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 از امروز و فردا کردن نسبت به کارهای خوب و آرزوی 
دراز بپرهیز زیرا این دو سبب نابودی امت ها شد.

روزنامه

گچساران به مرحله یک هشتم مسابقات لیگ 
نوجوانان هندبال کشور راه یافت

برترین های ووشو فارس برای رقابت های المپیاد 
کشور معرفی شدند

حـــــــــوادث

 باغ دو هکتاری در جنوب شهر شیراز طعمه 
حریق شد

از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه 
این  در  کرمی  عبدالمجید 
وقوع  پی  در  گفت:  خصوص 
جوانی  دختر  قتل  فقره  یک 
در  چاقو  ضربات  با  ساله(   ۱۸(
متواری  و  قبل  سال  شهریورماه 
به  موضوع  پیگیری  قاتل،  شدن 
کار  دستور  در  ویژه  صورت 
کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم 
جنائی پلیس آگاهی استان قرار 

گرفت.
حساسیت  به  نظر  افزود:  وی 
دستور  اجرای  در  و  موضوع 
میدانی  تحقیقات  قضائی  مقام 
در  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
جهت کشف واقعه، انجام که در 
بررسی های به عمل آمده و حسب 
به عمل آمده  محلی  تحقیقات 
اتباع  از  که  مقتول  شد  مشخص 

همراه  به  است  همسایه  کشور 
مادر و برادر خود در بندرعباس 

زندگی می کرده است.
خاطرنشان  انتظامی  مسئول  این 
مقتول  مادر  راستا  این  در  کرد: 
تحقیق،  موضوع  درخصوص 
گذشته  شب  دخترم  کرد  اظهار 
حدود  و  بود  منزل  از  بیرون 
منزل  به  بعدازظهر  یک  ساعت 
پرویز  نام  به  برادرش  که  آمد 
علت را از وی جویا شد که بر 
سر همین موضوع با هم درگیر و 
پسرم با یک تیغه چاقو دخترم را 
مضروب و از محل متواری شد.

با  کرد:  ابراز  کرمی  سرهنگ 
کشور  به  متهم  فرار  به  توجه 
به  نامبرده  دستگیری  همسایه، 
کار  دستور  در  مستمر  صورت 
کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم 
جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت 

و  فنی  اقدامات  انجام  با  که 
اطالعاتی و با تالش شبانه روزی، 
پس از گذشت حدودًا یک سال 
مشخص شد متهم متواری مجددًا 
هویت  با  و  بازگشته  کشور  به 
و  ساکن  بندرعباس  در  جعلی 
بعضًا به عنوان کارگر روزمزد در 
انبارهای اطراف شرکت فوالد و 
گمرک شهید رجایی مشغول به 

کار است.
بر  تأکید  با  انتظامی  این مسئول 
سکونت  محل  مأموران  اینکه 
یک  در  و  شناسایی  را  متهم 
غافلگیرانه  و  ضربتی  عملیات 

پلیس  به  و  دستگیر  را  نامبرده 
تصریح  کردند،  منتقل  آگاهی 
در  شده  دستگیر  متهم  کرد: 
از  پرده  به عمل آمده  بازجویی 
صراحتًا  و  برداشته  جنایت  راز 
با  خود  خواهر  قتل  ارتکاب  به 
اعتراف  چاقو  متعدد  ضربات 

کرد.
هرمزگان  آگاهی  پلیس  رئیس 
اجرای  در  کرد:  خاطرنشان 
با  متهم  قضایی  مقام  دستور 
صدور قرار تأمین مناسب جهت 
این  اختیار  در  تحقیقات  ادامه 

پلیس هستند.

بخش  طبیعت  دوستداران  انجمن  هیئت مدیره  رئیس 
سعدآباد دشتستان هنگام جلوگیری از آتش زدن درختان 
قرار  محیط زیست  تخریب کنندگان  موردحمله  جنگلی 

گرفت و براثر ضربه چاقو زخمی شد.
استان  دشتستان  شهرستان  محیط زیست  اداره  رئیس 
فعال  این  گفت:  ایرنا  با  گفت وگو  در  بوشهر 
از  برخی  که  صحنه ای  با  مواجهه  در  محیط زیستی 
)سدر(  کنار  درخت  اصله  چند  زدن  آتش  قصد  افراد 
آتش  آنان  پس ازاینکه  اما  داد  تذکر  آنها  به  داشتند  را 
 زدن درختان را ادامه دادند، اقدام به گرفتن فیلم از آنها 

کرد.
فیلم  حین  محیط زیستی  فعال  این  افزود:  پورسالم  صادق 
قرار  موردحمله  طبیعت  تخریب کنندگان  توسط  گرفتن 

گرفت و مجروح شد.
به  محیط زیستی  فعال  این  انتقال  از  پس  داد:  ادامه  وی 
درمانگاه برای درمان، برادر یکی از ضاربان با حضور در 
مرکز درمانی با چاقو به رئیس انجمن دوستداران طبیعت 
را  فعال محیط زیستی  پا  ناحیه  از  و  سعدآباد حمله ور شد 

دوباره مجروح کرد.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان دشتستان اظهار داشت: 
هم اکنون این فعال محیط زیست برای ادامه درمان به شیراز 

منتقل و حال عمومی وی مطلوب گزارش شده است.
شورای  به  موضوع  زمینه  این  در  شد:  یادآور  سالم  پور 
تأمین شهرستان دشتستان اطالع رسانی شده تا پیگیری های 

الزم در این زمینه صورت گیرد.
بخش سعدآباد از توابع شهرستان دشتستان از مناطق مهم 

تولید خرما در استان بوشهر است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از دستگیری سارق حرفه ای 
پراید سوار با ۱۸ فقره انواع سرقت در آبادان خبر داد.

سرهنگ سید محسن تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر 
اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت مغازه و منزل 
در شهرستان آبادان، اکیپ ویژه ای از مأموران دایره مبارزه 
به  رسیدگی  آگاهی،  پلیس  رئیس  سرپرستی  به  سرقت  با 

موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قراردادند.
با  از سرقت سارقان  انتشار چند کلیپ  از  افزود: پس  وی 
به کارگیری یک دستگاه خودروی پراید به شماره مشخص 
انجام  با  این فرماندهی  در فضای مجازی، مأموران آگاهی 

کارهای اطالعاتی و با استفاده از شگردهای خاص پلیسی، 
سرنخ هایی از سارق حرفه ای به دست آورده و با شناسایی 
او، مأموران به مدت ۱۲ ساعت در  مخفیگاه و محل تردد 
کمین مسیر سوژه قرار گرفتند که درنهایت سارق به همراه 

خودرو پراید سرقتی در دام پلیس گرفتار شد.
مرجع  با  هماهنگی  از  پس  پلیس  مأموران  گفت:  وی 
تعقیب و گریز در جاده ماهشهر  قضائی در یک عملیات 
با  که  را  و خودرویی  دستگیر  را  مذکور  سارق  آبادان  به 
همان مشخصات در فضای مجازی منتشر شده بود و سرقتی 
هم بود را توقیف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان آبادان 
فقره  به ۱۸  پلیسی  فنی  بازجویی های  یادآور شد: متهم در 
انواع سرقت شامل پنج فقره سرقت از مغازه و هفت فقره 
از منزل، چهار فقره سرقت داخل خودرو و دو فقره سرقت 

دوربین مداربسته اعتراف کرد.
سرهنگ تقی زاده تصریح کرد: سارق همچنان با هماهنگی 
مقام قضایی برای تکمیل تحقیقات و دستگیری هم دستانش 

در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد.

 دستگیری 
 یک خواهرکش 

در هرمزگان

فعال محیط زیستی دشتستان به دلیل ممانعت از تخریب 
درختان جنگلی زخمی شد

 دستگیری سارق پراید سوار با ۱۸ فقره سرقت 
در آبادان

فراز  هندبال  تیم  مدیرعامل 
تیم  گفت:  دهدشت  خائیز  بام 
خائیز  بام  فراز  هندبال  نوجوانان 
هندبال  مسابقات  در  دهدشت 
با  کشور  باشگاه های  نوجوانان 
سه پیروزی به مرحله بعد صعود 

کرد.
با  گفت وگو  در  پارسایی  مجید 
تیم  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار 
هندبال فراز بام خائیز دهدشت با 
کسب سه برد پیاپی در مسابقات 
باشگاه های  نوجوانان  هندبال 
بااقتدار  خود  گروه  از  کشور 

صعود کرد.
این  در  کرد:  بیان  وی 

بام  فراز  هندبال  تیم  مسابقات 
اصفهان،  عدل  تیم های  توانست 
سپیدان  و  اراک  ثامن الحجج 

شهرکرد را شکست دهد.
پارسایی تصریح کرد: رقابت های 
نوجوانان  باشگاه های  هندبال 
خمینی شهر  میزبانی  به  کشور 
 ۴ قالب  در  و  تیم   ۳۱ با حضور 
 ۳ گروه  یک  و  تیمی   ۷ گروه 

تیمی در حال برگزاری است.
بازی ها  این  ادامه  افزود: در  وی 
ششم  و  بیست  چهارشنبه  روز 
هندبال  تیم  جاری  تیرماه 
نشاط  قصر  با  بام  فراز  نوجوانان 

بهبهان بازی خواهد کرد.

تیم  هر  کرد:  تصریح  پارسایی 
بعد از صعود به مرحله یک هشتم 
برتر  لیگ  در  امتیاز   ۲ نهایی 

کسب خواهد کرد.
رده  در  سومی  مقام  کسب  وی 
کشور،  نوجوانان  و  جوانان 
نایب قهرمانی نونهاالن و قهرمانی 
متوالی در  خردساالن در ۲ سال 
منطقه هفت کشور را از افتخارات 
در  بام  فراز  هندبال  تیم های 

سال های اخیر ذکر کرد.
تیم بزرگ ساالن هندبال فراز بام 
خائیز دهدشت که پارسال اولین 
فصل حضور خود در لیگ برتر 
با  کرد  تجربه  را  کشور  هندبال 
کسب نتایج خوب مقابل حریفان 
قدرتمند و صاحب نام، در قامت 
ظهور  هندبال  برتر  لیگ  پدیده 
را  برتر  لیگ  سوم  مقام  و  کرد 

کسب کرد.

و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  مسئول 
جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲ داور 
کرامت  نام های  به  استان  این  تیراندازی  ملی 
اهلل عالی منش و اشکان طاهری در رقابت های 

لیگ بانوان کشور قضاوت می کنند.

آرمان حاتمی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: مرحله سوم رقابت های تیراندازی 
لیگ بانوان کشور از ۲۷ تا ۳۰ تیرماه ۱۳۹۸ 

در تهران برگزار خواهد شد.
طاهری  و  منش  عالی  از  دعوت  افزود:  وی 

داوران ملی تیراندازی کهگیلویه و بویراحمد 
از  رقابت ها  از  دوره  این  در  قضاوت  برای 

سوی فدراسیون انجام شده است.
رشته   ۲ در  رقابت ها  این  کرد:  بیان  حاتمی 
بزرگساالن  سنی  رده  در  و  تپانچه  و  تفنگ 

برگزار می شود.
سراسر  از  تیرانداز  زن  عنوان کرد: ۳۶۰  وی 
که  می یابند  حضور  رقابت ها  این  در  کشور 
شامل ۱۸۰ نفر در رشته تپانچه و ۱۸۰ نفر نیز 

در رشته تفنگ است.

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: ۲ کاراته کای این استان به نام های رضا 
رقابت های  در  سعیدی  امیرمحمد  و  راستین 

تیم ملی موفق به کسب یک نشان طال  انتخابی 
و یک نشان برنز شدند. سید محمدتقی علوی در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: دومین 

مرحله رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته مردان 
هزار   ۲ حضور  با  و  سنی  مختلف  رده های  در 
کاراته کا از سراسر کشور در تهران برگزار شد.

وی افزود: رضا راستین در رده سنی زیر ۲۳ سال 
به مقام نخست و نشان طال دست یافت.

رده  در  نیز  سعیدی  امیرمحمد  کرد:  بیان  علوی 
سنی نونهاالن عنوان سوم و نشان برنز را تصاحب 

کرد.

 کشف دستگاه های استخراج ارز 
از یک سنگبری

۷ مدال بر گردن کاراته کاران فارس

 جشنواره بازی مادر و کودک 
در جهرم

 صعود فراز بام دهدشت
در مسابقات هندبال نوجوانان 

باشگاه های کشور

 داوران تیراندازی کهگیلویه و بویراحمد 
در لیگ بانوان کشور قضاوت می کنند

 کاراته کاهای کهگیلویه و بویراحمد 
در رقابت های انتخابی تیم ملی درخشیدند

گچساران  هندبال  هیئت  رئیس 
گفت: تیم نفت و گاز این شهرستان 
مرحله  به  پیروزی  سه  کسب  با 
نوجوانان  هندبال  لیگ  یک هشتم 

کشور راه یافت.
سعید پایاب در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: تیم هندبال نوجوانان نفت 
و گاز گچساران در مرحله دوم این 
رقابت ها با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ تیم هیئت 

تهران را شکست داد.
وی بیان کرد: در مرحله نخست جام 
ایران  نوجوانان  هندبال  باشگاه های 
گروه  در  گچساران  گاز  و  نفت 

و  کازرون  تیم های  مسابقات  چهارم 
بیجار کردستان را مغلوب کرد و در 
مقابل فوالد سپاهان اصفهان بازی را 

واگذار کرد.
گچساران  هندبال  هیئت  رئیس 
این  ادامه  این  در  کرد:  تصریح 
بازی ها تیم هندبال نوجوانان نفت و 
گاز گچساران با برنده بازی تیم های 

کاشان و سبزوار دیدار کرد.
پایاب اظهار داشت: مسابقات هندبال 
جام نوجوانان کشور با حضور ۳۲ تیم 
در هشت گروه چهار تیمی آغازشده 

و تا پایان این هفته ادامه دارد.
در  مسابقات  این  داشت:  ابراز  وی 
برگزاری  حال  در  اصفهان  استان 

است.
گاز  و  نفت  بزرگساالن  هندبال  تیم 
گچساران قهرمانی، نایب قهرمانی در 
لیگ برتر ایران، عنوان چهارمی جام 
باشگاه های آسیا و مقام هفتمی جام 
قهرمانی باشگاه های جهان را کارنامه 

افتخارات خود دارد.

رده  ووشو  انتخابی  پیکارهای  ایرنا: 
حضور  برای  فارس  نوجوانان  سنی 
استعدادهای  المپیاد  دوره  دومین  در 
برتر کشور برگزار شد و نفرات برتر 

معرفی شدند.
سالن  در  که  پیکارها  این  پایان  در 
ووشو شیراز برگزار شد ۵۰ ووشوکار 

از سراسر فارس شرکت داشتند.
ساندا  رشته  در  که  رقابت ها  این  در 
میرزایی،  فاطمه  شد،  برگزار  تالو  و 

مهسا  کوهپیما،  زهرا  دهقان،  زهرا 
مریم  موالیی،  فاطمه  پوربهروزان، 
مرادی  زهرا  عباسی،  سوگند  رضایی، 
وزن های  برتر  نفرات  انوشه  مریم  و 

مختلف بودند.
المپیاد  رقابت های  دوره  دومین 
مهرماه  کشور  برتر  استعدادهای 
در  ورزشی  رشته  چند  در   ۹۸
برگزار  پسران  و  دختران   رده 

می شود.

مهار  و  آتش نشانان  به موقع  حضور  با 
در  هکتاری  دو  باغ  آتش سوزی  سریع 
حوالی کفترک، از سرایت آتش به مناطق 

اطراف جلوگیری شد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
سازمان آتش نشانی شیراز، ستاد فرماندهی 
با  دقیقه   16:55 ساعت  در  آتش نشانی 
بالفاصله  حادثه  این  وقوع  خبر  دریافت 
تانکر  به همراه  ایستگاه 7 را  آتش نشانان 
اعزام  حادثه  محل  به  آتش نشانی   آب 

کرد.

گفت:  حادثه  این  چگونگی  درباره  عدلو 
محل  به  آتش نشانان  رسیدن  هنگام  در 
حادثه باغی به وسعت دو هکتار و پوشیده 
از درخت و علف های هرز به علت نامعلوم 
هرلحظه  و  بود  شده  آتش سوزی  دچار 
مجاور  مناطق  به  آتش  می رفت  احتمال 

سرایت کند.
بودن  به صعب العبور  توجه  با  افزود:  وی 
در  عملیاتی  خودروهای  حرکت  عدم  و 
کامل  رعایت  با  آتش نشانان  باغ،  مسیر 
نکات ایمنی و با استفاده از دستگاه تنفسی 
و با استفاده از چند رشته لوله آبرسانی با 
پیمودن مسیر چند متری به صورت پیاده از 
جهات مختلف به مقابله با آتش پرداختند 
و توانستند قبل از این که خسارت زیادی 
را  آن  شود،  وارد  اطراف  سبز  فضای  به 

مهار و کاماًل خاموش کنند.
این  شدن  خاموش  با  کرد:  تصریح  عدلو 
آتش سوزی، کارشناسان آتش نشانی علت 
بررسی  تحت  را  آتش سوزی  این  بروز 

قراردادند.

کارگاهان مبارزه با قاچاق کاال 
با همکاری پلیس امنیت عمومی 
دستگاه   ۷۵ کشف  به  موفق 
)بیت  دیجیتال  ارز  استخراج 
میلیارد  پنج  ارزش  به  کوین( 
جاده  در  ریال  میلیون   ۵۰۰ و 

همدان- مالیر شدند.
از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
استان  انتظامی  جانشین  ایرنا، 
پی  در  دراین باره گفت:  همدان 
اینکه  بر  مبنی  خبری  کسب 
اشخاصی با اجاره زمینی در داخل 
یک سنگبری در جاده همدان به 
مالیر اقدام به ایجاد اتاقکی فلزی 
با نصب  در حاشیه آن کرده و 
کوین  بیت  دستگاه  تعدادی 
مشغول  شبانه روزی  صورت  به 
موضوع  بررسی  هستند،  فعالیت 

در دستور کار قرار گرفت.
گذر  به  فرامرز  سرهنگ 
با  مبارزه  کارآگاهان  افزود: 
همکاری  با  ارز  و  کاال  قاچاق 
از  پس  استان  اطالعات  پلیس 
هماهنگی های قضایی به آدرس 
مالک  که  مراجعه  یادشده 
سنگبری بیان داشت، در انتهای 
با اجازه زمین  سنگبری شخصی 
بنده اقدام به ایجاد اتاقکی فلزی 
کرده و از برق سنگبری استفاده 
اتاقک  و دستگاه هایی در داخل 
فعالیت  به  مشغول  و   نصب 

است.

باراهنمایی  داشت:  اظهار  وی 
اتاقک  محل  به  سنگبری  مالک 
استخراج  دستگاه   ۷۵ و  مراجعه 
کوین(  )بیت  دیجیتال  ارز 

کشف شد.
همدان  استان  انتظامی  جانشین 
کوین  بیت  دستگاه های  گفت: 
مدارکی  و  اسناد  هیچ گونه 
نداشته و به صورت غیرقانونی و 
قاچاقی وارد کشور شده و برق 
بود  غیرمجاز  نیز  مورداستفاده 
صورت  فعالیت  به  توجه  با  که 
هماهنگی  با  متهم  غیرقانونی 
به  اقدام  همدان  برق  شرکت 
برق  قطع  و  کردن  خاموش 

دستگاه ها شد.
کرد:  بیان  گذر  به  سرهنگ 
کوین،  بیت  دستگاه های 
همراه  به  مودم  دستگاه   ۲
و  مربوطه  سیم کارت های 
شبکه  و  برق  کابل های 
جمع آوری و به همراه مالک آن 
به اداره مبارزه با قاچاق کاال و 
منتقل  استان  آگاهی  پلیس  ارز 

شد.
تقریبی  ارزش  داد:  ادامه  وی 
دستگاه های کشف شده بر اساس 
و  میلیارد  پنج  کارشناسان  نظر 
شده  برآورد  ریال  میلیون   ۵۰۰
پرونده  خصوص  این  در  که 
تعزیرات  به  و  تشکیل  مقدماتی 

حکومتی همدان ارسال شد.

مسابقات  در  فارس  ورزشکاران 
کاراته وان درخشیدند.

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
پایگاه خبری  و  عمومی  روابط  از 
و اطالع رسانی اداره کل ورزش و 
نخستین  در  فارس،  استان  جوانان 
ایران،  وان  کاراته  لیگ  مرحله 
رده های  در  فارس  ورزشکاران 
کسب  مدال   ۷ درمجموع  مختلف 

کردند.
رده  برنز  نونهاالن،  سنی  رده  برنز 
یک  و  نقره   ۲ نوجوانان،  سنی 
برنز رده سنی جوانان مدال نقره و 
ورزشکاران  نصیب  امید  رده  برنز 

فارسی شد.
مسابقات کاراته وان ایران ۳ روز 
برگزار  افراسیابی  شهید  سالن  در 

شد.

سهیل سلطانی مدال طالی مسابقات 
به  را  اسکواش  کشوری  قهرمان 

دست آورد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از 
ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی  و 
دومین  فارس،  استان  جوانان  و 
کشوری  قهرمان  مسابقات  هفته 
اسکواش پسران کمتر از ۱۳ و ۱۵ 
سال از به میزبانی هیئت اسکواش 

قم برگزار شد.
با  فارس  پسران  اسکواش  تیم 
این  در  مختاری  مهدی  مربیگری 

رقابت ها شرکت کرد که در پایان 
این رقابت ها سهیل سلطانی در رده 
نمایش  با  سال   ۱۵ از  کمتر  سنی 
سکوی  بر  زیبا  بسیار  بازی های 

قهرمانی ایستاد.
اسکواش باز  دیگر  زاهدی  اهورا 
یک چهارم  مرحله  در  که  شیرازی 
به  شد،  روبه رو  سلطانی  با  نهایی 
مسابقات  مشترک  پنجم  مقام 
دست  سال   ۱۵ از  کمتر  سنی  رده 
این  در  نیز  ارسطو  احمد  و  یافت 
دست  به  را  نهم  عنوان  سنی   رده 

آورد.


