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دستگیری سارقان حرفه ای منزل 
در کازرون

از  کازرون  انتظامی  فرمانده 
حرفه ای  سارق   2 دستگیری 
این  در  فقره سرقت   17 با  منزل 

شهرستان خبر داد.
در  زراعتیان  اسماعیل  سرهنگ 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
خبری پلیس، در تشریح جزئیات 
پی  در  داشت:  اظهار  خبر  این 
فقره سرقت منزل در  وقوع چند 

یکی از مناطق شهرستان کازرون، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به 
صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس این فرماندهی با انجام اقدامات اطالعاتی هویت 2 
سارق حرفه ای منزل را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتی 

غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به 
17 فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره و منزل اعتراف کردند، گفت: 
مرجع  تحویل  قانونی  مراحل  سیر  جهت  پرونده  تشکیل  از  پس  سارقان 

قضائی شدند.

11

یکشنبه 

1400

مهر

تاریخ
7

سال 
بیست وهفتم

3187

ورزشى

شماره
طلب علم بر هر مسلمانی واجب است 
همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد

اصول کافی ج. ۱ /باب دوم/ص ۳۵روزنامه

صفحه  پیامبر گرامی اسالم)ص( :

تیم موج سواران ساحل نوشهر قهرمان لیگ برتر 
والیبال ساحلی باشگاه های کشور شد

نفرات برتر اولین دوره رقابت های خانه های 
ورزش روستایی استان معرفی شدند

از  به نقل  به گزارش روزنامه طلوع 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد، 
افخمی مسئول روابط عمومی هیئت 
بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش 
دوره  اولین  گفت:  استان  محلی  و 
ورزش  خانه های  استانی  مسابقات 
روستایی و بازی های بومی و محلی 
با  باشت  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 

شناخت نفرات برتر به پایان رسید.
افخمی، مسئول روابط عمومی هیئت 
بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش 
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  محلی  و 
پایگاه  با  گفتگو  در  خبر  این  بیان 
داشت:  اظهار  استان  ورزش  خبری 
دفاع  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
مسابقات  دوره  اولین  مقدس، 
استان  روستایی  ورزش  خانه های 
در  باشت  شهرستان  میزبانی  به 
شطرنج،  میز،  روی  تنیس  رشته های 
دارت، طناب زنی و فوتبال دستی در 

رده سنی 14 تا 16 برگزار شد
که  مسابقات  این  اختتامیه  آئین  در 
باشت،  فرماندار شهرستان  با حضور 
شهرداری  سرپرست  و  بخشدار 
و  ورزش  اداره  رئیس  بوستان، 
برگزار  باشت  شهرستان  جوانان 
شد، همت پور رئیس هیئت ورزش 
روستایی و بازی های بومی و محلی 
عملکرد  و  برنامه  تشریح  به  استان 
اشاره  رقابت ها  این  در  هیئت  این 
را،  دوره  این  برگزاری  از  هدف  و 
افسردگی  بیماری ها،  از  جلوگیری 
جوانان،  اعتیاد  از  جلوگیری  و 
روستائیان  مهاجرت  از  جلوگیری 

به شهر، استعدادیابی عنوان و ضمن 
روستاهایی  دهیاران  از  گالیه  ابراز 
هستند  ورزش  صاحب خانه  که 
دهیاران  که  کرد  امیدواری  اظهار 
در راستایی اهداف خانه های ورزش 
جهت  در  روستایی  ورزش  هیئت 
تالش  روستاها  در  ورزش  ارتقای 
کنند.در پایان از نفرات برتر، عوامل 
تیم ها  سرپرستان  و  داوران  اجرایی، 
و  قهرمانی/سپاس  احکام  اهدای  با 

جوایز تجلیل شد.
در پایان مسابقات استانی این نفرات 

به مقام های برتر را کسب کردند.
در بخش آقایان؛

موسوی  سلمان  میز:  روی  تنیس 
فوتبال   / بویراحمد(   - )سرآبتاوه 
مهدی  و  تربالی  محمدرضا  دستی: 
 / مارگون(   - )سرقنات  برتینا 
نسب  حسینی  سیدرضا  طناب زنی: 
شطرنج:   / بویراحمد(   - )نرهگاه 
)گودتلخدان  دوست  مسلمی  کمال 
زیالیی - مارگون( / دارت: کورش 

عبدالخانی )برغو - باشت(
در بخش بانوان؛

موسوی  زهرا  میز:  روی  تنیس 
دارت:   / بویراحمد(   - )سرآبتاوه 
آرزو اندیک )درغک - کهگیلویه( 
/ فوتبال دستی: سیده انیس عباسیان 
)ده  پور  زکی  مهدیه  سیده  و 
طناب زنی:   / بویراحمد(   - برآفتاب 
 - خاتونین  بی  )بی  بهشتی  سارا 
مارگون( / شطرنج: الهه شیرمحمدی 

)بلهزار - بویراحمد(
به  مسابقات  این  برتر  نفرات 

رقابت های کشوری اعزام می شوند.

سه نوجوانان ربوده شده به کانون گرم خانواده بازگشتند

پلیس  کارآگاهان  تالش  با  گفت:  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
آگاهی داراب و کهنوج، ۳ نوجوان گروگان گرفته شده از چنگ 

آدم ربایان رها و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.
پلیس،  پایگاه خبری  از  نقل  به  به گزارش دریافتی روزنامه طلوع 
سردار رهام بخش حبیبی بیان کرد: در پی وقوع یک فقره آدم ربایی 
شهرستان  فتح آباد  روستای  در  جاری  سال  مردادماه  دوازدهم  در 
داراب و ربایش ۳ نوجوان توسط چند نفر با یک سواری پژو ۴۰۵، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 

قرار گرفت.
وی اظهار داشت: در بررسی اظهارات خانواده های افراد ربوده شده 
مشخص شد متهمان به خاطر اختالفات مالی اقدام به چنین کاری 

کرده اند.
پلیس  کارآگاهان  کرد:  خاطرنشان  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 

از شیوه های  استفاده  و  فنی و تخصصی  اقدامات  با  داراب  آگاهی 
نوین پلیسی تحقیقات گسترده ای را در این خصوص آغاز و مطلع 
توابع  از  کهنوج  شهرستان  به  شده  گرفته  گروگان  افراد  شدند 
استان سیستان و بلوچستان منتقل و در اطراف کوه های آن منطقه 

نگهداری می شوند.
سردار حبیبی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی 
دهم  امروز  تا  گروگان گیری  وقوع  اولیه  لحظات  از  قضائی  مقام 
و  دستگیر  خصوص  این  در  نفر   ۴ شده اند  موفق   ۱۴۰۰ مهرماه 

همچنین خودرو استفاده شده در آدم ربایی را توقیف کنند.
افراد  )دیگر  متهمان  اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  ارشد  مقام  این 
مشارکت کننده در این وقوع( که خطر را احساس می کردند هر 
کهنوج  اطراف  کوه های  در  را  ساله   ۱۶ الی   ۱۳ پسر  نوجوان   ۳
همکاری  با  داراب  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  افزود:  کردند،  رها 
کارکنان انتظامی آن شهرستان )کهنوج( افراد گروگان گرفته شده 
را به داراب انتقال و صحیح و سالم تحویل خانواده های آنان دادند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه تالش برای دستگیری دیگر 
افراد مشارکت کننده در این آدم ربایی با جدیت ادامه دارد، اظهار 
مخالن  و  مجرمان  داد که  نخواهد  اجازه  فارس  استان  پلیس  کرد: 
نظم و امنیت عمومی آسایش شهروندان را برهم زنند و در صورت 
بروز هرگونه اقدام غیرقانونی با هنجارشکنان برخورد قاطع می کند.

کشتن فرزندان برای فرستادن شان
 به بهشت

مادر بی رحمی که دو فرزند خود را با 
شلیک گلوله به قتل رسانده بود گفت 

می خواهم هردوشان به بهشت بروند.
از  نقل  به  آنالین  ایران  گزارش  به 
ساله   ۲۴ کالجاس  استر  متهم  کرایم، 
و  ساله   ۲ دختر  سمت  به  بار  چندین 
هر  و  کرده  شلیک  ساله اش   ۶ پسر 
دو را به قتل رسانده تا بی گناه وارد 

بهشت شوند.
بر اساس گزارش های پلیس آریزونای 
به  شلیک  از  پس  متهم  آمریکا 
تیراندازی  خود  سمت  به  فرزندانش 
او  است.  شده  زخمی  فقط  اما  کرده 
پلیس  افسران  به  دستگیری  از  پس 
گفت قصد خودکشی داشته که موفق 

نشده است.
گزارش های پلیس نشان می دهد متهم 
شوهر  با  تیراندازی هایش  از  پس 

گفته  و  گرفته  تماس  خود  خواهر 
نیز  او  و  به چه کاری زده  که دست 
درخواست  و  گرفته  تماس  پلیس  با 

کمک کرده است.
این زن  نشان می دهد  پلیس  اطالعات 
برنامه  قبل  از  فرزندانش  قتل  برای 
ریزی کرده و یک اسلحه نیز خریده 
مخفی  همسرش  از  را  اسلحه  اما  بود 
آن  از  مناسب  فرصتی  در  تا  کرده 

استفاده کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل 
بوشهر؛  استان  جوانان  و  ورزش 
والیبال  مسابقات  نهایی  مرحله 
برتر  باشگاه های  قهرمانی  ساحلی 
شهید  سردار  جام  ایران  مردان 
حاج قاسم سلیمانی که از 7 مهر به 
میزبانی بندرعباس آغاز شده بود، با 
معرفی تیم های برتر به پایان رسید.

موج سواران ساحل نوشهر و ساوانای 
ساحلی  برتر  لیگ  فینال  در  بهشهر 
که  مدعی  تیم  دو  رفتند،  میدان  به 
مرحله  برگشت  و  رفت  دور  در 
از  کدام  هر  سهم  لیگ،  مقدماتی 
یک  و  برد  یک  هم  با  رویارویی 

باخت بود.
سومین  ساحلی  برتر  لیگ  فینال 
موج سواران  و  ساوانا  رویارویی 
که  رقابتی  بود،  رقابت ها  این  در 
و  نزدیک  کار  شروع  همان  از 
دیدنی دنبال شد و حضور بازیکنان 
در  جوان  و  تجربه  با  ملی پوش 
فینال لیگ  تیم، رقابت  ترکیب دو 
تا  بود  کرده  نزدیک تر  را  ساحلی 
در  بندرعباسی  پرشور  تماشاگران 
زمین ساحلی مجموعه ورزشی سورو 
از تماشای این بازی جذاب به وجد 

بیایند.
ابوالحسن  و  آقاجانی  علیرضا  نبرد 
ساوانا  تیم  ترکیب  در  خاکی زاده 
بهمن سالمی و آرش وکیلی در  و 
فینال  تیم موج سواران یک  ترکیب 
که  مسابقه ای  زد.  رقم  را  جذاب 
نتیجه  با  موج سواران  تیم  درنهایت 
را  سرسختش  حریف  یک  بر  دو 
دوره  اولین  قهرمان  و  داد  شکست 

لیگ برتر ساحلی شد.
دیدار  بیست ویکمین  مسابقه  این 
ساحلی  برتر  لیگ  در  موج سواران 
بیستمین  به  تیم  این  و  بود  امسال 
سکو  در  و  یافت  دست  خود  برد 
بازی  گرفت.در  قرار  نخست 
رده بندی هم شهداب یزد و هورسان 
رامسر به مصاف هم رفتند. در این 
عباس  ترکیب  با  هورسان  بازی 
پورعسگری و سینا عنایتی توانست 
بهنام  با ترکیب  تیم شهداب را که 
توکلی و سینا عنایتی به میدان رفته 
بود، دو بر صفر شکست دهد و به 
برسد.  ساحلی  برتر  لیگ  سوم  مقام 
به  را  چهارمی  هم  یزد  شهداب 

خودش اختصاص داد.
از  ششم  و  پنجم  مقام  کسب  برای 
پدافند  رعد  تیم های   17 ساعت 
یزد  گلساپوش  مقاومت  و  تهران 
پدافند  رعد  گرفتند.  قرار  هم  برابر 
امیر  و  قاسم خواه  شهرام  ترکیب  با 
شوشتری زاده و مقاومت گلساپوش 
طاها  و  محفوظی  مهدی  ترکیب  با 
مهری در این مسابقه به میدان رفتند.
نزدیک  مسابقه  این  در  پدافند  رعد 
پیش  امتیاز  به  امتیاز  تیم  دو  که 
مقاومت  بر  ست  دو  در  رفتند، 
گلساپوش غلبه کرد و به مقام پنجم 
لیگ برتر ساحلی رسید، نماینده یزد 

هم ششم شد.

حمله شش اراذل به خانه مادر و سه دخترش 
در تهران

یک  منزل  وارد  سارقان  نفره   ۶ باند 
خانواده تهرانی شدند و با کتک زدن 
اعضای خانواده اموال آن ها را سرقت 

کردند.
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، 
به  رسیدگی  امسال  ماه  فروردین 
پرونده سرقت از منزل یک خانواده 
با  المپیک،  شهرک  در  واقع  تهرانی 
در  پلیس،  اداره  در  آن ها  شکایت 

جریان رسیدگی قرار گرفت.
در  است  میانسال  زنی  که  شاکی 
طرح شکایت خود به مأموران پلیس 
در  جوانم  دختر   ۳ همراه  من  گفت: 
خانه نشسته بودیم که صدای باز شدن 
فکر  ابتدا  شنیدم.  را  خانه  حیاط  در 
است  آمده  خانه  به  پسرم  که  کردم 
ولی ناگهان دیدم در خانه باز شد و 
۴ مرد ناشناس با صورت های پوشیده 
و  من  شدند.  خانه  وارد  زده  نقاب  و 
دخترانم وحشت زده جیغ می کشیدیم 
به  وادار  را  ما  اینکه  برای  و سارقان 

سکوت کنند، به ما فحاشی می کردند 
و ما را کتک می زدند.

و  طالها  کتک  و  زور  با  آنها 
را  ما  همراه  تلفن های  گوشی های 
بردند و بعد طوری که مشخص بود از 
قبل با هم هماهنگ کرده اند در یک 
لحظه بدون اینکه با هم صحبت کنند 

به سرعت از خانه مان خارج شدند.
شاکی  سوی  از  شکایت  طرح  با 
بالفاصله  پلیس  مأموران  پرونده، 
از  ردی  یافتن  برای  را  تحقیقات 
بعد  مدتی  و  کردند  آغاز  سارقان 
شناسایی  نفره سرقت   ۶ باند  اعضای 

شدند.
خانه  وارد  آن ها  نفر   ۴ شد  مشخص 
برای  در کوچه  دیگر  نفر   ۲ و  شده 
فراری دادن همدستان خود در کوچه 
منتظر بودند. با شناسایی اعضای باند، 
۵ نفر آن ها در مخفیگاه خود دستگیر 
بازداشت  آن ها  از  یکی  اما   شدند 

شد.

سارق یک میلیارد ارز دیجیتال 
در فسا دستگیر شد

سارق  دستگیری  از  فسا  انتظامی  فرمانده 
ارز دیجیتال توسط افسران پلیس فتا خبر 
ریال  میلیون   50 و  میلیارد  یک  که  داد 
کاربری  حساب  از  غیرمجاز  دسترسی  با 

شاکی سرقت کرده بود.
سرهنگ "محمدهاشم قسام" در گفت وگو 
در  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با 

موضوع  با  قضائی  پرونده  فقره  یک  ارجاع  با  کرد:  بیان  خبر  این  تشریح 
سرقت از حساب کاربری فردی فعال در بازار مالی ارز دیجیتال، رسیدگی به 

پرونده در پلیس فتا آغاز شد.
متهم  شدند  موفق  تخصصی  و  فنی  اقدامات  با  سایبری  افسران  افزود:  وی 
18 ساله را شناسایی و با دستور مقام قضائی آن را در یکی از محالت این 

شهرستان دستگیر کنند.
دسترسی  به  پلیس  ادله  با  مواجهه  در  متهم  داد:  ادامه  فسا  انتظامی  فرمانده 
غیرمجاز به حساب کاربری شاکی در صرافی ارز دیجیتال و سرقت یک 
میلیارد و 50 میلیون ریال از حساب وی و انتقال به کیف پول دیجیتال خود 

اعتراف کرد.
سرهنگ قسام خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سه گل برای اثبات حقانیت

منتخب کازرون ۳ - منتخب گراش ۲
گل ها: سیدعلی حسینی، محمدرضا فرد و اشکان مروج برای کازرون
حساس ترین  از  دریکی  پوالدی:  محمدرضا  ورزشی/  سرویس 
بازی های لیگ برتر فوتبال فارستم منتخب کازرون میزبان خود را 
دریک بازی زیبا وپرگل و با گل دقایق پایان مغلوب کرد تا بار 

دیگر بزرگی خود را به فوتبال فارس دیکته کرده باشد.
نیمه اول هر دو تیم موقعیت هایی داشتند اما به گل نرسیدند تا اینکه 
در دقیقه 45 سید علی حسینی بازیکن جوان تیم منتخب کازرون که 
در فصل گذشته به همراه تیم پارسه عنوان آقای گلی لیگ جوانان 
تیم منتخب  با یک ضربه سر دیدنی  بود  کازرون را کسب کرده 

کازرون را برنده به رختکن فرستاد.
در ابتدای نیمه دوم و در دقیقه 60 محمدرضا فرد مهاجم شماره 10 
تیم منتخب که روز بسیار خوبی را در خط حمله سپری کرد موفق 

شد گل دوم را با یک بغل پای دقیق به ثمر برساند.
این پایان کار نبود، تیم هالل احمر گراش در دقیقه 70 صاحب یک 
ضربه پنالتی شد که این پنالتی با کم دقتی بازیکن گراش به تیرک 

افقی برخورد و راهی اوت شد.

در ادامه فشار تیم گراشی بی امان شد و در دقایق 80 و 92 به گل 
هم رسیدند و بازی 2 بر 2 مساوی شد.

در دقیقه 95 حمله کاماًل تمرین شده تیم منتخب کازرون با ضربه 
اشکان مروج شادی را به اردوی کازرون آورد.

منتخب کازرون که با مدیریت تورج شجاعی و با مربیگری مجید 
طهماسبی و احمد قاسمی و با سرپرستی احسان عطایی درلیگ فارس 
می درخشد کمتر ازسوی مسئولین امر مورد توجه قرار گرفته که این 

مشکل می تواند در ادامه راه برای جوانان کازرون دردسرساز شود.
برای  بلندی  گام  گراش  خوب  تیم  بر  کازرون  منتخب  پیروزی 

صدرنشینی این تیم در ادامه راه خواهد بود.

کالهبرداری دو میلیاردی به بهانه کاریابی

مردان شیاد که با راه اندازی یک سایت جعلی کاریابی و تبلیغات 
از شهروندان  تومان  میلیارد  گسترده در فضای مجازی حدود ۲ 
دستگیر  و  شناسایی  فتا  پلیس  توسط  بودند،  کرده  کالهبرداری 

شدند.
یکی  شکایت  با  هم زمان  ایران،  حوادث  خبرنگار  گزارش  به 
وی  از  کالهبرداری  بر  مبنی  البرز  استان  فردیس  ساکنان  از 
موضوع  بررسی  و  رفت  فردیس  شهرستان  فتا  پلیس  به  پرونده 
به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.  
بررسی های اولیه حاکی از آن بود که کاله برداران با راه اندازی 
فضای  در  آن  گسترده  تبلیغات  و  کاریابی  جعلی  سایت  یک 
در  عضویت  برای  تومان  هزار   ۳۰ مبلغ  شهروندان  از  مجازی، 
سایتی که هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهد درخواست می کردند.

اعالم  حساب  شماره  تراکنش های  بررسی  با  مأموران  ادامه  در 
شده از سوی کالهبرداران متوجه شدند که روزانه به طور متوسط 
از  شده  اعالم  مبلغ  واریز  به  اقدام  شهروندان  از  نفر   ۲۰۰ حدود 
دریافت  خدماتی  هیچ گونه  اینکه  ضمن  و  کرده  متهمان  سوی 
پیگیری  را  موضوع  این  مبلغ،  بودن  پایین  به  توجه  با   نمی کنند 

نمی کنند.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالهبرداری 
میلیارد   ۲۰ حدود  را  پرونده  این  متهمان  توسط  گرفته  صورت 
ریال برآورد می کنند، ادامه داد: بالفاصله اقدامات مأموران برای 

شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان این پرونده آغاز و با انجام 
متهمان  از  نفر   ۲ نهایت  در  اطالعاتی  پلیسی  گسترده  اقدامات 
اصلی را در یکی از استان های جنوبی کشور شناسایی و با انجام 
هماهنگی های قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به پلیس 

فتا فردیس منتقل و به جرم خود اعتراف  کردند.
سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه 
به  قانونی  مراحل  انجام  برای  تحقیقات  تکمیل  از  پس  متهمان 
مراجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند 
آخرین اخبار و اطالعات در حوزه کالهبرداری های اینترنتی را از 
سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir دریافت 

کنند.

فارس میزبان سومین دوره مسابقات دارت رنکینگ رده های پایه کشور

مجازی  دارت  مسابقات  دوره  سومین  و  بیست  و  دومین  و  بیست 
کشور )آداک( - سومین رنکینگ رده های پایه به میزبانی کمیته 
دارت استان فارس - شیراز، در دو بخش پسران و دختران برگزار 
شد. به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی اداره کل 
ورزش و جوانان استان فارس، بیست و دومین و بیست و سومین 
رنکینگ  سومین   - )آداک(  کشور  مجازی  دارت  مسابقات  دوره 
در  شیراز،   - فارس  استان  دارت  کمیته  میزبانی  به  پایه  رده های 
دو بخش پسران و دختران، با حضور 36 دارتیست )پسران 20 - 
دختران 16(، از 14 استان برگزار شد.میالد بینا سرپرست این دوره 
از  دوره  این  در  شرکت کننده  تیم های  داشت:  اظهار  مسابقات  از 
مسابقات خراسان جنوبی با شرکت کننده 13، خراسان شمالی و یزد 
هر کدام با 3 شرکت کننده، تهران، هرمزگان، بوشهر و خوزستان 
مازندران،  با 2 شرکت کننده، آذربایجان شرقی، کرمان،  هر کدام 
خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری هر 

کدام با یک شرکت کننده در این رقابت ها حضور یافتند.
وی نفرات برگزیده هر بخش را به شرح زیر اعالم می گردد:

در بخش دختران

مقام اول: انیس سال افزون از فارس
مقام دوم: سارا گلی از خراسان شمالی

مقام سوم مشترک: مهال رعیتی افضلی از یزد
مقام سوم مشترک: نفیسه نقدی زاده از فارس

در بخش پسران
مقام اول: امیررضا خضراب از بوشهر

مقام دوم: علی ملکی از تهران
مقام سوم مشترک: طاها احمدیان از آذربایجان شرقی
مقام سوم مشترک: ایمان پارسا مهر از خراسان شمالی

و  استاندارد  کاماًل  بصورت  بازی ها  تمامی  کرد:  خاطرنشان  وی 
کیفی  سطح  همچنین  و  شد  برگزار  داوران  حضور  با  و  حرفه ای 
این دوره از رقابت ها بسیار قابل توجه بود. به نحوی که باالترین 
میانگین اسکور در بخش دختران 63 و در بخش پسران 75 ثبت 
گردید. الزم به ذکر است سهم استان فارس از این دوره از مسابقات 
سوم  یک  و  افزون  سال  انیس  توسط  قهرمانی  عنوان  یک  کسب 
نقدی زاده در سومین دوره مسابقات دارت  نفیسه  مشترک توسط 

رنکینگ رده های پایه کشور بود.


