تاریخ

27
دی

1400

روزنامه

دوشنبه

پیامبر گرامی اسالم(ص) :
هر کس با عمل آخرت ،دنیا را طلب نماید
در آخرت هیچ نفعی برای او نیست
نهج الفصاحه 43 ،

صفحه
صفحه

7

ورزﺷﻰ

شماره

3274

سال
بیستوهفتم

خبر خوش برای هندبال خوزستان؛

تصادف مرگبار دوچرخهسوار خردسال
فارسی در جاده
دوچرخهسوار خردسال اهل
شهرستان خنج در حین تمرین
دوچرخهسواری دچار سانحه
رانندگی شد و به دیار باقی شتافت.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از
روابط عمومی اداره کل ورزش و
جوانان فارس ،سعید صدیقی فرزند
 11ساله محمد صدیقی رئیس هیئت
دوچرخهسواری شهرستان خنج
(استان فارس) ،با همراهی پدرش
و همرکاب خود طاها ،برای تمرین
دوچرخهسواری به سمت یکی از
جادههای فرعی منتهی به شهر خنج

استان فارس حرکت میکنند.
متأسفانه حین تمرین ،راکب خودرو
با نهایت بیتوجهی به رعایت فاصله
ایمنی از دوچرخهسواران ،به سعید
برخورد میکند و به دلیل سرعت
باال ،این دوچرخهسوار نوجوان جان
خود را از دست میدهد.

دو خوزستانی در اردوی تیم ملی
تیراندازی

دو خوزستانی در اردوی تیم ملی
تیراندازی حضور دارند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان خوزستان ،شایان تمدن
و یاسمن مومنزاده دو خوزستانی
دعوت شده به اردوی تیم ملی
تیراندازی هستند.
بر اساس این گزارش ،تمدن و

مؤمن زاده در ماده تپانچه بادی ۱۰
متر زیر نظر مربیان تیم ملی خود را
آماده میکنند.
اردوی تیمهای ملی تفنگ و
تپانچه که از  ۲۵دیماه در سالن
تیراندازی  ۸۰خط مجموعه
ورزشی آزادی تهران آغاز شده
است تا  ۱۵بهمنماه ادامه خواهد
داشت.

اجرای مصوبات سفر استانی و واگذاری سالن اختصاصی به هندبال استان خوزستان
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال ،پس از پیگیریهای
صورت گرفته از سوی رئیس فدراسیون هندبال و رایزنی با مدیران
استان خوزستان درنهایت سالن چندمنظوره کوی پلیس اهواز به
هیئت هندبال استان خوزستان اختصاص داده شد.
در جریان رایزنیهای صورت گرفته برای اختصاص یک سالن
برای رشته ورزشی هندبال و با پیگیریهای انجام شده ،روز جمعه و
در جریان سفر استانی رئیس فدراسیون هندبال به خوزستان با دستور
حمید بنی تمیم مدیرکل ورزش استان ،سالن کوی پلیس اهواز این
پس در اختیار هیئت هندبال استان خوزستان قرار خواهد گرفت.
نداشتن یک سالن اختصاصی برای رشته هندبال از جمله دغدغههای
هندبالیستهای استان خوزستان بود که در جریان سفر اخیر رئیس

فدراسیون به استان و پیگیریهای انجام شده درنهایت هندبال
خوزستان صاحب یک سالن اختصاصی شد.

سرپرست فرمانداری دشتستان:

باشگاه هندبال ستارگان دشتستان حمایت خواهد شد
هیئت مدیره باشگاه ستارگان دشتستان در دیدارهایی جداگانه با
صادق بوستانی سرپرست فرمانداری دشتستان و علی کمارج حاجی
رئیس تربیتبدنی دشتستان مالقات کردند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان استان بوشهر؛ در راستای حضور قدرتمندانه تیم هندبال
ستارگان دشتستان جهت شرکت در دور برگشت رقابتهای لیگ
برتر هندبال باشگاههای کشور اعضای هیئت مدیره باشگاه ستارگان
با سرپرست فرمانداری شهرستان دشتستان دیدار کردند.
در این نشست که با حضور جاللالدین برزگر ،وحید قنبری ،حامد
گرگین و غالمرضا شاکری برگزار سد برخی مشکالت موجود در
مسیر پیش رو باشگاه جهت شرکت در دور برگشت مسابقات لیگ
برتر هندبال را اعالم داشته و دیدگاههای خود را پیرامون حل آنها
به منظور رقابت با تیمهای صنعتی و متمولی همچون مس ،سپاهان،
ذوبآهن ،نفت و گاز ،زغالسنگ و ...اظهار نمودند.اعضای
هیئت مدیره باشگاه در این دیدار اعالم کردند ادامه رقابتها
جهت حضور قدرتمندانه در شرایط فعلی مستلزم حمایتهای مالی
و معنوی مسئولین شهر ،شهرستان و استان است تا تیم ستارگان
بتواند در ادامه رقابتهای لیگ برتر سال جاری نتایج درخشانی
کسب نموده و مایه افتخار استان و شهرستان باشد.در ادامه این دیدار
صادق بوستانی سرپرست فرمانداری دشتستان خاطرنشان کرد :تیم
ستارگان دشتستان به عنوان نماینده استان در ورزشهای توپی و

صعود کوهنوردان
دیلمی به قله تاسک شیراز

دو تن از کوهنوردان گروه
کوهنوردی و طبیعت گردی دیلم
قله  ۳۰۳۸متری تاسک در استان
فارس را فتح کردند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان استان بوشهر؛ در این
کوهپیمایی دو تن از کوهنوردان

دیلمی به نامهای محمدرضا روغنی
و قاسم پورابراهیم موفق به فتح
قله  ۳۰۳۸متری تاسک در استان
فارس شدند.قله تاسک که در بین
کوهنوردان ،به دماوند کوچک
معروف است به لحاظ موقعیت
جغرافیایی در استان فارس ،شهرستان
شیراز ،بخش ارژن ،روستای مرادآباد
قرار دارد.این قله به گونهای واقع
گردیده است که بسیار بادگیر است
(کوه تقریبًا به صورت شرقی -
غربی واقع شده است) و مسیر صعود
قله ،یال اصلی است.
ارتفاع قله  ۳۰۳۸متر است ،خط رأس
قله تاسک شامل  ۷قله است که  ۶قله
اول آن قلههای کاذب هستند.

قرارداد سرمربی شاهین بندرعامری
به مدت سه فصل دیگر تمدید شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی اداره کل ورزش و
جوانان استان بوشهر؛ در پی کسب
نتایج مطلوب تا پایان هفته نهم و
قرارگیری در صدر جدول گروه
دوم رقابتهای لیگ دسته دوم
باشگاههای کشور و رضایتمندی
مدیران باشگاه شاهین بندرعامری
از عملکرد مهدی کریمیان سرمربی
تیم بزرگساالن این باشگاه؛ پس از
توافق نهایی با این مربی جهت تداوم
همکاری قرارداد مهدی کریمیان با
باشگاه شاهین بندرعامری به مدت

سه فصل دیگر تمدید شد.
الزم به ذکر است؛ تیم فوتبال شاهین
بندرعامری با هدایت مهدی کریمیان
تا پایان هفته نهم رقابتهای گروه
دوم لیگ دسته دوم باشگاههای
کشور درمجموع با کسب  ۲۱امتیاز
و اختالف  ۴امتیازی از نود ارومیه
تیم دوم جدول گروه دوم ،در صدر
جدول گروه دوم رقابتها قرار
گرفته است.

تمدید  ۳ساله قرارداد کریمیان با شاهین
بندرعامری

سالنی در لیگ برتر کشوری نیاز به حمایت بیشتری دارد و قطعًا
مسئولین شهرستان و استان جهت برطرف کردن مشکالت مالی این
تیم و حمایت از آن اقدام خواهند کرد و اینجانب تالش خود را
برای حل مشکالت مالی باشگاه هندبال ستارگان دشتستان به کار
خواهم بست و امکانات و پتانسیلهای موجود را برای موفقیت
تیمهای ورزشی شهرستان و به تبع آن باشگاه لیگ برتری ستارگان
گسیل خواهیم کرد تا شاهد موفقیتهای روزافزون ورزشکاران
دشتستانی در رقابتهای مختلف ورزشی باشیم.سرپرست فرمانداری
شهرستان دشتستان اظهار کرد پیگیری مجدانه جهت حل مشکالت
این باشگاه خواهیم داشت تا مسائل مالی باشگاه بر طرف گردیده و
نسبت به اجرایی کردن آنها در آینده نزدیک قول مساعد داده و
پیگیری الزم را خواهیم نمود.وی طی تماسهایی جداگانه با شهردار
و مدیرعامل کارخانه سیمان دشتستان شرایط کمک مالی به این تیم
را بررسی کرد و قول داد :پیگیر حامی مالی برای این تیم از سوی
مجموعههای صنعتی و همچنین وزارت نفت در استان باشند.

حـــــــــوادث
دعوای هووها برای نگهداری از شوهری
که خودکشی کرده بود

به گزارش جامعه  ، ۲۴زن  ۳۹ساله با
بیان این که هیچ گاه فکر نمیکردم
همسرم به طور پنهانی ازدواج کرده
باشد ،درباره سرگذشت خود به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی
شمالی مشهد گفت :پدر و مادرم حدود
 ۴۰سال قبل از افغانستان به ایران
مهاجرت کردند چرا که بسیاری از
بستگانمان در ایران زندگی میکردند
و روزگار خوشی داشتند.
من هم در مشهد به دنیا آمدم و به
مدرسه رفتم .پدرم کارگاه خیاطی
داشت و کاپشن مردانه تولید میکرد.
خالصه خانواده  ۱۰نفره ما اوضاع
خوبی داشت تا این که «نعیم» به
خواستگاریام آمد .او پسرخالهام
بود و یک سال با من اختالف سنی
داشت .نعیم نیز مانند من در مشهد به
دنیا آمده بود و پدر و مادرش او را
از همان دوران کودکی رها کرده
بودند.به همین دلیل در کارگاه پدرم
میخوابید ،چون جا و مکانی نداشت
و پدر و مادرش نیز هرکدام به دنبال
سرنوشت خودشان رفته بودند.
باالخره پدرم برای آن که یکی از
بستگان مادرم را از بی کسی و تنهایی
نجات دهد مرا به عقد او درآورد .بعد از
این ماجرا من و نعیم زندگی مشترکمان
را در یکی از اتاقهایی آغاز کردیم
که پدرم در اختیار ما گذاشته بود.
در اتاقهای دیگر منزل پدر و مادرم
و خواهران و برادرانم و همسرانشان
زندگی میکردند ،اما مدتی بعد پدرم
به دلیل بدهکاری زیاد کارگاه خیاطی
را جمع کرد و نعیم به همراه برادرانم
مشغول کارهای ساختمانی شد تا این
که بعد از  ۱۱سال زندگی مشترک
خانه کوچکی در حاشیه شهر ساخت
و ما به خانه جدید نقل مکان کردیم،
اما در این سالها چندبار به شدت با
هم اختالف پیدا کردیم تا جایی که
بعد از چند ماه و با دخالت بزرگترها
به قهر خانوادگی پایان دادم.با این
حال به دلیل این که از همان دوران

کودکی عالقهای به نعیم نداشتم خیلی
به او ابراز محبت نمیکردم .در عین
حال زمانی که فهمیدم معتاد شده است
همه تالشم را به کار گرفتم تا او را از
این منجالب بیرون بکشم ،ولی همه
کارهایم بیفایده بود.از سوی دیگر
نعیم به خاطر رفتارهای سرزنشآمیز
من تصمیم به انتقام داشت چرا که
ادعا میکرد در طول  ۱۱سال زندگی
مشترک هیچ گاه به او محبت نکردهام
و همواره نزد خواهران و برادرانم
تحقیر شده است .همسرم آشکارا
میگفت که به دلیل بیتوجهی و
توهینهای من قصد انتقام دارد ،اما من
تصور میکردم این ماجرا خیلی زود
به پایان میرسد.در همین روزها بود
که پیامی مشکوک از طرف یک زن
برایش ارسال شد .من که با دیدن آن
پیام عصبانی شده بودم به مشاجره با
همسرم پرداختم ،او هم مرا به شدت
کتک زد و از خانه بیرون انداخت.
در این شرایط به خانه مادرم رفتم و
پیغام دادم که قصد دارم طالق بگیرم،
اما نعیم به خانه مادرم آمد و سوگند
خورد با کسی ارتباط ندارد.من هم دو
ماه بعد به خانه خودم بازگشتم ،ولی
چند روز بعد نعیم در حالی که در
یک مجلس عروسی مشروبات الکلی
مصرف کرده بود با زن جوانی ارتباط
تصویری گرفته و در میان مهمانها
فریاد زده بود که قصد ازدواج با آن
زن را دارد ،ولی چون مست بود کسی
رفتارش را جدی نگرفت ،تا این که
دو ماه قبل پیامکی از گوشی همان زن
برای نعیم ارسال شد که از او خواسته
بود برای هزینه سونوگرافی پول
واریز کند.به خاطر همین موضوع با
هم درگیر شدیم و همسرم در حالت
عصبانیت رگ دستش را با تیغ زد که
بالفاصله او را به بیمارستان بردم ،اما
طولی نکشید که زن غریبهای از راه
رسید و مدعی شد با آن که باردار
است ،خودش از نعیم مراقبت میکندو
لذا دعوای هووها شروع شد.

پشت پرده کارتهای اجارهای  ،تنها کالهبرداری است
رئیس پلیس فتا البرز به اجاره دهندگان و سوءاستفاده کنندگان از
شماره حسابها و کارتهای بانکی در این استان هشدار داد.
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز ،سرهنگ رسول جلیلیان گفت:
برخی افراد به دلیل ناآگاهی از تبعات سوء کالهبرداری از کارت
بانکی ،شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره میدهند که سبب
مشکالت عدیدهای شده است.
او عنوان کرد :این اقدام با احتمال سوءاستفاده دیگران همراه بوده
که اثرات ناخوشایندی برای صاحبان این حسابها خواهد داشت.
رئیس پلیس فتا البرز به یک فقره پرونده کالهبرداری که به پلیس
فتا این استان ارجاع شده است ،اشاره کرد و گفت :به تازگی
اعضای یک باند اینترنتی با راهاندازی صفحات اینستاگرامی به بهانه
گوشی تلفن همراه اقدام به کالهبرداری میکردند که با بررسیهای
اولیه پلیس بر روی حساب مقصد و وجوه مالباختگان متوجه شدند
که همه حسابها متعلق به افراد معتاد بوده که کالهبرداران با مبلغ
اندکی آنها را خریداری و پس از واریز وجوه کالهبرداری شده
اقدام به خرید سکه ،طال و امثال آن میکردند.

لو رفتن انبار قطعات دوچرخه قاچاق
در شیراز

سرهنگ جلیلیان میگوید :صاحبان حسابهای بانکی به هیچ عنوان
درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که اگر از
درگاه بانکی آنها هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم
قضایی پاسخگو باشند.او گفت :برخی مواقع سودجویان برای
رسیدن به اهداف خود ،افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت
مبلغی ناچیز تقاضای در اختیار گرفتن کارت و شماره حساب
بانکی آنها را میکنند.به گفته رئیس پلیس فتا البرز افرادی که
حسابهای خود را در اختیار دیگران قرار دهند ،در صورت وقوع
جرم به عنوان مالک حساب باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند
و ضرر و زیان شاکیان را نیز پرداخت کنند.

هنگام خلوت مستانه عاطفه با پسر غریبه  ،همسرش سر رسید!
زن جوان که در حال مستی با دوست پنهانیاش به خانه آمده بود،
شوهرش را کشت و جسد او را در حاشیه شهرری دفن کرد.
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز ،رسیدگی به این پرونده از سال ۹۸
به دنبال ناپدید شدن مرد  ۴۲سالهای به نام احسان آغاز شد .همسر ۳۷
ساله وی به نام عاطفه که به پلیس آگاهی رفته بود گفت :همسرم دو
روز پیش از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت .من همه جا را دنبال او
گشتم اما خبری از او به دست نیاوردم .گوشی موبایل همسرم خاموش
است و میترسم بالیی سرش آمده باشد.
با شکایت این زن تالش مأموران پلیس برای افشای راز ناپدید شدن
احسان آغاز شد .تا اینکه مأموران پلیس با بررسی تماسهای تلفنی
عاطفه به رابطه او با یک مرد غریبه پی بردند .پیامکهای رد و بدل
شده بین عاطفه و مرد به نام احمد نشان میداد آنها از مدتها قبل با
هم رابطه عاشقانه دارند.
با افشای این ماجرا احمد که از بستگان دور عاطفه بود ردیابی و
بازداشت شد و به قتل شوهر عاطفه اعتراف کرد.
احمد گفت :من و عاطفه نسبت فامیلی دور با هم داشتیم و یکدیگر را
میشناختیم .چند سال قبل عاطفه با احسان ازدواج کرد اما از زندگی
با او راضی نبود .تا اینکه مدتی ارتباطمان را پیامکی با هم شروع
کردیم .او همیشه از بدرفتاریهای شوهرش گالیه داشت اما میگفت
نمیخواهد از او جدا شود .آخرین بار در غیاب احسان ،عاطفه همراه
من و دو نفر از دوستانمان به نامهای میثم و سارا برای تفریح به بیرون
از شهر آمد .ما آنجا با هم مشروب خوردیم و مواد مخدر مصرف
کردیم.
وی ادامه داد :آخر شب بود و حال عاطفه خوب نبود .به همین خاطر
از من خواست تا او را به خانهاش برسانم .عاطفه حتی نمیتوانست روی
پاهایش بایستد .به همین خاطر او را به خانهاش در شهرری رساندم.

سپس به او کمک کردم و او را به تخت خوابش بردم .من خودم هم
مشروب خورده و حال طبیعی نداشتم که یکباره شوهرعاطفه سر رسید
و با دیدن من شوکه شد.
وی در تشریح جزییات جنایت گفت :من ترسیده بودم و میخواستم
فرار کنم اما نشد .به همین خاطر در حال مستی او را کشتم .سپس با
دوست دیگرم میثم که با او به تفریح رفته بودیم تماس گرفتم .من
به کمک او و عاطفه جسد را در ماشین گذاشتم و به حاشیه تهران
بردم.
ما جسد را نیمه شب دفن کردیم و به خانه برگشتیم .قرار شد برای
گمراه کردن پلیس عاطفه با پلیس تماس بگیرد و بگوید شوهرش
گم شده است.
با اطالعاتی که پسر جوان به مأموران داده بود بقایای جسد احسان
کشف شد .عاطفه نیز به رابطه پنهانی با احمد اعتراف کرد .پرونده
جنایت عشق ممنوع با صدور کیفرخواست به شعبه هفتم دادگاه
کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا احمد به اتهام قتل ،اخفای جسد
و دفن غیرقانونی جسد و عاطفه به اتهام معاونت در جنایت ،اخفای
جسد و معاونت در دفن غیرقانونی و میثم به اتهام مشارکت در دفن
غیرقانونی محاکمه شوند.
در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند.
پدر و مادر احسان گفتند :پسرمان  ۳سال بود که بهرغم مخالفتهای ما
با عاطفه ازدواج کرده بود .او در نانوایی کار میکرد تا مخارج زندگی
مشترکشان را تأمین کند اما عاطفه با خیانتش او را کشت .به همین
خاطر ما حاضر به گذشت نیستیم و قصاص میخواهیم.
چون میثم که با قرار وثیقه آزاد بود در دادگاه حاضر نشده بود قضات
دادگاه ادامه جلسه را به روزهای آینده موکول کردند تا میثم نیز در
دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند.

فرمانده انتظامی استان فارس از کشف
 167هزار و  26عدد انواع قطعات
دوچرخه خارجی قاچاق به ارزش 35
میلیارد ریال در شیراز خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع
از پلیس فارس ،سردار رهامبخش
حبیبی بیان کرد :مأموران پلیس
امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی
و تخصصی از دپو قطعات دوچرخه خارجی قاچاق در انباری واقع در یکی
از محالت شهرستان شیراز مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود
قرار دادند.
وی افزود :مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضائی به محل مورد نظر
اعزام و در بازرسی از آن انبار موفق شدند  167هزار و  26عدد انواع قطعات
دوچرخه خارجی قاچاق را کشف کنند.
فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه مالک انبار جهت سیر مراحل
قانونی به مقر انتظامی احضار شد ،تصریح کرد :برابر اعالم کارشناسان ارزش
اموال مکشوفه  35میلیارد ریال برآورد شده است.

سارقان حین اوراق کردن خودرو
دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم
از دستگیری  3سارق حین اوراق
کردن یک دستگاه وانت پیکان
مسروقه خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه
طلوع از پلیس فارس ،سرهنگ
خسرو رزمجویی بیان داشت:
در پی وقوع سرقت وانت پیکان
در یکی از محلههای این شهرستان ،بررسی موضوع جهت شناسایی و
دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی بخش
کردیان جهرم قرار گرفت.
وی افزود :مأموران با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند که سارقان در
یک منزل مسکونی در حال اوراق کردن خودرو مسروقه میباشند.
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با بیان اینکه مأموران با هماهنگی مقام
قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند ،گفت :در بازرسی از آن منزل  3نفر
که در حال اوراق کردن خودرو وانت پیکان مسروقه بودند دستگیر شدند.
سرهنگ رزمجویی با اشاره به اینکه متهمان با قرار صادره روانه زندان
و خودرو مسروقه روانه پارکینگ شد ،از شهروندان خواست به جهت
پیشگیری از سرقت ،خودروهای خود را به تجهیزاتی از جمله دزدگیر ،قفل
فرمان و دیگر وسایل ایمنی مجهز و در صورت مشاهده موارد مشکوک با
پلیس  110تماس حاصل کنند.

