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شنبه

یک پله سقوط برای ایران در ردهبندی فیفا
قائم مقام باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز:

باشگاه فجر سپاسی در نبود سرمربی
با کادر فنی کار را ادامه میدهد
قائم مقام باشگاه فجر شهید سپاسی
شیراز اعالم کرد :پس از جدایی داوود
مهابادی سرمربی این تیم ،با دیگر
اعضای کادر فنی کار را دنبال خواهیم
کرد.
عباس زارع ر گفت و گو با خبرنگار
ایرنا بیان داشت :مدیرعامل باشگاه با
اعضای کادر فنی باشگاه قرارداد بست
و قرار بود امروز هم با داوود مهابادی
سرمربی قرارداد ببندند که خبر رسید
او در تهران با تیم ملی جوانان به توافق
رسیده است.
کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال
اعالم کرد :داوود مهابادی بهعنوان
سرمربی تیم ملی جوانان انتخاب شده
است.
فجریها که در آستانه شروع مسابقات
فوتبال دسته اول بودند و چهار روز
فرصت داشتند ،غافلگیر شدند.
قائم مقام باشگاه فجر سپاسی گفت:
قرار بود با سرمربی تیم و کادر
فنی باشگاه قرارداد امضا کنیم اما
مدیرعامل باشگاه به دلیل بیماری
کرونا مجبور شد  ۱۸روز از باشگاه
دور باشد.
زارع در پاسخ به این پرسش که مگر
شما در جریان جدایی سرمربی تیمتان
نبودید ،اعالم کرد :پس از اردوی
تهران همهچیز مهیای بسته شدن
قرارداد با کادر فنی باشگاه بودیم و در
حالی که با سرمربی تیم هیچ مشکل
مالی نداشتیم نمیدانم چه اتفاقی افتاد

که این تیم را ترک کرد ضمن اینکه
چند ماه پیش مهابادی گفت قرار است
به تیم ملی جوانان بروم.
قائم باشگاه فجر گفت :هماینک این
اتفاق افتاده است و طی نشستی که با
مدیرعامل باشگاه داشتیم مقرر شد با
کادر فنی بازی پیش رو را در صورتی
که لغو نشود دنبال کنیم و سپس برای
انتخاب سرمربی تیم تصمیم بگیریم.
مهابادی :قرار شده از طریق سایت
فدراسیون فوتبال حرف بزنیم
داود مهابادی که اینک سرمربی تیم
ملی جوانان شده گفت :طبق قراری که
با فدراسیون فوتبال داشتهایم قرار شد
صحبتها از طریق سایت فدراسیون
فوتبال انجام شود.
وی در مصاحبه با ایرنا ادامه داد:
بحث تیم ملی نسبت به باشگاه و پول
اولویت دارد از این رو تیم ملی جوانان
را انتخاب کردم.
وی درباره جدایی ناگهانی خود از
باشگاه فجر اظهارنظری نکرد.
فصل جدید لیگ دسته یک فوتبال
کشور قرار است از دوم آذرماه ۹۹
در شهرهای مختلف آغاز شود و در
نخستین هفته ،تیم فجر در ورزشگاه
پارس شیراز به مصاف تیم خوشه
طالیی ساوه میرود و تیم قشقایی هم
در همین روز میهمان تیم ملوان انزلی
است که محل برگزاری این بازی به
دلیل محرومیت تیم ملوان از یک بازی
خانگی هنوز مشخص نشده است.

تیم ملی فوتبال ایران در ردهبندی ماه نوامبر  ۲۰۲۰یک پله سقوط
خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت دالماپورتال ،رقابتهای ملی
فوتبال جهان در ماه نوامبر به پایان رسید و تیم ملی فوتبال ایران
در این ماه تنها یک بازی دوستانه برگزار کرد و توانست بوسنی
را با دو گل شکست دهد.
با این حال تیم ملی فوتبال ایران در ردهبندی تیمهای ملی فوتبال
جهان با یک پله سقوط در رده سیام جهان و دوم آسیا قرار
گرفت.
تیم ملی فوتبال ژاپن بدون تغییر نسبت به ماه قبل همچنان در رده
 ۲۷جهان و نخست آسیا قرار دارد.
ضمن این که بیشترین سقوط در بین تیمهای باالنشین را کلمبیا
داشته است که با  ۵پله سقوط در رده پانزدهم جهان قرار گرفته
است.
تیم ملی فوتبال بلژیک نیز همچنان صدر ردهبندی فیفا را در
اختیار دارد.
 ۱۰تیم نخست ردهبندی فیفا
 .۱بلژیک
 .۲فرانسه
 .۳برزیل
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شمسایی:

با یک بام و دو هوا نمیشود لیگ برتر
فوتسال برگزار کرد

تکلیف باشگاهها را مشخص کنید؟

 .۴انگلیس
 .۵پرتغال
 .۶اسپانیا
 .۷آرژانتین
 .۸اروگوئه
 .۹مکزیک
 .۱۰ایتالیا
البته ردهبندی تیمهای ملی فوتبال جهان هنوز در سایت فیفا قرار
نگرفته است و هفته آینده سایت فیفا آن را منتشر خواهد کرد.

در قالب پیکارهای لیگ برتر؛

رکوردگیری وزنهبرداران اردونشین اواخر آذرماه انجام میشود
با نظر کادر فنی تیم ملی وزنهبرداری کشورمان نتایج اردونشینان تیم ملی
در نخستین هفته لیگ برتر به منزله رکوردگیری آنها تلقی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،وزنهبرداری ایران بهعنوان یکی از رشتههای
پرافتخار المپیکی ،میادین و روزهای مهمی را پیش رو دارد .یک یاز
همین رویدادها ،مسابقات قهرمانی آسیاست که اواخر اسفند سال جاری
و اوایل فروردینماه سال آینده به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار
میشود.به همین دلیل کادر فنی تیم ملی چندی پیش تعدادی از وزنه
برداران را به اردوی آمادهسازی دعوت کرد تا این ورزشکاران بتوانند
در محیطی مناسب و عاری از بحث کرونا به تمرین مشغول شوند.
بدین ترتیب حسین سلطانی ( ۸۱کیلوگرم) ،محمد زارعی ،علی میری،
صالح چراغی ( ۸۹کیلوگرم) ،سهراب مرادی ( ۹۶کیلوگرم) ،رسول
معتمدی ،سیدایوب موسوی ( ۱۰۲کیلوگرم) ،علی هاشمی ،کیا قدمی
( ۱۰۹کیلوگرم) و علی داودی ( +۱۰۹کیلوگرم) به حضور در اردو

صفحه

ورزﺷﻰ

دست به وزنه شدند تا خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده کنند.
البته حافظ قشقایی از همان ابتدای اردو به دلیل ابتال به کرونا در این
اردو حضور نداشت و کیانوش رستمی هم با توجه به خصوصیات و
تصمیمات شخصی و همیشگی خود در اردو حاضر نشد!
به هر حال اردوی تیم ملی وزنهبرداری از روز دهم آبان ماه در کمپ
تیمهای ملی پس از انجام تست کرونا و با شرایط قرنطینه و رعایت
پروتکلهای بهداشتی به مدت  ۴۰روز آغاز شد .ضمن اینکه طبق
نظر کادر فنی ،قرار است عملکرد ملیپوشان در هفته اول لیگ برتر
وزنهبرداری به منزله رکوردگیری تیم ملی برای اعزام به مسابقات
قهرمانی آسیا محاسبه شود.به گزارش خبرنگار مهر ،پیکارهای لیگ
برتر وزنهبرداری امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در دو هفته برگزار
خواهد شد که قرار است هفته نخست این مسابقات اواخر آذر به میزبانی
اهواز و هفته دوم آن در بهمن ماه برگزار شود.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند
اصفهان گفت :اگر قرار است لیگ
برتر فوتسال برگزار شود فدراسیون
فوتبال و سازمان لیگ هرچه سریعتر
تکلیف را مشخص کنند.
وحید شمسایی در گفتوگو با
خبرنگار ورزشی فارس ،در واکنش
به برگزار نشدن لیگ برتر فوتسال
اظهار داشت :واقعًا نمیدانم چرا
تکلیف لیگ برتر فوتسال را مشخص
نمیکنند این دیگر چه وضعش
است همه سرد گم هستیم یک روز
مدعی میشوند لیگ به صورت رفت
برگشت روز دیگر میگویند متمرکز
روزی میگویند مجوز برگزاری لیگ
را نداریم .مگر فرق فوتسال با سایر
رشتههای سالنی در چه چیزی هست
که ما نمیدانیم؟
وی گفت :با یک بام دو هوا نمیشود
کار کرد آقایان در سازمان لیگ
فدراسیون فوتبال باید تکلیف یک
سره کنند تا ما بدانیم چکار کنیم
بازیکنان و کادر فنی اکثرًا تیمها
خانواده دارند و تنها منبع درآمدشان
از همین راه است.
سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند
اصفهان گفت :وقتی شرایط کرونا
اجازه برگزاری لیگ را به صورت
رفت برگشت نمیدهد مجبوریم
متمرکز لیگ را برگزار کنیم
البته من خودم مخالف برگزاری
به صورت متمرکز هستم برگزار
متمرکز مصدومیت خستگی و ...برای
بازیکنان به وجود میآورد؛ اما چاره

چیست؟ مجبوریم لیگ را به طریقی
برگزار کنیم تا چرخه فوتسال همچنان
بچرخد همانطور که گفتم منبع درآمد
اکثرًا بازیکنان و کادر فنی باشگاهها
از همین فوتسال است.
وی در ادامه تسریع کرد :اآلن
لیگهای هندبال والیبال و ..برگزار
شده و فوتسال هم نباید از این غافله
عقب بیفتاد با برگزار نکردن لیگ،
ما داریم فوتسال و آینده تیم ملی را
نابود میکنیم .بجای اینکه همه بدنبال
قاتل بروسلی بگردیم همه مسئوالن
باشگاهها و مدیران تیمها هم دل و
یکصدا برگزاری لیگ را خواستار
شویم و بجای سنگ اندازی و متهم
کردن هم دیگر به دنبال راهکار
مناسب برای برگزاری لیگ باشیم .با
توجه به همه گیر شدن شیوه ویروس
کرونا در حال حاضر ما شرایطی جز
برگزاری لیگ به صورت متمرکز
را نداریم .شمسایی گفت :اگر قرار
است لیگ را شروع کنیم فدراسیون
فوتبال و سازمان لیگ تمام تالش
خود را انجام دهند و تکلیف همه را
مشخص کنند .بازهم تکرار میکنم و
به آقایان میگویم با یک بام دو هوا
نمیشه کار کرد یا لیگ را شروع کنند
یا به صراحت بگویند لیگ تعطیل تا
همه تکلیف خودشان را بدانند از همه
همکاران درخواست دارم برای اینکه
چرخه فوتسال همچنان بچرخد همگی
یکصدا و همدل به همدیگر کمک
کنیم تا لیگ را در محیطی آرام
برگزار کنیم.

حـــــــــوادث
پروانه عشق جوانی ام اتفاقی منشی ام شد
عجیب ترین شکایت از مادر
هیچ گاه نتوانستم در ب رابر اقتدار و
نگاههای ترسناک مادرم خ واستههایم
را مطرح کنم تا جایی که او خودش
دختری را ب رایم انتخاب کرد و م را
پای سفره عقد نشاند ،در حالی که
من دختر دیگری را دوست داشتم اما
ج رئت اب راز عشق و عالقهام را نداشتم،
تا این که ...
به گزارش رکنا ،ج وان  28سالهای
که ب رای شکایت از مادرش وارد اتاق
مددکاری اجتماعی شده بود ،با بیان این
که مادرم با توهین و فحاشی و تخ ریب
ل وازم در محل کارم ،آبروی م را برده و
در این سن کتکم زده است ،به مشاور و
کارشناس اجتماعی کالنتری قاسم آباد
مشهد گفت :از همان دوران کودکی،
مادرم طوری با ما رفتار کرده بود که
همه خان واده تابع نظ رات او بودیم .هیچ
گاه ج رئت نداشتم برخالف میل مادرم
ح رفی بزنم یا رفتاری انجام بدهم .همه
اعضای خان واده بدون چون و چ را به
خ واستههایش عمل میکردیم .فقط
کافی بود نگاهی غضب آلود داشته
باشد تا از ترس به امر و نه یهایش
پاسخ مثبت بدهیم .حتی پدرم ج رئت
نمیکرد با او مخالفت کند .در واقع
مادرساالری عجیبی در خانه حکمفرما
بود ،تا این که من در سال آخر
دبیرستان عاشق دختر همسایه شدم.
در همین روزها بود که فهمیدم ق رار
است پروانه با پسر غ ریب های ازدواج
کند .تصمیم گ رفتم ماج رای عالقهام
به پروانه را ب رای مادرم بازگو کنم اما
هنگامی که در حال زمینه سازی ب رای
بیان خ واستهام بودم ،مادرم نگاهی به
چهرهام انداخت که از ترس زبانم بند
آمد و بالفاصله موضوع را عوض کردم.
مادرم دختر یکی از همکارانش را
ب رایم انتخاب کرده بود .خیلی زود با
«سوسن» که دختری مغرور و پ رتوقع
بود پای سفره عقد نشستم .گویی
نامزدم کپی مادرم بود .هر وقت با
نظرش مخالفت میکردم ،به گ رفتن
طالق یا به اج را گذاشتن مه ریه تهدید
م یشدم .از این که باید بقیه عمرم را
در کنار زنی سپری کنم که اخالق

مادرم را داشت ،زجر میکشیدم ولی
بازهم به خاطر تهدیدهای مادرم سکوت
میکردم و به زندگی با او ادامه م یدادم،
در حالی که هیچ عالقه قلبی به سوسن
نداشتم.
چند ماه بیشتر از ازدواجم نگذشته
بود که متوجه شدم پروانه از همسر
معتادش طالق گ رفته و با یک فرزند
پسر به خانه پدرش بازگشته است،
چ را که او از مادرم خ واسته بود تا در
شرکت من کاری ب رایش پیدا کند.
مادرم نیز که از عالقه من به پروانه
اطالع نداشت ،او را به عنوان منشی
دفترم مع رفی کرد .این در حالی بود که
هر روز فاصله بین من و همسرم بیشتر
و سردتر م یشد .تا این که باالخره یک
روز سوسن تصمیم گ رفت در خارج از
کشور زندگی کند و به همین دلیل
خیلی راحت از من جدا شد .بعد از
رفتن سوسن تصمیم گ رفتم دیگر ب رای
خودم زندگی کنم و روی پای خودم
بایستم .خالصه بدون اطالع مادرم و
به طور مخفیانه به پروانه پیشنهاد
ازدواج موقت دادم .او هم که از گذشته
احساس عاطفی نسبت به من داشت،
خیلی زود قبول کرد و من او را به عقد
موقت خودم در آوردم تا مخفیانه با هم
زندگی کنیم .ب رای پروانه و فرزندش
یک واحد آپارتمانی اجاره کردم و
هزینههایش را م یپرداختم ولی هنوز
بیشتر از سه ماه از این ماج را نگذشته
بود که مادرم پی به رابطه و ازدواج ما
برد .او با عصبانیت به منزل پدری
پروانه رفت و چنان آبروریزی به راه
انداخت که مادر پروانه سکته کرد و
به بیمارستان منتقل شد .او سپس ب رای
تنبیه پروانه به شرکت آمد و با توهین
و فحاشی و تخ ریب میز و صندل یهای
دفترم ،م را کتک زد و همسرم را
بیرون انداخت .این بود که تصمیم به
شکایت از مادرم گ رفتم تا این اندازه در
س رنوشت ،زندگی و آینده من دخالت
نکند .اما وقتی با خودم خلوت کردم
قلم را بر زمین گذاشتم چ را که او
مادرم است و من حق شکایت از او
را ندارم و ...

مسدود شدن حساب بانکی
پس از مفقود شدن سیمکارت در اسبابکشی!
معاون اجتماعی پلیس پیشگیری تهران از
سوءاستفاده یک باند کالهبرداری از سیمکارت
گمشده یک جوان خبر داد و گفت :این اتفاق
منجر به مسدود شدن حساب بانکی پسر جوان شد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛
سرگرد وحید سلطانی با اعالم خبر سوءاستفاده باند
کالهبرداری از سیمکارت مفقود شده پسر جوان،
درباره جزئیات این خبر اظهار کرد :مدتی قبل
جوانی  30ساله برای انجام امورات اداری به یکی
از شعبات بانک در تهران مراجعه کرد و متوجه
مسدود بودن حساب بانکیاش شد.
معاون اجتماعی پلیس پیشگیری تهران افزود :پسر
جوان با پیگیری و مراجعه به مرجع قضائی متوجه
شد حساب بانکیاش با دستور قضائی با شکایت
هشت شاکی درباره پرونده کالهبرداری مسدود
شده است.
وی ادامه داد :در بررسیهای پلیسی مشخص شد که پسر جوان دارای
سه سیمکارت است و یکی از سیمکارتها  6ماه قبل در اسبابکشی
خانهاش گم شده و با توجه به اینکه با سیمکارت گمشده کاری نداشته،
متوجه موضوع نبوده ،در حالیکه کالهبرداران از سیمکارت وی برای
اقدامات فریبکارانه خود استفاده کردهاند .این مقام انتظامی عنوان کرد:
پسر جوان در ادامه پیگیریها اطالع پیدا کرد که یک باند کالهبرداری

با استفاده از سیمکارت وی در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش و
تراکنشهای بانکی کردهاند و در برابر اتهام کالهبرداری قرار گرفته
است .سلطانی با اشاره به اینکه تحقیقات پلیسی برای شناسایی اعضاء
این باند که با سیمکارت پسر جوان از شهروندان کالهبرداری کرده
بودند ،در دستور کار قرار دارد ،گفت :شهروندان مراقب اسناد ،مدارک
و سیمکارت خود باشند و آنها را در گاوصندوق نگهداری کنند و از
طریق اپراتورهای مختلف پیگیر باشند که چند سیمکارت بهنام آنها
است تا افراد سودجو از سیمکارتهای شهروندان استفاده نکنند.

شلیک مرگ به صورت مرد دزفولی وسط خیابان
خانم مدیر باور ندارد

افراد ناشناس اقدام به قتل رساندن مرد میلیاردر دزفولی در منطقه
کیانپارس اهواز کردند.
به گزارش رکنا  ،در پی وقوع یک فقره قتل جوان تقریب ًا  40ساله با
سالح جنگی کلت کمری در منطقه مرفه نشین کیانپارس اهواز یک
منبع آگاه دراین خصوص به خبرنگار رکنا گفت:ساعت تقریبی 20:00
دوشنبه  26آبان ماه سرنشینان یک خودروی پراید در خیابان الهام غربی
منطقه کیانپارس کالنشهر اهواز اقدام به تیراندازی با کلت کمری به سر
و صورت یک مرد دزفولی که ساکن شهر اهواز بود کرده و وی را به
قتل رسانده و از محل گریختند.
گفته میشود همسر مقتول مدیر یکی از مدارس غیرانتفاعی محله
کیانپارس است.
قتل مرد میلیاردر دزفولی با کلت کمری در باالی شهر اهواز
این منبع آگاه اظهار داشت :هنوز علت وانگیزه این قتل مشخص نیست
و تالش برای شناسایی ودستگیری عامل یاعاملین این قتل دردستور کار
کارآگاهان دایره جنایی پلیس آگاهی استان خوزستان قرار دارد گفتنی

است پلیس استان خوزستان تاکنون هیچگونه اظهار نظری درخصوص
این قتل نکرده است و این در حالی است.
منابع محلی اظهار داشتند انگیزه قتل ،سرقت از مقتول بوده که این
موضوع مورد تائید قرار نگرفته است.
امیدواریم همانگونه که کشفیات پلیس توسط معاونت اجتماعی نیروی
انتظامی اطالع رسانی میشود موارد وقوع جرائم نیز بارسانه ای شود.

پلمب انبار احتکار سه میلیاردي پياز
در پاسارگاد

فرمانده انتظامی شهرستان پاسارگاد از شناسایی و پلمب یک انبار
احتكار پیاز به ارزش  3میلیارد ریال خبر داد.
سرهنگ مصطفی توکلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،در تشریح این خبر گفت :مأموران انتظامي شهرستان پاسارگاد
در راستای مبارزه با برهم زنندگان نظم اقتصادی ،با اقدامات فني و
تخصصي محل احتكار پیاز را در يك انبار شناسایی کردند.
وی افزود :مأموران پس از هماهنگي قضائي به محل مورد نظر اعزام و
در بازرسی از این انبار موفق شدند  80تن پیاز احتکار شده را کشف
كنند.
فرمانده انتظامی پاسارگاد با بيان اينكه در اين خصوص يك نفر
به مراجع قضائي معرفي شد ،عنوان داشت :کارشناسان ارزش اموال
مكشوفه را  3میلیارد ریال برآورد کرده اند.
سرهنگ توکلی ضمن تقدیر از همکاری و تعامل خوب مردم با پلیس،
تاکید کرد :پلیس با تمام توان و به کارگیری حداکثری امکانات خود
با پدیده شوم احتکار و قاچاق کاالهای اساسی مبارزه خواهد کرد.

دستگيري سارق سابقه دار با  38فقره
سرقت در فراشبند

فرمانده انتظامي فراشبند از شناسايي و دستگيري يك نفر سارق حرفهاي و
سابقه دار با  38فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سرهنگ دوم كرامت اله برومندي
در تشريح اين خبر بيان كرد :در پي شکايت فردي مبني بر سرقت منزل
وي ،موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران انتظامي قرار گرفت.
اين مقام انتظامي افزود :ماموران کالنتري مركزي فراشبند با بررسي سرنخ
هاي به جامانده و انجام اقدامات پليسي ،يک سارق سابقه دار را شناسايي
و با هماهنگي مقام قضائي در يک عمليات ضربتي آن را در مخفيگاهش
دستگير کردند.
سرهنگ برومندي با بيان اينكه متهم در بازجويي اوليه به  38فقره سرقت از
اماكن خصوصي و دولتي اعتراف کرد ،عنوان داشت :در اين خصوص يك
نفر مالخر نيز شناسايي و دستگير شد.
فرمانده انتظامي شهرستان فراشبند ،گفت :متهمان پس از تشکيل پرونده
تحويل مراجع قضائي و از آن طريق روانه زندان شدند.

