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 ترسناک ترین چیزی که نسبت به امتم از آن می ترسم 
پیروی از هوس و داشتن آرزوی دراز است.

روزنامه

برنامه پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جام 
تختی در شیراز اعالم شد

 چهار مدال حاصل تالش 
 بدنسازان پرس سینه کازرون در مسابقات 

استان خوزستان

حـــــــــوادث

باند اشرار مسلح در دشتستان پایان مرگبار زن خائن درخشم مرد مرموز تهرانی
متالشی شد

 رسم غلط تیراندازی 
در عزاداری جان جوان اهوازی 

را گرفت

در  زن  یک  خیابانی  لبخند  آنقدر 
حتی  که  بود  کرده  رخنه  وجودم 
پدر  دلسوزانه  نصیحت های  به 
و  نداشتم  توجهی  نیز  مادرم  و 
خودم  شیطانی  هوس های  به  تنها 
جز  چیزی  من  برای  می اندیشیدم 
نداشت  اهمیت  به آن زن  رسیدن 
اما طولی نکشید که همین غرور و 
خودسری ها دستم را به خون آلوده 

کرد.
در  زن  یک  خیابانی  لبخند  آنقدر 
حتی  که  بود  کرده  رخنه  وجودم 
پدر  دلسوزانه  نصیحت های  به 
و  نداشتم  توجهی  نیز  مادرم  و 
خودم  شیطانی  هوس های  به  تنها 
جز  چیزی  من  برای  می اندیشیدم 
نداشت  اهمیت  به آن زن  رسیدن 
اما طولی نکشید که همین غرور و 
خودسری ها دستم را به خون آلوده 

کرد.
این ها بخشی از اظهارات جوان ۲۳ 
به   ۹۵ سال  در  که  است  ساله ای 
همسر صیغه ای خودش  قتل  اتهام 
از  ویژه ای  دستورات  صدور  با  و 
احمدی نژاد  علی اکبر  قاضی  سوی 
دستگیرشده بود. وی پس از پاسخ 
قضایی  مقام  تخصصی  سؤاالت  به 
جنایت  وقوع  چگونگی  درباره 
درباره سرگذشت خود نیز گفت: 
خیابانی  متلک گویی  از  همه چیز 

شروع شد.
یک روز وقتی از سرکار به منزل 
محل  نزدیکی  در  بازمی گشتم 
در  که  جوانی  زن  با  زندگی مان 
به  و  شدم  روبه رو  بود  عبور  حال 
پاسخ  در  متلک گفتم. آن زن  او 
این متلک به طرف من برگشت و 
لبخند زد. همین لبخند مرا به سوی 
کنارش  در  به طوری که  کشید  او 
به  را  تلفنم  شماره  و  گرفتم  قرار 

نمی کردم  فکر  اگرچه  دادم  او 
ارتباط خیابانی  به یک  این ماجرا 
کشیده شود اما خیلی زود آن زن 
این گونه  و  گرفت  تماس  من  با 
عالقه  ابراز  با  ما  تلفنی  ارتباط 
مدتی  در  شد.  آغاز  یکدیگر  به 
ما  تلفنی  ارتباط  کوتاه  بسیار 
انجامید  حضوری  دیدارهای  به 
به گونه ای که هرروز بیشتر به آن 
زن وابسته می شدم. وقتی خانواده ام 
در جریان این ماجرا قرار گرفتند 
به شدت مرا سرزنش کردند آن ها 
معتقد بودند که باید دست از این 
طبق  و  بردارم  خیابانی  ارتباط 
ولی  کنم  ازدواج  آداب ورسوم 
این حرف ها را نمی فهمیدم و  من 
فکر  مطلقه  جوان  زن  آن  به  تنها 
از من  می کردم که یک سال هم 
ما  روابط  خالصه  بود.  بزرگ تر 
آن قدر صمیمانه شد که به پیشنهاد 
آن زن پاسخ مثبت دادم و قرار شد 
ولی  درآید  من  موقت  عقد  به  او 
آن زن با توسل به حیله و نیرنگ، 
کرد  سوءاستفاده  من  ناآگاهی  از 
ما  بین  دائمی  صیغه  محضر  در  و 
 ۱۴ مهریه  با  هم  من  شد.  ثبت 
عقد  به  را  او  آزادی  بهار  سکه 
بستگانش  نزد  تا  درآوردم  خودم 
ازدواج  از  بعد  نشود.  سرشکسته 

کردم  اجاره  او  برای  را  خانه ای 
ماندم؛  مادرم  و  پدر  نزد  خودم  و 
اما هنوز چند ماه بیشتر از ماجرای 
ازدواجمان نگذشته بود که مدعی 
شناسنامه ام  در  را  او  نام  باید  شد 
به طور  ما  گفتم  او  به  کنم  ثبت 
کرده ایم  ازدواج  هم  با  موقت 
چگونه باید نام تو را در شناسنامه ام 
من  زد  فریاد  او  ولی  کنم؟  ثبت 
این  باید  و  هستم  تو  دائم  صیغه 
فهمیدم  تازه  بدهی!  انجام  را  کار 
آورده ام  خودم  سر  بر  بالیی  چه 
ما  اختالفات  خاطر  همین  به  که 
کالنتری  به  کارمان  و  شد  آغاز 
ما  مشاجرات  و  درگیری  کشید. 
هرروز شدت می گرفت و همسرم 
برای آن که مرا تحت فشار بگذارد 
تحریک  مرا  غیرت  و  غرور  یا 
کند می گفت که با افراد دیگری 
ارتباط دارد. همین موضوع باعث 
در  شدیدی  سوءظن های  تا  شد 
وضعیت  این  آید.  وجود  به  من 
او  روزی  این که  تا  داشت  ادامه 
و  دیدم  جوانی  پسر  کنار  در  را 
به کالنتری کشید.  دوباره کارمان 
بدون  که  داد  تعهد  آنجا  همسرم 
هم  من  و  نرود  جایی  من  اجازه 
زندگی  کنارش  در  شدم  متعهد 
همسرم  بعد  روز  صبح  ولی  کنم. 

برود  خواهرش  منزل  به  خواست 
مادرش  مزار  سر  بر  هم  بعد  و 
مخالفت  من  اما  بخواند،  فاتحه ای 
که  هرکجا  گفتم  او  به  و  کردم 
را  تو  خودم  بروی  می خواهی 
بااین حال او اصرار داشت  می برم! 
برود  خواهرش  منزل  به  به تنهایی 
بین  به درگیری  و همین موضوع 
دسته  همسرم  ناگهان  انجامید!  ما 
آن  با  که  برداشت  را  جاروبرقی 
مرا بزند من هم لگدی به پهلویش 
زدم که سرش به لبه برآمده کنار 
چیزی  دیگر  کرد.  برخورد  حمام 
گردنش  دور  شال  با  نمی فهمیدم 
او را خفه کردم و سپس موضوع 
دادم  اطالع  بزرگترم  برادر  به  را 
از او مبلغی پول خواستم سپس  و 
دوستان  از  یکی  نزد  برادرم  با 
ما  به  جسد  حمل  در  تا  رفتیم  او 
کمک کند. بعدازاین ماجرا جسد 
برادرم  پژوی  داخل  پتو  با  را 
بازگشتم  خانه  به  من  و  گذاشتیم 
دو  همراه  به  دوستش  و  برادرم 
باغی  برادر دیگرم جسد را درون 
در منطقه بینالود دفن کردند و ۱۰ 
ماه بعد نیز دوباره بقایای جسد را 
ازآنجا بیرون آوردند و سوزاندند.

شایان ذکر است وقتی متهمان این 
پرونده در سال ۹۵ دستگیر شدند 
مشخص شد دوست برادر متهم به 
و  درمانی  مراکز  از  یکی  در  قتل 
به دلیل بیماری فوت کرده است.

به  که  نیز  متهم  برادران  از  یکی 
بود  زندان  در  مالی  مسائل  جرم 
در  خود  نقش  به  اعتراف  از  پس 
روانه  دوباره  جنایت  این  ماجرای 
زندان شد که مدتی بعد نیز به دلیل 
درگذشت.  زندان  در  قلبی  ایست 
انتظار مجازات  متهم اصلی نیز در 

بسر می برد.

 لبخند شیطنت آمیز دختر خیابانی به ریختن خونش 
ختم شد

استان  مدیران  از  شماری 
زدند  رکاب  شیراز  در  فارس 
کار  محل  به  دوچرخه  با  و 

خود رفتند.
به گزارش ایرنادر این حرکت 
رضایی  محمود  نمادین 
کوچی؛ معاون هماهنگی امور 
فارس،  استانداری  عمرانی 
مدیرکل  ظهرابی؛  حمید 
فارس  محیط زیست  حفاظت 
و  مدیران  از  دیگر  برخی  و 
دوچرخه   با  استانی  مسئوالن 
رکاب زدند تا استفاده از این 
وسیله نقلیه سالم را بار دیگر  

یادآور شوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست 
فارس هدف از برگزاری این 
به  همگان  توجه  را  مراسم 
به  منجر  که  اصولی  رعایت 
و  سالم  محیط زیست  حفظ 

پاک می شود  دانست.
حمید ظهرابی افزود: با توجه 
به اینکه خودروها سهم زیادی 
کالن شهر  هوای  آلودگی  در 
استفاده  ازاین رو  دارند  شیراز 
و  نقلیه  وسایل  این  از  بهینه 

دوچرخه  با  آن  جایگزینی 
عمومی  اراده  و  عزم  با  باید 
به عنوان فرهنگ نهادینه شود.
معاون  مرادی؛  اله  نبی 
حفاظت  کل  اداره  فنی 
نیز  فارس  محیط زیست 
صنعتی  انقالب  از  بعد  گفت: 
به ویژه  محیط زیست  تخریب 
موضوع آلودگی هوا به عنوان 
در  نگرانی  و  دغدغه  یک 
در  و  است  مطرح شده  دنیا 
کشورهای  اخیر  دهه    چند 
مختلف و از جمله ایران برای 
هوا  آلودگی  از  جلوگیری 

به طورجدی تالش می کنند.
معاون فنی اداره کل حفاظت 
به واسطه   افزود:  محیط زیست 
گستره محیط زیست نمی توان 

تشکیالت  یک  داشت  انتظار 
اداری خاص و یا دولت به طور 
کامل محیط زیست را حمایت 
باید همه مردم  نماید و حتمًا 
حافظ  خود  به نوبه   کس  هر 

محیط زیست باشند.
ازآنجاکه  کرد:  اضافه  وی 
آلودگی  درصد   ۷۰ از  بیش 
ناشی  شیراز  شهر  هوای 
به  است  نقلیه  وسایل  از 
از  استفاده  رساندن  حداقل 
توجه  و  شخصی  خودروهای 
عمومی  حمل ونقل  وسایل  به 
سفرهای  در  دوچرخه  و 
در  صرفه جویی  هم  شهری 
هم  و  است  انرژی  مصرف 
نیروگاه ها  موجب کار کمتر 
قطعًا  و  می شود  کارخانه ها  و 

در جهت کاهش آلودگی هوا 
نیز مؤثر است.

شیراز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به عنوان پاک ترین کالن شهر 
هیچ  جاری  سال  در  کشور، 
مواجه  هوا  آلودگی  با  روزی 
نبوده، تأکید کرد: همه تالش 
خود برای استمرار این تمیزی 
کارخواهیم  به  هوا  پاکی  و 

بست.
ضمن  کرد:  اظهار  مرادی 
توسعه  حمایت  و  همراهی 
محیط زیست  داشتن  پایدار 
ما  همیشگی  مطالبه  سالم 
راستا  این  در  و  بود  خواهد 
فروگذار  کوششی  هیچ  از 
نخواهیم کرد و سعی می کنیم 
در  اثربخش  مشارکت  ضمن 
استقرار  و  سیاست گذاری ها 
صنایع و واحدهای تولیدی بر 
آن ها نظارت کاملی نیز اعمال 
یا  و  آلودگی  به  که   شود 
به ویژه  محیط زیست  تخریب 

آلودگی هوا منجر نشود.
 ۲۹ از  پاک  هوای  ملی  هفته 

دی ماه آغازشده است.

با  فوتسال  ملی  تیم  سرمربی 
لیگ  برگزاری  نحوه  به  اشاره 
نگران  گفت:  فوتسال  برتر 
ملی پوشان و خستگی آنها قبل 
از جام ملت های آسیا هستم. به 
اردوی  مهر،  خبرنگار  گزارش 
ایران  فوتسال  ملی  تیم  نهایی 

ملت های  جام  در  برای حضور 
در  بهمن  هشتم  روز  از  آسیا 

تهران آغاز می شود. 
چهار  از  بازی  سه  تکلیف 
چهارم  یک  مرحله  مسابقه 
نهایی لیگ برتر فوتسال هنوز 
تیم ها  و  است  نشده  مشخص 

این  در  دیگر  بازی  یک  باید 
مرحله با یکدیگر انجام بدهند. 
این در حالی است که خستگی 
لیگ  در  حاضر  پوشان  ملی 
دغدغه های  مهمترین  از  یکی 
فوتسال  ملی  تیم  فنی  کادر 
و  ترکمنستان  به  سفر  از  قبل 

آسیا  ملت های  جام  در  حضور 
قرارداد  پرداخت  عدم  است. 
ملی  پاداش  همچنین  و  مربیان 
دیگری  نگرانی  دو  هم  پوشان 
ملی  تیم  وضعیت  که  است 
تهدید  ملت ها  جام  از  قبل   را 

می کند.

فرنگی  کشتی  رقابت های  دوره  چهلمین 
و  سوم  روزهای  تختی  جهان پهلوان  جام 
آیت اهلل  شهید  سالن  در  بهمن ماه  چهارم 

دستغیب شیراز برگزار می شود. 
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط 
اطالع رسانی  و  خبری  پایگاه  و  عمومی 
نقل  به  فارس  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
دوره  چهلمین  برنامه  ایرنا،  خبرگزاری  از 
جام  فرنگی  کشتی  بین المللی  رقابت های 
جهان پهلوان تختی در شیراز اعالم شد که 
شهر  شدند.  این  وارد  تیم ها  برنامه  طبق 
دستغیب  آیت اهلل  شهید  سالن  در  پس ازآن 
تمام  قرعه کشی  مسابقات،  برگزاری  محل 

وزن ها برگزار می شود.
وزن های  در  شرکت کننده  گیران  کشتی 

۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۷۲، ۷۷، ۸۲، ۸۷، ۹۷ و 
۱۳۰ کیلوگرم با دو کیلوگرم ارفاق وزن با 

هم پیکار می کنند.
مرحله مقدماتی این رقابت ها از امروز سوم 
پیکارهای شانس  بهمن ماه آغاز می شود و 
چهارم  فردا  هم  فینال  و  رده بندی  مجدد، 

بهمن ماه برگزار می شود.
ارمنستان،  کشورهای  از  کشتی گیرانی 
قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان 
به همراه کشتی گیران مطرح کشورمان در 
این رقابت ها به روی تشک خواهند رفت.

این  در  شیراز  از  هم  تیم  یک  است  قرار 
رقابت ها شرکت کند.

این رقابت ها از مراحل اصلی انتخاب نفرات 
برتر برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو خواهد بود.

قهرمانی  سینه  پرس  رقابت های  دوره 
شهر  خوزستان  استان  میزبانی  به  کشور 
برگزار  شهر  این  شهدای  سالن  در  اهواز 

شد.
قالب  در  کازرون  از  ورزشکار  چهار 
مسابقات  این  در  استان  منتخب  تیم 
نزدیک  رقابت هایی  با  که  یافتند  حضور 
خیره کننده  رکوردهایی  ثبت  با  و 
نقره  مدال  چهار  کسب  به   موفق 

شدند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط 
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی 
شرح  بدین  شده  کسب  عناوین  کازرون 

است:
کالس  پیشکسوتان  کیلوگرم   67.5 دسته 

)RAW( بدون لوازم
قادر رضازاده مدال نقره

با  کالس  بزرگساالن  کیلوگرم   90 دسته 
لوازم )بنچ پرس(

هاشم افشاری مدال نقره
دسته 60 کیلوگرم نوجوانان کالس بدون 

)RAW( لوازم
حسین امیرزاده مدال نقره

با  کالس  نوجوانان  کیلوگرم   60 دسته 
لوازم )بنچ پرس(

حسین امیرزاده مدال نقره

کارمند یک شرکت خودروسازی به دنبال 
را  همکارانش وی  از  یکی  با  پنهانی  رابطه 
رضایت  دیه  پرداخت  با  مرد  این  کشت. 
به  دار  چوبه  از  و  کرد  جلب  را  دم  اولیای 

زندگی برگشت.
قتل زن کارمند

این  به  رسیدگی  ایران  حوادث  گزارش  به 
شدن  پیدا  دنبال  به    ۹۲ سال  از  پرونده 
جنازه یک زن جوان در خانه اش در خیابان 
شریعتی تهران آغاز شد. شواهد نشان می داد 
دختر  و  شوهر  غیاب  در  ساله   ۳۰ مهناز 
خردسالش با سیم تلفن خانه خفه  شده است.

در  همسرم  گفت:  پلیس  به  مهناز  همسر 
یک شرکت خودروسازی کار می کرد. من 
صبح دخترم را به مهدکودک بردم و سپس 
به محل کارم رفتم؛ اما چند ساعت بعد هر 
چه با تلفن همراه مهناز تماس گرفتم کسی 
با  بودم  شده  او  نگران  که  من  نداد.  پاسخ 
فهمیدم  و  گرفتم  تماس  همسرم  کار  محل 
او به محل کارش نرفته است. سپس به خانه 
برگشتم و ناباورانه با جنازه همسرم روبه رو 
شدم. کارت عابر بانک او و مقداری پول نیز 

سرقت شده است.
نخستین سرنخ

از  یکی  با  همسرم  داد:  ادامه  مرد  این 
همکارانش به نام پیمان رابطه خوبی داشت 
و گاهی اوقات تلفنی با او صحبت می کرد. 
صبح که در حال ترک خانه بودم، یک مرد 
خانه مان  نزدیکی  در  را  پیمان  شبیه  جوان 

دیدم که یک کوله پشتی در دست داشت.
با اطالعاتی که این مرد به پلیس داد، پیمان 
وی  شد.  بازداشت  مظنون  نخستین  به عنوان 
خودروسازی  شرکت  یک  در  من  گفت: 
فوت  پدرم  وقتی  هستم.  همکار  مهناز  با  
کرد، شرایط مالی بدی داشتم. به همین دلیل 
به من  میلیون تومان  پنج  مهناز حاضر شد  
همان  را  تومان  میلیون  چهار  بدهد.  قرض 
سال به او برگرداندم و قرار شد یک میلیون 
باقی مانده را تا مدتی دیگر به او بپردازم. او 
گفت  و  گرفت  تماس  من  با  بعد  ماه  چند 
دارد. من  نیاز  پول  به  برای خرید خانه  که 
از گرفتن حقوقم بدهی ام  بعد  هم قول دادم 
را بپردازم. سر همین موضوع چند بار تلفنی 
با او صحبت کردم. من با مهناز هیچ مشکل 

و اختالفی نداشتم و نمی دانم چه کسی او را 
کشته است.

اعتراف به قتل و رابطه پنهانی
به   پلیس  جوان،  پسر  اظهارات  دنبال  به 
پرداخت  بانکی  مداربسته  دوربین  بررسی 
بانک  ناشناس از کارت عابر  که یک مرد 
اگرچه  بود.  کرده  برداشت  پول  قربانی 
ناشناس   مرد  ولی  نبود  واضح  تصویر 
شباهت زیادی به پیمان داشت. همین سرنخ 
موجب شد بار دیگر پیمان تحت بازجویی 
خود  همچنان  وی  درحالی که  بگیرد.  قرار 
اعالم  بندی هایش  هم  می خواند،  بی گناه  را 
کردند وی در زندان  حرف هایی درباره قتل 

زن جوان به زبان آورده  است.
پیمان  سرانجام  پلیسی  تحقیقات  تکمیل  با 
پنهانی  رابطه  به  و  گشود  اعتراف  به  لب 
کرد.  اعتراف  وی  قتل  و  همکارش  با 
به  و  ایستاد  محاکمه  میز  پای  جوان  پسر 
درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شد. 
حکم صادر شده در دیوان عالی کشور تأیید 
شده بود که پیمان توانست با پرداخت دیه 
رضایت اولیای دم را جلب کند و به زندگی 

برگردد.
در دادگاه

بدین ترتیب، پیمان از جنبه عمومی جرم در 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

پای میز محاکمه ایستاد.
قضات  روبه روی  پیمان  جلسه  ابتدای  در 
قربانی  با   آشنایی اش  تشریح  در  و  ایستاد 
او  بودیم.  همکار  جوان  زن  و  من  گفت: 
گفته بود مدتی است از همسرش جدا شده 
دخترش  و  همسر  با  او  نمی دانستم  من  و 
ارتباط  در  هم  با  تلفنی  ما  می کند.  زندگی 
داده قرض  پول  من  به  مهناز  و   بودیم 

بود.
می خواستم  مدتی  از  پس  داد:  ادامه  وی 
او  اما  کنم  تمام  مهناز  با  را  تلفنی ام  رابطه 
خانه اش  به  مرا  او  بار  آخرین  نکرد.  قبول 
دعوت کرد تا دراین باره با هم صحبت کنیم. 
وقتی به خانه مهناز رفتم سر بدهکاری که 
به او داشتم با هم درگیر شدیم و من در اوج 
او را خفه کردم. ولی من واقعًا قصد  خشم 
و  شوهر  نمی دانستم  و  نداشتم  را  او  کشتن 

فرزند دارد.

بوشهر  استان  دشتستان  انتظامی  فرمانده  ایرنا  گزارش  به 
گفت: اعضای باند اشرار مسلح در این شهرستان شناسایی 

و دستگیر شدند.
افزود: در پی  سرهنگ فرهاد آراوند در جمع خبرنگاران 
دریافت چند فقره شکایات و گزارش مبنی بر انجام  تهدید، 
ایجاد مزاحمت، ضرب و شتم و تظاهر به قدرت نمایی در 
حالت مستی توسط تعدادی شرور مسلح در تفرجگاه های 
پلیس  محوریت  با  ویژه ای  کارگروه  دشتستان،  شهرستان 
امنیت عمومی تشکیل و شناسایی و دستگیری اعضای باند 

یادشده در دستور کار قرار گرفت.
اقدام های  و  میدانی  گسترده  تحقیقات  با  کرد:  بیان  وی 
مقام  هماهنگی  با  و  شناسایی  متهمان  هویت  اطالعاتی، 

قضایی اقدام های الزم برای دستگیری آنان آغاز شد.
پلیس  مأموران  اطالعاتی  اشراف  با  داد:  ادامه  آراوند 
دقیق عملیاتی و در چند مرحله  امنیت عمومی و طراحی 
مخفیگاه های  از  مکرر  بازرسی های  و  ضربتی  عملیات 
احتمالی متهمان درنهایت سردسته باند به همراه چهار نفر 
از همدستان وی دستگیر و چهار قبضه سالح غیرمجاز از 
آنان کشف شد.  وی گفت: متهمان در مواجهه با شواهد و 
مستندات ارائه شده توسط پلیس به بزه های انتسابی اعتراف 
سیر  برای  تحقیقات  تکمیل  و  پرونده  تشکیل  از  پس  و 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

در  تیراندازی  غلط  رسم  انتظامی خوزستان گفت:  فرمانده 
در شهرستان  را  عزاداری جان یک جوان روستایی  آیین 
دستگیر  ساعت  یک  از  کمتر  در  قاتل  و  گرفت   اهواز 

شد.
سردار حیدر عباس زاده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با 
بیان کرد: در پی اعالم مرکز فوریت های  اعالم این خبر 
پلیس ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی غیرمجاز در آیین عزاداری 
و قتل یکی از جوان روستایی از توابع شهرستان اهواز در 
محل  در  امدادی  یگان های  و  پلیس  مأموران  امروز،  ظهر 

حاضر شدند.
وی افزود: مأموران پلیس باکار اطالعاتی قاتل را شناسایی 
و با هماهنگی قضایی وی را در عملیاتی در مخفیگاهش 
دستگیر و یک قبضه سالح کالشینکف که در قتل از آن 

استفاده شده بود را کشف کردند.
سردار عباس زاده بابیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده 
برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شده، گفت: 
پلیس وظیفه ذاتی خود می داند ضمن اعمال قانون با مخالن 

نظم و امنیت با قاطعیت برخورد کند.

 رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی 
پهلوانی استان: 

رقابت های قهرمانی کشور گردان گود در شیراز 
برگزار می شود

رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای 
گفت:  استان  پهلوانی  کشتی  و 
تخت  کشور  قهرمانی  رقابت های 
عنوان گردان گود در شیراز برگزار 

می شود.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از 
و  ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی  و 
بابیان  غرقی  حسین  فارس،  جوانان 
توفیقات  گذشته  ماه  یک  در  اینکه 
دست  به  کشور  در  را  زیادی 
آورده ایم در تشریح برنامه های هیئت 
کشتی  و  زورخانه ای  ورزش های 
توضیح  فجر  دهه  ایام  در  پهلوانی 
کشتی  رقابت های  در  گفت:  و  داد 
فارس  ورزشکاران  کشور  پهلوانی 
برنز  دو  و  نقره  مدال  با کسب یک 
کردیم  دریافت  را  تیمی  سوم  رتبه 
فارس  استان  از  بار  اولین  برای  که 
دو ورزشکار کشتی پهلوانی ما جواز 
را  ترکیه  رقابت های  در  حضور 
کسب کردند و در تالش هستیم یک 
مربی را نیز از فارس وارد اردوی تیم 

ملی کنیم.

تصریح  پهلوانی  هیئت  رئیس 
ورزش های  جهانی  مسابقات  کرد: 
بجنورد  شهر  میزبانی  به  زورخانه ای 
فارس  از  و  است  برگزاری  حال  در 
محسن بهریان به عنوان مرشد در این 

تورنمنت بین المللی حضور دارد.
رقابت های  گفت:  ادامه  در  غرقی 
و  نوجوانان  زورخانه ای  ساحلی 
امسال  دی ماه  در  نیز  کشور  جوانان 
برگزار شد که تیم فارس درمجموع 
مقام سوم کشور را کسب کرد و در 
رنگارنگ  مدال  فردی 29  مهارتهای 
را به دست آورد. وی از رقابت های 
شیراز سخن  میزبانی  به  گود  گردان 
به میان آورد و اظهار داشت: برنامه 
مقدماتی این بازی ها در کردستان به 
پایان رسید و 20 نفر از ورزشکاران 
از  که  کردند  صعود  نهایی  دور  به 
مرحله  این  در  نماینده  سه  فارس 
ایام  در  و  داشت  خواهند  حضور 
رقابت های  پایانی  مرحله  بهمن ماه 
جمشید  تخت  کنار  در  گود  گردان 
ایام  در  تا  می شود  تصویربرداری 
نوروز از شبکه سوم سیما پخش شود.

 مدیران فارس پا به رکاب 
شدند

ناظم الشریعه:
نگران ملی پوشان فوتسال هستم
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