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فرمانده انتظامی استان  فارس از کشف 181 کیلو تریاک در بازرسی از سواری 
پژو 405 در محور سیرجان-شیراز خبر داد.

سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
کنترل  هنگام  نی ریز  انتظامی  مأموران  داشت:  اظهار  حبیبی  رهام بخش 
خودروهای عبوری در محور "سیرجان-شیراز" به یک سواری پژو ۴۰۵ مظنون 

و دستور ایست دادند که راننده اقدام به فرار کرد.
وی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز مأموران انتظامی موفق شدند با 

اقدامات فنی و تخصصی خودرو را توقیف و راننده را نیز دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو 181 کیلو تریاک 

کشف شد، عنوان داشت: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
سردار حبیبی تأکید کرد: مخالن نظم و امنیت و قاچاقچیان بدانند استان فارس 
محل امنی برای اقدامات مجرمانه آنها نبوده و پلیس با آنان برخورد قانونی و 

قاطع خواهد کرد.
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برتر از آن است که هزار رکعت نماز بگزارد

 وسائل الشیعه، ج 27، ص 27روزنامه

صفحه  پیامبر گرامی اسالم)ص( :

مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

موفقیتهایاخیرورزشفارسدرحالی
رقمخوردهکهسرانهورزشیاستان
ازمتوسطکشوریپایینتراست

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

واگذاریزمیندرشهرصدراشیرازبرایساخت
ورزشگاهجهتتوسعهورزشاستانفارس

هماهنگی های درخصوص مسکن ورزشکاران انجام خواهد شد 

با  دیدار  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
فارس  استان  طالیی  گیران  کشتی 
ساخت  برای  زمینی  واگذاری  از 
ورزشگاه جهت توسعه ورزش استان 
تأمین  جهت  زمین  اختصاص  و 

مسکن این قهرمانان خبر داد.
طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
وزیر  قاسمی  فارس، رستم  و جوانان 
به  ورود  بدو  در  شهرسازی  و  راه 
از  بعد  شیراز  شهر  و  فارس  استان 
هماهنگی  شورای  جلسه  در  حضور 
با  دیداری  استان  شهرسازی  و  راه 
کشورمان  فرنگی  کشتی   قهرمانان 

داشت.
میثم  حضور  با  که  دیدار  این  در 
دلخانی و محمدرضا گرایی قهرمانان 
در  کشورمان  کار  فرنگی  طالیی 
مسابقات جهانی اسلو در وزن های 63 
و 67 کیلوگرم و همچنین محمدعلی 
و  راه  وزیر  گرفت،  انجام  گرایی 
قدردانی  و  تشکر  ضمن  شهرسازی 
ورزشکاران  همه  افتخارآفرینی  از 
به  جهانی  عرصه های  در  کشورمان 

ایران  کشتی  دالورمردان  خصوص 
فرنگی  و  آزاد  گیران  کشتی  گفت: 
مسابقات  از  دوره  این  در  کشورمان 
جوانان  که  کردند  ثابت  جهانی 
کشورمان هرکجا که به قدرت خود 
سربلند خواهند  و  پیروز  کنند،  تکیه 

بود.
تقدیر  قول  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
پاس  به  شهرسازی  و  راه  وزارت 
درخصوص  حماسه آفرینی،  این 
برای  گیران  کشتی  این  درخواست 
ساخت  برای  زمینی  واگذاری 
ترغیب  و  تشویق  جهت  ورزشگاه  
و  ورزش  به  فارس  استان  جوانان 
آن ها  مسکن  مشکل  حل  همچنین 
درخواست  به  توجه  با  کرد:  تأکید 
راستای  در  قهرمان  ورزشکاران  این 
شهر  و  فارس  استان  ورزش  توسعه 
قطعه  صدرا  جدید  شهر  در  شیراز، 
زمینی برای ساخت ورزشگاه واگذار 

خواهد شد. 
این  مسکن  تأمین  برای  همچنین 
عزیزان قطعه زمینی به شکل گروهی 

واگذار خواهد شد.

شکنجهسیاهدخترعکاسبوشهریرابهخودکشیسوقداد!

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، خودکشی دختر بوشهری حدود 
شد  ادعا  بوشهری  دختر  خودکشی  از  بعد  افتاد.  اتفاق  قبل  ماه  یک 
خودکشی  به  دست  گرفت،  قرار  تجاوز  مورد  اینکه  دلیل  به  او  که 
علت  داد.  رخ  بولخیر  روستای  در  بوشهری  دختر  زد.خودکشی 
خودکشی دختر بوشهری در دست بررسی است. پسرعموی این دختر 

درباره خودکشی دختر بوشهری توضیح می دهد.
اهالی  ماندگار  و  شادمانی  لحظه های  تصویر  ثبت  عشقش  که  فرحناز 
بولخیر بوشهر  شهر بود، حاال تصویر خودش بر در و دیوار روستای 
بر دل همه کسانی که این دختر هنرمند را می شناختند چنگ می زند.

بیمارستان  به  خلیلی  فرحناز  بی جان  پیکر  امسال  ماه  شهریور  اوایل 

روستای بولخیر بوشهر منتقل شد اما عمر کوتاه فرحناز به دنیا نبود و 
او در اوج جوانی و در سن ۲۵ سالگی به دلیل خودکشی از دنیا رفت.

خودکشی فرحناز خلیلی به دلیل تجاوز
عموزاده فرحناز خلیلی در مورد این حادثه گفت: فرحناز عکاس بود و 
به خاطر شغلش گاهی در مجالس اهالی روستا شرکت می کرد. دو ماه 
قبل از خودکشی فرحناز او در عالی شهر برای عکاسی به باغی رفته 
بود اما در پایان مراسم با مشتری بر سر مسائل مالی اختالف پیدا کرده 
بود. آن فرد فرحناز را مورد خشونت کالمی و رفتاری قرار داده بود. 
او فرحناز سوءاستفاده های زیادی کرد و باالخره فرحناز از او به اتهام 
تجاوز شکایت کرد اما به دلیل شرایط محیط زندگی موضوع شکایتش 

را کسی جز من و همسرم نمی دانست.
را  خود  شکایت  موضوع  فرحناز  گفت:  ادامه  در  فرحناز  عموزاده 
پیگیری قانونی می کرد و پرونده او با موضوع شکایت تجاوز در جریان 
است اما قاضی با او برخورد خیلی بدی کرد و فرحناز خیلی ناراحت 
فرحناز  که  شد  باعث  آخر  در  اتفاق  این  از  ناشی  روحی  فشار  شد. 
دست به خودکشی بزند. هر چند هنوز نتیجه آزمایش پزشکی قانونی 
به دستمان نرسیده اما گفته می شود که فرحناز با خوردن قرص اقدام 

به خودکشی کرده بود.

کودکهفتسالهچابهاریناگهانخشکشد!
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، در 
حاره ای  طوفان  هفته گذشته،  حالی که 
را  کشور  جنوبی  بخش های  شاهین، 
داده  قرار  خود  تاز  و  تاخت  عرصه 
جان  و  می کرد  تخریب  بی محابا  و  بود 
می گرفت، یک پسربچه هفت ساله هم 
در اثر برق گرفتگی جان خود را از دست 
بی امان  هجوم  میان  در  خبری که  داد. 
این  چرخنده شاهین خشمگین گم شد. 
در  برق گرفتگی  که  نیست  بار  اولین 

چابهار جان می گیرد.
اثر  در  نفر  دو  نیز  پیش  مدتی 
برق گرفتگی ناشی از رهاشدن سیم ها و 
بدون  پست های  و  سرگردان  کابل های 
محافظ برق فوت شدند. موضوعی که با 
وجود هشدارهای متعدد رسانه های محلی 
اداره  مسئوالن  سوی  از  مردم  و  چابهار 
همچنان  و  مانده  بی پاسخ  چابهار  برق 
برق گرفتگی  از  ناشی  تلخ  مرگ های 
از  می شود.کمتر  چابهار  اهالی  نصیب 
ُدرزاده  محمدطاها  مرگ  از  هفته  یک 
نه  مرگی که  می گذرد.  ساله  هفت 
دوستانش.  نه  و  دارند  باور  خانواده اش 
محمدطاها درست جلوی چشمان خواهر 
جان  و  شد  پرپر  دوستانش  و  بزرگتر 
آمده  پسرش  قتلگاه  به  تازه  پدر  داد. 
محمدطاها  که  زمانی  است.  بهت زده  و 
جان سپرد، پدرش برای کار به اصفهان 
رفته بود و در چابهار نبود.مهرناز، عمه 
برای  حادثه  وقوع  نحوه  از  محمدطاها 
جام جم توضیح می دهد: دوشنبه بود که 
این اتفاق تلخ برای برادرزاده ام رخ داد. 
کار  برای  یکبار  سالی  مصدق،  برادرم 
کردن به اصفهان می رود و زن و بچه اش 
در  مادربزرگشان  خانه  به  ماه  یک  هم 
محمدطاها  روز  آن  می روند.  چابهار 
خانه  به  مهمانی  از  خانواده اش  همراه 
خانه،  به  برگشت  از  پس  برگشتند. 
حوالی  و  خورد  خوراکی  محمدطاها 
ساعت ۹ یا ۱۰ شب بود که دوباره گفت 
خواهر  همراه  او  می خواهد.  خوراکی 
مغازه  به  دیگر  بچه  چند  و  بزرگترش 
رفتند تا خوراکی بخرند. پس از خرید، 
محمدطاها که شیطنت کودکانه اش گل 

کرده بود، به هوای بازی کردن و قایم 
باشک، پشت یک پست برق رفت که 
نداشت. محافظی  هیچ  و  بود  باز  درش 
شده  پنهان  برق  جعبه  پشت  محمدطاها 
بسیار  برق  جریان  نداشت  خبر  و  بود 
قوی در جعبه برق جریان دارد. در آن 
تاریکی دستان کوچکش را حرکت داد 
و ناگهان خشک شد و روی زمین افتاد. 
متوجه  که  محمدطاها  بزرگتر  خواهر 
را  خودش  سرعت  به  بود،  شده  حادثه 
به برادرش رساند و او را تکان داد، اما 
بی جان  بدن  در  هم  هنوز  برق  جریان 
محمدطاها وجود داشت و دختر نوجوان 
کرد.  پرتاب  زمین  روی  شدت  به  را 
بچه های دیگر با چشمانی گریان به خانه 
رفتند و موضوع را به اهل خانه گفتند.
مهرناز ادامه می دهد: مادر محمدطاها او 
اما  رساند،  بیمارستان  به  سرعت  به  را 
دکترها گفتند شدت جریان برق، جان 
او را به سرعت گرفته است. محمدطاها 
شده  فوت  برق گرفتگی  لحظه  همان 
بود و دکتر بردنش بی فایده بود. بعد با 
خودت  گفتند  و  گرفتند  تماس  برادرم 
است.  شده  فوت  پسرت  که  برسان  را 
با فوت محمدطاها نمی دانید چه غوغایی 
غصه دار  و  ناراحت  همه  شد.  پا  بر 
مرگ  ناراحتی  شدت  از  بودند.مهرناز 
بی توجهی  از  عصبانیت  با  برادرزاده اش 
به گفته  انتقاد می کند.  مسئوالن چابهار 
او، اگر مسئوالن اداره برق چابهار، پست 
برق را به حال خود رها نمی کردند، حاال 
و  پدر  و  بود  زنده  برادرزاده کوچکش 
مادرش، ما و مردم قصرقند سیاهپوش او 
نبودیم. اگر خواهرش هم خدای نکرده 

فوت می کرد، چه کسی جوابگو بود؟
سمت  به  را  انتقادش  تیز  نوک  او 
اداره  خصوص  به  و  چابهار  مسئوالن 
دانستن  مقصر  با  و  گرفت  نشانه  برق 
آنها گفت باز هم احتمال مرگ کودک 
برق گرفتگی  اثر  در  بزرگسالی  فرد  یا 
وجود دارد و مسئوالن موظف هستند هر 
سیم ها  ساماندهی  به  نسبت  سریع تر  چه 
و کابل های رها شده و پست های بدون 

حفاظ برق اقدام کنند.

فارس  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
و  کم نظیر  موفقیت های  کرد:  اظهار 
رویدادهای  عرصه  در  بی نظیر  بعضًا 
رقم  حالی  در  فارس  ورزشی  مختلف 
با  استان  ورزشی  سرانه  که  خورده 
پنجاه و یک صدم از متوسط کشوری 

پایین تر است.
از  به گزارش دریافتی روزنامه طلوع 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان استان فارس عباس حاجی زاده 
نشست  در  رئیس جمهور  با  جلسه  در 
قهرمانان،  و  مدال آوران  با  صمیمی 
یک  ورزش  امروزه  داشت:  اظهار 
که  است  اجتماعی  تأثیرگذار  مقوله 
باعث سالمت جامعه شود و  می تواند 
بین  در  نشاط  و  شادی  و  ملی  غرور 
آحاد جامعه سهم بسزایی داشته باشد.

افزود: ورزش فارس تمام تالش  وی 
به  توجه  با  تا  داشته  آن  بر  را  خود 
در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
خصوص »فارس و شهر شیراز همیشه 
در قله است« ورزش استان نیز پیرو 
عظمای  مقام  فرمایش  این  تحقق 
در  فارس  سهم  افزایش  و  والیت 
عزت، هویت و اقتدار ملی تمام تالش 
و کوشش خود را به کار بست تا این 

مهم در استان فارس محقق گردد.
کرد:  خاطرنشان  ورزش  مدیرکل 
کم نظیر  موفقیت های  چشم انداز  این 
و بعضًا بی نظیر در عرصه رویدادهای 
پارالمپیک،  المپیک،  مختلف ورزشی 
فارس  استان  برای  آسیایی  و  جهانی 
ورزش  سهم  که  طوری  به  زد  رقم 

 2020 المپیک  بازی های  در  فارس 
و  بود  شرکت کنندگان   4/8 توکیو 
مدال های   %33 و  مدال ها  کل   %14
در  و  نموده  خود  سهم  را  طال 
 %8 فارس  مدال آوران  نیز  پارالمپیک 
شرکت کنندگان را از آن خود کرده 
 %16 و  مدال  کل   %13 درمجموع  و 
را  دلها  سردار  کاروان  طالی  مدال 

کسب نمودند.
مسابقات  خصوص  در  حاجی زاده 
اسلو  در  جهان  فرنگی  کشتی  اخیر 
تیم  ترکیب   %40 گفت:  نیز  نروژ 
ملی را ورزشکاران این استان تشکیل 
کسب  در  استان  این  سهم  که  دادند 
این خود  که  بود   %50 مدال های طال 
سطح  در  بیشتر  موفقیت های  شاهد 
استان  ورزشکاران  آسیایی  و  جهانی 
فارس بود و این موفقیت ها در حالی 
برای این استان رقم خورده که سرانه 
صدم  یک  و  پنجاه  با  استان  ورزشی 
و  است  پایین تر  کشوری  متوسط  از 
منابع مادی و مالی استان نیز بسیار کم 
توجه  با  نیز  پایان  است.در  و محدود 
به موفقیت های کسب شده در ورزش 
استان فارس و کسب افتخار و افزایش 
این  جوانان  ایرانی  و  اسالمی  هویت 
مشکالت  رفع  منظور  به  بود  و  مرز 
از  حمایت  خصوصًا  ابعاد  همه  در 
تیم های حاضر در لیگ برتر و دسته 
در  حاضر  باشگاه های  و  کشور  یک 
و  مالی  مساعدت  کشوری  لیگ های 
حمایت از ورزش فارس را از ریاست 

محترم جمهور خواستار گردیدند.

کشفموتورسیکلتقاچاق
درآباده

کشف  از  آباده  انتظامی  فرمانده 
خارجی  موتورسیکلت  دستگاه  یک 
ریال  میلیارد  یک  ارزش  به  قاچاق 

در این شهرستان خبر داد.
به  طلوع  روزنامه  دریافتی  گزارش  به 
پلیس،سرهنگ  خبری  پایگاه  از  نقل 
تشریح  در  مسعودی  ابوالفضل  سید 
در  کرد:  بیان  خبر  این  جزئیات 
راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز، مأموران کالنتری 11 انقالب آباده با اقدامات فنی و تخصصی 
مطلع شدند فردی در یکی از محله های شهرستان آباده در منزل خود اقدام به 
نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت خارجی قاچاق می کند که موضوع را به 

صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در 
بازرسی از آن مکان موفق شدند یک دستگاه موتورسیکلت خارجی قاچاق 

و فاقد مدارک را کشف کنند.
فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه 
را یک میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: در این راستا یک نفر دستگیر 

و به مرجع قضائی معرفی شد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 

مصوبشدن۳۰میلیاردریالبرایورزشبانواناستانفارسی

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از مصوب شدن  ۳۰ میلیارد 
ریال به ورزش بانوان برای فعال شدن ورزش قهرمانی و همگانی در 

استان فارس  خبر داد. 
از  بازدید  از  پس  خزعلی  انسیه  غضنفری:  خبری/خدیجه  سرویس 
بانوان ورزشکار و مدال آور  مجموعه ورزشی حجاب شیراز در جمع  
استان فارس  گفت: در سفر به شیراز  ۳۰ میلیارد ریال برای 8  باشگاه  
ورزشی بانوان تصویب شده است و همچنین  ۱۰ میلیارد ریال از وزارت 
نیرو برای مجموعه ورزشی حجاب و ۱۰ میلیارد ریال نیز از وزارت نفت 
برای پارک بانوان در نظر گرفته شده است تا بتوانیم  ورزش قهرمانی 

و همگانی برای بانوان را فعال تر کنیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در زمینه تأمین 

قرار  مورد حمایت  را  ورزشکاران  حتمًا  ورزشی   وسایل  و  تجهیزات 
خواهیم داد و درصدد هستیم که تجهیزات مربوط به باشگاه های ورزشی 

بانوان را پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان فارس قول داده که 

خانه ورزش روستایی ویژه بانوان در این استان راه اندازی شود.
خزعلی  با اشاره به بیمه هنرمندان و ورزشکاران، افزود: درحال حاضر 
دولت با کسری بودجه مواجه است و امکان تعهد جدید وجود ندارد، 
بدون شک اگر وضعیت اقتصادی کشور بهتر شود بیمه ورزشکاران در 

دستور کار دولت قرار می گیرد. وی ادامه داد:
 تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت که بحث قوانین مربوط به 

استخدام ورزشکاران را پیگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه اساس دولت مردمی مبارزه با اختالس و فساد است 
و مردم باید گوش و چشم دولت باشند، افزود: خوشبختانه هر جا که 
بانوان بودند مسئله اختالس کمرنگ بوده است و پاکدستی بانوان در 

کار و عمل کاماًل دیده شده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه ورزش باید 
همراه با فرهنگ و اخالق باشد، افزود: اخالق یکی از مسائل جدی در 
امور ورزشی است که بخشی از این ورزش هم در سالمت بدن، نشاط 

تندرستی انرژی و انتقال انرژی های مثبت نمود پیدا می کند.

دعوتازسهبازیکننوجواندختراستانبوشهربهاردویتیمملیوالیبالسالنینوجوانان

بنا به دعوت فدراسیون والیبال سه نوجوان دختر بوشهری به اردوی 
تیم ملی نوجوانان بانوان ایران دعوت شدند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان استان بوشهر؛ بنا به دعوت فدراسیون والیبال سه نوجوان 
دختر بوشهری به اردوی تیم ملی نوجوانان بانوان ایران دعوت شدند. 
بازیکنان به شرح ذیل می بایست خود را به محل کمپ تیم های ملی 

بانوان به مربیان تیم ملی معرفی نمایند
۱. اسرا خدری )گناوه(

۲. ملیکا پهلوان زاده )گناوه(
۳. رضوان میرشکاری )برازجان(

این اردو از 24 مهرماه در تهران برگزار می شود.

مردطلبکارانگشتبدهکاررابریدوباخودبرد!

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، چند روز قبل گزارش یک درگیری 
خونین به پلیس تهران اعالم شد و مأموران راهی محل درگیری شدند. 
به گفته شاهدان سرنشینان یک دستگاه پژو ۲۰۶ که ۲ پسر جوان بودند 

به سمت پسری هجوم برده و او را به شدت زخمی کرده بودند.
پسر زخمی که انگشت شست او قطع شده بود به بیمارستان انتقال یافته 
بود و در این شرایط مادر وی راهی کالنتری شد تا به طرح شکایت 

از ضاربان بپردازد.
قطع انگشت به خاطر بدهی

او گفت: پسرم در حال عبور از خیابان بود تا به خانه برگردد اما ناگهان 
۲ نفر که سوار بر پژو بودند به سمت وی حمله ور شدند. آنها بینی 
پسرم را شکستند و با چاقو انگشتش را قطع کردند. به همین دلیل از 

ضاربان شکایت دارم و درخواستم این است که مجازات شوند.
با مطرح شدن این شکایت، پرونده پیش روی قاضی مصطفی واحدی، 
بازپرس جنایی تهران قرار گرفت. با دستور وی، گروهی از مأموران 
تحقیقات خود را آغاز کردند و طولی نکشید که صاحب خودروی پژو 

شناسایی و دستگیر شد.
او در بازجویی ها جزئیات بیشتری از درگیری خونین شرح داد و گفت: 
من نقشی در ضرب و شتم شاکی ندارم و دوستم به سمت او هجوم برد. 
وی ادامه داد: ماجرا از این قرار بود که شب حادثه به همراه دوستم 
اتفاقی  به صورت  خیابان  در  که  برمی گشتیم  مهمانی  از  وحید  نام  به 
شاکی را دیدیم. شاکی از دوستان وحید بود و من هم او را دورادور 

می شناختم.
وحید به محض اینکه شاکی را دید از من خواست توقف کنم. بعد از 

ماشینم پیاده شد و به سمت شاکی رفت. وحید می گفت که چند وقت 
قبل به شاکی تعدادی ضبط خودرو داده تا برایش بفروشد اما او پولش 
را پرداخت نکرده و حتی حاضر نشده که اجناسی که گرفته بود را 

پس بدهد. 
او با دیدن شاکی به سمتش رفت و پس از لحظاتی درگیری میان آنها 
شکل گرفت و وحید به سمت شاکی حمله ور شد و او را زخمی کرد. 
اما  بدهم  خاتمه  آنها  دعوای  به  میانجیگری  با  کردم  سعی  من  گرچه 
تالشم موفقیت آمیز نبود. پس از آنکه دیدم شاکی زخمی شده است از 

ترسم فرار کردم.
بعد از تحقیق از جوان پژو سوار، بازپرس جنایی برای وی قرار قانونی 
تعقیب  تحت  شده  مشخص  هویت وی  که  نیز  و ضارب  صادر کرد 
پلیس قرار گرفت. این در حالی است که به گفته پزشکان انگشت قطع 

شده شاکی قابل پیوند نیست.

رتبهپنجمیجودوکاربوشهریدرمسابقاتنوجوانانکشوری

انتخابی  کشور  نوجوانان  قهرمانی  مسابقات  در  بوشهری  جودوکار 
به  به گزارش روزنامه طلوع  یافت.  به رتبه پنجمی دست  تیم ملی 
نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر؛ محمد 
مهدی خدری جودوکار استان بوشهر پس از راهیابی به مرحله نیمه 

نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور در دیدار قبل از فینال پس 
از شکست از جودوکار لرستانی به دیدار رده بندی رفت که در این 
با قبول شکست از حریف خود عنوان پنجمی مسابقات  دیدار نیز 

قهرمانی نوجوانان کشور را کسب کرد.


