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خودکشی پسر شیرازی به خاطر سمیرا
تهدید چه بود؟

خاطر  به  شیرازی  جوان  محمد 
خودکشی  به  دست  سمیرا  نامزدش 
زد. سمانه او را زمانی ترک کرد که 
دوباره  و  زد  قولش  زیر  جوان  این 

شیشه کشید.
با  نامزدی ام  از  وقتی  چند  هنوز 
او  فهمیدم  که  بود  نگذشته  محمد 
معتاد به شیشه است، به همین خاطر 
به هم  او  با  را  نامزدی ام  می خواستم 

بزنم.
پیش  سال  دو  رکنا،  گزارش  به 
»محمد« به خواستگاری ام آمد و با 
نامزد  هم  با  خانواده ام  مثبت  جواب 
کردیم؛ اما بعد از مدتی متوجه شدم 
همان  از  دارد.  اعتیاد  شیشه  به  که 
اول می خواستم نامزدی ام را با او به 
هم بزنم که با اصرار او و گریه ها و 
مهلت  او  به  شد  قرار  التماس هایش 
اما  کند  ترک  را  اعتیادش  تا  بدهم 
هیچ  می گذشت،  زمان  قدر  چه  هر 
و  نبود  کردنش  ترک  از  اثری 
هر  من  به  هم  »محمد«  وابستگی 
خیلی  هم  من  و  می شد  زیادتر  روز 

از این وضعیت می ترسیدم.
دو روز قبل، پیامی با این محتوا به 
نیست و  بده شیشه  آمد حالم  دستم 
به  اشتباهی  را  پیام  که  شدم  متوجه 
با  بالفاصله  است،  کرده  ارسال  من 
تندی  به  و  گرفتم  تماس  »محمد« 
با او صحبت کردم و از او خواستم 
فراموش کند،  مرا  برای همیشه  که 
به  و گفت  التماسم کرد  بیچاره  اما 
سراغش  دیگر  بود  آخرم  بار  خدا 
اگر  تهدید کرد که  بعد  نمی روم و 
و  می کشد  را  خودش  کنم  ترکش 
و  نگرفتم  جدی  را  حرفش  هم  من 

گوشی را قطع کردم.
روز  و  شب  تمام  محمد  حرف های 
می توانستم  نه  می پیچید،  گوشم  در 
نمی دانستم  بخورم.  غذا  نه  و  بخوابم 
چه کار باید کنم، مدام این حرفش 

درگوشم بود که اگر مرا ترک کنی 
من خودم را می کشم، کم کم داشتم 
نکند  اینکه  فکر  و  می شدم  نگران 
مثل  باشد،  آورده  سرش  به  بالیی 

خوره به جانم افتاده بود.
با  بیاورم،  طاقت  نتوانستم  باالخره 
او تماس گرفتم اما جواب نداد. دلم 
خانه اش  در  به  می زد،  شور  خیلی 
کسی  زدم  زنگ  هرچه  و  رفتم 
جواب نداد. پیش برادرش »مهدی« 
او هم  او گفتم  به  را  ماجرا  و  رفتم 
زنگ  »محمد«  گوشی  به  بار  چند 
نبود.چون  جوابگو  کسی  اما  زد، 
»مهدی« کلید داشت با او به درب 
منزلش رفتیم و درب را باز کردیم. 
همه جا ساکت بود، »محمد« را چند 
تا  نشنیدم  جوابی  اما  زدم  صدا  بار 
صدا  مرا  »مهدی«  دفعه  یک  اینکه 
او  اینجاست،  »محمد«  بیا  که  زد 
افتاد  شکم  به  پذیرایی  سالن  وسط 
بود. کنارش  در  چاقو  یک  و  بود 
همه  خون  برگرداندیم،  را  او  وقتی 
جا را فراگرفته بود. رگ دست خود 
را با چاقویی که کنارش افتاده بود 
بیمارستان  به  سریع  را  او  بود،  زده 
پیدا  نجات  خوشبختانه  و  رساندیم 
کرد.اکنون نمی دانم چه کار کنم. او 
اراده ای برای ترک ندارد و همیشه 
نامزدی  اگر  که  می کند  تهدید  مرا 
می کشم.  را  خودم  بزنی،  هم  به  را 
می کند،  را  کار  این  او  مطمئنم 
سر  بر  و  کنم  چکار  نمی دانم  واقعًا 
دو راهی قرار گرفته ام. لطفًا کمکم 

کنید.

نگهداری بیش از 332 هزار عدد
مواد محترقه در منزل

انواع  انتظامی شهرستان المرد، 332 هزار و 112 عدد  با تالش مأموران 
مواد محترقه غیرمجاز کشف شد.

به گزارش روزنامه طلوع، فرمانده انتظامی استان فارس در گفت و گو 
با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی 
از  یکی  در  فردی  توسط  محترقه  مواد  فروش  و  خرید  و  نگهداری  بر 
روستاهای شهرستان المرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار 

گرفت.
سردار رهام بخش حبیبی ادامه داد: مأموران انتظامی ضمن هماهنگی با 
مقام قضایی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از یک منزل، 332 
هزار و 112 عدد انواع مواد محترقه کشف و در این رابطه یک متهم را 

دستگیر کردند.
به  متهم  به همراه  این خصوص پرونده تشکیل و  اینکه در  بیان  با  وی 
مرجع قضایی تحویل داده شد، گفت: کارشناسان ارزش این محموله را، 

یک میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد کرده اند.

باخت سیچوان در وقت اضافی با حضور 
ستاره اهوازی

بازی  یک  در  چین  سیچوان  تیم 
اهوازی  ستاره  حضور  با  نفس گیر 

بسکتبال آسیا شکست خورد.
تیم  اسپورت،  خوزستان  گزارش  به 
سیچوان چین که حامد حدادی ستاره 
دارد،  ترکیب  در  را  ایرانی  ملی پوش 
در یک بازی حساس مقابل گوانگژو 
به وقت اضافی کشیده شد،  چین که 

با نتیجه 114 بر 111 شکست خورد.
حامد حدادی در این دیدار 28 امتیاز، 

6 ریباند و 2 پاس گل به ثبت رساند.
تیم سیچوان با پذیرش این شکست از 
رده ششم به رده نهم جدول رده بندی 

سوپرلیگ بسکتبال چین نزول کرد.

نمایش ضعیف احسان پور با شکست مقابل 
حریف هندی

در  ایران  تجربه  با  آزادکار 
جام  آزاد  کشتی  نخست  دور 
متئوپلیکونه ایتالیا مقابل حریفی از 

هند تن به شکست داد.
رقابت های وزن  ایسنا،  به گزارش 
۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد جام بین 
رم  شهر  در  پلیکونه  متئو  المللی 

ایتالیا برگزار شد.
بهنام احسان پور، نماینده ایران در 

این وزن در دور نخست با نتیجه ۹ 
بر ۸ مقابل روهیت از هند مغلوب 

شد.
این  حضور  منتظر  باید   وی 
کشتی گیر در دیدار فینال باشد تا 
وی نیز به دیدار رده بندی راه یابد.
پیش از این علیرضا کریمی دیگر 
به  رقابت ها  این  در  ایران  نماینده 
مدال نقره وزن ۹۷ کیلوگرم رسید.

دختر نوجوان بوشهری به اردوی تیم ملی 
هندبال دعوت شد

ملی  فراخوان  از   بازیکن  شش 
ملی  تیم  اردوی  به  بانوان  هندبال 

نوجوانان ملحق شدند.
فراخوان ملی هندبال بانوان، در سالن 
با  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار 
بازیکن مستعد  از 30  شرکت بیش 
شرکت کنندگان  و  شد  برگزار 
و  پیکرشناسی  معیارهای  براساس 
استعدادیابی  کمیته  استانداردهای 
و  مربیان  نظر  زیر  فدراسیون 
مورد  کمیته  این  های  استعدادیاب 
درنهایت  و  گرفتند  قرار  بررسی 
قد  سانتیمتر   185 با  دهقان  محیا 
 185 با  ذوالفقارزاده  فاطمه  یزد،  از 
مائده  مازندران،  از  قد  سانتیمتر 
عشاقی با 174 سانتیمتر قد از تهران، 
زهرا افشاری با 178 سانتیمتر قد از 
سانتیمتر  با 174  زیناییان  مائده  قم، 
با  دهقان  یاسمن  و  اصفهان  از  قد 
171 سانتیمتر قد از بوشهر انتخاب و 

به کادر فنی تیم ملی نوجوانان دختر 
کشورمان معرفی شدند.

از  بازیکن  این شش  اساس  این  بر 
نوجوانان  ملی  تیم  اردوی  به  فردا 
از  روز،  سه  مدت  به  که  دخترمان 
17 تا 20 اسفند ماه، در سالن خانه 
قاسم  حاج  شهید  سردار  هندبال 
و  ملحق  می شود،  برگزار  سلیمانی 
زیر نظر کادر فنی تمرین می کنند.

الزم به ذکر است تیم ملی نوجوانان 
برای  را  خود  کشورمان  دختر 
قهرمانی  رقابت های  در  شرکت 

آسیا آماده می کند.

مشارکت هیئت های ورزشی فارس در پویش 
رهایی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد

هیئت های ورزشی فارس در پویش 
غیر  جرائم  زندانیان  آزادی  رهایی 

عمد شرکت کردند.
پایگاه  به گزارش روابط عمومی و 
کل  اداره  اطالع رسانی  و  خبری 
فارس  استان  جوانان  و  ورزش 
جلسه پویش رهایی آزادی زندانیان 
اداره  همکاری  با  عمد  غیر  جرائم 
استان  جوانان  و  ورزش  کل 
بسیج  و  ورزشی  هیئت های  فارس، 
استان  سطح  در  استان  ورزشکاران 
افراد  و  گردید  برگزار  فارس 
همچنین  و  خیرین  و  نیک اندیش 

و  ورزشی  هیئت های  از  تعدادی 
امر  این  در  استان  ورزش  جامعه 

خداپسندانه شرکت کردند.
دکتر  حضور  با  که  جلسه  این  در 
ورزش  امور  توسعه  معاون  ساالری 
بسیج  رئیس  مسکویی  استان، 
هیئت  رئیس  غرقی  ورزشکاران، 
زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزش های 
هیئت های  روسای  از  تعدادی  و 
بسیج  دفتر  محل  در  استان  ورزشی 
جامعه  گردید  برگزار  ورزشکاران 
این پویش رهایی  به  ورزش فارس 

و کار خداپسندانه دعوت شد.

ناکامی سوداگران مرگ در انتقال
چهار کیلو و 500 گرم شیشه

انتظامی شهرستان آباده از کشف چهار کیلو و 500 گرم مواد  فرمانده 
مخدر شیشه خبر داد.

گفت  در  مسعودی  ابوالفضل  سید  سرهنگ  طلوع،  روزنامه  گزارش  به 
انتظامی  مأموران  داشت:  اظهار  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گو  و 
این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور اصلی شیراز- 
اصفهان به یک دستگاه سواری پژو 206 مشکوک و دستور ایست دادند 

که راننده خودرو اقدام به فرار کرد.
در  و  متوقف  خودرو  گریز،  و  تعقیب  مسافتی  طی  از  پس  افزود:  وی 

بازرسی از آن 4 کیلو و 500 گرم مواد مخدر شیشه کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آباده گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر 

و به مقر انتظامی انتقال داده شد.
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  پیامبر گرامی اسالم  پیامبر گرامی اسالم)ص( :)ص( :

افتخار آفرینی کاروان ورزشی هرمزگان در رقابت های
پرورش اندام کشور

کاروان  گفت:  هرمزگان  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیئت  رئیس 
به  قهرمانی کشور  رقابت های  در  استان  اندام  پرورش  و  بدنسازی 
میزبانی کیش موفق به کسب سه نشان طال، ۲ نشان نقره، پنج برنز 
و کسب هفت مقام چهارمی، چهار مقام پنجمی و ۲ مقام ششمی شد.
این  اینکه  به  اشاره  با  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  اخالقی  حسین 
فیزیک،  کالسیک،  بادی  اندام،  پرورش  رشته های  در  مسابقه های 
هرمزگان  بدنسازی  افزود: کاروان  ماسکوالر  و  فیزیک کالسیک 
در رشته پرورش اندام مقام دوم و در رشته بادی کالسیک مقام سوم 

را از آن خود کرد.
از رقابت ها حمیدرضا  این دوره  بیان داشت در رشته فیزیک  وی 
سقایی و علی حیدری از استان هرمزگان به ترتیب مقام اول و پنجم 

را کسب کردند.
امید  اول  بادی کالسیک دسته  بیان داشت: همچنین در رشته  وی 
به  حسینی  عباس  سید  و  نیا  محمودی  محسن  سروستان،  فخاری 
ترتیب مقام های دوم، سوم و چهارم و در دسته سوم این رشته نیز 

صفا مهرام مقام چهارم را از آن خود کردند.

رئیس هیئت بدن سازی و پرورش اندام  هرمزگان اظهار داشت: در 
محمد  نیز  فیزیک کالسیک  رشته  پنجم  و  چهارم  سوم،  دسته های 
به  افراسیابی هرکدام  مرادی، حسن رضایی و ساسان  سربی، سعید 

ترتیب موفق به کسب مقام های پنجم، چهارم، سوم و ششم شدند.
اخالقی ادامه داد: در رشته پرورش اندام در وزن ۶۰ کیلوگرم سیوان 
تپانچه و در وزن ۶۵ کیلوگرم محمد جواد خرمی هر ۲ مقام چهارم 
را کسب کردند و در وزن های ۷۰ و ۷۵ کیلوگرم »محسن هادی 

نژاد« و »مهرداد آتش افروز« هر ۲ به مقام سوم دست یافتند.
کیلوگرم  در وزن ۱۰۰  اندام  پرورش  رقابت های  اضافه کرد:  وی 
فرشید افشار فاتح مقام اول و در وزن مثبت یکصد کیلوگرم محمد 

قائم مقامی جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد.
این مسئول ورزشی گفت: در وزن های منفی و مثبت ۷۵ کیلوگرم 
جوانان پرورش اندام، محمد سبحان نظری و نوید دهقانی به ترتیب 

مقام سوم و پنجم را به خود اختصاص دادند.
وی بیان داشت: در دسته یک بخش پیشکسوتان رقابت های پرورش 
محسن  ارزشمند،  علی  محمدجواد خرمی،  هم  قهرمانی کشور  اندام 
میری و علیرضا میری به ترتیب مقام های اول، دوم، پنجم و ششم 
را کسب کرده و در دسته دوم پیشکسوتان »علی کشاورز« مقام 

چهارم را کسب کرد.
همچنین در پایان علی کشاورز ورزشکار پیشکسوت رشته پرورش 
اندام هرمزگان به عنوان مرد اخالق این رقابت ها انتخاب و معرفی 
گردید. شانزدهمین دوره مسابقه قهرمانی کشور در روزهای ۱۴ و 
اندام،  با حضور ۵۱۸ ورزشکار در رشته های پرورش  اسفندماه   ۱۵
بادی کالسیک، فیزیک، فیزیک کالسیک و ماسکوالر با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی در تاالر شهر جزیره کیش برگزار شد.

راز قالبی بودنش فاش شد

آقازاده اردبیلی شکارچی دختران بود

جوان پلید که خود را در اردبیل آقازاده معرفی می کرد تا با این 
سمت قالبی زنان و دختران را فریب دهد شناسایی و بازداشت شد.
در  که  شخصی  گفت:  اردبیل  استان  فتای  پلیس  رکنا:رئیس 
دام  معرفی می کرد در  دندانپزشک  را پزشک و  اینستاگرام خود 

پلیس گرفتار شد.
دستگیری  از  اردبیل  استان  فتای  پلیس  رئیس  طالع،  قهرمان  علی 
دریافت  با  گفت:  و  داد  خبر  مجازی  فضای  در  قالبی  پزشک 
فریب  و  اخاذی  کالهبرداری،  درخصوص  متعدد  گزارش های 
ایجاد  با  که  شخصی  توسط  اینستاگرام  اجتماعی  شبکه  کاربران 
صفحات جعلی متعدد و گذاشتن پست ها و تصاویر خاص و معرفی 
اقدام به کالهبرداری می کرد، پرونده در  با عناوین مختلف  خود 

دایره قضائی پلیس فتا به جریان افتاد.
شیاد  این  که  شد  مشخص  اولیه  بررسی های  پی  در  داد:  ادامه  او 
سایبری با ایجاد صفحات جعلی و معرفی خود به عنوان پسر یکی 
از مقامات استانی در قالب دندانپزشک، مشاور تحصیلی و پزشک 
مشغول برقراری ارتباط با کاربران و مخصوصًا بانوان کرده و به 

بهانه های مختلف از آنان اخاذی و درخواست وجه می کند.
رئیس پلیس فتای استان اردبیل اظهار کرد: اقدامات فنی و پلیسی 
افسر پرونده مشخص کرد که این شخص یکی از متهمین حرفه ای 
جرائم  حوزه  در  فعالیت  سابقه  که  بوده  پلیس  تعقیب  تحت  و 

سایبری را نیز دارد.
با  و  اختفا  با ردگیری محل  سایبری  افسران  طالع گفت:  قهرمان 
هماهنگی مقامات قضائی متهم را در یک عملیات پلیسی در منزل 
پدری خود به همراه تجهیزات دیجیتالی دستگیر کردند و با تکمیل 

پرونده در اختیار قانون قرار دادند.
و  دختران  بخصوص  مجازی  فضای  کاربران  متأسفانه  افزود:  او 
زنان با دریافت پیام های عاطفی و مشاهده تعدادی عکس و فیلم 
اینکه شخص صاحب پیج در  باور  با  جذاب سریع گمراه شده و 
شبکه های اجتماعی همان شخصی است که ادعا می کند فریب خود 
با برقراری ارتباط باعث فروپاشی بنیان خانواده و سوءاستفاده از 

خودشان می شوند.

صفحه

فرار سرباز دست شکسته ایرانی از ترس مافوقش به افغانستان 

به گزارش رکنا، هنوز چند وقتی از قضیه بدرفتاری نماینده مجلس 
با  بدرفتاری  مضمون  با  فیلمی  که  است  نگذشته  راهور  سرباز  با 
سرباز زابلی و فرار وی به افغانستان در شبکه های مجازی در حال 

انتشار است.
پیگیری های خبرنگاران از مسئوالن حاکی از آن است که موضوع 
فوق صحت داشته و تاریخ وقوعش متعلق به یکسال پیش است که 
با ما فوق  بازه زمانی مذکور به موضوع رسیدگی شد و  در همان 

سرباز برخورد شدیدی صورت گرفت.

رایزنی های  طریق  از  هم  مذکور  سرباز  گزارش،  این  براساس 
به  نفر  دو  هر  و  شد  داده  برگشت  کشور  داخل  به  دیپلماتیک 
دادسرای نظامی معرفی شده و سرباز برای ادامه خدمت به خراسان 

شمالی منتقل شده است.
گفتنی است در فیلمی که در حال انتشار است سرباز هنگ مرزی 
زابل عنوان می کند که بعد از ضرب و شتم توسط درجه دار مافوق از 
ترس جانش به افغانستان پناه برده است در حالیکه دستش پانسمان 

شده است.

قضاوت دو داور بین المللی تکواندوی ایران در تورنمنت ترکیه

بین المللی ترکیه  ایرانی حاضر در تورنمنت  ناطقی داوران  حافظ مهدوی و منصور 
هستند.

نونهاالن،  سنی  رده  سه  در   G1 -  2021 ترکیه  بین المللی  تورنمنت  دوره  هشتمین 
نوجوانان و بزرگساالن طی روزهای 20 تا 22 اسفندماه و به میزبانی استانبول برگزار 
می شود. به گزارش طرفداری و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، حافظ 
مهدوی )داور درجه یک( و منصور ناطقی )داور درجه 2( داوران بین المللی تکواندو 

ایران هستند که در این رقابت ها به قضاوت می پردازند.

وضعیت پزشک گنابادی پس از تزریق واکسن روسی کرونا
علت بدحالی اش چه بود؟

رکنا: وزارت بهداشت به خونریزی پزشک ایرانی پس از تزریق 
واکسن اسپوتنیک واکنش نشان داد.

کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: 
یکی از همکاران پزشک ما در گناباد پس از تزریق واکسن روسی 
دیده  خون  او  مدفوع  در  نیز  آن  پی  در  و  گوارشی  عالئم   دچار 

شد.

به طور کلی هر واکسنی دارای عوارضی است و این موضوع بعید 
تزریق  از  پس  گوارشی  عالیم  بروز  اما  نیست؛  انتظار  از  دور  و 

واکسن  بسیار نادر است، اما بعید نیست.
در حال حاضر بروز عوارض گوارشی در همکار پزشک در حال 
به  مربوط  عوارض  این  نیست که  هنوز مشخص  و  است  بررسی 

تزریق واکسن است یا نه.


