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 حقیقتاً شیطان مانند خون در درون انسان 
جریان دارد.

روزنامه

سرپرست اداره ورزش و جوانان شیراز: 
توسعه ورزش همگانی جزو اولویت های اداره 

ورزش و جوانان شیراز است

حـــــــــوادث

کشف خمره ۳ هزارساله در شاهین دژ

حوادث رکنا: دو مرد افغانستانی 
هم والیتی  پنج  همدستی  با  که 
خود جویندگان گنج را به بهانه 
فروش اشیای عتیقه به خانه های 
و  می کشاندند  تهران  شمال 
دادگاه  در  می رساندند  قتل  به 
محاکمه  تهران  استان  کیفری 

شدند.   
از  نفر  دو  رکنا،  گزارش  به 
قبل  مدتی  باند  این  اعضای 
متهمان  از  یکی  و  باختند  جان 
نیز فراری است و دو متهم نیز 

پیش ازاین محاکمه شده بودند.
حوادث  خبرنگار  گزارش  به 
این  جنایت  ماجرای  »ایران«، 
و   94 سال  از  نفره  هفت  باند 

مرد  چند  دستگیری  دنبال  به 
در  واقع  خانه ای  در  افغانستانی 
آنها  شد.  شروع  تهران  شمال 
طراحی  پیش  از  سناریویی  در 
اشیای  و  گنج  جویندگان  شده 
فروش  بهانه  به  را  زیرخاکی 
محل  به  قدیمی  اشیای  و  سکه 
با  بعد  و  می کشاندند  جنایت 
سرقت اموال و پول هایشان آنها 
را زخمی می کردند که در این 
رسیدند.  قتل  به  نفر  سه  میان 
متهمان یکی از قربانیان را پس 
رودخانه ای  داخل  به  قتل  از 
انداختند و دیگری را در باغچه 
نفر سوم  خانه ای دفن کردند و 

را نیز قطعه قطعه کرده اند.

هنگامی که  جنایتکاران  این 
عتیقه  اشیای  از خریداران  یکی 
را به داخل خانه ویالیی کشانده 
وی  دوست  نمی دانستند  بودند 
به  است  منتظر  خانه  از  بیرون 
قربانی  دوست  خاطر  همین 
وقتی زمان زیادی گذشت و به 
پلیس  با  شد  مشکوک  موضوع 
با  ترتیب  بدین  گرفت.  تماس 
ورود مأموران نقشه مردان افغان 
عملیات  یک  در  و  شد  فاش 
و  پلیس  میان  گریز  و  تعقیب 
اعضای این باند یکی از متهمان 
متهمان  دیگر  و  گریخت 
اصلی  متهم  دو  شدند.  دستگیر 
نعیم  و  سیروان  نام  به  پرونده 

دادگاه کیفری  در شعبه چهارم 
در  ایستادند.  محاکمه  میز  پای 
ابتدای جلسه دادگاه خانواده های 
قصاص  خواستار  قربانیان 
دو  سپس  و  شدند  قتل  عامالن 
و  فقط سرقت  درحالی که  متهم 
زورگیری را قبول داشتند منکر 

ارتکاب قتل شدند.
خود  سرقت  نحوه  درباره  آنها 
سرایدار  ما  گفتند:  قضات  به 
و  تجریش  خالی  خانه های 
تبلیغ  با  سپس  بودیم  پاسداران 
داریم  زیرخاکی  اشیای  اینکه 
خریداران را به محل قرار خود 
می کشاندیم  خالی  خانه های  در 
پول هایشان  سرقت  با  بعد  و 
رها  هم  بعد  و  می زدیم  را  آنها 
می کردیم که برخی از آنها در 
این درگیری ها توسط همدستان 

ما کشته شدند.

قتل پنج ایرانی جوینده گنج توسط دو مرد افغان
آنها به یک قدمی گنج رسیدند!

به گزارش ایرنا تیم ملی والیبال ایران در آخرین 
مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۱۹ با نتیجه سه بر 

صفر مقابل لهستان شکست خورد.
تیم ملی ایران در یازدهمین و آخرین بازی خود 
در جام جهانی والیبال به مصاف لهستان رفت و 
با نتیجه سه بر صفر باخت. سه ست این بازی با 
امتیازات ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۶ به سود 

لهستان به پایان رسید.
با  را  تیم خود  بازی  این  در  ایگور کوالکوویچ 
مسعود  یلی،  پوریا  کریمی،  جواد  اولیه  ترکیب 
غالمی، علی شفیعی، میالد عبادی پور، امیرحسین 
میدان  به  حضرت پور  محمدرضا  و  اسفندیار 

فرستاد.
در سوی دیگر میدان، لهستان بازی را با ترکیب 
بینیک،  متئوژ  لئون،  ویلفردو  کوبیاک،  میخال 
و  موساژ  ماسژ  درژیژگا،  فابین  کالس،  کارول 

پاول زاتورسکی شروع کرد.
با این نتیجه، ایران جام جهانی را با هفت باخت، 
تعیین رتبه  برد.  پایان  به  امتیاز  برد و ۱۲  چهار 
نهایی تیم ایران به نتایج تیم های روسیه و کانادا 
مقابل تونس و ژاپن بستگی دارد. لهستان هم با 
این برد،  به مقام دوم مسابقات رسید و پایین تر از 
برزیل و باالتر از آمریکا قرار گرفت و صاحب 

مدال نقره شد.
ست اول )ایران ۱۸ - لهستان ۲۵(

این  برتر  تیم  لهستان  که  بود  پیش بینی  قابل 
متعدد  شکست های  از  پس  ایران  باشد.  مسابقه 
شد  زمین  وارد  پایین  باروحیه ای  قبل،  روزهای 
و در مقابل لهستان برای قطعی کردن مدال نقره 
خود، انگیزه زیادی داشت. ایران بازهم ترکیب 
خود را تغییر داده بود ولی لهستان با همه توان 
بازی می کرد. شاگردان ویتال هینن در تیم ملی 
لهستان، در زدن اسپک بسیار کم اشتباه بودند و 
رسیدند.  پیروزی  به  اول  ست  در  دردسر  بدون 
ایران در ست اول حتی یک امتیاز هم با اشتباه 
امتیاز  پنج  درحالی که  نیاورد،  دست  به  حریف 

مستقیم با اشتباهات خود به حریف تقدیم کرد.
ست دوم )ایران ۱۸ - لهستان ۲۵(

بااقتدار آغاز کرد و خیلی زود  را  لهستان ست 

کوالکوویچ  تا  افتاد  پیش  دو  بر  شش  نتیجه  با 
نخستین وقت استراحت خود را درخواست کند. 
به  حدودی  تا  شرایط  استراحت  وقت  پس ازاین 
هشت  امتیاز  در  بازی  و  کرد  تغییر  ایران  سود 
به تساوی کشیده شد. سرانجام در امتیاز ۱۰ بر ۹، 
از حریف  ایران  بازی  این  بار در  برای نخستین 
خود پیش افتاد. این بار نوبت هینن بود که وقت 
استراحت بگیرد و توانست دوباره روند بازی را 
به سود تیمش عوض کند. وقت استراحت فنی 
دوم در امتیاز ۱۶ بر ۱۳ به سود لهستان اعالم شد. 
لهستان  می شدیم،  نزدیک  ست  اواخر  به  هرچه 
در زدن اسپک و سرویس عملکرد بهتری ارائه 
می داد و در مقابل تعداد اشتباهات در بازی ایران 
بیشتر می شد. همین موضوع فاصله را بیشتر کرد 
تا درنهایت فاصله هفت امتیازی ست اول تکرار 

شود.
ست سوم )ایران ۱۶ - لهستان ۲۵(

لهستان با دو تغییر وارد ست سوم شد. کوبیاک و 
بینیک از زمین بیرون رفتند تا الکساندر اسلیوکا 
اصلی  ترکیب  در  کوچانوفسکی  یاکوب  و 
شکل  به  مسابقه  این  در  لهستان  بگیرند.  قرار 
تحسین برانگیزی کم اشتباه بود. درحالی که به نظر 
بازنده می بیند و  از پیش  ایران خود را  می رسید 
بدون روحیه و انگیزه برد وارد زمین شده است. 
با  لهستان هم  و  بود  زیاد  ایران  اشتباهات  تعداد 
دفاع روی تور عالی، خیلی راحت حمالت ایران 
را به امتیازی برای خود تبدیل می کرد. در کل 
اشتباهات  با  امتیاز  هفت  فقط  ایران  مسابقه،  
حریف کسب کرد که نشان می داد لهستان چه 

عملکرد کم نقصی ارائه کرده است. ایران در این 
شاهد جشن  مسابقه  پایان  در  و  باخت  هم  ست 

کسب مدال نقره لهستان بود.
جام  در  ایران  والیبال  ملی  تیم  مسابقات  نتایج 

جهانی ۲۰۱۹
سه شنبه ۹ مهر ساعت ۸:۳۰، ایران یک- روسیه 

سه
 - یک  ایران   ،۵:۳۰ ساعت  مهر   ۱۰ چهارشنبه 

مصر سه
کانادا   - سه  ایران   ،۵:۳۰ ساعت  مهر   ۱۲ جمعه 

یک
شنبه ۱۳ مهر ساعت ۱۱:۳۰، ایران سه - استرالیا 

یک
یکشنبه ۱۴ مهر ساعت ۸:۳۰، ایران یک - برزیل 

یک
 - ایران یک   ،۱۲:۳۰ مهر ساعت   ۱۷ چهارشنبه 

آمریکا سه
پنجشنبه ۱۸ مهر ساعت ۸:۳۰، ایران سه - تونس 

صفر
جمعه ۱۹ مهر ساعت ۵:۳۰، ایران سه - آرژانتین 

دو
یکشنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۳:۵۰، ایران یک - ژاپن 

سه
دوشنبه ۲۲ مهر ساعت ۹:۳۰، ایران دو - ایتالیا 

سه
سه شنبه ۲۳ مهر ساعت هفت، ایران ۰ - لهستان 

سه
چهاردهمین دوره جام جهانی والیبال از ۹ مهر در 
سه شهر فوکوکا، ناگانو و هیروشیما ژاپن آغاز 

شد و امروز به پایان می رسد.
دوره  دو  به غیراز  والیبال  جهانی  جام  میزبانی 
اول که در لهستان و آلمان شرقی برگزار شد، 
به صورت دائمی به عهده ژاپن قرار دارد. روسیه 
با شش طال، دو نقره و دو برنز پرافتخارترین تیم 

تاریخ این مسابقات محسوب می شود.
والیبال  جهانی  جام  در  بار  سه  تاکنون  ایران 
در  ایران  والیبال  ملی  تیم  است.  کرده  شرکت 
سال ۱۹۹۱ یازدهم، در جام جهانی ۲۰۱۱ نهم و 

در سال ۲۰۱۵ هشتم شد.

بانوی ۲۵ میلیارد تومانی دستگیر شد

 مدال آوری میالد آهنی و حدیث آهنی 
در مسابقات لیوان چینی

جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست 
توسعه  گفت:  شیراز  شهرستان 
اولویت های  همگانی جزو  ورزش 
جوانان  و  ورزش  اداره  نخست 

شهرستان شیراز است.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از 
ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی  و 
فارس، غالمعلی طفیونی  و جوانان 
که در نشست هماهنگی برگزاری 
در  خانوادگی  بزرگ  پیاده روی 
شهر صدرا سخن می گفت، افزود: 
الزم  بستر  همگانی  ورزش  توسعه 
برای بهبود رفتارهای سالم، اصالح 
الگوی زندگی و بهبود شاخص های 
سالمت و نشاط در کل جامعه را به 

همراه دارد.
افزایش  جهت  برنامه ریزی  وی 
ورزش  به  شهروندان  عالقه مندی 
اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک  را 
کم تحرکی  گفت:  و  کرد  عنوان 
از آسیب های جدی  به عنوان یکی 
در کمین شهروندان خصوصًا نسل 

جوان است.
جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست 
به  را  شهرستان شیراز، شهر صدرا 

شهری  ساخت وساز  ساختار  لحاظ 
همگانی  ورزش  توسعه  به  نیازمند 
زندگی  تراکم  گفت:  و  دانست 
نگرانی ها  شهر  این  در  آپارتمانی 
بین  در  حرکتی  فقر  درخصوص 

شهروندان را افزایش می دهد.
سید  که  نشست  این  در  طفیونی 
مسئول  الشریعه  ناظم  محمد 
و  صدرا  شهر  ورزش  نمایندگی 
هیئت  رئیس  پاک فطرت  سیروس 
فارس  استان  همگانی  ورزش های 
نیز حضور داشتند ناظم الشریعه را 
برند ورزش کشور فارس و شیراز 
دانست و گفت: تحرک ایجادشده 
طی  صدرا  شهرستان  ورزش  در 
زحمات  مرهون  گذشته  سال  چند 
وی  انگیز  پر  و  جوان  تیم  و  او 

است.
آمادگی  اعالم  با  است  گفتنی 
شیراز  همگانی  ورزش های  هیئت 
میزبانی  برای  فارس  استان  و 
شهر  دو  در  خانوادگی  پیاده رویی 
شهر  است  قرار  صدرا  و  شیراز 
ورزش  رویداد  یک  میزبان  صدرا 
همگانی در قالب پیاده روی بزرگ 

خانوادگی باشد.

از کشف خمره  انتظامی شاهین دژ  فرمانده 
سه هزارساله در این شهرستان خبر داد.

در  زاده  عمران  مجید  ایلنا،  گزارش  به 
کسب  پی  در  گفت:  خبر  این  تشریح 
اشیای  غیرقانونی  استخراج  بر  مبنی  خبری 
عتیقه توسط قاچاقچیان و افراد سودجو در 
دستور  در  موضوع  به  رسیدگی  شاهین دژ 

کار مأموران قرار گرفت.
هماهنگی  از  افزود: پس  انتظامی  مقام  این 

قضائی، طی یک عملیات پلیسی، یک عدد 
از  خمره سفالی عتیقه متعلق به هزاره قبل 
از  سال  هزار  سه  از  بیش  قدمت  با  میالد 

منزل یکی از قاچاقچیان کشف شد.
انتظامی  فرمانده  پلیس،  سایت  گزارش  به 
شاهین دژ در پایان خاطرنشان کرد: در این 
رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل 
قضایی  مراجع  تحویل  مقدماتی   پرونده 

شد.

پسر دانشجو با شلیک گلوله تفنگ شکاری عمه مطلقه اش را کشت و دخترعمه 
دیگرش را تا یک قدمی پرتگاه مرگ کشاند.

شلیک  با  دانشجو  پسر  خبرنگاران جوان،  باشگاه  وبگردی  به گزارش گروه 
تا  را  دیگرش  دخترعمه  و  کشت  را  مطلقه اش  عمه  شکاری  تفنگ  گلوله 

یک قدمی پرتگاه مرگ کشاند.
شلیک در آرایشگاه زنانه

در  زنانه  آرایشگاه  مقابل  گلوله  چند  شلیک  صدای   ۹۷ سال  شهریور  اوایل 
پیشوای ورامین پیچید. همسایه ها با شنیدن صدای وحشت آور از خانه هایشان 
بیرون دویدند و با پسر جوانی روبه رو شدند که پس از شلیک خونین سوار بر 

موتور از محل گریخت.
پیکرهای خونین دو زن جوان با آمبوالنس به بیمارستان منتقل شد، اما زن ۳۴ 
ساله به نام سعیده به دلیل شدت خونریزی جان سپرد و برادرزاده ۲۳ ساله وی 
به نام سحر که زخمی شده بود، تحت عمل جراحی قرار گرفت و معجزه آسا 

زنده ماند.
افشای جنایت

اعتیاد شدید  مأموران گفت: شوهرعمه ام  به  نسبی  بهبودی  از  این دختر پس 
داشت و چند بار به خاطر قاچاق مواد مخدر به زندان افتاده بود. شوهرعمه ام 
بعدازاین جدایی عمه ام در یک  از او طالق گرفت.  در زندان بود که عمه ام 
آرایشگاه زنانه مشغول به کار شد. از چند ماه قبل من هم به آرایشگاه زنانه 

رفتم و کنار عمه ام کار می کردم.
وی ادامه داد: پسردایی ام مهرداد که دانشجوی ترم ششم رشته حقوق است از 
مدتی قبل به من ابراز عالقه کرده بود. او می گفت عاشقم شده است و قصد 
و  آمد  آرایشگاه محل کارم  مقابل  پیش  مدتی  او  اما  دارد؛  را  با من  ازدواج 

حرف های عجیبی زد. او می گفت به رفتارهای من و عمه ام مشکوک شده و 
گمان می کند دچار فساد اخالقی شده ایم. چند بار دراین باره با او صحبت کردم، 
به آرایشگاهی که من و عمه ام آنجا کار  قانع نشد. مهرداد حتی یک بار  اما 
می کردیم آمد و از صاحب آرایشگاه درباره ما سؤال کرد. گمان می کردیم 
از  بار  اما نشد. آخرین  با حرف های صاحب آرایشگاه مهرداد آرام می شود، 
من خواست تا فیلم دوربین های آرایشگاه را به او نشان دهم تا مطمئن شود از 
صبح تا شب در آرایشگاه مشغول به کار بوده ام. به او گفتم آرایشگاه مجهز به 
دوربین مداربسته نیست. در عوض قبض پرداخت چند نفر از مشتری ها را به 

او دادم، اما بازهم قانع نشد.
بروم که عمه ام  به آرایشگاه  داد: چند روز پیش می خواستم  ادامه  این دختر 
هراسان با من تماس گرفت و گفت: مهرداد را مقابل آرایشگاه دیده که قصد 
دارد به من حمله کند. آن روز از ترسم به آرایشگاه نرفتم تا این که آخرین بار 
من و عمه ام می خواستیم با هم به آرایشگاه برویم که مهرداد را مقابل آرایشگاه 
دیدیم. او تفنگ شکاری در دست داشت که به سمت ما شلیک کرد و عمه ام 
را کشت؛ اما وقتی دید هیچ تیری به من اصابت نکرده با چاقویی که در جیب 

داشت به سمتم حمله کرد و چند ضربه به کمرم زد و فرار کرد.
اعتراف

به دنبال اظهارات دختر جوان، مهرداد ۲۵ ساله ردیابی و بازداشت شد. وی به 
قتل عمه اش و زخمی کردن دخترعمه دیگرش اعتراف کرد و گفت: از سوی 

شوهرعمه اش برای این کار اجیر شده بود.
مهرداد در تشریح ماجرا گفت: من از مدت ها پیش به سحر عالقه مند شده بودم 
و قصد ازدواج با او را داشتم. من می دانستم سحر به تازگی و بعد از طالق عمه ام 
همراه او در یک آرایشگاه زنانه مشغول به کارشده است. تا این که شوهر سابق 

عمه ام از زندان با من تماس گرفت و حرف های عجیبی زد. او گفت از وقتی 
سعیده طالق گرفته به همراه سحر با هم به یک آرایشگاه زنانه رفت وآمد دارند 
و دست به کارهای غیراخالقی می زنند. او مرا بی غیرت خواند و از من خواست 
تا جلوی کارهای آن ها را بگیرم. من چند بار در این زمینه با سحر صحبت 

کردم، اما حرف های او مرا قانع نکرد. 
شوهر سابق عمه ام با حرف هایش مرا تحریک کرد و گفت: بهتر است برای 
جلوگیری از آبروریزی آن ها را بکشم، او قول داد که قتل را گردن بگیرد. 
من که تحت تأثیر حرف های او قرارگرفته بودم قبول کردم. شوهرعمه سابقم 
از  من بعد  معرفی کرد.  من  به  بود  تفنگ  فروشنده  که  را  دوستانش  از  یکی 
متوجه  که  عمه  بار  اولین  اما  کردم،  کمین  آرایشگاه  مقابل  اسلحه  گرفتن 
ماجرا شده بود و می دانست قصد کشتن سحر را دارم او را فراری داد. دومین 
شلیک  آن ها  سمت  به  دلیل  همین  به  بگیرم.  انتقام  سحر  از  می خواستم  بار 
من  شد.  او  مرگ  موجب  و  خورد  عمه ام  به  گلوله ها  ناخواسته  اما  کردم، 
 که کنترل اعصابم را ازدست داده بودم چند ضربه چاقو به سحر زدم و فرار 

کردم.
و  شد  بازداشت  فرهاد  نام  به  سابقش  شوهرعمه  دانشجو  پسر  اعتراف های  با 

معاونت در قتل را گردن گرفت. وی همچنین فروشنده تفنگ را نیز لو داد.
کیفرخواست

برای  و  قتل  به  شروع  یک  و  قتل  یک  اتهام  به  مهرداد  برای  ترتیب  بدین 
جنایت  در  معاونت  اتهام  به  وی  خالفکار  دوست  و  سابقش  شوهرعمه 
کیفرخواست صادر و پرونده آن ها به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد. قرار است آن ها به زودی از خود دفاع کنند. این در حالی 

است که اولیای دم برای آن ها حکم قصاص خواسته اند.
تحلیل کارشناس

سایه بدبینی عامل تشنج خانواده ها
فردی  و  خانوادگی  اجتماعی،  زندگی  که  خصوصیاتی  مخرب ترین  از  یکی 

بدبینی  است.  سوءظن  و  بدبینی  می کند  روبه رو  تشنج  با  را  جامعه  اعضای 
و  اجتماعی  سرمایه های  تخریب کننده  عنصر  مسائل  به  منفی  نگاه  داشتن  و 
فرهنگی است و در مقابل اعتماد و اطمینان سازنده و شکل دهنده سرمایه های 

اجتماعی به شمار می رود.
بدبینی و سوءظن در مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی و ... وجود 
شخصیتی  ازلحاظ  که  افرادی  می آید.  به حساب  روابط  تخریب  عامل  و  دارد 
و  بدبینی  با  و  می شوند  بدبین  بیشتر  هستند  روانی  و  روحی  مشکالت  دچار 
نگاه منفی شان همیشه زندگی پر از تنشی را تجربه می کنند، زیرا اعتماد در 
وجودشان نهادینه نشده و به هر مسئله ای بادید ظن نگاه می کنند که این یک 

آسیب مخرب اجتماعی و خانوادگی محسوب می شود.
در جامعه و خانواده شاهد رشد و ترقی نخواهیم بود اگر اعتماد در روابط وجود 
نداشته باشد و آن خانواده و جامعه هیچ گاه رنگ شکوفایی به خود نمی بینند، 
زیرا مدام درگیر حل مسائلی هستند که هیچ هویتی نداشته و از پایه و اساس 
وجود ندارد. در خانواده های نا به سامان و آشفته بدبینی بین زن و شوهر بیشتر 
دیده می شود و همین موضوع روابط آن ها را به خیانت، طالق یا حتی قتل و 

همسر کشی می کشاند.
دکتر امان اهلل قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه

از  ناجا  بین الملل  پلیس  رئیس 
شناسایی و دستگیری یک زن 
مبلغ  به  کالهبرداری  به  متهم 

۲۵۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش جام جم آنالین از 
بین الملل  پلیس  رئیس  میزان، 
به  متهم  زن  یک  گفت:  ناجا 
 ۲۵۰ مبلغ  به  کالهبرداری 
و  شناسایی  ریال  میلیارد 

دستگیر شد.
اظهار  شیرزاد  هادی  سردار 
اتهام  به  زنی،  داشت: 
نفر  از حدود ۱۵  کالهبرداری 
چک  صدور  و  شهروندان  از 
میلیارد   ۲۵۰ مبلغ  به  بالمحل 
دستگاه  تعقیب  تحت  ریال 

قضایی کشور قرار گرفت.
بهانه  به  فرد  این  افزود:  وی 

و  مسکن  در  سرمایه گذاری 
کالهبرداری  از  پس  خودرو 
بالمحل  واگذاری چک های  و 
منطقه  کشورهای  از  یکی  به 
بین الملل  پلیس  که  گریخت 
اعالم  اساس  بر  بالفاصله  ناجا 
با  ارتباط  ضمن  قضایی  مقام 
وی  برای  اینترپل،  سازمان 
قرمز  اعالن  درخواست صدور 

کرد.
ناجا  بین الملل  پلیس  رئیس 
تهران،  اینترپل  کرد:  تصریح 
جلب  حکم  ارسال  از  پس 
کشورهای  به  متهم  بین المللی 
عضو سازمان اینترپل توانست 
از ردیابی های ویژه  استفاده  با 
اختفای  محل  ماه  دو  از  کمتر 

وی را شناسایی کند.

تا  رده سنی هفت  در  آهنی  میالد 
رده  در  آهنی  حدیث  و  سال   10
سنی زیر شش سال موفق به کسب 

مقام سومی استان شدند.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  از 
جوانان شهرستان گراش و به نقل 
از روابط عمومی کمیته لیوان چینی 
شهرستان، چهارمین دوره مسابقات 
لیوان چینی قهرمانی استان فارس، 
برگزار  فسا  شهرستان  میزبانی  به 

شد.
 80 مسابقات  از  دوره  این  در 
از  پسر  و  دختر  شرکت کننده 
شهرستان های فسا، استهبان، نی ریز 
و...  نوبندگان  گراش،   ، داراب   ،
شش  A)زیر  سنی  رده  چهار  در 
تا   11(  C،)سال  10 تا   7(B،)سال
و  سال(   15 )باالی   D سال(،   14
جداگانه  به صورت  استثنایی  افراد 
در  که  پرداختن  رقابت  به  هم  با 
مدال،  برگزیده  افراد  به  پایان 
تندیس و احکام قهرمانی و به تمام 
و  یادبود  تندیس  شرکت کنندگان 

لوح سپاس اهدا شد. 
چینی  لیوان  کمیته  مسئول  رکنی 

ورزش های  کمیته  رئیس  نائب  و 
فردی  مهارت های  و  تفریحی 
داور  سر  فارس  استان  نمایشی 
بودند.  مسابقات  از  دوره  این  اول 
ترکیب  با  گراش  شهرستان  تیم 
حدیث آهنی ، محمدهادی بهجتی، 
میالد آهنی ، امیر دهقانی و حامد 
آهنی برای اولین بار در این دوره 
که  کرد  پیدا  حضور  مسابقات  از 
در پایان میالد آهنی در رده سنی 
حدیث  خانم  و  سال   10 تا  هفت 
شش  زیر  سنی  رده  در  آهنی 
دوره  این  سوم  مقام  توانستن  سال 
کنند.  خود  آن  از  را  مسابقات  از 
بر  تیم شهرستان گراش  مربیگری 
عهده فاضل اعتمادی مسئول کمیته 
بود.  شهرستان  این  چینی  لیوان 
ورزش  این  که  است  شایان ذکر 
کار   1397 سال  مهرماه  از  مهیج 
خود را زیر نظر هیئت ورزش های 
به طور  گراش  شهرستان  همگانی 

رسمی آغاز کرده است.
مهیجی  ورزش  چینی  لیوان 
جمع کردن  و  چیدن  از  که  هست 
لیوان ها طبق قاعده خاصی صورت 

می گیرد.

مرگ دلخراش زن مطلقه در آرایشگاه

پایان تلخ جام جهانی برای والیبال ایران


