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"تن یار شیراز" فاتح مسابقات لیگ راگبی
 7نفره کشور شد

مسابقات لیگ راگبی  7نفره کشور
یادواره شهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی با قهرمانی تیم "تنیار شیراز"
به پایان رسید.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع
از روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان فارس ،این رقابتها با
حضور  14تیم از  9استان کشور به
مدت دو روز در مجموعه ورزشی
شهید شیرودی تهران برگزار شد
که درنهایت تیم تنیار شیراز به
عنوان قهرمانی دست یافت ،تیم
آتشنشانان ری دوم شد ،تیم پسران
شیراز در جایگاه سوم ایستاد و
داتیس تهران در ردیف چهارم قرار
گرفت ،ضمن اینکه کاپ اخالق
این رقابتها مشترکا به تیمهای
تهران و اصفهان اهدا شد.

مراسم اختتامیه و توزیع جوایز
تیمهای برتر با حضور عباس ناطق
نوری دبیر فدراسیون انجمنهای
ورزشی ،مهدی میرزاییان مدیر
روابط عمومی فدراسیون ،یحیی
دادویی مقدم رئیس هیئت
انجمنهای ورزشی استان تهران،
میرمهدی حسینی رئیس انجمن
راگبی کشور ،سالمی رئیس کمیته
راگبی استان تهران ،خانم طالبی
نایبرئیس انجمن راگبی کشور
و خانم ناهید بیارجمندی عضو
کمیته توسعه راگبی کنفدراسیون
آسیا برگزار شد.اعضای تیم تن یار
شیراز در این رقابتها به شرح زیر
است :حمید زارع قشقایی سرمربی،
نواب اسدزاده مربی ،حسین گلشنی
سرپرست و غالمرضا شاهحسینی،
پیام شجاعی ،امید زارعی ،علی
یاقوتی ،افشین سراجی ،اکبر غالمی،
ناصر اسالم منش ،مهدی گلناری،
امین مرادی ،سعید توکلی ،یاسر
زارع قشقایی ،محمد کریمی.

نماینده بوشهر نایب قهرمان
مسابقات دارت المپیاد کارگری
کشور شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل
ورزش و جوانان استان بوشهر؛
مسابقات دارت المپیاد کارگری
کشور به میزبانی استان آذربایجان
شرقی برگزار شد.این مسابقات که

به میزبانی شهر تبریز و در محل
خانهدارت تبریز و با حضور ۲۸
استان برگزار شد با قهرمانی خانم
هیوا محمدی از خراسان جنوبی به
پایان رسید .خانم سپیده اسکندری از
بوشهر دوم و خانمها رباب ابراهیمی
از آذربایجان شرقی و سارا میرزایی
از اصفهان سوم مشترک شدند.

نایب قهرمانی بانوی دارت باز بوشهری
در مسابقات دارت المپیاد کارگری کشور

پیامبر گرامی اسالم(ص) :
اسالم دین برتر است
و دینی برتر از آن نیست
نهج الفصاحه309 ،

با کسب  7مدال رنگارنگ ،بانوان رزمیکار کهگیلویه و بویراحمد
قهرمان کشور شدند
حسینیان رئیس هیئت انجمنهای رزمی کهگیلویه و بویراحمد از
درخشش و کسب عنوان قهرمانی تیم کیک بوکسینگ یوشیتا
بانوان استان در رقابتهای قهرمانی کشور خبر و گفت :تیم بانوان
استان در این رقابتها به سه مدال طال ،یک نقره و سه برنز دست
یافت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل
ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد ،حسینیان رئیس
هیئت انجمنهای رزمی کهگیلویه و بویراحمد از درخشش و
کسب عنوان قهرمانی تیم کیک بوکسینگ یوشیتا بانوان استان در
رقابتهای قهرمانی کشور خبر و گفت :تیم بانوان استان در این
رقابتها به سه مدال طال ،یک نقره و سه برنز دست یافت.
سید مسلم حسینیان ،رئیس هیئت انجمنهای رزمی کهگیلویه و
بویراحمد با بیان این خبر در گفتگو با پایگاه خبری ورزش استان
اظهار داشت :رقابتهای کیک بوکسینگ یوشیتا بانوان کشور
روزهای  29تا  30دیماه با حضور ورزشکاران سراسر کشور به
میزبانی تهران در سالن شهید قنبری برگزار شد.
حسینیان رئیس هیئت رزمی استان افزود :این مسابقات در رده سنی
جوانان و بزرگساالن برگزار و تیم رزمی کیک بوکسینگ یوشیتا

بانوان استان در این مسابقات توسط فاطمه صیاد ،فاطمه اخالق زاده،
سونیا ظهرابی ،فاطمه خشش ،فاطمه آرین ،تارا رمضانیان و زینب
جعفری موفق به کسب  7مدال رنگارنگ طال ،نقره و برنز شد.
رئیس هیئت رزمی کهگیلویه و بویراحمد از کسب مقام تیمی
بانوان رزمیکار استان در این رقابتها خبر و تصریح کرد :در
تیمی این مسابقات تیم رزمی کیک بوکسینگ یوشیتا کهگیلویه
و بویراحمد به مقام قهرمانی رسید و تیمهای تهران و منطقه آزاد
اروند مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
رؤیا الهی بعنوان مربی و فهیمه الهی بعنوان سرپرست تیم را
همراهی کردند.
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بانوی کازرونی در جمع مربیان برتر
کاراته کشور
از بانوی کازرونی در مراسم
برترینهای کاراته کشور تجلیل
شد.
سرویس ورزشی /علیرضا گلچین:
مراسم تجلیل از مربیان برتر
و سازنده کاراته کشور توسط
فدراسیون کاراته ایران در سالن
همایشهای هتل المپیک مجموعه
ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
در این مراسم که با حضور
مسئولین فدراسیون کاراته کشور،
رئیس هیئت کاراته استان فارس،
پیشکسوتان ،مربیان و قهرمانان
کشور برگزار شد ،از مربیان سازنده

و برتر کشور تجلیل به عمل آمد.
فروغ استواری مربی قهرمانپرور
کاراته شهرستان کازرون در این
مراسم به عنوان مربی برتر کاراته
کشور در سال  ۱۴۰۰انتخاب و
معرفی شد و از وی تجلیل به عمل
آمد.

کازرون بر سکوی دوم سوکیوکوشین
فارس ایستاد

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان خبر داد؛

افتتاح و بهرهبرداری از  ۲۴پروژه ورزشی در دهه فجر
به مناسبت گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی و ایاماهلل دهه مبارک فجر  ۲۴پروژه عمرانی ورزشی در
استان افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان هرمزگان ،محمود رضا امیاری در جلسه شورای اداری
اداره کل ورزش و جوانان استان اظهار داشت :اداره کل ورزش
و جوانان به عنوان کمیته ورزش و جوانان ستاد گرامیداشت دهه
مبارک فجر انقالب اسالمی برنامههای مختلفی را در حوزههای
عمرانی ،فرهنگی و ورزشی و جوانان در این ایام تدارک دیده
است.
وی افزود :در دهه فجر امسال نیز  ۲۴پروژه ورزشی ،تجهیز  ۱۲خانه
ورزش روستایی ،همایش پیادهروی خانوادگی و برنامههای فرهنگی
ورزشی متنوعی در سطح استان برگزار خواهد شد.
متولی ورزش و جوانان استان بیان داشت :برگزاری مسابقات مختلف

ورزشی استانی ،کشوری ،برگزاری همایشها و جشنوارههای
مختلف فرهنگی ،هنری و ورزشی ،دیدار با خانوادههای معظم شهدا،
همایشها و افتتاح پروژههای ورزشی عمرانی ،برگزاری نشستهای
هماندیشی با موضوع انقالب اسالمی و جوانان و حضور گسترده در
راهپیمایی پرشکوه یوم ا 22 ...بهمن از جمله مهمترین برنامههای
اداره کل ورزش و جوانان در دهه مبارکه فجر امسال است.
وی ضمن تقدیر و تشکر از حمایتهای ارزشمند دکتر سجادی
مقام عالی وزارت و مهندس دوستی استاندار هرمزگان ،افزود:
امیدواریم با حمایتهای الزم در دو حوزه ورزش و جوانان بتوانند
موفقیتهای بیش از پیش را برای استان کسب کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد :سعی داریم برای تعمیر و تجهیز
فضاها و اماکن ورزشی استان اعتباری را جذب نماییم و براساس
اولویتهای شهرستانهای استان برای تعمیر و تجهیز سالنها و
اماکن ورزشی استان اختصاص دهیم.

سرویس ورزشی /علیرضا گلچین:
ورزشکاران کازرون چندین مدال
رنگارنگ از مسابقات قهرمانی
استان سبک سو کیوکوشین کسب
کردند.
به گزارش خبرنگار طلوع،
مسابقه قهرمانی استانی سبک
میزبانی
به
سوکیوکوشین
شهرستان استهبان با حضور ۲۲۰
شرکتکننده از هشت شهرستان
استان فارس برگزار شد که در این

مسابقه تیم اعزامی کازرون خوش
درخشید.
نمایندگان کازرون توانستند به مقام
دوم تیمی دست یابند و در بخش
انفرادی یک مدال طال و دو برنز
کسب کنند.
اسامی قهرمانان :محمد ابراهیم
پرآور مقام اول ،دانیال طاهایی مقام
سوم ،حسین مظفریان مقام سوم،
مربی تیم :محمدابراهیم پرآور،
سرپرست تیم :محمد مظفریان.

حـــــــــوادث
برادرم نگذاشت من رئیس بشوم؛
کینه اش را به دل گرفتم و باالخره او را کشتم
ایران نوشت 11:دی امسال ،نگهبان
یک کارخانه در منطقه وردآورد وقتی
برای تحویل شیفت کاری خود به
سمت اتاقک نگهبانی رفت ،متوجه شد
که از مسعود ،نگهبانی که شیفت قبلی
را به عهده داشت خبری نیست.به دنبال
وی اطراف را جست و جو کرد اما
ناگهان در  200متری اتاقک نگهبانی
با جسد مسعود در حالی مواجه شد که
بخشی از بدنش توسط حیوانات خورده
شده بود.با کشف جسد ،موضوع به
بازپرس محمد حسن زارعی اعالم شد
و در بررسیهای اولیه به نظر میرسید
مرد  60ساله طعمه حیوانات وحشی
شده است .با این حال بازپرس جنایی،
دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی
و مشخص شدن علت اصلی مرگ را
صادر کرد.با انجام معاینات از سوی
متخصصان پزشکی قانونی ،آنها
اعالم کردند که مسعود با ضربات
جسم نوک تیز مصدوم شده و با توجه
بهشدت خونریزی ساعتی بعد تسلیم
مرگ شده است.با اعالم نظریه پزشکی
قانونی ،کالسه پرونده به قتل تغییر
یافت .همچنین متخصصان پزشکی
قانونی اعالم کردند که با توجه به
مدارک بهدست آمده ،مسعود با عامل
قتل خود درگیر شده و از زمان مرگ
تا کشف جسد سه روز میگذرد.در
تحقیقات بعدی کارآگاهان اداره دهم
پلیس آگاهی به تحقیق از نگهبان
جوان پرداخته و او گفت :مسعود
مدتی است که به این منطقه منتقل شده
است .ما نگهبان کارخانهای در اطراف
وردآورد هستیم و هر سه روز یک بار
شیفتمان عوض میشود .به همین دلیل
از ماجرای قتل بیخبر بودم.در گام
بعدی مأموران به بازبینی دوربینهای
مداربسته اطراف کارخانه پرداخته و
خودرویی را مشاهده کردند که روز
حادثه به سمت اتاقک نگهبانی رفته و
دقایقی بعد برگشته است .با بهدست
آمدن شماره پالک خودرو و استعالم
آن ،هویت مالک خودرو که مرد 58
سالهای بهنام مهران بود بهدست آمد.

در بررسی هویت مهران ،مشخص شد
که مرد میانسال برادر کوچک مقتول
است.از سویی در تحقیقات فرزندان
مسعود اعالم کردند که به عمویشان
مهران در این جنایت مشکوک هستند
و احتمال میدهند که او به خاطر
اختالفات قدیمی دست به جنایت زده
باشد .بدین ترتیب به دستور بازپرس
جنایی مهران بازداشت شد .او در
تحقیقات به قتل برادرش اعتراف کرد
و گفت :حدود  20سال قبل به خاطر
مشکالت روحی تحت درمان قرار
گرفتم .من معاون بانک بودم و قرار بود
که ترفیع بگیرم و ریاست بانک را به
من بدهند ،اما مسعود وقتی این موضوع
را فهمید به سراغ مسئوالن بانک رفته
و به آنها گفته بود که برادرم مشکل
اعصاب و روان دارد.همین حرفهای
او باعث شد که مرا بیکار کنند .این
موضوع ضربه سختی به من وارد کرد.
او ادامه داد :رفتارهای برادرم باعث شد
که کینه او را به دل بگیرم .مشکالت
اعصابم بیشتر شده بود و همین موضوع
باعث شد به فکر انتقام از برادرم بیفتم.
میدانستم که نگهبان است اما آدرس
محل کار جدیدش را نمیدانستم .به
محل کار قبلی مسعود رفته و متوجه
شدم به کارخانهای در ورودآورد منتقل
شده است .درنهایت با پرس و جو از
دوستانش آدرس کارخانه را بهدست
آوردم و در مقابل کارخانه به کمین
نشستم .زمانی که برادرم از کارخانه
خارج شد تا به اتاقک نگهبانیاش
برود او را تعقیب کردم .به محل که
رسید به سراغش رفتم و با چاقو به او
حمله کردم ،مسعود در دفاع از خودش
با چوب به دست من ضربه زد ،اما با
چند ضربه چاقو او را مصدوم کرده و
بعد هم سوار خودروام شده و از محل
متواری شدم.
به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای
امورجنایی پایتخت متهم در اختیار
کارآگاهان دهم اداره آگاهی قرار
گرفت و تحقیقات در این خصوص
ادامه دارد.

تجاوز دو پسر شیطان صفت به هفت دختر در تهران
به گزارش حادثه  6 ،24ماه پیش دختر جوانی با طرح شکایت خود
اعالم کرد از سوی  ۲پسر جوان مورد تعرض قرار گرفته است.
وی در تشریح ماجرا گفت :یک ماه قبل پسر جوانی به نام سینا
برایم پیامی فرستاد و این پیامها ادامهدار شد تا اینکه عنوان کرد به
من عالقهمند شده و قصد ازدواج دارد و بعد هم از من خواست تا
باهم قرار بگذاریم من هم پذیرفتم .روز قرار با یک خودروی پژو
 ۲۰۶در غرب تهران به سراغم آمد و پس از طی مسافتی از ماشینش
پیاده شد آبمیوهای خرید.
وی افزود :به محض اینکه آبمیوه را خوردم سرم گیج رفت و
بیهوش شدم .وقتی به هوش آمدم ،متوجه شدم او و دوستش به من
تعرض کردهاند بعد هم با تهدید کارت عابر بانک و رمز آن را
گرفتند و از ماشین پیادهام کردند .چند روزی گیج بودم و پس از
اینکه کمی بهتر شدم به سراغ تلفن همراهم رفتم ،اما نه اثری از
پیامهای سینا بود و نه شماره او.
پس از آن وی به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان این مرکز
صحت حرفهای او را مورد تأیید قرار دادند.
در ادامه  ۶شکایت مشابه دیگر به پلیس اعالم شد و مأموران موفق
شدند سینا را شناسایی و بازداشت کرده و از محل زندگی او تعدادی
سیمکارت و تلفن همراه و کارتهای بانکی کشف کنند .بعد از
چند روز نیز همدست وی به نام شهرام بازداشت شد و آنها پس از
مواجهه حضوری با  ۷شاکی هویتشان تأیید شد.
پس از آن پرونده برای تکمیل تحقیقات به شعبه نهم دادگاه کیفری
یک استان تهران فرستاده شد.
در جلسه دادگاه ابتدا هر  ۷شاکی به بیان جزییات ماجرا پرداختند
و برای متهمان درخواست اشد مجازات کردند.
یکی از شاکیها به قاضی گفت :من نمیدانستم که آبمیوه مسموم
است وقتی خوردم بیهوش شدم و پزشکی قانونی اعالم کرده که
داخل آبمیوهها هروئین ریخته شده بود .همین مسئله موجب شده تا

به نام رادیو جوان به کام کالهبرداران

دچار التهابات مغزی شوم به طوری که بعد از  ۶ماه هنوز در حال
درمان هستم و دارو مصرف میکنم.
شاکی دیگر پرونده نیز اظهار کرد :من یکسالی است که ازدواج
کردهام و به لحاظ مالی مشکلی نداشتم ،اما از آنجایی که دوست
داشتم خودم مستقل باشم ،تصمیم گرفتم کار کنم که با سینا آشنا
شدم و او عنوان کرد که میتواند شغل مناسبی برایم پیدا کند و
بعد هم باهم قرار گذاشتیم و با آبمیوه مسمومم کرد و من را آزار
داد .آنقدر آسیب دیدم که زندگیام به هم ریخت و در این مدت
با دارو زندگی میکنم.
سپس متهم که دانشجوی رشته حقوق است به جایگاه رفت و ضمن
انکار اتهاماتش افزود :هیچکدام از شاکیها را نمیشناسم و با آنها
ارتباطی نداشتهام .فقط با یکی از آنها چندبار تماس تلفنی داشتهام.
آنها به واسطه اینکه در اینستاگرام باهم دوست هستند با کشیدن
نقشهای سعی دارند از من اخاذی کنند .در خانه من مواد بیهوشی
پیدا نشده و این مواد از خانه دوستم شهرام کشف شده بنابراین من
بیگناهم.
در ادامه متهم دیگر پرونده به جایگاه رفت و اعالم کرد :من با هر
 ۷شاکی ارتباط داشتهام ،اما به هیچکدام از آنها تجاوز نکردهام و
زور و تهدیدی در کار نبوده است.
با پایان جلسه تحقیق ،قضات قرار بازداشت دو متهم جوان را صادر
کردند تا پس از تکمیل تحقیقات ،آنها محاکمه شوند.

سرقت هفت میلیاردی دو برادر از خانه همسایه
به گزارش جامعه  ،۲۴سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی بیان داشت:
پروندهای با موضوع سرقت منزل در کالنتری  ۱۲۶تهرانپارس
تشکیل و با ستور مقام قضائی به پایگاه چهارم این پلیس ارجاع شد.
وی عنوان کرد :شاکی اظهار داشت ،عصر  ۲۹اردیبهشت به همراه
خانواده از منزل خارج و هنگام مراجعت با شیشه شکسته پنجره
یکی از اتاق خوابها و بازبودن آن مواجه میشود و سپس پی به
سرقت مقادیری طال و اموال به ارزش  ۷میلیارد ریال میبرد.
این مقام انتظامی گفت :در تحقیقات اولیه سرنخهای متعددی کشف
و احتمال اینکه سرقت توسط همسایگان ساختمان کناری باشد
برای کارآگاهان محرز شد.
وی افزود :با جمعبندی یافتهها و سرنخهای موجود کارآگاهان
موفق شدند سارقان که  ۲برادر دارای سابقه سرقت منزل و همسایه
شاکی بودند را شناسایی و در ادامه طی یک عملیات غافلگیرانه

هر  ۲متهم را دستگیر و تعدادی از اموال سرقتی را از مخفیگاه
متهمان کشف کردند.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران در پایان گفت :متهمان
در پیجوییهای انتظامی به جرم ارتکابی معترف و با قرار مجرمیت
روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری
 2نفر که با ادعای برنده شدن در
مسابقهای در رادیو جوان  300میلیون
ریال از شهروندان کالهبرداری کرده
بودند خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع
از پلیس فارس ،سرهنگ مهدی
جوکار در بیان جزئیات این خبر بیان
کرد :در پی ارجاع پروندههایی به پلیس فتا مبنی بر کالهبرداری تلفنی از
چند شهروند ،موضوع جهت شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار
کارشناسان سایبری قرار گرفت.
وی افزود :بنا بر اظهارات شاکیان پرونده ،فردی خود را از مجریان رادیو
جوان معرفی و طی تماس تلفنی عنوان داشته که آنها برنده مبلغی وجه نقد
در مسابقه رادیویی شده و سپس با ترفندهای خاص و چرب زبانی افراد را
برای دریافت جایزه به دستگاه عابر بانک هدایت و با شگردی فریبکارانه
حساب بانکی آنها را خالی میکرده است.
فرمانده انتظامی فیروزآباد تصریح کرد :کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود
را در این زمینه آغاز کردند و مطلع شدند که متهمان در استان کرج خود را
از دید پلیس مخفی کردهاند.
سرهنگ جوکار با اشاره به اینکه کارشناسان پس از اخذ نیابت قضائی
به استان کرج اعزام و در این خصوص  2کالهبردار ( 27و  32ساله) را
دستگیر و به فیروزآباد انتقال دادند ،گفت :متهمان در بازجویی اولیه به 6
فقره کالهبرداری به مبلغ  300میلیون ریال اقرار کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعدادی
سیم کارت و گوشی تلفن همراه ،اسناد و مدارک و مقداری از وجوه به
دست آمده از کالهبرداریها کشف شد ،اظهار کرد :افراد کالهبردار پس
از تشکیل پرونده اولیه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

جمعآوری  126معتاد متجاهر
در شیراز
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز گفت :طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی
 24ساعت گذشته توسط مأموران این فرماندهی اجرا و در این خصوص
 126معتاد متجاهر جمعآوری شدند.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از پلیس فارس ،سرهنگ فرج شجاعی
اظهار داشت :مأموران انتظامی با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی ،طرح
ارتقای امنیت اجتماعی را روز گذشته در سطح کالنشهر شیراز اجرا کردند.
وی ادامه داد :درنتیجه اجرای این طرحها 126 ،معتاد متجاهر و کارتنخواب
جمعآوری و تحویل کمپهای ترک اعتیاد شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بیان اینکه اجرای این طرحها مورد
رضایت اهالی محل قرار گرفته و مراتب تقدیر آنان از پلیس را به همراه
داشته است ،افزود :اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی به صورت
مستمر و با جدیت ادامه خواهد داشت.

