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سهشنبه

مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

مواردی خواندنی راجع به شبیهسازی در فوتبال
شدهاند .درواقع تداعی شرایطی بسیار دشوار
در لحظاتی فوقالعاده حیاتی .در این شرایط
پاسخ به این سؤاالت کلید حل معما خواهد
بود .اینکه چگونه با کمک سایر مدافعین
کم تعداد خودی ضمن رعایت تمامی اصول
دفاعی ازجمله تأخیر ،تراکم ،پوشش و...این
ضد حمله را به بهترین شکل ممکن خنثی
نماییم .میبایست مکان جایگیری و نحوه
حرکت من و بقیه تیم چگونه باشد؟ میبایست
چگونه فاصلهام با بازیکنان خودی و حریف و
نحوه رعایت اصول دفاعی در کوتاهترین زمان
ممکنه صورت پذیرد؟
یا اینکه نحوه حرکت و حمایت من در فاز
حمله میبایست چگونه باشد؟ موقعی که
صاحب توپ بوده و یا بازی بدون توپ انجام
میدهم ،میبایست عملکردم به چه شکلی باشد
تا بتوانم به تیمم کمک نمایم؟
موقعی که تیمم قصد زدن ضربه کرنر را دارد،
کجا و چگونه جایگیری کنم و درصورتیکه
توپ توسط حریف دفع شد ،روی توپ سوم
چگونه عمل نموده یا نهایتًا اینکه اگر توپ به
سمت عقب و جریان بازی برگشت ،به چه
طریقی جهت استفاده هم تیمیها آن را در
جریان بازی قرار دهم؟
یا اینکه اگر بازیکن مقابل فردی سرعتی
باقدرت دریبلینگ یا حمل توپ باال باشد،
چگونه و با چه راهکاری وی را مهار نمایم؟
یا اگر بازیکن حریف درحال ساختهوپرداخته
کردن توپ جهت شوتزنی بود ،با چه روشی
مانع این کار شوم؟
خود را جلوی توپ پرتاب کنم یا در لحظهای
مناسب با تکلی صحیح وی را ناکام نمایم؟
اگر تمامی موارد فوق امکانپذیر نشد ،چگونه
با خطایی قانونی در منطقهای بیخطر مانع از
شوتزنی وی شوم؟ و در خاتمه تأکید کنم
که میبایست هر آنچه ممکن است برای یک
مدافع در فاز حمله و دفاع رخ دهد بررسی و
راهکارهای مناسب اتخاذ گردد.

همانگونه که اخیرًا نیز گفتهام ،اگر پیش از
وقوع هر رویدادی تدابیر الزم را اتخاذ نموده
و با آمادگی کافی و شرایط بهتری با در نظر
گرفتن تمامی احتماالت ممکنه به پیشواز آن
رفته باشیم ،مسلمًا در زمان رخدادش خواهیم
توانست واکنش بهتری نشان داده و بهطور
موفقیتآمیزتری با آن مواجه شویم .در
حقیقت تمامی جوانب کار را بررسی نموده
تا هیچ اتفاق پیشبینینشدهای برای ما تازگی
نداشته باشد .در تمامی مسائل زندگی نیز
میبایست چنین باشد که قبل از هر اتفاقی
آمادگی کافی جهت مقابله با آن را داشته
باشیم .در ورزش خصوصًا فوتبال که با درصد
بسیار باالیی از هوشیاری ،تمرکز و آمادگی
روحی و جسمی سروکار داریم ،میبایست
پیش از هر جلسه تمرین و مسابقه تمامی
حوادث و احتماالت ممکنه را از ذهن گذرانده
و آمادگی هر اتفاق و موضوع پیشآمده
احتمالی را داشته باشیم.
بهعنوانمثال یک بازیکن خط دفاعی
میبایست روزهای پیش از مسابقه نهتنها
تمامی آنچه ممکن است برای وی پیش
بیاید را مرور نماید ،بلکه موظف است برای
هرکدام از آنها راهکاری منطقی نیز پیدا
کند .بهعنوانمثال خود را در شرایطی تصور
کند که یک سانتر کوتاه ،بلند ،زمینی ،هوایی
و قطری از سمت چپ یا راست زمین ارسال
شود .میبایست نحوه دفع آن توپ ازجمله
دفع با پا یا نحوه پریدن و چگونگی سر زدن،
مکان اولیه و نهایی توپ دفع شده ،رعایت
میزان فاصلهاش با بازیکنان خودی و مهاجمین
حریف ،صحبتهای وی قبل از احتمال وقوع
سانتر با سایر مدافعین و دروازهبان خودی و...
را در ذهنش مرور نموده و به بهترین شکل
ممکن آماده دفع توپ از منطقه خطر باشد.
یا اینکه تیمش را در شرایطی تصور نماید
که در یک کشوقوس و درحالیکه کام ً
ال
جلو کشیدهاند ،در ضد حملهای مهلک که
برتری عددی نیز با تیم حریف باشد گرفتار نویسنده -محسن بابادی ،مربی و تحلیلگر فوتبال

حـــــــــوادث

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس گفت :با
بهرهبرداری از  ۱۸پروژهای که روز شنبه  ۲۱بهمن ۹۶
در شهرستان کازرون کلنگزنی و افتتاح شد  ۵۰هزار
مترمربع به فضای ورزشی شهرستان کازرون افزوده
میشود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و
پایگاه خبری و اطالعرسانی اداره کل ورزش و جوانان
فارس ،حیدرعلی کامیاب که در مراسم کلنگزنی استخر
سرپوشیده و زمین مینیفوتبال در بخش باالده کازرون
سخن میگفت با اشاره به توانمندیهای بسیار در
شهرستان کازرون افزود :باید زمینه شکوفایی استعدادهای
ورزشی در این شهرستان بیشازپیش فراهم آید.
وی بهرهگیری از ظرفیت پیشکسوتان ،استعدادیابی
ورزشی ،توسعه سازمانهای مردمنهاد حوزه ورزش
و جوانان و قهرمانپروری را در کنار توجه به بخش
همگانی ورزش ازجمله سیاستهای اداره کل ورزش و
جوانان استان در شهرستانها عنوان کرد و افزود با توسعه
زیرساختهای عمرانی در شهرستانها زمینه تقویت
برنامهها و چشماندازهای این اداره در حوزه ورزش و
جوانان فراهم خواهد شد.
کامیاب ورزش را زمینهساز افزایش سطح سالمت جامعه
دانست و گفت :ورزش زمینهساز سالمتی است که
شهروندان ضمن توجه به پرورش جسم خود برای تربیت
روحشان نیز تالش میکنند ،ازاینرو با گسترش ورزش
میتوان انتظار افزایش سطح بهداشت روانی در جامعه را
نیز داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس در ادامه بابیان
اینکه امروز اتفاقات بسیار خوبی در حوزه سختافزاری
ورزش در شهرستانهای استان درحال وقوع است گفت:
اکنون بهجرئت میتوان گفت که میتوانیم امیدوار باشیم
تا شهرستانهای استان بهعنوان بازوی قابلاتکا برای مرکز
استان در راستای توسعه ورزش قهرمانی بهحساب میآید.
کامیاب سردار سازندگی ورزش فارس
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی و
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس نیز در حاشیه این

مرد جوان پس از قتل همسر
 ۳۰سالهاش در کارخانه متروکه
خودکشی کرد.
به گزارش جام جم آنالین از
مهر ،ساعت  ۲۲:۳۰مرد میانسالی
با پلیس تماس و از جنایت
هولناکی دریکی از کارخانههای
متروکه منطقه حسنآباد خبر
داد .بالفاصله حسب دستور در
معیت بازپرس کشیک قتل
و کارآگاهان اداره تشخیص
هویت ،مأموران کالنتری ۱۵۸
کیانشهر برای پیگیری موضوع به
محل حادثه اعزام شدند.
مأموران در بررسیهای اولیه
با جسد غرق خون یک زن و
مرد جوان در اتاقک سرایداری
روبهرو شدند.
بررسیهای اولیه مأموران نشان
میداد زن جوان از ناحیه پشت
سر هدف گلوله قرارگرفته و مرد
جوان درحالیکه اسلحه در دست
راستش بود ،از ناحیه گیجگاه
سمت راست مورد اصابت گلوله
قرارگرفته است.
مرد میانسال که موضوع را به
پلیس اطالع داده بود در تحقیقات
به مأموران گفت :من سرایدار این
کارخانه متروکه هستم .هفتهای
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سال
بیست و سوم

نگاه ویژه به قهرمانان و ملیپوشان

مراسم با تقدیر از نقش حیدرعلی کامیاب در توسعه
زیرساختهای عمرانی حوزه ورزش در استان فارس وی
را سردار سازندگی ورزش استان خطاب کرد و افزود:
واقعیت این است که در چند سال گذشته و در بخش
سختافزاری ورزش استان انقالبی عظیم به وقوع پیوسته
که در شکلگیری آن نمیتوان نقش مدیرکل ورزش و
جوانان فارس را انکار کرد.
این درحالی است که روز جمعه  ۲۰بهمن نیز نماینده
مردم شهرستانهای مرودشت ،پاسارگاد ارسنجان در
مجلس شورای اسالمی با تقدیر از اقدامات دولت تدبیر و
امید در ورزش استان فارس ،حیدرعلی کامیاب را یکی از
موفقترین مدیران ورزش کشور معرفی کرده بود.
مهدی برومندی در این مراسم تالشهای فراوان حیدرعلی
کامیاب را در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی استان
شایسته تقدیر دانست و گفت :با پیگیریهای مستمر
کامیاب ،انقالبی عظیم در زیرساختهای ورزشی فارس
ایجادشده است.
گفتنی است در دهمین روز از دهه فجر انقالب اسالمی و
با حضور حسین رضازاده نماینده مردم کازرون در مجلس
شورای اسالمی ،سید کمال علوی فرماندار کازرون،
حیدرعلی کامیاب مدیرکل ورزش و جوانان استان ،مجید
اسماعیلی رئیس حراست اداره کل ورزش و جوانان،
اعضای شورای شهر و روستای شهرستان کازرون و جمع
کثیری از ورزشکاران و عالقهمند به ورزش  ۱۸پروژه
بزرگ ورزشی در شهرستان کازرون افتتاح یا کلنگ زنی
شد.

خانوادگی را برای درمان به دفتر خود واقع در خیابان گاندی
میکشاندند و ضمن دریافت شهریه هنگفت ،ابتدا زن فریبکار
بهعنوان رمال و شکننده طلسمهای جادویی ،زنان جوان را برهنه
میکرد و پس از خواندن کلماتی نامفهوم و با خوراندن داروهای
خوابآور و بیهوشی ،طعمهها را در اختیار شوهرت تبهکارش
قرار میداد و به آنها تلقین میکرد که این مرحله هم بخشی
از مراحل درمان افسردگی و گرهگشایی از مشکالت شخصی و
خانوادگی آنهاست.
زن شیاد با عارف قالبی (شوهرش) توافق کرده بود که پولها را
برای خود بردارد و در عوض زنان و دختران را در اختیار همسرش
قرار دهد .پرونده این زن و شوهر تبهکار به دلیل حساسیت
موضوع ابتدا در دادگاه انقالب موردبررسی قرار گرفت و هر دو
متهم به اعدام محکوم شدند.
این زن و شوهر همچنین به اتهام تجاوز به عنف در شعبه ششم
دادگاه کیفری استان تهران نیز بهصورت غیرعلنی مورد محاکمه
قرار گرفتند و مرد شیطانصفت به اعدام محکوم شد .این حکم
چندی قبل به اجرا درآمد و حکم همسرش نیز پس از تأیید نهایی
اجرا میشود.

دوئل مرگبار عشقی در رامسر

پسر جوانی که اسلحه شکاری در دست
داشت سراغ رقیبش رفت و او را که
قهرمان ورزشهای رزمی بود با شلیک
گلوله کشت.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از
مشرق ،رقابت عشقی دو جوان ورزشکار که دلبسته یک
دختر شده و از مدتها پیش به خاطر ازدواج با او بهشدت اختالف
داشتند ،سرانجام با کشته شدن یکی از آنها پایان یافت.
در این جنایت ،پسر جوانی که اسلحه شکاری در دست داشت
سراغ رقیبش رفت و او را که قهرمان ورزشهای رزمی بود با
شلیک گلوله کشت.
در این واقعه که نوزدهم بهمن اتفاق افتاد پسر جوانی بنام حمزه
که دریکی از قهوهخانههای شهرستان رامسر نشسته بود ناگهان
رقیب عشقیاش را در چند قدمی خود دید؛ اما مرد مهاجم بدون
آنکه فرصتی برای عکسالعمل به قهرمان دارای کمربند طالیی
مبارزات آزاد کشور بدهد ،لوله اسلحهاش را بهطرف او نشانه رفت
و ماشه را چکاند.
مرد جوان که هدف گلوله قرارگرفته بود ناگهان نقش زمین
شد و جوان مهاجم بالفاصله بعد از شلیک پا به فرار گذاشت.
همان موقع دوستان قربانی که شاهد ماجرا بودند ،پیکر نیمهجان
و خونآلود حمزه را به بیمارستان انتقال دادند و پلیس را نیز در
جریان قراردادند.
مقتول
دقایقی بعد تیمی از مأموران با حضور در محل حادثه تحقیق
دراینباره را آغاز کردند و بعد هم برای اطالع از سرنوشت پسر
جوان راهی بیمارستان شدند؛ اما دریافتند باوجود تالشهای تیم
پزشکی ،جوان مجروح براثر خونریزی شدید جان سپرده است.
با مرگ جوان رزمیکار ،تجسسهای گسترده برای دستگیری

شماره

گسترش زیرساختهای ورزش اسکیت

درآمد موسسه عرفان سهم زن بود ،تجاوز به دختران سهم مرد!

مرد میانسال که با دایر کردن یک موسسه عرفان قالبی در تهران
و با کمک همسرش ،زنان و دختران گرفتار را به خلوتگاه شیطانی
کشانده و نقشههای سیاهش را اجرا میکرد با حکم دادگاه انقالب
اسالمی ،به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش جام جم آنالین ،ایران نوشت :این زن و شوهر که
خود را صاحب کماالت عرفانی و خارقالعاده میدانستند زنان
و دختران جوان مبتال به مشکالت روحی و سایر گرفتاریهای
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در جلسه مدیرکل ورزش و جوانان با
هیئت اسکیت کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد؛

 50هزار مترمربع به فضای
ورزشی کازرون افزوده میشود

خودکشی مرد پس از قتل همسرش
یک روز برای سرکشی به
کارخانه میآیم و امروز با جسد
زن و مرد جوان روبهرو شدم.
مرد سرایدار در مورد اینکه آیا
زن و مرد جوان را میشناسد
گفت :مرد  ۳۵ساله به نام رضا
از دوستان من است و با هم در
یک آژانس کار میکنیم .زن
جوان هم همسر دوم رضا است.
روز دوشنبه او به من مراجعه کرد
و مدعی شد همسر اولش بعد از
مدتها قهر به خانه آمده است.
او از من خواست کلید کارخانه
را به او بدهم تا با همسر دومش
به آنجا بروند .من هم کلید را
به آنها دادم .روز سهشنبه هم
به دیدارشان آمدم .صبح امروز
هرچه با آنها تماس گرفتم رضا
جوابگوی تلفنش نبود .نگران
شده و شب به کارخانه آمدم و
با جسد زن و مرد جوان روبهرو
شدم.
بر اساس تحقیقات اولیه مرد جوان
به نظر میرسد ابتدا همسرش را
با شلیک گلوله به قتل رسانده
و سپس خودکشی کرده است.
درحال حاضر با دستور قضایی
پرونده در اداره دهم پلیس
آگاهی درحال رسیدگی است.

صفحه

پیامرب گرامی اسالم (ص) :

24

ورزﺷﻰ

نداشتند.

مهاجم مسلح آغاز شد.
در بررسیهای کارآگاهان
پلیس رامسر مشخص شد
این دو جوان از مدتی قبل به
دختر جوانی عالقهمند شده
و هیچکدام قصد عقبنشینی
در این رقابت عشقی را

قاتل
همچنین پلیس دریافت که این دو
مدتی قبل در پی بروز اختالفاتی
با هم درگیر شده بودند که حتی
طی نزاعی یکی از آنها با ضربه
کارد زخمی شده بود .این اختالفها
ادامه داشت تا اینکه یکی از آنها
در اوج خشم ،سراغ رقیب عشقیاش رفت و با اسلحه شکاری او را
هدف قرارداد و باعث مرگش شد.
جستوجوهای گسترده پلیسی برای به دست آوردن ردی از متهم
به قتل فراری ادامه یافت تا اینکه با توجه به اطالعاتی که از
پاتوقهای احتمالی جنایتکار فراری در اختیار پلیس قرارگرفته
بود ،مأموران این مکانها را تحت مراقبتهای نامحسوس
قراردادند .سرانجام مخفیگاه متهم در منطقه «چالکرود» رامسر
شناسایی شد و آنجا به محاصره مأموران درآمد.
محمدصادق شاه نظری فرمانده نیروی انتظامی شهرستان
رامسردراینباره گفت :مأموران انتظامی موفق شدند در کمتر از سه
ساعت و در عملیات ویژه پلیسی ،متهم به قتل فراری را شناسایی و
دستگیر کنند .درحال حاضر تحقیقات تخصصی از متهم آغاز شده
است تا ابهامهای موجود در پرونده برطرف شود.

در جلسه رئیس و اعضای هیئت اسکیت
کهگیلویهوبویراحمد با مدیرکل ورزش
و جوانان این استان بر توسعه و گسترش
زیرساختهای ورزش اسکیت و نگاه
ویژه به قهرمانان و ملیپوشان این رشته
تأکید شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط
عمومی و پایگاه خبری و اطالعرسانی
اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه
و بویراحمد ،در جلسه رئیس و اعضای
هیئت اسکیت استان با علوی مدیرکل
ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد
بر توسعه و گسترش زیرساختهای
ورزش اسکیت و نگاه ویژه به قهرمانان
و ملیپوشان این رشته تأکید شد.
در این جلسه که با حضور علوی مدیرکل،
حکمتی اصل معاون توسعه ورزش،
زارعی رئیس گروه ورزش قهرمانی و
رئیس و اعضای هیئت اسکیت استان
در محل دفتر مدیرکل ورزش و جوانان
برگزار شد ،بهرامی رئیس هیئت اسکیت
استان ضمن تقدیر و تشکر از حمایتها
و پیگیریهای مدیرکل ورزش و جوانان،
از حضور  5ملی این هیئت در تیم ملی
رول بال اسکیت بانوان کشور خبر
داد.
آرش بهرامی توسعه رشته اسکیت را
یکی از اهداف خود ذکر کرد و اظهار
داشت :پتانسیل خوبی در این رشته در
استان وجود دارد و سعی خواهیم داشت
با حمایت مدیرکل و شهرداری یاسوج
در جهت ارتقای زیرساخت این رشته
گامهای مهمی برداریم.
بهرامی از تشکیل هیئترئیسه این هیئت،

برگزاری همایش اسکیتبازان در دهه
فجر و برگزاری مجمع سالیانه این هیئت
خبر داد و افزود :با هماهنگی فدراسیون
اسکیت کشور میزبان مسابقات اسکیت
باشگاههای کشور خواهیم بود.
رئیس هیئت اسکیت استان از تعامل این
هیئت با باشگاه نفت و گاز گچساران
خبر داد و خواستار حمایت مادی و
معنوی در جهت ارتقای سطح جایگاه این
هیئت در کشور شد.
وی در ادامه نبود پیست استاندارد را
مهمترین مشکل و معضل این رشته
برشمرد و خواستار اختصاص دفتر هیئت
و تجهیزات اداری شد.
سید محمدتقی علوی مدیرکل ورزش و
جوانان استان از زحمات این هیئت در
ارتقای جایگاه ورزش اسکیت و رول بال
استان در کشور تقدیر کرد و خواستار
توجه ویژه به ورزش اسکیت بانوان شد.
علوی بر گسترش زیرساختهای عمرانی
و اداری این رشته و توجه ویژه به
ملیپوشان تأکید کرد و از کمبود اعتبار
برای ساخت پیست اسکیت خبر داد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان خواستار
تعامل بیشتر با شهرداری یاسوج در جهت
رشد و ارتقای زیرساخت عمرانی در
این رشته شد و از توجه و حمایتهای
شهرداری باشت در توسعه این رشته
تقدیر کرد.
وی در ادامه از حمایتهای نمایندگان
مردم در مجلس شورای اسالمی در جذب
اعتبارات هدایای خاص وزارت نفت
تقدیر کرد و از اختصاص مبلغ دو میلیون
و  500هزارتومانی به این هیئت خبر داد.

دزد بدشانس ،خود را لو داد

دزد بدشانس نمیدانست افتادن رسید
خرید از دستگاه کارتخوان در محل
سرقت ،پلیس را به او میرساند .متهم
هنگام دستگیری ،ساعت مالباخته را
به دست داشت.
به گزارش جامجم ،مرد جوانی با
مراجعه به کالنتری قلهک با طرح
شکایتی مدعی شد ،سارق یا سارقانی
با ورود به خانهاش مقدار زیادی
پول ،طال ،لپتاپ و یک ساعت
گرانقیمت را به سرقت بردهاند.
با اعالم این شکایت بالفاصله تیم
تجسس در محل سرقت حاضر شد.
بررسیهای اولیه مأموران نشان میداد
سارق یا سارقان با تخریب در بالکن
طبقه اول ،وارد خانه مالباخته و پس
از سرقت از همان راه متواری شدهاند.
در ادامه تجسس و بررسی محل
سرقت ،مأموران متوجه وجود رسید
دستگاه کارتخوان روی فرش
اتاقخواب شدند .صاحبخانه وقتی
با برگه رسید دستگاه کارتخوان
روبهرو شد اعالم کرد این رسید
متعلق به او نیست .مأموران که با پیدا
کردن این سرنخ احتمال میدادند،
رسید متعلق به سارق یا سارقان باشد،
تحقیقات خود را روی این موضوع
متمرکز کردند.
سرانجام پس از تحقیقات و
استعالم مشخص شد
تراکنش
برگ
بانکی ،متعلق
دستگاه
به
کا ر تخو ا ن
سوپر
یک
مارکت در محله
تهرانپارس است .با

شناسایی این مغازه ،مأموران کالنتری
بهصورت نامحسوس تحقیقات خود
را ادامه دادند تا اینکه هویت صاحب
حساب به نام امیر شناسایی شد .با
شناسایی هویت امیر ،مأموران با
بررسی سوابق کیفری او متوجه شدند
امیر دارای چند سابقه کیفری به اتهام
سرقت خانه است .مأموران دیگر
مطمئن شده بودند سرقت توسط این
سارق انجامشده و با دستور قضایی،
پاتوقهای او را زیر نظر گرفتند و
روز چهارشنبه متهم را در مخفیگاهش
در شرق تهران دستگیر کردند.
سرهنگ دوم ضرغام آذین ،رئیس
کالنتری  124قلهک با اعالم این خبر
گفت :متهم پس از انتقال به کالنتری
منکر سرقت شد و ادعا کرد نمیداند
محله اختیاریه کجاست.
در ادامه مالباخته پس از حضور در
کالنتری و مواجهشدن با متهم ،ساعت
مچی سرقت شده از خانهاش را روی
دست سارق دید .سرانجام سارق جوان
که متوجه شده بود نمیتواند منکر
سرقت شود ،به سرقت از خانه در
خیابان اختیاریه اعتراف و دوستش
را بهعنوان همدستش در این سرقت
معرفی کرد.
رئیس کالنتری  124قلهک اضافه
کرد :با توجه به سوابق متهم و وقوع
سرقت منزل در محدوده،
متهم برای شناسایی سایر
جرائمش در اختیار
مأموران پایگاه سوم
پلیس آگاهی تهران قرار
گرفت .همچنین تحقیقات
برای دستگیری همدست
متهم ادامه دارد.

