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مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

مسابقات وزنهبرداری دانشآموزی
و استعدادیابی بانوان در شیراز برگزار شد
اولین دوره مسابقات وزنهبرداری
نواحی چهارگانه آموزش و پرورش
شهرستان شیراز در رده سنی نونهاالن،
نوجوانان و جوانان دانشآموزی در دو
بخش دختران و پسران برگزار شد و
نفرات برتر این رقابتها معرفی شدند.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع
از روابط عمومی و پایگاه خبری
اداره کل ورزش و جوانان فارس،
با شرکت دانشآموزانی از نواحی
چهارگانه شهرستان شیراز با همکاری
هیئت وزنهبرداری و هیئت ورزش
دانشآموزی فارس دانش آموزان
دختر و پسر شیرازی در سالن
وزنهبرداری مجموعه ورزشی حافظیه
شیراز به روی تخته رفتند.
مسابقات دانشآموزی در بخش بانوان
نخستین بار در سطح کشور به میزبانی
شیراز برگزار شد
نفرات برتر این رقابتها به این شرح
است:در مقطع ابتدایی:
متین دهقانیان-امیرسام چناری-کورش
راستی زاد-ابوالفضل محسنی وزیری
نفرات برتر اوزان مختلف مقطع
متوسطه اول
دسته  ۴۹کیلوگرم :مقام اول :بنیامین
زارع (ناحیه )۴
دسته  ۶۱کیلوگرم :مقام اول :ابوالفضل
پیروانی (ناحیه )۴
دسته  ۶۷کیلوگرم :مقام اول :علیرضا
پاکدامن (ناحیه )۴
دسته  ۷۳کیلوگرم :مقام اول :رضا
رحیمی (ناحیه )۳
دسته  ۸۱کیلوگرم :مقام اول :علی
جمالآبادی (ناحیه )۳

دسته  ۸۹کیلوگرم :مقام اول:
محمدرحیم فهندژسعدی (ناحیه )۴
دسته  ۹۶کیلوگرم :مقام اول:
محمدصدرا حیدری (ناحیه )۱
نفرات برتر اوزان مختلف مقطع
متوسطه دوم
دسته  ۶۷کیلوگرم :مقام اول:
محمدمهدی ستوده (ناحیه  / )۴مقام
دوم :محمدامین مصلح (ناحیه )۳
دسته  ۷۳کیلوگرم :مقام اول :یونس
رحیمیان (ناحیه )۴
دسته  ۸۱کیلوگرم :مقام اول :ابوالفضل
همایون پناه مرودشتی (ناحیه / )۴
مقام دوم :مهدی صابری نژاد (ناحیه )۴
دسته  ۱۰۹کیلوگرم :مقام اول :عباس
حبیب زاده شیرازی
دسته +۱۰۹کیلوگرم :مقام اول :مهدی
دهقان(ناحیه ۴
در بخش بانوان نیز از تمامی
شرکتکنندگان این جشنواره تجلیل
شد اسامی آنان بدین شرح است :ک
در بخش نونهاالن:سنا چناری دسته
وزنی  /سارینا جهانبخشی  /دینا تقی
زاده /آلینا زارعی /عسل فروغی /باران
ولی زاده اجرای تکنیک کردند.
در بخش نوجوانان :اسما صفایی /
حدیث جهانبخشی /ستایش عدلو /آیدا
بهمنی پور /عسل کفاش زاده
در بخش جوانان:فاطمه غالمی
گفتنی است نفرات برتر این دوره از
مسابقات از طرف هیئت وزنهبرداری
شهرستان شیراز به اردوی آمادهسازی
جهت حضور در مسابقات قهرمانی
دانش آموزان استان فارس دعوت
شدند.

طرح تجلیل متمرکز از قهرمانان فارس تدوین میشود
مدیر کل ورزش و جوانان فارس از تدوین طرح متمرکز تقدیر از
مدالآوران استان فارس خبر داد و گفت :طرح تجلیل از قهرمانان و
مدالآوران رشتههای ورزشی با هدف تمرکز و تجلیل در خور شأن این
عزیزان با نظارت استانداری فارس اجرایی میشود.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی و پایگاه خبری
اداره کل ورزش و جوانان فارس ،دکتر حیدر صفرپور مدیرکل ورزش
و جوانان فارس در دیدار با رئیس و اعضاء هیئت کبدی استان فارس
اظهار داشت :کبدی فارس از مجموعههای پرافتخار است و این رشته
ورزشی پا به پای دیگر رشتهها برای استان فارس کسب افتخار کرده
و راه پیشرفت را پی گرفته است.
قدرشناسی ،حفظ ،تقویت و استعدادیابی ورزشکاران از دیگر نکات
مورد اشاره مدیرکل ورزش و جوانان فارس بود و افزود :زمانی
میتوانیم بگوییم یک رشته ورزشی و مسیر موفقیت را طی میکند که
در آن رشته به پشتوانه سازی توجه شود.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس با اشاره به لزوم توسعه کبدی در
شهرستانهای استان گفت :میتوان با فعال نمودن شهرستانهای مستعد
فارس و شناسایی استعدادهای نقاط مختلف استان و تعامل با دستگاهها
از جمله آموزش و پرورش و دانشگاهها در توسعه کبدی فارس گام

مهمی برداشت.
دکتر حیدر صفرپور در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین طرح
متمرکز تقدیر از مدالآوران استان فارس خبر داد و بیان داشت :طرح
تجلیل از قهرمانان و مدالآوران رشتههای ورزشی با هدف تمرکز و
تجلیل در خور شأن این عزیزان با همراهی دستگاههای اجرایی استان و
نظارت استانداری فارس اجرایی میشود.
وی در پایان افزود :با اجرای این طرح پاداشهای در نظر گرفته شده
توسط دستگاههای اجرایی و دیگر مجموعههای استان با نظارت مستقیم
استانداری در یک برنامه واحد تقدیم این افتخارآفرینان خواهد شد.

عنوان سومی میداف بوشهر در مرحله پایانی لیگ برتر آبهای آرام
مرحله پایانی لیگ برتر آبهای آرام با قهرمانی بحروبر گستر در بخش
بانوان و ملوان نداجا در بخش آقایان به پایان رسید.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و
جوانان استان بوشهر؛ هفته چهارم لیگ برتر آبهای آرام به میزبانی
دریاچه مجموعه آزادی تهران در بخش بانوان و آقایان برگزار شد.
باشگاهها در بخش بانوان در مواد کایاک انفرادی  ۲۰۰متر ،کایاک
انفرادی  ۵۰۰متر ،کایاک دونفره  ۵۰۰متر ،کانوی انفرادی  ۲۰۰متر،
کانوی انفرادی  ۵۰۰متر ،کانوی دونفره  ۵۰۰متر و مسابقه امدادی
( ۴در  ۲۰۰متر) و در بخش آقایان تیمها در مواد کایاک انفرادی
 ۱۰۰۰متر ،کایاک انفرادی  ۵۰۰متر ،کایاک دونفره  ۵۰۰متر ،کایاک
چهارنفره  ۵۰۰متر ،کانوی انفرادی  ۱۰۰۰متر ،کانوی انفرادی  ۵۰۰متر،
کانوی دونفره  ۵۰۰متر و مسابقه امدادی ( ۴در  ۲۰۰متر) با یکدیگر
به رقابت پرداختند.
تیمهای صنایع هرمزگان ،بحر و بر گستر ،اطلس تجارت ،میداف
و مقاومت در بخش بانوان و باشگاههای ملوان نداجا ،دانشگاه آزاد،

مقاومت ،عقاب میداف و اطلس تجارت در بخش آقایان لیگ برتر
آبهای آرام رقابت کردند.
در پایان در بخش بانوان بحروبر گستر با  ۲۵۲امتیاز قهرمان شد ،صنایع
هرمزگان با  ۲۴۷امتیاز مقام دوم را کسب کرد و میداف بوشهر با ۱۹۳
امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.
در بخش آقایان نیز ملوان نداجا با  ۳۲۰امتیاز قهرمان شد ،دانشگاه
آزاد با  ۳۱۱امتیاز در رده دوم قرار گرفت و عقاب نهاجا با  ۲۰۰امتیاز
جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

نایب قهرمانی تیم هرمزگان در رقابتهای
والیبال ساحلی کشوری

تیم هرمزگان نایب قهرمان مسابقات
والیبال ساحلی زیر  23سال کشور
شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی اداره کل ورزش و
جوانان استان هرمزگان ،مسابقات
والیبال ساحلی زیر  ۲۳سال کشور با
حضور  ۲۹تیم در کیاشهر به مدت ۳
روز برگزار شد.

والیبالیستهای هرمزگانی با ترکیب
رضا نقیبی و ضرغام منصوری در
مسابقات والیبال ساحلی زیر ۲۳
سال کشور با حضور  ۲۹تیم در
کیاشهر انزلی به نائب قهرمانی
رسید.
تیم هرمزگان با ترکیب ضرغام
منصوری و رضا نقیبی به فینال اینها
راه یافتند.

کسب مقام سوم سوارکار کهگیلویه
و بویراحمدی در مسابقات اسبدوانی کشور

و
کهگیلویه
سوارکار
سوم
مقام
بویراحمدی
رقابتهای قهرمانی کشور را
تصاحب کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به
نقل از روابط عمومی اداره
کل ورزش و جوانان استان
کهگیلویه و بویراحمد ،اکبری
دبیر هیئت سوارکاری استان
کهگیلویه و بویراحمد با بیان این
خبر اظهار داشت :در هفته هفتم
مسابقات کورس اسبدوانی کشور
به میزبانی استان یزد برگزار

شد ،ابوالفضل دهقان از باشگاه
سوارکاری بردیا گچساران با اسب
پرشیا با مربیگری رحمان قربانی و
مالکیت خسرو صفایی به مقام سوم
دست یافت.

حـــــــــوادث
والدین خوشگذران و بیخیال کودک
خود را در جنگل رها کردند!

دو کودک خردسال زمانیکه با پدر و
مادر خود به خوشگذرانی رفته بودند،
پدر و مادر بیخیال ،سرگرم تفریحات
خود شدند و بالی عجیبی را سر
کودکان خود آوردند که...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه
معاصر ،قطعًا خانوادهها با وجود اینکه
فرزندشان را دوست دارند اما گاهی
اوقات از دست آنها خسته و کالفه
میشوند و دوست دارند زمانی از آنها
دور باشند ولی این دور بودن حتمًا با
رعایت و دقت در برخی نکات انجام
میشود تا آسیبی به بچه وارد نشود،
مثل روش نامناسب والدینی که
ماجرایشان را در این بخش میخوانید.
یک زوج اوکراینی به دلیل
شلوغیهای فرزندان کوچکشان به
تنگ آمده بودند تصمیم گرفتند که
کمی استراحت کنند اما روش بدی
را برای خوشگذرانی و استراحت
انتخاب کردند و در اقدامی ناباورانه
کودکانشان را با وضعیتی نامناسب و
بدون داشتن لباس کنار جاده به حال
خودشان رها کردند.
“آندری” سه ساله و برادر کوچکش
به نام “ماکسیم” دو ساله کنار جاده،
در منطقهای شبیه تفرجگاه رها شده
بودند و پدر و مادر بیمسئولیتشان به
بهانه این که میخواهند برایشان غذا و
خوراکی بخرند ،آنها را کنار جاده تنها
گذاشته بودند .این مکان برای کودکان
کام ً
ال ناشناخته بود و آنها منتظر پدر
و مادرشان بودند اما تا یک هفته خبری
نشد.
اگر کسی این بچهها را نمیدید و با
پلیس تماس نمیگرفت ،ممکن بود
باز هم از پدر و مادرشان خبری نشود.
هنگامی که از پدر و مادر این بچهها
پرسیدند که چرا آنها را رها کردهاند،
پاسخ آنها این بود که ما خسته شده
بودیم و نیاز به استراحت داشتیم.
یکی از افرادی که شاهد این صحنه
بود ،اظهار داشت که پسر بچه این

خانواده کام ً
ال بدون لباس و عریان
بود .افرادی که در کنار جاده بودند،
سعی میکردند برای بچهها غذا تهیه
کنند و کمی از آنها مراقبت کنند
تا به خودشان صدمه وارد نکنند اما
باز هم این دو کودک به دلیل اینکه
پدر و مادر باالی سرشان نبود ،دست
به کارهای خطرناک میزدند؛ حتی
از آب آلوده رودخانه کنار جاده هم
خورده بودند.
باالخره این بچهها توسط یکی از
افرادی که برای عمل به وظیفه انسانی
خود ،مدتی مراقب آنها بود تحویل
پلیس داده شده و به محل مناسبی برده
شدند .به دلیل اینکه لحظات سختی را
پشت سر گذاشته بودند و مواد غذایی
خوب نخورده بودند ،به عفونت دهانی
دچار شده بودند.
سوءتغذیه و بدن بسیار ضعیف این دو
کودک خشم هر انسانی را نسبت به
والدین بی وجدان آنها برمیانگیخت.
نوزادان به دلیل عبور از یک دوره
نامطلوب به قدری ناتوان بودند که
یادشان نمیآمد پدر و مادری هم دارند.
پدر و مادر هم هیچ دلیلی برای انجام
این کار نداشتند ،جز این که میگفتند
ما نیاز به استراحت داشتیم .در واقع
آنها به حقوق بچهها احترام نگذاشته
بودند و به آنها آسیب وارد کرده
بودند و به دلیل اینکه وظایف خود را
نادیده گرفته بودند ،به  ۵سال زندان
محکوم شدند .بچهها هم به پرورشگاه
منتقل شدند تا تصمیم نهایی دادگاه در
مورد وضعیت آنها اعالم شود.

طالفروش میلیاردر در برزخ قصاص یا بخشش
مرد طالفروش که در جریان درگیری با دزدان ،مرتکب قتل شده
بود برای تعیین وضعیتش در زندان از دادگاه درخواست کمک کرد.
به گزارش جامعه  ، ۲۴رسیدگی به این پرونده از سال  ۹۲و با گزارش
سرقت مسلحانه از مرد طالفروشی به نام رامین آغاز شد .دزدان با
حمله به رامین کیف طالهایش را سرقت کرده و او را با ضربههای
قمه مجروح کردند .تحقیقات پلیسی آغاز و رد سارقان در جریان
پروندهای دیگر پیدا شد و ماموران آنها را دستگیر کردند.
متهمان با رد مال مالباختگان و سپردن وثیقه آزاد شدند .چند روز بعد
از آزادی دزدان ،رامین به اتهام قتل دستگیر شد.
در جریان تحقیقات مشخص شد ،او برای گرفتن هزینه درمان با دزدان
قرار گذاشته و با شلیک گلوله یکی از آنها را کشته بود .متهم مدعی
بود ،تیراندازی هوایی بوده و تیر کمانه کرده و به مقتول اصابت
کرده بود.پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری یک استان
تهران ،حکم به قصاص متهم صادر و در دیوان عالی کشور تائید شد.
مدتی بعد پدر مقتول فوت کرد و خواهر و برادران او ،اولیای دم
جدید شدند.
تعدادی از آنها رضایت داده ،اما تعدادی دیگر خواستار قصاص بودند.

با گذشت حدود  ۹سال از این جنایت و در حالی که رامین در برزخ
بخشش و قصاص در زندان مانده بود ،او با ارسال نامهای به دادگاه
خواستار تعیین تکلیف خود شد.
در جلسه رسیدگی به این درخواست ،رامین به قضات گفت ۹ :سال
قبل برای درمانم  ۱۴میلیون تومان هزینه کرده و مطالبه این مبلغ را
کردم .سارقان برای صحبت درباره این پول با من قرار گذاشتند و
برای حفظ جانم اسلحهای همراه بردم که در آنجا ،دزدان به من حمله
کردند .بهناچار یک تیر شلیک کردم ،اما گلوله کمانه کرده و به مرد
جوانی که همراه دزدان آمده بود اصابت کرد.
در این سالها رضایت  ۵نفر از اولیایدم را جلب کردیم ،اما سه نفر
رضایت نمیدهند.

عشق جنون آمیز به دختر افغان
جوان افغان در جریان درگیری مرد جوان میانجی را با ضربه پیچ
گوشتی به قتل رساند.
جمعه شب گزارش قتل یک جوان  ۳۰ساله به ماموران کالنتری خزانه
داده شد و مشخص شد این مرد مقابل یک کارگاه خیاطی با ضربه پیچ
گوشتی از پای در آمده است.
بالفاصله بازپرس محمدرضا صاحب جمعی در صحنه قتل حاضر شد و
با تحقیقات انجام شده ،ضارب شناسایی و دستگیر شد و به وارد کردن
ضربه مرگبار اعتراف کرد.او در شعبه ششم دادسرای جنایی تهران در
تشریح ماجرا گفت :من کارگر کارگاه خیاطی بودم .روز گذشته چند
مرد غریبه وارد کارگاه شدند و ظاهرًا دنبال فردی میگشتند که گمان
میکردند رفیق ماست .آنها من و دوستم را به باد کتک گرفتند که
آثار کبودی هنوز روی دست و پایم هست ،یکی از آنها با لگد به فک
دوستم ضربهای زد و سر دوستم به دیوار خورد ،آنها از ترس اینکه
دوست من بمیرد ،مقداری وسایل ما را برداشتند و پا به فرار گذاشتند
که ما دنبال آنها دویدیم و وسط کوچه باز با هم درگیر شدیم .من
یک پیچ گوشتی دستم بود ،یکدفعه دیدم یک نفر از پشت سر در حال
نزدیک شدن به من است که فکر کردم دوست مهاجمان است و قصد
ضربه زدن به من را دارد ،برای همین ناخودآگاه برای دفاع از خودم
به او ضربهای زدم که فکر نمیکردم همان ضربه باعث مرگش شود،
بعد فهمیدم آن مرد از همسایههای محل بود که برای میانجیگری وارد
کوچه شده بود .با اعترافات متهم جوان رسیدگی به این پرونده در شعبه
ششم دادسرای جنایی تهران هم چنان در جریان است.
در ادامه گزارش گفتگو با متهم پرونده را بخوانید.
چند سال داری؟

 ۲۲ساله هستم و  ۷ماه قبل به ایران آمدم کهای کاش نیامده بودم.
چرا از سفر به ایران ناراحتی؟
من در افغانستان در کارگاههایی کار میکردم که خیلی موش داشت،
آنجا حتی موش هم نکشته بودم اما حاال آدمکش شدم .خیلی میترسیدم
خطراتی برای من اتفاق بیفتد و هر چه میترسیدم سرم آمد .اما مجبور
شدم بیایم.
چرا مجبور شدی؟
عاشق دختری شدم که پدر شرط گذاشت به ایران بیایم و کار کنم و
برای دخترش طال ببرم .میگفت پسران خودم هم در ایران کار کردند،
مادرم گفت اگر دختر را میخواهی ترس را کنار بگذار.
از چه چیز این همه میترسیدی؟
قب ً
ال پسرعموهایم غیرقانونی وارد ایران شدند و از آنها شنیده بودم،
خودرویی که با آن راهی ایران شدند واژگون شد و چند نفر فوت
کردند ،حتی میگفتند یک نفر به خاطر ازدحام افراد در خودرو سواری
خفه شده بود ،عالوه بر این شنیده بودم که یک روز کامل باید در
مسیر صعبالعبور پیادهروی کنم و ممکن است خودرو گشت پلیس
ایران ما را دستگیر کند.
در مسیر به چنین خطراتی برخوردی؟
از مرز پاکستان  ۲۴ساعت پیادهروی کردیم .در مسیر کوهستان یکی
از همراهان پایش سر خورد و از کوه سقوط کرد و فوت کرد ،دیدن
این صحنه باعث شد حال خیلی بدی داشته باشم و تا چند روز خواب
و خوراک نداشتم.
بنابراین گزارش ،متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره
 ۱۰پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

قاتل  19ساله در شیراز روانه دادسرا شد
فرمانده انتظامی شیراز گفت :قاتلی که
بامداد امروز خانمی  25ساله را به قتل
رسانده بود در کمتر از یک ساعت دستگیر
و روانه دادسرا شد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از پلیس
فارس ،سرهنگ فرج شجاعی اظهار داشت:
در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی 110
مبنی بر وقوع یک فقره قتل در محله سنگ سیاه شیراز ،بالفاصله ماموران
کالنتری  13عباسیه به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود :ماموران در بررسیهای اولیه مشاهده کردند که دو نفر خانم که در
کوچه در حال تردد بودهاند توسط دو جوان با چاقو مورد ضرب و شتم قرار
گرفتهاند و ضاربان که برادر نیز بودهاند متواری شدهاند.
فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه یکی از مجروحان به دلیل شدت جراحات
وارده در دم فوت کرده است ،گفت :از همان لحظات اولیه ماموران دستگیری
قاتل را در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ شجاعی عنوان داشت :ماموران کالنتری  13عباسیه با اقدامات فنی و
تخصصی قاتل  19ساله را شناسایی و موفق شدند در عملیاتی غافلگیرانه وی را
به همراه برادرش ( 31ساله) و یک نفر دیگر که به همراه آن دو خانم بوده و
در درگیری نقش داشته است دستگیر کنند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه قاتل در بازجویی اولیه به جرم خود اقرار
کرد ،اظهار داشت :متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.
گفتنی است عامل اصلی درگیری ایجاد مزاحمت فرد قاتل برای مقتول بوده
است.

کشف زمین خواری  17میلیاردی
در داراب

فرمانده انتظامی داراب از کشف
زمین خواری به مساحت  10هکتار
و بازپسگیری اراضی ملی در این
شهرستان خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از
پلیس فارس ،سرهنگ علیرضا نوشاد
در تشریح این خبر بیان کرد :به دنبال
شکایت اداره منابع طبیعی داراب مبنی
بر اینکه افرادی اقدام به زمین خواری و تصرف اراضی ملی به مساحت 10
هکتار در یکی از روستاهای این شهرستان کردهاند که موضوع برای بررسی
در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد :ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به همراه نمایندگان
دادستان و منابع طبیعی به محل مذکور اعزام و موفق شدند  10هکتار از اراضی
ملی را رفع تصرف کنند.
فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه ارزش زمینهای رفع تصرف شده برابر نظر
کارشناسان  17میلیارد ریال برآورد شده است ،گفت :در این خصوص پرونده
برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

