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پلیس، شرور مسلح شیرازی
 را دستگیر کرد

جانشین فرمانده انتظامی استان  فارس گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی 
استان موفق شدند »احسان« که اراذل و اوباش سابقه دار شیراز است و یک 

شهروند را با اسلحه گرم مجروح کرده بود دستگیر کنند.
پلیس،سردار  خبری  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
پلیسی 110  فوریت های  اعالم مرکز  پی  در  بیان کرد:  ملک زاده  یوسف 
مبنی بر یک مورد درگیری با سالح سرد و عربده کشی و ایجاد رعب و 
وحشت و زخمی شدن یک شهروند در بلوار سیبویه شیراز، بررسی موضوع 

در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی استان در بررسی های اولیه مطلع 
شدند که فردی )اراذل و اوباش سابقه دار( با شخص مجروح شده اختالف 
شخصی داشته و پس از مشاجره لفظی با چاقو به کمر وی زده و سپس با 

کلت کمری آن را از ناحیه پا زخمی و متواری شده است.
و  فنی  اقدامات  با  مأموران  کرد:  تصریح  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
تخصصی و بهره گیری از شیوه های نوین پلیسی مطلع شدند که متهم در 
یکی از میادین اصلی شهر در یک مغازه در حال خرید است که سریعًا پس 

از هماهنگی با مقام قضائی به محل مذکور اعزام شدند.
سردار ملک زاده خاطرنشان کرد: متهم که متوجه حضور مأموران در محل 
شده بود با یک قبضه اسلحه کلت به سمت مأموران تیراندازی و قصد فرار 
از محل داشت که کارکنان انتظامی جهت جلوگیری از هرگونه خطر و 
اتفاق برای شهروندان صحنه را حفظ و متهم را به آرامش دعوت ولی فرد 

مسلح اعتنایی به دستور پلیس نکرد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه مأموران با اقدامات فنی و تخصصی موفق 
شدند این فرد اراذل و اوباش را دستگیر کنند، گفت: در بازرسی بدنی از 
چاقو  عدد  و یک  مربوطه  مهمات  همراه  به  اسلحه کلت  قبضه  وی یک 

کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در سوابق متهم جرایمی همچون 
درگیری مسلحانه، خرید و فروش مواد مخدر، مزاحمت نوامیس، شرارت 
و ... به چشم می خورد، عنوان داشت: این اراذل و اوباش سابقه دار پس از 

سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.
افزایش  و  عمومی  امنیت  و  نظم  مخالن  با  مقابله  اینکه  به  اشاره  با  وی 
امنیت برای شهروندان همواره در دستور کار پلیس فارس قرار  احساس 
دارد، تصریح کرد: نیروی انتظامی برای مقابله با اراذل و اوباش و مخالن 
نظم و امنیت لحظه ای درنگ نکرده و کسانی که بخواهند عرض اندام کنند 

برابر قانون با جدیت با آنان برخورد می کند.
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که چون شعله آتش بر آسمان می رود
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صفحه  پیامبر گرامی اسالم)ص( :

دشتی قهرمان کشتی نونهاالن
 استان بوشهر شد

دوره مربیگری درجه D فوتبال آسیا 
در دیلم برگزار شد

استان  دیلم  فوتبال  هیئت  رئیس 
بوشهر گفت: یک دوره مربی گری 
درجه دی )D( آسیا زیرنظر مدرس 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( به 

میزبانی این شهرستان برگزار شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
غالمرضا  بوشهر؛  استان  جوانان  و 
که  دوره  این  در  افزود:  حسن پور 
مربیان  فنی  دانش  افزایش  باهدف 
رشته فوتبال زیرنظر حمید معماریان 
فوتبال  فدراسیون  و   AFC مدرس 
صورت  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
تئوری و عملی برگزار شد ۲۴ نفر از 
شهرستان های دیلم و گناوه از استان 
بوشهر و هندیجان از استان خوزستان 

حضور یافتند.
وی اظهار داشت: این دوره به مدت 
هفت روز در مجموعه ورزشی شهید 
رعایت  با  دیلم  شهرستان  بهشتی 
شد  برگزار  بهداشتی  پروتکل های 
نهایی  آزمون  در  که  نفراتی  به  و 
امتیاز الزم را کسب کردند، مدرک 

مربیگری فوتبال درجه D آسیا اعطا 
می شود.

گفت:  دیلم  فوتبال  هیئت  رئیس 
باحضور  دوره  این  اختتامیه  مراسم 
و  بوشهر  استان  فوتبال  مسئوالن 
شهرستان های دشتستان و گناوه در 
کودکان  و  فکری  پرورش  سالن 

بندر دیلم برگزار شد.
مراسم  پایان  در  شد:  یادآور  وی 
ورزشی  مسئوالن  همه  اختتامیه، 
با حضور  شهرستان  و  بوشهر  استان 
فوتبال  طبیعی  چمن  زمین  در 
روز  چند  در  که  عامری  روستای 
رسید،  خواهد  بهره برداری  به  آینده 

بازدید کردند.

کفتارهای کرونایی خوزستان به دام افتادند

مجازی  فضای  در  کرونا  داروی  فروش  عنوان  با  کالهبرداری 
خوزستان شگردی برای فریب مردم بود.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، رئیس پلیس فتا استان خوزستان 
از دستگیری فردی که در شبکه اجتماعی واتساپ اقدام به فروش 
داروی تقلبی کرونا کرده بود، خبر داد و گفت: شهروندان فریب 
را  کرونا  ضد  داروی های  فروش  ترفند  با  کالهبرداران  تبلیغات 

نخورند.
خوزستان  استان  فتا  پلیس  رئیس  حسینی،  علی  کارآگاه  سرهنگ 
به  مراجعه  با  از شهروندان  اظهار کرد: یکی  این خبر  با  رابطه  در 
این پلیس از کالهبرداری در فضای مجازی شکایت کرده و گفت 
در شبکه اجتماعی واتساپ با فردی که ادعای فروش داروی ضد 
برای خرید  ریال  میلیون   ۴۰۰ مبلغ  و  شدم  آشنا  داشت،  را  کرونا 
دریافت  از  پس  اما  کردم،  واریز  وی  حساب  به  کرونا  داروی 

فرد  این  و  بوده  تقلبی  داروها  که  شدم  متوجه  دارویی  محموله 
کالهبردار است.

کالهبرداری با داروی تقلبی کرونا
وی افزود: پس از اخذ اظهارات شاکی، با توجه به اهمیت موضوع 
در  ویژه  به صورت  پرونده  بود،  شهروندان  سالمتی  با  مرتبط  که 
اقدامات  انجام  با  و  گفت  قرار  پلیس  این  کارشناسان  کار  دستور 
تخصصی هویت متهم مورد شناسایی قرار گرفت و پس از کشف 
مخفیگاه وی، در عملیاتی غافلگیرانه این کالهبردار سایبری دستگیر 

و در خصوص موضوع پرونده از وی تحقیق به عمل آمد.
این مقام انتظامی ادامه داد: متهم در مواجهه با مستندات جمع آوری 
شده توسط کارشناسان پلیس فتا راهی به جز اعتراف نداشت؛ بزه 
انتسابی خود را پذیرفت و متهم انگیزه خود از فروش داروی تقلبی 
کرونا در فضای مجازی را درآمدزایی با سوءاستفاده از عدم آگاهی 

شهروندان عنوان کرد.
تکمیل  جهت  دادسرا  به  پرونده  متهم  معرفی  از  حسینی  سرهنگ 
داد و تصریح کرد: شهروندان دقت کنند که  قانونی خبر  مراحل 
فضای  در  کرونا  ضد  داروهای  جمله  از  و  دارو  هرگونه  فروش 
خواهد  قضایی صورت  برخورد  متخلفان  با  و  بوده  ممنوع  مجازی 

گرفت.
رئیس پلیس فتا استان خوزستان در پایان گفت: شهروندان می توانند 
در صورت مشاهده موارد مشابه یا هرگونه مورد مجرمانه دیگر آن 
 www.cyberpolice.ir را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس

بخش فوریت های سایبری اطالع رسانی کنند.

دستگیری بالگر معروف به جرم قتل
آشنایی  جریان  در  که  مردی  و  زن 
قتل شوهر زن  سناریوی  اینستاگرامی، 
را طراحی و اجرا کرده بودند به زودی 
تهران  استان  یک  کیفری  دادگاه  در 

محاکمه خواهند شد.
زن   ۹۹ سال  نیوز،  پول  گزارش  به 
و  رفت  پلیس  اداره  به  سالخورده ای 
پسرش  شدن  ناپدید  از  را  مأموران 
نام  بهنام  پسرم  گفت:  و  کرد  باخبر 
و  کرد  ازدواج  قبل  سال    ۱۴ او  دارد. 
روزی  چند  است.  دختر  یک  صاحب 
با عروسم  اینکه  تا  نداشتم  او اطالع  از 
تماس گرفتم. او گفت پسرم به کشور 
امارات مهاجرت کرده است و قصدی 
برای برگشت به ایران ندارد. با شنیدن 
این حرف شوکه شدم و با خودم گفتم 
از  خداحافظی  بدون  بهنام  است  محال 
از  حاال  تا  کند.  ترک  را  کشور  من 
بودم.  نشنیده  دراین باره  حرفی  پسرم 
و  موضوع مشکوک هستم  این  به  من 

از پلیس تقاضا دارم مرا کمک کنند.
سالخورده،  زن  توضیحات  ثبت  با 
اینکه  تا  دراین باره آغاز شد  تحقیقات 
دریافتند  مأموران  تحقیقات  روند  در 
بوده و  فعال  اینستاگرام  مرد جوان در 
همسر او به نام سمیرا ۲۹  ساله نیز بالگر 
دارد. هم  زیادی  فالوورهای  و  است 
سمیرا  اطالعات  این  آمدن  به دست  با 
مدعی  او  گرفت.  قرار  تحقیق  مورد 
شد شوهرش مهاجرت کرده است، اما 
ارائه  دراین باره  را  مدارکی  نتوانست 
اینکه  تا  داشت  ادامه  تحقیقات  دهد. 
زن جوان در روند بازجویی ها سرانجام 
به  مردی  همدستی  با  قتل شوهرش  به 
نام آریا اعتراف کرد.او در شرح ماجرا 
با هم  بهنام ۱۴  سال قبل  گفت: من و 
فرزند  یک  صاحب  و  کردیم  ازدواج 
دختر شدیم. بهنام مرد بداخالقی بود و 
می کرد.  اذیت  خیلی  را  دخترم  و  من 
قرص های  به  اما  بود،  ورزشکار  او 
اعتیاد داشت به همین خاطر  ترامادول 
این موضوع او را بدخلق تر و پرخاشگر 
پیج های  اینستاگرام  در  بود.من  کرده 
این طریق درآمد  از  و  داشتم  تبلیغاتی 

داشتم تا اینکه یک روز با یک بالگر 
بود  کرده  معرفی  سحر  را  که خودش 
او  با  این مدت آشنایی  آشنا شدم. در 
صمیمی شدم به همین خاطر با او درد 
شوهرم  بدرفتاری های  از  و  کردم  دل 
گالیه کردم. رابطه من و سحر خیلی به 
هم نزدیک شد تا اینکه خواستم او را 

مالقات کنم.
روزی با هم قرار گذاشتیم، اما وقتی سر 
قرار رفتم، فهمیدم او زن نیست و یک 
مردی به نام آریا است. رابطه ما خیلی 
به هم نزدیک شده بود به همین دلیل 
او یک مرد است.  نبود که  برایم مهم 
ادامه  ارتباط  این  آریا  مالقات  از  بعد 
داشت و من در مورد زندگی شخصی ام 
اینکه  تا  بیشتر صحبت کردم  او  برای 
کمک  من  به  خواستم  او  از  روزی 
کند، تا شوهرم را گوشمالی بدهم شاید 

دست از بدرفتاری هایش بردارد.
با  آشنایی  برای  داد:  ادامه  جوان  زن 
به عنوان پیج  شوهرم، آریا خودش را 
معرفی  شوهرم  به  کودک  مدلینگ 
کرد و طرح دوستی ریخت. بعد از این 
آشنایی، او به خانه مان آمد. طبق نقشه 
بود  خریده  قرص های خواب آور  آریا 
و بعد از اینکه به خانه مان آمد قرص ها 
را در یک نوشیدنی به شوهرم خوراند.

عمیقی  به خواب  اینکه شوهرم  از  بعد 
فرو رفت، من و آریا دست و پای او را 
بستیم تا او را آرایش کنیم سپس از او 
فیلم بگیریم. با گرفتن فیلم می خواستیم 
او را تهدید کنیم اگر از اذیت و آزار 
فیلم هایش  برندارد  من و دخترم دست 
و  کنیم  پخش  اینستاگرام  در  را 
فیلمبرداری  حین  ببریم.  را  آبرویش 
بود که یکباره شوهرم بیدار شد. آریا 
خیلی ترسیده بود به همین خاطر دست 
به چاقو شد و به او ضربه زد.زن جوان 
در آخر گفت: بعد از اینکه فهمیدیم او 
به قتل رسیده است، همراه آریا جسد را 
به بیابان های حاشیه تهران بردیم و در 
یک سطل زباله آتش زدیم.با ثبت این 
اظهارات، آریا ۳۵ ساله که دارای سابقه 

کیفری هم بود بازداشت شد.

ورزش  اداره  رئیس  پور  حسین 
میزبان  دشتی  شهرستان  جوانان: 
یادواره  کشتی  نونهاالن  مسابقات 
حضور  با  لندی  علی  شهید 
ورزشکاران نونهال در سالن کشتی 

خورموج برگزار شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
پور  حسین  بوشهر؛  استان  جوانان 
گفت:  جوانان  ورزش  اداره  رئیس 
مسابقات  میزبان  دشتی  شهرستان 
علی  شهید  یادواره  کشتی  نونهاالن 
نونهال  ورزشکاران  با حضور  لندی 

در سالن کشتی خورموج برگزار شد 
که در پایان تیم های دشتی، بوشهر 

و گناوه اول تا سوم شدند.
وی افزود: شهرستان دشتی قهرمان 
یادواره  کشتی  نونهاالن  مسابقات 

شهید علی لندی شد.

قرعه کشی هفدهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان برگزار شد

برتر  لیگ  رقابت های  دوره  هفدهمین  آنالین  قرعه کشی  جلسه 
حمیدرضا  حضور  با  گذشته  روز  ایران  باشگاه های  بانوان  هندبال 
رئیس  کرمی  مراد  بانوان،  رئیس  نایب  دهقان  افسانه  دبیر،  عزتی 
برتر،  لیگ  برگزاری  مسئول  حسینی  حسن  سید  مسابقات،  کمیته 
اکبر  هندبال،  فدراسیون  بانوان  مسابقات  کمیته  دبیر  زراسوند  تیام 
ریاحی مسئول کمیته امور استان ها و دو تن از نمایندگان تیم های 
لیگ برتری برگزار شد. سایر نمایندگان تیم ها به صورت آنالین 

در جریان این مراسم قرار گرفتند.
هندبال،  فدراسیون  سایت  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
قبل  این جلسه گفت:  فدراسیون هندبال در  دبیر  حمیدرضا عزتی، 
از هرچیز کسب مقام چهارم قهرمانی آسیا توسط تیم ملی هندبال 
زنان ایران و کسب سهمیه جهانی اسپانیا را به جامعه ورزش هندبال 

کشور تبریک می گویم. 
وی افزود: این موفقیت با حمایت ها و تالش های دلسوزانه خانواده 
بزرگ هندبال از جمله هیئت های استانی، کلیه باشگاه های هندبال 
آن  رأس  در  و  فدراسیون  هدفمند  و  دقیق  برنامه ریزی  و  کشور 
حمایت های دکتر پاکدل و کادر فنی تیم ملی هندبال زنان ایران به 
ادامه داد: در نظر داشتیم قرعه کشی لیگ  نبود.عزتی  تنهایی میسر 
برگزار  ماه گذشته  در  را  در سال ۱۴۰۰  زنان کشور  هندبال  برتر 
کنیم که بنا به درخواست تعدادی از باشگاه ها، این مراسم به امروز 
موکول شد. امیدوارم که بتوانیم امسال هم مانند سال گذشته لیگ 

برتر زنان کشور را بصورت پویا و هدفمند برگزار کنیم.
در  ما  تجربه  اولین  گذشته  سال  افزود:  هندبال  فدراسیون  دبیر 
برگزاری مسابقات لیگ برتر هندبال کشور بصورت متمرکز بود. 
براین اساس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال نقاط قوت و ضعف 
برگزاری لیگ برتر متمرکز سال گذشته را بررسی کرده و امیدوارم 
ممکن  به حداقل  را  نقاط ضعف  باشگاه ها  با کمک  بتوانیم  امسال 

برسانیم و لیگ را به نحو مطلوب برگزار کنیم.
در ادامه افسانه دهقانی نیز گفت: لیگ برتر پایه پیشرفت هندبال 
به  توجه  با  بانوان  لیگ  مطلوب  و  منظم  برگزاری  و  است  کشور 

موفقیت اخیر تیم ملی بانوان اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
وی افزود: امیدوارم بتوانیم از نقاط ضعف و قوت برگزاری لیگ 
بانوان در سال گذشته بهره ببریم و بتوانیم لیگی پویا و منظم برگزار 

کنیم. 
هندبال  فدراسیون  مسابقات  کمیته  رئیس  کرمی،  مراد  ادامه  در 

گفت: لیگ برتر بانوان با شرکت 8 تیم در یک گروه قرعه کشی 
اتمام  از  بعد  شد.  خواهد  برگزار  متمرکز  صورت  به  مسابقات  و 
مسابقات و مشخص شدن رده بندی تیم ها، مسابقات پلی آف برگزار 
می شود.وی افزود: در پلی آف تیم اول با تیم چهارم و تیم دوم با 
تیم سوم جدول رده بندی به رقابت خواهد پرداخت که تیم های برنده 
با کسب بیشترین امتیاز از دو مسابقه راهی فینال مسابقات خواهند 
شد. در صورت تساوی امتیاز در دو مسابقه، تیمی که تفاضل گل 

بیشتری داشته باشد به فینال راه می یابد.
کرمی با اشاره به زمان آغاز مسابقات گفت: شروع مسابقات دهه 
به  مسابقات  ستاد کرونا،  موافقت  به  توجه  با  و  است  مهرماه  سوم 

صورت متمرکز در چند مرحله برگزار خواهد شد.
بانوان که  برتر  لیگ  سپس قرعه کشی هفدهمین دوره رقابت های 
مبارکه  فوالد  کازرون،  شاملی  شهید  تیم  هشت  حضور  با  امسال 
سپاهان، اشتادسازه مشهد، تأسیسات دریایی تهران، کیهان پاالیش 
برگزار  تهران  آتریسا  و  شاهرود  کات  بافق،  آهن  سنگ  مالیر، 

می شود، انجام شد. 
جدول قرعه کشی تیم ها به شرح زیر است:

1-فوالد مبارکه سپاهان
2- کیهان پاالیش الوند مالیر

3-سنگ آهن بافق
4-تأسیسات دریایی تهران

5-کارت شاهرود
6-شهید شاملی کازرون

7-آتریسا تهران
8- اشتادسازه مشهد

گفتنی است شانزدهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی 
فوالد  و  شد  دوم  کازرون  شاملی  شهید  رسید.  پایان  به  اشتادسازه 

سپاهان در جایگاه سوم ایستاد. 

نوه شیاد به پدربزرگش هم رحم نکرد!

سه عامل کالهبرداری با ترفند فروش سؤاالت کنکور در فضای 
مجازی در شهرستان سرخس دستگیر شدند.

رضوی  خراسان  فتا  پلیس  رئیس  نیوز،  گسترش  گزارش  به 
گفت: در پی رصد و پایش فضای سایبری دستگیری باند فروش 
سؤاالت کنکور در سرخس کارشناسان پلیس فتا متوجه فعالیت 
اعضا شده و  از  قابل توجهی  تعداد  با  تلگرامی  غیرقانونی کانال 
با  مبارزه  اداره  کارشناسان  کار  دستور  در  موضوع  به  رسیدگی 

جرائم سایبری قرار گرفت.
شد  مشخص  بیشتر  بررسی های  در  افزود:  جهانشیری  سرهنگ 
گردانندگان این کانال تلگرامی با وعده انتشار سؤاالت کنکور 
اقدام به فریب و اخذ مبالغی از یک میلیون تومان تا ۱۵ میلیون 

تومان کرده اند.
بازیچه  داوطلبان کنکوری  از  نفر  اینکه ۵۳۸۹  به  اشاره  با   وی 
یکسری  با  فتا  پلیس  کارشناسان  افزود:  شدند  اینترنتی  شیادان 
اقدامات فنی مردی سالخورده را در یکی از شهرستان های استان 
ایجادشده  تلگرامی توسط وی  خراسان رضوی که ظاهرًا کانال 
بود شناسایی کردند اما مشخص شد مرد سالخورده حتی گوشی 

هوشمند ندارد.

سرهنگ جهانشیری گفت: در پی تالش های بی وقفه کارشناسان 
فرد شناسایی شده  نوه  فتا شهرستان سرخس مشخص شد  پلیس 
که دانشجوی سال اول دانشگاه است با همدستی ۲ نفر دیگر از 
دوستانش با در دست داشتن کارت ملی پدربزرگ خود اقدام به 
دریافت سیم کارت کرده و در ادامه با ایجاد کانال تلگرامی با 
نام فروش سؤاالت کنکور از داوطلبین کنکوری مبالغی در حدود 

۷۰۰ میلیون ریال کالهبرداری کرده است.
وی افزود: پرونده برای تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی تحویل 

شده است.

آئین استقبال از قهرمان پرتاب دیسک 
آسیا برگزار شد

توسعه  معاون  فر  شجاعی  با حضور 
هیئت  ستادی،  مسئولین  ورزش، 
قهرمان  خانواده  و  دوومیدانی 
محمدرضا  از  استقبال  آئین  ضیایی، 
ضیایی دارنده مدال طالی مسابقات 
فرودگاه  در  میانه  آسیای  نوجوانان 
گزارش  شد.به  برگزار  یاسوج 
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه 
عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
با  بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان 
توسعه  معاون  فر  شجاعی  حضور 
هیئت  ستادی،  مسئولین  ورزش، 
قهرمان  خانواده  و  دوومیدانی 
محمدرضا  از  استقبال  آئین  ضیایی، 
ضیایی دارنده مدال طالی مسابقات 
فرودگاه  در  میانه  آسیای  نوجوانان 
معاون  برگزار شد.با حضور  یاسوج 

ستادی  مسئولین  ورزش،  توسعه 
دوومیدانی  هیئت  رئیس  کل،  اداره 
و  دوومیدانی  قهرمانان  استان، 
مراسم  ضیایی،  قهرمان  خانواده 
استقبال از محمدرضا ضیایی دارنده 
مدال طالی پرتاب دیسک نوجوانان 
میزبانی کشور  به  میانه که  آسیایی 
فرودگاه  در  شد  برگزار  ازبکستان 
شد.محمدرضا  برگزار  یاسوج 
دوومیدانی  تیم  عضو  ضیایی، 
پرتاب  ماده  در  ایران  نوجوانان 
دوومیدانی  رقابت های  دیسک 
نوجوانان و جوانان آسیای میانه که 
ازبکستان  کشور  تاشکند  شهر  در 
برگزار شد با پرتابی به طول 55 متر 
و  قهرمانی  مقام  به  سانتیمتر   77 و 

مدال طال دست یافت.

زمان قرعه کشی 
لیگ امید و جوانان اعالم شد

فوتبال  برتر  لیگ  قرعه کشی  زمان 
رده های امید و جوانان کشور در فصل 

1400-1401 اعالم شد.
به گزارش خوزستان اسپورت،  روابط 
ایران  فوتبال  لیگ  سازمان  عمومی 
روز  صبح   11 ساعت  که  کرد  اعالم 
قرعه کشی  مراسم  مهرماه   19 دوشنبه 

لیگ برتر امید و ساعت 13 همان روز 
جوانان  برتر  لیگ  قرعه کشی  مراسم 
کشور به صورت وبینار و غیرحضوری 

برگزار می شود.
مسابقات فصل آتی لیگ برتر جوانان 
به  پیش  فصل  مانند  ایران  امیدهای  و 
صورت دو گروهی برگزار خواهد شد.


