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روزنامه

دوشنبه

پیامبر گرامی اسالم(ص) :
خداوند زمانی که بنده ای به یاری برادر ایمانی خود بشتابد
به یاری او می آید
نهج الفصاحه602 ،

تکرار قهرمانی تیم فیتنس چلنج فارس در مسابقات قهرمانی کشور
دعوت از پنج هندبالیست فارس به اردوی
تیم ملی نونهاالن کشور
پنج بازیکن استان فارس به اردوی
تیم ملی هندبال نونهاالن کشور
دعوت شدند.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع
از روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان فارس این اردو از تاریخ
 ۴لغایت  ۱۱بهمن ماه با حضور
 ۵بازیکن استان فارسی با نامهای
علیرضا افضلی ،امیر ایزدی پور،
علیرضا زینلی ،امیرعباس رجبی و
امیرحسین یزدانیان پور در تاالر
فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی
ایران و زیر نظر سرگی نیکولنکو
سرمربی روسی این تیم برگزار
میگردد.

شایان ذکر است تیم منتخب
نونهاالن استان فارس در آخرین
رقابتهای قهرمانی کشور موفق
شد با سرمربیگری محمود متین و
مربیگری محمد زینی وند ،از بین
 ۳۲تیم از سراسر کشور مقام سوم
را کسب کند.

آران پارسیا صاحب عنوان دوم
مسابقات اسبدوانی کشوری شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی اداره کل ورزش و
جوانان استان بوشهر؛ آران پارسیا
از استان بوشهر شهرستان گناوه
مقام دوم مسابقات اسبدوانی
کشوری جمهوری اسالمی ایران را
در مسافت  ۱۴۰۰متر کسب کرد.
هفته دوم مسابقات زمستانه
اسبدوانی کشوری ،به میزبانی
استان خوزستان در پیست
سوارکاری اهواز برگزار گردید.
در دور سوم (گروه یک ایران) از
مسابقات اسبدوانی سراسری ایران

در رده اسبهای  +۴ساله اسبی به
نام آران پارسیا به مالکیت محمود
شهبازی (از گناوه) با مربیگری و
چابکسواری محمد سپهوند موفق
به کسب مقام دوم این دور از
مسابقات شد.

نایب قهرمانی سوارکار گناوهای
در مسابقات اسبدوانی کشوری

تیم فیتنس چلنج استان فارس در دومین دوره مسابقات قهرمانی
کشور و انتخابی تیم ملی نیز به قهرمانی رسید .
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان فارس  ،رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان فارس
در این باره گفت :این دوره از رقابتها با حضور بیش از ۱۷۰
ورزشکار از سراسر کشور به میزبانی سالن چند منظوره آکادمی
بینالمللی در تهران برگزار شد و فارس مقتدرانه جایگاه اول را به
خود اختصاص داد .
محمدعلی فرهنگ مهر افزود :ورزشکاران توانمند اعزامی به
مسابقات حسین رحیمی ،میالد بابکان ،سعید رحیمی ،صادق آزاد،
محسن زارعی ،سعید فرشچی ،علی طاهری و علیرضا شعبانی بودند
و سرپرستی تیم به عهده ایمان کاظمی بود و سید هاشم (امین )
میرپور و کریم بردجی دو داور شیرازی اعزامی به مسابقات بودند
که به همراه تیم داوری به قضاوت پرداختند و مربیگری این تیم به
عهده علی رضانژاد مسئول کمیته فیتنس استان فارس بود .

فرهنگ مهر تصریح کرد :فیتنس چلنج عملکردهای آمادگی بدن
مثل استقامت ،قدرت ،سرعت و انعطافپذیری را به چالش میکشد
و این رشته مهیج میتواند عالوه بر سالمتی به فاکتورهایی کمک
کند که برای سایر رشتههای ورزشی نقش مؤثری داشته باشد و
شامل  ۶آیتم بارفیکس ،پرش جعبه ،پارالل ،النج راه رفتن ،سیت
آپز (دراز و نشست ) و برپی میباشد.

سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی:

بوشهر یکی از استانهای مستعد در والیبال ساحلی است
سرمربی تیم والیبال ساحلی نوجوانان گفت :بوشهر یکی از استانهای
مستعد در والیبال ساحلی است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان استان بوشهر؛ سرمربی تیم والیبال ساحلی نوجوانان که
جهت اردوی تمرینی والیبال ملی پوشان تیم ملی متشکل از محمد
اسماعیل نقیپور و سید علی لطیفی در بوشهر حضور دارد در نشست
با مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت :بوشهر یکی از
استانهای مستعد در والیبال ساحلی است.
امیرحسین اسماعیلزاده افزود :با توجه به پتانسیل استان بوشهر در
زیرساخت ساحلی در سطح استان میتوان یکی از پایگاه والیبال
ساحلی را در این استان راهاندازی کرد.
وی اضافه کرد :تیم ملی مهیای مسابقات المپیک  2022نوجوانان
چین میشود که آبان ماه سال آینده برگزار خواهد شد.
سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی نوجوانان بیان داشت :جهت
آمادهسازی ملی پوشان والیبال ساحلی امسال در لیگ برتر والیبال
ساحلی بانام ایران جوان حضور یافتیم که تاکنون دو هفته از لیگ
در استان هرمزگان برگزار شده است و هفته سوم به میزبانی چابهار
برگزار میشود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز با بیان اینکه در تمامی
 10شهرستان استان زمین ساحلی وجود دارد و اولویت اداره کل
ورزش و جوانان به ورزشهای آبی و ساحلی خبر داد و افزود :در
زمین ورزشهای ساحلی از جمله فوتبال ساحلی ،هندبال و والیبال
ساحلی این استان یکی از قطبهای ساحلی کشور به شمار میرود.
احمد بهروزیان فرد افزود :این اداره کل آمادگی دارد که
باهمکاری فدراسیون والیبال پایگاه والیبال ساحلی کشور را در این
استان راهاندازی کند.
وی اضافه کرد :با توجه به اینکه ورزشکاران مستعدی در این رشته
در سطح استان وجود دارد هیئت والیبال استان نسبت به شناسایی
این ورزشکاران اقدام کند.
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قهرمانی آلتیمیت فریزبی آقایان
به شهرستان بوشهر رسید
مسابقات آلتیمیت فریزبی جام
شهدای خلیج فارس با قهرمانی
شهرستان بوشهر به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل
ورزش و جوانان استان بوشهر؛ این
مسابقات به میزبانی شهرستان گناوه
با حضور  4تیم از شهرستانهای
(گناوه ،بوشهر ،دشتی ،دشتستان)
و انجام  6بازی به صورت دورهای
برگزار گردید که دو تیم شهرستان
بوشهر و گناوه در تمام امتیازات
برابر شده و طبق آییننامه انجمن
فریزبی به صورت قرئه کشی

نماینده شهرستان بوشهر به مقام
قهرمانی دست یافت.این بازیهای
در استادیوم آموزش پرورش
شهرستان گناوه برگزار شد و با این
نتایج انفرادی و تیمی به اتمام رسید.
مقام اول :شهرستان بوشهر
مقام دوم :شهرستان گناوه
مقام سوم :شهرستان دشتستان
نتایج انفرادی:
بهترین گل زن :محسن لیراوی
بهترین پاسور :عبدالرحمان مظلوم
زاده،بهترین باالک کننده :محمد
بلند همت

رئیس هیئت ناشنوایان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

بانوی ناشنوای کاراته کهگیلویه و بویراحمد
به اردوی تیم ملی دعوت شد
به گزارش روزنامه طلوع به
نقل از روابط عمومی اداره کل
ورزش و جوانان استان کهگیلویه
و بویراحمد ،پاریاد رئیس هیئت
ورزشهای ناشنوایان کهگیلویه و
بویراحمد از دعوت بانوی ناشنوای
کاراته استان به اردوی تیم ملی
کشور خبر داد.
سردار پاریاد ،رئیس هیئت
ورزشهای ناشنوایان کهگیلویه و
بویراحمد با بیان این خبر در گفتگو
با پایگاه خبری ورزش استان گفت:
اولین مرحله اردوی ارزیابی و
انتخابی تیم ملی کاراته بانوان جهت
اعزام به بیست و چهارمین دوره
المپیک تابستانی ناشنوایان 2021
برزیل به میزبانی تهران برگزار

میشود.
پاریاد ،رئیس هیئت ورزشهای
ناشنوایان استان از دعوت حکیمه
زکی زاده بابکان ،بانوی ناشنوای
کاراته کهگیلویه و بویراحمد
به این اردو خبر و افزود :این
اردو از  10تا  20دیماه 1400
در محل کمپ تیمهای ملی
فدراسیون ناشنوایان کشور برگزار
میشود.

حـــــــــوادث
عروسی دختر  13ساله در صومعهسرا
بهم خورد

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی و
حقوقی دادگستری صومعهسرا اجازه
ازدواج دختر  13ساله روستایی با پسر
 25ساله را صادر نکرد.
به گزارش حادثه  ، 24دادرس
شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی
دادگستری صومعهسرا اجازه ازدواج
دختر  13ساله روستایی با پسر 25
ساله را صادر نکرد.
سید حسین موسویفر در تشریح این
ماجرا گفت :حدود یک ماه قبل مرد
جوانی به همراه دختر بچهای به این
شعبه مراجعه کرده و خواهان دریافت
حکم دادگاه برای ازدواج فرزندش
شد.
پدر این دختر که از ساکنان یکی
از روستاهای صومعهسرا بود گفت
پسر  25سالهای که در تهران کار
میکند و شغل و درآمد خوبی دارد
به خواستگاری دخترش آمده و بهدلیل
عالقهای که بین آنها وجود دارد با این
ازدواج موافق است .اما چون هنوز 6
ماه به تولد  13سالگی دخترش مانده
است باید اجازه دادگاه را بگیرند.
قاضی موسویفر ادامه داد :از آنجا که
طبق ماده  1041قانون مدنی ازدواج
دختر زیر  13سال به غیر از اذن ولی
نیاز به حکم دادگاه نیز دارد بنده
موضوع را بررسی کردم ساعتها
با پدر این دختر ،خواستگارش و
خود دختر نوجوان صحبت کرده و
متوجه شدم خودش نیز به این ازدواج
تمایل دارد اما تمایل وی بیشتر جنبه
احساسی و عاطفی داشت و از روی
آگاهی نبود.
بنابراین رأی به عدم این ازدواج دادم،
چرا که وی هنوز کودک است و
آمادگی روحی و عاطفی برای پذیرش
نقش همسری و احتما ًال مادری را
ندارد و بیتردید چند سال دیگر از
این ازدواج پشیمان میشود.
این قاضی دادگستری در پاسخ به این
سؤال که چرا این خانواده بر ازدواج

دخترشان در این سن اصرار داشتند،
گفت :متأسفانه ازدواج در سنین
کودکی در برخی مناطق کشورمان
یک رسم دیرینه و عرف است.
در واقع خانوادهها تسلیم مقتضیات
مکانی میشوند و این رسم سالیان سال
است که در خانوادهها تکرار میشود.
من برای صدور این رأی ساعتها و
روزها وقت گذاشتم و تمام جوانب
ماجرا را بررسی کردیم از یک سو
بیم این میرفت که در صورت صادر
نکردن حکم ازدواج ،این دختر و پسر
فرار کنند و در بدترین حالت ممکن
بود سرنوشتی همانند رومینا دختر
نوجوان تالشی پیدا کند که پدرش او
را بهدلیل فرار با پسر مورد عالقهاش
به قتل رساند اما از سوی دیگر این
احتمال را که قویتر نیز بود پیشبینی
کردم که در صورت ازدواج وی
چند سال دیگر و زمانی که به سن
 18سالگی یا باالتر برسد از اقدام خود
پشیمان شود و تصمیم دیگری بگیرد
که به طور قطع مشکالت بیشتری
برای وی به همراه خواهد داشت.
موسوی فر با امید به اینکه شاید صدور
این حکم تلنگری برای این خانواده
باشد ،گفت :امیدوارم صدور این
حکم باعث شود حداقل این دختر و
خانوادهاش بیشتر فکر کنند و همین
فرصتی که تا رسیدن وی به سن
قانونی وجود دارد زمانی برای گرفتن
تصمیم بهتری باشد.
مطابق قانون مدنی ایران ،عقد نکاح
دختر قبل از رسیدن به سن  ۱۳سال
تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن
به سن  ۱۵سال تمام شمسی منوط به
اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با
تشخیص دادگاه صالح است.

دزدان حرفهای در سرقت از مدرسه رفوزه شدند
به گزارش جامعه  ،۲۴سرهنگ محمد نادربیگی با اعالم این خبر
بیان داشت :در پی ارجاع چندین پرونده سرقت از آموزشگاهها
و مدارس غیردولتی در مناطق غربی شهرستان کرج به پایگاه
دوم پلیس آگاهی ،شناسایی و دستگیری سارقان در دستورکار
کارآگاهان قرار گرفت.
وی افزود :بررسیهای اولیه حاکی از این بود که سارقان در یک
گروه  ۲نفر به وسیله یک دستگاه خودروی پراید فاقد پالک ابتدا
آموزشگاههای مستقر در مناطق خلوت را شناسایی کرده و در
نیمههای شب از روی دیوار وارد اماکن خصوصی ،آموزشگاهها
و مدارس غیر دولتی شده و اقدام به سرقت لوازمی از قبیل دینام
و پمپ کولر ،شیرآالت و ضایعات آهنی میکنند.رئیس پلیس
آگاهی استان البرز اظهار داشت :در ادامه کارآگاهان با انجام
اقدامات پلیسی -اطالعاتی ،رد پای یکی از سارقان سابقهدار را در
این پرونده مشاهده کرده و با بررسی موضوع متوجه شدند که او
به جرم سرقت دستگیر و در حال حاضر در زندان به سر میبرد.
این مقام انتظامی با اشاره به انجام هماهنگی قضائی و انتقال متهم
به پایگاه دوم پلیس آگاهی ،گفت :متهم در تحقیقات تکمیلی
ابتدا منکر انجام هرگونه سرقت بود ،اما با مشاهده مستندات پلیس

در اطراف يكي از روستاهاي
داراب ترياك كشف شد

لب به اعتراف گشوده و به  ۱۵۰فقره سرقت از اماکن خصوصی،
آموزشگاههای خصوصی و مدارس غیر دولتی با همدستی یک نفر
دیگر اعتراف کرد.
سرهنگ نادربیگی با اشاره به دستگیری همدست متهم در شهر
کرج ،تصریح کرد :در ادامه تحقیقات  ۳مالخر اموال مسروقه نیز در
شهرستانهای کرج و فردیس شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز ادامه داد :کارشناسان ارزش اموالی
که توسط این باند به سرقت رفته است زا حدود  ۲میلیارد و ۵۰۰
میلیون تومان برآورد میکنند.
سرهنگ نادربیگی در پایان با اشاره به ادامه تالش کارآگاهان برای
شناسایی مالباختگان پرونده خاطرنشان کرد :استفاده از تجهیزات به
روز و مدرن ،از به سرقت رفتن اموال شهروندان پیشگیری میکند.

تماشای غروب خورشید به قیمت جان دختر جوان تمام شد
به گزارش حادثه  ، 24دختری جوان که برای تماشای غروب
خورشید از خانه بیرون رفته بود به طرز مرموزی ناپدید شد و بعد از
گذشت  20روز جسدش از سوی کوهنوردان کشف شد.
هفتم دی ماه امسال زنی به اداره پلیس رفت و گزارش ناپدید شدن
دخترش را اعالم کرد .وی گفت :من و دخترم با هم در حوالی
دارآباد زندگی میکنیم و آخرین بار دخترم برای تماشای غروب
خورشید خانه را ترک کرد .او گفت دلش گرفته است و میخواهد
غروب آفتاب را تماشا کند تا حالش بهتر شود .این آخرین جمله
دخترم بود و پس از آن خانه را ترک کرد و دیگر برنگشت.
ساعتی که از رفتن او میگذشت با موبایلش تماس گرفتم اما جوابم
را نداد .نگران شدم و به دوستانش زنگ زدم اما هیچکس خبری از
او نداشت .منتظر ماندم تا صبح اما هیچ خبری از او نشد و مطمئنم
که بالیی برسرش آمده است .او بیخبر از من جایی نمیرفت و
آخرین بار هم گفت ساعتی بعد به خانه برمیگردد.
تحقیقات مأموران اداره چهارم پلیس آگاهی تهران برای یافتن
دختر ناپدید شده شروع شده بود تا اینکه بعد از گذشت  20روز
کوهنوردانی که به ارتفاعات دارآباد رفته بودند جسد دختری
جوان را در حاشیه رودخانه پیدا کردند .آنها با دیدن جسد به پلیس
زنگ زدند و موضوع را اطالع دادند .طولی نکشید که مأموران
در ارتفاعات دارآباد حاضر شدند و موضوع را به قاضی حبیباهلل
صادقی بازپرس جنایی تهران اطالع دادند .با حضور تیم جنایی در
محل کشف جسد مشخص شد که زمان زیادی از مرگ دخترجوان
میگذرد.

فرمانده انتظامی داراب گفت :مأموران
این فرماندهی موفق شدند در بازرسی
از یک سواری پراید  42کیلو و 300
گرم تریاک کشف کنند.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از
پلیس فارس ،سرهنگ علیرضا نوشاد
اظهار داشت :در راستای تشدید
اقدامات انتظامی و برخورد قاطع
با قاچاقچیان مواد مخدر ،مأموران
انتظامی داراب با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند فردی با سواری پراید
در حال انتقال تریاک از یکی از روستاها به سمت داراب است که بررسی
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :مأموران انتظامی سریعًا با هماهنگی مقام قضائی به اطراف آن
روستا اعزام و با برپایی تور ایست و بازرسی موقت خودرو پراید را مشاهده
و دستور ایست صادر که راننده و سرنشین بدون توجه اقدام به فرار کردند.
فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه پس
از طی مسافتی تعقیب و گریز راننده و سرنشین خودرو را رها و متواری
شدند ،گفت :در بازرسی از این سواری  42کیلو و  300گرم تریاک کشف
شد.
یسرهنگ نوشاد خاطرنشان کرد :با اقدامات اطالعاتی هر دو متهم متواری
شناسایی و تالش برای دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد.

کشف کاالي ميلياردي قاچاق
درکوار
معاینات اولیه حکایت از این داشت که دخترجوان از ارتفاع 100
متری به پایین سقوط کرده است اما علت اصلی مرگ بهدلیل
اینکه زمان زیادی از فوت میگذشت ،مشخص نبود .در این شرایط
بود که جسد با دستور قاضی به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت
اصلی مرگ اعالم شود .از سوی دیگر تالش برای شناسایی هویت
دخترجوان آغاز که با انجام تحقیقات بیشتر معلوم شد که وی
کسی جز دخترناپدید شده نیست که مادرش  20روز قبل گزارش
گم شدن او را به پلیس اعالم کرده بود .دختر جوانی که برای
تماشای غروب خورشید خانه را ترک کرده و دیگر بازنگشته
بود .مشخصات جسد با دختر گمشده مطابقت داشت و مادر وی با
حضور در پزشکی قانونی جسد دخترش را شناسایی کرد.
براساس این گزارش ،هماکنون فرضیه اصلی که مطرح شده این
است که دخترجوان برای تماشای غروب خورشید خانه را ترک
کرده و به ارتفاعات دارآباد رفته است اما ناگهان تعادلش را از
دست داده به پایین دره سقوط کرده است .با وجود این تحقیقات
تیم جنایی برای کشف اسرار مرگ دختر جوان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی کوار از توقیف
یک دستگاه وانت پراید و
کشف  180طاقه پارچه قاچاق
به ارزش یک میلیارد و 800
میلیون ریال در آن شهرستان
خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه
طلوع از پلیس فارس ،سرهنگ
سید رحمان هاشمی بیان کرد :مأموران پلیس آگاهی کوار در اجرای طرح
مبارزه با قاچاق کاال و ارز هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای
مواصالتی ،به یک خودرو وانت پراید مشکوک و آن را برای بررسی
بیشتر متوقف کردند.
وی ادامه داد :مأموران موفق شدند در بازرسی از این خودرو  180طاقه
پارچه خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی را کشف کنند.
فرمانده انتظامی کوار با بیان اینکه در این راستا یک نفر دستگیر و به مرجع
قضائی معرفی شد ،افزود :ارزش این محموله قاچاق برابر نظر کارشناسان
یک میلیارد و  800میلیون ریال برآورد شده است.

