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 هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی
 و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست

روزنامه

سرمربی متهم اول شد؛

انتقادازعملکردشجاعخلیلزاده
وخارجیهایتیمالریانقطر

از  قطر  الریان  باشگاه  سابق  رئیس 
تیم  این  خارجی  بازیکنان  عملکرد 

انتقاد کرد.
روزنامه  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
علی  با  گفتگویی  قطر  »الشرق« 
الریان  باشگاه  سابق  رئیس  النعیمی 
و کارشناس فعلی فوتبال قطر داشته 

است.
بخشی از این گفتگو به عملکرد تیم 
از  خارجی اش  بازیکنان  با  الریان 
جمله شجاع خلیل زاده مربوط است.

خلیل  از  نامی  آنکه  بدون  النعیمی 
عملکرد  خصوص  در  بیاورد،  زاده 

الریان  مشکالت  گفت:  الریان  تیم 
ایجاد  تیم  سرمربی  آگیری  توسط 
در  الریان  مشکل  است.  نشده 
»یاسین  جز  به  خارجی  بازیکنان 
کمک  تیم  به  که  است  ابراهیمی« 

نکرده اند.
آگیری  جانشین  درباره  افزود:  وی 
مربی  فوتبال  یا سبک  ملیت  به  من 
روی  تاکیدم  بلکه  ندارم  اعتقاد 
تجربه مربی، رزومه کاری و تجربه 
و  خلیج فارس  منطقه  در  کاری اش 
و  درک  برای  عربی  کشورهای 

شناخت بازیکنان است.

پرسپولیسچهزمانیبایدبهقطربرود؟
قرنطینه چهار روزه در انتظار سرخپوشان

در ادامه دور برگشت مسابقات لیگ برتر هندبال زنان گرامیداشت 
شهدای مدافع سالمت، عصر دوشنبه ۲ دیدار در مشهد برگزار شد 
که در آنها تیم های شهید شاملی کازرون و ذوب آهن اصفهان بر 

حریفان خود پیروز شدند.
تأسیسات  تیم های  بین  مسابقات  این  ب  گروه  از  دیدار  نخستین 
مشهد  بهشتی  شهید  ورزشی  سالن  در  کازرون  شاملی  و  دریایی 
برگزار شد که در پایان این مسابقه تیم شهید شاملی با نتیجه ۲۵ بر 

۱۷ تیم تأسیسات دریایی را شکست داد.
در دیدار دیگر نیز تیم سنگ آهن بافق و ذوب آهن به مصاف هم 
نتیجه ۲۸ بر ۲۵ بر حریف خود غلبه  با  تیم ذوب آهن  رفتند که 

کرد.
فردا از تیم های گروه الف این مسابقات تیم فوالد مبارکه سپاهان 
با کربنات فیروزآباد و اشتاد سازه مشهد با پرسپولیس بهبهان با 

هم مسابقه خواهند داد.
هم از گروه الف این مسابقات تیم فوالد مبارکه سپاهان با نتیجه ۲۶ 

بر ۲۲ تیم هندبال بانوان اشتادسازه مشهد را شکست داد. 
لیگ برتر هندبال بانوان در ۲ گروه برگزار می شود که در گروه 

الف، تیم های اشتاد سازه مشهد، فوالد مبارکه سپاهان، پرسپولیس 
بهبهان، کربنات سدیم فیروز آباد حضور دارند و در گروه ب نیز 
تیم های تأسیسات دریایی، شهید شاملی کازرون، سنگ آهن بافق 

و ذوب آهن اصفهان قرار دارند.
مسابقات لیگ برتر هندبال زنان که از نهم آذرماه به میزبانی مشهد 

آغاز شده است تا ۱۴ آذر ادامه دارد.

لیگ برتر هندبال زنان
تیمهایهندبالشاملیکازرونوذوبآهناصفهان

حریفانخودراشکستدادند

اصول كافی،ج1،ص30

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

حـــــــــوادثحـــــــــوادث
خودکشیآیالردخترهشتسالهبندرعباسی

باتوصیهدوست12سالهاش در محله نظام آباد تهران
چشمیکهبهخاطرنگاهچپکورشد

برای  مشکلی  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
هفته ششم  در  مسابقه خود  برگزاری 
لیگ برتر ندارد و می تواند چهار روز 
مانده به برگزاری فینال لیگ قهرمانان 

آسیا، راهی دوحه قطر شود.
به گزارش ایسنا، فینال لیگ قهرمانان 
آسیا ۲۹ آذر در قطر برگزار می شود 
برگزاری  با  همزمان  پرسپولیس  و 
راهی  باید  برتری،  لیگ  مسابقات 
تست های  انجام  از  بعد  و  شود  دوحه 
دیدار  این  برگزاری  مجوز  مختلف، 
به  مسابقات  برگزاری  مسئوالن  از  را 

دست بیاورد.
کشور  این  سخت گیری  به  توجه  به 
پروتکل های  رعایت  در  عربی 
بهداشتی، پرسپولیس در زمان اعزام به 
قطر نباید هیچ بازیکن مبتال به کرونا 
باشد و در صورت وجود یک  داشته 
نمونه مثبت، کل کاروان این تیم باید 
به مدت دو هفته در قرنطینه کامل به 
سر ببرند که این موضوع ممکن است 
در  حضور  برای  سرخپوشان  شانس 

فینال را هم از بین ببرد.
با  لیگ  سازمان  مسئوالن  نتیجه  در 
از  قطر،  سخت گیری های  به  توجه 
پرسپولیس  برای حضور  قانونی  زمان 
و  نداشتند  کامل  اطالع  قطر  در 
نمی دانستند نیاز به لغو دیدار این تیم 

دارد  وجود  ششم  هفته  در  نساجی  با 
یا خیر؛ به طوری که سهیل مهدی در 
سیما،  سه  شبکه  برتر  فوتبال  برنامه 
اعزام  تاریخ  منتظر  باید  فعاًل  گفت: 
پرسپولیس به قطر باشیم چراکه مسئله 
قرنطینه را پیش رو خواهیم داشت. در 
نهایت اما پس از فینال لیگ قهرمانان 
برگزار  را  معوقه  بازی های  آسیا 
نیز سراغ  از آن  خواهیم کرد و پس 

شهرآورد خواهیم رفت.
مؤمنی،  موضوع،  این  از  بعد  دقایقی 
روابط  بخش  کارکنان  از  یکی 
بین الملل فدراسیون فوتبال اعالم کرد 
که سرخپوشان باید چهار روز زودتر 
از فینال یعنی ۲۵ آذر در دوحه حاضر 
شوند و بعد از انجام آزمایشات مربوط 
به کرونا، مجوز حضور در فینال را به 

دست بیاورند.
این قانون از زمان برگزاری مسابقات 
تیم های  و  می شود  رعایت  قطر  در 
شده اند.  آن  مشمول  غربی  و  شرقی 
زمان  و  شهریور  در  سرخپوشان 
هم  گروهی  دور  مسابقات  برگزاری 
چهار روز زودتر عازم قطر شده بودند 
و اخیرًا هم تیم های شرق آسیا چهار 
روز زودتر خودشان را به قطر رساندند 
تا برای اولین بازی های خود مشکلی 

نداشته باشند.

علت مرگ آیالر دختر هشت ساله بندرعباسی اعالم شد.
به گزارش رکنا ، سردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی هرمزگان 
گفت: در پی اعالم کالنتری 17 شهرستان بندرعباس در مبنی بریک 
فقره حلق آویزی واقع شهرستان بندرعباس و انتقال فرد به بیمارستان، 

ماموران انتظامی جهت بررسی موضوع به بیمارستان اعزام شدند.
پدر متوفی با حضور مأموران در اظهاراتش اعالم داشت دخترم شب 
گذشته با دختر همسایه برای بازی به پشت بام منزل رفته و وقتی صبح 
از خواب بلند شدم دیدم دخترم در منزل حضور ندارد به پشت بام رفته 

و مشاهده کردم که با طناب خود را حلق آویز کرده است.
با هماهنگی به عمل آمده اکیپی ازکارآگاهان مجرب پلیس آگاهی 
جرائم  با  مبارزه  اداره  رئیس  و  صحنه  بررسی  کارشناسان  از  متشکل 
جنایی به محل حادثه اعزام و تحقیقات از خانواده و دوستان وی آغاز 

شد.
یک  مشارکت  با  خودکشی  بندرعباسی:  ساله   8 آیالر  مرگ  علت 

دوست 12 ساله
به لحاظ اهمیت وحساسیت موضوع پیگیری پرونده به صورت ویژه 
درصحنه  مجدد  باحضور  کارآگاهان  و  گرفت  دستورکارقرار  وجدی 
نسبت به تحقیق از همسایگان، دوستان و تمام افراد که با متوفی در 

ارتباط نزدیک بودند، اقدام کردند.
مأموران طی اقدامات پلیسی به یکی از دوستان متوفی که دختری 12 
حادثه  صحنه  در  حضور  منکر  ابتدا  نامبرده  که  مظنون  می باشد  ساله 
می شد اما با مشاهده ادله پلیسی بیان داشت که شب حادثه به منظور 

بازی به باالی پشت بام رفتیم و با توجه اختالفات شدید خانوادگی و 
از آنجا که تحت تأثیر خودکشی یکی از دوستان خود بودیم، تصمیم 

گرفتیم خودکشی کنیم.
ساله   8 آیالر  خودکشی  تشویق  به  ساله   12 دوست  اعترافات 

بندرعباسی
این دختر نوجوان در ادامه اظهاراتش بیان داشت، نخست من خودم را 
حلق آویز کرده که تحمل ننموده و خودم را نجات دادم و سپس دوستم 
خودش طناب را دور گردنش پیچید و سپس من نیز طناب را به سمت 
باال کشیدم تا بی حال شد که بادیدن وضعیت وی ترسیده و برای به 
نجات او اقدام کردم اما متاسفانه نتوانستم طناب را از گردنش باز کنم 

و از روی ترس محل را ترک کردم.
جهت  می باشد  ساله   12 دختری  که  متهم  قضائی  مقام  دستور  حسب 

نگهداری تحویل اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس شد.

مرد عصبانی که به دلیل نگاه کردن 
چند جوان به وی با آن ها درگیر و 
آن ها  از  یکی  چشم  کوری  باعث 
شده بود در شعبه 1۰ دادگاه کیفری 

استان تهران محاکمه شد.
به گزارش خبرنگاران جوان، رسیدگی 
به این پرونده از زمانی آغاز شد که 
نظام  محله  در  شدند  مطلع  مأموران 
جوان  دو  میان  درگیری  تهران  آباد 
از  یکی  شدید  جراحت  به  منجر 
مجروح  جوان  است.  شده  آن ها 
منتقل  بیمارستان  به  مهدی  به نام 
شد و پس از چند عمل جراحی، تیم 
پزشکی اعالم کردند که وی یکی از 
چشمانش را از دست داده است. او 
مأموران گفت:  به  ماجرا  تشریح  در 
من به اتفاق چند نفر از دوستانم در 
خیابان ایستاده بودیم که به یکباره 
فردی به همراه چند نفر بدون هیچ 
چرا  که  جمله  این  با  و  مقدمه ای 
چپ چپ نگاه کردی به من حمله 
کردند و با چاقو و چماق به جانم 
را  چشمم  تا  شدند  باعث  و  افتادند 
از دست بدهم و حاال هم از حسن 
فریدون  به نام  دوستانش  از  یکی  و 
که ضاربان اصلی من بودند، شکایت 

دارم.
 در ادامه با شکایت مهدی، مأموران 
را  فریدون  و  حسن  مدتی  از  پس 
شناسایی  بودند،  متواری  مدتی  که 
پس از  فریدون  کردند.  بازداشت  و 
این  در  که  شد  مدعی  دستگیری 
درگیری نقشی نداشته است. با توجه 

اظهارات  و  فریدون  به گفته های 
شد  مشخص  پرونده  شهود  سایر 
به  زدن  آسیب  در  نقشی  او  که 
از  او  به همین خاطر  نداشته،  مهدی 
حسن  اما  شد،  آزاد  و  تبرئه  اتهام 
تحت  پرونده  متهم  تنها  به عنوان 
رد  با  قرار گرفت که وی  بازجویی 
ضربه ای  که  شد  مدعی  وارده  اتهام 
تشریح  در  او  است.  نزده  مهدی  به 
ماجرا گفت: شاکی مدام به من چپ 
چپ نگاه می کرد و همین موضوع 
لفظی  درگیری  او  با  تا  شد  موجب 
پیدا کنم بعد هم به من حمله کرد 
و من هم برای دفاع از خودم چاقو 
اما  گرفت،  باال  درگیری  و  کشیدم 
من ضربه ای به او نزدم. با این حال 
با توجه به شهادت شهود و شکایت 
متهم  علیه  کیفرخواست  مهدی، 
به  رسیدگی  برای  پرونده  و  صادر 
شعبه 1۰ دادگاه کیفری استان تهران 
رسیدگی  جلسه  شد.در  فرستاده 
قرار گرفت  ابتدا شاکی در جایگاه 
نیست  گذشت  به  حاضر  گفت  و 
او  است.  متهم  قصاص  خواستار  و 
اتفاق  این  با  من  سرنوشت  گفت: 
تغییر کرد و من حاضر به گذشت 
نیستم. سپس متهم به جایگاه رفت 
و یکبار دیگر اتهامش را رد کرد و 
گفت: قبول دارم که چاقو کشیدم، 
از  بعد  نکردم.  استفاده  آن  از  اما 
وکالی  و  شاکی  و  متهم  اظهارات 
رأی  صدور  برای  قضات  مدافع شان 

وارد شور شدند.

کمیته ملی المپیک ۲۵ درصد بودجه باقی مانده فدراسیون ها را 
واریز کرد تا آنها بودجه سال ۹۹ خود را به طور کامل دریافت 

کرده باشند.
 ۹۹ سال  مصوب   بودجه  چهارم   مرحله  ایسنا،  گزارش  به 
فدراسیون های ورزشی واریز شد  تا میزان دریافتی آنها  به صد 

درصد برسد.
این پرداختی ها شامل کلیه فدراسیون های ورزشی کمک گیرنده 
از کمیته ملی المپیک است که بر اساس سرفصل های تعیین شده 

ورزش قهرمانی توسط فدراسیون ها هزینه خواهد شد.
کمیته ملی المپیک ۷ میلیارد و ۳۲۹ میلیون  و ۹۰۰ هزار تومان 
این میان سه فدراسیون  به ۴۶ فدراسیون واریز کرده است. در 
بودجه  دریافتی  میزان  بیشترین  وزنه برداری  و  تکواندو  کشتی، 

را داشته اند. 

هزار   ۸۰۰ و  میلیون   ۵۹۸ تکواندو  تومان،  میلیون   ۶۰۵ کشتی 
تومان  و وزنه برداری ۵۶۲ میلیون  و ۵۰۰ هزار تومان دریافت 

کرده اند.
سه فدراسیون کارگری، دانش آموزی  و دانشگاهی نیز هر کدام 

با ۲۵ میلیون تومان، کمترین میزان دریافتی بودجه را داشته اند.

تسویهحسابکمیتهملیالمپیکبافدراسیونها
بودجه کامل پرداخت شد

خودرویسواریدرپارکینگساختمان
مسکونیآتشگرفت

آتش سوزی خودرو سواری در پارکینگ ساختمان مسکونی در فرهنگ شهر 
با حضور به موقع آتش نشانان مهار و خاموش شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی شیراز، 
این حادثه توسط ساکنان این ساختمان به سامانه 125 اطالع داده شد که با 
هماهنگی ستاد فرماندهی آتش نشانی شیراز بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 4 

این سازمان به محل حادثه در کوچه 23 فرهنگ شهر اعزام شدند.
در  و که  ام  بی  سواری  دستگاه خودرو  اعزامی، یک  آتش نشانان  گفته  به 
قسمت پارکینگ یک ساختمان مسکونی پارک شده بود، به دلیل نامشخصی 
طعمه آتش سوزی شد.در زمان حضور در محل حادثه دود زیاد ناشی از آتش 
به داخل  این خودرو تمام فضای پارکینگ را فراگرفته و همچنین  گرفتن 
طبقات ساختمان و واحدهای مسکونی نفوذ کرده بود.آتش نشانان که مجهز 
به دستگاه تنفسی شده بودند، درمیان دود غلیظ، وارد پارکینگ شدند و به 
سرعت با استفاده از لوله های آبرسان آتش نشانی به مقابله با آتش خودرو 

پرداختند و آن را در زمانی کوتاه خاموش کردند.
 گروه دیگری از آتش نشانان همزمان به جستجو در طبقات پرداختند که پس 
از بررسی مشخص شد تمامی ساکنان در لحظات اولیه این حادثه، ساختمان 
و واحدهای مسکونی خود را ترک کرده و به بیرون از ساختمان رفته بودند.
ایمن سازی  از  پس  آتش نشانان  و  نداشت  مصدومی  هیچ گونه  حادثه  این   
کامل محل حادثه، دودهای انتشار یافته در داخل ساختمان و پارکینگ را 
به وسیله فن های فشارقوی به بیرون تخلیه کردند.شایان ذکر است که علت 
وقوع این آتش سوزی در حال حاضر توسط کارشناسان آتش نشانی در حال 

بررسی است.

سرهنگ حسین مافی گفت: یک نفر در قالب نیروی معرفی شده از 
سوی شرکت های خدماتی به داخل منازل رفته و تحت عنوان نظافتچی 
را  سالمند  خانم های  فرد  این  است  می شده  کار  به  مشغول  منازل  در 

شناسایی کرده و با حمله به آن ها کیف را به سرقت می برده است.
است که  اخیر مشاهده شده  هفته های  برنا؛ طی روزها و  به گزارش 
و  می شوند  منازل شهروندان  وارد  مشاغلی خاص  عنوان  برخی تحت 
اقدام به سرقت به عنف از شهروندان می کنند. امری که در وهله اول 
به  نسبت  که  می خورد  رقم  خدمات  دهنده  ارائه  شرکت  کوتاهی  با 
بررسی سوابق نیروی به کار گرفته شده کوتاهی کرده و اعتماد مردم 

و آرامش آن ها را خدشه دار می کنند.
سرهنگ حسین مافی، سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در 
این خصوص به خبرنگار برنا گفت: طی روزهای اخیر 7 باند سرقت 
مربوط به شمال شهر تهران دستگیر و منهدم شدند. یک باند از این 

سارقین جز سارقان خطرناک و شناخته شده بودند.
سوی  از  شده  معرفی  نیروی  قالب  در  افراد  این  از  یکی  افزود:  او 

نظافتچی و  رفته و تحت عنوان  منازل  به داخل  شرکت های خدماتی 
در  فرد  این  است.  می شده  کار  به  مشغول  منازل  در  خدماتی  نیروی 
حوالی محله گاندی خانم های سالمند را شناسایی کرده و با حمله به 

آن ها کیف و وسایلشان را به سرقت می برده است.
را  افراد  این  که  خدماتی  کرد: شرکت  خاطرنشان  انتظامی  مقام  این 
معرفی کرده است نیز احضار شده اند و مراحل تحقیقات در خصوص 
این پرونده ادامه دارد. در حین وقوع این جرائم 2 نفر از شهروندان به 
شدت توسط این شخص مجروح شده اند و در بیمارستان بستری هستند.

این  گفت:  پایان  در  بزرگ  تهران  پیشگیری  پلیس  سوم  سرکالنتر 
شخص سرقت های خود را در خیابان انجام می داده است و خانه هایی را 
که در آن ها مشغول به کار بوده است عماًل به محلی برای مخفی شدن 
بدل کرده بود. این فرد از پشت به بانوان مسن حمله می کرده است و 
به زور اقدام به سرقت می کرده است. شرکت های خدماتی باید دقت 
باشند که به چه علت در استخدام  باید پاسخگو  نیز  کنند زیرا آن ها 

نیروی خدماتی اصول الزم را رعایت نکرده اند.

سركالنتر سوم پایتخت:

نظافتچیزورگیردستگیرشد
 احضار مدیر شرکت معرفی کننده

مرگدردناکدوجوان۲۹ساله
درنیریز

مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، موجب مرگ 2 جوان 2۹ ساله در شهرستان 
نی ریز شد.

سرویس خبری/ علیرضا مقدسی
با  مسمومیت  گفت:  خبری  نشست  دریک  نی ریز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
گاز مونوکسید کربن، موجب مرگ 2 جوان 2۹ ساله در شهرستان نی ریز شد.
سرهنگ سید محمد یوسفی  بیان کرد: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
11۰ مبنی بر حادثه گازگرفتگی منجر به فوت در یک منزل مسکونی واقع در 
خیابان خلیل شهید، بالفاصله ماموران به همراه دیگر نیروهای امدادی به محل 
اعزام شدند.وی تصریح کرد: ماموران با حضور در محل حادثه متوجه شدند 
این دو نفر 2۹ ساله در منزل مسکونی در حال استراحت بوده اند که بنا به نظر 
کارشناسان به دلیل استفاده از بخاری بدون دودکش دچار مسمومیت شده و 

جان خود را از دست داده اند.
سرهنگ یوسفی  با بیان اینکه جسد متوفیان برای طی مراحل قانونی تحویل 
وسایل  از  استفاده  هنگام  باید  شهروندان  کرد:  توصیه  شد،  قانونی  پزشک 
گرمایشی موارد ایمنی را جدی بگیرند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

بارسلونابرایخوشحالیگلمسی
جریمهمیشود!

قوانین  مطابق  بارسلونا  باشگاه 
خاطر  به  باید  اسپانیا  اللیگای 
خوشحالی گل لیونل مسی، جریمه 

شود.
به گزارش جام جم آنالین به نقل 
قوانین  از طرفداری و آ اس، طبق 
زدن  باال  یا  آوردن  در  گونه  هر 
پیراهن و نشان دادن پیراهن دیگر، 
چیزی  هر  یا  نقاشی  شعار،  نوشته، 
از این قبیل، با جریمه نقدی همراه 

است.
گل  خوشحالی  خاطر  به  بارسلونا 
بازیکن  این  احترام  ادای  و  مسی 
بازی  در  فقید  مارادونای  دیگو  به 

یورو   3000 باید  اوساسونا،  مقابل 
اسپانیا  فوتبال  فدراسیون  به  جریمه 
 91 قانون  مطابق  کند.  پرداخت 
گاه  هر  اسپانیا،  فوتبال  فدراسیون 
یا  گل  خوشحالی  برای  بازیکنی 
به هر دلیل دیگری در طول بازی 
پیراهن خود را درآورده یا باال بزند 
تصویر،  نوشته،  شعار،  گونه  هر  و 
تبلیغات، کلمات اختصاری، نقاشی 
به  توجه  بدون  دهد؛  نشان  را  و... 
هدف از این کار جریمه خواهد شد 
می گیرد،  که  اخطاری  بر  عالوه  و 
عنوان  به  نیز  یورو   3000 باید 

جریمه پرداخت کند.


