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۱۱ بازیکن نونهال فرازبام خائیز دهدشت 
به اردوی تیم ملی نونهاالن ایران دعوت شدند

و  کهگیلویه  هندبال  هیئت  رئیس 
بازیکن   11 دعوت  از  بویراحمد 
نونهال هندبال باشگاه فراز بام خائیز 
دهدشت به تیم ملی کشور خبر داد.

به نقل از  به گزارش روزنامه طلوع 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد 
مصطفی پارسایی با بیان این خبر در 
گفتگو با پایگاه خبری ورزش استان 
اظهار داشت: اولین اردوی آمادگی 
هندبال  نونهاالن  منتخبین  تیم 
برگزار  تهران  میزبانی  به   ایران 
هیئت  رئیس  می شود.پارسایی، 
بازیکن  از دعوت 11  استان  هندبال 
تیم نونهاالن باشگاه فراز بام دهدشت 
از سوی  افزود:  و  خبر  اردو  این  به 
فدراسیون هندبال کشور امید عنایتی 
علی اکبر  خواه،  علمی  حسین  جو، 

رستگاری،  امیرحسین  پورمحمدی، 
متین عادلی منش، سید رضا شریعت، 
علی  پناه،  یوسفی  حسین  محمد 
نسب،  عادلی  امیرحسین  دادستان، 
پدرام پرماه و شادمهر خسرونژاد به 
اردوی منتخبین نونهال هندبال ایران 

در تهران دعوت شدند.
و  کهگیلویه  هندبال  هیئت  رئیس 
بازیکنان  کرد:  تصریح  بویراحمد 
هندبال فرازبام خائیز در سه رده سنی 
جوانان در یاسوج, نونهاالن در یزد و 
ایران  قهرمان  اصفهان  در  نوجوانان 

شدند.

نقشه پسران برای پدرمیلیاردی که می خواست اموالش را ببخشد

به گزارش جامعه ۲۴،  چند روز قبل مرد میانسالی به پلیس رفت و از 
ناپدید شدن برادرزاده ۶۶ ساله اش خبر داد و گفت: من برادرزاده ای 
دارم که تقریبًا همسن و سال خودم است و ارتباط خیلی خوبی با 
هم داریم، اما االن چند روزی است که ناپدید شده و هرچه با تلفن 
همراهش تماس می گیرم پاسخ نمی دهد. نگران او شده ام و تصور 

می کنم بالیی سرش آمده باشد.
بازپرس  دستور  به  وی  یافتن  برای  تحقیقات  مرد  این  شکایت  با 
کارآگاهان  گام  نخستین  در  شد.  آغاز  جمعی  صاحب  محمدرضا 
اداره آگاهی راهی خانه مرد میانسال شده و پس از دقایقی که زنگ 
خانه را به صدا درآوردند، خشایار با سر و وضعی آشفته در را باز 
با دیدن مأموران پلیس گفت: پسرانم مرا در خانه زندانی  کرد و 

کرده و سه روز است که شکنجه ام می کنند.
بدین ترتیب مرد میانسال و پسرانش به اداره آگاهی منتقل شدند. 
وی در توضیح ماجرا گفت: مدتی قبل سه پسرم مرا از خانه بیرون 
انداختند و من هم از آن ها شکایت کردم. سه روز قبل برای پیگیری 
شکایتم به دادسرا رفته بودم، اما بعد از خروج از دادسرا، سه پسرم 
این  برگرداندند، در  به خانه  با زور سوار خودروشان کرده و  مرا 
مرا  بلکه  خانه خارج شوم  از  ندادند که  اجازه  تنها  نه  مدت آن ها 
مورد شکنجه قرار داده و از من می خواستند اسنادی را امضا کنم که 

امالک و دارایی هایم به آن ها واگذار شود.
در حالی که مرد ثروتمند مدعی بود که سه پسرش او را ربوده اند، 

اما پسران او ادعای متفاوتی را مطرح کردند، یکی از پسرها گفت: 
مدتی است که پدرمان فراموشی گرفته و به خاطر برخی مشکالت 
ذهنی رفتارش قابل کنترل نیست، او اموالش را به دیگران بذل و 
بخشش می کند. وقتی متوجه شدیم از او خواستیم این کار را انجام 
ندهد؛ اما زوال عقلی باعث شده که این موضوع را فراموش کرده و 

پول ها و اموالش را به کسانی که نمی شناسد می بخشد.
قانونی  پزشکی  به  را  پدرمان  و  کرده  مراجعه  دادسرا  به  حتی  ما 
حکم  با  بتوانیم  ما  و  بیاید  قضایی  دستور  که  زمانی  تا  اما  بردیم؛ 
شویم،  پدرم  سوی  از  آن ها  بخشش  و  اموال  فروش  مانع  قضایی 
مجبور شدیم مراقب رفتارش باشیم و او را تنها نگذاریم. به همین 

دلیل او را در خانه نگه داشتیم.
به دنبال اظهارات سه پسر جوان، بازپرس شعبه ششم دادسرای امور 
جنایی پایتخت دستور تحقیقات درخصوص ادعای آن ها را صادر 

کرد.

استخدام دختران ملی پوش در شرکت 
فوالد خوزستان

خوزستان  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
خوزستانی  بازیکن  دو  استخدام  از 
این  در  بانوان  فوتبال  ملی  تیم 

شرکت خبر داد.
و  اسپورت  خوزستان  گزارش  به 
امین  فوتبال،  فدراسیون  از  نقل  به 
کارخانه  مدیرعامل  ابراهیمی 
راستای  در  گفت:  خوزستان  فوالد 
از  حمایت  اجتماعی،  مسئولیت 
نیز  و  ایران  فوتبال  بانوان  ملی  تیم 
شهاب الدین  ویژه  پیگیری های 
بازیکنان  از  تن  دو  خادم،  عزیزی 
ایذه ای تیم ملی فوتبال بانوان ایران 

در این کارخانه استخدام شدند.

نگین زندی و سارا  ترتیب،  این  به 
فوتبال  ملی  تیم  بازیکنان  ظهرابی 
ایران هستند که به استخدام کارخانه 

فوالد خوزستان در آمدند.
و  کودایی  زهره  نیز  این  از  پیش 
از  عارفه سیدکاظمی، دو تن دیگر 
اعضای تیم ملی فوتبال بانوان ایران 

به استخدام درآمده بودند.

بریده شدن دست پسر ۳ ساله با لیوان 
به مرگش ختم شد!

قصور پزشکی سبب مرگ پسربچه ۲ 
ساله ای شد که دستش بریده بود و در 
 ۳۰ تنها  بیهوشی  پزشک  جریان  این 

درصد مقصر شناخته شد.
نیوز،  تهران  به گزارش شبکه خبری 
 ۳ ماه سال ۱۳۹۹ محمدحسین  خرداد 
ساله پس از بریده شدن تاندون دستش 
ابتدا به بیمارستان شهید بهشتی آبادان 
و سپس مرکز درمانی مادر در آبادان 
انتقال داده شد و پس از عمل جراحی 

فوت کرد.
حادثه  این  از  پس  محمدحسین  پدر 
کادر  از  قضایی  مراجع  به  مراجعه  با 
پزشکی هر ۲ بیمارستانی که فرزندش 
در آن بستری شده بود به خاطر قصور 

پزشکی شکایت کرد.
ماجرا چه بود؟

پدر محمدحسین ۲ سال و ۷ ماهه در 
مورد حادثه گفت: روز سه شنبه ظهر 
آب  لیوان  یک  محمدحسین  که  بود 
دستش بود و ناگهان لیز خورد و روی 
لیوان در دستش شکست  افتاد.  زمین 
و خون از دستش جاری شد. اول فکر 
کردم بریدگی ساده است اما بیقراری 
پسرم نشان می داد خیلی درد دارد و او 
آبادان  بهشتی  شهید  بیمارستان  به  را 
دستش  باید  که  گفتند  آنجا  رساندم. 
جراحی شود چون تاندون دستش پاره 
پر  عمل  اتاق  می گفتند  اما  بود؛  شده 

است و باید تا شنبه صبر کنیم.
پدر محمدحسین ادامه داد: من نگران 
حال فرزندم بودم و نمی خواستم صبر 
کنم برای همین محمدحسین را آنجا 
کلینیک  به  را  او  و  نکردم  بستری 
پنجشنبه  شد  قرار  و  دادم  انتقال  مادر 
صبح پسرم جراحی شود. بعد از انجام 
عمل جراحی بود که نگرانی خانواده 
محمد حسین هرلحظه زیادتر شد. چند 
از  را  کودک  و  بود  گذشته  ساعت 
ریکاوری به بخش منتقل نمی کردند.

او در ادامه توضیح داد: انتظار کشنده 
برای پدر و مادر او تا ساعت ۷ شب 
مشکلی  چه  نمی دانم  کشید:  طول 

همه  این  می دانستم  اما  داشت  وجود 
ساعت در ریکاوری ماندن پسرم یعنی 
او مشکلی دارد. وقتی او را به بخش 
حرف  و  بود  هوشیار  کردند  منتقل 
شب  آورد.  باال  بار  چند  اما  می زد 
شده بود و کلینیک شبانه روزی نبود. 
محمدحسین  حال  می گفتند  پزشکان 
در  را  است شب  بهتر  و  است  وخیم 
بیمارستان دیگری بستری شود. برای 
ولیعصر  بیمارستان  به  را  او  همین 
خیلی  پسرم  کردیم.  منتقل  آبادان 
بی حال بود و نمی توانست روی پایش 
لرز داشت. چند  انگار تب و  بایستد. 
او  دادند که  یکدفعه خبر  بعد  ساعت 
به بخش مراقبت های ویژه منتقل شده 

است. 
پزشک می گفت مشکل تنفسی داشته 

و برای همین فوت کرد.
بیهوشی ۳۰ درصد مقصر  متخصص 

شناخته شد
عبدانی  محمدحسین  پدر  شکایت  با 
پزشکی  قصور  پرونده  به  رسیدگی 
درمانگاه مادر در آبادان توسط هیئت 
بدوی انتظامی نظامی خرمشهر آغاز و 

رأی صادر شد.
شده  انجام  بررسی هایی  به  توجه  با 
ارتوپد  پزشک  قضایی،  هیئت  توسط 
داخل اتاق جراحی قصوری انجام نداده 

و تبرئه شده است.
بیهوشی  متخصص  پزشک  همچنین 
به  تزریق سوکسیتیل کولین  دلیل  به 
پربودن  به  توجه  با  ساله   ۳ کودک 
همین  که  وی  نبودن  ناشتا  و  شکم 
موضوع سبب انتقال محتویات معده به 
شده  متوفی  مرگ  باعث  و  شده  ریه 

است، ۳۰ درصد مقصر شناخته شد.
من  گفت:  آخر  در  محمدحسین  پدر 
و  دارم  اعتراض  شده  صادر  حکم  به 
این  به  باید  دادگاه  و  پزشکی  هیئت 
سؤال پاسخگو باشند که اگر پزشک 
است،  مقصر  درصد   ۳۰ تنها  بیهوشی 
مقصر ۷۰ درصد باقی مانده چه کسی 

است؟

برترین های کشتی دانش آموزی استان بوشهر 
مشخص شدند

اداره کل  عمومی  روابط  به گزارش 
بوشهر؛  استان  جوانان  و  ورزش 
در  دانش آموزی  کشتی  مسابقات 
سنی  رده  در  فرنگی  و  آزاد  رشته 
برگزار  جم  شهرستان  در  نوجوانان 

شد.

نوجوانان استان پس از سال ها رکود 
حال  و  شور  با  مسابقات،  تعطیلی  و 
رقابت  به  مسابقات  این  در  بسیار 
کالس  مسابقات  این  در  پرداختند. 
برگزار  نیز  داوری  ارتقای  و  کنترل 

شد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

هفت پروژه ورزشی در دهه فجر امسال 
افتتاح می شود

انهدام اعضای باند سارقان توسط پلیس آباده
فرمانده انتظامی آباده گفت: با دستگیری اعضای باند 3 نفره سارقان، 26 فقره 

سرقت منزل، مغازه و باغات در این شهرستان کشف شد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از پلیس فارس، سرهنگ سید ابوالفضل 
مسعودی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل، مغازه و باغات 
در سطح حوزه استحفاظی آباده، تیم ویژه ای از مأموران زبده و مجرب پلیس 

این شهرستان موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
مکانی  و  زمانی  جغرافیای  بررسی  از  پس  مأموران  داشت:  اظهار  وی 
به جامانده در صحنه های سرقت موفق  انجام شده و سرنخ های  سرقت های 
شدند در این خصوص ۳ سارق حرفه ای و سابقه دار را شناسایی و طی یک 
عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر پلیس داللت 
دهند.فرمانده انتظامی آباده افزود: متهمان در بازجویی اولیه و مشاهده ادله و 
مستندات پلیس لب به اعتراف گشودند و به 26 فقره سرقت منزل، مغازه و 

باغات در شهرستان آباده اقرار کردند.
اموالی  سارقان  مخفیگاه  از  بازرسی  در  کرد:  تصریح  مسعودی  سرهنگ 
مسروقه شامل انواع سنگ فرز، کابل برق، دوچرخه، موتورجوش، آبکش، 
سبزی خردکن،  قالیچه،  خودرو،  پخش  رادیو  دریل،  بلوک زنی،  گیربکس 
پنکه، دیگ مسی، موتور کولر، دزدگیر، پیک نیک، دوربین فیلم برداری، 
لوله،  اتصاالت  برقی،  جارو  پتو، گردو،  قیچی،  آچار،  جعبه  و  بکس  جعبه 

سشوار، دستگاه پوز، تلفن همراه، ظروف آشپزخانه و... کشف شد.
سرهنگ مسعودی با بیان اینکه ارزش اموال مکشوفه بنا به نظر کارشناسان 
10 میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: سارقان پس از سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضائی و از آن طریق روانه زندان شدند.

دستگیری سارق درون خودرو با 10 فقره 
سرقت در کوار

فرمانده انتظامی کوار گفت: سارق داخل خودرو با 10 فقره سرقت در این 
شهرستان دستگیر و روانه زندان شد.

به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از پلیس فارس، سرهنگ سید رحمان 
هاشمی، مبارزه با سارقان و پیشگیری از وقوع سرقت را مهمترین وظیفه و 
اولویت کاری نیروی انتظامی عنوان کرد و اظهار داشت: پلیس با برخورد 
قاطع با سارقان و مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه به ویژه در مناطق 

جرم خیز محیط را برای فعالیت های مجرمانه ناامن می کند.
وی در ادامه افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو در حوزه 
استحفاظی شهرستان کوار، پیگیری و بررسی موضوع در دستور کار پلیس 
انتظامی شهرستان کوار تصریح کرد: مأموران پلیس  قرار گرفت.فرمانده 
آگاهی با تحقیقات میدانی و اقدامات فنی یک نفر سارق را شناسایی و با 

هماهنگی مراجع قضائی آن را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
سرهنگ هاشمی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به 10 فقره سرقت 
درون خودرو اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 
به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: مردم باید همواره هشدارهای پلیس را 
در راستای پیشگیری از وقوع سرقت و محدود شدن دایره فعالیت سارقان 
مورد توجه قرار داده و هرگونه مورد مشکوک در این زمینه را از طریق 

سامانه 110 به پلیس اطالع دهند.

کل  اداره  سرپرست  جهانبخش 
ورزش و جوانان استان کهگیلویه و 
بویراحمد از افتتاح 7 پروژه عمرانی 
امسال خبر  فجر  و ورزشی در دهه 

داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد، 
کل  اداره  سرپرست  جهانبخش 
ورزش و جوانان استان کهگیلویه و 
بویراحمد از افتتاح 7 پروژه عمرانی 
امسال خبر  فجر  و ورزشی در دهه 
سرپرست  جهانبخش،  داد.بهروز 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
این  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
خبری  پایگاه  با  گفتگو  در  خبر 
ورزش استان اظهار داشت:7 پروژه 
ورزشی چمن مصنوعی در دهه فجر 
 500 و  میلیارد   3 اعتبار  با  امسال 

مختلف  شهرهای  در  تومان  میلیون 
استان افتتاح می شود.

کل  اداره  سرپرست  جهانبخش، 
ورزش و جوانان استان محل افتتاح 
7 پروژه را شهرستان های گچساران 
و  چرام  پروژه   2 باشت  پروژه،   3
و  ذکر  پروژه  یک  را  کهگیلویه 
افزود: اعتبار هر پروژه 500 میلیون 
مترمربع   1000 مساحت  با  تومان 
ورزش  کل  اداره  است.سرپرست 
بویراحمد  و  کهگیلویه  جوانان  و 
سال شروع 7 پروژه را سال 1398 
خاص  هدایای  اعتبارات  محل  از  و 
وزارت نفت عنوان و تصریح کرد: 
زمین چمن مصنوعی روستای های، 
گناوه  و  کان  پشه  نشین،  کالغ 
بهره  گچساران،  شهرستان  در  لری 
عنا و چاه تلخ در شهرستان باشت، 
و  چرام  شهرستان  در  سرفاریاب 
کهگیلویه،7  شهرستان  در  آدرکان 
پروژه پیش بینی شده برای افتتاح در 
دهه فجر امسال است که با حضور 
مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح 
جوانان  و  ورزش  جامعه  تحویل  و 

می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

ساخت ِصرف اماکن ورزشی بدون توجه به بهره وری آن ها از مشکالت ورزش فارس 
است 

علت برخی کمبودها از جمله عدم ورود صنعت به ورزش استان باید ریشه یابی شود

به گفته سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس، ساخت اماکن 
ورزش  مشکالت  از  یکی  آنها  بهره وری  به  توجه  بدون  ورزشی 

فارس است.
اداره کل ورزش و جوانان  از  به گزارش دریافتی روزنامه طلوع 
فارس، دکتر حیدر صفرپور با اشاره به توسعه سرانه ورزشی استان 
افزایش بهره وری فضاهای  به  افزایش سرانه  اظهار کرد: در کنار 
ورزشی معتقدیم، تنها ساخت سالن ها زمین های چمن و عدم توجه 

به بهره وری این مکان ها از مشکالت ورزش فارس است.
شهرستان های  جوانان  و  ورزش  ادارات  روسای  در جمع  که  وی 
صراحت،  صداقت،  کرد:  خاطرنشان  می گفت،  سخن  فارس 
این  به  توجه  و  قرارگیرد  سرلوحه  کاری  تعامالت  در  شفافیت 
پیشگیری  اداری  نظام  در  مشکالت  و  چالش ها  از  می تواند   موارد 

کرد.
صفر پور بیان داشت: ورزش با وجود آنکه در موقعیت های مختلف 
ارتقادهنده هویت عزت و اقتدار ملی و اسالمی بوده است متأسفانه 
در مقایسه با دیگر نهادهای کشور از منظر اعتبارات و تعداد نیروی 

انسانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: امیدواریم با رویکرد دولت جدید که رویکرد تغییر 
به نفع مردم است، رویکرد تغییر به نفع ورزش و جوانان نیز حاصل 

شود و در سطح کالن اصالح ساختار را شاهد باشیم.
مهمترین  از  یکی  خوشبختانه  داشت:  بیان  فارس  ورزش  متولی 
دغدغه های استاندار فرهیخته فارس ورزش و جوانان و نگاه ویژه 
او نویدبخش توسعه ورزش در سطح استان است، همچنین مجمع 
نمایندگان فارس نیز به عنوان یک بازوی توانمند همراه و یکصدا 
با ورزش خواهد بود و این همدلی ایجاد شده در سطح استان بین 

دستگاه متولی می تواند در خدمت ورزش قرار گیرد.
به  اشاره  با  فارس  جوانان  و  ورزش  سرپرست  صفرپور  حیدر 
تهدیدها و فرصت های پیش رو گفت: ۳۶ شهرستان استان ارکان 
اصلی تکمیل و انسجام برنامه های کالن استانی هستند، پراکندگی 
و گستردگی شهرستان می تواند فرصت و تهدید توأمان باشد و عدم 
رعایت عدالت در تقسیم اعتبارات و اجرای دقیق طرح آمایش از 

جمله این تهدیدها است.
متولی ورزش فارس همدلی را اولویت دانست و گفت: امروز همه 

ما خانواده بزرگ ورزش و فارس هستیم و تقسیم وظایف صرفًا در 
جهت نظم و جدیت در انجام امور است.

صفرپور علت یابی مشکالت را مهم خواند و گفت: در ابتدای کار 
ورود  مورد  در  مثال  طور  به  بیابیم  را  کمبودها  برخی  علت  باید 
سال های  طی  در  کنیم  بررسی  است  الزم  ابتدا  ورزش  به  صنعت 
گذشته چرا این امر محقق نشده است و شعار توسعه ورزش بدون 

شناسایی و رفع علت ها ناکارآمد است.
از  مختلف  نظرات  به  توجه  و  راهکار  ارائه  همفکری،  علت یابی، 
جمله کلید واژه های برنامه های آتی شهرستان ها که متولی ورزش 

فارس به آنان اشاره کرد.
حیدر صفرپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمرنگ 
فضای  دو  جوانان  و  ورزش  گفت:  جوانان  حوزه  به  توجه  شدن 
عجین شده با هم هستند، ورزش در وجود جوان و با وجود جوانان 
و جوانان با ورزش می توانند به تعالی دست یابند و عدم توجه به 

هرکدام باعث آسیب خواهد شد.
دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان کمک به رفع آسیب های 
امروزه  شد:  یادآور  و  دانست  نهاد  این  وظایف  از  اجتماعی 
شده  کشیده  نیز  کشور  روستاهای  سطح  به  اجتماعی  آسیب های 
باید در  این موضوع  متولی  نهادهای  از  با عنوان یکی  ما  است و 

برخورد با این معضل تالش کنیم.
افزایش مشارکت جوانان در قالب سمن ها، توجه به ظرفیت جوانان 
استفاده از جوانان در کنار مشاوران با تجربه و بکارگیری جوانان 
در  پور  صفر  حیدر  تأکید  مورد  نکات  دیگر  از  مسئولیت ها  در 

حوزه جوانان بود.

مجازات سنگین برای سارق گردنبند علی دایی

این متهم جوان که سابقه سرقت و زورگیری دارد با یکی از دوستان 
سابقه دارش با پرسه در محله های تهران، گردنبندقاپی می کردند.

شد.  محکوم  و شالق  مال  رد  به حبس،  دایی  علی  گردنبند  سارق 
تحقیقات برای دستگیری همدست فراری او ادامه دارد آنها غروب 
هفتم آبان سال گذشته موقعی که علی دایی همراه دخترش از دفتر 
کار خود در خیابان آصف زعفرانیه خارج شدند، سراغش رفته و 

گردنبند او را قاپیدند.
چهار روز بعد از این ماجرا، جوان سارق به نام فرشید بازداشت شد. 
او عالوه برسرقت گردنبند طالی علی دایی به سرقت گردنبندهای 
بیست نفر دیگر از شهروندان تهرانی اعتراف کرد. این در حالی بود 
که همدستش از کشور فرار کرده و مأموران موفق به دستگیری 

وی نشدند.
سرانجام پرونده این متهم با صدور جلب به دادرسی برای محاکمه 
او به شعبه ۱۱۴۸ دادگاه بعثت تهران ارسال شد. پرونده همدست 
فراری اش نیز در دادسرای سرقت تهران همچنان مفتوح است. در 
نیز  دایی  علی  نشدند.  متهم  بخشش  به  حاضر  شاکیان  جلسه  این 

گذشت نکرد و خواستار مجازات متهم شد.
متهم در جلسه دادگاه پشیمان از ارتکاب سرقت هایش گفت: معتاد 
به شیشه بودم و همین باعث شد که دوباره به سرقت رو بیاورم. 
علی دایی که بهترین مهاجم فوتبال کشورمان است را می شناختم. 

شیفته فوتبالش بودم و آن را دنبال می کردم من و دوست فراری ام 
مدتی بود در تهران گردنبندقاپی می کردیم. آن روز نیز به دنبال 
از پشت  مردی  دیدن گردنبند  با  بودیم که  برای سرقت  سوژه ای 
سر سراغش رفته و گردنبند را قاپیدم. اگر می دانستم او علی دایی 
که  را  او  طالی  گردنبند  نمی شدم.  مرتکب  را  سرقت  این   است 
۱۵۰ میلیون تومان ارزش داشت به نصف قیمت فروختیم. در این 
فوتبال  اسطوره  از شاکیان و  مدت که در زندان هستم پشیمانم و 

تقاضای بخشش دارم. 
این  دادگاه  قاضی  بازگشت و  زندان  به  دادگاه  از جلسه  بعد  متهم 
سرقت های  در  مشارکت  بابت  حبس  نیم  و  سال  پنج  به  را  متهم 
قاپیدن  باب مشارکت در  از  به آزار و ۷۴ ضربه شالق و  مقرون 
گردنبند به تحمل سه سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شالق و ردمال 

به علی دایی و بقیه شاکیان محکوم کرد.


