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گلچین:  علیرضا  خبری/  سرویس 
قهرمانی  مسابقات  دوره  هشتمین 
کاراته بانوان کشور سبک شوتوکان 
شهر  در  شهریورماه   ۲۵ و   ۲۴  jks
کاراته کا  نفر   ۶۵۰ حضور  با  مشهد 

از ۱۴ استان کشور برگزار گردید.
در این دوره از مسابقات، تیم کاراته 
مقام  کسب  به  موفق  فارس  استان 

سوم کشوری شد. 
زینب  فارس  استان  از  اعزامی  داور 
کنندگان  شرکت  و  سبزدوده 
شهرستان کازرون با مربیگری الهام 
مقام  رنجبر،  فاطمه  شامل؛  سبزدوده 
دوم کاتا، سیده ملیکا موسوی، مقام 
سوم کاتا، آرزو محمدی، مقام سوم 

کاتا بودند.

و  کهگیلویه  هاکی  هیئت  رئیس 
بویراحمد گفت: رشته ورزشی هاکی 
آزاد  دانشگاه  تخصصی  دروس  به 

اسالمی واحد یاسوج افزوده شد.
در  سه شنبه  روز  گشتاسبی نیا  شهال 
اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گفت و گو 
ورزشی  رشته  این  تدریس  داشت: 
سال  مهر  از  تخصصی  درس  به عنوان 
آغاز  یاسوج  آزاد  دانشگاه  در  جاری 

می شود. 
مستمر  پیگیری های  افزود:  وی 
و  کهگیلویه  هاکی  هیئت  مسئوالن 
مهم  امر  این  تحقق  سبب  بویراحمد 
شد. رییس هیئت هاکی کهگیلویه و 
بویراحمد بیان کرد: چنین اقدامی گام 
توسعه  به  کمک  راستای  در  مؤثری 
در  هاکی  ورزشی  رشته  روزافزون 
عنوان کرد:  است. گشتاسبی نیا  استان 
دوره های آموزشی داوری و مربیگری 
دانش  بیشتر  چه  هر  ارتقای  برای 
داوران و مربیان رشته ورزشی هاکی 
کهگیلویه و بویراحمد به زودی توسط 

این هیئت در استان برگزار می شود.
کردن  فراگیر  داشت:  ابراز  وی 
و  کهگیلویه  در  هاکی  ورزشی  رشته 

همه جانبه  حمایت  مستلزم  بویراحمد 
استان  اجرایی  امر و مسئوالن  متولیان 

خواهد بود. 
هیئت  مسئوالن  گفت:  گشتاسبی نیا 
بویراحمد درصدد  هاکی کهگیلویه و 
استعدادیابی  پایگاه  راه اندازی  و  ایجاد 
این رشته ورزشی در شهر یاسوج در 2 
 بخش آقایان و بانوان و در سنین پایه
هستند. وی اظهار داشت: راه اندازی این 
پایگاه منجر به شکوفایی بیش از پیش 
و  کهگیلویه  در  هاکی  ورزشی  رشته 
هزار   50 حدود  می شود.  بویراحمد 
خانم  و  آقا  شده  ساماندهی  ورزشکار 
در رشته های مختلف در کهگیلویه و 

بویراحمد فعالیت می کنند.

انتظامی  فرماندهی  جانشین 
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مخدر  ماده  300 گرم  و  کیلو   22
ارتباطی شیراز_ تریاک در جاده 

یاسوج کشف و ضبط شد.
در  مصطفایی  کیقباد  سرهنگ 
اظهار  ایرنا  با خبرنگار  گفت و گو 
انتظامی  پاسگاه  مأموران  داشت: 
»تنگ سرخ« شهرستان بویراحمد 
هنگام کنترل خودروهای عبوری 
یاسوج  شیراز_  ارتباطی  جاده  در 
وانت  خودروی  دستگاه  یک  به 
را  آن  و  شده  مشکوک  نیسان 

متوقف کردند.
این  از  بازرسی  در  افزود:  وی 
گرم   300 و  کیلو   22 خودرو 

تریاک کشف و ضبط شد.
کرد:  بیان  مصطفایی  سرهنگ 

مواد  همراه  به  شده  دستگیر  متهم 
تشکیل  از  پس  مکشوفه  مخدر 
قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده 
کهگیلویه  قضایی  مراجع  تحویل 
و بویراحمد شد. وی عنوان کرد: 
ماده  میزان  این  حامل  خودروی 
به  و  توقیف  نیز  تریاک  مخدر 

پارکینگ انتقال یافت. 
چند  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مسیرهای  از  یکی  به  اخیر  سال 
از  مخدر  مواد  توزیع  و  حمل 
جنوب و شرق به مناطق مرکزی 

و غرب کشور تبدیل شده است.
انتظامی  نیروی  آمار  بر اساس 
کهگیلویه و بویراحمد سال گذشته 
چهار هزار و 416 کیلوگرم انواع 
مواد مخدر در این استان کشف و 

ضبط شد.

صنعتی  شهرک  در  کارگر  دو 
شیراز بر اثر سقوط به داخل مخزن 
از  را  خود  جان  شیمایی  محلول 
روابط  گزارش  به  دادند.  دست 
در  آتش نشانی،  سازمان  عمومی 
کارخانه  کارگران  تماس  پی 
پاالیشگاهی  ظروف  شست و سوی 
وقوع  بر  مبنی   125 سامانه  با 
مهندسین  از  نفر  دو  حادثه سقوط 
ستاد  شیمیایی،  مواد  مخزن  در 
شیراز،  آتش نشانی  فرماندهی 
زنگ  سه شنبه  روز   15:34 ساعت 
به صدا درآورد و  را  ایستگاه 16 
نیروهای امداد و نجات از ایستگاه 
16 و تیم کمکی از ایستگاه 17 را 
نیز بالفاصله به سوی محل حادثه 

در شهرک صنعتی، روانه کرد.
به گفته بنیانی فرمانده آتش نشانان 
کارخانه  حادثه  محل  اعزامی: 
پاالیشگاهی  ظروف  شست وشوی 
که  بود  صنعتی  شهرک  در  واقع 
مخزن  در  را  پاالیشگاهی  ظروف 
نیتروژن مایع با دمای 360 درجه 
انجماد  از  بعد  و  ریخته  زیر صفر 

پاکسازی می نمایند. 
مهندسین  از  نفر  یک  افزود:  وی 
جوان کارخانه که متوجه چسبیدن 

مخزن  دیواره  به  ظروف  از  یکی 
ظرف  جداسازی  برای  می شود، 
همان  در  که  شده  مخزن  وارد 
شده  منجمد  کاماًل  اولیه  لحظات 
می کند.  سقوط  مخزن  داخل  به  و 
به دنبال مشاهده این حادثه توسط 
صنحه،  در  حاضر  دیگر  مهندس 
خود  همکار  به  کمک  برای  وی 
به  نیز  او  می شود که  مخزن  وارد 
مشابه  صانحه  دچار  ورود  محض 
سقوط  مخزن  درون  به  و  شده 
می کند. بنیانی ادامه داد: به محض 
نیروهای عملیاتی به محل  رسیدن 
حادثه مشاهده شد که افراد حاضر 
در محل به وسیله جرثقیل موجود 
مخزن نیتروژن مایع را واژگون و 
مذکور  فرد  دو  و  کرده اند  تخلیه 
بی  و  منجمد  کاماًل  به صورت  را 
انتقال  مخزن  بیرون  به  حرکت 
انجام  با  نیز  آتش نشانان  دادند، 
هر  مرگ  متوجه  اولیه  اقدامات 
اولیه  لحظات  همان  در  جوان  دو 
است  شدند.گفتنی  حادثه  بروز 
آتش نشانان بعد از کاور کردن دو 
محل،  کامل  ایمن سازی  و  متوفی 
آن ها را به عوامل مربوطه تحویل 

و به عملیات خود پایان دادند.

از  استان  آگاهی  پلیس  سرپرست 
دستگیری یک کالهبردار حرفه ای 

در شیراز خبر داد.
در  سروقد  محسن  سرهنگ 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس، بیان کرد: در پی مراجعه و 
ارائه شکوائیه حراست اداره اوقاف 
و امور خیریه مبنی بر اینکه فردی 
یک  اخذ  از  پس  معلوم  هویت  به 
میلیارد و 500 میلیون ریال از یکی 
قرارداد  تنظیم  با  شهروندان،  از 
صوری اقدام به واگذاری زمین های 

اداره اوقاف به وی کرده است.
صورت  به  موضوع  افزود:  وی   
ویژه در دستور کار مأموران پلیس 
انجام  با  و  گرفت  قرار  آگاهی 
فرد  اطالعاتی  کارهای  یکسری 

مورد نظر شناسایی و دستگیر شد.
استان  آگاهی  پلیس  سرپرست 
از  پس  متهم  کرد:  نشان  خاطر 
چاره ای  مستندات  و  ادله  با  مواجه 
جز بیان حقیقت نداشت و به جرم 
تشکیل  با  و  اقرار  خود  ارتکابی 

پرنده روانه زندان شد.

استان  شمالی  راه  پلیس  رییس 
گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه 
وانت مزدا با یک دستگاه تراکتور 
در محور خرامه به شیراز، یک نفر 

کشته و دو نفر مجروح شدند.
در   احمدی  احمد  سرهنگ 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت و گو 
اعالم  پی  در  گفت:  پلیس،  خبری 
محور  در  فوتی  تصادف  فقره  یک 
مأموران  بالفاصله  شیراز،  به  خرامه 
اعزام و مشاهده  به محل مورد نظر 
با  مزدا  وانت  دستگاه  یک  کردند 
سه سرنشین با یک دستگاه تراکتور 
از  یکی  آن  اثر  بر  و  برخورد 

جراحت  شدت  دلیل  به  سرنشینان 
و  راننده  و  فوت  دم  در  وارده 
مجروح  مزدا  وانت  سرنشین  دیگر 
رییس  شد.  منتقل  بیمارستان  به  و 
کرد:  بیان  استان  شمالی  راه  پلیس 
صحنه  در  راه  پلیس  کارشناسان 
را  این حادثه  وقوع  علت  و  حاضر 
رانندگان هر دو خودرو به صورت 
احمدی  کرده اند.  اعالم  درصد   50
رانندگان عزیز توصیه  به  پایان  در 
کرد: از عجله و شتاب بی مورد در 
برای  و  خودداری  رانندگی  حین 
به  همسفران  و  خود  سالمتی  حفظ 

قوانین رانندگی احترام بگذارند.

فرمانده انتظامی داراب از دستگیری 
یک قاچاقچی و کشف 53 کیلو و 
300 گرم تریاک در آن شهرستان 
رستمی  فرج  سرهنگ  داد.  خبر 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت و گو  در 
مأموران  کرد:  بیان  پلیس،  خبری 
انتظامی شهرستان داراب در اجرای 
با ورود مواد مخدر و  طرح مقابله 
کنترل خودرهای عبوری در جاده 
بندرعباس_داراب، به یک دستگاه 
سمند مظنون و پس از طی مسافتی 
متوقف  را  آن  گریز  و  تعقیب 

کردند.

این  از  بازرسی  در  افزود:  وی 
خودرو مقدار 53 کیلو و 300 گرم 
در  ماهرانه ای  طرز  به  که  تریاک 
مخزن سی ان جی جاسازی شده بود، 
کشف و یک نفر در این خصوص 

دستگیر شد.
درخواست  شهروندان  از  رستمی   
کرد: هرگونه اخبار و اطالعاتی در 
و  خرید  توزیع،  و  تهیه  خصوص 
فروش مواد مخدر و یا سایر جرائم 
از طریق مرکز  اسرع وقت  را در 
فوریت های پلیسی 110 در اختیار 

پلیس قرار دهند.

که  رنگرز  اسماعیل  اعدام  حکم 
اصالنی  آتنا  امسال  خردادماه 
را  پارس آبادی  ساله   ۷ کودک 
پس از آزار و اذیت به قتل رسانده 

بود، اجرا شد.
از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
تسنیم، حکم اعدام اسماعیل رنگرز 
اصالنی  آتنا  امسال  خردادماه  که 
را  پارس آبادی  ساله   ۷ کودک 
پس از آزار و اذیت به قتل رسانده 
بود، با حضور مسئوالن و مردم در 

مالء عام اجرا شد.

مادر و دختر 4 ساله در منطقه نعمت آباد تهران 
سر بریده شدند. در این جنایت هولناک دختر 

11 ساله ای مجروح شد. 
آگاهی  پلیس  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
مرکز  طریق  از   ۲1 ساعت  بزرگ،  تهران 
جنایت  یک  وقوع   11۰ پلیسی  فوریت های 
نعمت  در  مسکونی  منزل  یک  دوم  طبقه  در 
خانی   1۵۲ کالنتری  به  طالقانی  خیابان  آباد، 

آباد اعالم شد.
آباد،  خانی   1۵۲ کالنتری  مأموران  حضور  با 
و  محل  در  اورژانس  و  آتش نشانی  عوامل 
آتش نشانی،  عوامل  توسط  خانه  در  بازگشایی 
جسد متعلق به یک دختر 4 ساله بنام »آیلین« 
در کنار جسد مادرش بنام شب بو ۳۵ ساله در 
حالی که توسط جسم تیز و از ناحیه گلو دچار 

جراحت شدید شده بودند، کشف شد. 
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد 
و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه 
ویژه  دهم  اداره  اختیار  در  پرونده  تهران،   ۲۷
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

عضو  دیگر  جان  نیمه  پیکر  اجساد،  کنار  در 
خانواده به نام »آذین« 11 ساله قرار داشت که 
ضربات  اصابت  مورد  دست  و  سینه  ناحیه  از 

شرایطی  در  بود؛  قرار گرفته  تیز  متعدد جسم 
نداشت،  قرار  مناسبی  شرایطی  در  آذین  که 
اما در زمان انتقال به بیمارستان در اظهاراتش 
کوتاه عنوان داشت: شب عمو احمد به خانه ی 
ما آمد و ما را با شمشیر زد. کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی در تحقیقات میدانی از محل 
جنایت اطالع پیدا کردند که درگیری شدیدی 
در محل جنایت رخ داده و طی آن همسایگان 
مردی حدوداً ۵۰ ساله را مشاهده کردند که به 

سرعت از محل جنایت خارج شده است.
گرفته  تماس   11۰ با  که  همسایگان  از  یکی 
در  بود،  داده  اطالع  پلیس  به  را  موضوع  و 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: همسایه طبقه 
که  کرد  اعالم  من  به  دخترم  هستم؛  پائین 
توجه  با  نمی آیند؛  بیرون  بچه های همسایه مان 
به اینکه شب گذشته، حدوداً ساعت 4 در منزل 
همسایه مان درگیری شدیدی رخ داده بود، به 
موضوع مشکوک شده و بالفاصله موضوع را 

به 11۰ اطالع دادم. 
عنوان  مشابه  اظهاراتی  در  دیگر  همسایه 
زدن های  جیغ  صدای  صبح   4 ساعت  داشت: 
ناگهان  که  می شنیدم  را  همسایه مان  دختران 
صدای آن ها قطع شد؛ هم زمان، از داخل پنجره 

که  کردم  مشاهده  را  ساله   ۵۰ حدوداً  فردی 
محل  از  و  خارج  جنایت  محل  از  سرعت   به 

دور شد.
 با توجه به شواهد و دالیل به دست آمده از 
محل جنایت به ویژه اظهارات آذین 11 ساله 
عمویش،  توسط  جنایت  ارتکاب  بر  مبنی 
کارآگاهان اداره دهم با شناسایی این شخص 
به نام »احمد« ۵۵ ساله، اقدام به دستگیری وی 
محل  نزدیکی  در  بامداد  دقیقه   ۳۰ ساعت  در 
جنایت کرده و بالفاصله تحقیقات از وی در 
دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه 
بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  جنایی  جرائم  با 
در  پرونده  مظنون  افزود:  خبر،  این  اعالم  با 
ارتکاب جنایت  منکر هرگونه  اولیه  اظهارات 
شواهد،  بررسی  که  حالی ست  در  این  و  شده 
محل  از  آمده  دست  به  مستندات  و  دالیل 
اداره دهم  جنایت در دستور کار کارآگاهان 
و  گرفته  قرار  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس 
محسن  بازپرس  دستور  با  نیز  پرونده  مظنون 
در  تحقیقات  انجام  برای  پرونده  روستا  مدیر 
اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفته است.

عالقه اش  مورد  مرد  با  ازدواج  برای  که  زنی 
نقشه قتل شوهرش را در زنجان به اجرا گذاشته 

بود، در زندان اعدام شد.
زن  مهر،  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
از  قبل  گفت؛  تحقیقات  جریان  در  جنایتکار 
بوده  عالقه مند  مردی  به  شوهرش  با  ازدواج 
این کار  که  کند  ازدواج  او  با  می خواسته  و 

آن ها  ازدواج  از  بعد  اما  است.  نگرفته  انجام 
این که  تا  بوده اند  ارتباط  در  تلفنی  همچنان 
شوهرش  می گیرند  تصمیم  پیش  مدتی  از 
قتل  به  بوده  ازدواج شان  راه  سد  که  را 
را  با قرص شوهرش  به همین خاطر   برسانند. 

کشته بود.
مرد  بر  عالوه  او  که  می داد  نشان  بررسی ها 

مرد  با  شوهرش  قتل  بعداز  عالقه اش،  مورد 
دیگری هم در ارتباط بوده است.

به  زنجان  استان  کیفری  دادگاه  در  زن  این 
تأیید  صادره  حکم  که  شد  محکوم  قصاص 
ارسال  دادگستری  احکام  اجرای  واحد  به  و 
 شد. او در زندان استان زنجان به دار مجازات 

آویخته شد.

مسلم  گفت:  فارس  دو و میدانی  هیئت  رییس 
نهایی  مرحله  به  شیرازی  دونده   نیا دوست 
آسیا  سالن  داخل  بازی های  دوره  پنجمین 
حال  در  ترکمنستان  عشق آباد  شهر  در  که 

برگزاری است، راه یافت.
ایرنا  با  گفت وگو  در  مهذبیه  زارع  سیروس 
مرحله  در  سه شنبه  شامگاه  نیا دوست  افزود: 
مقدماتی ماده 1500 متر این بازی ها با زمان 
سه دقیقه و 58 ثانیه و 23 صدم ثانیه به مرحله 

نهایی صعود کرد.
ایران  میدانی  ملی دو و  تیم  اضافه کرد:  وی 
تاکنون در این بازی ها توسط حسن تفتیان و 

رضا قاسمی به ترتیب مدال طال و برنز ماده 
60 متر را کسب کرده اند.

زارع مهذبیه افزود: در جلسه ای که با حضور 
دو و میدانی  کنفدراسیون  رییس  الحمد  دهالن 
فدراسیون  رییس  کیهانی  مجید  و  آسیا 
دوومیدانی ایران برگزار شد، میزبانی هشتمین 
سالن  داخل  دو و میدانی  رقابت های  دوره 
به  ایران  برای   2018 سال  در  آسیا  قهرمانی 

تصویب رسید. 
شهید  نام  به  که  ایران  ورزشکاران  کاروان 
نامگذاری شده  مدافع حرم »محسن حججی« 
به  زن(   66 و  مرد   115( ورزشکار   214 با 

این  اعزام شده است.  رقابت های ترکمنستان 
در  شهریور ماه  پنجم  و  بیست  از  رقابت ها 
عشق آباد ترکمنستان آغاز شد و تا امروز ماه 

ادامه دارد.

مسابقات هندبال نونهاالن منطقه هشت کشور 
با قهرمانی تیم جهرم پایان یافت.

ایرنا افزود:  با  مربی تیم جهرم، در گفت و گو 
در این مسابقات که با عنوان یادواره شادروان 
خلیل پاکدل، پیشکسوت هندبال ایران و فارس 
در جزیره خارک بندرعباس برگزار شد، پس 
کسب  را  نخست  عنوان  جهرم  تیم  اینکه  از 

تیم الرستان هم  و  تیم خارک دوم شد  کرد، 
بدین  افزود:  متین  محمود  رسید.  مقام سوم  به 
ترتیب از منطقه هشت، تیم های جهرم و جزیره 
جواز  دوم  و  اول  تیم های  عنوان  به  خارک 

حضور در مسابقات نهایی را کسب کردند.
وی اضافه کرد: مرحله نهایی مسابقات هندبال 
نونهاالن پسر کشور آبان 96 در تهران برگزار 

نیا، علی  ادامه داد: محمد مهراد  می شود. متین 
اسماعیل پور، امیرحسین سقا باشی، امیر محمد 
بهارلو، علی نصیری نژاد، امیرحسین گچکاران، 
سینا بهنام نژاد، محمد ندیمی پور، محمد متین 
محمد  پرنیان،  علی  رستاقی،  احمد  ظهرابی، 
حسین معماری فر و محمدرضا شجاع اعضای 
تیم جهرم در این مسابقات را تشکیل می دادند.

و  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
بانوی  آذرپیوند  طاهره  گفت:  بویراحمد 
ملی  تیم  همراه  به  استان  این  جودوکار 
جودوی بانوان رده سنی بزرگساالن عازم 
کشور  در  بین المللی  چندجانبه  مسابقات 

قرقیزستان شد.
با  گفت و گو  در  علوی  سیدمحمدتقی 
آذرپیوند  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار 
سنی  رده  بانوان  جودوی  ملی  تیم  عضو 

بزرگساالن است. 
بانوان  جودوی  ملی  تیم  افزود:  وی 
طاهره  از  متشکل  بزرگساالن  سنی  رده 
و  برمکی  فاطمه  آقایی،  دنیا  آذرپیوند، 

چندجانبه  مسابقات  روانه  اکبری  مهیا 
مدیرکل  شد.  قرقیزستان  بین المللی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش 
از  رقابت ها  از  دوره  این  کرد:  بیان 
شهر  در  جاری  سال  مهر  هفت  تا   2
»بیشکک« قرقیزستان و با حضور بانوان 
برگزار  مختلف  کشورهای  از   جودوکار 

می شود. 
در  آذرپیوند  طاهره  کرد:  عنوان  علوی 
وزن 52- کیلوگرم این دوره از رقابت ها 
بویراحمد  و  کهگیلویه  می کند.  شرکت 
حدود 50 هزار ورزشکار ساماندهی شده 

آقا و خانم در رشته های مختلف دارد.

دونده شیرازی به مرحله نهایی بازی های داخل سالن آسیا راه یافت

جهرم، قهرمان هندبال نونهاالن منطقه هشت کشور شد

بانوی جودوکار کهگیلویه و بویراحمد عازم رقابت های بین المللی شد

کشف بیش از 22 کیلوگرم تریاک 
در جاده شیراز به یاسوج

سقوط مرگبار دو کارگر 
در مخزن مواد شیمیایی

دستگیری کالهبردار میلیاردی در شیراز

یک کشته و دو مجروح حاصل برخورد 
وانت مزدا با تراکتور

سمند حامل تریاک به مقصد نرسید

قاتل آتنا اعدام شد

یک مادر و دخترش در تهران ذبح شدند

اعدام زن خیانتکار در زندان

با شرکت ۶۵۰ کاراته کا در مشهد صورت گرفت؛
برگزاری مسابقات قهرمانی کاراته بانوان کشور 

jks سبک شوتوکان

رشته هاکی به دروس تخصصی 
دانشگاه آزاد یاسوج افزوده شد

معرفی قایقرانان برتر بوشهر
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بهترین عبادت انتظار فرج و گشایش است.

 

آب های  قایقرانی  استانی  مسابقات 
آزاد بوشهر با معرفی نفرات برتر در 

بندر بوالخیر پایان یافت.
هیئت  رییس  ایرنا،  گزارش  به 
آئین  در  بوشهر  استان  قایقرانی 
این  گفت:  مسابقات  این  اختتامیه 
 160 از  بیش  حضور  با  مسابقات 
و  کیندربوت  بخش  در  ورزشکار 
تورینگ در مسافت 200 متر در 2 
بخش آقایان و بانوان و در سه رده 

سنی برگزار شد.
سنی  رده  در  افزود:  زارعی  مهدی 
بهار  بانوان   82 تا   80 متولدین 
و  رسید  نخست  مقام  به  غالمی 
نیز  کمالی  سپیده  و  قاسمی  نرجس 
سوم  و  دوم  رتبه های  به  بوالخیر  از 

دست پیدا کردند.
وی گفت: در رده سنی متولدین 80 
از  رادبویی  نیز محمد  آقایان  تا 82 
تیم بهشت بوشهر اول شد و مهدی 
تیم  از  نشاط  عباس  و  نژاد  غالم 
ملوان بوشهر به رتبه های دوم و سوم 

رسیدند.
زارعی اضافه کرد: در بخش بانوان 

 83 زیر  متولدین  سنی  رده  در  و 
از  آبادی  آنیتا  و  حسینی  شیدا  نیز 
شدند  دوم  و  اول  بوشهر  مقاومت 
و شیوا رییس فرد از تیم بوشهر به 

رتبه سوم دست پیدا کرد.
آقایان  بخش  در  داشت:  اظهار  وی 
سال  زیر  متولید  سنی  رده  در  و 
عبدالجلیل  فیروزی،  حسین  نیز   83
از  دریانوردی  سهراب  و  بوالخیری 
بوالخیر به رتبه های نخست تا سومی 

رسیدند.
بانوان  بخش  در  افزود:  زارعی 
بزرگسال نیز مریم زاده فقیه و مریم 
به  بوشهر  بهشت  از  نژاد  حمیدی 
رتبه های اول و دوم رسیدند و کوثر 
بوشهر  مقاومت  از  نیز  نژاد  دزفولی 

سوم شد.
آقایان و رده  در بخش  وی گفت: 
ماهینی  نیز خنصر  بزرگساالن  سنی 
از تیم بهشت بوشهر، رضا سحرخیز 
بهمنی  پویا  و  بوشهر  مقاومت  از 
به  ترتیب  به  بوشهر  ملوان  تیم  از 
پیدا  دست  سوم  تا  اول  رتبه های 

کردند.


