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 مجاهد کسی است که با نفس خود در راه اطاعت از خدا 
مبارزه می کند.

روزنامه

ژیمناست آباده ای بر سکوی سوم مسابقات 
منطقه چهار کشور ایستاد

کسب مقام دوم سعیده کشوری در مسابقات 
غریق نجات استان فارس

حـــــــــوادث

زنده شدن مرد فردیسی بعد از مرگ 

رئیس پلیس فتا اعالم کرد: طی دو ماه گذشته ۹ 
باند شرط بندی شناسایی و متالشی شد.

مجید  وحید  سردار  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
در گفتگو با ایرنا افزود: با اقداماتی که در حوزه 
مقابله با جرائم سایبری انجام شده است، طی دو ماه 
گذشته بالغ بر ۹ باند شرط بندی شناسایی و متالشی 
اقدامات  باندها آخرین  این  شد که متالشی شدن 
مدت  این  طی  حوزه  این  در  فتا  پلیس  عملیاتی 

بوده است.
وی ادامه داد: شناسایی این باندها یک تا دو ماه به 
طول انجامید. اعضای این باندها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد 

تومان ترانسکشن یا همان تراکنش مالی داشتند.
سردار مجید افزود: ۹ باند شناسایی شده در بالغ بر 
۶۱ سایت و وب سایت، صفحات شرط بندی ایجاد 
باندها شناسایی  کرده بودند که همه اعضای این 
از  قابل توجهی  درصد  یک  درنهایت  و  شدند 

ترانسکشن های مالی نیز مسدود شد.
منتظری  محمدجعفر  حجت االسالم والمسلمین 
ایجاد  بخشنامه  پیش  چندی  کشور  کل  دادستان 
و  قمار  سایت های  با  رابطه  در  رویه  وحدت 
شرط بندی در فضای مجازی را ابالغ کرد که در 
فضای  در  افراد  برخی  است،  آمده  بخشنامه  این 
نیز  و  قمار  راه اندازی سایت های  به  اقدام  مجازی 
سایت های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه 
نتیجه  پیش بینی  و  قماربازی  جهت  کاربران  از 
به  از وجوه  مسابقات می کنند و پس ازآن بخشی 
برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات 
پرداخت  کرده اند،  پیش بینی  صحیح  به طور  را 
برخورد  در  قضایی  متفاوت  رویه  با  اما  می شود؛ 
با این پدیده مواجهیم که بعضًا منجر به تبرئه این 

افراد شده است.
در ادامه این بخشنامه آمده است: برخی از آن ها 

در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات 
در  شرط بندی  یا  قمار  که  کرده اند  استناد  فقهی 
فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته اند و مشاهده 
کیفری  قوانین  مضیق  تفسیر  به  استناد  با  شده 
رفع  افراد  این  نامشروع  درآمد  کالن  مبالغ  از 
دادستانی  این  بنابراین  است؛  به عمل آمده  توقیف 
بدوًا جنبه شرعی  ایجاد وحدت رویه  راستای  در 
موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی 

قوه قضاییه موردبررسی قرارداد.
دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی 

حقوقی قوه قضاییه اعالم کرد:
در  ولو  ابزاری  و  وسیله  هر  با  قمار  ارتکاب   .۱
جرم  و  حرام  قمار  سایت های  و  مجازی  فضای 

است.
۲. طراحی و راه اندازی سایت قمار همچون دایر 
و  شده  محسوب  قماربازی  برای  مکان  کردن 
)بخش  اسالمی  مجازات  قانون   ۷۰۸ ماده  مشمول 

تعزیرات( است.
۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. 
نشود،  دانسته  قمار  عنوان  مشمول  هرچند  لذا 

و  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  بارز  مصداق 
مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون   ۲ ماده  مشمول 

ارتشا، اختالس و کالهبرداری است.
نحو  هر  به  را  خود  کارت بانکی  کس  هر   .۴
برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط بندی 
نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و 
همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره 
به  باشد عمل وی  فضای میزبانی همکاری داشته 
علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم 

محسوب خواهد شد.
نظارت  وظیفه  استان  مراکز  دادستان های   .۵
و  دارند  عهده  بر  را  بخش نامه  این  اجرای  بر 
بر  سابق  قضایی  مراجع  که  مواردی  درخصوص 
فعالیت ها  این گونه  بر  برائت  قطعی  احکام  این 
توقیف  رفع  از  جلوگیری  ضمن  کرده اند  صادر 
جرم،  مورداستفاده  ادوات  و  آالت  نقود،  وجوه، 
وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره 
درنهایت  و  دادرسی  اعاده  یا  قانونی  مهلت  در 
دادرسی  آیین  قانون   ۴۷۷ ماده  اعمال  جهت 

کیفری اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا خبر داد؛
شناسایی ۹ باند شرط بندی

استاندار فارس در مراسم تقدیر از بازیکنان لیگ 
یک  را  ورزش  به  توجه  فارس،  هندبال  برتر 
و  دانست  مدیریت خود  در  استراتژی  و  راهبرد 
تأکید کرد: به این حوزه به عنوان تاکتیک نگاه 

نمی کند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش 
آیین  در  رحیمی  عنایت اهلل  فارس،  جوانان  و 
تجلیل از کادر اجرایی و اعضای تیم های هندبال 
اینکه  بابیان  کازرون  شهرستان  بانوان  و  آقایان 
نشاط و تندرستی بین جوانان آینده بهتری برای 
از راهکارهای  کشور رقم خواهد زد، ورزش را 
بی تردید  افزود:  و  دانست  نشاط  این  به  دستیابی 
سرمایه گذاری در ورزش سبب کاهش آسیب ها 

و ناهنجاری های اجتماعی خواهد شد.
نماینده عالی دولت در استان فارس بابیان اینکه 
را  مردم  جسمی  و  روحی  سالمت  زمینه  ورزش 
ورزش  مسیر  از  جامعه  سالمت  و  کرده  فراهم 
می گذرد، عنوان کرد: افراد سالم می توانند توسعه 

پایدار را برای کشور به ارمغان بیاورند.
درخشش  از  خرسندی  ابراز  با  فارس  استاندار 
شما  کرد:  اظهار  فارس،  استان  هندبالیست های 
ملی  سطح  در  فارس  استان  نماینده  ورزشکاران 
و  هستید  بین المللی  سطوح  در  کشور  نماینده  و 
بر  را  ایران  پرچم  مرزوبوم  این  به عنوان سفیران 

سکوهای قهرمانی به اهتزاز درمی آورید.

استان  ورزشی  ظرفیت های  به  اشاره  با  رحیمی 
بی شک  شد:  یادآور  هندبال  رشته  در  به ویژه 
اصلی  هدف  شهرستان  و  شهر  یک  به  پرداختن 
ما را محقق نخواهد کرد بلکه رویکرد مدیریت 
استان توجه به همه نقاط استان در کنار هم است.
تأکید  با  فارس  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
ورزشی  تیم های  از  مقدورات  حد  در  اینکه  بر 
از  حمایت  این  گفت:  کرد،  خواهیم  حمایت 
بود  خواهد  دوچندان  بانوان  ورزشی  تیم های 
در  حضور  امکان  گذشته  ادوار  در  چراکه 
 میادین ورزشی برای این قشر کمتر فراهم بوده 

است.
وی با اشاره به اینکه زیرساخت های ورزش استان 
آشکاری  جهش  امید  و  تدبیر  دولت  در  فارس 
داشته است، عنوان کرد: در شش سال گذشته با 
نگاهی عدالت محور به همه شهرها و روستاهای 

تأمین  که  امکاناتی  حداقل  و  شده  توجه  استان 
آنها میسر بوده در اختیار مردم همه نقاط استان 

قرارگرفته است.
مشکالت  و  تنگناها  به  همچنین  فارس  استاندار 
اقتصادی که در حال حاضر کشور با آن مواجه 
شده اشاره کرد و افزود: بی شک ورزشکاران و 
معقول  باید  مطالبات  می دانند  ما  ورزشی  جامعه 
موجود  مقدورات  و  توان  اساس  بر  و  منطقی   و 

باشد.
خودجوش  که  زمانی  ورزش  داد:  ادامه  رحیمی 
همراه  بیشتری  توفیقات  با  شود  دنبال  مردمی  و 

خواهد بود.
گفتنی است تیم هندبال بانوان شهرستان کازرون 
اول کشور شد  لیگ دسته  قهرمان  فصل گذشته 
و به لیگ برتر صعود کرد و در فصل جاری در 
لیگ برتر بایستی با رقبای خود به رقابت بپردازد 
و تیم هندبال آقایان نیز هم اکنون در لیگ برتر 
حضور  رده بندی  جدول  در صدر  بااقتدار  کشور 
فارس  استاندار  توسط  مراسم  این  در  که  دارند 
مورد تجلیل قرار گرفتند و به هریک از این تیم ها 

مبلغ پنجاه میلیون تومان اهدا شد.
در این مراسم همچنین مدیرکل ورزش و جوانان 
جوانان  و  ورزش  وضعیت  از  گزارشی  فارس 
آقایان  و  بانوان  هندبال  تیم های  و حضور  استان 
بیان  را  کشور  لیگ های  در  کازرون  شهرستان 

کرد.

مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی 
برگزار  اندام  پرورش  ملی  تیم 
ابراهیم  و  مهدی  مجتبی،  و  شد 
شرکت کننده  سه  هر  ارزشمند 
دریافت  با  جهرم  شهرستان  از 
 نشان طال به ترکیب تیم ملی راه 

یافتند.
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
خبرنگار  به  جهرم  شهرستان 

پیکارهای  پایان  در  گفت:  ایرنا 
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی 
اندام،  در رشته  پرورش  ملی  تیم 
بیلدینگ(  )بادی  اندام  پرورش 
طالی  نشان  به  ارزشمند  ابراهیم 
دسته ۸۵ کیلوگرم، مهدی ارزشمند 
به نشان طالی دسته ۹۰ کیلوگرم 
نشان طالی  به  ارزشمند  و مجتبی 
دسته ۹۵ کیلوگرم دست یافتند و 

به عضویت تیم ملی پرورش اندام 
درآمدند.

عبدالرحیم خداجو افزود:  مسابقات 
قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی 
کالسیک،  بادی  اندام،  پرورش 
و  کالسیک  فیزیک  فیزیک، 
ماسکوالر فیزیک باهدف انتخاب 
ورزشکاران برتر به هدف اعزام به 
امارات،  فجیره  جهانی  رقابت های 

آغاز شد.
در  رقابت ها  این  کرد:  ابراز  وی 
وزنی  دسته های  و  سنی  رده های 
 ۱۸( روز   دو  مدت  به  مختلف 
قریب  با شرکت   )۹۸ مهر   ۱۹ و 
شش  سالن  در  ورزشکار   ۴۷۰
)ره(  خمینی  امام  نفری  هزاری 
برگزار  زنجان  انقالب   ورزشگاه 

شد.

کاراته کای کهگیلویه و بویراحمد در رقابت های 
کشوری قهرمان شد

علی تصدیقی قهرمان مسابقات پاورلیفتینگ 
کالسیک استان شد

مسابقات منطقه چهار ژیمناستیک 
خرک،  وسیله  چهار  در  کشور 
حضور  با  زمین  و  موازنه  پارالل، 
تیم  چهار  قالب  در  ورزشکار   ۱۶
اصفهان،  یاسوج،  استان های  از 
به میزبانی یاسوج  فارس و بوشهر 
برگزار شد و فاطمه زهرا عسکری 
ژیمناست آباده ای در وسیله زمین 

فاطمه  یافت.  دست  سوم  مقام  به 
آباده ای  ژیمناست  عسکری  زهرا 
در  توانست  فارس  تیم  همراه  به 
آن  از  را  سوم  مقام  زمین  وسیله 
رقابت ها  برنز  مدال  و  کند  خود 
فارس  تیم  و  آویخت  گردن  بر 
مقام  به  وسیله  چهار  درمجموع 

قهرمانی دست یافت.

منجی  تنها  کشوری  سعیده  خانم 
بر  و  عالوه  گراش  شهرستان  غریق 
استانی  مسابقات  دومی  مقام  کسب 
غریق نجات، موفق به حضور در بین 
منتخبین استان برای انتخابی مسابقات 

کشوری شدند.

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  از 
مسابقات  گراش،  شهرستان  جوانان 
غریق نجات استان که در شهرستان 
کشوری  سعیده  شد  برگزار  استهبان 
شهرستان  این  غریق  منجی  تنها 
توانست به مقام دوم این رشته حمل 
و  کنند؛  کسب  را  فین  با  آدمک 
عالوه بر مقام دومی این رشته موفق 
به حضور در بین منتخبین این رشته 
برای انتخابی کشوری قرار بگیرند؛ و 
همچنین طیبه جعفریان هم تنها داور 
داوران  بین  در  که  بود  شهرستانی 

استان حضور داشت و داوری کرد.

حوادث رکنا: یک مرد 41 ساله در فردیس 
به  به حیات خلوت  مرگبار  از سقوط  پس 

طرز معجزه آسایی به زندگی بازگشت.
فرماندهی  ستاد  رئیس  رکنا،  گزارش  به 
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 
سقوط  حادثه  گفت:  فردیس  شهرداری 
جانی  تلفات  فردیس  شهرستان  در  مردی 

نداشت.
حسین عاشوری در جمع خبرنگاران اظهار 
این  از  اطالع  از  داشت: همکاران من پس 
محل  به  ممکن  زمان  کمترین  در  حادثه 

حادثه اعزام شدند.
ساله   41 مردی  سقوط  حادثه  افزود:  وی 
به  پشت بام  نورگیر  از  سهل انگاری  براثر 
نیروهای ما  حیاط خلوت طبقه اول بود که 
شخص حادثه دیده را برای ادامه رسیدگی به 

مراکز درمانی منتقل کردند.
آتش نشانی  سازمان  فرماندهی  ستاد  رئیس 
و خدمات ایمنی شهرداری فردیس تصریح 
زنده  حادثه دیده  فرد  خوشبختانه  کرد: 
نشده  وارد  او  به  جدی  آسیب  و   است 

است.

نزدیک به یک ماه از گم شدن دختربچه دوساله در قلعه نوی شهرری 
می گذرد و هنوز هیچ ردی از او پیدا نشده است.

ناگهان  که  بود  بازی  حال  در  خانه شان  در  جلوی  خردسال  کودک 
ناپدید شد. سراغ پدر زهرا که این روزها بیماری اش تشدید شده رفتیم 
زهرا،  ناپدید شدن  فیلم  در  توانسته  می گوید که  زنی  ادعای  از  او  و 
دستی را ببیند که دخترک را با خود می برد. این در حالی است که 

رئیس پلیس تهران ربایش زهرا را رد کرد.
به گزارش خبرنگار جام جم، خانه شان در بخش قلعه نوی شهرری قرار 
دارد، درست کنار جاده ورامین. جلوی در خانه شان محوطه ای سرسبز 
و جوی آبی است؛ همان جوی آبی که در اولین اخبار منتشرشده، از 
آن به عنوان کانال آب یادکرده بودند و البد واژه کانال آب در ذهن 
خواننده یک مسیل عمیق و عریض را تداعی می کرد؛ اما حاال که آن 

را از نزدیک می بینیم، واژه کانال برای قد و قواره اش گشاد است.
پدر زهرا مبتال به بیماری  ام اس است و این روزها به دلیل فشار عصبی 
ناشی از گم شدن زهرا، حال وخیمی پیداکرده و هفته قبل چند روزی 
قدم  به آهستگی  با واکر  بستری شد. حسینی شیرازی  بیمارستان  در 
برداشت، جلوی در خانه شان، یعنی همان جایی که دخترش ناپدید شد، 
نشست و گفت: مغازه ای که در کنار خانه ما قرار دارد، آژانس محل 

کار من و پدرم است که مجهز به دوربین مداربسته است. 
شب حادثه در آژانس نشسته بودم و زهرا و خواهرش در حال بازی 
جلوی در خانه بودند. قرار بود به توصیه پزشک، به پیاده روی بروم و 
بچه ها می خواستند همراه من بیایند. برای همین اجازه گرفته بودند تا 

زمان پیاده روی من در کوچه بمانند و بازی کنند. دختر شش ساله ام در 
یک لحظه برای این که با مادرش کاری داشت به داخل خانه رفته بود و 
وقتی برگشت، دید زهرا دیگر جلوی در خانه نیست. دوربین مداربسته 
آژانس تصویر ضبط شده زهرا را در حالی نشان می دهد که در حال 
بازی کردن جلوی در خانه شان است و در یک لحظه به سمت راست 
یعنی به انتهای کوچه حرکت می کند؛ اما گویی کسی او را به سمت 
دیگری صدا می زند و ناگهان تغییر مسیر می دهد. زهرای خردسال به 
سمت دیگر کوچه رفته و دیگر برنمی گردد. این در حالی است که 

کل این فیلم تنها 17 ثانیه است.
داخل  او  شاید  که  بود  این  زهرا  از  ردی  یافتن  برای  فرضیه  اولین 
را  آن  راکد  آب  روزها  این  که  آبی  جوی  باشد؛  افتاده  آب  جوی 
پرکرده است. پدر زهرا دراین باره گفت: یک ماه پیش زمانی که زهرا 
اطراف  با آن زمین های کشاورزی  و  بود  این جوی پرآب  گم شد، 
آبیاری می شد. آن شب بعد از ناپدید شدن زهرا، اهالی کمک کردند 
و مسیر آب در جوی را تغییر دادند تا شدت آب کم شود. وقتی با 
با  به  نوبت  را  جوی  داخل  آنها  گرفتیم،  تماس  هالل احمر  نیروهای 
کمک سگ های زنده یاب گشتند. چند روز بعد هم چند نفر از اقوام 
وارد جوی آب شدند و تمام کف جوی را موردبررسی قراردادند اما 

خبری از زهرا نبود.
تصویر یک دست

تالش برای پیدا کردن ردی از زهرا از همان روز نخست در دستور 
کار پلیس قرارگرفته بود. پدر زهرا گفت: حدود سه روز از گم شدن 

از  خوبی  سرنخ های  ما گفت  به  آگاهی  پلیس  که  بود  گذشته  زهرا 
بچه در دست دارند و تا سه روز دیگر زهرا را پیدا می کنند؛ اما حاال 
نزدیک یک ماه است زهرا گم شده و هنوز هم هیچ خبری از او در 

دست نیست.
به  کمک  برای  زیادی  افراد  مدت  این  در  حسینی شیرازی  گفته  به 
خانواده آنها تالش کرده اند. یکی از این افراد یک خانم دکتر نیکوکار 
بوده که به گفته خودش کارش پیدا کردن کودکان گمشده است. 
پدر زهرا درباره این دکتر که به خانواده حسینی شیرازی هم مراجعه 
کرده است، گفت: خانم دکتری که سراغ ما را گرفت، می گفت برای 
پیدا شدن بچه های گمشده تالش می کند و حتی در چند مورد بچه هایی 
را که ربوده شده و به ترکیه فرستاده شده بودند پیداکرده و بازگردانده 
است. او برای پیدا کردن زهرا هم تالش کرده بود و می گفت، فیلم 
ضبط شده دوربین مداربسته را با نرم افزارهای کامپیوتری روشن کرده 
و در آن تصویر مچ دست یک نفر را دیده که دست زهرا را می گیرد.

پدر زهرا در ادامه افزود: من فکر می کنم یک رهگذر زمانی که داشته 
از سر کوچه رد می شده یک لحظه چشمش به زهرا افتاده و به بهانه 
دادن خوراکی یا نشان دادن تلفن همراه، او را به سمت خودش کشانده 
است. حاال دیگر شکی ندارم زهرا را ربوده اند. البته زهرا دختری بود 
که حتی بغل فامیل هم نمی رفت و نمی دانم چه شده با آن فرد غریبه 

همراه شده است.
حسینی شیرازی در مورد حال این روزهای مادر زهرا می گوید: من و 
همسرم دو فرزند دیگر به جز زهرا داریم. یک پسر چهار و نیم ساله 
و یک دختر شش ساله. همسرم باید به آنها هم رسیدگی کند و برای 

همین این روزها سعی می کند بر خودش مسلط باشد.
پدر زهرا در آخر از مأموران پلیس تقاضا کرد همچنان به تالش خود 

برای یافتن خبری از زهرا ادامه دهند. همچنین او از مردم تقاضا کرد 
تا پیدا شدن زهرا از انتشار عکس های او دست برندارند.

خانواده زهرا همکاری کنند
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده گفت: از 
همان ساعات اولیه اعالم خبر مفقودی این دختربچه، تیم های ویژه از 
پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرارداده و 

رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
وی بابیان این که توقع داریم خانواده این دختربچه با پلیس همکاری 
بیشتری کنند، خاطرنشان کرد: بررسی ها و سرنخ هایی که ما از این 
این  ربودن  بحث  که  است  آن  از  حاکی  آوردیم  دست  به  پرونده 

دختربچه منتفی است.

کهگیلویه  کاراته  هیئت  رئیس 
راستین  رضا  گفت:  بویراحمد  و 
در  استان  این  کای  کاراته 
رقابت های کاراته پسران رده سنی 

امید قهرمانی کشور اول شد.
با  در گفت وگو  محمودزاده  رحیم 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: راستین 
سنی  رده  پسران  کاراته  تیم  عضو 

امید کهگیلویه و بویراحمد است.
وی افزود: این دوره از رقابت ها به 
استان  بابلسر  شهر  در  چهار  مدت 

مازندران برگزار شد.
کهگیلویه  کاراته  هیئت  رئیس 
رضا  کرد:  بیان  بویراحمد  و 
استان  این  کای  کاراته  راستین 
مقام  به  کیلوگرم   -۵۵ وزن  در 
دست  طال  نشان  و   نخست 

یافت.
محمودزاده عنوان کرد: افراد برتر 
ملی  تیم  اردوی  به  رقابت ها  این 
کاراته پسران رده سنی امید دعوت 

می شوند.

کالسیک  پاورلیفتینگ  مسابقات 
استان فارس با حضور ورزشکارانی 
در  فارس  استان  شهرستان های  از 
تصدیقی  علی  و  شد  برگزار  شیراز 

از آباده به قهرمانی رسید.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  از 
جوانان آباده مسابقات پاورلیفتینگ 
حضور  با  فارس  استان  کالسیک 
ورزشکارانی از شهرستان های استان 
فارس در شیراز برگزار شد و علی 

این  طالی  مدال  آباده  از  تصدیقی 
رقابت ها را به گردن آویخت و بر 

سکوی قهرمانی ایستاد.

آخرین وضعیت پرونده مفقود شدن دختر دو ساله در قلعه نو

در آیین تجلیل از اعضای تیم هندبال کازرون مطرح شد
عزم جزم استاندار فارس برای حمایت از ورزش بانوان

سه ورزشکار جهرمی به تیم ملی پرورش اندام کشور راه یافتند


