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دو شنبه  29خرداد  1396شماره  3930سال يازدهم

ورزشي

(دوره جديد)
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ميز خبر
آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی تیراندازی با
کمان از  30خرداد
فدراسیون تیراندازی با کمان اسامی کمانداران در دو رشته ریکرو

و کامپوند را جهت حضور در اردوی نوشهر که  ۳۰خرداد آغاز میشود،
اعالم کرد.

به گزارش فدراس�یون تیراندازی با کمان ،فدراسیون تیراندازی با

کمان اس�امی کمانداران را برای حضور در اردوی مش�ترک تیم ملی و
دانش�جویان در رده های سنی بزرگس�االن و نوجوانان را در دو بخش

آقایان و بانوان که از  30خرداد تا  20تیرماه در نوشهر مازندران برگزار

می شود ،اعالم کرد.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

*بزرگساالن:

ریک�رو آقای�ان :ص�ادق اش�رفی (آذربایج�ان ش�رقی) ،متی�ن

سبزی(لرس�تان) ،امین پیرعلی (اصفهان) ،امیر علی داعی (تهران) و
عرفان ارژنگی پور (آذربایجان شرقی)

ریکرو بانوان :پارمیدا قاس�می (تهران) ،پریسا روحانیان (تهران)،

نیلوفر علیپور (البرز) ،مهسا بدخشان (تهران) و مبینا فالح (یزد)

کامپون�د آقای�ان :مجید قی�دی (مازن�دران) ،اس�ماعیل عبادی

(قزوی�ن) ،امیر کاظم پور (یزد) ،میالد رش�یدی (کرمانش�اه) ،یاس�ر
عمویی (قزوین) و امید طاهری (اصفهان)

کامپوند بانوان :پریس�ا براتچی (زنجان) ،فرشته قربانی (زنجان)،

افسانه ش�فیعی (اصفهان) ،عالمه سادات هاش�م پور (اصفهان) ،مینو

عابدی (اصفهان) ،شیوا بختیاری (همدان) و مریم رنجبر (تهران)
*نوجوانان:

ریکرو دخت�ران :نازنین زهرا جمالزاده (تهران) ،حنانه عظیمی نیا

(قزوین) ،محدّ ثه عصاری (اصفهان) ،فاطمه بهرامن (گلستان) ،سوگند
رحمانی (کیش)

ریکرو پس�ران :امیر یزدانی (اصفهان) ،رضا ش�بانی (یزد) ،آرمین

رییسی (البرز) ،محمد حسین قوامی (چهارمحال و بختیاری) ،مهدی

سرخوش (کرمان)

این کمانداران را پارک میوک وون به عنوان سرمربی ،بهزاد پاکزاد،

راحله خیراله زاده ورزی و زهرا ش�عبانی به عنوان مربی همراهی می

کنند.

اردونشینان تیم ملی ووشوی جوانان مشخص شدند
رقاب�ت ه�ای انتخاب�ی تی�م ووش�وی جوان�ان ای�ران

برگ�زار ش�د و نف�رات راه یافت�ه ب�ه اردوی ای�ن تی�م مش�خص
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پیروانی:

میتوانیم طلسمشکنی کنیم
سرمربی جدید تیم ملی فوتبال
امید ب�ا بیان این که هیچ قولی برای
موفقی�ت و صعود ب�ه المپیک ۲۰۲۰
توکی�و ن�داده اس�ت ،گفت :ب�ا این
وجود نس�بت به موفقی�ت این تیم
بسیار خوش بین هستم و بازیکنانم
میتوانند همانند رده جوانان در رده
رده امید هم طلسم شکنی کنند.
امیر حسین پیروانی در گفتوگو
م
با ایسنا ،درباره پذیرفتن هدایت تی 
مل�ی فوتبال امی�د و برنامههایی که
در جلس�ه با کمیت ه فن�ی ارائه کرده
اس�ت ،اظه�ار ک�رد :از فدراس�یون
فوتب�ال و هیات رییس�ه ،س�ازمان
تیمهای مل�ی ،کمیت ه فن�ی ،مهدی
ت�اج و کارل�وس ک�یروش تش�کر
ویژهای میکنم که دوباره مسئولیت
مملی امید را به من
سرمربیگری تی 
سپردند تا در خدمت کشورم باشم.
برنام�ه ما این اس�ت که از شش�م تا
ده�م تیر م�اه اولی�ن اردویم�ان را
برگزار کنیم .اردوی دوم از  ۱۵تیر تا
اعزام به مس�ابقات است .با توجه به
این که  ۲۸تیر بازی داریم  ۲۳یا ۲۴
این ماه راهی قرقیزستان میشویم.
س�عی کردهایم در این دو اردو س�ه
ب�ازی تدارکاتی داش�ته باش�یم که
یک ب�ازی خارجی و دو بازی داخلی
خواهد بود.
او درب�اره مش�کالت موجود در
مملی امی�د و هم�کاری نکردن
تی� 
باش�گاهها ب�ا ای�ن تی�م در ادوار
گذش�ته ،گفت :بزرگترین دغدغ ه ما
این اس�ت که تعامل بس�یار خوبی با
باش�گاهها داشته باشیم .این مشکل
را در رده جوانان داش�تیم .تیمها در
فصل بدنس�ازی هس�تند و به دنبال
مهرهه�ای جدید میرون�د و خیلی
م
س�خت بازیکن�ان را در اختیار تی 
ملی قرار میدهند .آنها به دنبال این
هستند که بهترین نتیج ه را در لیگ
ش رو بگیرند اما باید توجه داشته
پی 

م
باشیم که این تیم جدید است و تی 
ملی جوانان نیس�ت ک�ه بازیکنانش
دو س�ال در کن�ار یکدیگر کار کرده
باش�ند .بازیها در رده زیر  ۲۳سال
برگزار میشود و ما فاصله بین  ۲۰تا
 ۲۳را ب�ا بازیکنان جدیدی پوش�ش
میدهیم .باید تعامل برقرار ش�ود تا
از تمام پتانسیلمان استفاده کنیم.
سعی میکنیم به گونهای بازیکنان را
مملی دعوت کنیم که باشگاهها
به تی 
ضرر و زیان زیادی نداشته باشند تا
هم باشگاهها از بازیکنانشان استفاده
کنند و ه�م ما بتوانی�م از آنها بهره
ببریم.مس�ابقات لیگ از چهارم تیر
ماه آغاز میش�ود .با برنامه سازمان
لیگ پیش میرویم.
مملی امید
س�رمربی جدید تی� 
ش رو گف�ت:
درب�اره مس�ابقات پی� 
مس�ابقات پی�ش رو ،مس�ابقات زیر
 ۲۳سال آسیا است و تیمی که قبال
در جام جهانی در اختیار داشتم زیر
 ۱۹س�ال و  ۲۰سال هس�تند و با این
تیم نمیت�وان در مس�ابقات حاضر
ش�د ،مش�کلی که داریم این اس�ت
که بازیکنان زیر  ۲۳سال نمیتوانند

چند س�ال بعد در مسابقات انتخابی
المپیک بازی کنند .ما در این مرحله
از بازیکنان زیر  ۲۳س�ال اس�تفاده
میکنی�م تا در مراحل بع�د با باالتر
رفت�ن س�ن بازیکنان زیر  ۲۰س�ال
تیممان را یک دس�ت برای المپیک
آماده کنیم .باید حضور شایس�تهای
در ای�ن رقابتها داش�ته باش�یم و
کس�ب تجربه کنیم تا دو س�ال بعد
ب�رای المپیک آماده ش�ویم .در این
مملی
رقابته�ا ه�م میتوان ب�ا تی 
جوانان حاضر شد و نتیج ه درخشانی
گرف�ت ام�ا میخواهی�م تلفیقی از
بازیکنان زیر  ۲۳و زیر  ۲۰سال را به
این رقابتها ببریم.
مملی
او درباره اعالم اس�امی تی 
فوتب�ال امید ،گفت :انش�اءاهلل بعد
از جلس� ه با کارلوس کیروش سعی
میکنی�م ت�ا دوم یا س�وم تی�ر ماه
اسامی بازیکنان را اعالم کنیم.
پیروانی در پاس�خ به این سوال
که آی�ا تضمینی ب�رای موفقیت در
رقابته�ای قهرمانی آس�یا و صعود
ب�ه المپیک داده اس�ت ،گفت :هیچ
وقت نمیتوانم قول�ی برای موفقیت

بده�م .در جام جهان�ی جوانان هم
هیچ قولی ندادم .این قول را میدهم
که بازیکنانم و خ�ودم با تمام وجود
ممیگذاریم
وقتمان را ب�رای این تی 
که به موفقیت برسیم.
او در پاس�خ به این سوال که آیا
به صعود به المپیک خوشبین است،
گف�ت :خیلی ب�ه صع�ود خوشبین
هس�تیم .قول نمیدهم اما امیدوارم
که ب�ه المپیک صع�ود کنیم چرا که
این بازیکن�ان توانس�تند بعد از ۱۶
س�ال به جام جهانی صع�ود کنند و
ش�اید در  ۴۰س�ال اخیر م�ا یک بار
ب�ه جام جهانی جوان�ان صعود کرده
بودی�م .تیمی که راه�ی جام جهانی
ش�ده بود ش�رایط س�نی مناس�ب
ب�رای المپیک را ه�م دارد و همین
طور که در جوانان پیش�رفت کردند
و کسب س�همیه کردند میتوانند با
حمایتهای فدراسیون و همه دست
ان�درکاران در مقدمات�ی المپی�ک
حاضر ش�وند و کسب سهمیه کنند.
ای�ن کار در رده جوانان تکرار ش�ده
و میتوانن�د در رده امی�د هم آن را
انجام دهند.

شدند.

ممل�ی جوانان در دو بخش س�اندا و تالوی
مس�ابقات انتخابی تی 

مملی
پس�ران برگزار ش�د تا ووش�وکاران راه یافته ب�ه اردوی تی 

مش�خص ش�وند.رقابت های ووش�وی قهرمانی جوانان آس�یا ،اواخر
ش�هریور ماه س�ال جاری به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد ش�د
و تی�م ایران در دو بخش تالو و س�اندای دختران و پس�ران به مصاف

حریفان میرود.

س�انداکاران راه یافت�ه به اردوی تی�م ملی جوانان به ش�رح زیر

سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان:

نباید در باد قهرمانی آسیا بخوابیم

است:

در وزن منه�ای  48کیلوگ�رم؛ علی افش�انی پ�ور از کهگیلویه و

بویراحمد

در وزن منهای  52کیلوگرم :حسین خدادادی

در وزن منهای  56کیلوگرم :پویا سلیمان زاده از تهران

در وزن منه�ای  60کیلوگ�رم :علیرض�ا ریگ�ی از سیس�تان و

بلوچستان

در وزن منهای  65کیلوگرم :علی محمدی

در وزن منهای  70کیلوگرم :عادل جاللی از مازندران

در وزن 70کیلوگ�رم ،آرمی�ن افراز از قزوین با مجوز پزش�ک در

مرحل�ه نخس�ت انتخابی حض�ور نداش�ت و از دور دوم انتخابی ها به

میدان می رود.

در وزن منهای  75کیلوگرم :مهدی قنبری از اردیبل
در وزن منهای  80کیلوگرم :آرمین ادیبی از فارس

در وزن  80کیلوگرم نیز حسن خادمی از مازندران با مجور پزشک

در مرحله نخس�ت انتخابی حضور نداش�ت و از دور دوم انتخابی ها به

میدان می رود.

در بخش ساندا بین دو نفر برتر راه یافته هر وزن به اردو ،مبارزات

انتخابی برگزار می شود و هر سانداکاری که زودتر صاحب دو پیروزی
شود به عنوان نفر برتر وزن معرفی میشود .تیم ووشوی جوانان ایران،

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان گفت:
درست اس�ت عملکردمان در آس�یا خوب بود اما
نباید در باد قهرمانی بخوابیم و این مس�ابقات در
واقع تورنمنتی بود تا برای مسابقات جهانی آماده
شویم.
ب�ه گزارش تس�نیم ،حمید باوف�ا در خصوص
قهرمان�ی تی�م مل�ی کش�تی فرنگی جوان�ان در
مسابقات آسیایی اظهار داش�ت :مسابقات خوبی
ب�ود و تمامی نفرات تیم ما خوب کار کردند ٧ .نفر

فینالیست شدند و این نتیجه عملکردی مناسبی
است.وی افزود :در مس�ابقات آسیایی همه خوب
بودند اما کار اصلی ما در مس�ابقات جهانی اس�ت
و باید با عملکردی بهتر از این در مسابقات حاضر
شویم.س�رمربی تیم ملی کش�تی فرنگی جوانان
خاطرنشان کرد :درست است عملکردمان در آسیا
خوب بود اما نبای�د در باد قهرمانی بخوابیم و این
مس�ابقات در واقع تورنمنتی بود تا برای مسابقات
جهان�ی ما را آم�اده کند .رقیبان اصل�ی ایران در

بازدیدرییسسازمانتیمهایملیازتمرینتیمنوجوانان

سهمیه اعزام پنج سانداکار در بخش مردان به مسابقات قهرمانی آسیا

مسابقات جهانی می آیند و آنجا باید درخشید.
باوفا ادامه داد :پتانسیل بچههای ما زیاد است
و در تورنمنت گرجس�تان ،روسها با  ٣تیم آمدند
ول�ی بازهم نف�رات ما خوب بودند .من مس�ابقات
آس�یایی را بارها تجربه کردهام ولی امسال سطح
باالیی داشت ولی خدا را شکر آنچه انتظار داشتیم
از دلش بیرون آمد.
وی در خص�وص برنامه آینده تیم ملی جوانان
عنوان کرد :از دوم تیر کارمان را شروع میکنیم و
 ١مرداد مسابقات جهانی در فنالند برگزار میشود
و ب�ا تغییرات�ی در برخ�ی اوزان راهی مس�ابقات
میشویم.
قهرمان سابق کشتی فرنگی کشورمان گفت:
هرکس�ی در این م�دت باقیمانده ش�رایط بهتری
داشته باشد قطعا صاحب دوبنده خواهد شد .البته
برخی هم ج�ز فرایند هس�تند و میتوانند راهی
مس�ابقات جهانی ش�وند .اینکه در برخ�ی اوزان
چند مدعی داریم را به فال نیک گرفته و امیدوارم
کمک حال ما ش�ود .به هر ش�کل هر کشتیگیری
که س�ودای کس�ب دوبنده را در مسابقات جهانی
دارد بای�د در این یک ماه بدرخش�د تا براس�اس
فرآیند در جهانی روی تشک بایستد.

امیدواریآسنسیوبهقهرمانیتیمزیر21سالاسپانیا

را دارد.

برای شرکت در مسابقات پاراآسیایی

اردوی تیم شطرنج جوانان در مازندران برگزار می شود
مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ش�طرنج جوانان جهت شرکت در

بازی های پاراآس�یایی امارات از  ۲۹خردادماه در ش�هر بابل اس�تان
مازن�داران آغاز می ش�ود.به گ�زارش کمیته مل�ی پارالمپیک ،چهار
ورزشکار به این اردو دعوت شده اند تا برای حضور قدرتمند در بازی

های پاراآس�یایی آماده شوند.امید کریمی و امیر ربی از اصفهان ،علی
س�لطانی از خوزس�تان و دانیال جعفری از مازندران دعوت ش�دگان

به مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی هس�تند ک�ه تمرینات خود را

تح�ت نظر آرش روغنی انجام خواهن�د داد .علی اکبر هدهدی نیز به
عنوان سرپرست تیم را همراهی می کند.بازی های پاراآسیایی جوانان

آذرماه امسال در کشور امارات برگزار خواهد شد.

رییس سازمان تیم های ملی در محل تمرین تیم نوجوانان ایران حضور
یافت.به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال،محمدرضا ساکت با حضور
در زمین چمن مرکز ملی فوتبال،از تمرین تیم نوجوانان ایران بازدید کرد.
در جریان حضور رییس سازمان تیم های ملی در تمرین تیم نوجوانان
ایران،عباس چمنیان،س�رمربی این تیم گزارشی درباره وضعیت فعلی تیم
نوجوانان ارائه کرد.چمنی�ان همچنین برنامه های آتی تیم نوجوانان ایران
را برای س�اکت بازگو کرد.در همین حال رییس س�ازمان تیم های ملی در
حاش�یه حض�ورش در اردوی نوجوانان ،دقایقی با ملی پوش�ان گفت و گو
داشت و برای آنها در جام جهانی هند آرزوی موفقیت کرد.

س�تاره جوان رئال مادرید اسپانیا پس از درخشش در تیم ملی زیر 21
سال کش�ورش در جام ملت های اروپا گفت :شک ندارم که همین نسل از
جوانان اسپانیایی برای قهرمانی حرکت میکنند.
مارک�و آسنس�یو کار خود را با تیم ملی زیر  21س�ال فوتبال اس�پانیا
درخشان و باشکوه آغاز کرد و هتتریک زیبایی به ثبت رساند.
ای�ن بازیکن جوان و خوش آتیه پس از پی�روزی  5بر یک تیمش برابر
مقدونیه گفت :همین تیم زیر  21سال قهرمان جهان خواهد شد .وقتی این
نس�ل از بازیکنان را در اختیار داریم به آینده و قهرمانی امیدوار هستیم،
افتخار من این است که در تیم ملی فوتبال کشورم عضو هستم.

ورزش جوان و نوجوان
اعزام  24دو و میدانی کار به مسابقات
جهانی سوییس

ترکی�ب نهای�ی تی�م دو و میدان�ی جوان�ان برای ش�رکت در
مس�ابقات جهانی سوییس اعالم ش�د که طی آن  ۲۴نفر به این رقابت
ها اعزام خواهند ش�د.معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک با اعالم این
خبر به س�ایت کمیته ملی پارالمپیک گفت :جلسه کمیته فنی کمیته
ملی پارالمپیک با بهمن رضایی ،رئیس انجمن فدراسیون دو و میدانی
و مس�ئول کمیته فنی فدراس�یون جانب�ازان و معل�والن ،برای اعالم
نفرات اعزامی به مس�ابقات جهانی جوانان س�وییس برگزار شد و در
پایان اسامی  ۲۴نفر اعالم شد.وی افزود :پس از بررسی رکوردهایی که
ورزشکاران دو فدراسیون جانبازان و معلوالن و کم بینایان و نابینایان
در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که تحت نظر ناظر فنی
کمیته بین المللی پارالمپیک برگزار شد و همچنین رکوردهایی که در
اردوی انتخابی تیم ملی در آذربایجان ش�رقی برگزار ش�د ۲۴ ،نفر از
برترین ها انتخاب ش�دند که چهار نفرشان از ورزشکاران فدراسیون
نابینایان و کم بینایان هستند.محمدرضا محمودخانی خاطرنشان کرد:
در رده س�نی زیر  ۱۹سال محمد فتحی گنجی ،محمدحسن میرزایی،
محسن وثوق ،حسین شریفی مفرد ،مرتضی باهربخت ،مهدی قادری،
عرف�ان رضایی ،اش�کان چراغ�ی ،محمدطاه�ا بیگ رضای�ی ،عارف
بهارون�د ،مجتبی کمالی ،محم�ود احمدی بلوطک�ی ،فاطمه انصاری،
س�عیده عبداللهی ،زینب گودرزی ،نیره سلامتیان ،هاجر صفرزاده،
فاطمه صفاری ،محمد مش�هدیان و مهدی مرادی و در رده س�نی زیر
 ۱۷س�ال علی اصغر ابارقی ،علی س�پهوند ،علی اصغر سیار و مرضیه
قاس�می ترکی�ب نهایی تی�م دو و میدان�ی جوانان برای ش�رکت در
مسابقات جهانی سوییس هستند.
مس�ابقات دو و میدان�ی جهان�ی جوانان نی�ز اوای�ل مردادماه در
سوییس برگزار می شود.
پاالر:

از عملکرد تیم بسکتبال با ویلچر زیر  ۲۳سال
راضی هستم

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر زیر  ۲۳سال از عملکرد شاگردان
خود در مس�ابقات جهانی راضی به نظر می رس�د و معتقد اس�ت آنها
تجربه خوبی از حضور در رقابتهای جهانی به دست آورده اند.
حسن پاالر در پایان مس�ابقات جهانی بسکتبال با ویلچر زیر ۲۳
سال و کس�ب عنوان هش�تمی ایران به کمیته ملی پارالمپیک گفت:
مسابقات جهانی در سطح باالیی برگزار شد و شاگردانم با تمام قدرت
برابر حریفانش�ان قرار گرفتند و مس�ابقه دادند و من از عملکردشان
راض�ی هس�تم.وی اف�زود :درباره عملک�رد فنی تیم باید جلس�ه ای
برگزار شود تا اشکاالت و نواقص را بررسی کنیم .مشکالتی که جزئی
و کوچک به نظر می رس�ند اما در مس�ابقات ،بزرگ و موثر جلوه می
کنند.س�رمربی تیم بس�کتبال با ویلچر زیر  ۲۳س�ال ایران به تجربه
ای که ش�اگردانش از این مسابقات به دست آوردند اشاره کرد و ادامه
داد :خوشبختانه شاگردانم تجربه خوبی از این مسابقات کسب کردند
و بس�یار خوشحال کننده است که  ۷۰درصد ملی پوشان در مسابقات
دوره بعد حضور دارند و از تجربیاتش�ان استفاده خواهند کرد .به نظر
من این بازیکنان آینده بسکتبال هستند و نباید رها شوند.
ایران در مرحله گروهی رقابت های جهانی بسکتبال با ویلچر زیر
 ۲۳س�ال مقابل اس�ترالیا ،برزیل و ایتالیا پیروز ش�د و برابر تیم های
ترکیه و کانادا تن به شکست داد .در مرحله یک چهارم نهایی نیز برابر
انگلستان و فرانسه شکست خورد و عنوان هشتم را به خود اختصاص
داد .این مسابقات با قهرمانی انگلستان به پایان رسید.

اردوی همزمان تیم های ملی گلبال جوانان و
بزرگساالن

نایب رئیس بانوان فدراس�یون نابینایان و ک�م بینایان از برگزاری
اردوی همزمان تیم های جوانان و بزرگساالن از امروز شنبه خبر داد.
س�میه شاعری با اعالم این خبر به س�ایت کمیته ملی پارالمپیک
گفت :س�ومین مرحله اردوی آمادگی تیم گلبال جوانان جهت شرکت
در بازی های پاراآسیایی امارات و دومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم
ملی بزرگساالن برای شرکت در مسابقات آسیا پاسفیک تایلند از ۲۷
خردادماه تا سوم تیرماه برگزار می شود.
نایب رئیس بانوان فدراسیون نابینایان و کم بینایان اظهار داشت:
در این اردو  ۹نفر در رده سنی جوانان و  ۹نفر در رده سنی بزرگساالن
ب�ه اردو دعوت ش�ده اند که به صورت همزم�ان اردوی خود را برگزار
م�ی کنند .البته برنامه تمرینی این دو گروه متفاوت اس�ت.وی یادآور
ش�د :با برگزاری همزمان اردوها ،تیم ملی بزرگساالن می تواند به تیم
جوانان از لحاظ فنی کمک کند و از کادر فنی درخواست کرده ایم که
مسابقه همزمانی برگزار کند تا نقطه قوتی برای تیم رده سنی جوانان
باش�د .از طرفی حضور کادر فنی و بازیکنان باتجربه تر می تواند برای
تیم جوانان کمک بزرگی باشد.ش�اعری در پایان اظهار داش�ت :برای
تیم ملی گلبال شش مرحله اردو در نظر گرفته ایم و هر دو تیم زودتر
از زمان برگزاری مس�ابقات به بازی های پاراآس�یایی جوانان و آس�یا
پاسفیک بزرگساالن اعزام خواهند شد.
برنامه مسابقات گلبال قهرمانی آسیا به شرح ذیل است:
 ۳۰مردادماه :ایران  -چین (ساعت )۱۵
 ۳۱مردادماه :ایران  -ژاپن (ساعت )۱۰
*اول شهریورماه
ایران  -استرالیا (ساعت )۹
ایران  -کره جنوبی (ساعت )۱۹
*دوم شهریورماه
ایران  -تایلند (ساعت )۱۳
گفتنی است مس�ابقات بانوان به صورت دوره ای برگزار می شود.
بازی های پاراآسیایی جوانان نیز از  ۱۹تا  ۲۳آذرماه در امارات برگزار
می شود.

