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اخاذی با ادعای استخدام
جادوگر برای طلسم کردن «امباپه»
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«ماتیــاس پوگبــا» بــرادر پــل پوگبــا ،هافبــک تیمملی
فرانسه به اتهام اخاذی مسلحانه ،پشت میلههای زندان
قــرار گرفت .ماتیــاس پوگبای  ۳۲ســاله که خود نیز یک فوتبالیســت
حرفهای اهل کشــور گینه است ،متهم است برای سازمانی جنایی کار
میکند .برخی گزارشها میگویند او از ســتاره ســابق منچستریونایتد
طلــب  ۱۳میلیــون یــورو کرده و بــرادر دوقلویــش فلــوران را که برای
باشگاه سوپر لیگ هند بازی میکند ،تهدید کرده است .گفته میشود
عــاوه بر ماتیــاس پوگبا ،چهار مرد دیگر نیــز در این ماجرای پیچیده
دخیل هســتند .این افراد که بین  ۲۷تا  ۳۶ســال ســن دارند ،متهمند
در قبــال حمایــت از پل پوگبا ،از او طلب پول کردهاند .ســه نفر از این
افــراد محکوم به زندان شــدهاند و رســیدگی به اتهامــات فرد چهارم
هنوز به پایان نرســیده است .همه این افراد اعتراف کردهاند پل پوگبا
را تحت فشــار گذاشــتهاند .پل پوگبا از مارس گذشــته شــکایت از این
افــراد را در دادگاههــای ایتالیــا و فرانســه آغــاز و آنهــا را متهم کرد که
ماههــا او را تحت آزار و فشــار قــرار دادهاند و قصد اخاذی داشــتهاند.
دادستانها نیز اعالم کردند دو نفر از این متهمان در حالی که مسلح
بودهانــد از پــل پوگبــا  ۱۳میلیــون یورو طلــب کرده بودنــد .تحقیقات
قضایی همچنین نشاندهنده آن است که پل پوگبا پیش از این مبلغ
 ۱۰۰هــزار یورو به این گروه پرداخته اســت .ماتیــاس پوگبا به تازگی با
انتشــار عمومی یــک ویدیو ،اتهامــات عجیبی علیه بــرادرش مطرح
کــرده بود از جمله اینکه برادرش برای طلســم کــردن کیلیان امباپه،
مهاجــم فرانســوی تیم پاریســنژرمن و تیــم ملی فرانســه ،جادوگر
استخدام کرده است.
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تیــم ملــی کشــتی آزاد ایــران تحــت هدایــت پژمــان درســتکار موفــق
بــه کســب  2مــدال طــا 3 ،نقــره و  2برنــز در مســابقات کشــتی آزاد
قهرمانــی جهــان  2022در صربســتان شــد و پــس از امریکا که قهرمان
شــد ،عنــوان نایــب قهرمانــی را از آن خــود کــرد .در واقــع آزادکاران
برخالف فرنگیکاران عملکرد قابل قبولی داشتند و از سویی حضور
چهــرهای محبــوب چــون حســن یزدانــی باعــث شــد بامــداد سهشــنبه
فــرودگاه بینالمللــی امــام خمینــی(ره) مملــو از دوســتداران کشــتی
شــود .صدهــا نفــر از مــردم و عالقهمنــدان بــه کشــتی بامــداد امــروز
خــود را بــه فــرودگاه رســاندند تــا اســتقبال گــرم و پرشــوری از تیــم ملــی
کشــتی آزاد داشــته باشــند .البتــه درمیــان اســتقبالکنندگان ،تعــدادی
از مســئوالن وزارت ورزش ،کمیتــه ملــی المپیــک و خانوادههــای
افتخارآفرینــان کشــتی هــم حضــور داشــتند.
پژمــان درســتکار در حالــی کــه جام نقــرهای را باالی ســر برده بــود روی
پلههــای برقــی ایســتاد و در ایــن لحظــه مــردم یکصــدا با شــعار «ایران
ایــران» بــه اســتقبال تیمــی رفتنــد کــه ســتارههای دوستداشــتنی
زیــادی دارد .دقایقــی بعــد حســن یزدانــی بــه میــان مــردم رســید
و فریادهــا و تشــویقها بلندتــر هــم شــد و در میــان ازدحــام مــردم،
تعــدادی از دوســتدارانش بــا قلمــدوش کــردن او و نواختــن ســاز و
دهــل ،اســتقبال کمنظیــری از نایــب قهرمــان جهان انجــام دادنــد .در
ادامــه دیگــر قهرمانــان کشــتی هــم در محاصــره حاضــران قرارگرفتند
و در ایــن میــان رحمــان عمــوزاد و کامــران قاســمپور بهشــدت تشــویق
شــدند.
صحبتهایجنجالیپدریزدانیوانتقادازدبیر
علیاعظــم یزدانــی پدر حســن یزدانی کــه در فرودگاه حضور داشــت،
توگــو بــا خبرنگاران صحبتهایی غیرمنتظــره انجــام داد .او از
در گف 
صحبتهــای علیرضــا دبیر ،رئیس فدراســیون کشــتی مبنــی بر اینکه
حســن مقابــل تیلــور بــا تاکتیکــی اشــتباه کشــتی گرفــت ،ناراحــت بــود.
پــدر حســن یزدانــی گفــت« :پســرم دنبــال رکــورد نیســت؛ فقــط بــرای
شــادی مــردم کشــتی میگیــرد .پســرم دنبال ســرمربی نیســت ،پســرم
دنبال ریاســت فدراســیون نیســت ،پســرم دنبال شــورای شــهر نیست،
پســرم دنبــال نماینــده مجلــس شــدن نیســت .پســرم میخواهد بعد
از اتمــام دوران ورزشــی در مجموعــه خــودش بچههــا را آمــوزش
بدهــد و مثــل خــودش کشــتیگیر بــار بیــاورد .ســؤال مــن اینجاســت

آقــای دبیــر نیــم ســاعت مانــده بــه کشــتی فینــال چــرا بــه پســرم گفــت
بــا مربــی  110کیلویــی تمریــن کــن و ضربــان قلبــش را بــاال بــرد؟ او
بایــد پاســخ بدهــد .چــرا میگویــد کشــتی فقــط زیرکتــف زدن نیســت؟
حســن زیرکتــف میزنــد ،زیــر میگیــرد ،همــه کار میکنــد و کشــتی بلد
اســت .حســن را اینهــا نســاختند ،حســن را مربــی ســازنده ســاخت».
یزدانی:تیلورازنقاطضعفماستفادهکرد
بدیهــی بــود کــه حســن یزدانــی چهــره خاصــی بــرای خبرنــگاران
حاضــر در فــرودگاه باشــد .یزدانــی بــا کســب مــدال نقــره جهــان
در صربســتان ،جهــان پهلــوان تختــی را پشتســر گذاشــت و حــاال
رکــورددار مــدالآوری در ورزش ایــران محســوب میشــود .نکتــه حائــز
اهمیــت اینکــه وقتــی خبرنــگاری از او نظــرش را دربــاره صحبتهــای
انتقــادی پــدرش پرســید ،ســعی کــرد واکنــش ســنجیده و صبورانـهای
داشــته باشــد و هوشــمندانه دربــاره صحبتهــای دلســوزانه امــا
سرشــار از عصبانیــت پــدرش ،حــرف زد تــا از هــر سوءاســتفاده و
جنجالــی پیشــگیری کنــد .ســتاره محبــوب کشــتی ایــران و جهــان بــا
قدردانــی از مــردم کــه تحــت هــر شــرایطی حامـیاش هســتند ،درباره
گالیههــای پــدرش گفــت« :او عزیــز مــن اســت .شکســت ،ناراحتــی
دارد و ایــن ناراحتــی معمــوالً بــرای خانوادههــا بیشــتر اســت .تیلــور
از نقــاط ضعــف مــن اســتفاده کــرد و پیــروز شــد .مــن آن عملکــردی
را کــه میخواســتم نتوانســتم روی تشــک داشــته باشــم و در نهایــت
شکســت خــوردم ».یزدانــی صاحــب هشــتمین مــدال شــد و رکــورد
جهــان پهلــوان تختــی کــه  7مدال المپیــک و جهانی دارد را شکســت.
او در اینبــاره هــم صحبــت کــرد« :جهانپهلــوان تختــی چــه از نظــر
مدالــی و چــه از نظــر اخالقــی ســرآمد همــه ورزشــکاران ایــران اســت.
مــن دنبــال رکــورد نیســتم و انشــاءاهلل تــا زمانــی کــه کشــتی میگیــرم
هدفــم فقــط ایــن اســت کــه بتوانــم دل مــردم عزیــز کشــورم را شــاد
کنــم ».کاپیتــان تیــم ملــی کشــتی آزاد ایــران دربــاره صحبتهــای
دیویــد تیلــور مبنــی بــر اینکــه یزدانــی از معــدود کســانی اســت کــه
توانســته او را شکســت دهــد ،گفــت« :او همیشــه بــه مــن محبــت دارد.
امیــدوارم در آینــده نزدیــک بتوانیــم رقابــت ســالم و خوبــی داشــته
باشــیم و هــر کــس حقــش اســت بــه پیــروزی برســد».

توضیح سردار مهری درباره سربازی بیرانوند

رئیس ســازمان وظیفــه عمومی فراجــا توضیحاتی را درباره ســربازی
علیرضــا بیرانونــد ارائــه داد .به گزارش ایســنا ،ســردار تقــی مهری در
پاســخ به این ســؤال که گفته میشــود این فرد باید به ســربازی اعزام
شــود ،گفت :آقای بیرانونــد از معافیت تحصیلی برخوردارند و چنین
مواردی که مطرح میشود ،صحیح نیست.
تکذیب برگزاری غیرحضوری کالسهای دانشگاه تهران

دانشگاه تهران با صدور اطالعیهای برگزاری غیرحضوری کالسهای
درس خــود را تکذیــب کــرد .ایــن دانشــگاه تأکیــد کــرد :آمــوزش در
دانشــگاه تهران به صورت حضوری آغاز شده و بر اساس برنامهریزی
قبلی ادامه دارد و هیچگونه تغییری در این برنامهریزی اتفاق نیفتاده
است.
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