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روزنامه

حـــــــــوادث

15 رأس احشام در حمله پلنگ تلف شدند

واژگونی پژو 206 در شهرستان جهرم

فوت راکب دوچرخه در برخورد با وانت نیسان

حمله  از  فراشبند  انتظامی  فرمانده 
یک قالده پلنگ به گله گوسفندان 
در  احشام  رأس   15 شدن  تلف  و 
این  مورتی«  گردنه  »کوه های 

شهرستان خبر داد.
در  رزمجویی  علی  سرهنگ 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس، بیان کرد: در پی اعالم مرکز 
بر  مبنی   110 پلیسی  فوریت های 
احشام  اتالف  به  منجر  پلنگ  حمله 
در کوه های گردنه مورتی، بالفاصله 
به  موضوع  بررسی  برای  مأموران 

محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران مشاهده کردند 
که شخصی گوسفندان خود را برای 
چرا به محل مذکور برده که براثر 
حمله یک قالده پلنگ گرسنه، 15 

رأس احشام تلف شده اند.
بابیان  فراشبند  انتظامی  فرمانده 
بوده  گله  همراه  که  چوپانی  اینکه 
سالم  و  ندیده  آسیبی  خوشبختانه 
مناطق  چوپانان  و  مردم  از  است، 
را  خود  دام های  که  کوهستانی 
برای چرا می برند خواست که حتمًا 
تجهیزات  و  بوده  خود  گله  مراقب 

ایمنی را به همراه داشته باشند.

استان گفت:  پلیس راه شمالی  رئیس 
پژو  دستگاه  یک  واژگونی  براثر 
206 در کمربندی خاوران شهرستان 
جهرم، یک نفر فوت و 2 نفر مجروح 
و به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

در  دهقانی  عبدالهاشم  سرهنگ 
پایگاه خبری  با خبرنگار  گفت وگو 
پلیس راه  مأموران  کرد:  بیان  پلیس، 
پلیسی  فوریت های  مرکز  طریق  از 
110، از وقوع یک فقره واژگونی در 
جهرم  شهرستان  خاوران  کمربندی 
حاضر  محل  در  بالفاصله  و  مطلع 

شدند.

در  کرد:  تصریح  دهقانی  سرهنگ 
مشخص  شده  انجام  بررسی های 
نفر   3 با   206 پژو  دستگاه  شد یک 
سرنشین در محور موردنظر در حال 
آن  براثر  و  واژگون  که  بوده  تردد 
نیز  نفر   2 و  فوت  دم  در  نفر  یک 

مجروح شده اند.
بابیان  استان  شمالی  پلیس راه  رئیس 
مداوا  برای  مجروحان  کلیه  اینکه 
شدند،  داده  انتقال  درمانی  مراکز  به 
افزود: کارشناسان علت وقوع حادثه 
را عدم توجه به جلو از سوی راننده 

تشخیص داده اند.

رئیس پلیس راه شمالی استان گفت: 
برخورد  در  دوچرخه سوار  فردی 
بیضا  دوراهی  در  نیسان  وانت  با 
از  را  خود  جان  شیراز،  شهرستان 

دست داد.
در  دهقانی  عبدالهاشم  سرهنگ 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
اعالم  پی  در  کرد:  بیان  پلیس، 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی 
فوت،  منجر  تصادف  فقره  یک  بر 
برای  پلیس راه  مأموران  بالفاصله 
بررسی موضوع به محل حادثه اعزام 

شدند.
اولیه  بررسی های  در  افزود:  وی 
یک  کردند  مشاهده  مأموران 
دوراهی  در  نیسان  وانت  دستگاه 
 32 فردی  با  شیراز  شهرستان  بیضا 
دوچرخه  دستگاه  یک  با  که  ساله 
در حال طی طریق بوده برخورد و 

منجر به فوت راکب شده است.
رئیس پلیس راه شمالی استان تصریح 
کرد: کارشناسان عدم توجه به جلو 
وقوع  علت  را  نیسان  وانت  راننده 

این حادثه رانندگی اعالم کرده اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در 
بازدید از روند احداث پروژه مصنوعی شهر دهدشت گفت: 
این پروژه از محل اعتبارات استانی در دست ساخت و 65 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و پایگاه 
خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه 
بازدید  در  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  بویراحمد،  و 
از روند احداث پروژه مصنوعی شهر دهدشت گفت: این 
 65 و  ساخت  دست  در  استانی  اعتبارات  محل  از  پروژه 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان از روند احداث و ساخت 

پروژه چمن مصنوعی شهر دهدشت بازدید کرد.
مهندسی،  و  فنی  دفتر  مسئول  ایموری  که  بازدید  این  در 
نیکویی زاده  و  کل  اداره  حقوقی  دفتر  مسئول  جهانبخش 
نیز  کهگیلویه  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
این  بر  بیشتر  نظارت  و  تسریع  بر  علوی  داشتند،  حضور 
بیان داشت:  پروژه و دیگر پروژه های شهرستان تأکید و 
به  زمینی  در  مصنوعی شهر دهدشت  پروژه ساخت چمن 
در  تومان  میلیون   500 اعتبار  و  مترمربع   1000 مساحت 

دست احداث است.
مدیر ارشد ورزش استان ادامه داد: کار احداث این پروژه 
از خرداد سال جاری شروع شده و با پیشرفت فیزیکی 65 
درصد در صورت تأمین اعتبارات الزم در دهه فجر امسال 

افتتاح و تحویل جامعه ورزش این شهرستان خواهد شد.

یک  واژگونی  براثر  گفت:  استان  شمالی  پلیس راه  رئیس 
زرگران  نوسجان-  روستایی  محور  در  سیلو  دوو  دستگاه 

شهرستان مرودشت، یک نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند.
سرهنگ عبدالهاشم دهقانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس، گفت: خبری مبنی بر وقوع یک فقره حادثه 
شهرستان  زرگران  نوسجان-  روستایی  محور  در  رانندگی 

مرودشت به مأموران اعالم شد.
و  اعزام  موردنظر  محل  به  مأموران  بالفاصله  داد:  ادامه  وی 
در  سرنشین   4 با  سیلو  دوو  دستگاه  یک  کردند  مشاهده 
محور مذکور درحرکت بوده که واژگون و براثر آن  یکی 
به  و  مجروح  دیگر  سرنشین   3 و  فوت  دم  در  سرنشینان  از 

بیمارستان منتقل شدند.
تخطی  کارشناسان  کرد:  بیان  استان  شمالی  پلیس راه  رئیس 
رانندگی  این حادثه  را علت وقوع  راننده  از سرعت مطمئنه 

اعالم کرده اند.
سرهنگ دهقانی به رانندگان عزیز توصیه کرد: مسافرین که 
قصد سفرهای طوالنی دارند به چشم های خسته اعتماد نکنند 
و سرنشینان خودرو نیز به وضعیت جسمی و هوشیاری راننده 
مرگبار  وقوع چنین حوادث  از  بتوانیم  تا  باشند  داشته  توجه 

جلوگیری کنیم.

یک  واژگونی  براثر  گفت:  استان  شمالی  پلیس راه  رئیس 
دستگاه اتوبوس در محور مرودشت به شیراز، یک نفر کشته 

و 6 نفر مجروح شدند.
سرهنگ عبدالهاشم دهقانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس، بیان کرد: در پی اعالم وقوع یک فقره حادثه 
رانندگی در محور مرودشت به شیراز، بالفاصله مأموران برای 

بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
یک  شد  مشخص  شده  انجام  بررسی های  در  داد:  ادامه  وی 
عازم  یزد  استان  از  که  سرنشین  نفر   8 با  اتوبوس  دستگاه 
براثر  بوده در محور موردنظر واژگون که  داراب  شهرستان 
وارده  جراحات  شدت  دلیل  به  سرنشینان  از  نفر  یک  آن 
نیز مجروح و به مراکز درمانی منتقل  در دم فوت و 7 نفر 

شده اند.
حادثه  این  اینکه  به  اشاره  با  استان  شمالی  پلیس راه  رئیس 
بامداد رخ داده است، خاطرنشان کرد: کارشناسان عدم توانایی 
راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه 

را علت وقوع این حادثه رانندگی اعالم کرده اند.
با  همواره  عزیز  رانندگان  افزود:  پایان  در  دهقانی  سرهنگ 
با سرعت غیرمجاز  را  رانندگی کنند و فرصت کم  آرامش 

جبران نکنند تا شاهد حوادث دل خراش نباشیم.

یک کشته و 3 مجروح حاصل 
واژگونی دووسیلو

 واژگونی اتوبوس با یک کشته 
و 7 مجروح در فارس

پروژه چمن مصنوعی دهدشت 65 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد راهیابی علیرضا فصیحیان از جهرم به اردوی تیم 

کاراته نخبگان برتر کشور

برگزاری اردوی مشترک استعدادهای برتر تنیس 
روی میز با ورزشکاران فارسی در تهران

مرد متوهم که گمان می برد همسر و برادرش با 
هم رابطه پنهانی دارند برادرش را به قتل رساند.

به گزارش مشرق، این جنایت اوایل سال 96 در پی 
نزاع خونین دو برادر اتفاق افتاد و مأموران پلیس 
مقتول  جنازه  با  جنایت  محل  در  حضور  از  پس 
روبه رو شدند که با یک ضربه چاقو کشته شده بود.
برادر ۴۵ ساله به نام سعید خودش را عامل جنایت 
چون  کشتم  را  برادرم  من  گفت:  و  کرد  معرفی 

گمان می کردم با همسرم ارتباط پنهانی دارد.
سعید در نخستین محاکمه که در شعبه هشتم برگزار 
از خود گفت: من و همسرم زندگی  دفاع  شد در 
خوبی داشتیم و صاحب دو فرزند بودیم؛ اما مدتی 
بود که به رابطه همسرم با برادر کوچکم سوءظن 
و  داشت  عجیبی  رفتارهای  آریا  برادرم  داشتم. 
شوخی  مرد  او  بود.  ارتباط  در  زیادی  زنان  با 
بود. گاهی برای همسرم پیامک ارسال می کرد 
و بارها مقابل من با همسرم شوخی کرده بود. 
تا  شد  موجب  هم  با  آنها  صمیمانه  رابطه 
به آنها شک کنم. من حتی مدتی قبل به 
دادگاه رفتم و علیه همسر و برادرم شکایت 
 DNA آزمایش  فرزندانم  از  تا  خواستم  و  کردم 
گرفته شود. با آنکه جواب آزمایش منفی بود؛ اما 

من همچنان به آنها مشکوک بودم.
وی در تشریح جزئیات جنایت گفت: آن روز به 
هم صحبت  با  دراین باره  تا  بودم  رفته  برادرم  خانه 
کنترل  که  هم  من  کرد.  بداخالقی  او  اما  کنیم؛ 
با چاقو یک ضربه به  اعصابم را ازدست داده بودم 

او زدم.
متهم درحالی که سرش را پایین انداخته بود خطاب 
خوبی  مالی  وضع  من  گفت:  دادگاه  قضات  به 
داشتم و حتی سه خانواده فقیر را هم تحت پوشش 
مالی قرار داده بودم؛ اما این ماجرا باعث شده بود 
رضایت  به  توجه  با  حاال  و  شود  تباه  زندگی ام 

والدین مان از قضات دادگاه تقاضای بخشش دارم.
و  شدند  شور  وارد  قضات  دادگاه  جلسه  پایان  در 
دو  به  را  متهم  این  دم  اولیای  رضایت  به  توجه  با 
سوی  از  حکم  این  اما  کردند؛  محکوم  زندان  سال 
دادستان موردپذیرش قرار نگرفت و بار دیگر متهم 
در شعبه دوم دادگاه کیفری به ریاست قاضی زالی 

محاکمه شد.
در این جلسه متهم بار دیگر ضمن تشریح جنایتی 
که مرتکب شده بود گفت: من قصد کشتن برادرم 
را نداشتم فقط می خواستم با او حرف بزنم و بگویم 
با هم  اما  باشیم؛  با هم رفت وآمد نداشته  که دیگر 
درگیر شدیم و من ناخواسته با چاقو او را کشتم و 

حاال به شدت پشیمانم.

مدیران  به  جدی  تذکر  از  ناجا  فتا  پلیس  رئیس 
سایت های دیوار و شیپور خبر داد و گفت: مدیران 
به  و  می کنند  توجه  درآمد  به  بیشتر  سایت ها  این 

بحث امنیت توجه کافی ندارند.
باشگاه  از  نقل  به  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، سردار سید کمال هادیان فر درباره 
فعالیت سارقان و مجرمان برای خریدوفروش اموال 
شیپور  و  دیوار  مانند  سایت های  در  و...  مسروقه 
این  از  مردم  استفاده  باوجود  متأسفانه  کرد:  اظهار 
سایت ها )دیوار، شیپور و...( تخلفات و خالف هایی 

اموال  از بحث خریدوفروش  در آن روی می دهد، 
مسروقه توسط مال خران بی هویت گرفته تا فروش 
کد و کارت ملی، موضوعات ضد اخالقی و... که به 

مدیران آنها تذکرات الزم ارائه شده است.
که  تخلفاتی  اینکه  بابیان  ناجا  فتا  پلیس  رئیس 
از  بیشتر  می گیرد،  صورت  دیوار  سایت  در 
به  صرفًا  مردم  شد:  یادآور  است،  سایت ها  مابقی 
سایت های این چنینی اعتماد نکنند؛ زیرا مدیران این 
درآمد  به  امنیت،  بحث  به  توجه  از  بیش  سایت ها 

توجه می کنند.

هادیان فر متذکر شد: به مدیران این سایت ها )دیوار 
را  الزم  اصالحات  اگر  کردیم  اعالم  شیپور(  و 

صورت ندهند، با آنها برخورد قضایی می شود.

پلیس از دستگیری مردی خبر داد که برای جدا شدن 
از همسرش، عالوه بر هک تلگرام، یک ردیاب در 
برای  بهانه ای  تا  خودروی شخصی وی نصب کرد 

طالق از همسرش بیابد.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از ایرنا، سرهنگ 
دراین باره  یزد  فتای  پلیس  رئیس  ابوطالبی  مرتضی 
هک  بر  مبنی  جوان  خانمی  مراجعه  برابر  گفت: 
شخصی،  خودروی  روی  ردیاب  نصب  و  تلگرام 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 

این پلیس قرار گرفت.
به  توجه  با  شاکیه،  اظهارات  برابر  افزود:  وی 
اختالفات خانوادگی و تالش همسر وی برای جدایی 

بعد از 15 سال زندگی مشترک که حاصل آن دو 
فرزند است، اخیرًا شاکیه متوجه شده همسرش برای 
فرار از مهریه و دفاع از خود در پای میز محاکمه، از 
هفت ماه پیش اقدام به هک تلگرام، نصب ردیاب و 

شنود در خودروی شخصی وی کرده است.
سرهنگ ابوطالبی افزود: با توجه به مستندات موجود 
و اقدامات کارشناسی، متهم که همسر شاکیه بود با 
دستور قضایی در محل کارش دستگیر و به همراه 

ادله جرم به پلیس فتا منتقل شد.
بررسی  در  گفت:  یزد  استان  فتا  پلیس  رئیس 
تجهیزات کشف  شده توسط کارشناسان این پلیس 
شاکیه  تلگرام  اکانت  و  نرم افزارهای هک  تعدادی 

پیداکرده  دسترسی  آن  به  غیرمجاز  به صورت  که 
بود، روی تجهیزات در اختیار متهم، مشاهده شد.

این مسئول انتظامی اضافه کرد: در بازجویی صورت 
گرفته، متهم ضمن اعتراف به جرم خود، گفت تا 
یک سال اول زندگی به همسرم )شاکیه( عالقه مند 
بودم و زندگی خوب و عاشقانه ای داشتیم تا اینکه 
با خانمی، دارای یک فرزند و همسر در محیط کار 
آشنا و نسبت به هم عالقه مند شدم و تصمیم گرفتیم 
که هر دو با تالش برای متارکه از زندگی فعلی اقدام 
کنیم. من نیز با توجه به مخالفت همسرم تصمیم به 
هک تلگرام و نصب ردیاب و شنود در ماشین وی 

کردم تا بتوانم بهانه ای برای طالق پیدا کنم.

شوهری که بخاطر سوءظن برادرش را کشت

تذکر جدی پلیس فتا به شیپور و دیوار

دستگیری مردی که برای جدایی از همسرش تلگرام وی را هک کرد

تیم قشقایی شیراز در رقابت های فوتبال دسته یک 
را  خرمشهر  اروند  کارون  آزادگان(،  )جام  ایران 

مغلوب کرد.
به گزارش ایرنا، این بازی که از هفته شانزدهم این 
دیدارها در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد، تیم 
اروند خرمشهر  کارون  سد  از  با یک گل  میزبان 

گذشت.
بازیکنان تیم قشقایی در ادامه موفقیت های خود و 
با استفاده از میزبانی که طی 2 هفته پشت سر هم 
نصیب این تیم شده بود، نهایت استفاده را بردند و 
با 2 پیروزی پی درپی به وضعیت خود در جدول 

رده بندی بهبود بخشیدند.
بازی  خوب  هم  اروند  کارون  تیم  مقابل  تیم  این 
میدان  و  توپ  ابتدایی  دقیقه   20 در  اگرچه  کرد؛ 
فروردین  بود که شاگردان  میهمان  تیم  اختیار  در 
ندادند،  اجازه  منطقی  دفاع  با  قشقایی  تیم  سرمربی 
را  بازی  میزبان  رفته رفته  اما  برسد  به گل  حریف 

به تعادل کشاند.
تنها حادثه مهم این بازی در نیمه نخست با ضربه 
سر حسن آقایی مهاجم تیم کارون اروند رقم خورد 

تیم  دروازه  کنار  از  ناچیزی  اختالف  با  توپ  که 
قشقایی به بیرون رفت و هر دو تیم بدون زدن گل 

به رختکن رفتند.
کارون  تیم  می رسید  نظر  به  که  نیز  دوم  نیمه  در 
ازنظر بدنی کم آورده است، تیم میزبان  خرمشهر 
به   53 دقیقه  در  و  کرد  استفاده  فرصت  این  از 

خواسته اش رسید.
در این لحظه هادی خادم هافک تیم قشقایی توپ 
مرتضی  برای  حریف  دفاع  عمق  در  را  خوبی 
سنجانکی ارسال کرد و این بازیکن هم با یک بغل 
پای دقیق تور دروازه تیم کارون اروند را به لرزه 

درآورد تا خیال میزبان از زدن گل راحت شود.
به  از  پس  که  قشقایی  تیم  بازیکنان  نیز  ادامه  در 
ثمر رساندن گل روحیه گرفته بودند، بهتر بازی را 
دنبال کردند و تیم حریف را که قوای بدنی آنها 
تحلیل رفته بود تحت فشار گذاشتند و سه تعویض 
برتری  شیرازی ها  و  نشد  کارساز  هم  میهمان  تیم 
خود را هم در حفظ نتیجه و هم در اختیار داشتن 
توپ تا پایان بازی حفظ کردند و با پیروزی یک 

بر صفر سه امتیاز خوب را در خانه نگه داشتند.

ششم  رده  در  امتیاز   22 با  برد  این  با  قشقایی  تیم 
ایستاد و فاصله خود تا باالی جدول کمتر کرد.

این تیم در آخرین هفته از دور رفت این بازی ها 
تیم  مصاف  به  تبریز  در  آذرماه  چهارم  و  بیست 
برتر  لیگ  در  روزگاری  که  شهر  این  شهرداری 

حضور داشت، می رود.
جام  کشور  یک  دسته  فوتبال  رقابت های  در 
آزادگان 16 تیم شرکت دارند و پس از انجام 30 
بازی تیم های اول و دوم جدول جواز صعود به لیگ 
برتر را کسب خواهند کرد و سه تیم انتهای جدول 

هم راهی دسته دوم خواهند شد.

سرمربی تیم کارون اروند خرمشهر با انتقاد از چمن 
ورزشگاه پارس شیراز گفت: کیفیت چمن چنین 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  به  که  زیبایی  ورزشگاه 
برای میزبانی جام ملت ها معرفی شد، مناسب نیست 

و باید ترمیم شود.
شکست  از  پس  افاضلی  هومن  ایرنا،  گزارش  به 
 11 اینکه  بابیان  همچنین  شیراز  قشقایی  تیم  برابر 
بازیکن از تیم ما جدا شدند، گفت: هفت بازیکن با 
مربی قبلی از تیم جدا و دو بازیکن محروم شدند و 

چند بازیکن مصدوم هم روی دست ما مانده است.
سرمربی تیم کارون اروند خرمشهر گفت: قطعًا در 

نیم فصل دوم تیم را تقویت خواهیم کرد.
افاضلی اضافه کرد: بازی نزدیکی را با تیم قشقایی 
خوب  بازیکن  چهار  تیم  این  اگرچه  دادیم  انجام 
برتر  لیگ  در  می توانند  که  دارد  تهاجمی  فاز  در 
بازی کنند و همین امر کار را برای حریفان سخت 

خواهد کرد.
سرمربی تیم کارون با اشاره به اینکه تیم قشقایی 
از یک مربی جوان و خوب استفاده می کند، اظهار 
داشت: هم اینک در رقابت های لیگ برتر و دسته 
یک مربیان جوانی دارند کار می کنند که باید قدر 
آنها بیشتر بدانیم و اجازه دهیم باانگیزه ای که دارند 
از  این فرصت خوب را  کارشان را دنبال کنند و 

آنها نگیریم.
طبیعی  داد: پس ازاینکه گل خوردیم  ادامه  افاضلی 

در  ازاین رو  و  باشیم  مسای  گل  دنبال  به  که  بود 
نیمه دوم نیز هر دو تیم خوب بازی کردند و به تیم 

حریف تبریک می گویم.
اروند  کارون  و  شیراز  قشقایی  تیم های  دیدار 
خرمشهر در هفته شانزدهم رقابت های فوتبال دسته 
یک ایران در ورزشگاه پارس شیراز با نتیجه یک 

بر صفر به سود میزبان پایان یافت.
ششم  رده  در  امتیاز   22 با  برد  این  با  قشقایی  تیم 

ایستاد و فاصله خود تا باالی جدول کمتر کرد.
جایگاه  در  امتیاز   13 با  هم  خرمشهر  اروند  تیم 

سیزدهم ایستاده است. 
جام  کشور  یک  دسته  فوتبال  رقابت های  در 
آزادگان 16 تیم شرکت دارند و پس از انجام 30 
بازی تیم های اول و دوم جدول جواز صعود به لیگ 
برتر را کسب خواهند کرد و سه تیم انتهای جدول 

هم راهی دسته دوم خواهند شد.

تیم فوتبال قشقایی شیراز، کارون خرمشهر را مغلوب کرد

سرمربی تیم کارون خرمشهر از زمین چمن ورزشگاه پارس انتقاد کرد

برتر  استعدادهای  المپیاد  مسابقات 
میزبانی  به  کاراته  رشته  در  کشور 
علیرضا  و  شد  برگزار  اراک 
همراهی  با  جهرم  از  فصیحیان 
مصطفی اکبری مربی جهرمی خود 
کشور  برتر  نخبگان  تیم  اردوی  به 

راه یافت.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
از  دوره  این  در  جهرم،  شهرستان 
مسابقات علیرضا فصیحیان از جهرم 
وزارت  استعدادیابی  کمیته  توسط 
کشور  کاراته  فدراسیون  و  ورزش 
از یازده سهمیه موجود ورزشکاران 
بدون مدال در این پیکارها به عنوان 
کشور  برتر  استعدادهای  از  یکی 
برای عضویت در تیم نخبگان برتر 
نوجوانان  تیم  و  شد  معرفی  کشور 
و  سرپرستی  به  فارس  استان 
مربیگری مصطفی اکبری از جهرم 
برنز  دو  و  نقره   1 طال،  نشان   1 با 
برتر  استعدادهای  المپیاد  دوم  مقام 

کشور را به دست آورد.

اردوی تمرینی مشترک ورزشکاران 
رشته  در  آذربایجان  و  قطر  ایران، 
ورزشکاران  حضور  با  پینگ پنگ 

فارسی در تهران برگزار می شود.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از 
ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی  و 
از  نقل  به  فارس،  استان  جوانان  و 
و  ورزش  تحلیلی  خبری  پایگاه 
جوانان شیراز، در راستای توجه ویژه 
به منتخبین طرح ملی استعدادیابی و 
به دلیل اهمیت ایجاد انگیزه در بین 
تعامالت  پی  در  و  سنی  رده  این 
میز  روی  تنیس  فدراسیون  سازنده 
کشورهای  فدراسیون های  با  ایران 

تمرینی  اردوی  و همسایه،  مسلمان 
قطر  ایران،  ورزشکاران  مشترک 
کشورمان  میزبانی  به  آذربایجان  و 
دو  در   1397 آذرماه   29 تاریخ  از 
آکادمی  و  عضدی  شهید  مرکز 
احتشام زاده تهران برگزار می گردد.


