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 طغیان سرخک
 از ترس کرونا

2 6

خبرتازه

 گفت وگوهای وین را
  با وسواس

 ادامه می دهیم

 فریاد مشترک
 خواننده ایرانی با 

برندگان اسکار و گرمی!

وزنه برداری  مدال آور  نخستین 
قهرمانی  رقابت های  در  دختران 
که در  گفت: خدا را شکر  جوانان جهان 
مسابقات قهرمانی جهان در ازبکستان 
خیلی  رسیدم.  برنز  مدال  سه  به 
ایستادن  برای  احساسم  و  خوشحالم 
قهرمانی  مسابقات  سوم  سکوی  روی 

جهان قابل توصیف نیست.
و  گفت  در  دوشنبه  روز  جمالی  یکتا 
کسب  خصوص  در  ایرنا  خبرنگار  با  گو 
مدال برنز رقابت های قهرمانی جوانان 
تجربه ام  اولین  داشت:   اظهار  جهان 
خوب  ازبکستان  جهانی  مسابقات  در 
این  به  عالی نسبت  بسیار  بود و حس 
رقابت ها داشتم و سطح مسابقات هم 

خیلی باال بود.
وی درباره اینکه به عنوان اولین دختر 
ایرانی در این رقابت ها به مدال رسیده 
است و احساس خود بابت این افتخار 
را شکر توانستم در  گفت: خدا  آفرینی، 
ازبکستان  جهان  قهرمانی  مسابقات 
حس  و  کنم  کسب  را  برنز  مدال  سه 

خیلی خوبی داشتم  و خیلی خوشحال 
چگونه  را  حس  این  نمی دانم  و  بودم 
کنم. ایستادن بر سکوی سوم  توصیف 
مسابقات قهرمانی جهان قابل توصیف 

نیست.
نوجوانان  قهرمانی  برنز  مدال  دارنده 
کرد: رقبای خوبی در این  جهان عنوان 
کشورهای مختلف حضور  از  مسابقات 
از آنها  داشتند و رکوردهایم با تعدادی 

نزدیک به هم بود.
مدت  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نداشته  تمرینات  در  چندانی  مشکل 
است، افزود: همه شرایط ما در اردوها 
به  تمرینات  در  هیچ وقت  و  بود  عالی 

مشکلی برخورد نکردم.
که  زمانی  از  کرد:  تصریح  جمالی 
شد،  شروع  ایران  در  زنان  وزنه برداری 
تعداد ورزشکاران عالقمند به این رشته 
کردند  زیاد شده است و خیلی پیشرفت 
گر این  و باز هم جای پیشرفت دارد و ا
آینده  یابد خیلی  روال همینطور ادامه 

وزنه برداری زنان روشن خواهد بود.

وی با تشکر از حمایت های فدراسیون 
مدت  این  در  کرد:  خاطرنشان 
کشید و باید  فدراسیون زحمات زیادی 
و  اردوها  برگزاری  برای  نیز  مسئوالن  از 

تمرینات مداوم و خوب تشکر کنم.
 ۸۷ دسته  وزنه بردار  جمالی«  »یکتا 
کیلوگرم تیم ملی جوانان دختر ایران روز 
گذشته در پیکارهای جهانی تاریخ ساز 
کیلوگرم  شد. او توانست با ثبت وزنه ۹۲ 
در  کیلوگرم   ۱۱۶ یک ضرب،  حرکت  در 
کیلوگرم  حرکت دوضرب و مجموع ۲۰۸ 
اولین  و  یابد  دست  برنز  مدال  سه  به 
زنان  وزنه برداری  تاریخ  مدال های 
کسب  کشورمان را در مسابقات جهانی 

کند.

تشدید  الیحه  جمهوری  رئیس 
با علم  که  مجازات مرتکبان قتل عمد 
قتل  قصاص،  مرتکب  امکان  عدم  به 
به  قانونی  تشریفات  برای  را  می شوند، 

مجلس شورای اسالمی ارسال کرد.
پایگاه  از  ایرنا  دوشنبه  روز  گزارش  به 
دولت،  هیات  دفتر  اطالع رسانی 
ماده  اصالح  الیحه  رئیس جمهوری 
مجازات  قانون  پنجم  کتاب   )۶۱۲(
مجازات های  و  )تعزیرات  اسالمی 
مجازات  تشدید  موضوع  با  بازدارنده( 
عدم  به  علم  با  که  عمد  قتل  مرتکبان 
امکان قصاص،  مرتکب قتل می شوند 
مجلس  به  قانونی  تشریفات  برای  را 

شورای اسالمی ارسال کرد.
برابر  در  جامعه  حساسیت  به  نظر 
جرم،  شدیدترین  عنوان  به  عمد  قتل 
عمومی  احساسات  شدن  جریحه دار 
وقوع  اثر  در  عمومی  نظم  در  اختالل  و 
سیاست گذاری  لزوم  نتیجه  در  و  آن 
کیفری برای افزایش بازدارندگی مجازات 
تعزیری قتل عمد در مواردی که مرتکب 

به هر دلیل قصاص نمی شود، معاونت 
رئیس جمهوری  خانواده  و  زنان  امور 
)قوه  دادگستری  وزارت  همکاری  با 
 )۶۱۲( ماده  "اصالح  الیحه  قضائیه( 
را  اسالمی  مجازات  قانون  پنجم  کتاب 

تدوین و به هیات دولت ارایه کرد.
امنیت  حفظ  هدف  با  الیحه  این 
حریم خانواده و حمایت از اخالق گرایی 
مادر،  پدر،  عمدی  قتل  با  مواجهه  در 
همسر و فرزند و ضرورت سخت گیری در 
مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز 
برقراری حمایت های خاص قانونی در 
مورد قتل افراد آسیب پذیر نظیر اطفال، 
زنان باردار و بیماران روانی و به منظور 
افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل 
عمدی، در جلسه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 

هیات وزیران به تصویب رسیده است.
 این الیحه قانونی در تاریخ ۸ خرداد 
والمسلمین  حجت االسالم  سوی  از 
برای  جمهوری  رییس  روحانی  حسن 
طی تشریفات قانونی به مجلس شورای 

اسالمی ارسال شد.

کسینه نکردن به موقع کودکان به بهانه کرونا و ترس از  وا
کز بهداشتی مشکالت دیگری ایجاد می کند مراجعه به مرا

مجازاتفرزندکشیتشدیدمیشود؟
دخترتاریخسازوزنهبرداریایران:
احساسمقابلوصفنیست

خطیب زاده،
سخنگوی وزارت امور خارجه: 

 علیرضا قربانی و ۱۰۰ موزیسین دیگر 
در تمنای صلح و آرامش

 

نوزدهمین بازیگر نقش تارزان مرد

سامورایی ها هفته اول لیگ 
 ملت های والیبال را 

با 3 برد متوالی پشت سر گذاشتند 

رئیس جمعیت هالل احمر از آمادگی   
برای ارایه خدمات به زائران در صورت 

برگزاری مراسم حج تمتع خبر داد

 

جو الرا در یک سانحه 
هوایی درگذشت

پایان امپراتوری ایران 
در والیبال آسیا؟

برگزاری کنترل  شده 
مراسم حج
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کسن ایرانی کرونا را آغاز خواهیم کرد وزیر بهداشت: از هفته آینده تزریق وا

کسن ایرانی بهتر است  یا    چینی؟ وا
3

گزارش »شهروند« از نجات یک اعدامی محکوم به قصاص

روایت 25 سال کما
7

جوانان 
هالل احمر 
پا به رکاب 

شدند

 

4
ح نوین سحاب  با اجرای طر

  در سراسر کشور و به منظور ارایه
خدمات بشردوستانه

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و واشینگتن پست

 را بخوانید

2

انصراف چین از میزبانی انتخابی 
جام جهانی، حاال شائبه هایی را 

درباره میزبانی بحرین هم به وجود 
آورده است

به استقبال مهم ترین 
روزهای سال فوتبال؛ 

از بحرین چه خبر؟

4

6

تازهها3

 4۰ داوطلب و امدادگر هالل احمر
 داستان های نجات را  برای شما روایت می کنند

این ویژه نامه را در تهران از کیوسک مطبوعاتی تهیه کنید
جهت دریافت شرایط خرید پستی این ویژه نامه عدد 2 را به شماره 5000262662 ارسال کنید

چهل شجاع دل ویژه نامه | اردیبهشت ماه 1400| 160 صفحه|  قیمت: 20 هزار تومان

14
00 

اه
ت م

ش
به

دی
| ار

مر
اح

الل 
ه ه

هفت
مه 

ه نا
ویژ

 شجاعدل چهل

40داوطلبوامدادگرهاللاحمر
برایشماروایتمیکنندداستانهاینجاترا


