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در  شدیم  تهران  راهی  که  زمانی 
به  شوهر  و  زن  این  راه  میانه های 
تعارف  انگور  طعم  با  دلستر  من 
کردند، من دلستر را نوشیدم و پس 
از خوردن آن گیج شدم، سرگیجه 

پیداکرده و خواب آلود شدم.
به  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
جاری  آبان ماه   11 تسنیم؛  از  نقل 
یک  نبرد   132 کالنتری  مأموران 
زن و مرد را به اتهام آدم ربایی در 
خیابان هاشم آباد بازداشت کردند.

آدم رباها  توسط  که  فردی 
به  اظهاراتش  در  بود  دزدیده شده 
مأموران گفت: من ساکن اصفهان 
هستم و با خودرویم کار می کنم، 
و  زن  یک  جاری  آبان ماه   10
به عنوان مسافر سوار  افغان را  مرد 
با  شد  قرار  و  کردم  خودرویم  بر 
دریافت 250 هزار تومان آن ها را 
راهی  که  زمانی  بیاورم؛  تهران  به 
این  راه  میانه های  در  تهران شدیم 
با طعم  دلستر  من  به  و شوهر  زن 
دلستر  من  کردند،  تعارف  انگور 
آن  خوردن  از  پس  و  نوشیدم  را 
و  پیداکرده  سرگیجه  شدم،  گیج 
خواب آلود شدم اما به هر صورت 

که بود تا تهران رانندگی کردم.
وی ادامه داد: زمانی که به تهران 
رسیدم زن و مرد افغان درحالی که 
گیج بودم مرا به یک خانه در طبقه 
که  بردند  مسکونی  منزلی  چهارم 
حدود  شدم،  بی هوش  آنجا  در 
بیدار  خواب  از  صبح  پنج  ساعت 
این زن و  متوجه شدم که  شده و 
که  بسته اند  مرا  دست وپاهای  مرد 

رها  مرا  کردم  التماس  آن ها  به 
تقاضای  من  از  آن ها  اما  کنند 
پول کردند و گفتند برای دریافت 
بگیرم  تماس  خانواده ام  با  پول 
سپس مرد افغان مدارک و سوئیچ 
خودرویم را گرفت و به زنی که 
آنجا بود یک شوکر داد و گفت 
باشد  جمع  من  به  نسبت  حواسش 
با شوکر  اگر تکان خوردم مرا  و 

بزند.
سال   57 که  پرونده  این  شاکی 
به  اظهاراتش  ادامه  در  دارد،  سن 
مرد  درنهایت  گفت:  مأموران 
و  من  و  شد  خراج  خانه  از  افغان 
زن افغان در خانه بودیم که پس از 
چند ساعت من در فرصتی مناسب 
موفق شدم دستم را بازکنم و پس 
با  رباینده  زن  با  شدن  درگیر  از 
و  کرده  باخبر  را  مردم  دادوبیداد 
آدم رباها  دست  از  فرار  به  موفق 

شدم.
متهمان،  این  بازداشت  از  پس 
شعبه  به  تحقیقات  برای  آن ها 
هشتم دادسرای امور جنایی تهران 
منتقل شده و قاضی ایلخانی از آن ها 

بازجویی کرد.
مرد رباینده که 26 سال سن دارد 
راننده  ربایش  به  تحقیقات  در 
داخل  که  گفت  و  کرد  اعتراف 

دلستر کلونازپام ریخته است.
متهمان این پرونده تاکنون به یک 
شیوه  همین  به  دیگر  فقره سرقت 
اعتراف کرده و تحقیقات از آن ها 
توسط مأموران اداره آگاهی ادامه 

دارد.

دستگیری  از  استان  انتظامی  فرمانده 
عنوان  تحت  که  داد  خبر  فردی 
 20 خارجی،  خودروهای  واردکردن 
استان  از شهروندان در  ریال  میلیارد 

هرمزگان کالهبرداری کرده است.
در  گودرزی  احمدعلی  سردار 
با خبرنگار پایگاه خبری  گفت وگو 
بیان کرد: کارآگاهان پلیس  پلیس، 
دریافت  به دنبال  استان  آگاهی 
موضوع  با  نیابت  پرونده  فقره  یک 
هرمزگان،  استان  از  کالهبرداری 
رسیدگی به پرونده را در دستور کار 

خود قراردادند.
تحقیقات  اساس  بر  افزود:  وی 
بهانه  به  متهم  شد  مشخص  اولیه 
خارجی  خودروهای  واردکردن 
دادن  فریب  و  به کالهبرداری  اقدام 

شهروندان در استان هرمزگان کرده 
و سپس به یکی از کشورهای عربی 

متواری شده است.
با  داد:  ادامه  گودرزی  سردار 
مقام  هماهنگی  و  اطالعاتی  رصد 
متهم  شدند  مطلع  مأموران  قضائی، 
فرودگاه  وارد  عربی  کشورهای  از 
یک  در  بالفاصله  که  شده  شیراز 
در  غافلگیرانه  و  منسجم  عملیات 

خروجی فرودگاه دستگیر شد.
اینکه  بابیان  استان  انتظامی  فرمانده 
انجام شده  بازجویی های  در  متهم 
کالهبرداری  ریال  میلیارد   20 به 
متهم  کرد:  خاطرنشان  کرد،  اقرار 
مراجع  به  پرونده  تشکیل  از  پس 
 قضایی معرفی و از آن طریق روانه 

زندان شد.

با  پنهانی مردی  ارتباط 
زن متأهل به قتل شوهر 
متهم در  منجر شد.  زن 
ادعای  دادگاه  جلسه 

بی گناهی کرد.
جام جم،  گزارش  به 
جسد   91 خرداد   31
دریکی  ساله   45 اصغر 
اطراف  باغ های  از 
شد.  کشف  شهریار 
همسر  به  کارآگاهان 
شدند  مشکوک  مقتول 
و او را دستگیر کردند.

اکرم در همان بازجویی های ابتدایی 
به  غریبه  مردی  با  پنهانی  ارتباط  به 
او  توسط  شوهرش  قتل  و  داود  نام 
اعتراف کرد تا داود نیز تحت تعقیب 
قرار گیرد و دستگیر شود. مرد جوان 
در بازجویی ها گفت: از مدتی قبل با 
اکرم ارتباط داشتم. روز حادثه به باغ 
رفته بودیم اما هنگام خوردن خربزه، 
درگیر  باهم  سررسید.  اصغر  ناگهان 

شدیم و من با چاقو او را کشتم.
اعترافات، کیفرخواست  این  ثبت  با 
رسیدگی  برای  و  شد  صادر  پرونده 
دادگاه کیفری  اختیار شعبه دهم  در 
در  داود  گرفت.  قرار  تهران  استان 
اولیای  قصاص  درخواست  مقابل 
گفت:  و  کرد  بی گناهی  اظهار  دم، 
»من هیچ ارتباطی با اکرم نداشتم و 

اعترافاتم تحت فشار بود. آن روز در 
باغ بودم که اکرم زنگ زد و گفت 
کرده  نشت  آب رسانی شان  لوله 
است. برای کمک به او رفتم اما هیچ 
اتفاق  شوهرش  و  من  بین  درگیری 

نیفتاد.«
بین  شده  ردوبدل  پیامک های  متهم 
خود و اکرم را نیز رد کرد و گفت: 
»نمی دانم این پیامک ها چیست و از 
کجا آمده است.« این در حالی است 
که اکرم بار دیگر بر قتل شوهرش 
گفت:  و  کرد  تأکید  داوود  توسط 
»آن روز همراه داود در باغ بودیم. 
فرستاد.  خربزه  آوردن  برای  مرا  او 
در همین لحظه شوهرم سررسید و با 
داوود درگیر شد. داود هم با چاقو او 

را کشت.«
صادر  به زودی  دادگاه   حکم 

می شود.

نیت  قربانی  را  زن   40 از  بیش  پستچی  پوشش  در  که  متجاوز  مرد 
چوبه دار  یک قدمی  در  اعدامش  حکم  تأیید  با  بود  خودکرده  شیطانی 

قرار گرفت.
به گزارش جام جم، پرونده موسوم به پستچی متجاوز، در تیرماه 91 با 
اموال  تجاوز و سرقت  زنان و دخترانی که مورد  از  تعدادی  شکایت 
قرارگرفته بودند، مطرح شد و پس از بررسی های پلیسی، متهم در یکی 

از روستاهای شهرستان صومعه سرای استان گیالن شناسایی شد.
کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران در ساعت 22 نوزدهم 
پلیس  شانزدهم  اداره  به  و  دستگیر  درگیری  در یک  را  92 وی  دی 
در  متهم  تصویر  انتشار  از  پس  کردند.  منتقل  بزرگ  تهران  آگاهی 
بررسی  و  رسید  نفر   40 از  بیش  به  متهم  این  شکات  تعداد  رسانه ها، 
او صاحب دو همسر و دو  داد  نشان  متهم هم  این  زندگی خصوصی 

فرزند است و در کارهای ساختمانی فعالیت داشته است.
ناحیه 21 بررسی شد و  انجام بازجویی ها، پرونده در دادسرای  از  بعد 

متهم به هر 40 فقره تجاوز اقرار کرد.
و  قبول کرد  را  اتهام خودش  قرار گرفت  شاکیان  مقابل  وقتی  متهم 
گفت: شیشه مصرف می کردم و به همین دلیل چیزی به یاد نمی آوردم؛ 
چند روزی که از بازداشتم گذشت و آثار شیشه از بین رفت همه چیز 
یادم آمد؛ تجاوزها را وقتی انجام می دادم که شیشه مصرف می کردم؛ 
شکل  برایم  دیگر  دنیا  کنم.  فراموش  را  همه چیز  می شد  باعث  شیشه 

دیگری داشت.
از  فی االرض  افساد  اتهام  به  کیفرخواست  با صدور  متهم  این  پرونده 
از  نفر   40 به  تجاوز  و  تعرض  و  عفت  منافی  اعمال  ارتکاب  طریق 
به شعبه 71 دادگاه کیفری  برای رسیدگی  دختران و زنان شوهردار، 
یک استان تهران ارسال شد اما با توجه به اتهام افسادفی االرض برای 
متهم، قضات با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به دادگاه انقالب 

ارسال کردند.
به ریاست قاضی  انقالب  به شعبه 15 دادگاه  این پرونده  به  رسیدگی 
صلواتی محول شد و نهایتًا پس از تشکیل چند جلسه، دادگاه متهم را بر 
اساس ماده 286 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 مفسد فی االرض 

تشخیص داد و به اعدام درمألعام محکوم کرد.
پرونده با اعتراض متهم به حکم صادره به دیوان عالی کشور ارسال شد 
و شعبه دیوان نیز پس از بررسی، حکم صادره را نقض کرد و برای 

رسیدگی در شعبه هم عرض به دادگاه انقالب بازگرداند.
این بار متهم در شعبه 28 دادگاه انقالب تهران محاکمه شد و دوباره 
پرداختند.  خود  شکایت  طرح  به  نیز  شکات  کرد.  انکار  را  اتهامش 
یکی از شاکیان گفته بود: متهم ساعت 15 روز سیزدهم شهریور 91 
زنگ آیفون واحد ما را به صدا درآورد و گفت پستچی است و به 

بهانه تحویل دادن سند از من خواست به در مجتمع مراجعه کنم. وقتی 
به مقابل در رسیدم، این شخص ادعا کرد که سند را به همسایه طبقه 
به  را  از همسایه گرفته و رسیدش  را  باید سند  داده و  باالیی تحویل 
وی تحویل دهم. به داخل آسانسور برگشتم که قبل از بسته شدن در 
آسانسور، با چاقو به سمت آسانسور آمد و مانع بسته شدن در شد و 

ضمن فحاشی، چاقو را به سمت گلو و صورتم گرفت و... .
شاکی دیگر هم با شناسایی متهم گفت: متهم بعد از ورود به ساختمان 
چاقویی زیر گلویم گذاشت و مدعی شد که پنج نفر را کشته است. او 

مرا به داخل آپارتمان کشاند و نیت شیطانی خود را اجرا کرد.
پس از رسیدگی به شکایت شکات و دفاع متهم، قاضی مقیسه، رئیس 
شعبه 28 دادگاه انقالب تهران پستچی متجاوز را مجرم شناخت و به 

اعدام محکوم کرد.
قاضی مقیسه درباره آخرین وضعیت پرونده اظهار کرد: پرونده فردی 
عنوان  با  را  تهران خود  مقدم که در سطح شهر  ایمان حسینی  نام  به 
مأمور پستچی و مخابرات معرفی می کرد و از این طریق وارد منازل 
شده و زن خانه را مورد تجاوز قرار می داد، در شعبه 28 دادگاه انقالب 

مورد رسیدگی قرار گرفت.
شده  جنسی  تجاوز  مورد   40 از  بیش  مرتکب  مفسد  این  افزود:  وی 
بود که پس از شناسایی توسط مأموران دستگیر شد، شکات آمدند و 
انجام شد و تحقیقات  نیز  شکایت های خود را مطرح کردند، مواجهه 

الزم صورت گرفت.
فی االرض  مفسد  به عنوان  فرد  این  اعدام  حکم  گفت:  مقیسه  قاضی 
قرار  تأیید  مورد  کشور  عالی  دیوان  توسط  صادره  حکم  صادرشده، 

گرفت و حکم قطعی شده است.
امنیت  از  ما  مردم  فاسد،  افراد  احکام  اجرای  با  امیدواریم  وی گفت: 

خوبی برخوردار شوند و ناامنی از جامعه رخت بربندد.

فرمانده انتظامی داراب از توقیف سه دستگاه سواری و کشف 277 هزار 
و 800 نخ سیگار قاچاق در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا ضربت در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، 
گفت: در پی کسب خبر مبنی بر تردد سه دستگاه سواری حامل سیگار 
قاچاق در محور مواصالتی بندرعباس به داراب، موضوع در دستور کار 
مأموران قرار گرفت. وی افزود: بالفاصله مأموران به محور مواصالتی 
اعزام و خودروهای حامل سیگار قاچاق شناسایی و در یک عملیات 

منسجم و ضربتی هر سه دستگاه سواری توقیف کردند.
سرهنگ ضربت بابیان اینکه در بازرسی از خودروها تعداد 277 هزار 
محموله های  ارزش  کرد:  بیان  شد،  کشف  قاچاق  سیگار  نخ   800 و 

کشف شده 384 میلیون ریال برآورد شده است.
این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری سه نفر متهم در این خصوص، 
اظهار کرد: پلیس با تمام توان و ظرفیت خود در اجرای فرامین مقام 

معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق کاال تالش می کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس گفت: همایش بزرگ پیاده روی 
خانوادگی در داراب برگزار می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس با اشاره به برگزاری همایش 
افزایش  خواستار  داراب  شهرستان  در  خانوادگی  پیاده روی  بزرگ 
سهمیه این استان در برگزاری این همایش های پیاده روی و پخش زنده 

از شبکه ۳ سیما شد.
از روابط عمومی ورزش و جوانان  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
پیاده روی  هماهنگی  نشست  در  کالنتری  کامیاب  حیدرعلی  فارس، 
هیئت  رئیس  ورزش،  امور  توسعه  معاون  حضور  با  که  خانوادگی 
و  ورزش  اداره  رئیس  و  فرماندار  فارس،  استان  همگانی  ورزش های 
جوانان داراب در اداره کل ورزش و جوانان فارس برگزار شد، اظهار 
ورزش های  فدراسیون  تأیید  و  گرفته  صورت  برنامه ریزی  با  داشت: 
همگانی پیاده روی بزرگ خانوادگی داراب 29 دی ماه 96 برگزار و از 

طریق شبکه 3 سیما روی آنتن می رود.
وی بیان کرد: برگزاری پیاده روی بزرگ خانوادگی در داراب و پخش 
شهرستان  ظرفیت های  معرفی  برای  مناسبی  فرصت  تلویزیون  از  آن 
و گردشگری  فرهنگی  مذهبی،  ازجمله  مختلف  بخش های  در  داراب 
با اشاره  است. عضو شورای راهبردی فدراسیون ورزش های همگانی 
به اینکه استان فارس از استان های پهناور کشور است تصریح کرد: 
درخواست ما از رئیس فدراسیون ورزش های همگانی افزایش سهمیه 
ساالنه برگزاری پیاده روی های خانوادگی در قالب برنامه صبح و نشاط 
پیاده روی در کالن شهر  افزود: آماده ایم در سال یک  است. کامیاب 
شیراز و دو پیاده روی دیگر نیز با همکاری فرمانداران در شهرستان های 

مختلف استان فارس برگزار کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس همچنین با اشاره به ظرفیت های 
مدیران  که  ضعیفی  نگاه  با  متأسفانه  گفت:  داراب  شهرستان  ورزش 
پروژه های ورزشی  بیشترین  داشته اند،  این شهرستان  به ورزش  سابق 

نیمه تمام را دارد.
شهرستان  این  ورزش  روی  بر  باید  معتقدیم  اینکه  بابیان  کامیاب 
کنیم که طرح های  به سمتی حرکت  تا  شود  بیشتری  سرمایه گذاری 
برگزاری  تا  کرد:  خاطرنشان  برسد  سرانجام  به  ورزشی  نیمه تمام 
همایش پیاده روی خانوادگی در داراب خوابگاه ورزشی این شهرستان 

تجهیز می شود تا بتوان از آن استفاده کرد.
نباید اجازه داد برخی  افزود:  استان فارس  مدیرکل ورزش و جوانان 
کردن  برطرف  با  باید  و  شود  غیرفعال  داراب  در  ورزشی  رشته های 
مشکالت موجود به ویژه در بخش زیرساخت ها این مشکالت را مرتفع 
با اشاره به اجرای طرح های مختلف ورزشی به ویژه  ساخت. کامیاب 

عمرانی در شهرها و روستاهای استان فارس گفت: تا پایان امسال و یا 
نیمه های سال آینده شاهد یک انقالب در ورزش استان فارس می شویم 

و اتفاقات مثبت روی می دهد.
نیز  فارس  استان  همگانی  ورزش های  هیئت  رئیس  نشست  این  در 
فرماندار  همچنین  و  فارس  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  از  قدرانی  با 
برنامه های  برگزاری  این هیئت آماده  اظهار داشت:  داراب  شهرستان 
بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهرستان های استان است که این نیز 

حمایت فرمانداران را می طلبد.
بزرگ  همایش  گذشته  سال  در  کرد:  تصریح  پاک فطرت  سیروس 
داراب  در  نیز  امسال  و  شد  برگزار  جهرم  در  خانوادگی  پیاده روی 
نیز داوطلب  نیز شهرستان کازرون  این راستا  برگزار می شود که در 

شده است.
کردن  نهادینه  دنبال  به  همگانی  ورزش های  هیئت  کرد:  بیان  وی 
اداره ها و  تعامل مثبت  با  نیز  از آن  ورزش همگانی است که بخشی 
نهادها در راستای برگزاری منظم شوراهای عالی ورزش همگانی در 

استان و شهرستان ها محقق می شود.
برگزاری  داشت:  اظهار  جلسه  این  در  نیز  داراب  شهرستان  فرماندار 
با  ماه گذشته  داراب در جلسه دو  پیاده روی خانوادگی در شهرستان 

رئیس هیئت ورزش های همگانی استان فارس نهایی شد.
برگزاری  برای  مختلف  کمیته های  حاضر  حال  در  گفت:  پور  قاسم 
داراب  شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  محوریت  با  پیاده روی  این 
داراب  مردم  درشان  و  مناسب  برنامه  یک  تا  آماده ایم  و  برگزارشده 
بیان کرد: خیران نیک اندیش شهرستان داراب در  برگزار کنیم. وی 
برگزاری این پیاده روی اعالم همکاری کرده اند که این نیز نشان از 

اهمیت آنان به حوزه ورزش همگانی است.

گروگان گیری با آبمیوه

دستگیری کالهبردار 20 میلیاردی در فارس

قتل، پایان ارتباط شیطانی

 درخشش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان 
کهگیلویه و بویراحمد در رقابت های قهرمانی کشور
کسب مقام سومی تیمی مسابقات آمادگی جسمانی 

بانوان منطقه د و کشور

جودوکار فارسی عازم مسابقات هلند شد

در مسابقات فوتبال لیگ دسته سوم کشورصورت گرفت؛
پیروزی تیم فوالد یاسوج برابر چغادک بوشهر

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس:

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در داراب برگزار می شود

اعدام پستچی قالبی به اتهام تجاوز به 40 زن

کشف سیگار قاچاق در داراب

2
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بدان که پیروزی با صبر کردن و گشایش با رنج و گرفتاری 
به دست می آید و بعد از هر سختی آرامش وجود دارد.

           

تیم بانوان کارکنان اداره کل ورزش و 
بویراحمد  و  استان کهگیلویه  جوانان 
در رقابت های قهرمانی منطقه 2 بانوان 
کشور به یک مقام دومی، یک مقام 
تیمی  سومی  عنوان  کسب  و  سومی 

این مسابقات دست یافت.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از 
و  ورزش  اداره کل  اطالع رسانی  و 
جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد، 
تیم بانوان کارکنان اداره کل ورزش 
و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد 
در رقابت های قهرمانی منطقه 2 بانوان 
کشور به یک مقام دومی، یک مقام 
تیمی  سومی  عنوان  کسب  و  سومی 

این مسابقات دست یافت.
درخشش تیم آمادگی جسمانی بانوان 
استان  جوانان  و  ورزش  اداره کل 
کهگیلویه و بویراحمد در رقابت های 
قهرمانی کشور در جریان رقابت های 
بانوان   2 منطقه  جسمانی  آمادگی 
کشور که طی روزهای 29 و 30 به 
بانوان  حضور  با  و  اصفهان  میزبانی 

و  چهارمحال  اصفهان،  استان های 
بختیاری، خوزستان، یزد و کهگیلویه 
و بویراحمد در حال برگزاری است، 
شاغل  بانوان  جسمانی  آمادگی  تیم 
اداره کل ورزش و جوانان استان موفق 
به کسب یک مقام دومی و یک مقام 
سومی و کسب مقام سومی تیمی این 

رقابت ها شد.
در این مسابقات و در رده سنی دوم 
برگزار  تا 1366  متولدین 1362  بین 
کسب  به  موفق  پایمرد  پریسا  شد، 
مسابقات  این  نقره  مدال  و  دوم  مقام 

شد.
در رده سنی چهارم که بین متولدین 
فروغ  شد،  برگزار   1361 تا   1357
احمدزاده موفق به کسب مقام سوم و 

مدال نقره این رده سنی شد.
بانوان  تیم  مسابقات  این  تیمی  در 
جوانان  و  ورزش  اداره کل  کارکنان 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
در  یزد  و  اصفهان  تیم های  از  بعد 
کسب  رقابت ها  این  سوم   مکان 

کردند.

فارسی  جودوکار  فتحی پور  مهدی 
گرند  مسابقات  عازم  استهبان  اهل 

پری 2017 هلند شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
جوانان  و  ورزش  عمومی  روابط  از 
جودوکار  پور  فتحی  مهدی  فارس، 
مسابقات  دور  آخرین  در  فارسی 
در  که   2017 سال  پری  جودوگرند 
هلند برگزار می شود عازم این کشور 

شد.

در  فتحی پور  رسیده  گزارش  برابر 
مبارزه  در  پور  کیلوگرم،   -۷۳ وزن 
از  وندرکوک  یانیک  برابر  نخست 
 ۱۶ و  دقیقه   ۲ مدت زمان  در  هلند 
ثانیه به برتری رسید. وی در دومین 
از  نارانخو  خادباتار  مقابل  مبارزه 
و  امتیاز شکست خورد  با  مغولستان 

از دور رقابت ها کنار رفت.
گفتنی است حریف مغولی فتحی پور 

قهرمان این دوره از مسابقات شد.

مسابقات  سری  از  یاسوج  فوالد  تیم 
مقابل  کشور  سوم  دسته  لیگ  فوتبال 
به  بوشهر  چغادک  تیم  خود  حریف 
این  با سه گل  توانست  و  زمین رفت 

تیم بوشهری را شکست دهد.
نقل  به  و  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از 
اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان 
استان کهگیلویه و بویراحمد، تیم فوالد 
یاسوج از سری مسابقات فوتبال لیگ 
خود  حریف  مقابل  کشور  سوم  دسته 
و  رفت  زمین  به  بوشهر  چغادک  تیم 
توانست با سه گل این تیم بوشهری را 

شکست دهد.
یاسوج و چغادک  فوالد  تیم  دو  بازی 
بوشهر از سری مسابقات فوتبال لیگ 
تختی  ورزشگاه  در  کشور  سوم  دسته 
یاسوج برگزار شد که تیم فوالد یاسوج 
توانست با سه گل این تیم بوشهری را 
شکست دهد. گل های تیم فوالد یاسوج 
محمود   ،)۵۲ )دقیقه  نجاتی  مجید  را 
فالحی  احمد  و  دقیقه(   ۷۰( برنایی 

)دقیقه ۸۵( به ثمر رسانید.
تیم  سرمربی  موسوی اطهر  محمد  سید 
با  بازی  این  حاشیه  در  یاسوج  فوالد 
استاندار  سیاسی  معاون  از  قدردانی 
مدیرکل  و  بویراحمد  و  کهگیلویه 
قبل  اینکه  دلیل  به  جوانان  و  ورزش 
شدند  حاضر  تیم  رختکن  در  بازی  از 
اظهار  دادند،  تیم روحیه  بچه های  به   و 
کرد: تیم فوالد یاسوج بازی خوبی از 
خود به نمایش گذاشت و توانست در 
حریف  هجومی  و  منطقی  بازی  یک 

خود را شکست دهد.
امیدواری کرد که  اظهار  موسوی اطهر 
با یاری خداوند و همراهی مسئوالن و 
بازیکنان بتوانیم در آینده موفقیت های 
استان  مرکز  یاسوج  برای  بهتری 

ارمغان  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بیاوریم.

فتاح  بازی  شروع  از  قبل 
استاندار  سیاسی  معاون   محمدی 
کهگیلویه و بویراحمد با همراهی علوی 
همراه  به  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
حکمتی اصل، رحیمی زاده رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان بویراحمد و 
جمعی از مسئوالن با حضور در رختکن 
تیم فوالد یاسوج ضمن دادن روحیه به 
آن ها  از  یاسوجی  تیم  این  بازیکنان 
به  هرچه تمام تر  باغیرت  که  خواست 
جایگاه  کسب  برای  خودشان  تالش 
بهتر ادامه دهد. علوی مدیرکل ورزش 
و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد 
نیز در جمع بازیکنان تیم فوالد یاسوج، 
یکی  به عنوان  را  خودم  کرد:  اظهار 
و  می دانم  تیم  این  دست اندرکاران  از 
و  بود  خواهم  شماها  کنار  در  همیشه 
هر آنچه از دستم بربیاید و قانون اجازه 
خواهم  عزیز  جوانان  شما  برای  دهد، 

کرد.
ظرفیت  استان  این  اینکه  بابیان  علوی 
خطاب  دارد،  ورزش  حوزه  در  باالیی 
و  مدیران  همه  گفت:  مسئوالن  به 
دست به دست  استان  این  مسئوالن 
بتوانند  ورزشکار  جوانان  تا  دهند  هم 
ورزشی  میادین  در  پشتیبانی   با 

بدرخشند.
از  برخی  و  ورزشکاران  از  تعدادی 
محمدی  فتاح  دیدن  با  تماشاگران 
علوی  و  استاندار  سیاسی  معاون 
ابراز  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 

احساسات کردند.
بازی  شروع  از  قبل  همچنین 
خاطر  به  دقیقه  یک  تیم  دو  بازیکنان 
سکوت  کرمانشاه  زلزله زده   مردم 

کردند.

روزنامه


