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محسن بابادی

گواردیوال همچنان به فوتبال دنیا میآموزد

بدون هیچگونه تردیدی و تا به
اینجای کار ،میبایست جوزپه
گواردیوال را برترین مربی فوتبال
قرن  21قلمداد کرد؛ اما اینکه چه
عواملی سبب این اختالف سطح
وی با سایر بزرگان دنیای توپ
گرد شده ،تنها به کسب جامهای
گوناگون ،سبک بازی مالکانه،
ارائه تیکی تاکا و ...محدود
نمیشود.
بلکه مهمتر از تمامی موارد یادشده،
«طرز تفکر حرفهای و نحوه
نگرش وی به مسائل فوتبالی»
پیرامون خویش است.
چراکه در برقراری ارتباط مؤثر
و نزدیک با بازیکنان خصوصًا
ستارهها ،استاد تمام بوده و شگرد
و هنر بهکارگیری حداکثر
تواناییهای آنها از این طریق را
از بر است؛ اما نکتهای که اخیرًا
به چشم آمد و گفتنش خالی از
لطف نیست ،رفتار منحصربهفرد
وی در شب بازی همزمان دو تیم
صدر جدولی فوتبال انگلیس یعنی
منچسترسیتی که خود هدایتش را بر
عهده دارد و لیورپولی که فینالیست
لیگ قهرمانان اروپاست ،برای

کسب عنوان قهرمانی لیگ جزیره
بوده است .چراکه تلفنهای همراه
و تمامی وسایل و راههای ارتباطی
ممکنه که میتوانست از بازی
همزمان برای سایر عوامل کادر فنی
و بازیکنان تیم اخبار و اطالعاتی به
همراه داشته باشد را جمعآوری و
دور نمود تا بهدوراز هرگونه تنش و
استرس ،تنها روی مسائل فنی ،ارائه
بازی شاداب و جسورانه همیشگی
و آنچه مدنظر وی است متمرکز
بوده و به هیچگونه اطالعاتی
از آن مسابقه دسترسی نداشته
باشند.
حالآنکه در اکثر تیمها و مربیان
مطرح جهان نیز ،چنین طرز تفکری
مشاهده نمیشود.
پس مربیان کشورمان میبایست
در کنار سایر آموختههای فنی
از وی ،این مهم را نیز سرلوحه
کارهای خویش قرار داده تا
بتوانند در پرورش بهتر استعدادها
و نسل حرفهای فوتبالی نقش
پررنگتری ایفا نموده و تا حدودی
بازیکنان را از نگرش و هدف نتیجه
محور بودن ،به رویکرد بازی محور
بودن سوق دهند.

فرمانده انتظامی الرستان از کشف
یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق
به ارزش یک میلیارد و 500
میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو
با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
گفت :در اجرای طرح مبارزه با
قاچاق کاال و ارز و در پی دریافت
گزارشهای مردمی مبنی بر
اینکه شخصی در سطح شهرستان
با موتورسیکلت غیرمجاز تردد
میکند که موضوع بهصورت
ویژه در دستور کار مأموران قرار
گرفت.

وی بابیان اینکه مأموران در
یک عملیات ضربتی موفق به
توقیف موتورسیکلت قاچاق
شدند ،تصریح کرد :در این
خصوص راکب نیز دستگیر
شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه
بنا به نظر کارشناسان ،ارزش
ریالی این موتورسیکلت قاچاق،
یک میلیارد و  500میلیون ریال
برآورد شده است ،خاطرنشان
کرد :متهم پس از تشکیل پرونده
برای انجام مراحل قانونی تحویل
مراجع قضایی شد.

انبار احتکار لوازمیدکی
در زرقان لو رفت

فرمانده انتظامی استان از کشف
قطعات خودرو احتکار شده به
ارزش  10میلیارد ریال در بخش
زرقان شهرستان شیراز خبر داد.
سردار احمدعلی گودرزی در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،بیان کرد :در راستای طرح
مبارزه با اخاللگران اقتصادی،
مأموران کالنتری  41زرقان از
احتکار لوازمیدکی خودرو در یک
انبار مطلع و موضوع را بهصورت
ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
سردار گودرزی تصریح کرد :پس

از هماهنگی قضایی ،مأموران با
تشکیل اکیپ ویژه و انجام اقدامات
فنی به محل موردنظر اعزام و در
بازرسی از آن انبار موفق به کشف
انواع لوازمیدکی احتکار شدند.
این مقام ارشد انتظامی بابیان اینکه
ارزش ریالی کاالهای احتکار شده
برابر نظر کارشناسان 10 ،میلیارد
ریال برآورد شده است ،عنوان
داشت :برخورد با قاچاقچیان و
احتکارگران بهصورت ویژه در
دستور کار نیروی انتظامی استان
فارس قرار دارد.
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محمد رئیسی قهرمان حرفهایترین لیگ پاورلیفتینگ جهان شد؛

ثبت سنگینترین اسکوات تاریخ جوانان جهان به نام یک شیرازی
دانشجوی دانشگاه پیام نور شیراز بهعنوان تنها
نماینده ایران در مسابقات لیگ حرفهایهای
پاورلیفتینگ جهان ،رکورد سنگینترین اسکوات
جوانان جهان را به نام خود ثبت کرد.
حرفهایترین لیگ پاورلیفتینگ دنیا ( )WRPدر
شهر سنپترزبورگ روسیه با درخشش ورزشکار
شیرازی پایان یافت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط
عمومی دانشگاه پیام نور فارس ،در این مسابقات
حرفهای که با حضور برترین پاورکاران
جهان انجام شد ،پس از  3روز رقابت ،محمد
رئیسی بهعنوان تنها نماینده کشورمان ،رکورد
سنگینترین اسکوات پاورلیفتینگ جوانان
جهان در وزن  82/5کیلوگرم (هشتادودو و نیم
کیلوگرم) با ثبت وزنه  330کیلوگرم ،به نام خود
ثبت کرد.

همچنین این پهلوان شیرازی ،در رقابت بسیار
نزدیک با حریف روسیهای خود ،با ثبت مجموع
 797کیلو و  500گرم ،موفق به کسب مقام
قهرمانی دسته  82/5کیلوگرم (هشتادودو و نیم
کیلوگرم) این مسابقات شد.
این دانشجوی دانشگاه پیام نور شیراز در
گفتوگو با واحد اطالعرسانی دانشگاه پیام نور
استان فارس ،با تبریک این موفقیت ارزشمند
به جامعه ورزش ایران خصوصًا استان فارس ،از
زحماتها و تالشهای بیوقفه مهدی زارع مربی
خود و حمایتهای خانواده و دوستانش قدردانی
کرد .گفتنی است محمد رئیسی تنها نماینده ایران
در این دوره از مسابقات حرفهای بود که قبل
از وی ،هیچ ایرانی موفق به رکورد حدنصاب و
اخذ مجوز حضور در این مسابقات نشده بود .وی
سال گذشته نیز در مسابقات دانشجویان جهان

معاون توسعه ورزش استان:

با مجموع  717.5کیلوگرم (هفتصد و هفده و
نیم کیلوگرم) ،موفق به کسب مقام اول و اورال
مسابقات شد.
محمد رئیسی اصالتًا از روستای کندهای کوهمره
است.

افزایش کمنظیر ورزشکاران فارس در المپیک و پارالمپیک 2020
معاون توسعه ورزش استان گفت :حدود 33
نفر از ورزشکاران فارس شانس حضور در
رقابتهای المپیک و پارالمپیک  2020توکیو را
دارند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
و پایگاه خبری و اطالعرسانی اداره کل ورزش
و جوانان فارس ،محسن ساالری که در جلسهای
که با تعدادی از رؤسای هیئتهای ورزشی استان
داشت بابیان اینکه  13نفر از قهرمانان فارس
شانس حضور در المپیک  2020توکیو و بیش
از  20ورزشکار در پارالمپیک را دارند درباره
تشریح برنامههای این جلسه در گفتوگوی
اختصاصی با خبرنگار روابط عمومی گفت:
یکی از اهداف برنامه معاونت توسعه ورزش
قهرمانی افزایش سهم ورزش استان در عزت
و اقتدار ملی است که در راستای این تحقق
کالن و ارزشمند ،برای ورزشکارانی که دارای

حـــــــــوادث
موتورسیکلت قاچاق میلیاردی در الرستان
توقیف شد

صفحه

پیامبر گرامی اسالم(ص) :
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شانس کسب سهمیه جهت حضور در المپیک و
پارالمپیک  2020توکیو هستند از هیچ تالش و
حمایتی دریغ نمیکنیم و این پشتیبانی میتواند
تا زمان دریافت مدالهای خوشرنگ توسط
برخی از ورزشکاران فارس ادامه داشته باشد و
به همین خاطر در خدمت رؤسای هیئتهایی
بودیم که ورزشکاران آنها از شانس بیشتری
جهت رسیدن به رقابتهای المپیک برخوردار
هستند.
وی تصریح کرد :سال  98برای اداره کل ورزش
و جوانان استان بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا
با توجه به رشد محسوسی که ورزشکاران
برای حضور در این تورنمنت جهانی نسبت به
دوره قبل المپیک و پارالمپیک دارند وظایف
ما در قبال این عزیزان بیشتر گردیده و با
تمام توان در تالش هستیم که از این فرصت
بهدستآمده استفاده مطلوبی برده و با حمایت

خود از این قهرمانان ،در المپیک و پارالمپیک
پیش رو بیشترین سهمیه تاریخ ورزش فارس
را کسب نماییم و با توجه به روحیه جنگندگی
که از این پهلوانان اطالع داریم امیدوارم
به یاری خدا با کسب چند مدال باارزش،
نام فارس را در قلههای جهانی طنینانداز
کنیم.
معاون توسعه ورزش استان با اشاره به اینکه از
همه ظرفیتها برای درخشش ورزشکاران فارس
در المپیک و پارالمپیک  2020توکیو استفاده
خواهیم کرد :اظهار داشت :هیئت پزشکی
ورزشی فارس مشارکت خوبی در این موضوع با
معاونت توسعه ورزش و در جهت ارائه خدمات
فنی و حمایتی از قهرمانان دارد و حتی مربیان
و خود ورزشکاران برای رسیدن به بزرگترین
رویداد ورزشی جهان همه توان و کوشش خود
را بکار گرفتهاند.

سالخی همکار به خاطر نیم کیلو سیبزمینی

نگهبان یک مجتمع مسکونی که در جریان درگیری با همکار میانسالش او را
با  ۱۰ضربه چاقو به قتل رسانده بود در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان
تهران پای میز محاکمه ایستاد.
به گزارش جام جم آنالین از باشگاه خبرنگاران جوان ،این حادثه آذر سال
 ۹۶با درگیری خونین بین دو نگهبان در اتاقک نگهبانی یک مجتمع مسکونی
در شهرک گلستان چیتگر اتفاق افتاد و مأموران کالنتری  ۱۴۱با حضور در
محل جنایت با جسد غرق در خون فریدون روبهرو شدند که در پزشکی قانونی

مشخص شد وی با  ۱۰ضربه چاقو به ناحیه شکم جانباخته است.
در نخستین مرحله تحقیقات کارآگاهان جنایی دریافتند عامل جنایت که
همکارش بوده پس از قتل متواری شده است.
مدتی بعد متهم با پای خودش به اداره پلیس رفت و با اعتراف به جنایتی که
مرتکب شده بود در شرح ماجرا گفت :روز حادثه همکارم از من خواست که
کلمن آب را پرکنم ،اما من این کار را انجام ندادم او هم چند سیبزمینی را
که من برای ناهارم گذاشته بودم در سطل زباله انداخت و من هم عصبانی شدم
درگیری باال گرفت .او تهدیدم کرد که کاری میکند تا اخراج شوم.
من که از این حرف او بهشدت عصبانی شده بودم به طرفش هجوم بردم و با
چاقو او را زدم .فرید از زندان به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران منتقل
شد و پای میز محاکمه ایستاد.
در آغاز جلسه دادگاه اولیای دم که دختران مقتول بودند خواستار قصاص متهم
شدند سپس متهم درحالیکه اتهامش را قبول داشت گفت :بهشدت پشیمانم و
از اولیای دم تقاضا دارم مرا به خاطر جوانیام ببخشند و از حق قصاص خود
بگذرند.
پس از پایان جلسه قضات ختم جلسه را اعالم کردند و برای صدور حکم وارد
شور شدند.

کالهبرداری رمال مجازی از زن جوان
رئیس پلیس فتای پایتخت با هشدار
به شهروندان درخصوص سوءاستفاده
شیادان از تفکرات خرافی عامه
شهروندان ،گفت :رماالن و فالگیران
با جوالن در فضای مجازی ضمن
اقدام به کالهبرداریهای میلیونی از
طعمههای خودم سوءاستفاده میکنند.
به گزارش مشرق ،سرهنگ تورج
کاظمی به تشریح این خبر پرداخت
و گفت :با شکایت خانمی  ۳۱ساله
ساکن تهران مبنی بر کالهبرداری ۲۵
میلیون ریال یک رمال و فالگیر از
وی در یکی از شبکههای اجتماعی
فضای مجازی ،پیگیری پرونده در
دستور کار کارشناسان این پلیس
قرار گرفت.
این مقام انتظامی ،عنوان داشت :شاکیه
در تحقیقات خود به پلیس گفت :در
زندگی شخصیام دچار مشکل و
ناراحتی شدم و با بروز اتفاقاتی ناگوار
و ناراحتکننده فکر کردم که به
زندگیام نگاه بد شده که باعث شد به
دنبال راهی برای از بین بردن اتفاقات
شوم و رهایی از نامالیمات زندگیام
بروم تا اینکه در یکی از شبکههای

اجتماعی به یک صفحه دعانویسی
و فالگیری برخوردم و ارتباط من
با مدیر صفحه آغاز شد و در محیط
گفتوگو ( )Directمشکالت
عدیده زندگی شخصی خود را برای او
بازگو کردم ،در ابتدا فرد دعانویس
سؤاالتی از زندگی خصوصی من
پرسید و متأسفانه من هم اعتماد
کردم و بهتمامی سؤاالت او پاسخ
دادم و مدیر کانال شروع به مشاوره
و در اصل انرژیدرمانی من نمود و
احساس میکردم که روحیهام کمی
بهتر شده غافل از اینکه نمیدانستم
فالگیر در حال آماده کردن فضایی
است که از من شروع به اخاذی نماید
و با درخواست و تعرفههای او ،طی

ورزﺷﻰ

چند مرحله اقدام به واریز پول به
مبلغ  ۲۵میلیون ریال نمودم ،اما بعد
از گذشت چند روز ،متهم دیگر
جواب پیام را نمیداد و فهمیدم که
ایشان کالهبردار بوده از احساسات و
اعتماد من سوءاستفاده نموده و از من
کالهبرداری کرده است.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ،
در ادامه گفت :موضوع در رصد
کارآگاهان پلیس قرار گرفت و
مأمورین در تحقیقات و تجسسهای
خود توانستند هویت مدیر صفحه
مذکور را که یک زن  ۳۴ساله به نام
حمیرا بود ،در محله جیحون شناسایی
کنند.
وی افزود :موضوع به دادسرای

مبارزه با جرائم رایانهای ارجاع و
پس از هماهنگی با مرجع قضایی این
متهم دستگیر و راهی پلیس فتا شد
که پس از مواجهه با شاکیه به جرم
خود اعتراف و انگیزه از این کار را
کسب درآمد از افراد دارای مشکل
خانوادگی اعالم نمود.
سرهنگ کاظمی ،در پایان به
شهروندان توصیه کرد :رمالی،
دعانویسی و فالگیری یک نوع مانور
متقلبانه برای تحصیل مال است و
بیگمان برخی از شهروندان برای
رفع مشکالت خود بهجای مراجعه
به متخصصان روانشناسی و مشاوره
خانوادگی ،به رمالها رجوع کرده
که این امر پیامدهای ناگواری را
به دنبال دارد و مجرمین و افراد
کالهبردار در فضای مجازی با متوسل
شده به ابزارهای خرافی و متقلبانه و
سوءاستفاده از اعتقادات شهروندان
به دنبال اخاذی و کسب منافع مالی
بوده و شهروندان هیچگاه برای رفع
مشکالت خود نباید به اینگونه موارد
چه در فضای مجازی و چه فضای
واقعی اعتماد نمایند.

سامانه ثبتنام مسابقات «دو» بینالمللی شیراز
شروع به کارکرد
مدیر روابط عمومی اداره
ورزش و جوانان شیراز خبر
داد :سامانه ثبتنام مسابقات
دو بینالمللی شیراز شروع به
کارکرد.
به گزارش روزنامه طلوع به
نقل از روابط عمومی و پایگاه
خبری و اطالعرسانی اداره کل
ورزش و جوانان فارس ،میثم
حجتی دراینباره به خبرنگار
ما گفت :این سامانه با آدرس
 shahrsport.Comآماده
ثبتنام از عالقهمندان به
شرکت در این مسابقه میلیونی
است.
وی افزود :مسابقات دو
بینالمللی شیراز در دو ماده
 21کیلومتر و  5کیلومتر و در
روز  31خردادماه و در هفته
ورزش همگانی برگزار خواهد
شد و مسابقه  4کیلومتر در
هر دو بخش آقایان و بانوان
شرکتکننده دارد ،حجتی
درباره جزئیات این برنامه
گفت :در دو  21کیلومتر15 ،
میلیون تومان برای نفر اول،
 13میلیون برای نفر دوم و 11
میلیون برای نفر سوم در نظر
گرفته شده است و تا ده نفر
اول برنده جایزههای نقدی
خواهند بود .نفر چهارم هشت
میلیون ،نفر پنجم ،شش میلیون،
نفر ششم پنج میلیون ،نفر هفتم
چهار میلیون ،نفر هشتم سه
میلیون ،نفر مهم دو میلیون
و نفر دهم یکمیلیون جایزه

خواهند گرفت.
وی بابیان اینکه حضور در
این مسابقه برای سنین مختلف
و عموم مردم و ورزشکاران
آزاد خواهد بود ،افزود :در
ماده  4کیلومتر جایزههای
نقدی 3 ،میلیون نفر اول ،دو
میلیون نفر دوم و یکمیلیون
نفر سوم خواهد بود؛ عالوه
بر این سه نفر ،دو دونده
بعدی که در ردههای چهارم
و پنجم قرار میگیرند نیز
جایزههای  500هزارتومانی
دریافت خواهند کرد و به 10
نفر از شرکتکنندگان این
مسابقه بدون در نظر گرفتن
عنوان کسب شده و بهقیدقرعه
جایزههای نفیس و نقدی اهدا
خواهد شد.
مدیر روابط عمومی اداره
ورزش و جوانان شهرستان
شیراز در پایان اضافه کرد:
شروع مسابقه  21کیلومتر
جاده سالمت پل معالیآباد
خواهد بود و شرکتکنندگان
در حافظیه مسیر را پس از
گذراندن بلوار چمران ،فلکه
ارم ،گاز ،بلوار جمهوری به
پایان میرسانند.

کشف مرغ زنده قاچاق در بوانات
فرمانده انتظامی بوانات از
توقیف یک دستگاه کامیون و
کشف یک هزار و  152قطعه
مرغ زنده فاقد مجوز بهداشتی
در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ سید ابوالفضل
مسعودی در گفتوگو با
خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بیان کرد :مأموران انتظامی این
شهرستان در حین گشتزنی
و کنترل خودروهای عبوری
در محور بوانات به قادرآباد
به یک دستگاه کامیون که در
حال عبور بود مشکوک و آن
را توقیف کردند.
این مقام انتظامی تصریح

کرد :در بازرسی بهعملآمده
مشخص شد خودرو موصوف
حامل یک هزار و  152قطعه
مرغ زنده فاقد مجوز بهداشتی
است .این مقام انتظامی با اشاره
به اینکه در این خصوص یک
نفر دستگیر و تحویل مراجع
قضایی شد ،عنوان داشت:
کارشناسان ارزش این محموله
را  360میلیون ریال برآورد
کردهاند.
سرهنگ مسعودی از شهروندان
خواست تا هرگونه اخبار و
اطالعات مربوط به قاچاق را با
مرکز فوریتهای پلیسی 110
در میان بگذارند.

پلمپ آرایشگاه مردانه به دلیل فعالیت
غیرقانونی

فرمانده انتظامی فیروزآباد
از شناسایی و پلمپ یک
آرایشگاه مردانه که اقدام به
اصالح موی دختران جوان
میکرد در این شهرستان خبر
داد.
سرهنگ مهدی جوکار در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،بیان کرد :در
راستای اجرای طرحهای
مستمر نظارت بر اماکن
عمومی ،مأموران مطلع شدند
یک آرایشگاه مردانه در یکی
از محلههای این شهرستان اقدام
به اصالح موی سر دختران
جوان میکند که موضوع
بهصورت ویژه در دستور کار
خود قرار دادند.

وی افزود :پس از هماهنگی
قضایی ،مأموران نظارت بر
اماکن عمومی به محل موردنظر
اعزام و مشاهده کردند  2دختر
جوان از آرایشگاه مذکور
خارج شدند.
این مقام انتظامی بابیان اینکه
آرایشگاه مذکور به دلیل
فعالیتهای غیرقانونی پلمپ
شد ،خاطرنشان کرد :در این
خصوص یک نفر دستگیر و
برای سیر مراحل قانونی تحویل
مراجع قضایی شد.
سرهنگ جوکار در پایان بر
تداوم طرحهای نظارتی بر
اماکن عمومی با استفاده از
حداکثر توان اجرایی پلیس
امنیت تأکید کرد.

