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روزنامه

قسمت اول:

نگاهی متفاوت به مسابقه پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن

بازی رفت پرسپولیس مقابل کاشیما
آنتلرز ژاپن در فینال جام باشگاههای
آسیا که با نتیجه  2بر  0به سود تیم
ژاپنی به اتمام رسید را تمامی مردم
ایران عاشقانه و بهدوراز تعصب به
رنگ خاصی دیدهاند .مسابقهای که طی
آن بازیکنان پرسپولیس میبایست در
نیمه دوم کم میآوردند .بازیای که
پرسپولیس بایست شکست میخورد.
رقابتی که در یکطرف آن کشور
پیشرفته در علم و صنعت ،اما عقبافتاده
در اصول حرفهای فوتبال قرار داشت.
مسابقهای که ثابت کرد در برخی از
موارد هنوز تفکرات جهانسومی بر
پیکره فوتبال ژاپن حاکم است .پدیده
جت لگ ،اختالف ساعت ایران با ژاپن
و فشار بیشازحد به بازیکنان محدود
پرسپولیس در لیگ برتر و جام حذفی
امسال در یکسو و رفتار غیرحرفهای
ژاپنیها بهتنهایی در سویی دیگر؛ یعنی
واقعًا اهمیت کسب این عنوان برای
آنها اینقدر مهم بود که برای پیروزی
در این مسابقه دست به هر کاری
بزنند؟ کجای این رفتارها حرفهای
است؟ دقیقًا تمام برنامه ژاپنیها و حتی
داور برای نیمه دوم و پس از تخلیه
انرژی نماینده کشورمان طراحی شده
بود و بهخوبی میدانستند با پرسپولیس
چه کردند .ژاپنیها کام ً
ال از پدیده
جت لگ و تأخیر پرسپولیس در سفر
به کشورشان آگاه بودند .آنها به نیکی
میدانستند پرسپولیس تیمی قدرتمند
همچون شیر است که شاید نتوان در
زمین مسابقه و با فاکتورهای فنی این
تیم را از پای درآورد .چشمبادامیها
یقین داشتند که بیناییشان در شب
دچار مشکل بوده و هر چه بازی در

شماره
سال
بیست و چهارم

دونده شیرازی ستاره المپیاد نخبگان کشور شد
بنیامین یوسفی دونده شیرازی با کسب  2نشان
طال ستاره پیکارهای المپیاد نخبگان دوومیدانی
کشور شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط
عمومی و پایگاه خبری و اطالعرسانی اداره کل
ورزش و جوانان فارس به نقل از خبرگزاری
جمهوری اسالمی ،رئیس هیئت دوومیدانی
فارس در گفتوگو با ایرنا افزود :یوسفی در
این رقابتها که در تهران پایان یافت ،در ماده
 200و  400متر سایر رقیبانش را از پیش رو
برداشت و عنوان نخست این  2ماده را به خود
اختصاص داد و بهعنوان ستاره این رقابتها
معرفی شد.
سیروس زارع مهذبیه ادامه داد :رقابتهای المپیاد
نخبگان برای نخستین بار است در کشور اجرا

ساعات انتهایی روز انجام شود ممکن
است برایشان دردسرساز شود .پس با
اعمالنفوذی که در کنفدراسیون فوتبال
آسیا داشتند ،ساعت برگزاری مسابقه را
بهگونهای قراردادند که تیم پرسپولیسی
که چندین هزار کیلومتر را سفر
کرد و هنوز خواب بازیکنانش تنظیم
نشده بود ،در ساعت  9:30دقیقه صبح
بهوقتتهران وارد کارزاری یکطرفه
شوند که چشمبادامی اجیر شده دیگری
از کشور چین به همراه کمکهایش
با سوت و پرچم خویش آماده بریدن
سر پرسپولیس بودند .آری تیم محبوب
کشورمان در نیمه دوم کم آورد و
هر چه زد به دربسته خورد .تمامی
بازیکنان خسته ،آشفته و عصبی بوده و
توان دویدن نداشتند و این همان چیزی
بود که ژاپنیها برایش نقشه کشیده و
دقیقًا دنبالش بودند .کشوری که آنقدر
پیشرفت در فوتبال برایش مهم بوده که
طی  2دهه گذشته بازیکنان بزرگ و
البته پا به سن گذاشته فوتبال جهان را
با هزینههایی هنگفت به خاک خویش
کشاند تا تحولی عظیم را در فوتبالش
ایجاد کند و تا حدودی نیز موفق بود.
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سهشنبه

سرویس تحلیل /محسن بابادی

صفحه

میشود؛ این طرح که باید زودتر اجرا میشد
میتواند موجب شکوفایی بیشتر استعدادها در
تمام رشتهها در کشور شود.
وی اضافه کرد :تیم فارس درمجموع عملکرد
خوبی داشت و توانست در بین استانهای کشور

با کسب سه نشان طال ،یک نقره و یک برنز بر
سکوی قهرمانی بایستد و تیمهای تهران الف و
یزد هم دوم و سوم شدند.
رئیس هیئت دوومیدانی گفت :همچنین عالوه
بر اینکه بنیامین یوسفی از فارس که  2نشان
طال کسب کرد ،محمدرضا رحمانیفر دونده
ملیپوش شیرازی که در رقابتهای المپیک
جوانان در آرژانتین حضور داشت و چهارم شد،
در پرتاب دیسک نشان طال و در پرتاب وزنه
هم مدال نقره را به خود اختصاص داد.
زارع مهذبیه افزود :همچنین امین دهقانی از
فارس در پرش سهگام مدال برنز گرفت ،مهدی
نیک منش در صد متر مقام چهارم کسب کرد و
بهنام زارع مهذبیه و هاشم باغبانبری هم بهعنوان
مربیان تیم فارس را همراهی کردند.

علوی در دیدار با اعضا و قهرمانان اسکیت استان بیان کرد؛

المپیک  2020هدف بزرگ ورزش کهگیلویه و بویراحمد است
به گزارش روزنامه طلوع و به نقل از روابط
عمومی و پایگاه خبری و اطالعرسانی اداره کل
ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد،
مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد
در دیدار با اعضا و قهرمانان هیئت اسکیت استان
گفت :هدف بزرگ ورزش کهگیلویه و بویراحمد
المپیک  2020است و در این راستا نیازمند
حمایت همهجانبه مسئولین استانی و کشوری
هستیم .رئیس و اعضای هیئت اسکیت به همراه
قهرمانان این رشته با علوی مدیرکل ورزش و
جوانان استان دیدار کردند.
احسان بهرامی رئیس هیئت اسکیت در این نشست
که در محل دفتر علوی مدیرکل ورزش و جوانان
برگزار شد از حمایتها و پیگیرهای مدیرکل در
جهت ارتقای ورزش استان و اسکیت تقدیر کرد.
بهرامی از ارتقای ورزش استان در دو سال گذشته
خبر داد و ورزش اسکیت را جزو رشتههای برتر
استان ازلحاظ حضور ملیپوش در تیمهای ملی

ادامه دارد...

برشمرد و نبود فضا و سالن را مهمترین مشکل این
رشته دانست .رئیس هیئت اسکیت کهگیلویه و
بویراحمد ظرفیت و پتانسیل موجود در این هیئت
و ورزشکاران را عالی و قابلقبول ذکر کرد و
از حضور  11ملیپوش استان در رشته رول بال
خبر داد.
بهرامی از کسب مقام اول ویدا پیره و مقام سومی
در رشته الپاین که در تهران به دست آمد خبر داد
و بیان داشت :مسابقات الپاین قهرمانی کشور و
انتخابی تیم ملی برای انتخاب نفرات برتر جهت
اعزام به رقابتهای قهرمانی جهان برگزار شد
و امیدوارم با تالش ،جدیت و ممارست این دو
ورزشکار و حمایت مسئولین شاهد حضور این
قهرمانان در این رقابتها باشیم .مدیرکل ورزش
و جوانان استان از کسب دو مدال طال و برنز
ورزشکاران رشته اسکیت در رقابتهای قهرمانی
الپاین کشور و مطرح شدن نام استان در کشور
ابراز خرسندی کرد.

ورزﺷﻰ

سید محمد تقی علوی هدف ورزش استان را
ارتقای و جایگاه هیئتهای استانی در کشور
برشمرد و از تالش و پیگیری رئیس و اعضای
این هیئت در ارتقای این رشته در کشور تقدیر
کرد .علوی ایجاد زیرساختهای رشته اسکیت را
یکی از اولویت دستگاه ورزش استان برشمرد و
خواستار تالش بیشتر در جهت شناسایی استعدادها
در این رشته و معرفی قهرمانان به تیمهای ملی
شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان هدف بزرگ
ورزش استان را حضور قهرمانان و ملیپوشان
استان در رقابتهای المپیک  2020ذکر کرد و
بیان داشت :بیشک با توجه به پتانسیل و ظرفیت
ورزشکاران استان ،شاهد حضور تعدادی از
ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد در این رویداد
بزرگ خواهیم بود و این مهم جز با حمایت
مسئولین استانی و کشوری و تالش جامعه ورزش
میسر نخواهد شد.

بهعنوان تنها نماینده استان فارس؛

پینگپنگ باز الرستانی به اردوی تیم ملی
دعوت شد

رئیس هیئت تنیس روی میز الرستان گفت :پینگپنگ باز
الرستانی به اردوی تیم ملی هوپس پسران کشور دعوت
شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و پایگاه
خبری و اطالعرسانی اداره کل ورزش و جوانان فارس،
محسن قربان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری ایپنا
واحد فارس با اعالم این خبر افزود :مهدی عسکریزاده
از الرستان پس از کسب مدال برنز در مسابقات تیس
روی میز هوپس ( ۱۰و  ۱۱سالهها) کشور به اردوی تیم
ملی دعوت شد و در حال حاضر تمرینات خود را با دیگر
ملیپوشان دنبال میکند.
وی با اشاره به اینکه این بازیکن الرستانی تنها نماینده
استان فارس در این اردو است ،تصریح کرد :اردوی تیم
ملی هوپس پسران کشور روزهای  12تا  16آبان ماه سال
جاری به میزبانی استان قزوین در حال برگزاری است.
رئیس هیئت تنیس روی میز الرستان اظهار داشت :محسن
شیشهگرها بهعنوان سرمربی ،هدایت پینگپنگبازان
هوپس پسران کشورمان را به عهده دارد و حشمتاهلل
شریفی سرپرست بازیکنان حاضر در این اردو است.
قربان بابیان اینکه برای نخستین بار یک الرستانی به اردوی
تیم ملی تنیس روی میز کشور راهیافته است ،ادامه داد:
درصدد هستیم تا با برنامهریزی منظم و میزبانی اردوها و
مسابقات مختلف ،شاهد شکوفایی هر چه بیشتر بازیکنان
تنیس روی میز الرستان در سطح کشور باشیم.

حـــــــــوادث
تشکیل پرونده قضایی برای عامالن تلف شدن
پرندگان شکاری در سروستان

دادستان عمومی و انقالب
سروستان از تشکیل پرونده
قضایی برای عامالن مسمومیت و
تلف شدن پرندگان وحشی خبر
داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،مرتضی
اسماعیلی با اشاره به اینکه پس از
وقوع حادثه با حضور مقام قضایی
دالیل و قرائن اتالف پرندگان
وحشی جمعآوری و پرونده
قضایی برای عامالن آن تشکیل

شد گفت :ساعاتی پس از وقوع
حادثه سه نفر از عامالن رهاسازی
الشههای مرغ مربوط به یکی از
واحدهای مرغداری در منطقه
شناسایی و دستگیر شدند.
وی بابیان اینکه سه نفر با قرار
تأمین مناسب به زندان معرفی
شدند ،گفت :در ادامه نمونهبرداری
از الشه مرغهای رها شده انجام و
جهت شناسایی علت مسمومیت
پروندههای شکاری تلف شده به
آزمایشگاه سمشناسی ارسال شده
است.
وی تصریح کرد :پرونده این
حادثه در شعبه بازپرسی دادسرای
سروستان مفتوح و تحقیقات در
حال انجام است.

با تالش نفسگیر آتشنشانان
شیراز ،چهار کوهنورد جوان
که در وضعیت خطرناکی در
ارتفاعات دراک قرارگرفته بودند
نجات یافتند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی سازمان آتشنشانی،
طی تماس کوهنوردان با سامانه
 125و درخواست کمک از
آتشنشانان ،بالفاصله گروه
امداد و نجات کوهستان مستقر
در ایستگاه  4آتشنشانی ساعت
 19:12خود را به ارتفاعات کوه
دراک ،رساندند.
هادی عیدیپور فرمانده عملیات
آتشنشانی که به همراه نیروهای
آتشنشانی در محل حادثه حضور
داشت ،گفت :چهار کوهنورد خانم
و آقا باهدف صخرهنوردی خود را
به ارتفاعات قله رسانده و مشغول
صخرهنوردی و کوهنوردی بودند
که در وضعیت بسیار خطرناک

و نامتعادلی در ارتفاعات گرفتار
شده بود.
وی افزود :این افراد در شیب
بسیار تند ارتفاعات گرفتار
شده و دچار ضعف جسمانی
شدید شده بودند که آتشنشانان
بهسرعت با  40دقیقه پیادهروی و
سنگنوردی به محل رسیده و با
بهکارگیری تجهیزات مخصوص
و احداث کارگاه کوهستان این
افراد را از وضعیت نامتعادل خارج
کرده و بهسالمت به محل استقرار
آتشنشانان در ارتفاعات دراک
منتقل کردند.
عیدیپور خاطرنشان کرد :باوجود
تجهیزات ویژه نورافشانی ،پهنه
بسیار زیاد کوه و تاریکی هوا،
عملیات جستوجو را برای
نیروهای امدادی سخت کرده
بود که خوشبختانه آتشنشانان
توانستند این چهار شهروند را
بهسالمت به محل امن منتقل کنند.

نجات چهار کوهنورد از ارتفاعات دراک شیراز

قتل وحشتناک همسر و فرزند با  80ضربه چاقو

مرد  30سالهای همسر و دختر یک و نیم سالهاش را به طرز وحشتناکی در
مشهد با  80ضربه چاقو در حالی به قتل رساند که پس از کج شدن تیغه چاقو،
چاقوی دیگری را برای وارد آوردن ضربات مرگبار استفاده کرد.
به گزارش مشرق ،ساعت  16عصر ،درحالیکه قاضی ویژه قتل عمد،
مشغول مطالعه پروندههای جنایی بود تا از البهالی اوراق رنگ و رو رفته،
پروندههای قدیمی سرنخهایی برای ردیابی عامل یا عامالن این جنایتها به
دست آورد ،ناگهان صدای زنگ تلفن ویژه قتل ،سررشته افکارش را برید
یکی از مأموران انتظامی کالنتری طرق مشهد ،خبر از جنایتی فجیع داد که
دل هر انسانی را به درد میآورد .او از سالخی شدن زن جوان و دختر یک
و نیم سالهاش سخن گفت که به دست مرد  30ساله و با ضربات بیشمار
چاقو به قتل رسیده بودند و آن مرد که پدر خانواده است نیز به دلیل اقدام
به خودکشی با مرگ دستوپنجه نرم میکند.
درحالیکه قاضی کاظم میرزایی با شنیدن این ماجرای تلخ ،دستورات تلفنی
ویژهای برای حفظ صحنه جرم و انتقال تحتالحفظ مرد متهم به قتل به مرکز
درمانی را صادر میکرد ،بالفاصله عازم منطقه طرق شد و به تحقیق میدانی
درباره این جنایت فجیع پرداخت.
در بررسیهای مقدماتی مشخص شد که رختخواب این زن و مرد که از قبل
اختالفات خانوادگی با یکدیگر داشتند ،هنوز از شب گذشته جمع نشده است
و در همین حال جسد زن  23ساله در حالی کنار بخاری گازی افتاده بود
که بیش از  80ضربه چاقو بر نقاط مختلف پیکرش خودنمایی میکرد .جسد
نازنین زهرا دختر یک و نیم ساله آنها نیز که آثار بریده شدن گلویش
با تیغ و فرود آمدن ضربات مهلک چاقو بر بدن نحیف وی نمایان بود در

کنار دیوار و فاصله حدود یک متری از مادرش قرار داشت .این صحنه
تکاندهنده زمانی هولناکتر شد که دو چاقوی خونآلود و تیغ ریشتراشی
در کنار اجساد در حالی پیدا شد که تیغه یکی از چاقوهای آشپزخانه به خاطر
گیرکردن به استخوانهای بدن قربانیان کج شده بود!
در ادامه تحقیقات دست نوشتهای در منزل محل جنایت کشف شد که نشان
از اختالفات خانوادگی شدید این زوج داشت .مرد  30ساله روی تکه کاغذی
که گویا برای ارائه به دادگاه آماده کرده نوشته بود ،او (همسرش) خانه را
مرتب نمیکند ،فحش میدهد ،غذا درست نمیکند ،به حرفم گوش نمیدهد
و اگر مهمان بیاید غذا را شور میکند و ...با به دست آمدن این دست نوشته،
ضمن اینکه قاضی میرزایی دستوراتی را برای قسمت تشخیص خط پلیس
آگاهی صادر کرد به بررسی ماجرای اختالفات خانوادگی این زوج جوان
پرداخت.
یکی از بستگان این زوج گفت :آنها از ابتدای زندگی با هم مشکل داشتند
و نیز در پی شکایت زن جوان ،همسرش به دادگاه رفت که بعد از بازگشت
از دادگاه این حادثه تأسفبار رخ داد.
بررسیهای دقیق و موشکافانه قاضی کاظم میرزایی که چندین ساعت به
طول انجامید ،بیانگر آن بود که حدود ساعت « ،15جواد -ک» (مرد 30
ساله) پیامکی را برای خواهرش ارسال کرد و در آن نوشت که «من ،همسر
و فرزندم را کشتهام و خودم را نیز میکشم!» خواهر این مرد بعد از خواندن
پیامک ،آن را به شوهرش نشان داد و از او خواست به منزل برادرش برود
و موضوع را جویا شود.
وقتی شوهر خواهر جواد به منزل آنها در منطقه طرق رسید ،در حیاط باز
بود! او بالفاصله به درون خانه رفت و ازآنچه میدید در جا میخکوب شد.
اجساد غرق در خون «بتول – ک» (زن  23ساله) و نازنین زهرای یک و نیم
ساله کف اتاق افتاده بود و جواد نیز درحالیکه با تیغ رگ گردنش را زده
و در خون خود میغلتید به پشتی منزل تکیه زده بود.
او بالفاصله با پلیس تماس گرفت و اینگونه ماجرا به نیروهای امدادی
اورژانس و قاضی ویژه قتل عمد اعالم شد.
از آخرین وضعیت مرد  30ساله که در بیمارستان امدادی مشهد تحت عمل
جراحی قرارگرفته حاکی از آن است که متهم به قتل از مرگ نجاتیافته و
کادر درمانی در حال مداوای او هستند.
تحقیقات بیشتر درباره این جنایت وحشتناک در حالی ادامه دارد که با توجه
به اهمیت موضوع رسیدگی به این پرونده جنایی با صدور دستوری از سوی
سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی) به سرگرد حمیدفر (افسر پرونده) سپرده شد.

سرقت مسلحانه از یک طالفروشی در شیراز
شامگاه یکشنبه  ۱۳آبان یک فقره سرقت مسلحانه
در خیابان مشیر فاطمی ،در مرکز تجاری شهر
شیراز انجام شد.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از ایسنا ،شامگاه
یکشنبه  ۱۳آبان از وقوع یک فقره تیراندازی و

اقدام به سرقت از یک مغازه طالفروشی واقع در
خیابان مشیر فاطمی شیراز خبر دادند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس ،با
تأیید این خبر اعالم کرد که ساعت  ۲۱افراد مسلح
وارد مغازه طالفروشی در شیراز شده و حدود نیم

کیلوگرم طال به سرقت بردهاند.
سرهنگ کاووس محمدی خاطرنشان کرد :سارقان
از محل متواری شدهاند و اقدامات پلیس برای
شناسایی و دستگیری آنان از لحظه وقوع سرقت
آغاز شده است.

آتشسوزی منزل مسکونی در شیراز
براثر احتیاطی
آتشسوزی منزل مسکونی در ولیعصر قصردشت شیراز
با حضور بهموقع آتشنشانان مهار و خاموش شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان
آتشنشانی شیراز ،ساعت  11:00در پی تماس ساکنین
یک ساختمان مسکونی با سامانه  125و اطالعرسانی
این حادثه ،ستاد فرماندهی آتشنشانی شیراز بیدرنگ
آتشنشانان ایستگاه  2را به ولیعصر قصردشت اعزام
کرد.
در زمان رسیدن به محل حادثه مشاهده شد یکی از
واحدهای یک ساختمان چهار طبقه دچار آتشسوزی
شده و آتش در حال گسترش و سرایت به دیگر نقاط
ساختمان بود.
به علت بیاحتیاطی و انداختن شی داغ بر روی مواد قابل
اشتعال و کندسوزی و شعلهوری حریق ،آتشنشانان
بالفاصله در واحد مسکونی را گشودند و با قطع جریان
برق و گاز محل حادثه و کشیدن یکرشته لوله آبدهی،
عملیات خاموش کردن شعلههای آتش را آغاز کردند.
آتشنشانان توانستند در مدتزمان کوتاهی آتشسوزی
را خاموش کرده و با تخلیه دود و ایمنسازی محل حادثه
و تحویل محل به عوامل انتظامی به مأموریت خود پایان
دادند.

باند سارقان با  23فقره سرقت روانه
زندان شدند

فرمانده انتظامی شیراز گفت :با دستگیری باند سهنفره
سارقان در این شهرستان پرده از راز  23فقره سرقت از
باغ ،دوچرخه و پمپ کولر برداشته شد.
سرهنگ دالور القاصیمهر در گفتوگو با خبرنگار
پایگاه خبری پلیس گفت :در پی وقوع چندین فقره
سرقت از باغ ،دوچرخه و پمپ کولر ،شناسایی و
دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار
گرفت.
وی افزود :با انجام کار اطالعاتی گسترده و با تالش
مأموران انتظامی شهرستان شیراز 3 ،نفر از سارقان که
اعضای یک باند بودند شناسایی و با جمعآوری اطالعات
و مستندات الزم در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شیراز تصریح کرد :با انجام تحقیقات و
بازجوییهای صورت گرفته ،سارقان به  23فقره سرقت
در سطح شهرستان شیراز اعتراف کردند.
القاصیمهر تأکید کرد :مردم به توصیهها و هشدارهای
پلیسی توجه کرده و در صورت اطالع از هرگونه سرقت
یا تردد افراد مشکوک مراتب را سریعًا به پلیس 110
اطالع دهند.

