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پنجشنبه

پیامبر گرامی اسالم(ص) :
بدترین مردمان کسانی هستند که با مردم دشمن بوده
و مردم نیز با او دشمن می باشند
نهج الفصاحه 1589 ،

نکاتی ساده اما مهم در مربیگری فوتبال و فوتسال
پخش بازیهای تیم ملی فوتبال بانوان
با صدای بانوی گزارشگر فارسی
بانوی گزارشگر فوتبال صداوسیمای
فارس ،گزارش بازیهای تیم ملی
فوتبال بانوان در مسابقات قهرمانی
آسیا را بر عهده دارد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع
از روابط عمومی صداوسیمای
فارس ،نجمه جعفری گزارشگر
فوتبال صداوسیمای فارس که
به همراه کاروان تیم ملی فوتبال
بانوان به شهر بمبئی هند اعزام شده
گزارش بازیهای تیم ملی را در این
رقابتها برای پخش از شبکههای
سراسری انجام میدهد.
نجمه جعفری نخستین گزارشگر
فوتبال بانوان است که  90دقیقه
مسابقه فوتبال نمایندگان فارس در
لیگ برتر فوتبال بانوان کشور را
گزارش کرده است.
وی از سال  87تاکنون در

صداوسیمای فارس فعالیت میکند
و نویسندگی ،ترجمه ،گویندگی،
گزارشگری و تهیهکنندگی
برنامههای ورزشی بانوان در رادیو
را برعهده دارد.
تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان
پنج شنبه  30دی ساعت  17:30به
مصاف هند میرود .تیم ملی در
دومین دیدار خود یکشنبه  3بهمن
ساعت  13:30با چین روبرو میشود
و در آخرین بازی خود در دور
گروهی چهارشنبه  6بهمن ساعت
 17:30با چین تایپه دیدار میکند.

دکتر حیدر صفر پور با غالم حسین
پیروانی پیشکسوت فوتبال فارس
دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع
از روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان فارس  ،غالم حسین
پیروانی پیشکسوت فوتبال فارس
با حضور در دفتر سرپرست اداره
کل ورزش و جوانان فارس با دکتر
صفر پور دیدار کرد.در این دیدار
حیدر صفر پور پیشکسوتان را طلیعه
دارن ورزش خواند گفت :احترام به

کسوت باید در تمامی رشتههای
ورزشی مورد توجه قرار گیرد.
متولی ورزش فارس بیان کرد:
نظرات پیشکسوتان در پیشبرد و
اعتالی ورزش فارس راهگشا است
و در این راه از رهنمودهای آنان
استفاده خواهیم کرد.

دیدار مدیرکل ورزش فارس
با غالم حسین پیروانی پیشکسوت فوتبال

به جز دانش ،تجربه و آنچه مربوط به آموزش یک مربی طی
سالهای حضورش در ورزش است ،باید آن مربی به کار خود
اعتقاد راسخ داشته و هر آنچه را که بلد است ،به بهترین شکل ممکن
به کار گیرد و میان داشتههایش همبستگی و ارتباط خوبی برقرار
کند .چه بسیار مربیان بادانشی که ریسکپذیر نبوده و موفقیت در
ِ
سبب کاهش اعتماد به
اجرای آنچه میدانند را باور نداشته و همین
نفس آنها و عدم جرات و جسارت در استفاده از دانستههایشان
میشود.
اما مربیانی نیز هستند که اگر هم دانش باالیی ندارند ،اما هنر به
کارگیری هرآنچه میدانند را به خوبی بلد بوده و واقعًا به چم و
خم داشتههایشان آگاهی دارند و با ایجاد تغییراتی جزیی متناسب
با شرایط موجود ،به بهترین شکل ممکن از آنها بهره میگیرند.
نکته مهم بعدی در موفقیت یک مربی آن است که بازیکنان ،وی
را قبول داشته باشند و بپذیرند؛ چه به لحاظ فنی ،چه از نظر مدیریتی
و چه از حیث مسائل اخالقی و یا همه یا اکثریت آنها .گاهی این
فاکتور بر علم و دانش مربیگری نیز برتری جسته و کافی است
مربی هنر تسلط بر روح و روان بازیکنان و نشستن در دل آنها را
به خوبی بلد بوده و مورد قبول آنها واقع شود.
آنگاه اگر نقص و عیبی نیز در کار ،علم و دانش فنی مربی وجود

داشته باشد تا حدودی پوشش داده شده و سبب حرکت وی و تیمش
در مسیر موفقیت میشود.
اما هر چقدر یک مربی توانمند و با دانش باشد ولی نتواند ارتباط
مناسبی با بازیکنان برقرار نموده و میان آنها مقبولیتی داشته باشد،
ممکن است یک مربی ضعیف از جانب شاگردانش قلمداد شده ،از
وی حساب نبرند و حرف شنوی آنها از او به کمترین میزان ممکن
ال به وی اعتماد نکنند .پس فن بیان ،شیوه رفتار و ک ً
برسد و اص ً
ال
دیسیپلین یک مربی تأثیر بسیاری در موفقیتش داشته و یک مربی
باید ابتدا روی این موضوعات کار کند تا بتواند آنها را در خود
نهادینه کند تا آن گاه بتواند دانش و تجربه خود را به بازیکنانش
محسن بابادی
منتقل نماید.

بررسی ورزش شهرستانهای استان فارس در دیدار فرمانداران با سرپرست
اداره کل ورزش و جوانان فارس

فرمانداران شهرستانهای الر ،جهرم ،خفر و کوهچنار و نماینده
مردم شهرستانهای الر ،اوز و گراش در مجلس شورای اسالمی
جهت بررسی ورزش شهرستانهای تابعه با دکتر صفر پور دیدار
کردند.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی اداره کل

ورزش و جوانان فارس ،در ادامه دیدارها و بررسی وضعیت ورزش
و جوانان شهرستانهای فارس فرمانداران شهرستانهای جهرم ،خفر
و کوهچنار و نماینده مردم شهرستانهای الر ،اوز و گراش در
مجلس شورای اسالمی جهت بررسی ورزش شهرستانهای تابعه با
حضور در دفتر دکتر حیدر صفر پور با وی دیدار کردند.
آخرین وضعیت پروژههای عمرانی ،سرانه فضای ورزشی و مسائل
مربوط به حوزه ورزش شهرستان از مباحث مورد بررسی این
دیدارها بود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس با اشاره به پتانسیل
ورزش در سطح شهرستانهای استان گفت :با وجود شرایط
جغرافیایی و آب و هوایی متنوع ،گستردگی استان فارس میتوان
در همه ابعاد به گسترش ورزش قهرمانی و همگانی با نگاه
آمایش سرزمین اقدام نمود و با توسعه زیرساختها شاهد حضور
ورزشکاران استان در ترکیب تیمهای ملی و سربلندی استان بود.

ورزﺷﻰ

صفحه
صفحه

7

شماره

3277

سال
بیستوهفتم

سالن شهید آیتاهلل دستغیب شیراز
میزبان مسابقات بدمینتون جام فجر

دومین دوره سری جوانان و
سیامین دوره مسابقات بینالمللی
بزرگساالن بدمینتون جام فجر ایران
به میزبانی شیراز در سالن شهید
دستغیب شیراز برگزار میشود.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع
از روابط عمومی اداره کل ورزش و
جوانان فارس ،دکتر حیدر صفرپور
سرپرست اداره کل ورزش و
جوانان استان فارس اظهار کرد :طی
پیگیریهای انجام شده با استانداری
فارس و جلسات متعدد با ستاد
کرونا سالن شهید آیت ا ...دستغیب
شیراز که به عنوان بیمارستان
پشتیبان در اختیار دانشگاه علوم
پزشکی بود به منظور برگزاری جام
بینالمللی فجر بدمینتون به اداره کل
ورزش و جوانان تحویل شد.
وی افزود :در جلسهای که با حضور
محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون
بدمینتون در محل استانداری با
ریاست اسماعیل محبی پور معاون
سیاسی امنیتی استانداری برگزار
گردید شرایط میزبانی شهر شیراز
مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت
و مقرر شد سالن شهید آیت ا...
دستغیب شیراز پس از تحویل به

منظور برگزاری هرچه بهتر میزبانی
مسابقات آماده بهرهبرداری جهت
این رویداد بزرگ گردد.
محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون
بدمینتون کشور که به منظور
بازدید از محل برگزاری مسابقه و
روند انجام امور به شیراز سفر کرده
بود نیز اعالم داشت 20 :کشور
ارمنستان ،استرالیا ،آذربایجان،
بلژیک ،بلغارستان ،کانادا ،هند،
قزاقستان ،مالزی ،مالت ،پرتغال،
اسلواکی ،اوکراین ،اسپانیا،
هنگکنگ ،روسیه ،اندونزی،
سوئیس ،عراق و ایران برای
شرکت در این مسابقات اعالم
آمادگی کردهاند.
رئیس فدراسیون بدمینتون بیان
داشت :موسی ناشید دبیرکل
فدراسیون آسیا بدمینتون ،علی واجد
رئیس کمیته توسعه آسیا و تاناباالن
رئیس اجرایی آسیا بعنوان میهمان
ویژه این مسابقات خواهند بود
مسابقات بینالمللی بدمینتون جام
فجر با حضور  169ورزشکار از 18
تا  22بهمن ماه در شیراز برگزار
میگردد.
وی افزود :دومین دوره مسابقات
بینالمللی سریز جوانان نیز با حضور
 5کشور ارمنستان ،آذربایجان ،هند،
عراق و ایران از  13تا  16بهمن ماه
در شیراز برگزار میشود.
الزم به ذکر است این مسابقات
در تقویم جهانی ثبت شده و امتیاز
رنکینگ المپیک دارد.

حـــــــــوادث
کتککاری خونین در تیم پدیده
درگیری فیزیکی و خونین میان
مدیر تیمهای پایه پدیده و هم چنین
سرمربی تیم نوجوانان این باشگاه
مانع از اعزام تیم نوجوانان پدیده به
ساری برای ادامه حضور در مسابقات
لیگ برتر نوجوانان کشور شده است.
به گزارش همشهری آنالین،قرار
بود تیم نوجوانان پدیده به منظور
ادامه حضور در مسابقات لیگ
برتر نوجوانان کشور با یک
دستگاه اتوبوس راهی ساری شود
اما درگیری میان حمیدرضا زوهانی
مدیر تیمهای پایه باشگاه و هم چنین
قاسم دهنوی سرمربی این تیم جلوی
چشم بازیکنان مانع از اعزام تیم
به ساری میشود و پلیس با حضور
در محل درگیری ضمن پایان دادن
به این دعوا اتوبوس تیم را راهی
پارکینگ میکند.
این طور که بازیکنان تیم نوجوانان
پدیده نقل میکنند حمیدرضا زوهانی
مخالف حضور قاسم دهنوی در
اتوبوس حامل اعضای بازیکنان تیم
برای سفر به ساری بوده و به همین
خاطر به محل اعزام تیم میرود تا
مانع از سفر سرمربی به همراه تیم

شود .این حضور و اقدام او موجب
درگیری فیزیکی میشود و شدت
این درگیری به حدی بود که پلیس
خبر میکنند و در ادامه پلیس ضمن
انتقال اتوبوس به پارکینگ زوهانی
و دهنوی را با خود به کالنتری
میبرد .متأسفانه این درگیری جلوی
چشم بازیکنان تیم رخ داد و حتی
آنها هم در حمایت از مدیر تیمهای
پایه و سرمربی وارد دعوا شدند .با
توجه به سر صورت خونی حمیدرضا
زوهانی خبرهای رسیده حاکی از
آن است دهنوی در بازداشت بسر
میبرد و پیشبینی میشود بازیکنان
تیم نوجوانان پدیده تا ساعاتی دیگر
راهی ساری شوند چرا که آنها در
ابتدای فصل هم در یک بازی حاضر
نشدند و اگر قرار به تکرار غیبتشان
در ساری باشد طبق قوانین به دو پله
پایینتر سقوط خواهند کرد.

به گزارش جامعه  ،۲۴سرهنگ محمد
نادربیگی رئیس پلیس آگاهی استان
البرز با اعالم این خبر گفت :در
پی وقوع چند فقره سرقت خودرو
در مناطق مختلف کرج ،پیگیری
موضوع در دستور کار مأموران اداره
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار
گرفت.
وی افزود :با اقدامات اطالعاتی
مأموران و مراجعه به آلبوم سارقان
سابقهدار ،یکی از متهمان که دارای
سابقه سرقت بود شناسایی و دستگیر
و برای تحقیقات بیشتر به پلیس
آگاهی استان البرز منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز
گفت :متهم دستگیر شده در
بازجوییهای مأموران در ابتدا منکر
هرگونه اطالعی از سرقت خودروها
شد ،اما درنهایت در مواجهه با اسناد
و شواهد موجود لب به اعتراف
گشوده و به  ۱۳فقره سرقت خودرو
با همدستی  ۵نفر دیگر اعتراف کرد.
این مقام انتظامی تصریح کرد:
بررسیهای بعدی حاکی از آن بود
که سارقان پس از سرقت خودروها،
آنها را سند نمره کرده به قیمت
ناچیزی به  ۲مالخر اموال مسروقه به
فروش میرساندند.

دستگیری دزدانی که خودرو سند
نمره میکردند

دستگیری عامالن تقلب در امتحانات نهایی
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور با اشاره به
دستگیری عامالن تبلیغ تقلب امتحانات نهایی در فضای مجازی ،از
کلیه دانش آموزان خواست فریب این تبلیغات را نخورند.
به گزارش حادثه  ، 24معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا انتظامی
کشور با اشاره به دستگیری عامالن تبلیغ تقلب امتحانات نهایی در
فضای مجازی ،از کلیه دانش آموزان خواست فریب این تبلیغات
را نخورند.
سرهنگ رامین پاشای اظهار داشت :طرح عملیاتی و رصد پیش
دستانه پلیس فتا با همیاری بیش از  ۱۲۰کارگروه ویژه در
واحدهای متناظر استانی و شهرستانی علیه هرگونه جریانات در
حوزه تبلیغات دسیسه و تقلب در امتحانات نهایی دانش آموزان
و دانشجویان در حال پیگیری بوده و اقدام قضائی علیه مرتکبین
که در فضای مجازی مترصد کالهبرداری از متقاضیان و اعمال
مجرمانه خود هستند در حال اجراست.این مقام انتظامی ادامه داد:
بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی بیش از ۱۷۰
تارنما مجرمانه در این خصوص احصاء شد و بیش از  ۱۴فقره
نیز تحت اقدامات قضائی اعم از دستگیری ،احضار و مسدودسازی
حسابهای مالی متهمان صورت گرفته است و با همکاری ویژه
وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
رسیدگی با این گونه تخلفات در جریان میباشد.سرهنگ پاشایی
افزود :با تجزیه و تحلیل پروندههای قضائی ادوار گذشته مشخص
است مجرمان سایبری فعال در این حوزه بدون داشتن هرگونه سواد

پلمب واحد ضایعاتی متخلف در آباده

علمی و یا دسترسی به سؤاالت امتحانی ،پس از تبلیغات و فریب
متقاضیان و دریافت مبالغ مختلف از آنان تحت عنوان ودیعه و سایر
موارد ،دیگر پاسخگوی متقاضیان نخواهند بود.این مقام انتظامی
با بیان اینکه هنگام کشف موارد مجرمانه در این حوزه ،اسامی
دانشآموزان و دانشجویان متخلف نیز به نهادهای اجرایی دو
وزارتخانه یاد شده با هدف اعمال برخوردهای الزم و قانونی
اعالم خواهد شد از کلیه دانش آموزان و دانشجویان خواست به
هیچ عنوان فریب این گونه تبلیغات را نخورند.وی تصریح کرد:
خانوادهها میبایست با توجه به اینکه ارتکاب این اعمال مجرمانه و
متخلفانه که بعضًا از سوی فرزندان آنها به صورت مخفیانه صورت
میگیرد ضمن راهنمایی فرزندان خود ،نظارت مستمر و دائمی را بر
نحوه فعالیتهای تحصیلی و امتحانات آنان داشته باشند.
این مقام مسئول به عموم مردم توصیه کرد :در صورت مشاهده
موارد مشکوک میتوانند موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس
فتا به آدرس  www.cyberpolice.irو یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰
به جهت برخورد قانونی با متخلفان و مجرمان منعکس کنند.

پسر شیطان صفت آبروی دختر  ۱۳ساله را برد
پدر دختر فریب خورده  ۱۳ساله عکس زننده دخترش را در کنار
پسر شیطان صفت دید.
آن جوان دختر  ۱۳سالهام را با وسوسههای شیطانی اغفال کرده و
حاال نیز با انتشار تصاویری از دخترم در فضای مجازی رسوایی
بزرگی برایش ایجاد کرده است.
به گزارش رکنا ،مرد  ۴۵ساله که به اتهام آدم ربایی از خواستگار
دخترش شکایت کرده بود درباره این ماجرای تلخ به کالنتری سپاد
مشهد گفت :پسری به نام «فرزاد» از حدود  ۶ماه قبل در مسیر
رفت وآمد دخترم به مدرسه قرار گرفت و قصد داشت با او ارتباط
برقرار کند ،مزاحمتهای او برای دخترم به حدی رسید که مجبور
شدم دخترم را به مدرسه دیگری بفرستم اما این پسر باز هم مدرسه
دخترم را پیدا کرد و به مزاحمتهایش ادامه داد حتی مادر او نیز
برای برقراری این ارتباط با پسرش همکاری میکرد تا این که
باالخره به خواستگاری دخترم آمدند اما شرایط خانوادگی آنها هم
تراز ما نبود و درگیر آسیب و مشکالت زیادی بودند به همین دلیل
به خواستگاری او پاسخ منفی دادم و از آنها خواستم دیگر مزاحم
دخترم نشوند ولی باز هم فرزاد دست بردار نبود و مدام در مسیر
مدرسه به مزاحمتهایش ادامه میداد به طوری که باالخره دخترم
را اغفال کرد .او با جمالت فریبنده قصری رؤیایی در ذهن دختر

 ۱۳سالهام ساخته بود به گونهای که دخترم نیز به آن پسر عالقه مند
شد.اگر چه او روزگار ما را سیاه کرده بود ولی من سعی میکردم
از دخترم در برابر این گونه آسیبهای جبران ناپذیر محافظت کنم
و اجازه ندهم دخترم ارتباطی با فرزاد داشته باشد .در این شرایط،
حتی پسرانم تصمیم گرفتند آن پسر را کتک بزنند تا دست از این
رفتارهای نسنجیده بردارد ولی دخترم پنهانی ماجرا را به او اطالع
داده بود و پسرانم نتوانستند فرزاد را پیدا کنند.
در همین روزها ناگهان «آتنا» نیز به خانه نیامد و نگرانی ما بیشتر
شد ،برای حفظ آبروی خودمان  ۴روز به جست و جوی او پرداختیم
ولی نتوانستیم ردی از آتنا بیابیم .به ناچار دست به دامان پلیس
شدیم و گم شدن دخترمان را اطالع دادیم اما هنوز به منزل نرسیده
بودم که از طریق یکی از دوستانم متوجه شدم فرزاد تصاویری زننده
از دخترم را در کنار خودش و در صفحه اینستاگرام منتشر کرده
است اگر چه با پیگیری موضوع متوجه شدیم که فرزاد دخترم را
به منزل مجردی یکی از بستگانش منتقل کرده است اما نمیدانم
با این رسوایی و آبروریزی بزرگ چگونه کنار بیایم؟ حاال هم
دست به دامان قانون شدهام تا آن پسر جوان به اتهام آدم ربایی
و اغفال دخترم به مجازات برسد ولی در عین حال آینده دخترم
نابود شده است.

فرمانده انتظامی آباده گفت :یک
واحد صنفی (ضایعات فروشی)
متخلف و فاقد مجوز در این
شهرستان پلمب و یک نفر نیز به
مقام قضائی معرفی شد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع
از پلیس فارس ،سرهنگ سید
ابوالفضل مسعودی اظهار داشت:
در اجرای طرح کنترل و نظارت
بر واحدهای صنفی ضایعاتی ،روز
گذشته مأموران انتظامی آباده یک کارگاه فاقد مجوز که افراد مشکوکی در
آن تردد میکردند را شناسایی و آن را موردبررسی قرار دادند.
وی افزود :در بررسیهای اولیه مشخص شد که حدود  35دستگاه سواری
(تعدادی دارای دستور توقیف) در داخل کارگاه پارک میباشد و فردی به
هویت معلوم به صورت غیرقانونی اقدام به اوراق کردن خودروها و فروش
قطعات آنها میکند.
رئیس پلیس شهرستان آباده با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و
برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد ،تصریح کرد :با دستور مقام قضائی
کارگاه مذکور که فاقد مجوز و پروانه کسب بود پلمب شد.
سرهنگ مسعودی عنوان داشت :نظارت و بازدید از کارگاههای ضایعاتی در
راستای برقراری امنیت عمومی و کسب رضایتمندی شهروندان در دستور
کار پلیس است و با متخلفان برابر قانون برخورد میشود.

کشف احشام قاچاق
در کوار

فرمانده انتظامی کوار از کشف
 83رأس گوسفند قاچاق در
بازرسی از یک دستگاه کامیون
در این شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه
طلوع از پلیس فارس ،سرهنگ
سیدرحمان هاشمی بیان کرد :در
راستای طرح مبارزه با قاچاق،
مأموران پلیس آگاهی شهرستان
کوار حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون حامل احشام
مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :مأموران در بازرسی از این خودرو  83رأس گوسفند
قاچاق و فاقد هرگونه مجوز دامپزشکی کشف و راننده را نیز دستگیر
کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کوار با اشاره به اینکه ارزش احشام کشف شده
برابر نظر کارشناسان  4میلیارد و  100میلیون ریال برآورد شده است،
تصریح کرد :نیروی انتظامی هرگز اجازه نخواهد داد قاچاقچیان اقتصاد
کشور را متزلزل کنند و با قاطعیت با این موضوع برخورد میکند.

