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صفحه  پیامبر گرامی اسالم  پیامبر گرامی اسالم)ص( :)ص( :

دونده فارسی بر سکوی دوم رقابت های 
دوومیدانی دانش آموزان کشور

بنیامین طهماسبی دونده فارسی مقام 
دوم دو ۱۱۰ متر با مانع رقابت های 
دوومیدانی دانش آموزان کشور را 

از آن خود کرد.
طلوع  روزنامه  دریافتی  به گزارش 
از روابط عمومی اداره کل ورزش 
هشتمین  و  سی  فارس،  جوانان  و 
رشته های  ورزشی  مسابقات  دوره 
دانش آموزان  دوومیدانی  و  شطرنج 
»دانش آموز  شعار  با  کشور 
محیط  حافظ  و  دوستدار  ورزشکار 

زیست« در شهرکرد آغاز شد.
در ماده دو 110 متر با مانع بنیامین 
توانست  فارس  استان  از  طهماسبی 

بر  ثانیه   15/02 رکورد  ثبت  با 
سکوی دوم این رقابت ها بایستد.

در این دوره از مسابقات ۸۰۰ نفر 
ورزشی  سالن  در  پسر  دانش آموز 
شهدا گمنام مجموعه ورزشی شهدا 
رشته های  در  استان  دانش آموزان 
رقابت  به  شطرنج  و  دوومیدانی 

می پردازند.

هیئت ورزش های همگانی فارس، مقام اول کشور در سال ۱۴۰۰

استان  همگانی  ورزش های  هیئت  مربوطه  فدراسیون  ارزیابی  در 
فارس در سال 1400 مقام نخست کشور را به خود اختصاص داد.

کل  اداره  عمومی  روابط  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
هیئت  رئیس  فطرت  پاک  سیروس  فارس،  جوانان  و  ورزش 
ورزش های همگانی با اعالم این خبر گفت: بر اساس نامه فدراسیون 
ورزش های همگانی و ارزیابی صورت گرفته، استان فارس در تیپ 
یک استان های بزرگ و کالن شهرها رتبه اول کشور را به خود 

اختصاص داده است.
استانی توسط  ارزیابی عملکرد هیئت های  افزود: شاخص های  وی 
فدراسیون ورزش های همگانی در زمینه اجرای طرح هایی از جمله 
جامعه فعال شامل مشارکت در برگزاری پویش های آگاهی بخشی، 
تربیت  و  آموزشی  دوره های  شهروندی،  و  عمومی  کارگاه های 
شامل حمایت  فعال  محیط  بدنی، طرح  تربیت  و  تندرستی  مربیان 
از توسعه شهرهای فعال با محوریت توزیع اقالم ورزشی و توسعه 

باشگاه های کودکان است.
قرار  ارزیابی  مورد  شاخص های  دیگر  از  داد:  ادامه  فطرت  پاک 
گرفته اجرای طرح مردم فعال، شامل طرح ملی پیاده روی ایرانیان، 
آمادگی جسمانی، لیگ پیالتس، دیسک طالیی، کراسفیت، طناب 
طبیعت  الکترونیک،  ورزش های  فکری،  بازی های  داژبال،  زنی، 
سیستم  طرح  همچنین  و  است  ابتکاری  فعالیت های  نیز  و  گردی 
فعال شامل جلب مشارکت حامیان مالی، تربیت خادمان ورزش های 
همگانی، فعالیت بدنی و ورزشی و همچنین بهره گیری از ظرفیت 
هیئت های  عملکرد  ارزیابی  شاخص های  دیگر  از  شهرداری ها 

استانی توسط فدراسیون ورزش های همگانی بوده است.
ورزش های  هیئت  داشت:  بیان  همگانی  ورزش های  هیئت  رئیس 
دوره  دو  طی  که  است  بوده   ۱۶ رتبه  گذشته  دوران  در  همگانی 
اخیر جزو استان های برتر کشور و حائز رتبه اول تا سوم کشور 

بوده است.

پاک فطرت با تشریح فعالیت های این هیئت گفت: هیئت همگانی 
و  برنامه   ۲۵۰ و  هزار  یک  از  بیش   ۱۴۰۰ سال  در  فارس  استان 
فعالیت همگانی در سطح استان فارس شامل پیاده روی، کوهپیمایی، 
گردشگری، ورزش های صبحگاهی و عصرگاهی، طبیعت گردی 
و همچنین ۸۶ دوره آموزشی رسمی مربیگری و تئوری مربیگری 
رومیزی ۷۵ کارگاه و سمینار آموزشی برگزار کرده است، میزبانی 
مطلوب مسابقات چوگو کشوری و تولید ۶۰۰ پیام فرهنگی مروج 
این هیئت در سال گذشته  اقدامات  از دیگر  ورزش های همگانی 

بوده است.
در  فارس  استان  همگانی  ورزش های  هیئت  داشت:  اظهار  وی 
برنامه   ۳۱۰ نیز  امسال  تیرماه  پایان  تا   ۱۴۰۱ سال  نخست  نیمه 
همگانی ۲۰۰ برنامه فرهنگی اجتماعی در قالب بسته های فرهنگی 
و  پویش ها  در  پوستر  و  پادکست  کلیپ،   ۷۰ تهیه  ورزشی،  و 
و  کالس   ۳۸ برگزاری  و  است  داده  انجام  اجتماعی  برنامه های 
و  فعالیت  جمله  از  نفر   ۸۰ و  هزار  قالب  در  آموزشی  دوره های 

برنامه های هیئت همگانی فارس است.
پاک فطرت در پایان گفت: امید است، همواره با مساعدت مدیران 
استانی و شهرستانی شاهد مشارکت حداکثری مردم در برنامه های 
نیز  و  باشیم  جامعه  در  از کم تحرکی  با هدف جلوگیری  ورزشی 
ورزش همگانی استان فارس کماکان در سال جاری و در سنوات 

آتی در جایگاه برتر کشور بماند.

تن فروشی از فقر به قتل ختم شد

به  را  فرزندش  تنگدستی  و  فقر  شدت  از  که  زنی  قتل  عامالن 
خانواده ای سپرده و قربانی رابطه نامشروع شده است، به زودی در 

دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شوند.
پلیس زمانی از زندگی تلخ این زن آگاه شد که مردی به مأموران 
خبر داد جسد او پیدا شده است. این مرد که باغداری در شهرری 
است به مأموران گفت چوپانش جسد یک زن را پیدا کرده است. 
باغدار هستم و چندین  بود، گفت: من  دیده  آنچه  توضیح  او در 

رأس گوسفند نیز دارم.
چوپانم گوسفندها را برای چرا برده بود که به من گفت جسد یک 
زن را در کانال آب پیدا کرده است. من خودم را به محل رساندم 
و جسد زن جوان را دیدم که کنار کانال بود و پتویی هم روی 
آن انداخته بودند. همان موقع با پلیس تماس گرفتم. وقتی مأموران 
در  کردند،  مشاهده  را  جوان  زن  جسد  و  شدند  حاضر  محل  در 
بررسی های اولیه پی بردند این زن در همان حوالی زندگی می کرده 

و مدارک همراهش نشان داد پریا نام دارد.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی و انجام آزمایش های الزم اعالم 
شد این زن خفه شده و به قتل رسیده است. درحالی که مأموران به 
دنبال عامل یا عامالن قتل بودند، متوجه شدند این زن دختری به نام 
ساناز داشت که او را به خانواده ای سپرده است. زوجی که ساناز را 

به سرپرستی قبول کرده بودند شناسایی شدند. 
شدید  فقر  دلیل  به  پریا  گفتند  مأموران  به  بازجویی ها  در  آن ها 

بچه اش را به آن ها سپرد.
از  او  پدرخوانده ساناز گفت: پریا را مدت ها بود که می شناختم. 
ابتدا هم زن مرفهی نبود، اما بعد از مرگ شوهرش دچار فقر مطلق 
شد و وضعیت زندگی او خیلی بد شد. او و ساناز تنها شده بودند 
وقتی  روز  یک  می کردند.  زندگی  متروکه  ساختمان  یک  در  و 
پریا حالش خیلی بد بود و از شدت فقر دیگر نمی توانست کاری 
بکند بچه اش را پیش من و همسرم آورد و گفت شما از این بچه 

نگهداری کنید.
به  بودیم،  ناراحت  بود خیلی  بچه دچارش  این  از وضعیتی که  ما 

بچه  مانند  را  او  کنیم.  بزرگ  را  ساناز  قبول کردیم  همین خاطر 
زندگی  برایش  توانمان  حد  در  و  می کنیم  و خشک  تر  خودمان 

خوبی درست کرده ایم. 
ساناز با ما زندگی خوبی دارد، پریا هم هیچ وقت به دیدنش نیامد و 

ما نمی دانیم چرا او کشته شده است.
ابهام بود و هیچ ردی از  درحالی که راز مرگ پریا همچنان در 
اتهام  به  احمد  نام  به  جوانی  بود،  نیامده  دست  به  او  قتل  عامالن 

سرقت موتورسیکلت بازداشت شد. 
احمد در بازجویی ها از راز قتل پریا پرده برداشت و گفت: من به 
همراه چهار نفر دیگر از اقوامم که پاکستانی هستند پریا را کشتیم. 
قرار بود در قبال پرداخت ۵۰ هزار تومان با او رابطه داشته باشیم، 
یکی از اقوامم به نام سعید با پریا درگیر شد و در این درگیری ما 

پریا را به قتل رساندیم و فرار کردیم.
داشتند،  دست  قتل  در  که  را  محمود  و  احمد  سعید،  مأموران 
فراری  همچنان  پرونده  این  دیگر  متهم  دو  اما  کردند؛  بازداشت 
بودند. وقتی سه متهم درباره قتل بازجویی شدند، هرکدام قتل را 
فراری  متهم  دو  مدعی شدند  درنهایت  و  انداختند  دیگری  گردن 

عامل جنایت هستند.
به این ترتیب با توجه به دستگیر نشدن دو متهم دیگر کیفرخواست 
دادگاه  به  رسیدگی  برای  پرونده  و  صادر  آن ها  از  نفر  سه  علیه 
کیفری استان تهران فرستاده شد. این متهمان بعد از تعیین شعبه به 

زودی پای میز محاکمه می روند.

»شیکر« کوچک اما ویرانگر؛ 
والدین با دیدن این وسیله نگران شوند

استفاده  ابزارهای  از  یکی  »ِشیکر« 
این  که  است  »ُگل«  مخدر  ماده 
هر  در  می توان  راحتی  به  روزها 
جالب  یافت.  دست  آن  به  مغازه ای 
اینجاست خرید و فروش و همچنین 
به همراه داشتن این وسیله جرم است.
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، 
دارند،  کوچکی  شمایل  و  شکل 
عکس های جالبی بر روی آنها چاپ 
چیست  ندانی  اگر  حتی  است،  شده 
یک  برای  که  نباشی  میل  بی  شاید 
آنها  از  یکی  است  شده  که  هم  بار 
نحوه کار  از  بگیری و سر  را دست 
ظاهری  تبلیغات  درآوری!  کردنش 
نقطه مشترک تمامی موادهای مخدر 
و آالت و ادوات استعمال مواد مخدر 

است.
که  آنهایی  است  »ِشیکر«  اسمش 
باکالس تر هستند به آن »ریگنرز« 
هم می گویند، کار اصلی آن سابیدن 
ماده مخدر گل است تا برای استعمال 
آماده شود؛ ماده مخدر »گل« که با 
می شود  شناخته  نیز  جوانا  ماری  نام 
که  است  خطرناکی  مواد  جمله  از 
بیشترین مصرف مواد بین جوانان را 
البته  و  است  داده  اختصاص  به خود 

اعتیاد آور است.
عالئمی از قبیل افزایش ضربان قلب، 
شکل گیری  و  بی قراری  حس  بروز 
توهمات پس از مصرف گل مشاهده 
به صورت  نیز  ترک  عالئم  می شود. 
و  قلب  تپش  باز  و  شدید  اضطراب 

کالفگی خود را نشان می دهد.
می توان گفت از جمله مواد مخدری 
که شاید خانواده های ایرانی با آن و 
آشنایی  آن  ادوات مصرف  و  آالت 
ِشیکر  است؛  »گل«  باشند  نداشته 
یکی از آالت استفاده از ماده مخدر 
راحتی  به  روزها  این  که  است  گل 
کیوسکی  و  مغازه  هر  در  می توان 
مشاهده کرد و جای سؤال است که 
چرا این ابزار و آالت آنقدر آسان در 

دسترس همه افراد هستند!
اگر  است،  جرم  »ِشیکر«  داشتن 
پلیس ببیند، هم آن وسیله را توقیف 
را  فردی که »ِشیکر«  می کند و هم 
اما  می کند،  دستگیر  را  است  داشته 
و  وسیله  این  بودن  جرم  از  مهم تر 
حتی دستگیر شدن توسط پلیس بحث 
است؛  وسیله  این  از  والدین  آگاهی 
وسیله  این  که  فردی  گفت  می توان 
درصد   ۹۹ احتمال  به  باشد  داشته  را 
کرده  تهیه  را  آن  استفاده  قصد  به 
خانواده ها  که  است  مهم  این  است. 
ابزارهایی استفاده مواد مخدر که هر 
روز به شکل و رنگ جدیدی در بازار 
جای خود را باز می کنند را بشناسند 
تا بتوانند هرچه سریع تر جلوی اعتیاد 

فرزندان خود را بگیرند.
کنید  مشاهده  می توانید  زیر  فیلم  در 
که ماده مخدر گل را چگونه می توان 
آماده مصرف کرد؛ این فیلم با هدف 
همچنان  و  والدین  بخشی  آگاهی 
فروشندگان  و  خریداران  به  هشدار 
شده  تهیه  مخدر  مواد  استفاده  آالت 

است.
اینکه  از  جدا  مخدر  مواد  بحث  در   
به  مانند فروش سیگار  قوانین  برخی 
افراد زیر ۱۸ سال که در گزارش های 
اجرا  کرده ایم،  اشاره  آن  به  قبلی 
چرا  که  کرد  بررسی  باید  نمی شود 
ابزارهای استفاده موادمخدر به راحتی 
قابل دسترسی هستند و با قیمت های 
روزنامه  کیوسک های  از  ارزان 
به  اینترنتی  سایت های  تا  فروشی 

فروش گذاشته می شوند!

ماجرای خودکشی پدر خشمگین 
پس ازقتل مادرزن

اختالف  دلیل  به  ساله   34 مردی  گفت:  فسا  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
خانوادگی و عدم کنترل خشم، مادر زن 46 ساله خود را به قتل رساند و 

زن خود را نیز مجروح کرد.
تشریح  در  قسام  محمدهاشم  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
این خبر اظهار کرد: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر 
انتظامی بخش  درگیری منجر به قتل در زاهدشهر فسا، بالفاصله مأموران 

شیبکوه به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: مأموران در بررسی های اولیه مطلع شدند که مردی 34 ساله به 
دلیل اختالف خانوادگی، مادر زن خود را با اسلحه کمری به قتل رسانده 
و به سمت همسر خود نیز تیراندازی و وی را مجروح و پس از آن اقدام 

به خودکشی کرده است.
مجروح  فرد  عمومی  حال  اینکه  بیان  با  فسا  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اختالف خانوادگی  دلیل  به  قاتل و همسرش  است، گفت:  رضایت بخش 
پرونده ای در مرجع قضائی در حال رسیدگی داشته اند و دارای سه فرزند 

نیز می باشند.
برای  آن  تلخ تر  تبعات  و  تلخ  واقعه  این  خاطرنشان کرد:  قسام  سرهنگ 
همسِر قاتل و فرزندانش، از اختالفات خانوادگی و عدم کنترل خشم نشات 
گرفته است که با مراجعه به موقع به مشاور خانواده و ریشه یابی مشکالت 
این زوج و سعی در حل آن، از وقوع این واقعه تأسف بار جلوگیری می شد.

  انهدام اعضای باند حفاری غیرمجاز 
در مناطق تاریخی فیروزآباد

گفت:  فیروزآباد  انتظامی  فرمانده 
پلیس این فرماندهی 3 نفر جوینده 
در  را  عتیقه  و  تاریخی  اشیای 
یکی  در  غیرمجاز  حفاری  حال 
دستگیر  شهرستان  این  تپه های  از 

کردند.
پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 

سرهنگ مهدی جوکار در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: شب گذشته 
با کسب خبری مبنی بر حفاری غیرمجاز توسط چند فرد سودجو در یکی 
از تپه های حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از 

مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.
اقدامی  در  محل  در  حضور  با  عمومی  امنیت  پلیس  مأموران  افزود:  وی 
آن  از  بازرسی  در  و  دستگیر  حفاری  حال  در  را  جوان  مرد   3 غافلگیرانه 
محل، ابزارآالت حفاری، لپ تاپ، فلزیاب و یک قاشق تاریخی کشف و 3 

دستگاه سواری را نیز توقیف کردند.
فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه 
را 2 میلیارد ریال برآورد کرده اند، اظهار داشت: متهمان با تشکیل پرونده 

روانه دادسرا شدند.

موفقیت سوارکاران بوشهری در مسابقات 
قهرمانی کشور

در  بوشهر  استان  سوارکاران 
مسابقات قهرمانی کشور عملکردی 

موفق ثبت کردند.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  جوانان  و  ورزش  کل 
بوشهر؛ هفته دوم مسابقات تابستانه 
میزبانی  به  کشوری،  اسبدوانی 
استان تهران در پیست سوارکاری 
که  شد  برگزار  تهران  نوروزآباد 
اسب ارس سلطان سهیل به مالکیت 
با  بوشهر(  )از  ناصری  علیرضا 
محمد  چابک سواری  و  مربیگری 
اول  مقام  کسب  به  موفق  سپهوند 

این دور از مسابقات شد.
همچنین اسب نام توربو یو اچ ام به 
گناوه(  )از  موسایی  یاسر  مالکیت 
و  خنجرزاده  آیت  مربیگری  با 
چابک سواری محمد سپهوند موفق 
از  دور  این  اول  مقام  کسب  به 

مسابقات شد.

حضور مربی کازرونی در دوره بین المللی والیبال

سرویس ورزشی/ علیرضا گلچین: 
اخذ  به  موفق  کازرونی  مربی 
مدرک بین المللی سطح یک والیبال 
فارس  استان  والیبال  شد.هیئت 
بین المللی  یک  سطح  دوره  میزبان 
زیر نظر استاد جواد مهرگان )رئیس 
والیبال(  فدراسیون  آموزش  کمیته 

و چنگیز آکار چشمه مربی مشهور 
هیئت  معرفی  با  که  بود  ترکیه ای 
محمد  کازرون،  شهرستان  والیبال 
ستاره  تک  باشگاه  از  زاده  خالقی 
شرکت  کالس  این  در  کازرون 
بین المللی  مدرک  اخذ  به  موفق  و 

سطح یک شد.

صعود بانوی کوهنورد کازرونی به قله
کازبک گرجستان

سرویس ورزشی/ علیرضا گلچین: 
موفق  کازرونی  کوهنورد  بانوی 
کشور  کازبک  قله  صعود  به 

گرجستان شد.
کوهنورد  بانوی  بشارتی  سمیه 
موفق  کازرون  پرتالش 
متری   ۵۰۴۷ قله  صعود  به 

گرجستان  کشور  در   کازبک 
شد.

در  قرارگیری  خاطر  به  قله  این 
درجه  لحاظ  از  شمالی  عرض های 
کوهستان های  با  صعود  سختی 
به  و  می کند  برابری  هیمالیا 

هیمالیای کوچک معروف است.

نمایندگان بوشهر در مسابقات 
قهرمانی تکواندو ارتش جمهوری اسالمی ایران 

دو مدال کسب کردند
مسابقات  در  بوشهر  نمایندگان 
ارتش  تکواندو  انتخابی  و  قهرمانی 
به  موفق  ایران  اسالمی  جمهوری 

کسب دو مدال برنز شدند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
این دوره  بوشهر؛ در  استان  جوانان 
انتخابی  منظور  به  که  رقابت ها  از 
جهت شرکت در مسابقات تکواندو 
جهان  ارتش های  و  مسلح  نیروهای 
شبانی،  منصور  شد،  برگزار  سیزم 
سنی  رده  در  بوشهری  تکواندوکار 
باالی ۳۰ سال در بخش پومسه در 
تکواندو  رقابت های  سوم  جایگاه 

ارتش های ایران قرار گرفت.

ورزشکار  دیگر  زاده  عنایتی  امین 
بوشهر با برتری برابر رقبا در وزن 
بر  بخش کیوروگی  کیلوگرم   -۶۳
ایستاد و به مدال برنز  سکوی سوم 

رسید.
مسابقات تکواندو قهرمانی تکواندو 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در دو 
بخش کیوروگی و پومسه در گروه 

مردان، در تهران برگزار شد.

كشف 100 كیلو تریاك در محور سپیدان-شیراز

فرمانده انتظامی سپیدان از توقیف سواری پژو و کشف 100 کیلو 
مواد مخدر از نوع تریاك در این شهرستان خبر داد.

اظهار  فداكار   احمد  سرهنگ  فارس،  پلیس  دریافتی  گزارش  به 
با  قاطع  برخورد  و  انتظامی  اقدامات  تشدید  راستای  در  داشت: 
قاچاقچیان مواد مخدر، روز گذشته مأموران انتظامی سپیدان حین 
کنترل خودروهای عبوری در محور سپیدان-شیراز به یک سواری 
پژو 405 مشکوک و دستور ایست را صادر كه راننده بدون توجه 

اقدام به فرار كرد.
وی با بیان اینكه پس از طی مسافتی تعقیب و گریز با توجه به 
شد،  متواری  و  رها  را  خودرو  راننده  منطقه  جغرافیایی  موقعیت 

تصریح كرد: در بازرسی از آن سواری 100 كیلو  مواد مخدر از 
نوع تریاك کشف شد.

دستگیری  برای  تالش  اینكه  بیان  با  سپیدان  انتظامی  فرمانده 
قاچاقچی متواری با جدیت ادامه دارد، گفت: در این خصوص یك 
سواری پژو پارس با 4 سرنشین كه اسكورت محموله بود توقیف 

و سرنشینان نیز دستگیر شدند.
با  شهرستان  این  انتظامی  نیروی  كرد:  تصریح  فداكار  سرهنگ 
جدیت مبارزه با سوداگران مرگ را در دستور کار خود قرار داده 
است و شهروندان می توانند هرگونه موارد مشکوک را به مرکز 

فوریت های پلیسی 110 گزارش دهند.

برگزاری اردوی نونهاالن بسکتبالیست دختر استان فارس به میزبانی کازرون

انتخابی  اردوی  مرحله  دومین  گلچین:  علیرضا  ورزشی/  سرویس 
به  کشوری  مسابقات  در  حضور  جهت  فارس  نونهاالن  بسکتبال 
میزبانی شهرستان کازرون با حضور 17 نفر بازیکن از شهرستان های 
استان برگزار شد. الزم به ذکر است که 10 نفر از بازیکنان و مربی 

تیم منتخب از شهرستان کازرون هستند.
اسامی بازیکنان و مربیان کازرون: 1-رزیتا نژادی 2-رکسانا گلستان 
نیا 3-ستایش مظفری 4-ستایش دریسی 5-صدف قدرت زاده 6-مانا 

عباس پور 7-بهار اسکندری 8- درسا سهرابی
مربی تیم: مرضیه زنگنه، کمک مربی: مریم آزادی


