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

خط و نشان تیم پومسه هیئت تکواندو استان بوشهر 
در رقابت های لیگ برتر پومسه کشور

تیم پومسه استان بوشهر برای اولین 
بار در رقابت های لیگ برتر )جام 
ستارگان( آقایان حضور پیدا کرد 

و شروعی درخشان داشت.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
از روابط عمومی اداره کل ورزش 
مسابقات  بوشهر؛  استان  جوانان  و 
برگشت  دور  سوم  تا  اول  هفته 
شانزدهمین دوره لیگ برتر پومسه 
ستارگان«،  »جام  مردان  گروه  در 

در فدراسیون تکواندو برگزار شد.
مهدی کاشانیان سرمربی تیم پومسه 
هیئت تکواندو استان بوشهر گفت: 
تیم پومسه این استان با منتخبی از 
ایران و جهان در  قهرمانان پومسه 

رقابت ها لیگ برتر حضور دارد.
هیئت  تیم  کرد:  اظهار  وی 
اولین  برای  بوشهر  استان  تکواندو 
این  میدان  به  پا  زیاد  انگیزه  با  بار 
ما  هدف  و  می گذارد  رقابت ها 
برتر  تیم   ۴ جمع  در  گرفتن  قرار 
است، البته که تالش خود را برای 
اما  داریم  نتیجه  بهترین  گرفتن 
باید واقع گرا هم بود. سرمربی تیم 
پومسه هیئت تکواندو استان بوشهر 
گیالن  مازندران،  تیم های  افزود: 
بسیار خوب  تیم های  از  اصفهان  و 
این رشته هستند که سرمایه گذاری 
بسیار خوبی داشتند، همچنین تهران 

و البرز نیز تیم ها و بازیکنان بسیار 
را  آن ها  نمی توان  که  دارد  خوبی 

نادیده گرفت.
وی با اشاره به نتیجه مسابقات هفته 
اولی الی سوم عنوان کرد: از نتیجه 
راضی هستم، در ادامه برنامه خاصی 
باالتر  رده های  به  بتوانیم  تا  داریم 

جدول صعود کنیم.
استان  تکواندو  هیئت  تیم  هدایت 
کاشانیان  مهدی  عهده  بر  بوشهر 
به عنوان سرمربی، فرزان فرهی به 
نیز  صدری  عباس  و  مربی  عنوان 

سرپرستی را برعهده دارد.
اسامی نفرات برتر تا این هفته تیم 
در  بوشهر  استان  تکواندو  هیئت 
شرح  به  پومسه  مختلف  بخش های 

ذیل است:
خدامرادی رده سنی ۶۱ تا ۶۵ سال- 

اول
سال   ۶۵ باالی  سنی  رده  خاندان   

– دوم
 جاهد رده سنی ۵۱ تا ۶۰ سال – 

سوم
رسولی زاده رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال 

– چهارم
تیم ۱۸ تا ۳۰ سال در رده هفتم و 
تکواندو  هیئت  سال   ۳۱ باالی  تیم 
بوشهر ب در رده پنجم جدول قرار 

دارد.

هفته هشتم لیگ برتر هندبال مردان ایران؛ 
سقوط شهید شاملی کازرون به رده دوم با تفاضل گل 

شد  برگزار  حالی  در  ایران  مردان  هندبال  برتر  لیگ  هشتم  هفته 
در  فارس  هندبال  نماینده  کازرون  شاملی  شهید  هندبال  تیم  که 
دلیل  به  نفس گیر،  و  سخت  پیروزی  علی رغم  رقابت ها،  این 
واگذار  سپاهان  مبارکه  فوالد  به  را  جدول  صدر  گل،   تفاضل 

کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، 
هفته هشتم رقابت های لیگ برتر هندبال مردان ایران پس از دو هفته 
تعطیلی به پایان رسید و تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان توانست با 
کسب یک پیروزی خارج از خانه و به دلیل تفاضل گل بهتر دوباره 

به صدر جدول بازگردد.
در مهم ترین دیدار این هفته دو نیروی زمینی شهید شاملی کازرون 
دیدار  این  درنهایت  که  رفتند  یکدیگر  مصاف  به  زغال سنگ   و 

حساس با نتیجه ۲۶ بر ۲۵ به شهید شاملی به اتمام رسید.
در دیگر دیدار مهم این هفته فوالد مبارکه سپاهان در دیداری خارج 
از خانه به مصاف زاگرس اسالم آباد غرب رفت و با نتیجه ۳۳ بر 

۲۷ پیروز شد.
نتایج کامل دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر هندبال مردان ایران به 

شرح زیر است:
پرواز هوانیروز اصفهان ۲۱ - نخلستان دشتستان ۳۱
گیتی پسند اصفهان ۳۵ - نفت و گاز گچساران ۲۷

زاگرس اسالم آباد غرب ۲۷ - فوالد سپاهان اصفهان ۳۳
سپاهان نوین ۳۹ - رعد پدافند البرز ۳۳

نیروی زمینی شهید شاملی کازرون ۲۶ - زغال سنگ طبس ۲۵
پیکان خراسان ۲۴ - صنعت مس کرمان ۳۵

انتقام سخت دخترجوان از خواستگاری که از ازدواج منصرف شد

عکس های  انتقامجو  دختر  شد،  منصرف  ازدواج  از  خواستگار 
خصوصی با او را در اینستاگرام منتشر کرد

 به گزارش رکنا، ئیس پلیس فتای استان سمنان در تشریح این 
خبر گفت: چندی قبل مرد جوانی با مراجعه به پلیس فتا از انتشار 
تصاویر خصوصی اش در شبکه مجازی اینستاگرام خبر داد و گفت 

که فردی ناشناس قصد هتک حیثیت وی را دارد.
با توجه به حساسیت موضوع پرونده ای در این خصوص تشکیل 
شد و رسیدگی به آن در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار 

گرفت.
فنی  اقدامات  و  شاکی  سوی  از  شده  ارائه  مستندات  بررسی  با   
کارآگاهان پلیس فتا، هویت خانم جوانی که گرداننده این صفحه 
مجرمانه بود در کمترین زمان ممکن شناسایی شد و طی تحقیقات 
صورت گرفته، شاکی پرونده اظهار داشت این خانم قباًل از دوستان 
اجتماعی بنده در شبکه اجتماعی اینستاگرام بوده است؛ بنابراین به 

منظور پیگیری موضوع، متهم به پلیس فتا احضار شد.
سرهنگ فدائیان ادامه داد: پس از حضور متهم در پلیس فتا، او در 
مشاهده  با  ادامه  در  ولیکن  منکر هرگونه عمل مجرمانه شد  ابتدا 
مستندات و ادله  از سوی مهندسی سایبر این پلیس لب به اعتراف 
بنده  با  ازدواج  برای  گشود و گفت: چندی پیش شاکی پرونده، 
ارتباط برقرار کرد و پس از اخاذی و جریحه دار کردن احساساتم، 
این ارتباط را قطع کرده است با این حال بنده این تصاویر را در 

زمان ارتباطم با وی منتشر کرده ام و قصد هتک حیثیت ایشان را 
نداشتم.

پس از اظهارات شاکی و متهم، پرونده تکمیل و برای ادامه سیر 
مراحل قضایی به دادسرای عمومی و انقالب استان سمنان ارسال 

شد.
 این مقام انتظامی ضمن اشاره به ماده ۷۴۵ قانون جرائم رایانه ای بیان 
داشت: مطابق قانون هر فردی که به وسیله سیستم های رایانه ای یا 
مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی شخص دیگری را بدون 
رضایت وی منتشر کند و منجر به ضرر یا هتک حیثیت او شود، 
مجرم محسوب شده و مجازات متناسب برای آن درنظر گرفته شده 
است؛ لذا کاربران اینترنتی می بایست درخصوص کسب آگاهی از 

قوانین موجود در حوزه فضای مجازی توجه الزم را داشته باشند.

مقتول شیطان صفت زندگی دختر را تباه کرد 

به گزارش ساناپرس؛ مقتول شیطان 
 / تباه کرد  را  دختر  زندگی  صفت 

همه چیز برمال شد! 
مرداد   ۲۱ جوان  دختر  این  پرونده 
روز  آن  افتاد.  جریان  به   ۹۳ سال 
به  جوان  پسری  مرگ  گزارش 
و  شد  اعالم  تهران  جنایی  بازپرس 
کارآگاهان  از  تیمی  دستور وی  به 
حادثه  محل  راهی  تهران  جنایی 

شدند.
مقتول،  که  می داد  نشان  بررسی ها 
سمانه  نام  به  دختری  خانه  مهمان 
تهران  غرب  محله های  از  یکی  در 
بوده و در آنجا با ضربه چاقو به قتل 

رسیده است.
او  و  رفتند  سمانه  سراغ  مأموران 
چیدن  حال  در  حادثه  روز  گفت: 
به  که  بودم  آپارتمانی  در  اثاثیه 
کرده  کشی  اثاث  آنجا  به  تازگی 
بودم. آن روز دوستم سارا به کمکم 
چند  گذشت  از  پس  که  بود  آمده 
نام  به  عالقه اش  مورد  پسر  ساعت، 
فرهاد درحالی که غذا خریده بود، به 

آنجا آمد.
پس از صرف غذا، من به داخل اتاق 
رفتم تا وسایل آنجا را بچینم. دقایقی 
بعد صدای مشاجره سارا و پسر مورد 
اتاق  از  وقتی  و  شنیدم  را  عالقه اش 
با  که  دیدم  را  فرهاد  آمدم  بیرون 
چاقو زخمی شده و خون آلود روی 
که  سارا  و  من  است.  افتاده  زمین 
ترسیده بودیم فرهاد را به بیمارستان 
رساندیم اما او جانش را از دست داد.
سارا  جوان،  دختر  اظهارات  از  پس 
ادعا  بازجویی ها  در  و  شد  دستگیر 
کرد که در دفاع از خودش ضربه ای 

قصد  هرگز  و  زده  فرهاد  دست  به 
او گفت  است.  نداشته  را  او  کشتن 
که شب حادثه فرهاد نیت شومی در 
سر داشته و او ناچار شده در دفاع از 
که  خوری  میوه  چاقوی  با  خودش 
دست  به  ضربه ای  بوده،  میز  روی 
فرهاد بزند اما هرگز تصورش را هم 
نمی کرده که همین ضربه به قیمت 

جان فرهاد تمام شود.
در  بعد  مدتی  جوان،  دختر  این 
محاکمه  میز  پای  کیفری،  دادگاه 
رفت و اظهارات خود را تکرار کرد 
و گفت: در دفاع از خودش مرتکب 
نیز  دادگاه  قضات  است.  شده  قتل 
قتل  شدند،  شور  وارد  آنکه  از  پس 
رأی  و  دادند  تشخیص  عمد  شبه  را 
را  عمدی  قتل  اتهام  از  سارا  برائت 

صادر کردند. 
قصاص  از  متهم  ترتیب  این  به 
تأیید  از  پس  پرونده  و  گریخت 
دادسرای  احکام  اجرای  به  حکم، 

جنایی تهران فرستاده شد.
سارا به پرداخت دیه و ۴ سال و ۴ 
اگر  و  بود  شده  محکوم  زندان  ماه 
چه دوران محکومیت اش را سپری 
کرده بود، اما توان پرداخت دیه را 
میله های  پشت  همچنان  و  نداشت 
که  این  تا  می کرد  سپری  زندان 
تیم صلح و سازش دادسرای جنایی 
عمل  وارد  او  نجات  برای  تهران، 
خیرین  کمک  با  سرانجام  و  شدند 
آزادی  مقدمات  و  تهیه  دیه  مبلغ 
پس  او  شد.  فراهم  زندان  از  سارا 
زندان  از  حبس،  سال   ۸ گذشت  از 
خانواده اش  آغوش  به  و  شد  آزاد 

برگشت.

تیم های برتر اسکیت قهرمانی استان بوشهر 
مشخص شدند

سرعت  اسکیت  استانی  مسابقات 
قهرمانی استان بوشهر با قرار گرفتن 
ستارگان خلیج فارس در رتبه نخست 

پایان یافت.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان استان بوشهر؛ مسابقات استانی 
در  استان  قهرمانی  سرعت  اسکیت 
حضور  با  نوجوانان  و  نونهاالن  رده 
پسران  بخش  دو  در  ورزشکار   210
و دختران در قالب 6 تیم در پیست 
اسکیت 22 بهمن بوشهر برگزار شد 
که در رده دختران باشگاه ستارگان 

بوشهر، هیئت دشتستان  فارس  خلیج 
و هیئت گناوه اول تا سوم شدند.

تیم های  پسران  بخش  در  همچنین 
باشگاه ستارگان خلیج فارس بوشهر، 
گناوه  هیئت  و  دشتستان  هیئت 
عناوین اول تا سوم این رقابت ها را 

کسب کردند.

دستگیری عامالن تهدید با سالح گرم در جهرم

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم از دستگیری دو متهم که اقدام به تهدید 
شهروندان با استفاده از سالح گرم کرده بودند، خبر داد.

خسرو  سرهنگ  فارس،  پلیس  از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
رزمجویی اظهار داشت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110  مبنی 
بر یک مورد تهدید با سالح گرم در یکی از محله های شهرستان، بالفاصله 

مأموران کالنتری 11 جمهوری در محل حضور پیدا کردند.
تحقیقات  انجام  و  جرم  وقوع  محل  به  مأموران  اعزام  از  پس  افزود:  وی 
سوار  مسلح  جوان  نفر  دو  شد  مشخص  شاکی  اظهارات  و حسب  میدانی 
بر خودرو پژو پارس مجهز به کلت کمری اقدام به تهدید آنان کرده و 
سپس از  محل متواری  شده اند که با توجه به حساسیت موضوع شناسایی 

و دستگیری متهمان در دستور کار قرار گرفت.  
سرهنگ رزمجویی ادامه داد: بالفاصله با اجرای طرح مهار در چندین نقطه 
از محل وقوع جرم، متهمین در حین حرکت با خودرو مشاهده شدند که با 

دیدن مأموران انتظامی اقدام به فرار کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با بیان اینکه در عملیات تعقیب و گریز، 
متهمان اقدام به تیراندازی به سمت مأموران می کنند، گفت: درنهایت پس 

از طی مسافتی تعقیب و گریز، خودرو متوقف و متهمان دستگیر شدند.
سرهنگ رزمجویی با اشاره به کشف یک قبضه سالح کلت کمری، دو 
قبضه خشاب،17 عدد تیرجنگی، یک قبضه ساتور و دوقبضه چاقو و قمه 
از این متهمان، خاطرنشان کرد: امنیت خط قرمز پلیس است و افرادی که 
بخواهند نظم و آرامش شهروندان را خدشه دار کنند با برخورد قاطعانه و 

قانونی پلیس روبرو خواهند شد.

برگزاری مسابقات والیبال بانوان یادواره 
شهید مدافع سالمت در جزیره خارگ

یادواره  بانوان  والیبال  مسابقات 
جزیره  در  سالمت  مدافع  شهید 

خارک برگزار شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
از روابط عمومی اداره کل ورزش 
این  بوشهر،  استان  جوانان  و 
پرستار  روز  مناسبت  به  مسابقات 
سهیال  مرحومه  یاد  گرامیداشت  و 

والیبالیست های  از  که  خراسانی 
فقید جزیره خارگ و اولین شهید 
مدافع سالمت جزیره خارگ بودند 
در سالن ورزشی فجر امید خارگ 
برگزار شد. در پایان این مسابقات 
تیم های نیکا، پایانه نفتی خارگ و 
امید به ترتیب مقام های اول تا سوم 

را کسب کردند.

باخت فوالدمردان در دومین مسابقه تدارکاتی

در  تدارکاتی اش  مسابقه  دومین  در  خوزستان  فوالد  فوتبال  تیم 
امارات مغلوب شد.

به گزارش خوزستان اسپورت، تیم فوالد خوزستان در دومین مسابقه 
تدارکاتی اش در کشور امارات برابر تیم الشارجه به میدان رفت که 

این دیدار با یک گل به نفع میزبان خاتمه یافت.
الحمادی  عبداهلل  امارات،  الشارجه  باشگاه  سایت رسمی  اعالم  طبق 
فوالدمردان  دروازه  درون  پایانی  دقایق  در  را  بازی  این  گل  تنها 

جای داد.
اردو  در  حاضر  بازیکنان  تمامی  از  مسابقه  این  در  نکونام  جواد 
بگیرند.  قرار  مسابقه  شرایطی  در  شاگردانش  همه  تا  کرد  استفاده 
البته شهاب گردان، آیاندا پاتوسی و اشکان دژاگه غایبان این اردوی 
فوالدمردان هستند، وریا غفوری نیز به دلیل دیر اضافه شدن به اردو 

در دیدار امروز مورد استفاده قرار نگرفت. 
مجید علیاری و وحید حیدریه نیز زیر نظر کادر پزشکی برای ادامه 

مسابقات آماده شدند.

در تیم الشارجه امارات هم ستاره های گرانقیمیتی چون پابلو الکاسر، 
پیانیچ، مانوالس، کامارا، دیوپ، ملونی، پریرا، گوستاوو و کایو به 

میدان رفتند.
شایان ذکر است، اردوی فوالد خوزستان در کشور امارات همچنان 
برنامه  در  هم  دیگر  تدارکاتی  مسابقه  یک  و  داشت  خواهد  ادامه 

فوالدی ها قرار گرفته است.

از  داراب  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری یک سوداگر مرگ و کشف 
بیش از 108 کیلوگرم انواع مواد مخدر 

خبر داد.
از  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
نوشاد  علیرضا  سرهنگ  فارس،  پلیس 
بازرسی  و  ایست  مأموران  کرد:  بیان 
قالتویه شهرستان داراب هنگام کنترل 

خودروهای عبوری در محور بندرعباس-شیراز به یک سواری پژو 405 
مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو 108 کیلو و 810 گرم انواع مواد 
مخدر )79 کیلوگرم تریاک، 19 کیلو و 320 گرم مرفین، 9 کیلو و 500 

گرم حشیش و 990 گرم کراک( کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان داراب با اشاره به اینکه در این خصوص یک 
کرد:  تصریح  شد،  معرفی  قضائی  مرجع  به  و  دستگیر  مرگ  سوداگر 
اقدامات  اولویت  در  مخدر  مواد  توزیع کنندگان  و  قاچاقچیان  با  مبارزه 
این فرماندهی است و پلیس اجازه جوالن به اینگونه افراد را نخواهد داد.

کشف 108 کیلوگرم مواد مخدر 
در داراب

از  کالهبرداری  درخصوص  جنوبی  خراسان  فتای  پلیس  رئیس 
کاربران فضای مجازی با ترفند کمک به افراد نیازمند به بهانه شب 

یلدا هشدارداد.
الوانی، اظهار کرد: در طی  به گزارش حادثه 24، سرهنگ قدرت 
با توجه به نزدیک شدن شب یلدا مجرمان سایبری  روزهای اخیر 
نیازمند از کاربران فضای  افراد  به  انتشار آگهی به بهانه کمک  با 

مجازی کالهبرداری می کنند.
عکس  انتشار  و  فریبنده  تبلیغات  با  سایبری  مجرمان  افزود:  وی   
میان  در  دریافتی  مبالغ  اینکه  بیان  با  و  نیازمند  افراد  زندگی  از 
خانواده های نیازمند توزیع خواهد شد، سعی دارند احساسات کاربران 

فضای مجازی را تحریک کرده و از آنان کالهبرداری کنند.
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی افزود: در این روش، کالهبرداران 
سایبری با انتشار آگهی های فریبنده و قرار دادن شماره حساب و 
شماره  این  به  می خواهند  مجازی  فضای  کاربران  از  شماره کارت 

حساب ها و شماره کارت ها پول واریز کنند.
در کمین هستند  سایبری همیشه  مجرمان  اینکه  به  اشاره  با  الوانی 
فضای  به کاربران  سایبر کالهبرداری کنند،  فضای  از کاربران  تا 
مجازی توصیه کرد با توجه به نزدیکی شب یلدا و افزایش چشمگیر 
اغواکننده  تبلیغات  به  مجازی،  فضای  در  سایبری  مجرمان  تبلیغات 
و  نکرده  توجه  خصوص  این  در  سایبری  تبهکاران  فریبنده  و 

تأمین  برای  را  مبلغی  دارند  قصد  چنانچه  و  نخورند  را  آنان  فریب 
نیازمندی های خانواده های مستمند واریز کنند، حتمًا این مبلغ را به 
شماره حساب هایی که از طریق رسانه های دیداری و شنیداری معتبر 

کشور معرفی می شود، واریز کنند.
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا 
دریافت  آماده   www.cyberpolice.ir الکترونیکی  آدرس  به 
گزارش های مردمی بوده و کاربران گرامی می توانند آخرین اخبار، 
حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند ضمنًا 
شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریت های سایبری پلیس 
فتا به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سؤاالت شهروندان 

در سراسر کشور است.

هشدار! این آگهی های شب یلدا کالهبرداری است


