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کشف کاالی قاچاق میلیاردی در کوار

فرمانده انتظامی کوار از توقیف سواری سمند و کشف انواع کاالی قاچاق به 
ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش دریافتی روزنامه طلوع به نقل از پایگاه خبری پلیس،سرهنگ 
سید رحمان هاشمی  بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوار هنگام 
سمند  سواری  یک  به  مواصالتی،  محورهای  در  عبوری  خودروهای  کنترل 

مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
 15 خودرو،  این  از  بازرسی  در  شدند  موفق  انتظامی  مأموران  داد:  ادامه  وی 
خانگی  وکیوم  دستگاه   47 و  کامیون  لنت  دست   30 برقی،  شوفاژ  دستگاه 

خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کنند.
فرمانده انتظامی کوار با بیان اینکه در این راستا یک نفر دستگیر و به مرجع 
قضائی معرفی شد، افزود: ارزش ریالی این محموله قاچاق برابر نظر کارشناسان، 

یک میلیارد و 100 میلیون ریال برآورد شده است.
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خوزستان قهرمان مسابقات کشتی نونهاالن 
کشور شد

برگزاری همایش خودروهای کالسیک، 
آفرود و موتورهای ورزشی در بوشهر

و  موتورسواری  هیئت  رئیس 
همایش  برگزاری  از  اتومبیلرانی 
و  آفرود  کالسیک،  خودروهای 
هفته  مناسبت  به  ورزشی  موتورهای 
تربیت بدنی و ورزش در بوشهر خبر 

داد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
شمسی  مهدی  بوشهر؛  استان  جوانان 
هفته  مناسبت  به  برنامه  این  گفت: 
نمایش  با  ورزش  و  تربیت بدنی 
و  آفرود  کالسیک،  خودروهای 
ایجاد  هدف  با  ورزشی  موتورهای 
جایگاه  ارتقای  و  اجتماعی  نشاط 
ورزش در بین آحاد جامعه در تاریخ 
ورزشی  پیست  در  مهرماه  ام   30
برگزار  مهدوی  نادر  شهید  ورزشگاه 

و در معرض دید عموم خواهد بود.
و  موتورسواری  هیئت  رئیس 
همایش  گفت:  بوشهر،  اتومبیلرانی 
مهرماه   30 مورخ  روز جمعه  مذکور 
با   14 الی  صبح   10 ساعت  از 
رعایت کامل توصیه های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی برگزار خواهد 
انجام  برای  هم  الزم  تمهیدات  و  شد 

آن اندیشیده شده است.
موتورسواری  اینکه  بیان  با  شمسی 

جذاب  ورزش های  از  اتومبیل رانی  و 
رشته  این  داشت:  اظهار  هستند، 
جامعه  در  باید  که  طور  آن  ورزشی 
ما به درستی شناخته و تعریف نشده 
است و امیدواریم که با برگزاری این 
همایش ها و همکاری تمامی مقامات 
آموزش  جهت  در  بتوانیم  مسئول 
صحیح و شناخته شدن هر چه بیشتر 
این ورزش در جامعه قدم های اصولی 
به  مثبت  نگاه  شاهد  تا  برداشته  را 
اتومبیلرانی  و  موتورسواری  ورزش 

باشیم.
راستای  در  که  افزود  همچنین  وی 
هیئت  کمیته های  ساماندهی 
استان،  اتومبیلرانی  موتورسواری 
و  تون  شمسا  علی اکبر  آقایان 
حسین قاسمی زاده به عنوان روسای 
آفرود  و  کالسیک  کمیته های 

منتصب شده اند.
شایان ذکر است که هفته تربیت بدنی 
تا  مهر   26 از  ساله  همه  ورزش  و 
دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با 
در  ورزش  کاربرد  اثرات  و  اهمیت 
و  اشاعه  اجتماعی،  و  فردی  زندگی 
و  خانه  در  ورزش  ترویج  و  توسعه 
به  جامعه  ارشاد  و  هدایت  و  خانواده 
ورزش های همگانی برگزار می شود.

مراقب کالهبرداری با عنوان"کارگزار ارز" باشید

رئیس پلیس فتا استان خوزستان از دستگیری کالهبرداری که در فضای 
معرفی  ارز  واسطه  بدون  "صرافی"  کارگزاری  اولین  را  خود  مجازی 
کرده بود خبر داد و گفت: شهروندان بدون بررسی مجوز کارگزاری 
آنها  به حساب  را  هیچ گونه وجهی  از صحت آن،  اطمینان  و حصول 

واریز نکنند.
وصول  از  پس  داشت:  بیان  حسینی  علی  سرهنگ  ایرنا،  گزارش  به 
یک فقره پرونده از مقام قضایی به پلیس فتا استان خوزستان مبنی بر 
کالهبرداری در پیام رسان تلگرام با عنوان اولین کارگزار بدون واسط 
میلیون  میلیارد و ۸۳۰  مبلغ یک  به  ارز"  به  "تبدیل پول  ایران  ارز در 
ریال، پرونده ویژه تشکیل و در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار 

گرفت.
انجام شده هویت متهم مورد شناسایی قرار  با بررسی فنی  افزود:  وی 
استان های شمالی کشور  از  نیز در یکی  گرفت و محل سکونت وی 

شناسایی شد.
عملیات  یک  در  قضایی  دستور  اخذ  با  داد:  ادامه  حسینی  سرهنگ 
غافلگیرانه، متهم که قصد فرار به خارج از کشور را داشت دستگیر و 

برای ادامه تحقیق در اختیار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا خوزستان خاطرنشان کرد: متهم با تبلیغات گسترده با 
عنوان تبدیل پول به ارز در شبکه اجتماعی تلگرام، کاربران را فریب 

داده است.
سرهنگ حسینی از معرفی متهم پرونده به دادسرا برای تکمیل مراحل 
قانونی خبر داد و به شهروندان توصیه کرد: برای انجام هرگونه مبادالت 
ارزی به کارگزاری معتبر و رسمی که دارای مجوز است مراجعه کرده 

و فریب تبلیغات در شبکه های اجتماعی را نخورند.
رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت:  شهروندان در صورت مشاهده 
هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس 
گزارش  سایبری  فوریت های  بخش  در   www.cyberpolice.ir

کنند.

پسر ۱۷ ساله ام عاشق زن ۵۴ ساله 
شده است !

چنان در زندگی مستأصل شده ام که هر 
روزی  تا  می کنم  مرگ  آرزوی  لحظه 
عروس  برای  شوم  مجبور  که  نبینم  را 
۵۴ ساله ام جشن بگیرم و او را در میان 
پسرم  حجله گاه  تا  دهل  و  ساز  صدای 

بدرقه کنم.
نیوز،  تهران  خبری  شبکه  گزارش  به 
زن ۵۰ ساله در حالی که اشک هایش 
پاک  سیاهش  چادر  گوشه  با  را 
این که اگر چه پسرم  بیان  با  می کرد 
اما  است  مرا کتک زده  ناسزاگویی  با 
شود،  زندانی  جگرگوشه ام  نمی خواهم 
کارشناس  به  خود  سرگذشت  درباره 
اجتماعی کالنتری شفای مشهد گفت: 
مرا  الیاس  خانواده  که  بودم  ساله   ۲۵
کردند،  خواستگاری  پسرشان  برای 
داشتند  مالی خیلی خوبی  اوضاع  آن ها 
زندگی  یک  به  رسیدن  امید  به  من  و 
رؤیایی پای سفره عقد در کنار مردی 
نشستم که هیچ شناختی از او نداشتم و 
تنها از دیدن برق شادمانی در چشمان 
پایان  از  بعد  می بردم.  لذت  خانواده ام 
خانواده  اصرار  با  و  عقدکنان  مراسم 

نامزدم به منزل آن ها رفتم.
بیدار  خواب  از  وقتی  بعد  روز  صبح 
شدم که همسرم در حال گفت و گو 
با فرد دیگری بود با تعجب به اطراف 
ندیدم  را  کس  هیچ  ولی  کردم  نگاه 
الیاس پرسیدم با چه کسی  ناباورانه از 
برادرم  »با  داد:  پاسخ  می زنی؟  حرف 
صحبت می کنم مگر او را نمی بینی؟« 
اتاق  داخل  گفتم کسی که  حیرت زده 
نیست. ابتدا فکر می کردم نامزدم برای 
می کند  شوخی  من  با  بیشتر  آشنایی 
محکمی  مشت  عصبانیت  با  وقتی  اما 
بر دهانم کوبید و فریاد زد چرا مقابل 
تازه  ایستاده ام،  حجاب  بدون  برادرش 
مرتکب  را  بزرگی  اشتباه  چه  فهمیدم 
داشت  روانی  اختالل  الیاس  شده ام. 
صبح  در  را  او  مشت  ضربه  من  و 
ولی  کردم  تجربه  ازدواجم  روز  اولین 
او  کنار  در  زندگی  ادامه  جز  چاره ای 
نداشتم چرا که پدرم اوضاع مالی خوبی 
نزد  نمی توانستم  دیگر  من  و  نداشت 
خانواده ام بازگردم خالصه درحالی که 
به رفتارهای او عادت کرده بودم یک 
پوشیده  پیژامه  که  درحالی  صبح  روز 

بود از خانه خارج شد تا سطل زباله را 
بیرون از خانه بگذارد اما دیگر به خانه 

بازنگشت.
پیغام  همسرم  خانواده  بعد  ماه  چند 
و طالقم  بروم  دادگاه  به  که  فرستادند 
حاضر  دیگر  الیاس  که  چرا  بگیرم  را 
نبود با من زندگی کند من هم که هیچ 
تا  پذیرفتم  ناچار  به  نداشتم  پشتوانه ای 
با دریافت نفقه از خانواده همسرم پسر 
۳ ساله ام را نزد خودم نگه دارم و او را 
به  از آن روز  برسانم.  به سر و سامان 
همه  و  بود  من  چیز  همه  سلیمان  بعد 
به  نثارش می کردم  محبت مادرانه ام را 
را  شخصی اش  امور  حتی  که  طوری 
اما  نشود  اذیت  پسرم  تا  می دادم  انجام 
که  بود  رسیده  سالگی   ۱۷ به  تازه  او 
رابطه  ساله ای   ۴۰ زن  با  شدم  متوجه 
که  هم  مطلقه  زن  آن  دارد.  عاشقانه 
من  گریه های  به  داشت  فرزند  چند 
با  خود  رابطه  به  و  نمی کرد  توجهی 
باالخره  که  این  تا  می داد  ادامه  پسرم 
۵ سال بعد ازدواج کرد و دست از سر 
پسرم برداشت. در این شرایط بود که 
تصمیم گرفتم برای سلیمان آستین باال 
بزنم تا با دختری ازدواج کند اما هنوز 
مدت زیادی از این ماجرا نگذشته بود 
میان  به  دیگری  ساله   ۵۴ زن  پای  که 
آمد. سلیمان با این زن مطلقه که چند 
آشنا  مجازی  فضای  در  دارد  هم  نوه 
شده است و قصد ازدواج با او را دارد. 
هیچ  من  راهنمایی های  و  نصیحت ها 
ناچار  به  نداشت  او  تأثیری در تصمیم 
نتواند  تا  کردم  پنهان  را  شناسنامه اش 
این اشتباه بزرگ را مرتکب شود و من 
ولی  بیاورم.  خانه  به  را  پیری  عروس 
من  به  عصبانیت  و  پرخاشگری  با  او 
حمله ور شد و در میان توهین و ناسزا 
به شدت کتکم زد. حاال هم مستأصل به 
کالنتری آمده ام تا از او شکایت کنم 
اما نمی خواهم جگرگوشه ام را ناراحت 

کنم یا او زندانی شود چرا که...
با توجه به اهمیت ماجرا و راهنمایی های 
کالنتری  )رئیس  امارلو  علی  سرگرد 
شد  احضار  کالنتری  به  سلیمان  شفا( 
زبده  کارشناسان  توسط  پرونده  این  و 
ذره بین  زیر  اجتماعی  مددکاری  دایره 

کنکاش های تخصصی قرار گرفت. 

قهرمانی  عنوان  خوزستان  تیم 
نونهاالن  فرنگی  کشتی  رقابت های 

کشور را به دست آورد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، 
در  کشور  نونهاالن  کشتی  مسابقات 
کوهرنگ به پایان رسید که خوزستان 
با کسب ۶ مدال رنگارنگ به قهرمانی 

دست پیدا کرد.
پیام احمدی و مسلم حسینوند به مدال 
کامران  و  غریبی  علی  رسیدند،  طال 
از آن خود  نقره را  بک پیکری مدال 
کردند و رضا شهبازی و حسین شیخی 

صاحب مدال برنز شدند
 ۳۰۲ مسابقات  از  دوره  این  در 
در  کشور  استان   ۳۰ از  کشتی گیر 

مسابقات حضور داشتند.

رقابت های  در  خوزستانی  بانوان 
مدال  شش  به  موی تای  انتخابی 

رنگارنگ دست پیدا کردند.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
رقابت ها  این  خوزستان،  جوانان  و 
به  برتر  نفرات  معرفی  با  زنجان  در 
بانوان  موی تای  تیم  که  رسید  پایان 
به  موفق  ورزشکار   ۱۲ با  خوزستان 

کسب شش مدال رنگارنگ شد.
رسید،  طال  مدال  به  پرویزی  ملیکا 
آن  از  را  نقره  نشان  صالحی  فاطمه 
خود کرد و آرزو موسوی، شایسته و 
شادی چکی نژادیان و آتنا نادری بنین 

مدال برنز را به گردن آویختند.
این  در  خوزستانی  مدال آوران 
دعوت  ملی  تیم  اردوی  به  رقابت ها 

شدند.

کشف 196 رأس گوسفند قاچاق 
در بیابان های الرستان

فرمانده انتظامی الرستان از کشف 196 رأس گوسفند قاچاق در بیابان های 
اطراف این شهرستان خبر داد.

پلیس،سرهنگ  پایگاه خبری  از  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
داود امجدی در تشریح این خبر بیان داشت: در راستای مبارزه جدی با قاچاق 
مطلع  مواصالتی  محورهای  کنترل  حین  الرستان  انتظامی  مأموران  احشام، 
شدند افرادی تعداد زیادی گوسفند را در بیابان های اطراف این شهرستان دپو 
و شبانه قصد انتقال آن را به استان های مرزی و خروج از کشور دارند که 

بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضائی به محل موردنظر 
اعزام و در بازرسی از آن مکان موفق شدند 196 رأس گوسفند که در کنار 
کوه دپو شده بود کشف کنند. فرمانده انتظامی الرستان با بیان اینکه برابر 
نظر کارشناسان ارزش احشام مکشوفه 7 میلیارد و 800 میلیون ریال برآورد 
شده است، تصریح کرد: تالش برای دستگیری قاچاقچیان که احشام را رها 

و قبل از حضور مأموران متواری شده بودند با جدیت ادامه دارد.

نفرات برتر رقابت های اساللوم قهرمانی استان مشخص شدند

ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
قایقرانی  بویراحمد، گنجی رئیس هیئت  استان کهگیلویه و  و جوانان 
مسابقات  برتر  نفرات  معرفی  و  برگزاری  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 

قایقرانی اساللوم پسران استان در یاسوج خبر داد.
احــمد گنجی، رئیس هیئت قایقرانی کهگیلویه و بویراحمد با بیان این 
خبر در گفتگو با پایگاه خبری ورزش استان اظهار داشت: رقابت های 
قایقرانی اساللوم قهرمانی پسران استان با شناخت نفرات برتر به پایان 

رسید.
که  رقابت ها  این  در  افزود:  استان  قایقرانی  هیئت  رئیس  گنجی، 
به  و  نوجوانان  سنی  رده  در  استان  پسر  قایقران  از  نفر   12 با شرکت 
منظور شناخت نفرات برتر برای شرکت در رقابت های قهرمانی کشور 
محمد  شد،  برگزار  یاسوج  ورزشی  مهر  پارک  دریاچه  کافه  محل  در 
مهدی علی پور به مقام قهرمانی رسید و ساسان دانشی و آرتین حسینی 

مقام های دوم و سوم را کسب کردند.
در آئین اختتامیه این رقابت ها که با حضور بهروز جهانبخش سرپرست 
اداره کل، عباس شجاعی فر معاون توسعه ورزش، حاتمی مسئول روابط 
منیره نصر  استان،  قایقرانی  اداره کل، رئیس و اعضای هیئت  عمومی 
سرمربی تیم ملی قایقرانی بانوان کشور و مربی تیم قایقرانی استان و 

خانواده ورزشکاران برگزار شد
، به نفرات برتر، لوح قهرمانی و هدایای نقدی اهدا شد.

در این آئین به پاس زحمات و حمایت های جهانبخش سرپرست اداره 
کل از رشته قایقرانی و منیره نصر مربی تیم قایقرانی استان با اهدا لوح 
استان  قایقرانی  تجلیل شد.احمد گنجی، رئیس هیئت  تقدیر و  تندیس 
در این مراسم از برگزاری رقابت های قایقرانی بانوان در رشته اساللوم 
میزبان  یاسوج  شهر  افزود:  و  داد  خبر  ورزش  و  تربیت بدنی  هفته  در 
رقابت های قهرمانی اسپرینت اساللوم کشور است.گنجی، رئیس هیئت 
قایقرانی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری رقابت های قهرمانی کشور 
در آبان ماه، آذرماه و دیماه در کشور خبر و بیان داشت: رقابت های 
اسپرینت اساللوم به میزبانی یاسوج در آبان ماه برگزار می شود.رئیس 
آب های  قهرمانی  رقابت های  کرد:  تصریح  استان  قایقرانی  هیئت 
به  برتر در دیماه  استعدادهای  المپیاد  و  خروشان کشور در شهرکرد، 
قایقرانی  فدراسیون  هماهنگی  با  کرد:  تصریح  و  خبر  تهران  میزبانی 

کشور کالس های مربیگری و داوری رشته قایقرانی برگزار می شود.

قائم کنگان قهرمان والیبال ساحلی زیر 22 سال استان بوشهر شد

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان استان بوشهر؛ مسابقات والیبال ساحلی رده سنی زیر ۲۲ سال 
استان با حضور ۸ تیم از شهرستان های بوشهر، دشتستان، جم، کنگان 
و گناوه در ساحل پارک باسیدون بوشهر به مدت ۲ روز برگزار 
مهدی   - کریمی  )علیرضا  کنگان  قائم  تیم  پایان  در  که  گردید 

خسروی( مقام اول را کسب نمود.
همچنین تیم هدف الف )امیرحسین فروغی - یاسر غالمی( مقام دوم 
و بتن آماده لیان )آرین بحریه - علی لهسایی( مقام سوم این دوره 

از مسابقات را کسب کردند.
برگزاری  از  پس  سنی  رده های  رقابت های  ماراتن  ترتیب  بدین 
مسابقات زیر ۱۸ سال در بندر دیر، زیر ۱۶ سال در شهر بوشهر و 
زیر ۲۰ سال در شهر برازجان، اکنون با برگزاری مسابقات زیر ۲۲ 
برتر خود را جهت  تیم های  پایان رسید و  به  سال در شهر بوشهر 
میزبانی  به  کشوری  سنی  رده های  قهرمانی  مسابقات  در  شرکت 

مشهد مقدس آماده می نمایند.
مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور رئیس، دبیر و اعضای 
هیئت رئیسه استان، مسئولین کمیته های ساحلی، داوران، استعدادیابی، 
والیبال  هیئت های  سرپرستان  همچنین  و  مسابقات  و  انضباطی 
شهرستان بوشهر و دشتستان و آقایان عباس امیری، ماهینی و مصدق 
از مربیان و پیشکسوتان عرصه والیبال و ورزش استان انجام گردید.

کسب شش مدال رنگارنگ توسط بانوان خوزستانی 
در انتخابی تیم ملی موی تای

قتل همسر به خاطر بوی بد دهان

به  دهان  بد  بوی  دلیل  به  را  نوعروسش  پیش  سال  مرد جوانی که ۱۷ 
قتل رسانده و پرونده اش در این مدت بالتکلیف مانده بود، از دادگاه 
تقاضای رسیدگی دوباره کرد. او در حالی از قاضی درخواست آزادی 
از زندان را داشت که در این مدت ادامه تحصیل داده و لیسانس حقوق 

گرفته بود.
به گزارش جامعه ۲۴ ، بهمن سال ۸۳ خبر قتل یک نوعروس ۱۷ ساله 
در خانه پدرشوهرش به پلیس قرچک ورامین اعالم شد. با اعالم این 
خبر، تیمی از مأموران پلیس به محل جنایت اعزام شدند و تحقیقات در 

مورد این قتل را آغاز کردند.
قاتل  عنوان  به  داماد جوان  و  داد  نتیجه  پلیسی خیلی زود  بررسی های 
همسرش بازداشت و به اداره پلیس منتقل شد. با بازسازی صحنه جرم، 
کیفرخواست متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۱ )وقت( 

دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
را  سارا  من  گفت:  همسرش  قتل  علت  مورد  در  دادگاه  در  اسماعیل 
نمی شناختم و مادرم به طور اتفاقی او را در خیابان دید و به من معرفی 
خواستگاری اش  به  زود  خیلی  و  آمد  خوشم  دیدم،  را  او  وقتی  کرد. 
رفتیم. سارا و مادرش با این وصلت موافقت کردند، اما شرط شان این 
بود که مراسم عقد به سرعت انجام شود. روز پس از خواستگاری، من و 
سارا به عقد هم درآمدیم. چند روز بعد مادرم، سارا و مادرش را پاگشا 
کرد. وقتی با زنم تنها شدم، تازه متوجه شدم او دختر شلخته ای است و 
دهانش بو می دهد. من که احساس می کردم سرم کاله رفته و زندگی ام 

تباه شده، از کوره در رفتم و زنم را کشتم.
پس از اعترافات متهم، مادر سارا رو به قضات گفت: دخترم پدر نداشت 

و او را به تنهایی و با رنج و سختی زیاد بزرگ و بعد عروس  کردم، 
قصاص  تقاضای  دادگاه  از  کشت.  بی رحمانه  را  دخترم  مرد  این  اما 

متهم را دارم.
پس از پایان جلسه، قضات وارد شور شدند و اسماعیل را به قصاص 
شد،  قطعی  و  تأیید  کشور  دیوان عالی  در  حکم  این  کردند.  محکوم 
بود،  نشده  اجرای حکم  پیگیر  این مدت  در  نوعروس  مادر  اما، چون 

اسماعیل بالتکلیف در زندان ماند.
پس از گذشت ۱۷ سال، اسماعیل به قضات نامه نوشت و گفت: ۱۷ 
سال است که به خاطر عدم پیگیری مادرزنم در زندان مانده ام. در این 
سال ها در زندان درس خوانده و لیسانس حقوق گرفته ام. حاال از قضات 
دادگاه تقاضا می کنم کمکم کنند تا زودتر آزاد شوم. من دیگر تحمل 

ماندن در زندان را ندارم.
با پایان اظهارات متهم، قضات وارد شور شدند تا رأی صادر کنند.


