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کسی که خود را به فقیری بزند
فقیر می شود

نهج الفصاحه،1024روزنامه

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

حـــــــــوادثحـــــــــوادث
جسد مرد 55 ساله را به جای قبرستان به بانک بردند

اهالی یک روستا جسد هم محلی شان را برای خرج مراسم تدفینش 
به بانک بردند.

به گزارش گروه ترجمه رکنا، افراد روستایی در هند پس از این 
که متوجه شدند همسایه شان چند ساعتی است در خانه اش در گذشته 
برای خرج مراسم تدفین و کفن و دفنش خانه او را گشتند تا پول 
پیدا کنند اما وقتی با یک دفترچه پس انداز بانکی 1600 دالری رو 
به رو شدند جسد متوفی را به بانک بردند تا بتوانند از پس انداز او 
برای مراسم هایش استفاده کنند.رئیس بانک که این کار همسایه ها 
با اداره پلیس درخواست کمک کرد و این کار  با تماس  را دید 
آن ها را ترسناک عنوان کرد.بنا به گفته رئیس پلیس محلی، آن ها 
برای تأمین هزینه های خاکسپاری این مرد 55 ساله، دفترچه حساب 
بانکی او به همراه جنازه وی را برای قانع کردن رئیس بانک محلی 

در آزادکردن پس انداز بانکی اش به بانک بردند که سرانجام رئیس 
بانک برای انجام مراسم تدفین متوفی قبول کرد تا مبلغ 135 دالر از 

پول های او در بانک را آزاد کند.

یا قصاصم کنید یا آزاد
قاتل تهرانی آبروی زنش را برد

مردی که به خاطر سوءظن به همسر 
موقتش، وی و دختربچه اش را به قتل 
رسانده و به قصاص محکوم شده بود، 
با گذشت 7 سال در حالی که اولیای 
از  نبودند  حکم  اجرای  پیگیر  دم 

قضات درخواست آزادی کرد.
این  به  رسیدگی  رکنا،  گزارش  به 
سوزی  آتش  با   92 سال  از  پرونده 
مرگبار خانه ای مسکونی در یکی از 
محله های تهران آغاز شد که در آن 
زن جوانی به نام مهسا و دختربچه ای 
به نام سحر جان باختند و اجساد آنها 
به پزشکی قانونی منتقل شد. پس از 
پلیس در  مأموران آتش نشانی و  آن 
بررسی ها  در  و  شدند  حاضر  محل 
دریافتند که آتش سوزی عمدی بوده 
قانونی  پزشکی  دیگر  سوی  است.از 
کرد  اعالم  اجساد  معاینه  از  بعد  نیز 
و  رسیده  قتل  به  دختر  و  مادر  که 
سپس سوزانده شده اند. به این ترتیب 
قتل  ویژه  دایره  به  آنها  پرونده 
قتل ها  فرستاده شد و شناسایی عامل 
قرار  پلیس  مأموران  کار  دستور  در 
تحقیق  به  مأموران  ادامه  در  گرفت. 
از همسایه ها پرداخته و چند نفرشان 
خواستگار  مهسا  که  کردند  عنوان 
سمجی به نام حمید داشت اما به خاطر 
با  نداشت که  تمایلی  آینده دخترش 
اما سماجت حمید  کند؛  ازدواج  وی 
حتی همسایه ها را به ستوه آورده بود 
خواستگار  حادثه  روز  همسایه ها  و 

مهسا را در اطراف خانه دیده بودند.
با اظهارات همسایه ها مأموران حمید 
را که ساکن کهریزک بود شناسایی 
از  پس  حمید  کردند.  بازداشت  و 
کرد.  رد  را  قتل  اتهام  دستگیری 
را  مهسا  کیف  مأموران  وقتی  ولی 
متوجه  کردند  پیدا  حمید  خانه  در 
ادامه  بازجویی ها  و  شدند  او  دروغ 
را  قتل  اتهام  درنهایت  و  کرد  پیدا 
ازدواج  قباًل  مهسا  و گفت:  پذیرفت 
اینکه  با  داشت  دختر  یک  و  کرده 
من چند سالی از مهسا کوچکتر بودم 

اما به خاطر عالقه ای که به او داشتم 
پیشنهاد ازدواج دادم ولی او مخالفت 
کرد با این حال وقتی اصرار مرا دید 
به عقد موقتم در آمد. تا اینکه یک 
اتاق  در  رفتم  خانه اش  به  وقتی  روز 
خوابش یک گوشی تلفن همراه پیدا 

کردم که از وجودش خبر نداشتم.
یک  شماره  به  شماره ها  بررسی  در 
موضوع  همین  رسیدم.  ناشناس  مرد 
سبب شد تا با او درگیر شوم و مهسا 
ماندم  در خانه  از آن  بکشم. پس  را 
تا دخترش از مدرسه بیاید و بعد هم 
اینکه  برای  و  رساندم  قتل  به  را  او 
ردی از خودم به جا نگذارم خانه را به 

آتش کشیدم و فرار کردم.
علیه  کیفرخواست  متهم  اعترافات  با 
رسیدگی  برای  پرونده  و  صادر  او 
کیفری  دادگاه  وقت(   71 )شعبه  به 
جلسه  در  شد.  فرستاده  تهران  استان 
مقتول  دو  هر  دم  اولیای  رسیدگی 
برای  قصاص  حکم  صدور  خواستار 
متهم شدند. در ادامه حمید با حضور 
را  اعترافاتش  دیگر  بار  جایگاه  در 
با  قضات  آن  از  پس  و  کرد  تکرار 
پرونده  در  موجود  مدارک  به  توجه 
برای صدور رأی وارد شور شدند و 

متهم را به قصاص محکوم کردند.
قرار  تأیید  مورد  صادره  رأی 
لیست  در  متهم  این  نام  و  گرفت 
اما  گرفت  قرار  احکام  اجرای  شعبه 
فوت  مهسا  مادر  و  پدر  بعد  مدتی 
اجرای  نیز  آنها  وارثان  و  کردند 
اینکه  تا  نکردند  پیگیری  را  حکم 
آزادی  درخواست  دادگاه  از   متهم 

کرد.
درخواستش  به  رسیدگی  جلسه  در 
متهم گفت: من 7 سال است که در 
با  خانواده ام  هم  حاال  هستم.  زندان 
و  هستند  روبه رو  زیادی  مشکالت 
از قضات می خواهم تا تکلیف من را 
روشن کنند که اگر اولیای دم قصد 
کنید  ندارند شما کمکم  مرا  قصاص 

تا آزاد شوم.

 کشف 180 کیلو تریاک در عملیات 
مشترک پلیسی

و  فارس  استان های  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  مشترک  عملیات  در 
کرمان، 180 کیلو تریاک کشف شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از خبرنگار پایگاه خبری پلیس، در پی 
اقدامات اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس مبنی بر تردد 
یک دستگاه خودرو پژو پارس حامل مواد مخدر در محور سیرجان به 
سمت کرمان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 

قرار گرفت.
این گزارش حاکیست؛ مراتب به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان 
اطالع و اکیپی از مأموران انتظامی شهرستان سیرجان با پشتیبانی و هدایت 
اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس به محل مورد نظر اعزام 

شدند.
مأموران انتظامی به محض مشاهده خودرو، دستور ایست دادند و پس از 
مسافتی تعقیب و گریز، وسیله نقلیه را متوقف و در بازرسی از آن 180 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و در این رابطه یک سوداگر 
مرگ را دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی دادند.

کشف 234 کیلو تریاک در شیراز

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در بازرسی از یک خودرو 
زانتیا در شیراز، 234 کیلوگرم تریاک کشف شد.

گو  و  در گفت  زاده  ملک  یوسف  سردار  طلوع،  روزنامه  به گزارش 
مرکز  اعالم  پی  در  داشت:  اظهار  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با 
یک  بین  خسارتی  تصادف  وقوع   بر  مبنی   110 پلیسی  فوریت های 
شیراز،  شهر  محله های  از  یکی  در  دیگر  خودرو  دو  با  زانتیا  خودرو 
بالفاصله اکیپ گشت پلیس راهور جهت بررسی موضوع به محل اعزام 

شدند.
وی با بیان اینکه در بررسی های اولیه مشخص شد راننده زانتیا با رها 
کردن خودرو از صحنه تصادف متواری شده است، افزود: در بازرسی 

مأموران از این خودرو، 234 کیلوگرم تریاک کشف شد.
برای  تالش  اینکه  به  اشاره  با  فارس  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
هر  شهروندان  گفت:  دارد،  ادامه  متواری  متهم  دستگیری  و  شناسایی 
گونه اخبار و اطالعات خود پیرامون فعالیت افراد قاچاقچی را در اسرع 

وقت به پلیس اطالع دهند.

شرایط  درباره  اوکراین  دونتسک  المپیک  باشگاه  رئیس 
انتقال شهاب زاهدی توضیح داد.

شهاب زاهدی، مهاجم باشگاه المپیک دونتسک مورد توجه 
تیم های مختلفی قرار گرفته است.

به گزارش طرفداری و به نقل از سایت اسپورت اوکراین، 
والدیسالو گلزین، رئیس باشگاه المپیک دونتسک در مورد 
امضای قرارداد داخلی شهاب زاهدی با تیم زوریا لوهانسک 
گفت: بازیکن و مدیر برنامه اش می گویند که زوریا خواهان 
هیچ  تاکنون  اما  هستند  پروویچ  با  زاهدی  شهاب  معاوضه 
اگر  نکرده ایم.  دریافت  زوریا  سوی  از  روشنی  پیشنهاد 
بازیکنی پایش خود را در تیم دیگری می گذارد و خواهان 
برای  مشکلی  ما  نیست  دونتسک  المپیک  در  بازی  ادامه 

و  حرفه ای  باید  زاهدی  شهاب  جدایی  معتقدیم  نداریم.  جدایی اش 
اخالقی باشد.

رئیس باشگاه المپیک دونتسک اوکراین افزود:مشکلی برای تفاهم 
پیدا  ادامه  کنونی  شرایط  امیدوارم  اما  نداریم  لوهانسک  زوریا  با 
نکند. اگر پیشنهاد مناسبی برسد موافق جدایی شهاب زاهدی هستیم.

رئیس المپیک دونتسک: 

پیشنهاد مناسب برسد، شهاب زاهدی را می فروشیم

درخشان:

  رسول  پناه برود تا آرامش 
به پرسپولیس برگردد

فوتبال  تیم  پیشین  سرمربی 
است  بهتر  که  گفت  پرسپولیس 
از  رسول پناه  همانند  افرادی 
باشگاه  این  تا  بروند  پرسپولیس 

آرامش داشته باشد.
پیشکسوت  درخشان،  حمید 
پرسپولیس در مورد آخرین شرایط 

سرخپوشان گفتگویی انجام داد.
نقل  به  و  طرفداری  گزارش  به 
دیدار  درباره  درخشان  تسنیم،  از 
دربی  در  استقالل  و  پرسپولیس 
مستحق  گفت:پرسپولیس  پایتخت 
زدن گل های بیشتری بود. این تیم 
خیلی خوب بازی کرد و روی دو 
اشتباه گل خورد. پرسپولیس سوار 
را  پیروزی  استحقاق  و  بود  بازی 
داشت. استقالل چیزی برای گفتن 
همه  در  پرسپولیس  و  نداشت 

زمینه ها برتر بود. 
یحیی  که  انتقاداتی  درباره  وی 
گل محمدی بعد از دربی به حضور 
رسول پناه در پست ریاست هیئت 
داشت،  پرسپولیس  باشگاه  مدیره 
ما  فوتبال  در  کرد:متأسفانه  عنوان 
همه چیز برعکس است، یک مدیر 

باید مدیریت و به تیم کمک کند 
ولی حضورش بدتر حاشیه درست 
می کند. یک مدیر باید همه چیز را 
برای سرمربی فراهم کند تا دست 
باشد  باز  نتیجه گیری  برای  مربی 
ولی همه فشارها را روی سرمربی 
وظایف  ما  مدیران  می گذارند. 
می کنند  فراموش  را  مدیریتی شان 

و این مشکالت به وجود می آید. 
پرسپولیس  فوتبال  پیشکسوت 
درباره حضور رسول پناه خاطرنشان 
رزومه  که  فردی  کرد:حضور 
دارد؟  فایده ای  چه  نداشته،  خوبی 
بهتر است افرادی نظیر رسول پناه 
بقیه  و  برگردد  آرامش  تا  نباشند 
انجام  راحت تر  را  کارشان  بتوانند 

دهند.
درخشان درباره انتخابات فدراسیون 
کریمی  علی  ثبت نام  و  فوتبال 
که  است  خوب  خیلی  گفت: 
فوتبالی ها به فوتبال بیایند و کمک 
فوتبال  کارشان  افراد  این  کنند. 
است  همین  نگاه  بهترین  و  بوده 
که فوتبالی ها وارد فوتبال شوند و 

خودشان مدیریت کنند.  

 تبسم پاسارگاد و شهرداری جهرم نمایندگان فارس 
در رقابت های هندبال جوانان کشور

از  پاسارگاد  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
هندبال  مسابقات  به  شهرستان  این  تبسم  تیم  اعزام 

جوانان کشور خبر داد.
کل  اداره  خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
اداره  رئیس  جعفری  مهدی  فارس،  جوانان  و  ورزش 
ورزش و جوانان شهرستان پاسارگاد با اعالم این خبر 
گفت: رقابت های هندبال جوانان کشور با حضور 20 
تیم از روز پنجشنبه 2 بهمن ماه به میزبانی شهر قم آغاز 

می شود.
وی افزود: تبسم پاسارگاد و شهرداری جهرم نمایندگان 

استان فارس در این رقابت ها می باشند.
مبارکه  فوالد  اراک،  ثامن الحجج  بهبهان،  نشاط  قصر 
پاسارگاد  مهاجران،  شهرداری  ذوب آهن،  سپاهان، 

شهرکرد، آکادمی اندیشه شهرکرد، کات شاهرود، درخشان کویر، 
کرمان،  تهران، مس  دریایی  تأسیسات  ارومیه،  ثانیه  بئر  گلستان، 
نماینده  کردستان،  بیجار  نماینده  باوی،  نماینده  تبریز،  نماینده 
گرمسار و نماینده قم دیگر تیم های حاضر در این رقابت ها هستند.

جعفری گفت: قرعه کشی این دوره پیش از آغاز مسابقات انجام 
خواهد شد.

بیان  پایان  در  پاسارگاد  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
ملی پوش  کونجانی  محمد  را  پاسارگاد  تبسم  تیم  هدایت  داشت: 

باسابقه کشورمان برعهده دارد.

خودکشی پزشک کانادایی به دلیل فشارهای روانی ناشی از کرونا

به  این کشور  پزشکان  از  یکی  کانادا،  مقامات کشور  گفته  طبق 
به  دست  کرونا  بیماری  از  ناشی  روانی  و  روحی  فشارهای  دلیل 

خودکشی زده است.
خودکشی  پویا؛  خبرنگاران  باشگاه  اجتماعی  خبرنگار  گزارش  به 
و  روحی  فشارهای  دلیل  به  کانادا  ِکبِک  ایالت  در  پزشک  یک 
روانی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، موجی از نگرانی را در 

سراسر جامعه پزشکی کانادا ایجاد کرده است.
پایگاه خبری global news در این باره نوشت: اوایل ژانویه کارینه 
دیون 35 ساله، پزشک اورژانس در گرانبی کانادا بر اثر خودکشی 
جان خود را از دست داد؛ خانواده او استرس و فشارهای روحی و 
روانی ناشی از همه گیری کرونا را علت خودکشی وی بیان کردند.
نهید دوسانی پزشک فعال در یک مرکز اورژانس و فعال عدالت 
سالمت درباره خودکشی دیون گفت: مرگ او باعث شد تا مردم 
از فشار بی سابقه ای که کارکنان بهداشت در خط مقدم این بیماری 

همه جانبه تجربه می کنند، مطلع شوند.
او ادامه داد: در طول این همه گیری کارکنان بهداشتی ما در خط 
بار  و  اندوه  و  غم  خسارات،  روحی،  استرس  آن  با  مبارزه  مقدم 

سنگینی را تجربه کرده اند که تحمل آن بسیار دشوار است.
 

  )CAEP( بر اساس نظرسنجی اخیر انجمن پزشکان اورژانس کانادا
و سازمان ملی نمایندگی پزشکان اورژانس در سراسر کانادا، میزان 
درصد   86 حدود  اورژانس  در  مشغول  پزشکان  شغلی  فرسودگی 

تخمین زده شده است.
بیان کردند که در طول  افراد نظرسنجی شده  از  حدود 14 درصد 
خدمت خود در فوریت پزشکی، خودکشی را تصور می کردند و از 
این تعداد پزشکان تقریبًا 6 درصد به طور فعال در سال گذشته اقدام 

به خودکشی کرده اند!

مرد بیمار پزشکش را به قتل رساند 
بیمار عصبانی پزشکش را به خاطر درد زیاد به قتل رساند.

 به گزارش گروه ترجمه رکنا، بیمار 22 ساله پس از عمل جراحی 
با  که  زمانی  خاطر  همین  به  بود  آمده  ستوه  به  زیاد  درد  از  فکش 
مقاومت پزشکش برای تزریق مسکن رو به رو شد با شی دکوری 

قربانی را مورد ضرب و شتم قرار داد و به قتل رساند.
گزارش های پلیس نشان می دهد که او بارها به خانواده و دکترش 
از درد زیاد فکش اعتراض کرده بود اما دکتر به وی گفته بود که 

دردش به زودی قطع خواهد شد اما درد زیاد او موجب شد تا متهم 
پزشک 64 ساله را با کوبیدن شی دکوری بر سر و صورت و فکش 

به قتل برساند.
مجرم پس از دستگیری اعتراف کرد که قتل دکتر جراح به خاطر 
حرف خداوند بوده که چشم در برابر چشم است به همین خاطر با 
کوبیدن شی به فک مقتول او را به قتل رساند تا قانون فک در برابر 

فک را اجرا کند.

اولین حضور طارمی در او کالسیکو 
مواظب باشید پنالتی ندهید!

در حساس ترین دیدار باشگاهی در 
پرتغال دو تیم مطرح پورتو و بنفیکا 

برابر هم به میدان می روند.
به گزارش ایسنا، در هفته چهاردهم 
یک  شنبه  فردا  بامداد  پرتغال  لیگ 
دیدار حساس برگزار می شود جایی 
بنفیکا  دیدار  به  خانه  در  پورتو  که 
ترین  حساس  دیدار  این  رود.  می 
پرتغال  فوتبال  در  باشگاهی  دیدار 
معروف   "O Clássico" به  است که 

شده است.
این دو تیم در مجموع ۲۴۵ بار برابر 
هم به میدان رفتند که ۹۷ برد برای 
ثبت  بنفیکا  برای  برد   ۸۸ و  پورتو 
شده است و ۶۰ دیدار نیز با تساوی 

خاتمه یافته است. 
که  ایرانی  مهاجم  طارمی  مهدی 
در  درخشش  واسطه  به  قبل  فصل 
ریو آوه توانست راهی پورتو شود، 
در هفته های اخیر بسیار خوب عمل 
کرده است و به همین خاطر رسانه 
به  این دیدار  از  پرتغالی پیش  های 
سراغ او رفتند و از او به عنوان امید 

اول گلزنی پورتو یاد کردند. 
هنر مهدی طارمی در مدت حضورش 
و  به گلزنی  تنها  پرتغال  فوتبال  در 

او  و  است  نشده  خالصه  گل  پاس 
نیز  پنالتی  زمینه کسب  در  توانسته 
همین خاطر  به  و  ظاهر شود  موفق 
هواداران  اجتماعی،  های  شبکه  در 
بنفیکا به تیم شان هشدار دادند که 
به هیچ وجه این بازیکن  را با خطا 
مراقب  کامال  و  نکنند  سرنگون 
حرکات او در محوطه جریمه باشند 

تا داور خطای پنالتی اعالم نکند. 
پورتو که اوتاویو را برای این دیدار 
برای  است،  داده  دست  از  حساس 
اسپورتینگ  با  اختالف  کردن  کم 
جدال  این  پیروز  باید  صدرنشین 

حساس باشد.
دو تیم در ابتدای فصل در سوپرجام 
گرفتند  قرار  هم  برابر  نیز  پرتغال 
بر  دو  برتری  با  پورتو  تیم  که  
قهرمانی  عنوان  بنفیکا  مقابل  صفر 
کرد  کسب  را  پرتغال  سوپرکاپ 
تیم  با  زود  خیلی  طارمی  مهدی  تا 
برسد.  قهرمانی  مقام  به  جدیدش 
بازی  در  پورتو  تیم  ایرانی  ستاره 
اصلی  ترکیب  در  هم  بنفیکا  مقابل 
قرار داشت و با گرفتن یک پنالتی 
مهمی  نقش  پاس گل  دادن یک  و 

در قهرمانی تیمش داشت.


