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خداوند بدان وسیله گناهان وی را بپوشاند
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صفحه  پیامبر گرامی اسالم  پیامبر گرامی اسالم)ص( :)ص( :

بازسازی زمین های چمن ورزشگاه های 
گناوه و بندرریگ آغاز شد

رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه 
گفت: عملیات بازسازی زمین چمن 
و  بندرریگ  ورزشگاه های  طبیعی 
گناوه در این شهرستان اجرایی شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
از روابط عمومی اداره کل ورزش 
رحمان  بوشهر،  استان  جوانان  و 
عمادی افزود: با توجه به فرسودگی 
گناوه،  سراجی  شهید  چمن  زمین 
و  استانی  مسئوالن  با  رایزنی هایی 
شهرستانی انجام شد که با مساعدت 
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم 
در مجلس شورای اسالمی و حضور 

پیمانکار به نتیجه منجر شد.
عملیات  این  در  داشت:  اظهار  وی 
اتوماتیک  آبیاری  بازسازی سیستم 
و تعویض کامل چمن در ورزشگاه 
بندر ریگ  و  گناوه  سراجی  شهید 

اجرا می شود.
اعتبار  تأمین  محل  افزود:  عمادی 

این پروژه ها، از اعتبارات در اختیار 
شورای  مجلس  در  مردم  نماینده 
اسالمی است و بیش از ۱۰ میلیارد 

ریال خواهد بود.
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
گناوه گفت: امیدواریم با انجام این 
کارها، بتوانیم در حد توان خدمتی 
گناوه  شهرستان  ورزشکاران  برای 

انجام دهیم.
به  توجه  با  شد:  یادآور  وی 
شهید  ورزشگاه  زمین  بازسازی 
 ۲ شماره  استادیوم  گناوه،  سراجی 
برای تمرین و برگزاری مسابقات 

فوتبال در نظر گرفته شده است.

کسب 19 مدال رنگارنگ توسط تیم کازرون از مسابقات قهرمانی 
کاراته استان فارس

سرویس ورزشی/ علیرضا گلچین: مسابقات قهرمانی کاراته استان 
کاراته  قهرمان  محمدی  نوید  یاد  زنده  یادواره  آقایان  بخش  در 

المپیک در ورزشگاه دستغیب شیراز برگزار شد.
در این مسابقات که با حضور چشمگیر شرکت کنندگان از سراسر 
نفر  با 22  تیم کاراته شهرستان کازرون  بود،  فارس همراه  استان 
به  موفق  توانستند  بازیکن شرکت کرد و کاراته کاران کازرونی 

کسب 5 مدال طال، 8 نقره و 6 برنز شوند.

باشگاه ایالن  از هنرجویان  تیم کاراته شهرستان کازرون متشکل 
کاراته  خانه  خواه  هاشمی  شهید  و  باالده  و  جره  بخش  کشکولی 
کازرون، به مربیگری مصطفی ایالن کشکولی و چمران طهماسبی 

در این مسابقات حضور یافته و به رقابت پرداخت.
طال:

ابوالفضل سرکاری، هادی  محمد جواد بهروزی، سید پویا شیری، 
دهقان، جعفر دهقان

 نقره:
امیرعباس  قنبریان،  سامان  دهقان،  علی اصغر  بهروزی،  حافظ  امیر 
ایالن،  مصطفی  طاهری،  محمد  بذرافشان،  محمدرضا  طاهری، 

اسماعیل قبادی
برنز:

قشقایی،  یاسین  شیری،  ابوالفضل  والی،  حسین  طاهری،  رضا 
علی اصغر قربانی، امیرحسین صمدی

»مهدی چسب«؛ زورگیری که بچه رئیس از آب درآمد!

پلیس  رعد  طرح  ششمین  و  پنجاه  در  که  است  متهمی  متین 
پیشگیری، نظر اکثر خبرنگاران و عکاس ها را به خود جلب کرد. 
چراکه خال کوبی های فانتزی و جالبی داشت. از آن طرح های که 

اراذل و اوباش کمتر به سراغ آن می روند.
بچه  این  افسر پرونده اش می گوید:  به گزارش همشهری آنالین، 
برای اینکه نشان دهد از چیزی نمی ترسد، حتی پشت پلک هاش 

هم خال کوبی کرده است.
به او می گویم چرا لقب مهدی چسب را به تو داده اند؟ می گوید: به 
خاطر اینکه هرچیزی را ببینم و بخواهم، مثل چسب می چسبم بهش 

و تا از صاحبش جدایش نکنم، بی خیال آن نمی شوم.
متین یک لحظه هم نمی تواند ثابت بماند. خودش می گوید بیش فعال 
افتاده  انگشتانش خون  و  کنده  را  ناخنش  دور  پوست های  است. 
خبر  خانواده ات  می گویم  او  به  دارد.  زندان  سابقه  مورد   ۳ است. 
دارند که پلیس دستگیرت کرده است؟ بلند می خندد و می گوید: 
بابام رئیس بانک است. وضع مالی خوبی داریم ولی نه بابام و نه 
مامانم هیچ وقت ما را تحویل نمی گرفتند. برای اینکه به آنها ثابت 
کنم منم برای خودم کسی هستم، وارد این کار شدم. بار اولی که 
به کانون اصالح و تربیت رفتم، پدرم به دیدنم آمد و گفت دیگر 
هیچ کارت به من مربوط نمی شود. تو آدم بشو نیستی. باز با صدای 
آدم  واقعًا  من  البته درست می گفت.  می گوید:  و  می خندد  بلندتر 

بشو نیستم. یعنی از اول من آدم معمولی نبودم، بیش فعالم.
متین ۲۳ ساله است. می گوید: زن جماعت خط قرمزم است، طال هم 
که دستش باشد کاری به کارش ندارم، زن ضعیف است، از انصاف 

خارجه که آدم جیب و موبایل زن را بزنید.
متهمی که پشت سرش ایستاده، می گوید: این شکمش سیر است. 
گرسنه که باشی زن که سهل است، به بچه هم رحم نمی کنی. او 

اولین بار است که دست به موبایل قاپی زده و از شانس بدش همان 
تجربه اول در دام پلیس افتاده است. او از دیگر دوستانش شنیده 

است موبایل قاپی نسبت به سایر سرقت ها سود بیشتری دارد.
این  اجرای  درباره  پایتخت  پلیس  رئیس  رحیمی،  حسین  سردار 
مرحله از اجرای طرح رعد گفت: در این مرحله از طرح رعد ۷۳۳ 
سارق، مالخر، گوشی قاپ و اراذل و اوباش دستگیر شدند و ۲۶۹ 
فقره حکم قضائی به اجرا گذاشته شد. همچنین ۳ هزار و ۲۴۵ فقره 
از اموال مردم به ارزش ۲۲ میلیارد و ۱۹۳ میلیون تومان کشف شد 
که از جمله آنها می توان به ۱۶۲ دستگاه موتور و خودرو اشاره 
کرد.سردار رحیمی افزود: همچنین ۲۲ نفر از زندانیان فراری در 
این مرحله از طرح رعد دستگیری شدند و ۴ قبضه سالح جنگی و 

۱۱۷ قبضه سالح سرد و ۲۷۰ تفنگ جنگی کشف شد.
طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت که از زمان فرماندهی سردار 
رحیمی در تهران بزرگ به اجرا گذاشته شده است، طرحی است 
یا زمان مشخصی عملیات هایی را  که کالنتری ها طی ۴۸ ساعت 
برای کشف ویژه سرقت و اموال سرقتی به اجرا می گذارند. هدف 
از اجرای طرح رعد یا طرح های اینچنینی زمین گیر کردن سارقان، 

اراذل و اوباش، مالخران و دیگر متهمان است.

حکم اعدام برای 2 متجاوز
دو  در  که  شیطان صفت  مرد  دو 
مسافر  دختر  یک  جداگانه  پرونده 
و  آزار  مورد  را  نوجوانی  پسر  و 
اذیت قرار داده بودند با حکم دادگاه 

کیفری به اعدام محکوم شدند.
راننده ای  به  مربوط  پرونده  نخستین 
است که با ربودن دختر ۲۰ ساله ای 
او را در دخمه ای شیطانی مورد آزار 
و اذیت قرار داد. مرد شیطان صفت 
او  از  جوان  دختر  این که  برای 
از  بود  شده  مدعی  نکند،  شکایت 
گرفته  فیلم  او  اذیت  و  آزار  صحنه 
از  پرونده  این  به  رسیدگی  است. 
تیرماه سال گذشته و با شکایت دختر 
قرچک  آگاهی  پلیس  در  ساله   ۲۰
آغاز شد. این دختر در شکایت خود 
ظهر  روز  یک  گفت:  مأموران  به 
شده  خارج  قرچک  در  خانه مان  از 
را  متروی شهرری  به  رفتن  قصد  و 
داشتم. سوار خودروی پرایدی شدم 
که در میانه راه راننده سر صحبت را 
سؤال های  به  وقتی  کرد.  باز  من  با 
به  و  شد  عصبانی  ندادم،  جوابی  او 
قفل  را  ماشین  در  و  داد  فحش  من 
کرد. راننده سپس به من حمله کرد 
و سرم را زیر صندلی برد و بعد هم 
رفت  مخروبه  خانه ای  پارکینگ  به 
و  آزار  مورد  مرا  به زور  آنجا  در  و 

اذیت قرار داد.
اذیتم  و  آزار  از صحنه  کرد  تهدید 
کنم،  شکایت  اگر  و  گرفته  فیلم 
اقدام  از  بعد  می کند.  پخش  را  فیلم 
جاده  حاشیه  در  مرا  شیطانی اش، 
انداخت.  بیرون  ماشین  از  ورامین 
مأموران  شکایت،  این  از  پس 
و  کرده  آغاز  را  خود  تحقیقات 
سوی  از  او  اذیت  و  آزار  تأیید  با 
راننده  قانونی،  پزشکی  کارشناسان 

شیطان صفت دستگیر شد. 
تحقیقات  جریان  در  جوان  مرد 
مدعی شد دختر جوان را نمی شناسد. 
 ۱۱ شعبه  در  جوان  راننده  ادامه  در 
تهران  استان  یک  کیفری  دادگاه 
اظهار  و  ایستاد  محاکمه  میز  پای 

کرد: آن روز به دختر جوان گفتم 
درمانگاه  به  را  بچه ام  می خواهم 
ببرم تا واکسن بزند. به همین دلیل 
به سمت  تا  را عوض کردم  مسیرم 
ترسید  این دختر  اما  بروم  درمانگاه 
و از ماشین پیاده شد. حاال نمی دانم 
کرده  مطرح  را  شکایتی  چنین  چرا 
این که  به  توجه  با  قضات  است. 
خالف  پرونده،  در  موجود  شواهد 
ادعای مرد راننده را نشان می داد، او 

را به اعدام محکوم کردند.
 آزار پسر بچه

که  بود  جوانی  مرد  متهم،  دومین 
پسربچه ای را در مغازه اش مورد آزار 
بود. روز حادثه،  اذیت قرار داده  و 
به  برای خرید سرکه  بچه  پسر  این 
مغازه متهم رفته بود که مغازه دار با 
از  به گوشه ای خلوت  را  او  تهدید، 
مغازه برد و در آنجا نقشه سیاه خود 
را اجرا کرد. پس از شکایت خانواده 
پسربچه، متهم ۲۷ ساله دستگیر و در 
تحقیقات منکر آزار و اذیت شد اما 
شعبه  به  رسیدگی  برای  پرونده اش 
۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران 

ارسال شد. 
پرونده،  این  به  رسیدگی  جلسه  در 
پدر پسربچه در شکایت خود گفت: 
مقابل  به  شدم  ماجرا  متوجه  وقتی 
به  او  اما  رفتم  متهم  سوپرمارکت 
رویم قمه کشید و مرا زخمی کرد، 
چنین  نداده  آزار  را  پسرم  او  اگر 

کاری نمی کرد.
درحالی که متهم منکر آزار و اذیت 
این پسربچه بود، قضات با توجه به 
به  را  متهم  قانونی  پزشکی  گزارش 

اعدام محکوم کردند.

سارقان به عنف مغازه در ارسنجان 
به دام افتادند

فرمانده انتظامی ارسنجان از دستگیری 
سارقان به عنف مغازه توسط ماموران 

کالنتری در این شهرستان خبر داد.
طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
محمدعلی  سرهنگ  فارس،  پلیس  از 
فرهادی بیان كرد: در پی وقوع یک 
فقره سرقت به عنف مغازه )وجه نقد 
و نوشیدنی( در شهر  ارسنجان توسط 

4 نفر با خودرو پراید، بالفاصله شناسایی و دستگیری سارقان در دستور 
كار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کالنتری ارسنجان با جمع آوری سرنخ های موجود 
تحقیقات خود را برای شناسایی سارقان آغاز و با انجام اقدامات فنی و 
تخصصی موفق شدند آنان را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان 

دستگیر کنند.
سرهنگ فرهادی با اشاره به اینكه سارقان پس از رو به رو شدن با ادله 
و مستندات پلیس به بزه انتسابی خود اقرار کردند، گفت: متهمان برای 

سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند. 
این مقام انتظامی از شهروندان خواست در راستای پیشگیری از سرقت 
ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک 

مراتب را بالفاصله به مركز فوریت های پلیسی 110 اطالع دهند.

کشف 58 کیلو حشیش در منزل

مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
استان فارس از کشف 58 کیلوگرم 
حشیش و دستگیری یک متهم در 
یکی از محله های شهرستان شیراز 

خبر داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع 
از پلیس فارس، سرهنگ سید جواد 
مأموران  داشت:  اظهار  رضوی 
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 

منزل  در  مقداری حشیش  فردی  شدند  مطلع  تخصصی  و  فنی  اقدامات  با 
خود در یکی از محله های شهرستان شیراز دپو و قصد فروش آن دارد که 

بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در 

بازرسی از آن منزل 58 کیلوگرم حشیش کشف کردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه در این خصوص یک 
بیان کرد: شهروندان می توانند  نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد، 
در صورت اطالع از فعالیت سوداگران مرگ گزارش آن را به پلیس 110 

اعالم کنند.

نایب قهرمانی بانوی خوزستانی 
در لیگ دارت امارات

دارت  لیگ  در  خوزستانی  بانوی 
قهرمانی  نایب  عنوان  به  امارات 

دست یافت.
به گزارش پایگاه خبری ورزش و 
جوانان خوزستان، اولین دوره لیگ 
دارت امارات روز گذشته دوشنبه با 
فلیپین،  امارات،  کشورهای  حضور 

بحرین و ایران برگزار شد.
پایان  در  گزارش،  این  اساس  بر 
این رقابت ها سارا خدادادی بازیکن 

به  شد  موفق  ایران  تیم  خوزستانی 
عنوان دومی دست پیدا کند.

از قهرمانان و مدال آوران  خدادادی 
خوزستانی در رشته دارت است.

دعوت تیرانداز خوزستانی 
به اردوی تیم ملی

تیرانداز خوزستانی به مرحله جدید 
اردوی تیم ملی فراخوانده شد.

ورزش  خبری  پایگاه  گزارش  به 
جدید  مرحله  خوزستان،  جوانان  و 
اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان 
از ششم تیرماه در تهران آغاز شد 
که محمدامین رهسپار از خوزستان 

در این اردو حضور دارد.
قالب  در  گزارش،  این  اساس  بر 
انتخابی  رقابت های  اردو،  این 
می شود  برگزار  نیز  تفنگ  رشته 

رقابت  حریفان  با  رهسپار  که 
خواهد کرد.ورزشکاران خوزستان، 
تهران، ایالم، آذربایجان غربی، قم 
اردو حضور  این  نیز در  لرستان  و 
ادامه  تیرماه   ۱۵ تا  اردو  دارند.این 

خواهد داشت.

تجلیل مسئوالن دشتستان از ملی پوشان 
هندبال ساحلی

مراسم تقدیر از دو قهرمان جهانی 
اسالمی  جمهوری  ساحلی  هندبال 
ایران با حضور جمعی از مسئولین 

شهرستان دشتستان برگزار شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل 
بوشهر،  استان  جوانان  و  ورزش 
مراسم تقدیر از دو قهرمان جهانی 
علیپور  علیرضا  ساحلی  هندبال 
مصباحی  رضا  و  ورزشکار  بعنوان 
هندبال  ملی  تیم  مربی  عنوان  به 
نوجوانان ایران با حضور جمعی از 

بنافی  مسئولین شهرستان دشتستان 
امام  مصلح  فرماندار، حجت االسالم 
بناری  سرهنگ  برازجان،  جمعه، 
کمارج  دشتستان،  سپاه،  فرمانده 
جوانان،،  و  ورزش  اداره  رئیس 
پیشکسوتان رشته هندبال و اعضای 
دشتستان  شهرستان  هندبال  هیئت 

برگزار شد.
این دو هندبالیست توانستند همراه 
مسابقات  در  اقتدار  با  ملی  تیم  با 
نوجوانان جهان در  هندبال ساحلی 

یونان مقام سوم را کسب کنند.

ناکامی سودجویان در قاچاق احشام

فرمانده انتظامی فسا از كشف 118 راس گوسفند قاچاق در بازرسی 
از یک دستگاه کامیون در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ  فارس،  پلیس  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
پلیس  افسران  كرد:  بیان  خبر  این  تشریح  در  قسام  محمدهاشم 
قاچاق  با  مبارزه  طرح  اجرای  راستای  در  فسا  شهرستان  آگاهی 
کامیون  دستگاه  یک  به  مواصالتی  محورهای  کنترل  حین  کاال، 
متوقف  بیشتر  بررسی  برای  را  آن  و  مشکوک  احشام   حامل 

کردند.
کامیون  این  از  بازرسی  در  انتظامی  مأموران  اینكه  بیان  با  وی 
انتقال به استان های مرزی  118 راس گوسفند قاچاق که به قصد 
بارگیری شده بود کشف شد، افزود: راننده برای سیر مراحل قانونی 

روانه دادسرا شد.
ستاد  به  مکشوفه  احشام  اینکه  به  اشاره  با  فسا  انتظامی  فرمانده 
ارزش  كارشناسان  کرد:  نشان  خاطر  شد،  تحویل  استان  تملیکی 

آنها را 5 میلیارد ریال برآورد كرده اند.
قاچاق  با  مبارزه  حوزه  در  اقتدار  با  پلیس  گفت:  قسام  سرهنگ 
مركز  و  كرد  خواهد  برخورد  شكنان  قانون  با  اساسی  كاالهای 
دریافت  آماده  روزی  شبانه  صورت  به   110 پلیسی  فوریت های 

اخبار و گزارش های شهروندان می باشد.

رئیس جدید هیئت کشتی استان بوشهر منصوب شد

بوشهر  استان  به عنوان رئیس جدید هیئت کشتی  عبدالرضا دشتی 
انتخاب شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان استان بوشهر؛ مجمع انتخابات هیئت کشتی استان بوشهر 
با حضور دبیر فدراسیون کشتی، مسئول امور استان های فدراسیون 
کشتی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان، معاون های ورزشی و 
بانوان اداره کل و اعضای مجمع برگزار شد و عبدالرضا دشتی با 19 

رأی بعنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.
برای  گذشته  سال  در  گفت:  آیین  این  در  کشتی  فدراسیون  دبیر 
حمایت مربیان فدراسیون کشتی بیش از 700 مربی در سراسر کشور 
مربی  از 1000  بیش  نیز  امسال  و  قرار گرفتند  بیمه  پوشش  تحت 

تحت پوشش بیمه سامان قرار خواهند گرفت.
ابراهیم مهربان افزود: هیئت های کشتی استان ها از پتانسیل آموزش 
و پرورش، شهرداری ها و هیئت ورزش های کارگری برای گسترش 

این رشته استفاده کنند.
وی اضافه کرد: امسال فدراسیون کشتی، تیم های ملی در رده های 
مختلف برای حضور در رویدادهای بین المللی را طی دو ماه آینده 

اعزام خواهد کرد.
کشتی  لیگ  مسابقات  بار  نخستین  برای  امسال  گفت:  مهربان 

نونهاالن برگزار خواهد شد.
گفت:  نیز  بوشهر  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست 
بجز  استان  شهرستان   7 در  افرازی  نرم  و  سخت افزاری  بخش  در 
شهرستان های جنوبی استان جم، کنگان و عسلویه زیرساخت ورزش 

کشتی فراهم شده است.
وی اضافه کرد: رشته کشتی یکی از هیئت های مدال آور استان است 

که در رده های پایه و قهرمانی فعالیت های خوبی انجام داده است.
خصوصی  بخش  ظرفیت های  از  شد:  یادآور  احمدی  صالح 
و  تسهیالت  راستا  این  در  و  شود.  اقدام  رشته  این  گسترش  برای 
حمایت های مطلوبی از سوی دستگاه ورزش نیز صورت می گیرد که 
ضمن توسعه زیرساخت های ورزش استان، زمینه اشتغال زایی برای 

فعاالن بخش ورزش نیز فراهم می شود.


