به  وقتی  من  است. 
شدم.  روبرو  وحشتناکی  صحنه  با 
راه  نرده های  از  مادرم  بی جان  پیکر 
پله آویزان بود. من که ترسیده بودم 
بالفاصله پیکر نیمه جان مادرم را پایین 
آوردم اما او دیگر نفس نمی کشید و 

کار از کار گذشته بود.
در  ساله   61 پیرزن  مرموز  مرگ 

خاتون آباد
به دنبال اظهارات پسر جوان، مأموران 
خاتون آباد  در  آنها  خانه  به  پلیس 
ساله   61 زن  پیکر  و  رفتند  پاکدشت 
قانونی  پزشکی  به  قضایی  دستور  با 
منتقل شد. مأموران پلیس در نخستین 
اما  پرداختند  خانه  بررسی  به  گام 
راه  نرده های  ساییدگی روی  از  اثری 
نیز  خون  مقداری  نبود.  مشهود  پله 
سرنخ  همین  بود.  ریخته  راه پله ها  در 
زن  خودکشی  فرضیه  تا  شد  موجب 
ببازد. مأموران پلیس  سالخورده رنگ 
به بازجویی از پسر جوان پرداختند و 
فهمیدند وی به مواد مخدر اعتیاد دارد. 
زن  فوت  علت  قانونی  پزشکی  وقتی 
سالخورده را خفگی اعالم کرد شهریار 
به عنوان نخستین مظنون بازداشت شد.
وی که سعی داشت خودش را بیگناه 
برای  دستش  فهمید  وقتی  دهد  نشان 
پلیس رو شده و آنها به اعتیادش پی 

برده اند، به قتل اعتراف کرد.
پدرم  فوت  از  بعد  گفت:  شهریار 

زندگی  هم  با  خواهرم  و  مادر  و  من 
می کردیم. چند سالی بود به دام اعتیاد 
همین  به  بودم.  شده  معتاد  و  افتاده 
خاطر با مادر و خواهرم همیشه درگیر 

بودم.
نام  به  سند  زدن  خاطر  به  مادر  قتل 

فرزندی دیگر
مادرم  فهمیدم  وقتی  از  داد:  ادامه  وی 
زده  سند  خواهرم  نام  به  را  خانه مان 
رفتار  این  شد.  بدتر  آنها  با  رابطه ام 
و  او  کینه  بود  شده  باعث  مادرم 
خواهرم را به دل بگیرم. پسر معتاد در 
آخرین  گفت:  قتل  جزییات  تشریح 
با  دیگر  بار  خواهرم  غیاب  در  بار 
مادرم درگیر شدم. من به او گفتم حق 
نداشته بدون اطالع من خانه را به نام 
خواهرم سند بزند. اما او شروع به داد 
دادم که  را هل  او  من  فریاد کرد.  و 
برخورد  پله ها  راه  دیوار  به  را  سرش 
کرد و از سرش خون جاری شد. من 
ترسیدم به همین خاطر او را رها کردم 
و به اتاق خودم رفتم. چند ساعت بعد 
راه  به  و  شدم  بیدار  خواب  از  وقتی 
مادرم  بی جان  پیکر  با  برگشتم  پله ها 
روبه رو شدم. وی ادامه داد: من برای 
را  طنابی  کنم  گمراه  را  پلیس  اینکه 
را  آن  و  پیچیدم  مادرم  گردن  دور 
تا  کردم  آویزان  پله  راه  نرده های  از 
همه فکر کنند مادرم خودکشی کرده 
از چند دقیقه طناب را  بعد  است. من 
اما  بیافتد.  زمین  مادرم روی  تا  بریدم 
باور کنید وقتی پیکر او را حلق آویز 
کردم مرده بود. به دنبال اعتراف های 
پسر معتاد و بازسازی صحنه جرم برای 
پرونده  و  صادر  کیفرخواست  وی 
کیفری  دادگاه  به  رسیدگی  برای 
قرار  شد.  ارسال  تهران  استان  یک 
شعبه  در  جوان  پسر  زودی  به  است 
دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
محاکمه شود. این در حالی است که 
اما  کرده  گذشت  اعالم  برادرهایش 

خواهر وی قصاص خواسته است.

دستگیری دو سارق حرفه ای اماکن 
خصوصی در کازرون

اماکن  حرفه ای  سارق  دو  دستگیری  از  کازرون  انتظامی  فرمانده 
خصوصی با 18 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد. 

پایگاه خبری  با خبرنگار  اسماعیل زراعتیان در گفت وگو  سرهنگ 
پلیس، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در 
شهرستان كازرون، موضوع شناسایی و دستگیری سارقان در دستور 

کار ماموران انتظامی قرار گرفت .
وی گفت: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی 
هدفمند و نامحسوس، 2 سارق را شناسایی و در یک عملیات ضربتی 

آنها را دستگیر کردند.
این مقام انتظامی با بیان اینكه متهمان در تحقیقات پلیسی، به 18 فقره 
سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند، عنوان داشت: سارقان پس 

از سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.
ضمن  خواست:  شهروندان  از  کازرون  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
با  مواجهه  صورت  در  امنیت،  و  نظم  تامین  در  پلیس  با  همکاری 

هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به پلیس 110 اطالع دهند .

پسر جوان که با فریب دختر دانش آموزی او را به داخل یک بوتیک 
کشانده و مورد تعرض قرار داده بود تحت تعقیب قرار گرفت.

با  گذشته  هفته  اواخر  از  پرونده  این  به  رسیدگی  رکنا،  به گزارش 
اداره  به  پدرش  به همراه  که  نازنین  نام  به  ساله ای   14 دختر  شکایت 

پلیس آمده بود، آغاز شد.
تجاوز در بوتیک مجتمع تجاری به دختر دانش آموز

نازنین به مأموران گفت: جمعه شب پس از بازگشت دخترم به  پدر 
خانه متوجه وضعیت آشفته روحی و جسمی او شدم دخترم بشدت تب 
داشت و فکر کردیم که ممکن است به کرونا مبتال شده باشد از این رو 
نازنین را به بیمارستان بردیم اما در آنجا بود که فهمیدم بهم ریختگی 
و تب او ناشی از کرونا نبوده و او توسط فردی به نام مهران اغفال شده 

و مورد تعرض قرار گرفته است و حاال از این جوان شکایت داریم.
عاشقی نازنین به جوان متجاوز

با ثبت این شکایت پرونده برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه کیفری 
البرز ارسال شد و نازنین در رابطه با موضوع پرونده به قاضی  استان 
گفت: سه ماه پیش در یکی از شبکه های اجتماعی با مهران آشنا شدم. 
او مدعی بود که صاحب یک بوتیک در یک مجتمع تجاری است و 
در مدت آشنایی مان به من عالقه مند شده و دوست دارد که همدیگر 
با  اینکه  تا  کردم  مخالفت  حضوری  مالقات  با  ببینیم.  نزدیک  از  را 
چرب زبانی های او قانع شدم که به محل کارش بروم. روز جمعه به پدر 
و مادرم گفتم که با یکی از همکالسی هایم قرار دارم و به این بهانه به 

محل قرار یعنی همان بوتیک مهران رفتم. چند دقیقه پس از ورودم به 
مغازه مهران در را قفل و به من تعرض کرد.

شاگرد بوتیک متجاوز بود
پس از اظهارات شاکی نوجوان تحقیقات در خصوص شناسایی متهم 
تنها  و  نبوده  موردنظر  بوتیک  صاحب  او  که  شد  مشخص  و  آغاز 
به  توجه  با  جمعه  روز  و  می کرده  فعالیت  آنجا  در  شاگرد  به عنوان 
خلوت بودن پاساژ به دلیل شیوع بیماری کرونا از فرصت استفاده کرده 

و دختر نوجوان را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
قاضی پرونده پس از شنیدن اظهارات شاکی دستور بازداشت متهم را 

صادر کرد.

 توقیف کامیون حامل كاالی  قاچاق 
در کوار

كاالی  كشف  و  کامیون  دستگاه  یک  توقیف  از  كوار  انتظامی  فرمانده 
قاچاق به ارزش 2 ملیارد و 100 میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ علی بابایی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، گفت: 
ماموران پلیس آگاهی  این شهرستان هنگام كنترل خودروهای عبوری در 
محورهای مواصالتی، به یك دستگاه کامیون  حامل بار مشکوک و آن را 

برای بررسی بیشتر متوقف كردند.
وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از آن خودرو موفق شدند 10 دستگاه 
ال ای دی و 2 دستگاه ماشین لباسشویی خارجی قاچاق و فاقد مجوز گمركی 

را كشف كنند.
یك  خصوص  این  در  اینكه  بیان  با  كوار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
محموله  این  ارزش  گفت:  شد،  قضائی  مراجع  تحویل  و  دستگیر  نفر 
شده  برآورد  ریال  میلیون   100 و  ملیارد   2 كارشناسان،  نظر  برابر   قاچاق 

است.

 آزار شیطانی نازنین 14 ساله 
توسط مهران در بوتیک 


