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 پادشاه عادلی که فروتن است، سایه خدا در زمین است؛ 
 زیرا فرد ضعیف به او پناهنده می شود و مظلوم هم به وسیله 

او یاری می شود.
روزنامه

احترام به داور، احترام به شخصیت خود ماست

حـــــــــوادث

فرمانده انتظامی شهرستان اهواز خبر داد؛

تیراندازی در پارک زیتون اهواز
 سه نفر زخمی شدند

از  پایتخت  فتا  پلیس  رئیس 
دستگیری یک کالهبردار فضای 
متهم  گفت:  و  داد  خبر  مجازی 
سایت  به  شبیه  سایتی  با ساخت 
از  مسافرتی  خدماتی  شرکت 
کالهبرداری  هوایی  مسافران 

می کرد.
سرهنگ  مشرق،  گزارش  به 
نماینده  گفت:  کاظمی  تورج 
شرکت های  از  یکی  حقوقی 
فتا مراجعه و  به پلیس  مسافرتی 
مسافران  از  تعدادی  کرد:  اعالم 
شرکت به دفتر شرکت خدماتی 
اظهار  و  مراجعه  مسافرتی 
هواپیما  بلیت  که  می دارند 
مسافرتی  خدماتی  شرکت  از 
ارائه  خواستار  و  کرده اند  رزرو 
خدمات مسافرتی شده اند و حتی 
اختیار  در  نیز  ثبت نام  پرینت 

وضعیت  بررسی  در  ولی  دارند، 
ثبت نام مسافران چنین ثبت نامی 
نشده  انجام   شرکت  سایت  در 
سرگردانی  باعث  این  و  است 
اعتبار  به  لطمه  و  شهروندان 

آژانس مسافرتی شده است.
گفت:  انتظامی  مقام  این 
متهم  دستگیری  و  شناسایی 
دستور  در  پرونده  متهمان  یا 
فتا  پلیس  کارآگاهان  کار 

در  کارآگاهان  و  گرفت  قرار 
شدند  متوجه  پلیسی  تحقیقات 
به  شبیه  سایتی  طراحی  با  فردی 
خدمات  شرکت  اصلی  سایت 
ثبت نام  به  اقدام  مسافرتی 
کرده  هواپیما  رزرو  و  مسافران 
دریافت  آنان  از  نیز  مبالغی  و 

کرده است.
اینکه در  بابیان  رئیس پلیس فتا 
تحقیقات پلیسی، هویت متهم که 

حوالی  ساکن  و  ساله   ۳۲ مردی 
جاده کرج تهران است، شناسایی 
شد، گفت: با هماهنگی دادسرای 
مبارزه با جرائم رایانه ای متهم در 
برای  و  دستگیر  محل سکونتش 
فتا  پلیس  به  تکمیلی  تحقیقات 
داشت:  ابراز  وی  یافت.  انتقال 
جرم  به  فتا  پلیس  در  متهم 
ارتکابی اعتراف و اظهار داشت: 
به علت مشکالت مالی تصمیم به 
ساخت صفحه جعلی نموده است.

اینکه  بر  تأکید  با  کاظمی 
هنگام  در  هوائی  مسافران 
ثبت نام به نشانی دقیق شرکت ها 
مراجعه کند و از آدرس اینترنتی 
صفحات سایت ها مطمئن شوند، 
تحقیقات  از  پس  متهم  افزود: 
تکمیلی در اختیار مرجع قضائی 

قرار گرفت.

 دستگیری کالهبردار سایت آژانس 
مسافرتی قالبی

مدیرکل ورزش و جوانان فارس 
بزرگ  مجموعه  بهره برداری  از 
سفر  در  المرد  پارسیان  ورزشی 
به  رئیس جمهور  قریب الوقوع 

فارس خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل 
از  روابط عمومی و پایگاه خبری 
و اطالع رسانی اداره کل ورزش و 
جوانان فارس، حیدرعلی کامیاب 
دفتر  رئیس  سفر  حاشیه  در 
رئیس جمهور به جنوب فارس در 
می گفت  سخن  خبرنگاران  جمع 
افزود: این مجموعه بزرگ و زیبا 
زیربنای  و  زمین  هکتار  سه  در 

۶۵۰۰ متر احداث شده است.
وی بابیان اینکه مجموعه بزرگ 
سالن  یک  شامل  المرد  پارسیان 
سرپوشیده چندمنظوره با ظرفیت 

استخر  تماشاچی،   ۲۵۰۰ حضور 
سرپوشیده، سونا، جکوزی، شش 
فعالیت  برای  تخصصی  سالن 
و  ورزشی  مختلف  رشته های 
ساختمان های اداری است، افزود: 
این مجموعه بزرگ و بین المللی 
از  تومان  میلیارد   ۴۰ بااعتبار 
محل اعتبارات طرح های عمرانی 
و طی  شده  احداث  نفت  وزارت 
بهره برداری  به  آینده  روز  چند 

خواهد رسید.
ورزش  عالی  شورای  دبیر 
زیرساخت های  توسعه  استان 
عدالت  نگاه  با  فارس  ورزشی 
شاخصه های  از  یکی  را  محورانه 
در  امید  و  تدبیر  دولت  عملکرد 
تأکید  با  و  دانست  استان  این 
از  فارس  استاندار  حمایت  بر 

در  زیرساخت ها  توسعه  روند 
دقیق  شناخت  گفت:  ورزش 
نقاط  و  ظرفیت ها  از  استاندار 
استان  ضعف  نقاط  و  قوت 
تصمیم گیری ها  تا  شده  باعث 
الزم  برنامه های  اجرای  و 
فارس  در  ورزش  توسعه  برای 
انجام  دقیق تر  و   سریع تر 

شود.

مردم  نماینده  نقش  بر  کامیاب 
شورای  مجلس  در  المرد  و  مهر 
جذب  روند  تسریع  در  اسالمی 
کرد  تأکید  پروژه  این  اعتبار 
و  قدرشناس  مردم  گفت:  و 
نیک اندیش جنوب فارس شایسته 
تا  شاید  که  هستند  خدماتی 
نوعی  آنها  تحقق  در  پیش ازاین 

تعلل ایجادشده بوده است.

مدال برنز این رقابت ها را از آن 
خود کند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل 
ورزش  اداره  عمومی  روابط  از 
نهایی  مرحله  آباده  جوانان  و 
مسابقات انفرادی جام خوشه چین 
پدافند  هفته  گرامیداشت  بانوان 

غیرعامل با حضور تعداد کثیری 
در  ماده  پنج  در  ورزشکاران  از 

شهر شیراز برگزار شد.
در این رقابت ها در ماده دو ۱۰۰ 
اول  مقام  به  جنتی  نفیسه  متر 
دست یافت، در ماده هفت سنگ 
انفرادی هانیه ندافیان مقام سوم را 

از آن خود کرد، در چوب کشی 
مهرانا  کیلوگرم   -۶۵ وزن  با 
کسب  را  اول  مقام  الهی  نعمت 
وزن  کشی  چوب  در  و  کرد 
نعمت  مریم  کیلوگرم   -۷۵
خود  آن  از  را  سوم  مقام   الهی 

کرد.

طلوع  روزنامه  گزارش  به 
از  پارکور  کمیته  از  نقل  به 
به  که  کاراته  مسابقات  سری 
تیم  شد،  برگزار  شیراز  میزبانی 
مربیگری  با  کازرون  پارکور 

 ۱۸ توانستند  پالیزیان  محمد 
و  کنند  کسب  رنگارنگ  مدال 
بین المللی  مسابقات  به  قهرمانان 

راه یافتند. 
سامان  ابراهیمی،  علی رضا 

نیاکان،  علی  آزاد،  محراب 
و  اول  مقام  لهیایی  محمدجواد 
امیرحسین رهایی، فرشاد جوکار، 
نوری،  آزاد، آرش  جهانی  جواد 
مقام  پویا  محمدی  محمدرضا 

رضا  محمودیان،  حسین  و  دوم 
علی  توانگر،  امیرعلی  جوکار، 
محسن  عباسی،  علیرضا  طاهری، 
مقام  همت  امیرحسین  و  پیرآلو 

سوم را کسب کردند.

کشف جسد مرد ۴۰ساله در کانال 
آبرسان شوش

عسل مطهری به اردوی تیم ملی تنیس 
روی میز دعوت شد

 با حکم رئیس هیئت های ورزشی رزمی 
شهرستان شیراز:

مسئول کمیته بازرسی هیئت ورزش های 
رزمی در شهرستان شیراز معرفی شد

بزرگترین  از  یکی  »قضاوت«  اصواًل 
بشری  تاریخ  ادوار  تمامی  چالش های 
حتی  و  الهی  ادیان  همه  در  که  بوده 
درخصوص  زیادی  تأکیدات  غیرالهی 
گرفته  صورت  آن  درست  اجرای 
رفتار  درخصوص  قضاوت  از  است. 
اتفاق  یا یک  انسان  و شخصیت یک 
قضایی  محاکم  در  قضاوت  تا  گرفته 
متفاوت  عملکرد  درباره  حقوقی  و 
گوناگون.  زمینه های  در  انسان ها 
یا  از تصمیمات درست  برخی  چه بسا 
برای  تاریخ،  طول  در  قضات  اشتباه 
همیشه ماندگار شده است؛ اما بحث ما 
ورزش خصوصًا فوتبال است. ورزشی 
جمعیتی  که  جهان شمول  و  پرهیجان 
درگیر  را  نفر  میلیارد  چهار  بالغ بر 
از  سطحی  هر  در  قطعًا  و  خودکرده 
داورانی  یا  داور  فوتبال  مسابقات 
گیرنده اند.  تصمیم  و  حضورداشته 
بحث خود را به فوتبال کشور معطوف 
کرده و بایست از مسائلی سخن گفت 
که واقعًا آزاردهنده بوده و به هیچ وجه 
سازگار  انسانی  و  اخالقی  روحیات  با 
هر  همچون  نیز  فوتبال  داور  نیست. 
و  درست  تصمیمات  از  مملو  انسانی 
کرده ام  تجربه  آنچه  اما  بوده،  اشتباه 
این است که یک داور سعی می کند 
را  تصمیمات  صحیح ترین  و  بهترین 
را  خود  بخواهد  کسی  اگر  و  گرفته 
مسابقه  در  وی  جایگاه  و  شرایط  در 
میزان  زمین،  کیفیت  اوضاع  آن  با 
جدول،  حساسیت های  روشنایی، 
ازدحام تماشاگران، شیوه، سطح بازی 
تصمیمات  چه بسا  دهد،  قرار  و... 
اینکه  پس  بگیرد.  نیز  پراشتباه تری 
بازبینی  از  پس  و  گود  بیرون  از 

را  داور  عملکرد  بازی  فیلم  چندباره 
و  کرده  نقد  ممکن  شکل  بدترین  به 
سکوها  روی  یا  زمین  کنار  از  بعضًا 
رکیک ترین  و  فحاشی  آماج  را  وی 
غیرمنصفانه ترین  دهیم،  قرار  الفاظ 
حالت ممکن خواهد بود. بدون تردید 
و  ضعیف  قضاوت  برای  داوری  هیچ 
غرض ورزی نسبت به یک تیم، مربی 
و یا بازیکنان وارد زمین مسابقه نشده 
و این فشارهای بازی خصوصًا حاشیه 
چمن بوده که ممکن است تمرکز و 
آرامشش را گرفته و وی را مجبور به 
گرفتن تصمیمات اشتباه کند. داوران 
لجاجت  پدرکشتگی،  هیچ کسی  با 
چیزی  هر  از  آنچه  و  نداشته  عناد  یا 
برای شان مهمتر است، شرافت کاری، 
اخالقی، انسانی و فنی آن هاست؛ زیرا 
است که  قضاوت صحیح  در صورت 
پیشرفت کرده و قطعًا آن ها نیز مراجع 
که  داشته  نظارتی خاصی  و  باالدستی 
رصد  ازهرجهت  را  آن ها  عملکرد 
داور  یک  که  باشد  یادمان  می کنند. 
نمی آید 90 دقیقه با تمام توان دویده، 
درنهایت  تا  انرژی گذاشته  و  تمرکز 
با چند تصمیم اشتباه زحمات و آینده 
سؤال  زیر  را  خود  حرفه ای  و  کاری 
ببرد. پس بیاییم دست به دست هم داده، 
به داوران کشور اعتماد بیشتری کرده 
را  خانواده هایشان  و  آن ها  حرمت  و 
برای  و  داریم  نگه  همیشه  از  بیشتر 
و  خود  موضوع  این  بهتر  درک 
خانواده هایمان را جای آنان بگذاریم. 
نیز دچار  اگر یک داور  بدون تردید 
جبر  شود،  عمدی  تخلفات  و  اشتباه 
به شدت  را  وی  فوتبال  خود  و  زمانه 

متنبه خواهد کرد.

گفت:  اهواز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اهواز در  تیراندازی پارک زیتون  عامالن 

کمتر از یک ساعت دستگیر شدند.
با  گفتگو  در  دالوند  محسن  سرهنگ 
خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر 
اظهار کرد: در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری دسته جمعی 
این  زیتون  پارک  در  تیراندازی  به  که 
شهرستان منجر شده بود، بالفاصله مأموران 

پلیس به محل اعزام شدند.
وی افزود: در این درگیری که علت آن 
نوجوان  دو  است،  بوده  حساب  اختالف 
اصابت  مورد  رهگذر  خردسال  یک  و 
ترکش گلوله قرارگرفته و برای مداوا به 

مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ دالوند بیان داشت: مأموران پلیس 
در  تخصصی  اقدامات  و  اطالعاتی  کار  با 
کمتر از یک ساعت هشت نفر از عامالن 
درگیری که سه نفر از آنان با تیراندازی 
خود منجر به زخمی شدن افراد شده بودند 
مرجع  هماهنگی  از  پس  و  شناسایی  را 
در  غافلگیرانه  عملیات  چند  در  قضایی 

مخفیگاهشان دستگیر کردند.
مخفیگاه  از  بازرسی  در  اینکه  بابیان  وی 
متهمان یک قبضه سالح و نقاب صورت 
عامالن تیراندازی کشف شده است، اضافه 
بزه  به  پلیس  تحقیقات  در  متهمان  کرد: 
از  پس  و  کردند  اعتراف  خود  انتسابی 
تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی داده 

شدند.

پسر جوان برای منصرف کردن خواهرش از طالق او را به قتل رساند، اما برای پنهان کردن راز 
این جنایت با همدستی خانواده اش سناریوی یک خودکشی را طراحی کرد.

منتقل  بیمارستان  به  ساله ای   42 زن  جسد  گذشته  سال  تیر  هفتم  شامگاه  مشرق،  گزارش  به 
شد. خانواده اش مدعی بودند وی خودکشی کرده است اما آثار خراش و کبودی روی بدنش 

پزشکان را به ماجرا مشکوک کرد.
برای  قانونی  پزشکی  به  انتقال جسد  اعالم شد دستور  قتل  بازپرس کشیک  به  وقتی موضوع 
مشخص شدن علت مرگ صادر شد. معاینات اولیه پزشکی قانونی حکایت از خودکشی زن 
جوان براثر خفگی بیرونی و انسداد راه تنفسی وی داشت؛ اما همین نظریه برای بازپرس کافی 

بود تا احتمال قتل را بررسی کند.
ردپای خواستگار قدیمی

در ادامه بررسی ها خانواده زن جوان به نام مهوش به دادسرا آمده و از مرد میانسالی شکایت 
بدین  او را کشته است.  بود آنها مدعی شدند که احمد  کردند که خواستگار قدیمی مهوش 
ترتیب بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران دستور بازداشت مرد میانسال را صادر 

کرد.
پیش  داشتیم، ۲۰ سال  به هم عالقه  قبل  از سال ها  بازجویی ها گفت: من و مهوش  در  او  اما 
می خواستیم ازدواج کنیم اما خانواده اش نگذاشتند و او به اجبار با پسرعمویش ازدواج کرد. من 
هم ازدواج نکردم و حتی معتاد به شیشه شدم. تا اینکه مدتی قبل به طور اتفاقی او را در خیابان 
دیدم. این مالقات تکرار شد و او برایم درد دل کرد و گفت خوشبخت نیست و می خواهد طالق 
بگیرد. قرار شد بعد از جدایی با هم ازدواج کنیم. سند خانه و مدارکش را امانت به من داد تا 
برایش نگه دارم. بدین ترتیب در ادامه تحقیقات مدارکی به دست آمد که نشان می داد احمد 
در این جنایت نقشی نداشته است. با توجه به سالم بودن درهای ورودی خانه و اختالف مهوش 
با همسرش که پسرعمویش بود این احتمال قوت گرفت که یکی از اعضای خانواده در این 

همسر مهوش بود او نیز دستگیر شد اما جنایت نقش داشته باشند. دومین مظنون این حادثه 
قتل همسرش در خانه نبوده است.در ادامه تحقیقات مشخص شد وی در زمان 

دستگیری قاتل آشنا
و  بررسی ها  ادامه  از در  سال  یک  از  بیش  درحالی که 

ماهان تاریخ قتل می گذشت  به  بار  این  کارآگاهان 
مقتول  ترتیب برادر  بدین  شدند.  ظنین 

دستور  بازپرس غالمی، پسر جوان به 
 13 آبان بازداشت شد. ماهان دوشنبه 

منکر  ابتدا  زمانی که که  بود،  جنایت 
قرار در مقابل مدارک  جنایی  پلیسی- 

بعد  از بازداشت به قتل گرفت ساعاتی 
اعتراف  کرد.خواهرش 

گفت وگو با متهم
چند 20 سال دارد، حدود یک  تنها  و  قبل  سال 

مرتکب  اینکه  از  قبل  کرده ماه  نامزد  شود  جنایت 
به است. در تمام مدت گفت وگو  دست  اینکه  از  و  می کند  گریه 

جزئیات قتل زده پشیمان است. ماهان در  از  »ایران«  خبرنگار  با  گفت وگو 
قتلش گفت.

چرا خواهرت را به قتل رساندی؟

است  گرفته  که  تصمیمی  از  تا  کنم  خواهرم صحبت  با  می خواستم  بکشم  را  او  نمی خواستم 
منصرف شود و با شوهرش آشتی کند.

چه تصمیمی گرفته بود؟
او می خواست از شوهرش طالق بگیرد و با احمد که خواستگار قدیمی اش بود ازدواج کند. یک 

سالی می شد که بین او و شوهرش اختالف باالگرفته بود.
همسرش با این جدایی مخالف بود؟

برای اینکه به مهوش عالقه داشت. ما هم تصمیم داشتیم آنها را آشتی دهیم. روز حادثه خواهرم 
به خانه ما آمد، شوهرش هم آنجا بود، اما خواهرم تا او را دید خانه را ترک کرد و به خانه اش 
در شهرک ولیعصر رفت. من هم سوار خودروام شدم و به خانه اش رفتم. ساعت حدود هفت 
عصر بود. می خواستم هر طور شده راضی اش کنم آشتی کند از او خواستم احمد را فراموش کند 
و به زندگی اش برگردد؛ اما خواهرم شروع به دادوفریاد کرد و من هم برای اینکه همسایه ها 
خواهرم  که  نکشید  طول  بیشتر  لحظه ای  گذاشتم.  دهانش  روی  را  دستم  نشنوند،  را  صدایش 

ساکت شد. دستم را که از روی دهانش برداشتم متوجه شدم دیگر نفس نمی کشد.
بعد چکار کردی؟

به پدرم و شوهر خواهرم گفتم.  تلفنی  را  از خانه خارج شدم و موضوع  بودم،  ترسیده  خیلی 
آنها هم سریع خودشان را به خانه رساندند و او را به بیمارستان بردند. گفتند خودکشی کرده 
بیمارستان هم مرگ خواهرم را تأیید کرد. باور کنید من نمی خواستم خواهرم را به قتل برسانم.

چرا نمی خواستی خواهرت طالق بگیرد؟
دامادمان، پسرعمویم بود او خواهرم را دوست داشت اما مهوش به خاطر احمد حاضر به ادامه 
زندگی نبود. خواهرم دوتا دختر داشت از او خواستم به خاطر بچه هایش به این زندگی ادامه 
دهد اما او دست بردار نبود. یک بار هم احمد به مغازه پدرم آمده بود و از او خواسته بود کمک 

کند تا مهوش طالق بگیرد. 

انقالب  و  عمومی  دادستان 
 ۴۰ مردی  جسد  گفت:  شوش 
ساله در یک کانال آبرسان در 
منطقه هفت تپه بخش مرکزی 
کشف  شوش   شهرستان 

شد.
گفت وگو  در  نظری  مصطفی 
جسد  هویت  افزود:  ایرنا  با 
مشخص  شده ولی علت مرگ 

قانونی  پزشکی  توسط  وی 
بررسی و اعالم می شود.  

مرد  این  جسد  گفت:  وی 
شوش  شهرستان  پلیس  توسط 
منتقل  سردخانه  به  و  کشف 

شد.
 ۲۰ در  هفت تپه  منطقه 
وجود  شوش  شهر  کیلومتری 

دارد.

نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  از 
جوانان آباده عسل مطهری خردسال 
همراه  به  آباده  شهرستان  تنیس باز 
ملی  جشنواره  در  فارس  تیم 
مهرماه  در  که  کشور  استعدادیابی 
برگزار  اصفهان  شهر  میزبانی  به 
شد، شرکت کرد و توانست امتیاز 
تنیس  ملی  تیم  اردوی  در  حضور 

روی میز را از آن خود کند.

رزمی  ورزشی  هیئت های  رئیس 
احسان  در حکمی  شیراز  شهرستان 
کمیته  مسئول  به عنوان  را  رنجبر 
بازرسی هیئت ورزش های رزمی در 

شهرستان شیراز منصوب کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
ورزش های  هیئت  عمومی  روابط 
حکم  در  شیراز،  شهرستان  رزمی 
مرتضی موسی زاده اصل خطاب به 

رنجبر آمده است:

نظر به تعهد و تخصص ارزنده شما 
در امور ورزش های رزمی، جنابعالی 
مسئول  به عنوان  به مدت یک سال 
ورزش های  هیئت  بازرسی  کمیته 
منصوب  شیراز  شهرستان  رزمی 

می گردید.
الهی  الطاف  بر  اتکا  با  است  امید 
در  هیئت  مسئولین  با  هماهنگی  و 
پیروز  و  موفق  محوله  امور  انجام 

باشید.

محسن بابادی

توطئه خانوادگی برای پنهان کردن راز یک قتل

 مجموعه ورزشی پارسیان المرد در سفر رئیس جمهور 
به بهره برداری می رسد

در مسابقات روستایی جام خوشه چین بانوان آباده چهار مدال 
رنگارنگ را از آن خود کردند

درخشش تیم پارکور آقایان در مسابقات قهرمانی کشور


