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محسن بابادی

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط
عمومی و پایگاه خبری و اطالعرسانی
اداره کل ورزش و جوانان فارس ،با انجام
قرعهکشی رقابتهای فوتسال لیگ برتر
بانوان کشور نمایندگان فارس حریفان خود
را شناختند.
بر این اساس در هفته نخست این رقابتها
که از  ۱۸مرداد آغاز میشود تیم پارس
آرا میزبان هیئت فوتبال تهران است و
پویندگان صنعت فجر میهمان هیئت فوتبال
خراسان رضوی است .رقابتهای این فصل
فوتسال لیگ برتر بانوان کشور با شرکت
 ۱۴تیم برگزار میشود.
طهمورثی نایبرئیس هیئت فوتبال فارس

نگاهی به برخی از اشتباهات مربیان
در مدارس فوتبال
قسمت دوم

یکی از بزرگترین اشتباهات
مربیان فوتبال خصوصًا در ردههای
پایه ،تبعیض میان بازیکنان به
دالیل غیرمنطقی و ربط دادن
آن به سلیقهای بودن نظر مربیان
مختلف است.
حالآنکه تفاوت فاحشی بین
سلیقه و تبعیض وجود دارد.
در شرایطی که در یک مدرسه
فوتبال تمامی بازیکنان شهریه
یکسان پرداخت نموده و هدفشان
بیشتر تفریح و گذران اوقات
فراغت است ،دیدگاه باشگاه گونه
برخی مربیان در استفاده مکرر یا
نیمکتنشینی دائم تعدادی از
بازیکنان ،واقعًا آزاردهنده است.
گاه در اثر رفتار وقیحانه این
مربیان انگشتشمار ،نارضایتی و
بالطبع دخالت خانواده بازیکنان
را شاهد بوده و مربی نیز کوتاه
نیامده ،خود را صاحب حق دانسته
و اظهار میدارد که باید به نظر و

سلیقهاش احترام گذاشت.
حالآنکه اینجا مدرسه فوتبال
است نه باشگاه.
البته این بدان معنا نیست که
مربی این اجازه را دارد در باشگاه
هرگونه بخواهد با بازیکنان رفتار
کند.
یک مربی باشگاهی میبایست
به قابلیتهای مختلف بازیکنان
در تمامی زمینهها توجه کافی
داشته و در صورت برابری
توانایی بازیکنان ،در صورت دارا
بودن هدف خاصی از تمرین یا
مسابقه ،فردی را برگزیند که
بتواند خواستهاش را در آن مقطع
برطرف کند؛ اما استفاده از قدرت
و دارا بودن حق انتخاب توسط این
مربیان در جهت زورگویی و زیر
پا گذاشتن حقوق مسلم بازیکنان
مستحق ،نابخشودنی و خارج از
اصول اخالقی و حرفهای فوتبال
است.

صفحه

پیامبر گرامی اسالم(ص) :
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نمایندگان فارس
در لیگ برتر فوتسال
بانوان کشور حریفان
خود را شناختند

دو ورزشکار فارس سهمیه رقابتهای بیلیارد
آسیا را کسب کردند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط
عمومی و پایگاه خبری و اطالعرسانی اداره کل
ورزش و جوانان فارس ،رئیس هیئت بیلیارد
فارس گفت :دو بیلیاردباز این استان موفق

شماره

انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ناشنوایان
برای حضور در نهمین دوره بازیهای آسیایی
 ۲۰۱۹ناشنوایان در هنگکنگ با حضور ۱۲
استان به میزبانی هیئت ورزشهای ناشنوایان
استان کرمانشاه برگزار میشود.
رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان استان فارس
اضافه کرد :ورزشکاران در دو بخش انفرادی و
تیمی از  ۲۴خردادماه با هم رقابت خواهند کرد.
محمدی ادامه داد :مریم کشتی آرای ،مهناز
زارع ،طیبه رامک ،مرضیه زارع بازیکنان تنیس،
ماندانا کارگر مربی و زینب ابوالحسن زاده
سرپرست تیم فارس در این رقابتها هستند.

2534

سال
بیستوپنجم

میزبانی چین تایپه برگزار میشود.
رئیس هیئت بیلیارد فارس گفت :همچنین
شروین امیدوار دیگر ورزشکار شرکتکننده
از تهران سهمیه حضور در رقابتهای جهانی
زیر  ۲۱سال که در چین برگزار میشود ،کسب
کرد.

رقابت تیم تنیس روی میز بانوان ناشنوای فارس
برای کسب سهمیه آسیایی

تیم فارس در رقابتهای تنیس روی میز بانوان
ناشنوای کشور به میدان میرود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط
عمومی و پایگاه خبری و اطالعرسانی اداره کل
ورزش و جوانان فارس ،محمدی رئیس هیئت
ورزشهای ناشنوایان فارس در گفتوگو با
خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران
جوان از شیراز ،اظهار کرد :تیم استان فارس
با  ۴ورزشکار بانو در رقابتهای تنیس روی
میز بانوان ناشنوای کشور برای کسب سهمیه
آسیایی به میدان میرود.
وی تصریح کرد :مسابقات قهرمانی کشور و
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در گفتوگو با خبرنگار گروه استانهای
باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز ،با اشاره
به حواشی اخیر مبنی بر خروج امتیاز یکی
از نمایندگان فارس از استان ،اظهار کرد:
هیئت فوتبال تمامقد از نمایندگان فارس
حمایت خواهد کرد و مانع از خروج امتیاز
نمایندگان از استان فارس خواهیم شد.
وی تصریح کرد :تالش میکنیم تا در فصل
پیش رو تیمهای پارس آرا و پویندگان فجر
نسبت به فصل گذشته عملکرد بهتری داشته
باشند .تیم پویندگان صنعت فجر شیراز در
رقابتهای فصل گذشته لیگ برتر بانوان
کشور در رده ششم و پارس آرای شیراز
در رده هشتم جدول ردهبندی جای گرفتند.

دو ورزشکار شیرازی در مسابقات بیلیارد آسیا
به کسب سهمیه رقابتهای آسیایی در رشته
ناین بال ( ۹توپ) شدند .فرهاد قشقایی ،افزود:
مهدی راسخی و محمدعلی ُپر دل در رقابتهای
انتخابی تیم ملی که در شیراز برگزار شد،
توانستند جواز حضور در رقابتهای آسیایی
را کسب کنند .وی گفت :این مسابقات به

ورزﺷﻰ

حضور بانوی فارسی در اردوی تیم ملی
کشتی آلیش

بانوی کشتیگیر استان فارس به
اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان
دعوت شد.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه
خبری و اطالعرسانی اداره کل
ورزش و جوانان فارس ،مریم
احمدی کشتیگیر فارسی وزن ۷۵
کیلوگرم هم به اردوی تیم ملی
کشتی آلیش بانوان دعوت شد.
روابط عمومی فدراسیون کشتی با

اعالم اسامی نفرات دعوتشده به
این اردو اعالم کرد :اردوی تیم ملی
کشتی آلیش بانوان روزهای  ۵تا
 ۱۴تیر در شهرستان بیرجند استان
خراسان جنوبی برگزار میشود.
در رقابتهای کشتی آلیش کشور
در بخش بانوان مریم احمدی
کشتیگیر مرودشتی بر سکوی
نخست وزن  ۷۵کیلوگرم ایستاد و
مدال طال را بر گردن آویخت.

سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان
ناشنوا  ۲فارسی را به اردوی
آمادهسازی این تیم دعوت
کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از روابط عمومی و پایگاه خبری
و اطالعرسانی اداره کل ورزش
و جوانان فارس حسین محمدی
رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان
استان فارس اظهار کرد :سرمربی
تیم ملی تکواندوی بانوان ناشنوا ۲
نفر از بانوان فارسی را به اردوی
آمادهسازی این تیم دعوت کرد.
وی ادامه داد :نخستین اردوی
آمادهسازی تیم ملی تکواندو بانوان
ناشنوایان در بخش پومسه از ۲۱

خرداد در تهران آغازشد.
رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان
استان فارس اضافه کرد :تیم ملی
تکواندوی بانوان ناشنوای ایران خود
را برای شرکت در نهمین دوره
رقابتهای آسیایی  ۲۰۱۹ناشنوایان
که به میزبانی هنگکنگ برگزار
میشود آماده میکند.
تکتم مؤمنیپور و زهرا ابراهیمی
از خراسان رضوی ،فاطمه زارع و
مریم خدابنده از فارس ورزشکاران
دعوتشده به این اردو هستند و
تا  ۹تیرماه تمرینات خود را زیر
نظر پریسا خانی سرمربی تیم ملی
پومسه بانوان ناشنوایان برگزار
میکنند.

بانوی فارسی در اردوی تیم ملی تکواندوی
ناشنوایان

حـــــــــوادث
توقیف وانت پیکان حامل  308کیلو
تریاک در نیریز

فرمانده انتظامی استان گفت :با تالش
مأموران انتظامی شهرستان نیریز،
 308کیلو تریاک کشف و یک وانت
پیکان متعلق به قاچاقچیان توقیف شد.
سردار احمدعلی گودرزی در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،افزود :در اجرای طرح مبارزه
با سوداگران مرگ ،مأموران انتظامی
پاسگاه قطرویه شهرستان نیریز
اقدام به کنترل خودروهای عبوری
بهصورت محسوس و نامحسوس در
محورهای مواصالتی کردند.
وی ادامه داد :با تالش مأموران و انجام
اقدامات اطالعاتی و پلیسی در این
راستا یک دستگاه وانت پیکان متعلق

به قاچاقچیان شناسایی و توقیف شد.
فرمانده انتظامی استان فارس افزود:
در بازرسی از این خودرو میزان 308
کیلو تریاک کشف و در این راستا
 2نفر قاچاقچی دستگیر و به مرجع
قضایی معرفی شدند.
سردار گودرزی در پایان با اشاره
به اثرات سوء مواد مخدر در جامعه،
تأکید کرد :همانند سالهای گذشته
یکی از اولویتهای اصلی پلیس
فارس مبارزه بیامان با پدیده شوم مواد
مخدر ،قاچاقچیان و سوداگران مرگ
خواهد بود و مأموران جانبرکف
انتظامی استان در این مسیر از هیچ
تالش و کوششی دریغ نخواهند کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان المرد از
کشف یک موتورسیکلت قاچاق به
ارزش  500میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ علیرضا نوشاد در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،بیان داشت :در پی اطالع
واصله مبنی بر ایجاد آلودگی
صوتی و انجام حرکات نمایشی
توسط راکب یک
مو تو ر سیکلت
غیرمجاز ،موضوع
بهصورت ویژه در
دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود :مأموران انتظامی
پاسگاه چاهورز این شهرستان

پس از هماهنگی با مقام قضایی
متهم را شناسایی و در بازرسی از
منزل وی موفق شدند راکب که با
موتورسیکلت در حال حرکت در
یکی از خیابانها بود را شناسایی و
نسبت به توقیف آن اقدام کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان المرد
بابیان اینکه برابر
نظر کارشناسان
ا ر ز ش
مو تو ر سیکلت
مکشوفه 500 ،میلیون ریال
برآورد شده است عنوان داشت :در
این خصوص یک نفر دستگیر و
تحویل مراجع قضایی شد.

کشف موتورسیکلت قاچاق در المرد

قاچاق

تعرض به دختران جوان به بهانه تست
بازیگری
دو فیلمساز قالبی که به بهانه تست
بازیگری به دو دختر جوان تعرض
کرده بودند در شعبه دهم دادگاه
کیفری استان تهران پای میز محاکمه
ایستادند.
به گزارش مشرق ،اولین روز اسفند
سال گذشته دختر جوانی با مراجعه به
پلیس از این دو مرد تبهکار شکایت
کرد و گفت :حدود یک هفته پیش
در اینستاگرام با فردی آشنا شدم که
از من و تعدادی دیگر از خانمهای
جوان خواسته بود در تست بازیگری
و اجرای شوی لباس شرکت کنیم.
روز سیزدهم بهمنماه از طریق پیامک
به من اطالع داده شد که ساعت ۸
شب رانندهای به دنبال من خواهد
آمد تا مرا برای انجام تست بازیگری
به دفتر شرکت ببرد .به این بهانه و
ترفند بود که نشانی محل سکونتم را
گرفتند؛ سر ساعت یک ماشین ۲۰۶
سفید با راننده جوان به خانه ما در

محدوده بزرگراه اشرفی اصفهانی آمد
و خودش را راننده شرکت معرفی
کرد؛ همهچیز عادی به نظر میرسید؛
زمانی که سوار خودرو شدم ،راننده
خودرو متن فیلمنامهای را به من داد و
گفت تا زمان رسیدن به دفتر شرکت
دیالوگها را حفظ کنم.
در محدوده بازار مبل یافتآباد بود که
راننده خودرو تلفنی با شخصی تماس
گرفت و مدعی شد که دفتر شرکت
شلوغ است و قرار شده تا تست
بازیگری در دفتر شماره  ۲شرکت
انجام شود؛ سپس در مقابل یکی از
مجتمعهای فروش مبلمان در بازار
یافتآباد توقف کرد و فرد دیگری
این بار بهعنوان فیلمبردار شرکت
سوار ماشین شد این شخص از راننده
خواست تا به شهر ری برود .هنوز
مسافت زیادی نرفته بودیم که ناگهان
خودرو به داخل جادهای خاکی رفت؛
بسیار ترسیده بودم؛ میخواستم از

قتل مرد ثروتمند به دست
پرستار خانگی

پرستار خانگی که به اتهام قتل بیمار سالخوردهاش و سرقت پولهای وی
بازداشت شده بود در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران پای میز
محاکمه ایستاد.
به گزارش جام جم آنالین از باشگاه خبرنگاران جوان ،رسیدگی به این
پرونده از نوزدهم بهمن سال  92به دنبال مرگ مشکوک مرد  70سالهای در
خانهاش در منطقه زعفرانیه تهران و شکایت فرزندانش آغاز شد.
آنها مدعی شدند پدرشان به قتل رسیده و مقداری پول نقد به همراه گوشی
تلفن همراه و ساعت مچیاش نیز سرقت شده است .شاکیها در ادامه مرد
 40سالهای بهنام هاشم را که پرستار خانگی پدرش بود بهعنوان مظنون اصلی
معرفی کردند.
بررسیهای پلیس هم نشان میداد که در زمان قتل فقط پرستارش در خانه
حضورداشته است ازاینرو بالفاصله هاشم دستگیر شد .او پس از دستگیری
اموال سرقتی را به پلیس برگرداند اما قتل صاحبخانه را نپذیرفت.
از سوی دیگر گواهی پزشکی قانونی نشان میداد که مقتول در اثر خفگی
در آب جانباخته است .باوجود انکار متهم او به اتهام قتل عمد و سرقت
بازداشت شد و در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی
اصغر عبداللهی و با حضور قاضی واعظی مستشار دادگاه پای میز محاکمه

ما شین
پیاده شوم اما درهای
خودرو از داخل باز نمیشد؛ مرد
فیلمبردار به سمت من حملهور
شد و بعد هم با توقف خودرو،
راننده هم به من حمله کرد .آنها
با تهدید و ضرب و شتم مرا مورد
آزار و اذیت قراردادند؛ پسازآن
مرا در همان بیابانهای تاریک از
ماشین بیرون انداخته و از محل دور
شدند.
پس از طرح شکایت این دختر پرونده
مشابه دیگری به اداره شانزدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که
نشان میداد دختر  ۱۹ساله دیگری
را با همان شیوه ربودهاند و پس
از آزار و اذیت رهایش کردهاند.
با شکایت این دختران پروندهای

انهدام باندی با باورهای شیطانی
در تجمع ارتفاعات جاده هراز

و اذیت
با عنوان آزار
جنسی در شعبه دهم دادگاه کیفری
یک استان تهران تشکیل و چند
روز بعد هر دو متهم دستگیر
شدند.
سرانجام این متهمان از زندان به شعبه
دهم دادگاه کیفری یک استان تهران
به ریاست قاضی قربانزاده انتقال
یافتند؛ در جریان دادرسی هردو متهم
تعرض را انکار کردند و گفتند با این
دختران آشنایی قبلی داشتیم و به میل
خودشان همراه ما به گردش آمدند.
با پایان جلسه قضات دادگاه برای
صدور حکم وارد شور شدند.

ایستاد .در آغاز جلسه وکیل اولیای دم در جایگاه ایستاد و بابیان اینکه متهم
با ندادن داروی بیمار باعث مرگ وی شده است ،به نمایندگی از موکالنش
خواستار قصاص متهم شد.
سپس متهم درحالیکه اتهام قتل و سرقت را قبول نداشت به قاضی گفت:
من دو سه هفته قبل از فوت صاحبخانه به خاطر دستمزد و ساعت کاریام
با دختر مقتول اختالف داشتم ،به همین خاطر حدود دو هفته سرکار نرفتم؛
اما موضوع حل شد و دوبارهکارم را ادامه دادم ،در مدت غیبتم هم سرایدار
از مرد صاحبخانه مراقبت میکرد.
روز حادثه متوجه شدم پیرمرد حال خوبی ندارد و داروهایش را مصرف
نکرده ،بالفاصله داروهایش را دادم اما چون این دارو مزه تلخی دارد وی
دچار حالت تهوع شد و بهناچار او را به حمام بردم حتی از سرایدار هم
خواستم مرا کمک کند .پس از استحمام این پیرمرد وی بیهوش شد و سعی
کردم تا با سیلی زدن هوشیارش کنم؛ اما حالش بدتر شد .حتی با پزشکش
هم تماس گرفتم و ایشان هم من را به اورژانس ارجاع داد که البته وقتی
اورژانس آمد حدودًا  20دقیقه از فوت مرحوم گذشته بود.
در ادامه متهم در پاسخ به این سؤال قاضی که چرا مرحوم را کتک زدهای،
گفت :کتکش نزدم فقط قصدم به هوش آوردن او بود.
هاشم در مورد علت سرقتش هم عنوان کرد :من پولی سرقت نکردهام .آن
پول بهعنوان تنخواه در اختیار من بود تا برای خانه خرید کنم و همه آن
را دوباره برگرداندم .حتی گوشی و ساعت را هم برگرداندم .پس از پایان
اظهارات متهم قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

دادستان عمومی و انقالب
شهرستان آمل از انهدام باندی
با عقاید و باورهای شیطانی
در تجمع ارتفاعات جاده هراز
خبر داد.
به گزارش مشرق ،علی طالبی
دادستان عمومی و انقالب
شهرستان آمل درخصوص
اخبار منتشر شده در بعضی از
رسانهها با موضوع انهدام باندی
با عقاید و باورهای شیطانی
در تجمع ارتفاعات جاده هراز
گفت :بر اساس اعالم نهادهای
امنیتی از چند روز گذشته تردد
خودروهای شخصی از انواع
مختلف و از برخی نقاط کشور
به منطقه مذکور تردد داشتهاند،
گزارش شد.
وی اظهار کرد :این افراد که
در فضای مجازی گروهی
تحت عنوان طبیعتگردی
داشتند ،در پوشش تور
طبیعتگردی این تجمع را
ساماندهی کرده بودند.
دادستان عمومی و انقالب
آمل بابیان اینکه با توجه به
حساسیت موضوع ،دادستانی
شخصًا در محل موردنظر
حاضر شد بیان کرد :زمانی
که به محل مذکور رسیدیم
با کمپها و چادرهای بسیار

بزرگ و مردان و زنانی مواجه
شدیم که ظاهر بسیار نامناسبی
داشتند .طالبی تصریح کرد:
همچنین در محل موردنظر
لوازمی مرتبط با عقاید و
باورهای شیطانی ،مقادیر بسیار
زیادی مشروبات الکلی و انواع
مواد مخدر ،تعدادی سگ از
نژادهای گوناگون کشف و
چند خودرو نیز در این رابطه
توقیف شد.
وی اظهار کرد :این افراد با
نصب دوربین ،تردد خودروها
را زیر نظر داشتند و با تشکیل
یک تیم امنیتی مانع ورود افراد
ناشناس به محل تجمع خود
میشدند .دادستان عمومی و
انقالب آمل از بازداشت  ۱۰نفر
درخصوص این پرونده خبر داد
و افزود ۱۰ :نفر از افراد اصلی
این باند و زن و شوهری که
لیدر این باند بودند بازداشت
شدند و برای انجام تحقیقات
در اختیار نهادهای امنیتی قرار
دارند.
طالبی در پایان گفت :هدف
ما ،انهدام این باند بود که انجام
شد ،همه افراد دخیل در این
موضوع نیز شناسایی شدند و
تحقیقات تکمیلی درخصوص
این پرونده ادامه دارد.

