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 زمانی که خداوند خوبی بنده ای را بخواهد 
او را در خواب آگاه می کند.

روزنامه

بررسی آنچه به تیم لیگ برتری فوالد لطمه زد

حـــــــــوادث

حرکت با دنده عقب در شیراز حادثه آفرید

 تلف شدن 55 رأس گوسفند براثر صاعقه 
در سروستان

حفاران غیرمجاز در رستم دستگیر شدند

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
از دستگیری دو نفر مرد و یک خانم کالهبردار 
فروشندگان  شناسایی  با  که  داد  خبر  حرفه ای 
به  اقدام  کاال  خریدوفروش  سایت های  در  کاال 

کالهبرداری از آن ها می کردند.
بهزاد  کارآگاه  سرهنگ  مشرق،  گزارش  به 
امسال  اردیبهشت ماه  نهم  داشت:  اظهار  اختیاری 
دستگیری  موضوع  با  پرونده  فقره  یک  که  بود 
موتورسیکلت  همراه  به  قاپ  گوشی  مظنون 
سرقتی از طریق کالنتری ۱۵۸ کیانشهر به همراه 
دو نفر متهم به هویت های نوید و سعید )۳۳ ساله( 
آگاهی  پلیس  ششم  پایگاه  به  رسیدگی  جهت 

تهران بزرگ واصل گردید.
سعید،  و  نوید  از  مقدماتی  تحقیقات  در 
اما  شدند،  انتسابی  بزه  منکر  دستگیرشدگان 
از  بهره گیری  و  کارآگاهان  ویژه  اقدامات 
دارای  داد هر دو  نشان  اطالعات مجرمین  بانک 
می باشند؛  کالهبرداری  درزمینه  متعدد  سوابق 
متهمین  مخفیگاه  قضایی  مقام  هماهنگی  با  لذا 
اقدام،  این  درنتیجه  قرار گرفت که  موردبررسی 
یک دستگاه گوشی تلفن همراه، ۹ جفت کفش، 
۲ قبضه سالح تفنگ بادی، ۳ قبضه تفنگ بادی 
به  و  کوادکوپتر کشف  دستگاه  یک  و  کمری 

پایگاه ششم منتقل شد.
به  صراحتًا  متهم  دو  هر  تحقیقات،  ادامه  در 
سایت های  از  کاال  خرید  شیوه  به  کالهبرداری 
فروش اینترنتی معترف شدند و در تشریح شگرد 
خود در استفاده از این سایت ها اظهار داشتند: با 
بررسی کاالهای باارزش در سایت های فروش و 
انتخاب کاالی موردنظر با پیشنهاد قیمت مناسب 
اعتماد  جهت  و  گرفته  تماس  فروشندگان  با 

بیشتر فروشندگان با همکاری خانمی بنام سمیرا 
)۳۰ ساله( آنان را به مکانی خلوت می کشاندیم 
موبایل  نرم افزار  با  شب  پایانی  ساعات  در  یا  و 
بانک اقدام به تراکنش به صورت ناموفق نموده و 

فروشنده نیز ناگزیر کاال را به ما تحویل می داد.
با معرفی سمیرا از سوی متهمین به عنوان همدست، 
با هماهنگی مقام قضایی مخفیگاه سمیرا شناسایی 
شد و متهمه در همان لحظات نخست دستگیری به 

همدستی با نوید و سعید اعتراف کرد.
به  موفق  کارآگاهان  پلیسی  اقدامات  انجام  با 
شناسایی ۲۰ مالباخته شدند که بدین شیوه از آنان 
صورت  تحقیقات  در  است.  شده  کالهبرداری 
گرفته از یکی مالباختگان وی اظهار داشت: قصد 
داشتم یک دستگاه تلفن همراه  را از طریق انتشار 
آگهی در اینترنت به فروش رسانم. در همان روز 
اول نشر آگهی، ۱ مرد و ۱ خانم جوان با ظاهر 
در  تلفنی،  هماهنگی  از  آراسته پس  و  متشخص 
ساعات پایانی شب به در منزل این جانب مراجعه 
خرید  برای  مناسب  قیمت  پیشنهاد  با  و  کرد 
میزان  به  موردنظر  وجه  که  نمود  اظهار  گوشی 
طریق  از  را  تومان  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  چهار 
نمود.  خواهد  پرداخت  بانک  موبایل  نرم افزار 
متعاقبًا با اخذ شماره کارت عابر بانک این جانب 
صفحه  در  جعلی،  وجه  انتقال  رسید  نمایش  و 
کرد  وانمود  به گونه ای  همراهش  تلفن  نمایشگر 
که وجه مذکور به حساب بنده واریز شده است. 
در پی عدم وصول پیامک واریز وجه برای بنده، 
این شخص مدعی شد که به علت تعطیلی بانک ها 
دو  تا  وجه  انتقال  بعضًا  شب  پایانی  ساعات  و 

ساعت زمان می برد.
در ادامه همین مانور متقلبانه این شخص با اپراتور 

به عنوان  جوانی  مرد  که  گرفت  تماس  بانک 
از حساب  وجه  تأیید کسر  بانک ضمن  اپراتور 
این شخص اظهار نمود که به علت قطعی سیستم ها 
ممکن است واریز وجه به حساب مقصد حداکثر 
توجه  با  نهایتًا  شود.  انجام  تأخیر  ساعت  دو  با 
تلفن  اعتماد کرده و گوشی  آنان  موجه  به ظاهر 
توجه  با  که  قراردادم  وی  اختیار  در  را  همراهم 
به عدم واریز پول در زمان مقرر، در اول وقت 
اداری به بانک مراجعه کرده و متوجه شدم افراد 

یادشده کالهبردار بوده اند.
پایگاه  رئیس  اختیاری،  بهزاد  سرهنگ کارآگاه 
این  اعالم  با  بزرگ،  تهران  آگاهی  پلیس  ششم 
متهمین  صریح  اعتراف  به  توجه  با  گفت:  خبر 
به کالهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بدین 
شیوه از شهروندان، به منظور کشف دیگر جرائم 
از سوی  قانونی  قرار  با صدور  متهمین  ارتکابی، 
مقام محترم قضایی در اختیار کارآگاهان پایگاه 
و  دارند  قرار  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  ششم 
متهمین  جرائم  سایر  شناسایی  جهت  تحقیقات 
احتمالی  مالباختگان  و  شکات  سایر  همچنین  و 
و  جعل  با  مبارزه  تیم  کار  دستور  در  کماکان 
تهران  آگاهی  پلیس  ششم  پایگاه  کالهبرداری 

بزرگ قرار دارد.

قصاص  به  همسرش  قتل  جرم  به  که  معتاد  مرد 
به  مقتول  خانواده  سوی  از  بود  محکوم  شده 
میلیون   ۳۰۰ دیه  پرداخت  در  ناتوانی  خاطر 
مانده  زندان  در  بالتکلیف  سال  هشت   تومانی 

است.
به گزارش جام جم آنالین از باشگاه خبرنگاران 
جوان، رسیدگی به این ماجرا از هشت سال پیش 
خانواده  دادگاه  مقابل  جوانی  زن  قتل  دنبال  به 
خیلی  پلیس  تحقیقات  در  شد.  شروع  کهریزک 
متوجه  وقتی  زن  این  شوهر  شد  مشخص  زود 
رفته و  دادگاه  به  برای طالق  شده که همسرش 
دادخواست طالق داده است، او را مقابل ساختمان 

دادگاه با چاقویی که همراه داشت کشته است.
اعتیاد  مخدر  مواد  به  به شدت  که  زن  این  شوهر 
از  پس  و  شد  دستگیر  پلیس  سوی  از  داشت، 
تهران  استان  کیفری  دادگاه  در  قتل  به  اعتراف 
محاکمه شد. قضات دادگاه نیز او را به اتهام قتل 

عمد به قصاص محکوم کردند.
اما چند سالی گذشت و چون اولیای دم نتوانسته 
دامادشان  تا  پرداخت کنند  را  دیه  تفاضل  بودند 
اعدام شود، سرانجام راضی شدند به شرط دریافت 
بگذرند،  وی  قصاص  از  دیه  تومان  میلیون   ۳۰۰
اما این بار نیز چند سال گذشت و قاتل نتوانست 
بنابراین صبح  کند،  مهیا  را  درخواستی  دیه  پول 

دیروز از دادگاه خواست او را از این بالتکلیفی 
نجات دهند.

در  که  است  سال  هشت  گفت:  قضات  به  وی 
زندان عذاب می کشم. نه پولی دارم که به خانواده 
که  می دهند  رضایت  آن ها  نه  و  بدهم  همسرم 
آزاد شوم. از دادگاه می خواهم کمکم کند. قاضی 
با  مشورت  از  پس  نیز  دادگاه  رئیس  قربانزاده 
مستشار خود مهلت ۱۸ ماهه ای را به مرد محکوم 
درباره  مدت  این  در  تا  داد  مقتول  خانواده  و 
بر  وگرنه  برسند  توافق  به  هم  با  دیه  پرداخت 
زندان  از  مرد  این  اسالمی  مجازت  قانون  اساس 

آزاد خواهد شد.

زن جوان؛ طعمه کالهبرداران اینترنتی

مرد معتاد همسرش را به خاطر طالق کشت

مدیرکل ورزش و جوانان فارس: 
نقش دستگاه قضایی در ایجاد امنیت ورزشگاه ها و مسابقات غیرقابل انکار است

دادستان عمومی و انقالب شیراز: 
توسعه ورزش مصداق احقاق حقوق عامه مردم است

مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت: نقش دستگاه قضا در ایجاد امنیت 
ورزشگاه ها و مسابقات ورزشی غیرقابل انکار است.

و  خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
که  کامیاب  حیدرعلی  فارس،  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی 
اشاره  با  می گفت،  سخن  شیراز  انقالب  و  عمومی  دادستان  با  دیدار  در 
به همکاری دوجانبه اداره ورزش و جوانان و دستگاه قضایی در استان 
فارس افزود: حاصل این هم افزایی به جز ایجاد امنیت در ورزشگاه ها و 
مسابقات، پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است. وی فعالیت بیش از 
ده سازمان مردم نهاد جوانان استان فارس در عرصه مقابله با آسیب های 
اجتماعی و همکاری این سازمان ها با دستگاه قضایی استان را نشانه های 
این هم افزایی دانست. کامیاب توسعه زیرساخت های ورزشی در استان 
فارس را عاملی جهت گرایش مردم به ورزش خصوصًا ورزش همگانی 
دانست و افزود: با برنامه ریزی انجام شده در حوزه ورزش همگانی و بر 
اساس اعالم وزارت بهداشت هیچ کدام از شهرهای استان فارس جزو ۱۰ 
استان  نیستند. دبیر شورای عالی ورزش  شهر نخست کم تحرک کشور 
فارس با اشاره به نقش ورزش در ایجاد نشاط اجتماعی افزود: تحقیقات 
علمی و میدانی نشان می دهد که افزایش نشاط اجتماعی نسبت معکوس 
با وقوع جرم و جنایت در جامعه دارد. کامیاب ادامه داد: استان فارس 
مناسب و قوی که در رشته های مختلف  از ظرفیت های  برخورداری  با 
ورزشی دارد می تواند نقش مهمی در افزایش روحیه نشاط و شادابی در 

برطرف  درزمینه سالمت عمومی  را  مربوط  نگرانی های  و  داشته  جامعه 
اداره کل ورزش  کند. وی در بخش دیگری از صحبت هایش سیاست 
و جوانان را توسعه همه جانبه ورزش دانست و گفت: در این سیاست به 
همان اندازه که توسعه سخت افزاری و ورزش همگانی موردتوجه است، 
فارس در  مدیرکل ورزش و جوانان  دارد.  اهمیت  نیز  قهرمانی  ورزش 
بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اهتمام استاندار این استان برای 
برتر، خواستار حمایت همه جانبه  استان در لیگ  نماینده فوتبال  حضور 
دستگاه های مختلف برای تحقق این موضوع شد و افزود: با توجه به اینکه 
اشاره کرده اند  این موضوع  به اهمیت  بارها  نیز  مدیران دستگاه قضایی 
امیدواریم با نگاه ویژه به دادستان شیراز و مجموعه قضایی استان شاهد 
فارس  در  مهمی  اتفاق  چنین  وقوع  برای  بیش ازپیش  هم افزایی   ایجاد 

باشیم.

مصداق  ورزش  توسعه  گفت:  شیراز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
احقاق حقوق عامه مردم است.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و پایگاه خبری و 
اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان فارس، حیدر آسیابی که در 
دیدار با مدیرکل و معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان فارس 
بازدارندگی  در  مهمی  عامل  ورزش  اینکه  بابیان  می گفت  سخن 
آسیب های اجتماعی است، افزود: جمله معروف امام خمینی )ره( 
در مورد ورزش و ورزشکار به دلیل ماهیت اثرگذار ورزش در 
به خاطر  اداره کل ورزش و جوانان  با تحسین  جامعه است. وی 
سخت افزاری  توسعه  گفت:  استان  ورزشی  زیرساخت های  توسعه 
ورزش در کنار تنوع اقلیمی استان و امکانات جانبی نظیر توسعه 

حمل ونقل هوایی و ریلی می تواند فارس را به عنوان یک قطب مهم 
در برگزاری مسابقات و اردوهای مختلف ورزشی مطرح و عاملی 

برای توسعه گردشگری ورزشی باشد.
قهرمانی  ورزش  به  توجه  شیراز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
استان  برای  جدی  نیاز  یک  را  همگانی  ورزش  توسعه  کنار  در 
نماینده  امروز حضور  اینکه  بابیان  فارس و شهر شیراز دانست و 
شده  تبدیل  عمومی  دغدغه  یک  به  فوتبال  برتر  لیگ  در   استان 
گفت: باوجود زیرساخت هایی نظیر ورزشگاه پارس و حافظیه و 
اشتیاق گسترده مردم برای حضور نماینده فوتبال استان در لیگ 
این خواسته در  برای تحقق  باید یک عزم جدی و عمومی  برتر 

استان شکل بگیرد.

 قتل زن جوان به خاطر صدای 
ضبط صوت

حضور رئیس هیئت کاراته فارس در کازرون

 بسکتبالیست شیرازی راهی رقابت های 
جام آسیا می شود

نماینده   4 گذشت،  که  فصلی  در 
لیگ برتری خوزستان نقاط ضعف و 
قوت فراوانی داشتند که درخصوص 
به اختصار  را  آن ها  خوزستان،  فوالد 

بیان خواهیم کرد.
نقاط قوت تیم فوالد خوزستان

و  حرفه ای  ساختار  و  شاکله   .1
تیم های  از سایر  مناسب تر  بودجه ای 
به  رسیدن  آسیب  از  مانع  که  استان 
ماهیت تیم علیرغم تغییر و تحوالت 

فراوان شد.
2. خوب بسته شدن 70% تیم توسط 
با  به گونه ای که  باکیفیت،  بازیکنان 
نتایج  نیز  دیگر  مربیان  از  هرکدام 

قابل قبولی کسب شد.
اردوهای  و  تمرینات  انجام   .3
شروع  از  پیش  مناسب  تدارکاتی 
لیگ  تیم های  سایر  نسبت  به  فصل 

برتری استان.
بومی  بازیکنان  برخی  از  استفاده   .4
و عقد قرارداد عالی با لوسیانو پریرا 

آقای گل لیگ امسال.
5. تغییرات به موقع در هرم مدیریتی 
باشگاه و انتخاب مدیرعاملی با دانش، 

بومی و آشنا به ساختار مجموعه.
6. استفاده از ورزشگاه مجهز شهدای 

فوالد خوزستان.
گزینه ای  به عنوان  قطبی  انتخاب   .7

برهه  در  تأثیرگذار  و  قابل قبول 
حساسی از لیگ.

نقاط ضعف تیم فوالد خوزستان
مربیان  کادر  در  مکرر  تغییرات   .1
استان،  )پورموسوی،  تیم  این 
فریسات( که در چندین بازه زمانی 

تیم را به چالش کشید.
غیرقابل  و  نوسانی  2. وجود روندی 

 پیش بینی در نتایج این فصل.
از  کافی  و  مناسب  استفاده  عدم   .3
ظرفیت بازیکنان بومی و آکادمی در 

طی این فصل.
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دستگیری  از  رستم  انتظامی  فرمانده 
آالت  کشف  و  غیرمجاز  حفار   5
شهرستان  این  در  حفاری  ادوات  و 
عزیزی  سلطانعلی  سرهنگ  داد.  خبر 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
انتظامی  مأموران  پلیس، گفت:  خبری 
بابامیدان این فرماندهی هنگام  پاسگاه 
از  استحفاظی  حوزه  در  گشت زنی 
حضور یک گروه گنج یاب در منطقه 
شهرستان  این  گورنگون  تاریخی 
ویژه  به صورت  را  موضوع  و  مطلع 
این  دادند.  قرار  خود  کار  دستور  در 
مأموران  بالفاصله  افزود:  انتظامی  مقام 
به محل موردنظر اعزام و موفق شدند 
یک گروه 5 نفره حفاران غیرمجاز را 

شناسایی و دستگیر کنند.
در  اینکه  بابیان  عزیزی  سرهنگ 
دستگاه  یک  آن ها،  از  بازرسی 
قطب نما،  شکاری،  دوربین  گنج یاب، 
باطری  و  کلنگ  و  بیل  چراغ دستی، 
متهمان  کرد:  تصریح  شد،  کشف 
تحویل  قانونی  مراحل  سیر  برای 
انتظامی  فرمانده  شدند.  قضایی  مراجع 
اینکه  بابیان  پایان  در  رستم  شهرستان 
میراث فرهنگی و تاریخی شناسنامه و 
خاطرنشان  است،  کشور  یک  هویت 
با  انتظامی  نیروی  مأموران  کرد: 
خصوص  این  در  کامل  هوشیاری 
با  انجام داده و  را  پیشگیری های الزم 

متخلفان برخورد می کنند.

گفت:  استان  راهور  پلیس  رئیس 
به  پراید  راننده  بی توجهی  متأسفانه 
دلیل حرکت با دنده عقب در خیابان 
کریم خان زند شهرستان شیراز، یک 

نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند.
در  عباسی  مصطفی  سرهنگ 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس، بیان کرد: در پی اعالم مرکز 
بر  مبنی   110 پلیسی  فوریت های 
فوت  به  منجر  تصادف  فقره  یک 
در خیابان لطفعلی خان زند، بالفاصله 
بررسی  برای  راهور  پلیس  مأموران 

موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
اولیه  بررسی های  در  افزود:  وی 

مأموران مشاهده کردند یک سواری 
به صورت  مذکور  خیابان  در  پراید 
است  می کرده  حرکت  دنده عقب 
که یک دستگاه موتورسیکلت با 3 
سرنشین که در حال طی طریق بوده 

با آن برخورد می کند.
در  اینکه  بابیان  عباسی  سرهنگ 
و  فوت  دم  در  راکب  حادثه  این 
هر 2 سرنشین دیگر و راننده پراید 
شدند،  بیمارستان  راهی  و  مجروح 
تصریح کرد: کارشناسان بی توجهی 
با  حرکت  دلیل  به  پراید  راننده 
این حادثه  دنده عقب را علت وقوع 

رانندگی اعالم کردند.

گفت:  سروستان  انتظامی  فرمانده 
صاعقه و رعدوبرق باعث تلف شدن 
نمکدان  جاده  در  گوسفند  رأس   55

این شهرستان شد.
در  مجتهدی  عبدالرسول  سرهنگ 
خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
پلیس، بیان کرد: در پی اعالم مرکز 
پلیس ۱۱۰ مبنی بر برخورد صاعقه با 
گله احشام، بالفاصله مأموران انتظامی 
بررسی  برای  مرکزی  کالنتری 

موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

بررسی های  در  مأموران  افزود:  وی 
اهالی  از  یکی  کردند  مشاهده  اولیه 
چرا  برای  را  خود  گوسفندان  روستا 
به جاده نمکدان برده است که براثر 
برخورد صاعقه 55 رأس احشام تلف 
شده است. سرهنگ مجتهدی در پایان 
کشاورزان  و  دامداران  کرد:  توصیه 
به  نسبت  را  خود  محصوالت  و  دام 
حوادث غیرمترقبه بیمه کنند تا هنگام 
حادثه ضرر و زیان وارده توسط بیمه 

جبران شود.

جریان  در  که  افغانستانی  مرد 
رابطه پنهانی با یک زن او را به 
به  بلند ضبط صوت  خاطر صدای 
از محاکمه  بود پس  قتل رسانده 
اولیای  و  شد  محکوم  قصاص  به 
دم به شرط دریافت دیه از قصاص 

او گذشت کردند.
به گزارش مشرق، ماجرا از بیستم 
شد.  شروع   ۹۴ سال  شهریور 
و  گرفت  تماس  پلیس  با  فردی 
خبر داد که زن جوانی به نام مینا 

در خانه اش به قتل رسیده است.
 ۱۶۰ کالنتری  مأموران  وقتی 
رسیدند  جنایت  محل  به  خزانه 
روبه رو  ساله   ۳۰ زن  جسد  با 
به  روسری  پیچیدن  با  که  شدند 
کرده  خفه  را  او  گردنش  دور 
شد  آغاز  پلیس  تحقیقات  بودند. 
بازجویی  مرحله  نخستین  در  و 
به  زن  این  دوازده ساله  پسر 
کارآگاهان گفت: دیشب مردی 
که دوست مادرم بود به او زنگ 
خانه  به  می خواهد  گفت  و  زد 
خواست  او  از  مادرم  بیاید.  ما 
بخرد.  برایمان  هم  ساندویچ 
خانه مان  به  مرد  این  بعد  ساعتی 
آمد و من به اتاقم رفتم و مشغول 

خوردن ساندویچ شدم.
مدتی بعد خوابم برد، صبح که از 
مادرم  سراغ  به  شدم  بلند  خواب 
نفس  دیگر  که  دیدم  و  رفتم 
این  اظهارات  پی  در  نمی کشد. 
پسر نوجوان، مرد ۳۲ ساله ای به 
این  شبانه  میهمان  که  عتیق  نام 

زن بود بازداشت شد.

بازجویی ها  نخستین  در  که  او 
شود  ماجرا  منکر  داشت  سعی 
سرانجام لب به اعتراف گشود و 

راز جنایت را برمال کرد.
گفت:  کارآگاهان  به  او 
دعوایم           همسرم  با  حادثه  شب 
شد و از خانه بیرون آمدم با مینا 
تماس گرفتم مدتی بود که با هم 
صدای  شب  آن  داشتیم،  رابطه 
ناگهان زیاد کرد  ضبط صوت را 
را  صدایش  خواستم  او  از  من 
کم کند اما یک سیلی به گوشم 
با  و  شدم  عصبانی  هم  من  زد، 
را  او  بود  اتاق  در  که  روسری 
خفه کرده و پا به فرار گذاشتم. 
او  متهم  این  اظهارات  دنبال  به 
کیفری  دادگاه  چهارم  شعبه  در 
قاضی  ریاست  به  تهران  استان 
اصغر عبداللهی و با حضور یک 
قتل  اتهام  به  و  محاکمه  مستشار 
اما  شد؛  محکوم  قصاص  به  عمد 
بودند  نتوانسته  اولیای دم  چون 
کنند  پرداخت  را  دیه  تفاضل 
اظهار داشتند که به شرط دریافت 
دیه از حق قصاص خود گذشت 

خواهند کرد.
و  پذیرفت  متهم  ترتیب  بدین 
قصاص  از  دیه  پرداخت  به شرط 
نجات یافت. این متهم به دادگاه 
ثبت  با  و  شد  منتقل  کیفری 
به  این پرونده  اولیای دم  رضایت 
بر  پرونده  تا  شد  ارجاع  دادسرا 
اساس درخواست نماینده دادسرا 
درباره مجازات عمومی متهم نیز 

تحت رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
هیئت  رئیس  کازرون  شهرستان 
کازرون  در  فارس  استان  کاراته 
اداره  رئیس  محمدی  یافت.  حضور 
ورزش و جوانان در دیدار با هیئت 
گفت:  شهرستان  و  استان  کاراته 
است  استان  ورزش  قطب  کازرون 
تعداد  به  توجه  با  داریم  انتظار  و 
و  فعالیت  و  رشته  این  ورزشکاران 
ویژه ای  نگاه  به دست آمده  مقام های 

به این هیئت شود.

کاراته  هیئت  رئیس  مبارکه 
عملکرد  از  تشکر  ضمن  استان 
حضور  دلیل  به  و  شهرستان  خوب 
در  شهرستان  این  کاراته کاران 
عرصه کشوری و بین المللی ازجمله 
گفت:  کریمی،  زهره  موفقیت های 
آینده  امیدهای  از  یکی  کازرون 
کاراته است که ازلحاظ آماری مقام 

سوم استان را داراست.
همچنین ظهرابی رئیس هیئت کاراته 
از  گزارشی  نیز  کازرون  شهرستان 

عملکرد هیئت ارائه کرد.

علی اهلل وردی، بسکتبالیست شیرازی 
سه نفره  بسکتبال  ملی  تیم  همراه  به 
برگزاری  محل  چین،  راهی  ایران 

رقابت های جام آسیا می شود.
فارس،  بسکتبال  هیئت  رئیس 
گفت وگو  در  مطلب  این  بابیان 
ملی  تیم  داشت:  اظهار  ایرنا  با 
سه نفره مردان ایرانسی ام اردیبهشت 
ترک  چین  مقصد  به  را   تهران 
اضافه  رئیسی  فریدون  کردند. 
صدیقی،  امیر  اهلل وردی،  علی  کرد: 
اجاقی،  محمد  آذری،  امیرحسین 
با  که  هستند  ایران  بازیکن  چهار 
مربیگری محمد کسایی پور به این 

رقابت ها اعزام می شوند.
رقابت ها  این  در  ایران  افزود:  وی 
قطر،  تیم های  با  انتخابی  مرحله  در 
هم گروه  تایلند  و  ساموا  فیلیپین، 
است. تیم ملی ایران یکم خردادماه 
98 در نخستین دیدار خود به مصاف 
تیم ساموا می رود و سپس در همین 
روز هم با تایلند دیدار خواهد کرد.

گردشگری  است  جزیره ای  ساموا 
که در اقیانوس آرام قرار دارد.

میالدی   1914 سال  در  جزیره  این 
عضو کشور نیوزیلند بود و در سال 
1962 مستقل شد و پایتخت آن نیز 

آپیا است.

محسن بابادی


