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دختر 14 ساله پول های مادر 
را به باد داد

فیروزآباد  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
غیرمجاز  برداشت  پرونده  کشف  از 
شهروندان  از  یکی  بانکی  حساب  از 

توسط دختر نوجوانش خبر داد.
سرهنگ مهدی جوکار در گفت وگو 
پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با 
داشت:  اظهار  خبر  این  تشریح  در 
این  فتا  پلیس  به  خانمی  مراجعه  با 

شهرستان مبنی بر اینکه حدود 2 ماه است که طی چند مرحله از حساب 
که  است  برداشت شده  ناشناسی  شخص  توسط  ریال  میلیون   30 مبلغ  وی 

رسیدگی به این موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
پرونده،  به  رسیدگی  روند  در  به عمل آمده  بررسی های  با  داد:  ادامه  وی 
کارشناسان پلیس فتا مطلع شدند مبالغ برداشت شده صرف خرید اکانت های 

بازی آنالین شده است.
و  فنی  اقدامات  با  کارشناسان  کرد:  تصریح  فیروزآباد  انتظامی  فرمانده 
تخصصی موفق شدند عامل برداشت که نوجوانی 14 ساله و دختر شاکی 

بود را شناسایی و وی را به پلیس فتا احضار کنند.
سرهنگ "جوکار" بابیان اینکه متهم در بازجویی اولیه اقرار کرد که با به 
دست آوردن مشخصات حساب بانکی مادرم مبلغ 30 میلیون ریال طی چند 
مرحله برداشت و صرف بازی های رایانه ای کردم، گفت: پرونده به همراه 

مستندات مربوطه جهت سیر مراحل قضائی تحویل دادسرا شد.
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شماره
مؤمن را هیچ رنج و بیماری و اندوهی و حتی نگرانی ای نرسد 

مگر آنکه خداوند بدان وسیله گناهان او را بپوشاند

تحف العقول، ص 38روزنامه

صفحه  پیامبر گرامی اسالم)ص( :

سه محصول آکادمی فوالد در لیست مهدوی کیا
معاون ورزش بانوان خوزستان:

 خوزستان می تواند چندین "زهره کودایی" 
به کشور معرفی کند

کل  اداره  بانوان  ورزش  معاون 
بر  تاکید  با  استان  ورزش و جوانان 
بانوان  فوتبال  در  خوزستان  اینکه 
به  کودایی  زهره  چندین  می تواند 
معتقدم  گفت:  کند،  معرفی  کشور 
توانایی  و  عالقه مندی  به  باتوجه 
دختران خوزستانی در رشته فوتبال، 
فوتبال  قطب  می توانیم  راحتی  به 

ایران شویم.
از  به نقل  به گزارش روزنامه طلوع 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان خوزستان، سکینه ناصری مقدم 
گلر  کودایی  زهره  از  تمجید  با 
بانوان  فوتبال  تیم ملی  تاریخ ساز 
کودایی  زهره  کرد:  اظهار  ایران، 
وارد  بی شائبه  تالش های  با  توانست 
بخش فوتبال شود و با عملکردی که 
در قالب تیم ملی داشت، نشان داد که 
اگر دختران ما حمایت و دیده شوند، 
را  خوبی  نتایج  می توانند  راحتی  به 
بزنند.وی  رقم  ورزش  عرصه  در 
تالش  و  نفس  به  اعتماد  کرد:  بیان 
بانوان  ویژه  به  ورزشکار  دختران 
فوتبالیست، غیرقابل وصف است و 
و  امکانات  که  است  حالی  در  این 
نسبت  فوتبالیست  بانوان  از  حمایت 
به آقایان، متفاوت است اما دختران 
ما با نتایجی که به دست می آورند، 
صورت  به  اگر  که  می دهند  نشان 
توانایی  شوند،  حمایت  هم  محدود 
رقم زدن نتایج بسیار خوبی را دارند.
و  ورزش  کل  اداره  بانوان  معاون 
از  قدردانی  با  خوزستان  جوانان 
سارا ظهرابی نیا و نگین زندی دیگر 

فوتبالیست های خوزستانی تیم ملی در 
ملت های  جام  مقدماتی  رقابت های 
فوتبالیست  دختران  گفت:  آسیا، 
قالب  در  همگی  که  داریم  خوبی 
هستند  دهنده  بسیار کمک  تیم ملی، 
یک  خوزستان  اگر  شک  بدون  و 
تیم لیگ برتری داشته باشد، با کمی 
در  می توانیم  حمایت  و  برنامه ریزی 
سطح باالی رشته فوتبال بدرخشیم و 
معرفی  تیم ملی  به  را  بیشتری  نفرات 
دختران  در  پتانسیل  این  زیرا  کنیم 
تاکید  با  دارد.وی  وجود  خوزستانی 
بر اینکه خوزستان در فوتبال بانوان 
به  کودایی  زهره  چندین  می تواند 
کشور معرفی کند، افزود: من معتقدم 
توانایی  و  عالقه مندی  به  باتوجه 
دختران خوزستانی در رشته فوتبال، 
فوتبال  قطب  می توانیم  راحتی  به 
ایران شویم. اگر برنامه ریزی صورت 
دسترس  از  دور  مهم  این  بگیرد 
نیاز  حمایت  به کمی  تنها  و  نیست 
مختلفی  ارگان های  می طلبد  و  است 
متمول  و  دارند  استان وجود  در  که 
هم هستند و همچنین استاندار، نگاه 
ویژه به این بخش داشته باشند. پس 
می توانیم  قطعًا  توجه،  و  حمایت  با 
و  بدرخشیم  بانوان  فوتبال  در 
و  کشور  به  را  زیادی  کودایی های 

حتی جهان معرفی کنیم.

اعترافات این زن، پلیس را شوکه کرد 

زن جوان که به اتهام قتل شوهرش بازداشت شده است پس از یک 
هفته تحقیق و بازجویی به خوراندن داروهای بیهوشی به شوهرش 

اعتراف کرد.
به گزارش گسترش نیوز، چند ماه قبل خبر مرگ مشکوک مرد 

جوانی به نام میثم در بیمارستان به پلیس اعالم شد.
وقتی تیم جنایی راهی بیمارستان شدند شقایق همسر میثم مدعی شد 
شوهرش بیمار بوده و دارو مصرف می کرده است. روز حادثه هم 
پس از خوردن داروهایش دچار مشکل شده و او را به بیمارستان 

برده اند.
بدین ترتیب جسد او برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به دستور 
حبیب اهلل صادقی، بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی به پزشکی 
آزمایشات  و  سم شناسی  آزمایشات  انجام  با  اما  شد  منتقل  قانونی 
تکمیلی پزشکی قانونی علت مرگ مصرف مواد مخدر صنعتی اعالم 
شد. با مشخص شدن این موضوع برادر میثم منکر اعتیاد و بیماری 
ما سال ها در یک کارگاه  بود  سالم  برادرم  برادرش شد و گفت: 
حوالی جاجرود کار می کردیم، هرروز صبح به محل کار می رفتیم 

و شب برمی گشتیم پنجشنبه و جمعه ها هم تعطیل بودیم. فقط یک 
بود صبح شنبه ها که  بود چند وقتی  برایم خیلی عجیب  موضوعی 
می خواستیم به محل کار برویم برادرم حالش مناسب نبود و تعادل 

نداشت.
اما  یافت  ادامه  میثم  همسر  از  تحقیقات  موضوع  این  به  توجه  با 
او منکر این ماجرا بود تا اینکه باگذشت چند ماه از مرگ میثم، 
دختر او به اداره پلیس رفت و رازی را فاش کرد که فرضیه قتل 
پدرش را پررنگ تر کرد. وی گفت: مادرم مدتی بود که در یک 
فالفل فروشی کار پیدا کرده بود اما پدرم با این موضوع مخالف بود. 
با این حال مادرم اصرار داشت که به سرکار برود تا کمک خرجی 
سرکار  به  پدرم  اطالع  بدون  خاطر  همین  به  باشد.  خانواده  برای 
می رفت و ساعت برگشت از کارش را هم طوری تنظیم کرده بود 
که قبل از رسیدن پدرم در خانه باشد ولی مشکل اصلی روزهای 
پنجشنبه و جمعه بود که پدرم تعطیل بود و سرکار نمی رفت. مادرم 
خواب آور  داروی  پدرم  چای  یا  غذا  داخل  مشکل  این  حل  برای 
می ریخت، اما ظاهرًا آخرین بار مقدارش زیاد بود و باعث مرگ 

پدرم شد. به دنبال اظهارات دختر جوان، مادرش بازداشت شد.
وی ابتدا منکر ماجرا بود اما سرانجام بعد از یک هفته لب به اعتراف 
گشود و گفت: وقتی در رستوران کار پیدا کردم شوهرم مخالفت 
کرد من هم برای اینکه بتوانم به سرکار بروم روزهایی که در خانه 
بتوانم  من  و  بخوابد  تا  می ریختم  بیهوشی  داروی  غذایش  در  بود 
به محل کار بروم ولی قصدم کشتن شوهرم نبود. بدین ترتیب با 
اعترافات متهم وی برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره 

دهم پلیس پایتخت قرار گرفت.

قتل زن معتاد توسط شوهرش
درباره  جنایی  کارآگاهان  تحقیقات 
مرگ زن جوانی که گمان می رفت با 
خوردن قرص فوت شده با مشاهده شیار 
روی گردنش و طرح فرضیه قتل او به 
دست شوهرش وارد مرحله تازه ای شد.
قبل  ماه   ۳ نیوز،  گسترش  گزارش  به 
سوم  شعبه  بازپرس  غالمی،  ساسان  به 
خبر  تهران  جنایی  امور  دادسرای 
از  یکی  به  که  ساله   ۴۰ زنی  رسید 
بود  منتقل شده  پایتخت  بیمارستان های 
به شکل مرموزی جانش را ازدست داده 
نشان  اولیه  شواهد  که  آن طور  است. 
می داد او براثر مصرف قرص ترامادول 
با این حال  جانش را ازدست داده بود؛ 
بازپرس جنایی دستور داد تا متخصصان 
متوفی  بررسی جسد  با  قانونی  پزشکی 
علت اصلی مرگ او را اعالم کنند. از 
تحقیق  به  پلیس  مأموران  دیگر  سوی 
زن  این  خصوصی  زندگی  درباره 
پرداختند و پی بردند او مدت ها قبل از 
شوهرش طالق گرفته و با پسر جوانی 
که حدود ۸ سال از خودش کوچک تر 
از شوهر  او  است.  ازدواج  کرده  است 
بعد  که  داشت  جوان  دختری  سابقش 
شوهر  و  او  همراه  مجدد  ازدواج  از 
دختر  می کردند.  زندگی  باهم  دومش 
متوفی درباره روز حادثه گفت: وقتی 
تماس  شوهرش  با  شد  بد  مادرم  حال 
کمک  برای  کردم  خواهش  و  گرفتم 
به احتمال زیاد  گفت  او  بیاید.  کردن 
گفت  او  است.  خورده  قرص  مادرم 
به او آبلیمو بدهید. من هم همین کار 
را انجام دادم و مادرم استفراغ کرد اما 
حالش بد شد و او را به بیمارستان بردیم 
اما مدتی بعد در بیمارستان جانش را از 

دست داد.
 در شرایطی که هنوز دلیل اصلی مرگ 
این زن مشخص نشده بود و خانواده اش 
پزشکی  نداشتند،  شکایتی  هیچ  نیز 
متوفی  گردن  روی  کرد  اعالم  قانونی 
آثار شیار مشاهده شده و به احتمال زیاد 
بود  این شرایط  او خفه شده است. در 
که دختر و مادرزن جوان از شوهر او 
شکایت و اعالم کردند که او زن جوان 
جوان  دختر  است.  رسانده  قتل  به  را 

که  گفت  تحقیقات  از  مرحله  این  در 
و  داشتند  اختالف  شوهرش  با  مادرش 
بارها باهم درگیر شده بودند و ممکن 
است بر سر همین اختالفات شوهرش 
او را به قتل رسانده باشد. در این شرایط 
بود که بازپرس غالمی حکم جلب تنها 
و  کرد  صادر  را  پرونده  این  مظنون 
مرد  این  شد.  بازداشت  متوفی  شوهر 
که ۳۲ سال دارد وقتی تحت بازجویی 
قرار گرفت اتهام قتل همسرش را انکار 
کرد و گفت نمی داند همسرش چطور 
فوت شده اما حدس می زند که او براثر 
ازدست داده  را  جانش  قرص  مصرف 
بازجویی ها  ادامه  در  مرد  این  است. 
او  با  که  بودم  ساله   ۱۹ من  گفت: 
و  بودیم  معتاد  ما  دوی  هر  شدم.  آشنا 
در  و  می کردیم  مصرف  مخدر  مواد 
او  شدیم.  آشنا  باهم  شبانه  مهمانی های 
از شوهر اولش طالق گرفته بود و یک 
دختر داشت که بعد از ازدواجمان باهم 

زندگی می کردیم. 
اختالفاتش  درباره  ادامه  در  متهم 
یکدیگر  با  ما  گفت:  باهمسرش 
در  را  او  مرتبه  چند  داشتیم.  اختالف 
تا  کردم  بستری  اعتیاد  ترک  کمپ 
اعتیادش را ترک کند. آخرین مرتبه ۴ 
ماه قبل از فوتش او را به کمپ بردم. 
همسرم گاهی از خانه بیرون می رفت و 
گوشی اش را هم خاموش می کرد. چند 
می کنی  را  کار  این  چرا  گفتم  مرتبه 
ندارد.  ربطی  تو  به  می گفت  هم  او  و 
باهم  موضوع  این  سر  بر  مرتبه  چند 
روز  و  شب  اما  کردیم.  کتک کاری 
فوتش ما هیچ درگیری ای باهم نداشتیم 
و همه چیز عادی بود. آن روز در خانه 
است  شاهد  و  بود  هم  او  دختر  بودیم. 
نداشتیم.  باهم  درگیری ای  هیچ  ما  که 
من دقیق نمی دانم همسرم چرا فوت شد 
ترامادول خورده  او قرص  نظرم  به  اما 
باشد.با وجود اظهارات متهم و بی گناه 
خواندن خودش، بازپرس جنایی دستور 
بازجویی های  انجام  برای  او  تا  داد 
تکمیلی و روشن شدن راز پشت پرده 
مرگ زن جوان در اختیار افسران اداره 

دهم پلیس آگاهی قرار گیرد.

در  یافته  پرورش  بازیکن  سه 
به  خوزستان  فوالد  باشگاه  آکادمی 
این استان به  بازیکنان بومی  عنوان 
لیست جدید تیم ملی امیدهای ایران 

راه یافتند.
اسپورت،  خوزستان  گزارش  به 
مهدی مهدوی کیا پس از برگزاری 
چند مرحله اردوی انتخابی، سرانجام 
منتخب  بازیکنان  نفره   29 فهرست 
پنج  و  کرد  اعالم  را  امید  ملی  تیم 
بازیکن شاغل در تیم های خوزستانی 
به اسامی امید حامدی فر، محمدحسین 
زواری، محمدامین حزباوی، علیرضا 
باویه و محمدمهدی احمدی را برای 

سفر  از  قبل  اردوی  در  شرکت 
تاجیکستان دعوت کرد.

سه نفر از این پنج بازیکن اهل استان 
خوزستان و از فوتبالیست های بومی 
آکادمی  در  که  هستند  خطه  این 
کرده  رشد  خوزستان  فوالد  باشگاه 
فوتبال  ملی  تیم  دومین  سطح  تا  و 

کشورمان پیش رفته اند.

دستگیری سارق با 17 فقره سرقت کابل 
مخابراتی در ممسنی

از  ممسنی  انتظامی شهرستان  فرمانده 
دستگیری سارقی سابقه دار با 17 فقره 

سرقت کابل مخابراتی خبر داد.
در  نیکبخت  محمد  سرهنگ 
خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
اعالم  پی  در  داشت:  اظهار  پلیس، 
فقره سرقت کابل مخابراتی در  چند 
کارآگاهان  ممسنی،  شهرستان  سطح 
با سرقت پلیس آگاهی  مبارزه  اداره 

موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قراردادند.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی و فنی، در این خصوص هویت 
مخفیگاهش  در  غافلگیرانه  عملیات  یک  در  را  وی  و  شناسایی  را  سارق 

دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی بابیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به 17 
فقره سرقت کابل مخابراتی اعتراف کرد، گفت: این سارق حرفه ای پس از 

تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

برای دومین سال متوالی در هندبال جوانان کشور اتفاق افتاد؛

جوانان هندبالیست فراز بام خائیز دهدشت قهرمان کشور شدند
نایب قهرمانی نماینده بهبهان

تیم هندبال جوانان فراز بام خائیز دهدشت با برتری مقابل هندبال 
قصر نشاط بهبهان برای دومین سال قهرمان کشور شدند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش 
فراز  جوانان  هندبال  تیم  بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان  جوانان  و 
بام خائیز دهدشت با برتری مقابل هندبال قصر نشاط بهبهان برای 

دومین سال قهرمان کشور شدند.
در دیدار فینال رقابت های هندبال جوانان کشور که در سالن پوریای 
ولی آموزش و پرورش یاسوج برگزار شد، دو تیم قصر نشاط بهبهان 
تیم  پایان  در  که  رفتند  هم  مصاف  به  دهدشت  خائیز  بام  فراز  و 
مقابل  بر 29  برتری 30  با  بام خائیز دهدشت  فراز  هندبال جوانان 
مسابقات  قهرمانی  عنوان  متوالی  برای دومین سال  بهبهانی  حریف 

هندبال جوانان کشور را کسب کرد.
در دیدار رده بندی این مسابقات دو تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 
و درخشان کویر گرمسار به مصاف هم رفتند که در پایان تیم فوالد 
مبارکه اصفهان با نتیجه 30 بر 20 حریف خود تیم درخشان کویر 
گرمسار را شکست داد و مقام سوم رقابت های هندبال جوانان کشور 

را کسب کرد.
در آئین اختتامیه این رقابت ها که با حضور احمدزاده استاندار استان، 
سردار خرم دال فرمانده سپاه فتح استان، جهانبخش سرپرست اداره 
کل، شجاعی فر معاون توسعه ورزش اداره کل و جمعی از مسئولین 
استانی و شهرستانی برگزار شد از تیم های اول و دوم این مسابقات 

با اهدا مدال و کاپ قهرمانی تجلیل و تقدیر شد.
هندبالیست  بهاره آذر کشسب دو  و  بیداد  از صونا  مراسم  این  در 
هندبال  ملی  تیم  همراه  به  که  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  بانوی 
بانوان کشور در مسابقات آسیایی حضور داشتند و سهمیه مسابقات 

جهانی را کسب کردند با اهدا هدایایی تقدیر و تجلیل شد.
جهانبخش سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان در این مراسم 
با تسلیت شهادت امام رضا )ع( و رحلت پیامبر اسالم )ص( گفت: 
استان سرشار از پتانسیل های در حوزه ورزش است و ورزشکاران 
رابطه دو  این  در  رتبه های مختلف کسب کردند  استان در کشور 
بازیکن یعنی علی پیروج و سامان پاکباز به پارالمپیک اعزام شدند 

که صاحب مقام های برتر شدند.
افزود: در  و  تاکید  استان  از ورزش  استاندار  لزوم حمایت  بر  وی 

و  افتتاح  با  و  است  شده  زنی  کلنگ  ورزش  هتل  پروژه   ۸۶ سال 
بهره برداری از این پروژه مشکل اسکان و اقامت و میزبانی مسابقات 

کشوری در استان مرتفع خواهد شد.
گفت:  و  اشاره  آزادی  نفری  هزار   ۱۵ استادیوم  مشکالت  به  وی 
برای راه اندازی و بهره برداری از این استادیوم وبرگزاری و میزبانی 
نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد  به ۷  استادیوم  این  مسابقات کشوری در 

دارد .
سید علی احمدزاده استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیروزی 
تیم فرازبام خائیز دهدشت را خدمت بازیکنان، جوانان استان و اداره 

کل ورزش و جوانان استان تبریک می گویم.
تقویت  برای  ما  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  احمدزاده 
ورزش در سطح استان، همه همت و تالش خود را خواهیم کرد. این 
پیروزی، یک آغاز است؛ کسب مقام اول نشان دهنده این است که 

استعدادهای فراوانی در ورزش کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم حمایت مادی و معنوی از 
باشگاه فراز بام خائیز دهدشت در رقابت های کشوری تاکید و ادامه 

داد: ما قدردان قهرمان های این باشگاه هستیم.
استاندار بر توجه به ورزش بانوان در استان تاکید و خواستار حمایت 
بیشتر دستگاه ورزش و جوانان از ورزش بانوان در استان و کشور 

شد.
رقابت های هندبال جوانان باشگاه های کشور با شرکت 18 تیم از 
سراسر کشور از روز سه شنبه 6 تا دوشنبه 12 مهرماه در شهر یاسوج 

مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

این دو جوان شیطان صفت را بشناسید

با سود  با تله سرمایه گذاری و  افرادی که 
سود  تصاعدی  تضمین  و  درصد   ۴ ثابت 
به  دست  شناور؛  به صورت  ارزها  رمز 
توسط  بودند،  زده  میلیاردی  کالهبرداری 

پلیس فتا دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سرهنگ جواد 
جهانشیری رئیس پلیس فتا استان خراسان 
از  نفر  با شکایت ۲۰  اظهار کرد:  رضوی 
کالهبرداری  راز  از  پرده  مشهدی  شکات 
برداشته  ارزها  رمز  حوزه  در  میلیاردی 
کار  دستور  در  موضوع  به  رسیدگی  و 
گرفت. قرار  استان  فتا  پلیس  کارشناسان 
از  پس  فتا  پلیس  کارشناسان  افزود:  وی 
اخذ اظهارات و دریافت مستندات موجود از 
شکات با بررسی موضوع و تحقیقات اولیه 
ایجاد  با  کالهبردار  افراد  یا  فرد  دریافتند 
سایت و کانال تلگرامی و همچنین تبلیغات 

پر  کانال های  به  نفوذ  با  دیوار  سایت  در 
در  گذاری  سرمایه  حوزه  در  مخاطب 
شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام به قصد 
ثابت  سود  دریافت  پیشنهاد  کالهبرداری 
به صورت  تصاعدی  تضمین  و  درصد   ۴
حوزه  در  گذاری  سرمایه  ازای  به  شناور 
رمز ارزها را داده و پس از پرداخت یک 
یغما  به  را  سرمایه  اصل  سود  ماه  دو  الی 
کرد:  تصریح  جهانشیری  می برند.سرهنگ 
عامالن  گرفته  صورت  تحقیقات  پی  در 
کالهبرداری را در مشهد و تهران شناسایی 
اختفای  متهم مشهدی در محل  کردند که 
و  فنی  عملیات  طی  مجلل  هتلی  در  خود 
پلیسی دستگیر شد و متهم تهرانی با نیابت 
قضایی در تهران دستگیر و به دست قانون 
دستگیری  از  پس  افزود:  وی  شد.  سپرده 
دو متهم به نام های متین بختیاری ۲۲ ساله 

و هادی زینالی ۲۴ ساله که از تحصیالت 
مشخص  هستند،  برخوردار  عالی  آموزش 
از  موصوف  کالهبرداری  قربانیان  شد 
سراسر کشور بوده و به منظور احقاق حق 
دیگر شکات پرونده که هنوز از دستگیری 
بر  عالوه  هستند؛  اطالع  بی  متهم  دو  این 
متهم  دو  شناسایی  دستور  سنگین،  وثیقه 
تصاویرشان  به همراه  نام های موصوف  به 
و  کشوری  و  ملی  رسانه  در  درج  برای 
قاضی  سوی  از  کثیراالنتشار  روزنامه های 

پرونده صادر شده است.

زمین چمن طبیعی آب پخش بزودی 
افتتاح می شود

جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
چمن  زمین  افتتاح  از  دشتستان 
طبیعی شهر آب پخش در آینده ای 

نزدیک خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
محمد  علی  بوشهر؛  استان  جوانان 
کمارج حاجی در بازدید از مجموعه 
پخش  آب  شهر  آزادی  ورزشی 
قطب  از  پخش  آب  داشت:  اظهار 
های فوتبال استان محسوب می شود 
طبیعی  چمن  زمین  یک  داشتن  و 
استعدادهای  وجود  با  استاندارد 
این  ورزشکاران  مسلم  حق  فراوان، 

بخش است.
می دانیم  خود  وظیفه  ما  افزود:  وی 
که به بهترین شکل ممکن این زمین 

را احیا و در اختیار ورزشکاران قرار 
جوانان  و  ورزش  اداره  دهیم.رئیس 
عملیات  از  بازدید  در  دشتستان 
آب  شهر  طبیعی  چمن  بازسازی 
کرد:  بیان  امیدواری  ابراز  با  پخش 
چمن  زمین  افتتاح  شاهد  زودی  به 

شهر آب پخش خواهیم بود.
بازدید  این  در  است؛  گفتنی 
رئیس  پور  حسین  محمد  عبدالعزیز 
پخش  آب  جوانان  و  ورزش  اداره 

نیز حضور داشت.


