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 برای حل مشکلی کلیدی وجود دارد و کلید بهشت 
دوستی با بیچارگان و فقرا است.

روزنامه

دوچرخه سواران هرمزگان نایب قهرمان لیگ 
بانوان کشور شدند

 هفته چهارم لیگ برتر بانوان گرامیداشت 
شهدای زن ورزشکار؛

 شکست شهید شاملی کازرون 
در بازی حساس هفته

حـــــــــوادث

 راننده پژو دربستک هرمزگان قربانی 
و قاچاق سیگار شد کهگیلویه  انتظامی  فرمانده 

و  کیلو   ۷۴ گفت:  بویراحمد 
تریاک  مخدر  ماده  گرم   ۵۰۰
به  یاسوج  ارتباطی  جاده  در 
رابطه  این  در  و  کشف  شیراز 
یک نفر قاچاقچی دستگیر شد.

انصاری  مهدی  سردار 
گفت وگو  در  چهارشنبه شب 
داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با 
یاسوج  پلیس راه  مأموران 
شیراز حین کنترل خودروهای 
ارتباطی،  جاده  این  در  عبوری 
یک دستگاه سواری پاترول را 
متوقف  مدارک  کنترل  برای 

کردند.  
پلیس راه  مأموران  افزود:  وی 
بررسی  و  کنترل  حین  استان 
پاترول،  خودروی  مدارک 
مشکوک  رفتارهای  متوجه 
در  و  شدند  خودرو  این  راننده 
مقدار  خودرو،  این  از  بازرسی 
تریاک  گرم   ۵۰۰ و  کیلو   ۷۴
که به طرز بسیار ماهرانه ای در 

این خودرو جاسازی شده بود را  
کشف و ضبط کردند.

سردار انصاری بیان کرد: متهم 
پلیس  تحویل  دستگیرشده 
مبارزه با مواد مخدر استان شد، 
خودرو نیز به پارکینگ منتقل 

شد.
و  کهگیلویه  انتظامی  فرمانده 
بویراحمد تصریح کرد: نیروی 
مرگ  سوداگران  با  انتظامی 
برخورد  افیونی  قاچاقچیان  و 
قاطع و قانونی می کند و اجازه 

جوالن به آنان را نخواهد داد.
افزون بر ۱۲ هزار نفر معتاد در 
کهگیلویه و بویراحمد شناسایی 
شده اند و آمارها نشان می دهند 
به  بویراحمد  و  کهگیلویه  که 
مواد  به  گرایش  لحاظ ضریب 
مخدر و یا شیوع آن در کشور 

از استان های پاک است.
 ۳۳۰ و  پنج تن   ۹۷ سال 
مخدر  مواد  انواع  کیلوگرم 
ارتباطی  جاده های  شهرها،  در 
مشترک  عملیات  و  استان 

و  کشف  استان ها  سایر  با 
ضبط شده است.

آمار  آخرین  اساس  بر  امسال 
بیش از سه تن و ۷۰۰ کیلوگرم 
استان  در  مخدر  مواد  انواع 
نسبت  که  شد  ضبط  و  کشف 
به مدت مشابه سال گذشته ۵۲ 

درصد افزایش یافته است.
نفر   ۷۰۰ و  هزار  یک 
تهیه کننده،  توزیع کننده، 
قاچاقچی  و  مصرف کننده 
و  کهگیلویه  در  مخدر  مواد 
گذشته  سال  در  بویراحمد 
با  همچنین  و  شدند  دستگیر 
در  قضائی  دستگاه  هماهنگی 
انواع  دستگاه   ۳۱۰ راستا  این 

خودرو توقیف شدند.
در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
از  یکی  به  اخیر  سال های 
مواد  توزیع  و  محورهای حمل 
به  شرق  و  جنوب  از  مخدر 
مناطق مرکزی و غرب کشور 

تبدیل شده است.

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی از دستگیری جوان کالهبرداری خبر داد که به بهانه کمک به 
سالمندان در شارژ  بلیت، کارت عابر بانک آن ها را سرقت می کرد.

به گزارش مشرق، سرهنگ کارآگاه کامیار چهری رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی گفت: از 
اواخر تیرماه سال جاری شکایات متعددی از سوی افراد سالمند درخصوص سرقت عابر بانک 

بلیت  شارژ  دستگاه های  نزدیکی  در  که  بود  شکل  این  به  فرد کالهبردار  شگرد  شد.  مطرح 
مشغول رصد مراجعین می شد و با مشاهده فرد سالمندی که قادر به کار با دستگاه نبود به او 
نزدیک و پیشنهاد کمک می داد و کارت بلیت و عابر بانک را از مالباخته دریافت و پس از 
آگاهی از رمز کارت شارژ بلیت را انجام می داد و در زمان بازگرداندن عابر بانک به قربانی 
آن را باکارت دیگری که در اختیار داشت تعویض نموده و با توجه به آگاهی از رمز کارت 

سرقتی سریعًا نسبت به برداشت کامل موجودی حساب اقدام می کرد.
سرهنگ کارآگاه کامیار چهری در ادامه گفت: پس از وصول شکایات متعدد پرونده جهت 

رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت.
فرد کالهبردار  شدند  متوجه  و  پرداخته  موجود  سرنخ های  بررسی  به  پایگاه  این  کارآگاهان 
دالالن  از  یکی  به حساب  را  مالباختگان  کارت های  در  موجود  مبالغ  کلیه  پولشویی  به منظور 
دالر واریز کرده است. فرد موردنظر به پایگاه سوم دعوت و از وی تحقیقات به عمل آمد و 
مشخص شد وی نقشی در کالهبرداری ها نداشته و در عوض واریز پول ها به حسابش به متهم 

دالر می فروخته است و از سرقتی بودن وجوه دریافتی اطالعی نداشته است.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی افزود: کارآگاهان این یگان آموزش های الزم را درخصوص 
قرار صوری با فرد کالهبردار به فروشنده دالر دادند و پس از چند روز جوان کالهبردار برای 
متهم  با  این یگان  با کارآگاهان  فروشنده طی هماهنگی  تماس گرفت و  با وی  خرید دالر 

قرار مالقات گذاشت و سرانجام طی یک عملیات غافلگیرانه کارآگاهان پایگاه سوم موفق به 
دستگیری متهم در یک طباخی شدند و وی را به پایگاه سوم منتقل کردند.

متهم که روزبه نام داشت اعتراف کرد: ۲۵ ساله هستم و از یک از استان های جنوبی به تهران 
ندارم و در مسافرخانه های مختلف ساکن می شدم و  مهاجرت کرده و جا و مکان مشخصی 
خرج روزانه خود را از راه کالهبرداری از سالمندان تأمین می کردم؛ و برای ردگم کنی مبالغ 
موجود در کارت را به حساب یک فروشنده دالر واریز می کردم و بعد برای دریافت دالر با او 
در محل های مختلف قرار می گذاشتم و آخرین بار نیز پس از کارت به کارت وجوه سرقتی 
دستگیر  پلیس  کارآگاهان  توسط  که  گذاشتم  قرار  طباخی  در یک  فروشنده  با  سالمندان   از 

شدم.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی در پایان گفت: در بازرسی از مسافرخانه محل سکونت متهم 
۶۰۰ دالر ارز و مبالغی وجه نقد کشف شد که ارزش مجموع کشفیات هفتاد میلیون ریال است 
و بررسی سوابق متهم نیز نشان داد. وی در همین پایگاه یک پرونده مطروحه دیگر دارد و 
همچنین دارای یک سابقه محکومیت به جرم کالهبرداری نیز است. تاکنون پنج نفر از شکات 
وی را شناسایی کردند و متهم با دستور بازپرس شعبه سه دادسرای ناحیه سه تهران به منظور 
انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی سایر شکات در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی 

است.

 افزون بر ۷۴ کیلوگرم تریاک در جاده ارتباطی 
یاسوج به شیرازکشف شد

دستگیری کالهبردار حساب های بانکی سالمندان در طباخی

مسابقات  ایرنا  گزارش  به 
ورزشی کارکنان سازمان بنادر و 
دریانوردی کشور چهارشنبه شب 

در بوشهر آغاز شد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
ورزش  کمیته  نایب رئیس  و 
دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 
استان بوشهر دراین ارتباط گفت: 
کسب عنوان های برتر تیمی در 
سراسری  مسابقه های  از  بسیاری 
از  رضایت  و  بنادر  سازمان 
گذشته  ادوار  در  میزبانی  نحوه 
باعث شد تا میزبانی این دور از 
والیبال  رشته های  در  مسابقات 
قایقرانی  و  شنا  فوتبال،  ساحلی، 

به بوشهر واگذار شود.
هم اکنون  افزود:  راویان  مهران 

مسابقات والیبال ساحلی کارکنان 
در  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
بوشهر آغاز شده و تا امروز ۲۵ 
آبان ماه ادامه دارد و رقابت های 
تا ۱۱ آذرماه  پنج  از  نیز  فوتبال 

برگزار می شود.

و  شنا  مسابقات  داد:  ادامه  وی 
قایقرانی آقایان از ۱۹ تا ۲۲ آذر 
و بانوان در رشته های یاد شده از 
در  ترتیب  به  آذرماه   ۲۹ تا   ۲۶
قایقرانی  کمپ  و  کوثر  استخر 
و  بوشهر  گردشگری  دهکده 

برگزار خواهد شد. 
و  مربی   ۸۰۰ گفت:  راویان 
ورزشکار از ۲۲ بندر هفت استان 
هرمزگان،  بوشهر،  شامل  کشور 
بلوچستان، خوزستان،  و  سیستان 
و  گلستان  گیالن،  مازندران، 
تهران )سازمان مرکزی( در این 

رقابت ها حضور شرکت دارند.
دراین ارتباط  کرد:  بیان  وی   
ساخت  فوتبال،  زمین  تجهیز 
ایجاد  و  قایقرانی  اسکله 
برگزاری  زیرساخت های 
به عنوان  می تواند  مسابقات 
بخشی از مسئولیت های اجتماعی 
سازمان بنادر باشد که سعی شده 
اجرا  بوشهر  در  نحو   بهترین  به 

شود.

ورزش  مدیرکل  ایرنا  گزارش  به 
بویراحمد  و  کهگیلویه  جوانان  و 
گفت: تیم ووشوی زنان رده سنی 
بزرگساالن این استان با درخشش 
و  کشور  قهرمانی  رقابت های  در 
کسب  به  موفق  ملی  تیم  انتخابی 
برنز  نشان  دو  و  نقره  نشان  یک 

شد.
سید محمدتقی علوی در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این 
چهار  مدت  به  رقابت ها  از  دوره 
ماه  آبان   ۲۲ تا   ۱۹ از  و  روز 
۱۳۹۸ در شهر تبریز مرکز استان 

آذربایجان شرقی برگزار شد.
وی افزود: ۳۴ تیم از سراسر کشور 

در این رقابت ها حضورداشته و در 
مصاف  به  ساندا  و  تالو  بخش  دو 

یکدیگر رفتند.
جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کرد: پنج ووشوکار زن رده سنی 

بزرگساالن استان به این رقابت ها 
اعزام شده بودند.

پناهی  منیره  کرد:  عنوان  علوی 
در بخش ساندا عنوان دوم و نشان 
مریم  و  کرد  تصاحب  را  نقره 
در  نیز  سجادی  مهسا  و  هاشمی 

بخش تالو رتبه سوم و نشان برنز 
را به دست آوردند.

برتر  افراد  داشت:  اظهار  وی 
ملی  تیم  اردوی  به  رقابت ها  این 
ووشوی زنان رده سنی بزرگساالن 

دعوت می شوند.
بام نشین  نسرین  گفت:  علوی 
ووشوی  هیئت  نایب رئیس 
از  یکی  بویراحمد  و  کهگیلویه 

داوران این رقابت ها بود.
ورزشکار  هزار   ۵۰ بر  افزون 
زن  و  مرد  شده  ساماندهی 
در  مختلف  رشته های  در 
فعالیت  بویراحمد  و   کهگیلویه 

می کنند.

 شرور مسلح در گچساران 
دستگیر شد

 صعود مقتدرانه تیم زیر 13 سال نفت 
اهواز به لیگ استان

نماینده هرمزگان در رقابت های لیگ 
دوچرخه سواری بانوان کشور در بخش 
دست  نایب قهرمانی  به عنوان  جاده 
دوچرخه سواری  هیئت  رئیس  یافت. 
مرحله  دومین  گفت:  هرمزگان 
کشور  بانوان  لیگ  رقابت های  از 
هیئت  میزبانی  به  سه شنبه  روز  از 
شرکت  با  و  تهران  دوچرخه سواری 
دو  در  تیم  هشت  از  ورزشکار   ۲۰

در  تریل  تایم  و  جاده  استقامت  ماده 
دو بخش بزرگساالن و جوانان آغاز و 

به پایان رسید.
ایرنا  با  گفت وگو  در  صفا  اسماعیل 
بیان داشت: در این پایان این رقابت ها 
ماده  استان هرمزگان در  از  الهی  مینا 
در  و  نقره  مدال  انفرادی  تریل  تایم 
را  برنز  مدال  جاده  استقامت  بخش 

کسب کرد.

بانوان  هفته چهارم رقابت های لیگ برتر 
گرامیداشت شهدای زن ورزشکار دیروز 
با انجام چهار دیدار ادامه یافت. به گزارش 
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه 
در  و  دیدارها  این  از  یکی  در  فدراسیون 
تاالر فدراسیون هندبال تیم های تأسیسات 
سپاهان  مبارکه  فوالد  و  تهران  دریایی 
این  در  که  رفتند  هم  مصاف  به  اصفهان 
تماشاگران  خوب  حضور  با  که  دیدار 
همراه بود، شاگردان مهسا معتمدی و تیم 
 12 با حساب   تهران   دریایی  تأسیسات 
بر 12  مقابل حریف خود فوالد مبارکه 
سپاهان اصفهان متوقف شدند. همچنین در 
دیگر بازی های هفته و در کازرون بازی 
حساس تیم های شهید شاملی کازرون  و 
با حساب 21  اشتاد سازه مشهد درنهایت 
بر 17 به  سود تیم مهمان یعنی اشتاد سازه 
کازرون  نماینده  تا  رسید  پایان  به  مشهد 
هم طعم شکست را در فصل جاری چشیده 
ارشیا  شاندیز  و  طرقبه  در  همچنین  باشد. 

به دیدار هم  ایر  شید و هواپیمایی کیش 
رفتند که میزبان یعنی ارشیا شید که هفته 
قبل باخت فنی 10 بر صفر را در کارنامه 
را  شکست   24 بر   31 حساب  با  داشت 
ایر  هواپیمایی کیش   مهمان خود  مقابل 
پذیرا شد تا این تیم تازه لیگ برتری شده 
در پایان هفته چهارم شش  امتیازی شود. 
ذوب آهن  هم تیم های  بازی  آخرین  در 
در  گچساران  گاز  و  نفت  و  اصفهان 
که  ایستادند  روی هم  در  رو  اصفهان 
امسال  لیگ  در  باالخره  ذوب آهنی ها 
روی برد را دیده و با نتیجه 37 بر 12  بر 
نماینده گچساران غلبه کردند. نتایج کامل 

بازی های این هفته به شرح زیر است:
تأسیسات دریایی تهران 12، فوالد مبارکه 
اصفهان  ذوب آهن   ،12 اصفهان  سپاهان 
37، نفت و گاز گچساران12، شهید شاملی 
کازرون 17، اشتاد سازه مشهد، 21، ارشیا 
شید طرقبه و شاندیز 24، هواپیمایی کیش 

ایر 31.

خودرو  شدن  واژگون  ایرنا  گزارش  به 
هرمزگان  بستک  در  قاچاق  سیگار  حامل 
راننده  بی توجهی  و  زیاد  سرعت  دلیل  به 
یک  بستک  شهرستان  در  پلیس  ایست  به 

کشته و یک مجروح برجای گذاشت.
مأموران  انتظامی شهرستان بستک با انجام 
قاچاق  کاالی  انتقال  از  اطالعاتی  اقدام 
مطلع  دهنگ  گشان-  روستای  محور  در 
در  ویژه  به صورت  را  موضوع  پیگیری  و 

دستور کار خود قرار دادند.
به یک  مزبور  مأموران حین کنترل محور 
با  دست نویس  پالک  با   ۴۰۵ پژو  دستگاه 
دو سرنشین ظنین شده و دستور ایست دادند 

هشدار  به  توجه  بدون  خودرو  راننده  اما 
محل  از  خود  سرعت  بر  افزودن  با   پلیس 

گریخت.
مأموران  گریز،  و  تعقیب  عملیات  در 
با  ابتدا  خودرو،  کردن  متوقف  به منظور 
رعایت  با  و سپس  هوایی  تیر  شلیک چند 
قانون به کارگیری سالح، به سمت الستیک 
آن  پی  در  که  کردند  تیراندازی  خودرو 
به  سرنشین  و  راننده  و  واژگون  خودرو 

بیرون پرتاب شدند.
این حادثه، مصدومان سریعًا  از وقوع  پس 
»فارابی«  بیمارستان  به  اورژانس  توسط 
از  یکی  اما  شدند  منتقل  بستک  شهرستان 
آنها به هنگام انتقال به بیمارستان جان خود 
را از دست داد و مصدوم دیگر نیز به علت 
بیمارستان  به  بالگرد  شدت جراحت توسط 

شهید »محمدی« بندرعباس  منتقل شد.
در بازرسی از خودرو، ۳۷۶ هزار نخ سیگار 
قاچاق کشف شد و همچنین در استعالم های 
متهم  دو  هر  شد  مشخص  گرفته  صورت 

دارای سوابق متعدد کیفری هستند.

گچساران  انتظامی  فرمانده 
این  در  مسلح  شرور  گفت: 

شهرستان دستگیر شد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل 
موسوی  محمد  سید  سرهنگ 
تماس  از  پس  داشت:  اظهار 
شهروندان با مرکز فوریت های 
بر  مبنی  گچساران   ۱۱۰ پلیس 
قدرت نمایی  قصد  فردی  اینکه 
در منطقه کوی کارکنان شهر 
موضوع  داشته،  را  گنبدان  دو 
به صورت ویژه در دستور کار 
فرماندهی  این  اطالعات  پلیس 

قرار گرفت.
مأموران  بالفاصله  افزود:  وی 
مداربسته  دوربین های  رصد  با 
شگردهای  و  اقدامات  انجام  و 
پلیسی این فرد شرور را قبل از 
هرگونه اقدامی دستگیر کردند.

متهم  کرد:  تصریح  موسوی 
به  پرونده  تشکیل  از  پس 

مراجع قضایی معرفی شد.
از  گچساران  انتظامی   فرمانده 
شهروندان خواست: در صورت 
با  مشکوک  افراد  مشاهده 
تماس   ۱۱۰ فوریت های  مرکز 
به  را  خود  پلیسی  نیازهای  و 

پلیس اطالع دهند.
به  متهم  هزار  دو  پارسال 
ازجمله  جرم  انواع  ارتکاب 
در  کاال  قاچاق  و  سرقت 
دستگیر  گچساران  شهرستان 
شدند. شهرستان ۱۲۶ هزارنفری 
و نفت خیز گچساران در جنوب 
بویراحمد  و  کهگیلویه  غربی 

قرار دارد.

جمعه  بابادی:  محسن  خبری/  سرویس 
 10 ساعت  رأس  و   98 ماه  آبان   24
در  اهواز  نفت  سال   13 زیر  تیم  صبح، 
در  خود  بازی  آخرین  و  چهارمین 
میزبان  معتدل  هوایی  در  اهواز  لیگ 
که  دوستانی  بود.  دوستان  قدرتمند  تیم 
گلباران  را  حریفانش  قبل  بازی های  در 
بازی سخت  بود در یک  کرده و آمده 
و نفس گیر پنجه در پنجه تیم صدرنشین 
گروه افکنده و آن ها نیز شکست دهد. 
دل  به  چنگی  ابتدا  شد،  آغاز  که  بازی 
نفت  تیم  دقایقی  از  پس  اینکه  تا  نزد 
از روی یک ضربه کاشته از فاصله 30 
متری در سمت راست خط دفاعی حریف 
کوتاه قامت  دروازه بان  دستان  از  دور  و 
آن ها توسط سید محمدمهدی موسوی به 
و  پرحرارت تر  بازی  تا  رسید  اول  گل 

درگیرانه تر از قبل دنبال شود. 
مهلک  حمالت  و  دوستان  تیم  فشار  با 
تا  شد  دنبال  نیز  زیباتر  بازی  تیم،  این 
حق پرست  سجاد   25 دقیقه  در  اینکه 
میدان  میانه  در  عمدی  خطای  علت  به 
به مدت 55  تیم نفت  بازی اخراج و  از 
دقیقه بازی را 10 نفره ادامه داد. دقایقی 
افزایش  را  بازی  فشار  دوستان  تیم  بعد 
از عمق و خصوصًا کناره ها سعی در  و 
تاکتیک  با  نفت  تیم  که  داشت  گلزنی 
خنثی سازی  ضمن  حمله  ضد  و  پرس 
بازی درنهایت با همان یک گل برتری 
به رختکن رفت. در نیمه دوم با آفتاب و 
نیمه نخست  گرم تر شدن هوا، برخالف 
دو  جانب  از  زیباتر  و  پرفشار  بازی 
دوستان  تیم  و  پیگیری شد  و  آغاز  تیم 
و  جناحین  از  را  زیادی  بسیار  حمالت 
عمق خط دفاعی حریف طراحی می کرد 
که در پی خستگی تیم 10 نفره نفت و 
تکمیل بازی عالی خود و فرار مهاجمش 

میانی  کانال  از  ناصری  خان  امیرحسین 
عمق خط دفاعی گل تساوی را به ثمر 
نفت  و  نبود  کار  پایان  این  اما  رساند؛ 
پای  پیاپی خود  برد  برای چهارمین  که 
به این مسابقه گذاشته بود، درست یک 
ارتفاع  کم  سانتر  و  فرار  با  بعد  دقیقه 
وینگر  سلمانپور  مبین  راست  سمت  از 
محمدامین  توپ  بدون  بازی  و  تعویضی 
ناصری و ضربه سرضرب و زیبای ارشیا 
طالیی  تعویض  و  چپ  وینگر  فرهادی 
روز  در  رسمی  بازی  نخستین  در  که 
تولدش پیام آور شادی برای نفتی ها بود، 

به گل دوم دست یافت. 
شاگردان  خصوصًا  و  تیم  دو  ادامه  در 
صاحب  جوان  مربی  شاخه،  اهل  امین 
که خط  شدند  نیز  دیگری  موقعیت های 
دفاعی جسور و بنیامین یزدی سنگربان 
آبی پوشان با واکنش هایی تماشایی مانع 
بازی  گلزنی دوستان شدند و در خاتمه 
با نتیجه دو بر یک و کسب دوازدهمین 
متوالی،  برد  چهارمین  از  امتیاز 
تیم  به عنوان  نفت  صعود  و  صدرنشینی 
نیمکت  روی  در  رسید.   پایان  به  اول 
نفت محمدجواد زمانپور و محسن بابادی 
به عنوان سرمربی و مربی، منصور بدری 
مربی زحمتکش و کاربلد دروازه بان ها و 
ایرج خسروی به عنوان سرپرست حضور 
نیز  نفت  نفره   18 لیست  در  داشتند. 
بازیکنانی همچون بنیامین یزدی، آرمین 
آقازاده، سامان نجفی، سجاد حق پرست، 
بختیاری، پوریا  امیررضا  ارشیا فرهادی، 
سلمان  مبین  بیگلری،  عرفان  گتوندی، 
بهمنی،  پویان  شجاعی،  امیررضا  پور، 
ناصری،  محمدامین  خسروی،  سپهر 
علی محمدیان، بنیامین طایی، سیدمهدی 
ابوالفضل  زراسوند،  حسین  موسوی، 

حقیقت جو حضور داشتند.

 مسابقات ورزشی کارکنان بنادر کشور در بوشهر 
آغاز شد

 تیم ووشوی زنان کهگیلویه و بویراحمد در رقابت های 
کشوری درخشید


