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حـــــــــوادث

خودسوزی دختر جوان سنندجی 
و افشاگری خواهرش

مجازی  فضای  در  که  حالی  در 
دختر  یک  پدر  که  بود  شده  شایعه 
جوان سنندجی او را به آتش کشیده 
از  دیگری  روایت  او  خانواده  است، 
این  در  دادستان  و  دارند  ماجرا  این 

خصوص توضیح داد.
شد.  شروع  عکس  یک  از  همه چیز 
در  که  جوان  دختری  دست  عکس 
آتش جزغاله شده بود و بعد نوشته ای 
کوتاه از سوی فردی که ادعا می کرد 
در بستر بیماری این دختر به عنوان، 
پزشک معالج او حاضر بوده و مطلع 
زنده  را  او  دختر،  این  پدر  که  شده 

زنده سوزانده است.
در حالی که دختر جوان به نام فائزه 
و  دست  روز  چند  از  بعد  نیا  ملکی 
جان  مرگ،  با  کردن  نرم  پنجه 
قتل  به  خبر  داد؛  دست  از  را  خود 
فضای  در  پدرش  توسط  او  رسیدن 
با  بهانه  همین  به  شد.  منتشر  مجازی 
اقوام نزدیک فائزه ملکی و دادستان 
سنندج گفتگو کردیم تا پشت پرده 

این شایعه روشن شود.
مرگ رازآلود فائزه ملکی

در روستای دولت آباد سنندج همه جا 
»این حرف ها  است.  فائزه  از  حرف 
را باور نکنید خانم جان! پدرش او را 
است؟!  دیگر کدام  به آتش کشیده 
دختر خودش را سوزانده بود. دیروز 

هم مراسم خاکسپاری اش بود.«
اهالی  از  که  فردی  اولین  را  این ها 
روستا با او صحبت می کنم می گوید. 
همین  هم  بعدی ها  و  بعدی  اما 
اینکه  می کنند.تا  تکرار  را  حرف ها 
ملکی  زیبا  با  می شوم  موفق  باالخره 
نیا، خواهر فائزه صحبت کنم. زیبا در 
برای  که  حادثه ای  جزئیات  توضیح 

خواهرم  می گوید:  داد  رخ  خواهرش 
متولد سال ۷۸ بود.۵ سال قبل ازدواج 
با شوهرش  از ۲ سال پیش  اما  کرد 
اختالف پیدا کردند.حدود ۸ ماه پیش 
بود که به خانه پدری آمد و تصمیم 
گرفت از همسرش جدا شود. باالخره 
و  من  گرفت.  طالق  قبل  ماه  یک 
و  بودیم  نزدیک  هم  به  خیلی  فائزه 
من  با  وقتی  بارها،  اواخر  این  در  او 
درددل کرده بود به من می گفت که 
زندگی  این  از  را  خودش  می خواهد 
خالص کند. اما من حرف او را جدی 

نمی گرفتم.
روز  مورد  در  ادامه  در  فائزه  خواهر 
به  خواهرم  روز  آن  گفت:  حادثه 
کوچکترم  خواهر  و  پدرم  همراه 
با خواهر  فائزه  بودند. گاهی  باغ  در 
دبستان  چهارم  کالس  که  کوچکم 
است بگومگو می کرد و آن روز هم 
فائزه یک سیلی  و  بود  بحثشان شده 

به صورت خواهر کوچکم زده بود.
بود.  کرده  اعتراض  او  به  هم  پدرم 
از  فائزه  فریاد  صدای  بعد  ساعتی 
پدرم  و  بود  آمده  باغ  انتهای  توالت 
فائزه خودش را  بود که  متوجه شده 
با  دعوا  البته  است.  کشیده  آتش  به 
ولی  نبود  تصمیم  این  دلیل،  خواهرم 
را  فکری  فائزه  تا  بود  شده  بهانه ای 
که مدت ها در سر داشت عملی کند.

و  بود  قفل کرده  هم  را  در  خواهرم 
پدرم می خواست او را نجات دهد که 
دست و صورت خودش هم سوخت. 
حاال من در غم از دست دادن خواهرم 
پدرم  به  که  تهمتی  اما  سوگوارم 
زده اند، داغ من را سنگین تر می کند. 
این  که  کنید  کاری  خدا  به  را  شما 

شایعه ادامه پیدا نکند.
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برتر از آن است که هزار رکعت نماز بگزارد

وسائل الشیعه، ج 27، ص 27روزنامه

صفحه  پیامبر گرامی اسالم)ص( :

دعوت از دو بازیکن خوش آتیه و سروقامت دختر 
کازرونی به اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان

تیم کاراته آقایان استان کهگیلویه و بویراحمد 
به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شد

استان  کاراته  تیم  بدرقه  آئین 
مسابقات  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
حضور  با  ملی  تیم های  انتخابی 
ورزش  توسعه  معاون  فر  شجاعی 
اداره کل و محمودزاده رئیس هیئت 

کاراته استان برگزار شد.
به نقل از  به گزارش روزنامه طلوع 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد، 
استان  کاراته  تیم  بدرقه  آئین 
مسابقات  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
فر  شجاعی  ملی  تیم های  انتخابی 
و  کل  اداره  ورزش  توسعه  معاون 
کاراته  هیئت  رئیس  محمودزاده 

استان برگزار شد.
کاراته  هیئت  رئیس  محمودزاده، 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
انتخابی  و  قهرمانی  مسابقات 
مهمترین  از  را  کاراته  ملی  تیم های 
و  برشمرد  رشته  این  رویدادهای 
کاراته  منتخبین  امیدوارم  گفت: 
این  در  را  عملکرد  بهترین  استان 

مسابقات داشته باشند.
هیئت  رئیس  زاده  محمود  رحیم 
ورزش  کل  اداره  از  استان  کاراته 
این  در  که  شهرستان ها  و  وجوانان 
نهایت  کرونایی  بحرانی  وضعیت 
مسابقات  برگزاری  در  را  همکاری 
آمادگی  اردوهای  و  استان  انتخابی 

داشتند تقدیر کرد.
توسعه  معاون  فر،  شجاعی  عباس 
و  کهگیلویه  کل  اداره  ورزش 
بویراحمد گفت: هیئت کاراته استان 
یکی از فعال ترین هیئت های ورزشی 
مدیریت  کادر  با  که  است  استان 

توانمند، مربیان ملی، آینده درخشانی 
را برای کاراته استان رقم زده است.

از  تیم  سرمربی  پور  عادل  روح اهلل 
حضور برترین های کاراته استان در 
این مسابقات خبر و از حمایت های 
اعزام  در  استان  هیئت  و  کل  اداره 
انتخابی  مسابقات  کرد.  تقدیر  این 
و  بانوان  بخش  دو  در  پایه  رده های 
علی  امام  جام  عنوان  تحت  آقایان 
به  مهرماه   ۲۳ تا   ۱۷ روزهای  )ع( 
میزبانی استان زنجان برگزار می شود.
این  به  استان  اعزامی کاراته  تیم  در 
رضا  بوستانی،  امیرمحمد  مسابقات 
کدخداپور،  سیروس  نیا،  خادمی 
طاهاحیدری،  رضااکرمی، 
آریاعادل  خواهامیرمحمدسعیدی، 
عادل  فردین  درخشان،  سینا  پور، 
حسن  منطق،  امیرحسین  پور، 
آرین  پور،  عادل  سجاد  پیامبری، 
علیرضا  اصل،  زمانی  آروسیامین، 
حسین  انصاری،  مهرداد  فر،  عابدی 
محمود  و  محمدی  رضا  هاشمی، 

افشین حضور دارند.
روح اهلل عادل پور و قدرت اهلل عادل 
و  باقرخادمی  سرمربی،  بعنوان  پور 
صیاد انصاری خواه بعنوان سرپرست، 
چتروز  محمدرشید  و  حسنی  بهنام 
بعنوان داور تیم را همراهی می کنند.

۳۰ ماه شکنجه شیطانی دختر بیچاره بدست برادرش !

برادری که ۳۰ ماه خواهرش را موردتجاوز قرار داده بود دستگیر شد.
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، زن جوانی که ۳۰ ماه تحت تجاوز 
و شکنجه برادر پلیدش قرار گرفته بود آزاد شد. پلیس پاکستان پس از 

۳۰ ماه توانست زن جوان را نجات بدهد.

چند روز پیش مأموران پلیس شهر کراچی تماسی دریافت کردند که 
این شهر  از محله های  با مردی جوان در یکی  از درگیری همسایه ها 
حکایت داشت. وقتی مأموران در محل حادثه حاضر شدند، مردم محل 
را دیدند که مرد جوانی را دستگیر کرده و اجازه نمی دادند که فرار 
ماه ها پیش خواهرش را در  از  این مرد  کند. همسایه ها می گفتند که 
می کند  شکنجه  و  داده  قرار  تجاوز  مورد  را  او  و  کرده  زندانی  اتاقی 
ماجرا شده  متوجه  ناله زن جوان  با شنیدن صدای  و ظاهرًا همسایه ها 
ادامه  پلیس در  بودند.ماموران  برادر شکنجه گرش را دستگیر کرده  و 
بوده و در همه  برادرش  ماه گروگان  متوجه شدند که زن جوان ۳۰ 
این مدت در اتاقی کوچک زندانی بوده و با سر طاس مورد تجاوز و 

شکنجه قرار گرفته است.

۱۳ ساعت دلهره برای زن گرفتار 
در کوه های ماهان

استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
ساعت   ۱۳ از  پس  گفت:  کرمان 
امدادی، زن گرفتار و  نیروهای  تالش 
دره  منطقه  ارتفاعات  در  آسیب دیده 

کهنو ماهان نجات یافت.
نیوز،  تهران  خبری  شبکه  گزارش  به 
هالل  جمعیت  مدیرعامل  فالح،  رضا 
احمر استان کرمان گفت: در پی تماس 
هالل  جمعیت   ۱۱۲ سامانه  با  مردمی 
احمر کرمان، مبنی بر مصدومیت یک 
منطقه دره  ارتفاعات  زن کوهنورد در 
امدادی  نیروهای  ماهان،  بخش  کهنو 
این جمعیت بدون فوت وقت به محل 
حادثه اعزام شدند.فالح با اشاره به اعزام 
نیروهای امدادی این جمعیت در ساعت 
 ۱۴ چهارشنبه  روز  دقیقه   ۴۰ و   ۱۵
مهرماه به محل حادثه افزود: با توجه به 
جراحت و مصدومیت فرد آسیب دیده 
بودن  العبور  و صعب  طوالنی  مسیر  و 

ماهان،  کهنو  بخش  کوهستانی  منطقه 
این عملیات پس از ۱۳ تالش بی وقفه 
 ۱۵ پنجشنبه  روز  بامداد   ۵ ساعت  در 
مهرماه پایان یافت.او با اشاره به صعود 
کوهستانی  منطقه  به  زن  کوهنورد   ۴
کوهنوردان  از  یکی  کرد:  بیان  ماهان 
دچار  ارتفاعات  از  شدن  پرت  اثر  در 

آسیب دیدگی در ناحیه کمر و پا شد.
فرد  امدادی  نیروهای  تصریح کرد:  او 
تثبیت و درمان  از  را پس  آسیب دیده 
به  و  انتقال  کوه  دامنه  به  سرپایی 
نیروهای فوریت های پزشکی اورژانس 
تحویل دادند. مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان کرمان عنوان کرد: در این 
عملیات، ۱۵ نیروی امدادی در قالب ۴ 
پشتیبانی  و  امدادونجات کوهستان  تیم 
از پایگاه های کوهستان صاحب الزمان، 
به کار  ماهان  و  مرکز کرمان  مهران، 

گرفته شدند.

سرویس ورزشی/ علیرضا گلچین: 
با اعالم فدراسیون والیبال جمهوری 
اسالمی ایران 40 بازیکن به اردوی 
دختر  نوجوانان  ملی  تیم  انتخابی 
دعوت شدند که شش نفر از دعوت 
شدگان از استان فارس به این اردو 

از استان فارس هستند.
بین  در  طلوع،  به گزارش خبرنگار 
و  علیزاده  فاطمه  نفر،  شش  این 
این  در  کازرون  از  حجازی  هستی 
اردو حضور دارند که باید خود را به 

مربیان تیم ملی معرفی نمایند.
شهرستان  والیبال  هیئت  مسئول 
کازرون در گفت و گو با خبرنگار 
بی سابقه  موفقیت  این  گفت:  طلوع 
با  شهرستان  والیبال  تاریخ  در 
گرفته  صورت  برنامه ریزی های 

در  هیئت  مسئولین  اخیر  سالیان 
کالس های  به  مربیان  اعزام  جهت 
که  مربیگری  ارتقای  و  توجیهی 
با دانش روز  باعث آشنایی مربیان 
والیبال شده و نیز تالش وافر مربیان 
دلسوز شهرستان که از مربیان برتر 
و ممتاز در سطح استان و کشور به 

شمار می آیند به دست آمده است.
به گزارش سرویس ورزشی روزنامه 
دو  این  مربی  راضیه جوکار  طلوع، 

بازیکن نوجوان است.

این  در  انسان  قاچاق  باند  شدن  متالشی  از  پلدشت  دادگستری  رئیس 
شهرستان خبر داد.

علی محمدزادگان در خصوص جزئیات این خبر اظهار کرد: باند قاچاق 
و  شناسایی  نفر  سه  زمینه  این  در  و  متالشی  شهرستان  این  در  انسان 

بازداشت شدند.
به گزارش گسترش نیوز، وی ادامه داد: اعضا این باند با رصد اطالعاتی 
و تالش های شبانه روزی مأمورین پلیس اطالعات و امنیت شناسایی، 

دستگیر و تحویل دستگاه قضا شدند.

محمدزادگان خطاب به اشخاص فعال در زمینه قاچاق نیز گفت: با توجه 
به اینکه ورود غیرقانونی اتباع خارجی تبعات امنیتی و اقتصادی فراوانی 
برای کشور در پی دارد برخورد با سوداگران این امر شوم به صورت 

قاطع و جدیت تمام از سوی دستگاه قوه قضائیه پیگیری می شود.
از  ثروت  سودای  که  اشخاصی  به  افزود:  پلدشت  دادگستری  رئیس 
می شود  داده  هشدار  دارند  انسان  قاچاق  خصوص  به  قاچاق،  طریق 
دستگاه قضائی بدون هیچ گونه اغماضی با قانون شکنان برخورد خواهد 

کرد.

رئیس دادگستری پلدشت:

باند قاچاق انسان در پلدشت متالشی شد

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کازرون:

ورزش کازرون هیچ میزبانی و اعزامی را رد نمی کند
کازرونآمادهمیزبانیمسابقاتبوکسکشورمیشود

سرویس ورزشی/ علیرضا گلچین: جلسه مقدماتی هماهنگی میزبانی 
مسابقات بوکس کشور در شهرستان کازرون برگزار شد.

به گزارش خبرنگار طلوع، اولین جلسه هماهنگی میزبانی مسابقات 
بوکس کشور با حضور عظیمی رئیس اداره ورزش و جوانان، اعضای 
از  فارس، مهندس نکویی بخش  استان  هیئت رئیسه هیئت بوکس 
پیشکسوتان و مدیران شهرستان، اعضای هیئت رئیسه هیئت بوکس 
باشگاه  مدیر  و  زورخانه ای  ورزش های  هیئت  رئیس  و  کازرون 

ورزشی جاوید در اداره ورزش و جوانان کازرون برگزار شد.
در این جلسه محسن شفیعی رئیس هیئت بوکس کازرون با اشاره 
از آسیب های اجتماعی و  به نقش و اهمیت ورزش در پیشگیری 
سالمت جسمی و روحی افراد اظهار داشت: هیئت بوکس شهرستان 
با رویکرد گسترش این ورزش مهیج و المپیکی، برگزاری این گونه 

دادن  نشان  برای  خوبی  فرصت  را  شهرستان  این  در  مسابقات 
توانایی های شهرستان می داند.

وی ادامه داد: با همدلی در شهرستان می توانیم بسترهای الزم را برای 
برگزاری هرچه بهتر مسابقات و میزبانی شایسته در این شهرستان 

فراهم کنیم.
محمد عظیمی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نیز در ادامه 
میزبانی  عنوان کرد: ورزش کازرون هیچ  ضمن خوش آمدگویی 
تمام هیئت ها همچون هیئت  و  نخواهد کرد  را رد  اعزامی  و هیچ 
و  اعزام  جهت  را  خود  داشته های  تمام  و  باشند  فعال  باید  بوکس 

میزبانی انجام دهند.
در ادامه نکویی بخش نیز در سخنانی بیان کرد: برگزاری مسابقات 
معرفی ظرفیت های  می تواند ضمن  در شهرستان کازرون  کشوری 

اقشار مختلف  شهرستان در کلیه حوزه ها، نقش مهمی در گرایش 
مردم به سمت ورزش داشته باشد.

ورزش  رشد  باعث  و  است  فرهنگی  کار  یک  این  داد:  ادامه  او 
کارهای  انجام  لذا  می شود  کازرون  برندهای  ومعرفی  شهرستان 
فرهنگی و تبلیغات در چنین مسابقاتی واجب است، به عنوان مثال 
کشور  تمام  به  خود  محصوالت  معرفی  جهت  کارخانجات  همه 

می توانند از چنین موقعیتی بهره مند شوند.
رئیس هیئت بوکس استان فارس هم ضمن تشکر از حمایت و تالش 
هیئت بوکس کازرون جهت گرفتن این میزبانی که برای اولین بار 
آسیب  لحاظ  از  بوکس  کرد:  اظهار  افتاده،  اتفاق  فارس  استان  در 
متأسفانه خانواده ها هنوز  اما  قرار دارد  ورزشی در رتبه 24 جدول 
ورزش بوکس را که یک ورزش المپیکی است، با ورزش هایی که 

هیچ شناسنامه ای ندارد اشتباه می گیرند.
نامداری همچنین مختصری از روند میزبانی برای حضور مقتدرانه در 
این مسابقات را تشریح کرد و از تمامی دستگاه های اجرایی خواست 
در حمایت و مشارکت برای برگزاری هر چه بهتر این مسابقات در 

شهرستان کمک و همکاری کنند.
در پایان این جلسه، سایر اعضای حاضر، نقطه نظرات خود را در این 

خصوص اعالم کردند.
مسابقات  میزبانی  طلوع،  روزنامه  ورزشی  سرویس  گزارش  به 
استان فارس در  قهرمانی کشور رده سنی )نونهاالن( دانش آموزی 
بدنی  تربیت  هفته  روز  اولین  با  همزمان  جاری  مهرماه   26 تاریخ 

برگزار خواهد شد.

کالهبرداری اینترنتی به بهانه تولید اسکاج

از شناسایی  رئیس پلیس فتای استان اصفهان 
آگهی  درج  با  که  فردی  دستگیری  و 
اقدام  منزل،  در  اسکاج  تولید  خط  راه اندازی 
به کالهبرداری از افراد جویای کار می کرد، 

خبر داد.
روابط  از  نقل  به  آنالین   ایران  گزارش  به 
اصفهان،  استان  انتظامی  نیروی  عمومی 
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: 
از شهروندان جویای  تعدادی  در پی شکایت 
دستگاه  خرید  هدف  با  اینکه  بر  مبنی  کار 
به  آن  وجه  واریز  و  ظرفشویی  اسکاج  تولید 
حساب فرد آگهی دهنده از آنها کالهبرداری 
شده و هیچ گونه دستگاهی دریافت نکرده اند، 
موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس 

قرار گرفت.
داد:  ادامه  اصفهان  استان  فتای  پلیس  رئیس 
در روند رسیدگی به پرونده مشخص شد که 

متهم با درج آگهی استخدام کار در منزل در 
اغواکننده  تبلیغات  و  واسطه گر  سایت های 
محصوالت  خرید  و  تضمینی  درآمد  بر  مبنی 
واریز  به  ترغیب  را  افراد جویای کار  آن ها، 

وجه خرید دستگاه تولیدی کرده است.
به  ترفند  این  از  استفاده  با  متهم  افزود:  وی 
ازای هر درخواست، مبلغ ۴۰ میلیون ریال به 
دریافت  دستگاه  خرید  پرداخت  پیش  عنوان 
مبلغ  تاکنون  شد  مشخص  درنهایت  که  کرد 
از این طریق از شهروندان  ۲۰۰ میلیون ریال 

کالهبرداری کرده است.
مرتضوی عنوان داشت: با استفاده از اقدامات 
فنی و پلیسی پس از مسدودسازی کارت های 
با  و  شناسایی  پرونده  نظر  مورد  متهم  مقصد، 

دستور مقام قضایی به این پلیس احضار شد.
توصیه  اصفهان  استان  فتای  پلیس  رئیس 
سایت های  در  که  تبلیغاتی  از  بسیاری  کرد: 

ترجمه،  تایپ،  مانند  عناوینی  با  واسطه گر 
جعلی  هستند،  محصوالت  تولید  و  بسته بندی 
یا  حساب  شماره  ارائه  با  مجرمان  و  است 
درگاه های  و  سایت  به  متقاضیان  هدایت 

پرداخت اقدام به کالهبرداری می کنند.
کرد:  درخواست  مردم  همه  از  پایان  در  وی 
از شهروندان تقاضا داریم پس از رؤیت کاال 
یا خدمات و احراز هویت هر یک از طرفین 
صورت  به  را  وجهی  تبادل  هرگونه  معامله، 
انجام  خدمات  یا  کار  اتمام  از  پس  حضوری 

دهند تا گرفتار کالهبرداران نشوند.

ماجرای عجیب کشتار خرس قهوه ای 
در پارک ملی پابند

گفت:  پابند  ملی  پارک  اداره  رئیس 
به  که  میانسال  مرد  و  زن  تصاویر 
خرس  یک  بی رحمانه ای  شکل 
قهوه ای را تکه تکه کرده بودند توسط 
کوهنوردان ضبط و هویتشان شناسایی 
شد، دادستان نکا حکم دستگیری آن ها 
به دادستانی استان  نیابت قضایی  با  را 

سمنان صادر کرده است.
علیرضا  آنالین،  ایران  گزارش  به 
ملی  پارک  اداره  رئیس  یخکشی 
کرد:  اظهار  گفت وگویی  طی  پابند 
صعود  هنگام  کوهنوردان  از  تعدادی 
متوجه  پابند  ملی  پارک  ارتفاعات  به 
حضور زن و مردی شدند که در حال 
و  حیوان  یک  الشه  کردن  تکه  تکه 

پختن آن درون قابلمه بودند.
وی با بیان اینکه این زن و مرد ابتدا 
اعالم کردند که در حال پختن گوشت 
با  کوهنوردان  افزود:  هستند،  گراز 

مشاهده پنجه ها و سر قطع شده خرس 
قالده  یک  آن ها  که  می شوند  متوجه 
خرس قهوه ای بالغ را کشته و مشغول 
گرفتن  برای  خرس  گوشت  پختن 

روغن هستند.
بیان  با  پابند  ملی  پارک  اداره  رئیس 
از رسیدن  این زن و مرد پیش  اینکه 
مأموران محیط زیست  از محل متواری 
شده بودند، گفت: بررسی محیط بانان 
نشان داد این قالده خرس تازه شکار 
از  پس  داد:  ادامه  یخکشی  بود.  شده 
بانان  این کوهنوردان، محیط  گزارش 
بالفاصله به محل اعزام شدند و پوست، 
را  خرس  گوشت  از  قطعاتی  و  سر 

کشف کردند.
این زن و مرد  اینکه  بیان  با  یخکشی 
که  تصاویری  به  توجه  با  میانسال 
کوهنوردان از آنان ضبط کرده بودند 

شناسایی شده اند.

پایان مرحله دوم مسابقات دوچرخه سواری
 کورسی جاده استان بوشهر با قهرمانی 

باشگاه بیشاپور کازرون

سرویس ورزشی/ علیرضا گلچین: 
مرحله دوم مسابقات دوچرخه سواری 
کورسی جاده استان بوشهر با حضور 
شیراز،  بوشهر،  از  دوچرخه سوارانی 
و  کنگان  یاسوج،  جهرم،  کازرون، 
گناوه در شهر بوشهر برگزار و در 
این  قهرمان  فرشید صالحیان  پایان 

مرحله رقابت شد.
زینعلی،  مجتبی  رقابت،  این  در 
فرشید صالحیان، حسین صالحیان، 
و  جعفری  محمد  شکوهی،  محمد 
قالب  مال جهرمی در  مرتضی کوه 

شرکت  کازرون  شهرستان  تیم 
این  برای  امتیازهایی  و  داشتند 

شهرستان کسب کردند.
مال  کوه  مرتضی  نیز  پایان  در 
اول  سکوی  بر  توانست  جهرمی 

قهرمانی جوانان بایستد.


