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قاچاقچیان در نی ریز 
زمین گیر شدند

گفت:  نی ریز  انتظامی  فرمانده 
شدند  موفق  فرماندهی  این  مأموران 
از  بازرسی  در  تریاک  کیلو   90 

5 دستگاه سواری کشف کنند.
طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
فرماندهی  اجتماعی  معاونت  از 
سرهنگ  فارس،  استان  انتظامی 
در  کرد:  بیان  یوسفی،  محمد  سید 
راستای اقدامات مبارزه ای با عناصر 

اصلی قاچاقچیان، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نی ریز به 
همراه کارکنان یگان تکاوری استان حین کنترل خودروهای عبوری در 
محورهای مواصالتی موفق شدند 5 دستگاه سواری از نوع پژو 405، زانتیا 

و پراید حامل بار را توقیف کنند.
وی افزود: مأموران انتظامی موفق شدند در بازرسی از این خودروها، 90 
کیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشف و 7 قاچاقچی را نیز دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی نی ریز با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی 
از  قاچاقچیان  با  بی امان  مبارزه  گفت:  شدند،  قضائی  مراجع  تحویل 

اولویت های اصلی این فرماندهی در سال جاری به شمار می رود.
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درخشش بانوان خردسال و نونهال استان 
در رقابت های قهرمانی کشور

دبیر هیئت فوتبال استان بوشهر:

مسابقات فوتسال این فصل در استان بوشهر 
را با کیفیت مناسب برگزار می کنیم

بوشهر  استان  فوتبال  هیئت  دبیر 
با  که  هستیم  این  دنبال  به  گفت: 
از خرد جمعی و همکاری  استفاده 
و  کارشناسان  دلسوزان،  تمامی 
مسابقات  فوتسال،  تیم های  مدیران 
با  بوشهر  استان  در  را  امسال  لیگ 

کیفیت مناسب برگزار کنیم.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
و  اداره کل ورزش  عمومی  روابط 
هیئت  دبیر  بوشهر؛  استان  جوانان 
فوتبال استان بوشهر گفت: به دنبال 
خرد  از  استفاده  با  که  هستیم  این 
جمعی و همکاری تمامی دلسوزان، 
تیم های  مدیران  و  کارشناسان 
را  امسال  لیگ  مسابقات  فوتسال، 
با کیفیت مناسب  در استان بوشهر 

برگزار کنیم.
هیئت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مرادی  بوشهر حسین  استان  فوتبال 
امروز در نشست با اعضاء دپارتمان 
فوتسال هیئت فوتبال استان بوشهر 
عرصه  در  بوشهر  استان  گفت: 
جایگاه  دارای  کشور  در  فوتسال 

مهمی است.
وی افزود: سعی ما این است که با 
زمینه  استان،  منظم  لیگ  برگزاری 
شناسایی استعدادهای این ورزش را 

فراهم و به کشور معرفی کنیم.
بوشهر  استان  فوتبال  هیئت  دبیر 
در  و  راستا  این  در  کرد:  تصریح 
اساس  بر  و  وظایف  چهارچوب 
دستورالعمل های  و  بخشنامه ها 
فدراسیون فوتبال مسابقات امسال را 

با بهترین کیفیت ممکن آغاز و به 
سرانجام خواهیم رساند.

فدراسیون  نگاه  کرد:  عنوان  وی 
پیگیر  و  مثبت  فوتسال  به  فوتبال 
تمامی  در  پویا  لیگی  برگزاری 

رده های سنی است.
مرادی ادامه داد: بررسی های ما نشان 
ظرفیت های  وجود  با  که  می داد 
و  بوشهر  استان  در  گسترده 
عالقمندی جدی به ورزش فوتسال، 
در  پیشرو  استان های  جز  می توانیم 
برگزاری لیگ های فوتسال پایه ای 

در سطح کشور باشیم.
وی بیان کرد: انتظار می رود که در 
اجتماعی،  مسئولیت های  چارچوب 
به خصوص  و  استان  بزرگ  صنایع 
از  حامی  عنوان  به  پتروشیمی ها 
استان  فوتسال  باشگاهی  تیم های 

بوشهر حمایت کنند.
دپارتمان  رئیس  خضری  سعید 
فوتبال  هیئت  فوتسال  کمیته 
اجرای  نحوه  و  زمان  بوشهر  استان 
رده ها  تمامی  در  فوتسال  مسابقات 
را با جزئیات اعالم و در مورد نحوه 
برگزاری مسابقات، زمان برگزاری، 
استان  فوتسال  شرایط  و  چگونگی 

مطالبی عنوان کرد.

رسوایی برای خواننده جوان
شکایت ۹ دختر به دلیل آزار جنسی!

با همدستی دوستش دختران  پرونده خواننده مجالس عروسی که 
جوان را بیهوش می کرد و آنها را مورد آزار و اذیت قرار می داد با 

شکایت ۹ شاکی دیگر وارد مرحله ای تازه شد.
با شکایت دختری  و  امسال  مردادماه  اول  از  پرونده جنجالی  این 
جوان به جریان افتاد. شاکی مدعی بود که از طریق اینستاگرام با 
پسری جوان آشنا شده و با او قرار مالقات گذاشته بود، اما پسر 
بوده  بیهوش  ساعتی  چند  وی  و  داده  مسموم  آبمیوه  او  به  جوان 

است.

دختر جوان گفت: در زمانی که داخل ماشین بودم، هر از گاهی 
به هوش می آمدم و متوجه شدم به جز راننده، فرد دیگری هم سوار 
سرقت  را  طالهایم  تمام  و  کرده  تجاوز  من  به  آنها  بود.  ماشین 
را  عابربانکم  نیمه بیهوشی رمز کارت های  کردند. حتی در حالت 
گرفته و موجودی همه را خالی کرده بودند. پسر جوان حتی قفل 
اثرانگشتم باز کرده و همه چت ها و پیام هایش را  با  گوشی ام را 
پاک کرده بود.مدت کوتاهی پس از این شکایت، ۲ دختر دیگر 
هم شکایت های مشابهی را در اداره پلیس مطرح کردند و طولی 
مواجهه حضوری  در  آنها  متهم دستگیر شدند.  نکشید که هر دو 
با ۳ شاکی به جرم خود اقرار کردند و در حالی که تحقیقات از 
متهمان در اداره آگاهی تهران ادامه دارد، ۹ شاکی دیگر به پرونده 
رسیده  نفر   ۱۲ به  شاکیان  تعداد  و  شده  اضافه  آزارگر  جوان  دو 
است. برخی از شاکیان جدید مدعی شده اند که متهمان آنها را هم 
مورد آزار و اذیت قرار داده اند و برخی دیگر می گویند که فقط 
اموالشان را سرقت کرده اند.با شکایت های تازه، تحقیقات در این 

پرونده ادامه دارد.

دستگیری سارق قطعات و محتویات خودرو 
با 50 فقره سرقت در شیراز

دستگیری  از  شیراز  انتظامی  فرمانده 
خودرو  محتویات  و  قطعات  سارق 
آن  در  سرقت  فقره   50 کشف  و 

شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از 
انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاونت 
شجاعی  فرج  سرهنگ  فارس،  استان 
بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره 
محوطه  در  خودرو  درون  سرقت 
مسکونی  مجتمع های  پارکینگ 
به صورت  شهرستان شیراز، موضوع 
ویژه در دستور کار مأموران انتظامی 

قرار گرفت.
مأموران کالنتری 31  داد:  ادامه  وی 
جنت در تحقیقات فنی و پلیسی مطلع 
شدند سارق شب هنگام با یک خودرو 
مجتمع های  وارد  مسروقه  ساینا 
قطعات  سرقت  به  اقدام  و  مسکونی 
شده  پارک  خودروهای  محتویات  و 

می کند.
تصریح کرد:  شیراز  انتظامی  فرمانده 
پلیسی  خاص  شگردهای  با  مأموران 
حالی  در  سارق  یک  شدند  موفق 
قصد  مسکونی  مجتمع  یک  در  که 
سرقت محتویات یک خودرو داشت 
داللت  انتظامی  مقر  به  و  دستگیر  را 

دهند.
متهم  اینکه  بیان  با  سرهنگ شجاعی 
در بازجویی اولیه به 50 فقره سرقت 

در  خودرو  محتویات  و  قطعات 
در  داشت:  عنوان  کرد،  اقرار  شیراز 
بازرسی از مخفیگاه وی تعداد زیادی 
کپسول  کنسول،  پنل ضبط،  باطری، 
مسافرتی،  چادرهای  آتش نشانی، 
مدارک شناسایی و لوازم جانبی رایانه 

مسروقه کشف شد.
اینکه  بیان  با  انتظامی  مقام  این 
را  مکشوفه  اموال  ارزش  کارشناسان 
کرده اند،  برآورد  ریال  میلیون   400
مالخر  یک  خصوص  این  در  گفت: 
برای  سارق  همراه  به  و  دستگیر  نیز 
مراجع  تحویل  قانونی  مراحل  سیر 

قضائی شدند.
کرد:  توصیه  شهروندان  به  وی 
چنانچه در سال گذشته و در 6 ماهه 
محتویات  و  قطعات  جاری  سال  اول 
خودرو آنان مورد سرقت قرار گرفته 
جهت  است  نشده  کشف  تاکنون  و 
واقع  جنت   31 کالنتری  به  پیگیری 
در شیراز- شهرک والفجر- بلوار فجر 
شناسایی  به  نسبت  و  مراجعه  شمالی 

اموال مسروقه خود اقدام کنند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد، 
کونگفو  هیئت  رئیس  نایب  پرآور 
کهگیلویه و بویراحمد از درخشش 
بانوان استان در رقابت های قهرمانی 
و  نونهاالن  سنی  رده  دو  در  کشور 

خردساالن خبر داد.
رئیس  نایب  پرآور،  معصومه 
و  کهگیلویه  استان  کونگفو  هیئت 
بویراحمد با بیان این خبر در گفتگو 
با پایگاه خبری ورزش استان گفت: 
رقابت های انفرادی اوسیما و ممای 
رده های سنی نونهاالن و خردساالن 

بصورت آنالین برگزار شد.
پرآور، نایب رئیس هیئت کونگفو 
و هنرهای رزمی استان از درخشش 
خبر  رقابت ها  این  در  استان  بانوان 
خردساالن  سنی  رده  در  افزود:  و 
ابداعی،  فرم  در  اوسیما  مسابقات 
اول  مقام  به  دربین  زهرا  نازنین 
ورزشکاران  و  رسید  طال  مدال  و 
استان های مرکزی، خراسان رضوی 
و اصفهان و فارس مقام های دوم تا 
پنجم را کسب کردند. در تیمی این 
بعد  استان  خردساالن  تیم  مسابقات 
به  استان های اصفهان و مرکزی  از 

مقام سوم دست یافت.
استان  کونگفو  هیئت  رئیس  نایب 
یک  چهارمی،  مقام  دو  کسب  از 
اوسیمای  مسابقات  در  دومی  مقام 
از  دوره  این  در  نونهاالن  سنی  رده 
فرم  در  داد:  ادامه  و  خبر  رقابت ها 
فرم  در  و  شفیع زاده  ساغر  ابداعی 

مقام  به  شجاعیان  عسل  رکیما، 
چهارم دست یافتند. در فرم نانجیکو 
مقام  احمدی  آتنا  دوبل  و  تک 
کرد.  کسب  را  نقره  مدال  و  دوم 
تیم های  مسابقات  این  تیمی  در 
فارس، خراسان رضوی، اصفهان به 
مقام های اول تا سوم دست یافتند و 
مقام  بویراحمد  و  کهگیلویه  بانوان 

چهارم را کسب کردند.
معصومه پرآور، نایب رئیس هیئت 
استان  رزمی  هنرهای  و  کونگفو 
ضمن تبریک این موفقیت از کسب 
یک مقام اول، یک مقام دومی، دو 
مقام سومی و یک مقام ششمی در 
نونهاالن  سنی  رده  ممای  مسابقات 
در رقابت های قهرمانی کشور خبر 
و اظهار داشت: در فرم 5، طناز رسم 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  از 
دست  طال  مدال  و  اول  مقام   به 

یافت. 
در فرم 3، آتنا احمدی به مقام دوم 
و مدال نقره رسید، در فرم 2 عسل 
شجاعیان و در فرم 4 غزل قائدی به 
مقام سوم و مدال برنز دست یافتند 
و در فرم 1 ساغر شفیع زاده به مقام 
دست  مسابقات  از  دوره  این  ششم 
مسابقات  تیمی  بخش  در  یافت. 
نونهاالن  تیم  کشور  ممای  قهرمانی 
و  فارس  تیم های  از  بعد  استان 
را  تیمی  مقام سوم  خراسان رضوی 

کسب کردند.
نونهاالن  و  خردساالن  تیم  مربی 
عهده  بر  مسابقات  این  در  استان 

شادی موسوی بود.

دستگیری سارقان اماکن خصوصی 
در داراب

از  داراب  انتظامی  فرمانده 
اماکن  سارق   2 دستگیری 
فقره   16 کشف  و  خصوصی 

سرقت خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع 
فرماندهی  اجتماعی  معاونت  از 
سرهنگ  فارس،  استان  انتظامی 

فقره  چند  وقوع  پی  در  داشت:  بیان  خبر  این  تشریح  در  نوشاد،  علیرضا 
در  سارقان  دستگیری  و  شناسایی  داراب  در  اماکن خصوصی  از  سرقت 

دستور کار عوامل پلیس آگاهی قرار گرفت.
از  پس  سارقان  که  شد  مشخص  اولیه  بررسی های  در  کرد:  تأکید  وی 
شناسایی کامل و اطالع از خلوت بودن محل وقوع جرم، اقدام به سرقت از 

ساختمان های نیمه کاره می کنند.
اقدامات  یکسری  انجام  با  مأموران  اینکه  بیان  با  داراب  انتظامی  فرمانده 
فنی و تخصصی موفق شدند در این خصوص 2 سارق حرفه ای را دستگیر 
کنند، گفت: متهمان در بازجویی اولیه به 16 فقره سرقت از ساختمان های 

نیمه کاره اقرار کردند.
به مراجع  قانونی  سرهنگ نوشاد تصریح کرد: متهمان برای سیر مراحل 

قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شدند.

سرهنگ نظافتی از کشف یک فقره پرونده قتل و دستگیری دو نفر 
قاتل در شهرستان گرمه خبر داد.

به گزارش ایران آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ 
مجتبی نظافتی فرمانده انتظامی شهرستان گرمه گفت: در پی اعالم 
بالفاصله کارآگاهان  به وسیله سالح شکاری  قتل  یک مورد خبر 

پلیس آگاهی گرمه به همراه عوامل کالنتری به محل اعزام شدند.
نظافتی افزود: با بررسی صحنه وقوع قتل مشخص شد که مقتول بر 

اثر اصابت گلوله سالح شکاری به قتل رسیده است.
رسیدگی  روند  در  اینکه  بیان  با  گرمه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

از یک  بعد  فرد  این  نهایت مشخص شد که همسر  در  پرونده  به 
درگیری لفظی با شوهرش وی را به قتل رسانده است، عنوان کرد: 
با هماهنگی مقام قضائی همسر مقتول به عنوان قاتل دستگیر و به 

مقر انتظامی منتقل شد.
سرهنگ نظافتی با بیان اینکه متهمه در بازجویی های انجام شده به 
قتل همسرش با همکاری برادر خودش اعتراف کرد، گفت: برادر 
متهمه نیز با هماهنگی مقام قضائی دستگیر و در نهایت هر دو متهم 
مراجع قضائی  به  پرونده  از تشکیل  بعد  قانونی  مراحل  انجام  برای 

معرفی شدند.

شلیک مرگبار یک زن به همسرش در گرمه

عروس خائن با جواهرات در رفت!

عروس با طرح نقشه ای ساده پس از فریب و کالهبرداری از داماد 
متواری شد.

باشگاه خبرنگاران  از  نقل  به  نیوز  تهران  به گزارش شبکه خبری 
جوان، دامادی که روزهای اول زندگی مشترکش را با دختر مورد 
عالقه اش آغاز کرده بود هرگز تصور نمی کرد قربانی نقشه شوم 
وی شده است. عروس جوان پس از آنکه داماد را برای تهیه آب 
به بیرون فرستاد با ربودن پول ها و جواهرات پا به فرار گذاشت. 
این اتفاق در روستایی در منطقه »ماین پوری« ایالت اوتار پرادش 

هند رخ داد.
اتفاق که در روستای  بنا به گزارش رسانه های محلی هند در این 
پارائوک ها رخ داد »راجو« داماد جوان به درخواست عروس برای 

همسرش  فرار  صحنه  با  بازگشت  از  پس  که  بود  رفته  آب  تهیه 
مواجه شد. بنا به این گزارش ازدواج این مرد جوان با همسرش در 
تاریخ ۱۷ آگوست در معبد شیتال دهام انجام شده بود. این زوج پس 
از برگزاری جشن عروسی، زندگی مشترک خود در خانه اش جدید 

را آغاز کرده بودند.
از  و  است  تشنه  اعالم کرد  داماد  به  در روز حادثه عروس جوان 
به  بازگشت  از  پس  داماد  کند.  تهیه  آب  مقداری  تا  خواست  او 
به  اقدام  پول ها و جواهرات  تمام  با  متوجه شد که همسرش  خانه 
متوجه  اکنون  داماد جوان که  این  فرار کرده است. گفتنی است؛ 
شده قربانی یک کالهبرداری شده است شکایتی را علیه این زن و 

خانواده اش در اداره پلیس مطرح کرده است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛
سالن ورزشی روستای "کره " شهرستان دنا 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 

شرکت گاز معارض احداث این سالن است

و  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست  جهانبخش 
بویراحمد در بازدید از سالن ورزشی روستای کره شهرستان دنا از 
پیشرفت فیزیکی 35 درصدی این پروژه خبر داد و گفت: شرکت 
امکان  مشکل  این  رفع  تا  و  است  پروژه  این  اصلی  معارض  گاز 

تکمیل و احداث این سالن میسر نیست.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد، جهانبخش سرپرست اداره 
سالن  از  بازدید  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  کل 
ورزشی روستای کره شهرستان دنا از پیشرفت فیزیکی 35 درصدی 
پروژه  این  اصلی  معارض  گاز  و گفت: شرکت  خبر  پروژه  این 
است و تا رفع این مشکل امکان تکمیل و احداث این سالن میسر 

نیست.

بهروز جهانبخش سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و 
بویراحمد به همراه فرشاد حسینی ناظر دفتر فنی و مهندسی، آرمان 
حاتمی مسئول روابط عمومی اداره کل و مهدی نظری رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان دنا از سالن در دست احداث روستای 

کره شهرستان دنا بازدید کردند.
این  در  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست  جهانبخش، 
بازدید که دهیار و جمعی از اهالی این روستا حضور داشتند بیان 
داشت: شرکت گاز معارض اصلی احداث این سالن ورزشی است 
و تا رفع کامل این مشکل امکان تکمیل و احداث این سالن میسر 

نیست.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد زمان 
شروع این سالن ورزشی را سالن 1396 عنوان و ادامه داد: این سالن 
میلیون تومان  اعتبار 550  به مساحت 1200 مترمربع و  در زمینی 
و  استانی  مسئولین  حمایت  با  امیدوارم  و  است  احداث  دست  در 

شهرستانی مشکل معارض این سالن مرتفع شود.
جهانبخش از پیشرفت 35 درصدی سالن ورزشی روستای کره خبر 
و تصریح کرد: محل اعتبار این پروژه از اعتبار خاص وزارت نفت 
است و در صورت تأمین اعتبارات الزم و رفع مشکالت تا پایان 

سال 1400 افتتاح می شود.

دیدار مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با وزیر ورزش و جوانان

محمودرضا امیاری مدیرکل ورزش و جوانان استان ۲۴ شهریورماه 
با حضور در محل دفتر مقام عالی وزارت با دکتر سجادی دیدار 

و گفتگو نمود.
کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  هرمزگان،  استان  جوانان  و  ورزش 
استان هرمزگان گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های نیمه تمام 
ورزشی را ارائه و با توجه به نیاز استان خواستار مساعدت و حمایت 
ملی و شرکت  تمام ورزشی،  نیمه  برای تکمیل پروژه های  بیشتر 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در استان هرمزگان شد و 
دکتر سجادی وزیر ورزش و جوانان نیز در این دیدار دستورات 

الزم برای را صادر نمود.
و  ورزش   ۱۴۰۰ برنامه های  ارائه  ضمن  نشست  این  در  امیاری 

توسعه  و  بسط  درخصوص  الزم،  پیگیری های  و  استان  جوانان 
بویژه  همگانی  و  قهرمانی  حوزه های  در  ورزشی  رشته های  بیشتر 
ورزش های آبی ساحلی و ساخت دوکمپ تمرینی فوتبال با مقام 

عالی وزارت به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

کشف  86راس گوسفند از قاچاقچیان دام
فرمانده انتظامی الرستان از کشف 86 
راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز در 

این شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از 
انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاونت 
امجدی،  داود  فارس،سرهنگ  استان 
واصله  اطالع  پی  در  داشت:  اظهار 
قاچاقچیان  از  تعدادی  اینکه  بر  مبنی 
از مسیرهای فرعی قصد انتقال احشام 
به استان هرمزگان دارند كه بالفاصله 
موضوع را در دستور کار خود قرار 

دادند.وی افزود: مأمورن انتظامی پس 
از هماهنگی با مقام قضائی به بیابان 
و كوه های های اطراف منتهی به این 
در  شدند  موفق  و  اعزام  شهرستان 
یک عملیات منسجم 5 دستگاه نیسان 
حامل  پارس  پژو  و   405 سواری  و 
با اشاره  احشام را توقیف كنند. وی 
به اینکه در بازرسی از این خودروها 
86 راس گوسفند قاچاق كشف شد، 
گفت: در این خصوص 5 نفر دستگیر 

و تحویل مراجع قضایی شدند.


