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معاون وزیر ورزش:

شرایط کرونایی کمتحرکی دانشآموزان
را تشدید کرده است

معاون فرهنگی و توسعه ورزش
قهرمانی گفت :طبق پایش معاونت
تربیت بدنی وزارت آموزش و
پرورش ،جمعیت دانشآموزی چاق
 ۳درصد بیشتر شدهاند و اگر رفتار
کمتحرکی ادامه یابد این افراد در
میانسالی به طور قطع چاق خواهند
بود.
به گزارش ایرنا ،سید عبدالحمید
احمدی در نشست شورای
سیاستگذاری «طرح ملی نشاط» با
محوریت رویداد ملی ورزشهای
الکترونیک افزود :برای رسیدن به
اهداف این طرح باید ظرفیتهای
همه دستگاهها ،نهادها و بخشهای
مختلف را به کمک ورزش همگانی
آورد تا بتوانیم یک کار بزرگ و
تأثیرگذار انجام دهیم.
وی عنوان کرد :تمرکز این طرح
روی ورزشهای الکترونیک است.
در شرایط فعلی جامعه با واقعیتی
به نام ورزشهای الکترونیک
مواجه هستیم که روز به روز بر
تعداد مخاطبان آن اضافه میشود.
ضمن اینکه نهادهای بینالمللی
ورزش نیز این بخش را به رسمیت
شناختهاند و برای آن فضای رقابت
حتی در سطوح المپیک ،بازیهای
یونیورسیاد و داخل سالن در نظر
گرفتهاند.
معاون وزیر ورزش گفت:
جمعیت قابلتوجهی به ورزشهای
الکترونیک مشغول هستند ،طبق

آمار  ۲۰میلیون کاربر آماتور
و سه میلیون کاربر حرفهای در
سراسر کشور داریم ،اکثریت
آنها را جوانان و نوجوانان تشکیل
میدهند .طرح ملی نشاط برای اولین
بار است که طراحی و برنامهریزی
شده و در تالش است که فعالیت
بدنی و ورزشهای الکترونیک را با
یکدیگر تلفیق کند.
احمدی به شرایط کرونایی کشور
هم اشاره کرد و افزود :شرایط
کرونایی کمتحرکی را تشدید کرده
که طبق پایش معاونت تربیت بدنی
وزارت آموزش و پرورش بر اساس
مطالعات انجام شده ،جمعیت دانش
آموزان چاق  ۳درصد بیشتر شدهاند
و اگر این رفتار کم تحرکی ادامه
داشته باشد این افراد در میانسالی
قطعًا چاق خواهند بود و در معرض
ابتال به بیماریهای گوناگون قرار
دارند .معاون وزیر ورزش ادامه داد:
بهتر است برای کرونا برنامهریزی
جدیتری داشته باشیم و بسترهای
مشارکت در فعالیت بدنی از راههای
گوناگون را فراهم کنیم.

پیامبر گرامی اسالم(ص) :

کسی که با تازیانه به ظلم ،دیگری را بزند
خداوند روز قیامت از او انتقام می گیرد
نهج الفصاحه971،

زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون
نجات غریق و غواصی مشخص شد
معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان
اعالم کرد که مجمع عمومی انتخابی فدراسیون نجات غریق و
غواصی هفتم بهمن ماه امسال برگزارمی شود.
به گزارش ایرنا ،این مجمع در محل آکادمی ملی المپیک برگزار
میشود و از بین  ۱۳نامزد که برای تصدی ریاست فدراسیون نا
نویسی کرد تنها صالحیت  ۶نامزد محمد بابایی ،عابد حقدادی،
مهدی حیدری ،رضا زندی خواری ،فرهنگ شادنیا و فاطمه
میرآخوری کاندیداهای انتخابات ریاست فدراسیون نجات غریق
و غواصی تأیید شد.
ایلخان نوری چهارم که دی ماه سال  ۹۶در انتخابات فدراسیون
نجات غریق و غواصی با کسب صد درصدی آرای اعضای مجمع به
عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد و به ریاست  ۲۸ساله مصطفی
میرسلیم در این فدراسیون پایان داد اما نتوانست دوره قانونی و چهار
ساله خود را به سرانجام برساند.
تابعیت مضاعف رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی باعث شد
تا در شهریورماه استعفا دهد و سرپرستی این فدراسیون را مهدی
مستجابالدعوه بر عهده دارد.
مجامع انتخابات فدراسیونهای ورزشی که به دلیل پاندومی ویروس

کرونا متوقف شده بود ،پس از گذشت  ۸۰روز از برگزاری آخرین
مجمع در  ۲۰مهرماه امسال ،با انتخابات فدراسیون ورزش روستایی و
بازیهای بومی و محلی در  ۱۰دی ماه از سر گرفته شد و پس از آن
مجامع انتخاباتی فدراسیونهای پزشکی ورزشی انتخابات و اسکی
هم برگزار شد .از طرفی با برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیونهای
بازیهای بومی محلی ،بدنسازی و پزشکی ورزشی و اسکی هنوز
زمان برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون شطرنج و موتورسواری و
اتومبیلرانی اعالم نشده است.

فیلیپ الم:

کیمیش رهبر آینده بایرن مونیخ خواهد بود
فیلیپ الم کاپیتان سابق بایرن مونیخ به ستایش از تواناییهای یوسوا
کیمیش پرداخت
یوسوا کیمیش هافبک  25ساله بایرن مونیخ یکی از کلیدیترین
بازیکنان این تیم است که نقش مهمی در موفقیتهای اخیر
باواریایی ها داشته است .این مسئله فیلیپ الم ،کاپیتان سابق بایرن
مونیخ را تحت تأثیر قرار داده است.
طرفداری | فیلیپ الم ،مدافع راست سابق بایرن مونیخ در مصاحبه
با کیکر ،در خصوص تواناییهای یوسوا کیمیش صحبت کرد:
یوسوا کیمیش سال به سال پیشرفتش بهتر شده و برای بایرن مونیخ
و تیم ملی آلمان مهرهای بسیار باارزش است ،به خصوص این که
او میتواند در دو پست بازی کند .پپ گواردیوال بود که اولین بار
کیمیش را در خط دفاعی به کار گرفت و از او در چندین پست
استفاده کرد .در نتیجه کیمیش تجارب زیادی در باالترین سطح
کسب کرد .حاال کیمیش بازیکنی ثابت شده است و یک بازیکن

کالس جهانی در پست هافبک و مدافع راست به شمار میرود .در
بایرن مونیخ عناصری تثبیت شده چون نویر ،آالبا ،بواتنگ ،مولر
و لواندوفسکی حضور دارند اما باالخره دوران آنها هم به پایان
میرسد و رهبران جدیدی چون کیمیش از راه خواهند رسید .به
زودی نوبت کیمیش میرسد.
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پایان مرحله دوم اردوی تیم ملی
کاراته بانوان
مرحله دوم اردو تیم ملی کاراته
بانوان کشورمان که در جزیره کیش
جریان داشت به پایان رسید و ملی
پوشان به تهران بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل
از روابط عمومی فدراسیون کاراته،
مرحله دوم اردو تیم ملی کاراته بانوان
کشورمان که از  ۴دی در مجموعه
ورزشی المپیک کیش آغاز شده بود
پس از  ۱۸روز تمرین کاراته کاها
امروز به پایان رسید .در این مرحله
از اردو تیم ملی کاراته بانوان حمیده
عباسعلی ،رزیتا علیپور ،سارا بهمنیار،
شیما آل سعدی ،فاطمه سعادتی و
نگین آلتونی حضور داشتند.
طبق اعالم کادر فنی ،مرحله سوم
اردوی تیم ملی کاراته بانوان

کشورمان از  ۲۸دی الی  ۴بهمن
ماه با رعایت پروتکلهای بهداشتی
در مجموعه ورزشی انقالب شروع
خواهد شد.
اردوهای ملی پوشان کاراته ایران
جهت حضور در رقابتهای کاراته
وان مراکش که یکی از رقابتهای
گزینشی برای المپیک توکیو است،
تشکیل شده است.

احسان لشگری در اردوی تیم ملی کشتی
حضور یافت
احسان لشگری دارنده مدالهای
برنز المپیک و جهان تماشاگر ویژه
تمرینات تیمهای ملی بود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،احسان
لشگری با حضور در خانه کشتی
شهید ابراهیم هادی ،ضمن دیدار با
رئیس و نایبرئیس فدراسیون ،از
نزدیک شاهد تمرینات تیمهای ملی
کشتی بود.
با توجه به رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،دارنده چهار مدال طالی
رقابتهای قهرمانی آسیا با رعایت

فاصله و از باالی سالن نظارهگر
تمرین ملی پوشان بود.

حـــــــــوادث
اعتراف به قتل مرد طالفروش
با آمپول بی هوشی
سه مرد تبهکار که برای سرقت از
مرد طالفروش او را به قتل رسانده
بودند در شعبه  ۴دادگاه کیفری استان
تهران محاکمه شدند.
به گزارش گروه حوادث جام جم
آنالین از باشگاه خبرنگاران جوان،
رسیدگی به این پرونده از سال ۹۸
با گزارش ناپدید شدن مردی میانسال
آغاز شد .همسر وی در توضیح ماجرا
به مأموران گفت :همسرم مازیار
طالفروشی دارد او هر روز ظهر به
خانه میآمد و پس از صرف غذا
دوباره به سرکارش برمیگشت،
اما امروز به خانه نیامد و هرچقدر
هم با تلفن همراهش تماس گرفتم
پاسخگو نبود و بعد از یک ساعت
هم تلفن همراهش خاموش شد .نگران
شدم و به مغازهاش رفتم که کرکره
مغازهاش پایین بود و داخل مغازه
هم کسی نبود .پس از اظهارات این
زن مأموران به مغازه مرد طالفروش
رفتند و تحقیقاتشان را آغاز کردند؛
در نخستین گام دوربینهای مداربسته
مورد بررسی قرار گرفت و مشخص
شد زمانی که مازیار در حال بستن
مغازهاش بود ،دو مرد با یک خودرو
که آرم اورژانس اجتماعی داشت به
سراغش آمده و او را سوار خودرو
کرده و از محل رفتهاند .دقایقی بعد
نیز آن دو مرد به مغازه برگشته و پس
از بازکردن مغازه به داخل رفته و بعد
از مدتی با دو کیسه خارج شده و در
مغازه را دوباره بسته و رفتهاند.
در ادامه مأموران شماره پالک
خودرو را استعالم کردند و معلوم شد
که پالک متعلق به یک خودروی
پراید سرقتی بوده است .جستوجوها
برای شناسایی آدمربایان و سارقان
ادامه داشت تا اینکه چند روز بعد
گزارش کشف یک جسد در اطراف
کهریزک به مأموران اعالم شد؛
مشخصات جسد کشف شده نشان

میداد که او همان مازیار است.
پس از آن مأموران در تحقیقات
تخصصی به یکی از اقوام مقتول به
نام حمید مشکوک شده و او بازداشت
شد .وی در همان ابتدا به قتل مازیار
اعتراف کرد و گفت :به همراه دو نفر
دیگر به نامهای مجید و ناصر دست
به این کار زدهایم ،البته قصدمان
کشتن مازیار نبود و فقط میخواستیم
طالها را سرقت کنیم .وی در توضیح
ماجرا اظهار کرد :چون میدانستم که
مازیار طالفروش است و وضع مالی
خوبی دارد ،موضوع سرقت از مغازه
او را با دو نفر از دوستانم در میان
گذاشتم و آنها هم پذیرفتند .قرار
بود من جای طالفروشی را نشان
دهم و آنها سرقت کنند .روز حادثه
دوستانم با لباس مخصوص به مقابل
طالفروشی رفته و خودشان را مأمور
اورژانس اجتماعی معرفی کردند
و گفتند درباره همسر سابقش چند
سؤال دارند .مازیار هم بدون اینکه
مقاومت کند سوار خودرو شد ،اما
وقتی متوجه شد دروغ گفتیم و قصد
سرقت داریم شروع به داد و فریاد
کرد که در همان لحظه مجید آمپول
بیهوشی به او تزریق کرد و بعد هم
ناصر کلید مغازه را از جیبش برداشت
و با مجید وارد مغازه مازیار شدند و
طالها را دزدیدند .بعد از آن هم از
شهر خارج شدیم میخواستیم مازیار را
در جایی رها کنیم و برویم که متوجه
شدیم او فوت کرده است .پس از
اعترافات حمید دو متهم دیگر که به
یکی از شهرستانها فرار کرده بودند،
شناسایی و بازداشت شدند و پرونده
آنها با صدور کیفرخواست برای
رسیدگی به شعبه  ۴دادگاه کیفری
استان تهران فرستاده شد؛ در ابتدای
جلسه رسیدگی به این پرونده اولیای
دم خواستار صدور حکم قصاص
شدند.

کشتی گیر اندیمشکی قصاص نشد
قصاص کشتیگیر اندیمشکی به تعویق افتاد.
برادر مهدی علی حسینی فرنگی کار اندیمشکی متهم به قتل
 ،گفت :حکم قصاص اجرا نشد و به ما برای جلب رضایت
خانواده مقتول ،یک هفته زمان داده شد.
حمزه علی حسینی درباره عدم اجرای حکم اعدام مهدی علی
حسینی ،اظهار کرد :قرار بود رأس ساعت  ۶صبح روز یکشنبه
حکم اعدام اجرا شود که با واسطهگری بزرگان اندیمشک،
سیاسیون و ورزشکاران ،یک هفته به ما فرصت داده شد تا
بتوانیم رضایت خانواده غالمیغیبی را جلب کنیم.
وی با بیان اینکه برادر من بامداد روز گذشته از قرنطینه
خارج شد ،گفت :خانواده مرحوم غالمیغیبی به ما اجازه
ورود به خانهشان را نمیدهند اما بزرگان وارد کار شدهاند و
با این خانواده صحبت داشتند که امیدواریم با خواست خداوند،
خانواده مقتول رضایت دهند .ورود جامعه ورزش و تماس قهرمانان
کشتی با خانواده غیبی تأثیر بسیاری داشته است.
به گزارش رکنا ،مهدی علی حسینی فرنگی کار اندیمشکی در سال

 ۹۴طبق حکم دادگاه متهم به قتل شد و پس از پنج سال حبس قرار
بود حکم قصاص او در پی عدم رضایت اولیای دم اجرا شود که
فع ً
ال یک هفته به خانواده علی حسینی برای جلب رضایت فرصت
داده شد.

پایان درگیری مسلحانه با مرگ گروگان و گروگانگیر
مرد گروگانگیر که مقابل چشمان پلیس گروگانش را
با شلیک گلوله به قتل رسانده بود خودش نیز با شلیک
پلیس مجروح شد و جان باخت.
به گزارش گروه حوادث جام جم آنالین از باشگاه
خبرنگاران جوان ،فرمانده انتظامی استان گیالن در
گفتگو با خبرنگار ما ،درباره جزئیات این پرونده
گفت :عصر شنبه  ۱۹دی با مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰تماس گرفته شد و خبر یک گروگانگیری در
منطقه غازیان شهرستان انزلی اعالم شد .پس از این
تماس مأموران بالفاصله به محل اعزام شدند و صحت
موضوع تأیید شد.
وی در ادامه افزود :همزمان با ورود مأموران به محل
مشخص شد که مردی میانسال در حالی که اسلحهای در
دست داشت مردی  ۴۵ساله را گروگان گرفته و تهدید
به مرگ میکند در حالی که مأموران سعی در آرام
کردن متهم و خلع سالح وی و آزادی گروگان داشتند
وی با مشاهده پلیس و به تصور اینکه زمان مناسبی
برای فرار از دست گروگانگیر است ،اقدام به فرار
کرد ،اما در همان لحظه مرد مسلح با دو گلوله از اسلحه شکاری که
همراهش بود گروگان را مورد هدف قرار داد و وی کشته شد .در
ادامه مأموران انتظامی برای کنترل اوضاع و حفظ جان سایرین با
رعایت قانون به کارگیری سالح به سمت گروگانگیر تیراندازی
کردند و وی را از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار دادند که
درنهایت وی را بازداشت و به بیمارستان منتقل کردند.
سردار ملکی درخصوص آخرین وضعیت متهم گفت :متهم صبح

دستگیری قاتل در شیراز بالفاصله
پس از وقوع قتل در روستا

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل  28ساله بالفاصله پس از وقوع قتل
در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع ،سرهنگ فرج شجاعی در گفتوگو با خبرنگار
پایگاه خبری پلیس ،اظهار داشت :پس از گزارش پلیس  110مبنی بر
یک مورد درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان شیراز،
بالفاصله تیمی از مأموران انتظامی در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد :در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد جوان  28سالهای به دلیل
اختالفات خانوادگی با پدر  69ساله خود درگیر و این درگیری منجر به
خفه شدن پدر توسط پسر میشود .فرمانده انتظامی شهرستان شیراز تصریح
کرد :با سرعت عمل و تالش مأموران انتظامی ،قاتل بالفاصله پس از وقوع
قتل در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد .سرهنگ شجاعی در پایان
گفت :عاقبتاندیشی در امور ،باال بردن آستانه تحمل ،داشتن مهارت حل
مسئله و احترام به قانون میتواند از وقوع جرائم اینچنینی جلوگیری کند.

جان باختن دو مأمور فداکار پلیس فارس
در شیراز

روز یکشنبه به سبب شدت خونریزی جان باخت و در حال حاضر
تحقیقات درباره علل این گروگانگیری از همسر گروگان و
فرزندش در جریان است.
بررسیها در این پرونده نشان میدهد مرد مسلح به تصور اینکه
مقتول برای همسرش مزاحمت ایجاد کرده وی را گروگان گرفته
و به خانهاش برده بود که با شروع درگیری و اطالع ماجرا به پلیس
سرانجام این پرونده با مرگ گروگان و گروگانگیر خاتمه یافت،
اما تحقیقات از همسر متهم درباره جزئیات این حادثه ادامه دارد.

دو مأمور فداکار پلیس استان فارس هنگام تعقیب و گریز خودرو
متهمان و بر اثر واژگونی خودرو در شیراز جان خود را از دست دادند.
به گزارش روزنامه طلوع ،معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس
در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در این خصوص اظهار
داشت :بامداد روز گذشته واحد گشت کالنتری  27گلستان شیراز هنگام
گشت زنی در مسیر کمربندی به سمت میدان صنایع ،به یک دستگاه
خودرو سواری با  3سرنشین مشکوک و دستور ایست میدهند.
سرهنگ کاووس محمدی با بیان اینکه سرنشینان خودرو بدون توجه به
ایست مأموران اقدام به فرار میکنند ،افزود :علیرغم هشدارهای مأموران
انتظامی و اخطار با شلیک تیر هوایی در جهت متوقف کردن خودرو،
راننده و سرنشینان خودرو به حرکت خود ادامه میدهند.
وی گفت :در هنگام تعقیب و گریز ،خودرو مأموران انتظامی از مسیر
منحرف و بر اثر برخورد شدید با موانع کنار بلوار ،متأسفانه دو تن از
مأموران انتظامی جان خود را از دست میدهند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس ضمن تسلیت و تعزیت به
خانواده این مأموران فداکار نیروی انتظامی استان ،تأکید کرد :شناسایی
متهمان به صورت ویژه در دستور پلیس آگاهی استان قرار گرفته و
اخبار تکمیلی متعاقبا اعالم خواهد شد.

