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در پایان مرحله گروهی مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا رقم خورد؛

تورنمنت چهارجانبه دختران جوان -چین

شکست ملیپوشان ایران برابر ژاپن

تی�م ملی فوتبال دختران جوان کش�ورمان برابر ژاپن ،با نتیجه ۵
بر یک شکست خورد.
دومی�ن دی�دار تیم مل�ی فوتب�ال دخت�ران ای�ران در تورنمنت
چهارجانب�ه چین  ،برابر ژاپن برگزار ش�د .این بازی با نتیجه  5بر یک
به س�ود ژاپن به پایان رس�ید .تک گل ایران را فاطمه گرائیلی به ثمر
رساند.
زهرا خدابخش�ی ،زهره جاللی ،مریم ایزد پناه ،هاجر دباغی ،الهام
عناف چه ،میترا محمدی ،فاطمه گرائیلی ،زهرا خواجوی(دروازه بان)،
س�ید فاطمه حسینی ،ثنا صادقی و اسما نظری ترکیب تیم ملی ایران
را در این بازی تشکیل دادند.
تی�م ملی فوتبال جوانان ایران در آخری�ن دیدار این تورنمنت به
مصاف آمریکا میرود.

آغاز دومین مرحله اردوی تیم ملی شمشیربازی
نوجوانان و جوانان

مرحل�ه دوم اردوی آم�اده س�ازی ملی پوش�ان ج�وان و نوجوان
شمشیربازی با حضور  ۱۲ملی پوش در تهران آغاز شد.
به گزارش ش�اپرک و به نقل از فدراس�یون شمش�یربازی ،دومین
مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی شمش�یربازی نوجوانان و جوانان در
س�الن شهید کالهدوز تهران آغاز ش�د و تا  26شهریور ادامه دارد4 .
ملی پوش نوجوان و  8ملی پوش جوان تمرینات خود را زیر نظر امین
قربانی و حمیدرضا شیر در دو نوبت صبح و عصر انجام میدهند.
باقرزاده ،ریاس�ت فدراس�یون در نخس�تین روز از تمرینات ملی
توگویی با شمش�یربازان رده پایه
پوش�ان ضم�ن بازدی�د از اردو گف 
داشت.
تیم ملی جوانان خود را برای رقابتهای جهانی سابر که  25و 26
شهریور در سالن افراسیابی تهران برگزار میشود آماده میکند.

صعود مقتدرانه ایران به مرحله دوم رقابت ها
تی�م ملی فوتب�ال دانش آموزی
ای�ران ب�ه مرحل�ه دوم مس�ابقات
دانش آموزان آسیا صعود کرد.
در آخری�ن روز ب�ازی ه�ای
مرحل�ه گروه�ی مس�ابقات فوتبال
دان�ش آم�وزان آس�یا ( )ASFFدر
ش�یراز ،تیم های ش�رکت کننده به
مصاف هم رفتند.
در گ�روه  Aتی�م های فارس و
تایلن�د در مجموعه ورزش�ی بعثت
ب�ا هم دیدار کردن�د و تیم های کره
جنوبی و اندون�زی نیز در مجموعه
ورزشی حافظیه رو در روی هم قرار
گرفتند.
در دی�دار تی�م منتخ�ب فارس
و تایلن�د  ،تی�م ف�ارس توانس�ت با
گل ه�ای علی درخش�ان ،س�روش
قربانی،احمدرض�ا ده�داری و میثم
ناص�ری به برتری  4بر صفر دس�ت
یابد.
در مسابقه تیم های کره جنوبی
و اندونزی نیز تیم اندونزی با نتیجه
دو بر یک به پیروزی رسید .
ب�ا پای�ان ب�ازی ه�ای مرحل�ه
مقدماتی در گ�روه  Aاین رقابت ها
تیم ه�ای اندون�زی ک�ه از قبل نیز
صع�ود خود را قطعی کرده بود با 12
امتیاز به عنوان تی�م اول این گروه
معرفی شد.
تیم ک�ره جنوبی نی�ز علی رغم
واگ�ذاری نتیجه بازی به اندونزی  ،با

توجه به شکست تیم تایلند در بازی
با تی�م منتخب فارس ،به عنوان تیم
دوم گ�روه خود به مرحله بعد صعود
کرد.
الزم به ذکر است که تیم منتخب
فارس به عنوان تیم میهمان در گروه
اول این رقابت ها حضور داشت و با
وجود کس�ب  7امتیاز و قرار گرفتن
در جایگاه دوم گروه خود ،به مرحله
بعد صعود نک�رد و به جای این تیم
کره جنوبی با  5امتیاز به عنوان تیم
دوم گروه صعود کرد.
تیم هندوس�تان نیز ک�ه در این
گروه حضور داش�ت  ،همه بازی های
خود مقابل سایر تیم های گروه خود
را واگذار کرد و بدون کسب امتیاز از
ادامه مسابقات باز ماند.
در گ�روه  Bای�ن رقاب�ت ها دو

دی�دار همزم�ان برگزار ش�د که در
یک�ی از ای�ن مس�ابقات تی�م ملی
دانش آموزی ایران ب�ه عنوان صدر
نش�ین گروه  Bدر مجموعه ورزشی
بعثت به دیدار تیم قعر نش�ین گروه
خود سریالنکا رفت.
در این دیدار تیم ایران با نتیجه
پر گل  9بر صفر تیم سریالنکا را در
ه�م کوبید و با کس�ب  9امتیاز از 3
ب�ازی خود در گروه  Bبه عنوان تیم
نخس�ت این گروه به دور بعد صعود
کرد.
در این دیدار مهرداد عالی پور 3
گل ،عرفان ساعتیان 2گل و حسین
نخ�ود کار  ،آیدین قهرمانی  ،عارف
محمد علیپ�ور و محمد صابری پور
نیز هر کدام یک گل برای تیم ایران
به ثمر رساندند.

در بازی دیگر این گروه نیز که به
صورت همزمان برگزار شد ،تیم های
چین و مالزی در مجموعه ورزش�ی
حافظیه ب�رای تعیی�ن دومین تیم
صعود کننده گ�روه  Bبه مصاف هم
رفتند .
این دیدار با نتیجه  4بر صفر به
نفع تیم مالزی به پایان رس�ید و این
تیم توانس�ت پس از ایران به عنوان
تیم دوم گ�روه خود ب�ه مرحله بعد
صعود کند.
این رقابت ها ،از روز پنجش�نبه
 23شهریور ماه با برگزاری دیدارهای
ی�ک چهارم نهای�ی پیگیری خواهد
شد.
در ای�ن مرحله تیم ه�ای ایران
و ک�ره جنوبی و تیم ه�ای اندونزی
و مال�زی ب�رای تعیی�ن تی�م ه�ای
فینالیس�ت به مصاف ه�م می روند
و تی�م ه�ای بازن�ده نی�ز در ب�ازی
رده بن�دی ب�ا ه�م ب�ه رقاب�ت می
پردازند.بازی رده بندی و فینال این
مسابقات نیز روز جمعه  24شهریور
ماه در ورزشگاه بعثت برگزار خواهد
ش�د .همچنین تیم های سریالنکا با
تایلن�د در ورزش�گاه حافظیه برای
کس�ب عناوی�ن هفت�م و هش�تم و
همچنی�ن تیم های فارس با چین در
ورزشگاه حافظیه برای کسب عنوان
پنجم وششم با هم به رقابت خواهند
پرداخت.

تساوی شاگردان پورغالمی برابر عمان

شاگردا فرهاد پورغالمی در تیم ملی جوانان برابر عمان به تساوی
رسیدند.
دومین دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال جوانان ايران در ورزشگاه
س�لطان قابوس برگزار ش�د ك�ه در نهایت اين بازي ب�ا نتیجه يك بر
يك به پایان رس�ید .فرزان دانا در دقيق�ه  ٥١تك گل ايران را به ثمر
رساند.
باوفا:

جوانان همیشه کارهای بزرگی انجام دادهاند

حمی�د باوفا بع�د از قهرمانی به همراه تیم کش�تی فرنگی جوانان
در مس�ابقات جهان�ی فنالن�د حاال بهعن�وان س�رمربی تیم امید
انتخاب ش�ده اس�ت .بعد از این انتخاب حمید باوفا با اشاره به تصمیم
شورای فنی و فدراسیون کشتی از مشکالت کار در رده امیدها گفت:
«مسوولیت سخت و سنگینی برعهده من گذاشته شده که امیدوارم با
یک برنامهریزی خوب بتوانم از عهده این مسوولیت نیز سربلند بیرون
بیایم ».او با اش�اره به نفرات دعوت شده به اردو ادامه داد« :بر اساس
مصوبه ش�ورا نفرات منتخب بر اس�اس فرآین�د انتخابی تیمهای ملی
بزرگس�االن و جوانان به مس�ابقات تورلیخانوف اعزام خواهند شد۳ .
اردو نیز برنامهریزی کردهایم و زمان زیادی تا مسابقات جهانی نداریم.
هر کش�تیگیری که آمادهتر باش�د اعزام خواهد شد و سعی میکنیم
بهترین نفرات را به این رقابتها اعزام کنیم».
باوف�ا با بی�ان اینکه ظرفیت باالیی در کش�تی فرنگ�ی داریم ،با
اش�اره به احتم�ال موفقیت این تی�م ادامه داد« :ای�ن جوانان همواره
کاره�ای بزرگی انجام میدهند و امی�دوارم در این میدان هم بتوانند
خودش�ان را نش�ان دهن�د و ثابت کنن�د .در این صورت مسیرش�ان
ب�رای رس�یدن ب�ه دوبن�ده تیم مل�ی بزرگس�االن هموارت�ر خواهد
شد.
برگ�زاری مس�ابقات در رده امید بعد از س�الها تصمیم بس�یار
خوبی بود که توس�ط اتحادیه جهانی کش�تی گرفته ش�د ،هرچند که
این رقابتها چندین س�ال اس�ت در اروپا برگزار میش�ود و آنها از ما
جلوتر هس�تند و شرایط بهتری دارند اما ما هم با برنامهریزی مناسب
میتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم».

پایان رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی
نوجوانان کشور

مس�ابقات دوچرخه س�واری قهرمان�ی نوجوانان کش�ور انتخابی
تیم ملی بمدت دو روز با ش�رکت  ۶۰ورزش�کار از  ۲۰استان کشور در
شهرستان شهربابک کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،رئیس لیگ فدراسیون دوچرخه
س�واری کشورگفت :در این مسابقات دوچرخه سواران در چهار بخش
 ۳کیلومتر  ۱۰ ،کیلومتر تایم تریل  ،استقامت جاده و  ۵۰۰متر سرعت
به رقابت پرداختند.
وفایی افزود :در بخش استقامت جاده  ،محمد چرخ انداز از کرمان
 ،علیرضا هاش�می از یزد و کیوان مرادی از یزد  ،در بخش  ۱۰کیلومتر
تایم تریل  ،علیرضا هاش�می از یزد  ،محمد حس�ین رئیسی مبارکه از
اصفهان و کیوان مرادی از یزد  ،در بخش  ۳کیلومتر انفرادی  ،علیرضا
هاش�می از یزد  ،کیوان مرادی از یزد و مس�عود خاکی از ارومیه و در
بخش  ۵۰۰متر س�رعت عباس زارع زاده از ی�زد  ،محمد چرخ انداز از
کرمان و س�ینا کریمیان از همدان به ترتیب مقام های اول تا س�وم را
کسب کردند.
وی خاطر نش�ان کرد :نفرات برتر این رقابت ها به اردوی تیم ملی
دعوت می شوند تا پس از تمرینات و تست به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸
اعزام شوند.

بیست و دومین دوره مسابقات تکواندو دختران خردسال کشور

نفرات راهیافته به مرحله یک هشتم نهايي معرفی شدند

در نخستين روز از مس�ابقات قهرماني كشور
خردس�االن دختر و با برگزاري رقابتهاي مرحله
مقدمات�ي ،نف�رات راهيافته به مرحله يكهش�تم
نهایی معرفي شدند.
ب�ه گ�زارش فدراس�یون تکواندو ،نخس�تین
روز از بیس�ت و دومین دوره مس�ابقات قهرمانی
کش�ور خردس�االن دختر از دیروز با حضور 258
تکوان�دوکار از  28اس�تان آذربایجانش�رقی،
آذربایجانغرب�ی ،اردبیل ،اصفه�ان ،البرز ،ایالم،
بوش�هر ،ته�ران ،چهارمحال بختیاری ،خراس�ان
رضوی ،خوزس�تان ،زنجان ،س�منان ،سیستان و
بلوچستان ،فارس ،قزوین ،قم ،کردستان ،کرمان،
کرمانشاه ،گلس�تان ،گیالن ،لرس�تان ،مازندران،
مرکزی ،هرم�زگان ،همدان و یزد در فدراس�یون
تکواندو آغاز شد.
در روز نخست اين رقابتها تكواندوكاران اوزان
فرد به روي ش�ياپچانگ رفتند كه اس�امي نفرات
راهيافته به مرحله يكهشتم به شرح زیر است:

وزن اول ( -24کیلوگرم):

عس�ل نوعی (اردبیل) – نازنین زهرا طاهریان
(سمنان)
غ�زال هوش�مند (بوش�هر) – حنان�ه قهیهای
(مرکزی)
ماندانا نعمتی (لرستان) – دنیا امیری (کرمانشاه)
س�یده فاطمه موسوی (خوزس�تان) – فاطمه
زهرا تمرتاش (گلستان)
س�ارا س�ادات مرتضوی (آذربایجانغربی) –
پریسا سادات صالحی (اصفهان)
دین�ا کمن�دی (ته�ران) – آی�دا مظف�ری
(چهارمحال بختیاری)
مرضی�ه بصیرت�ی (ف�ارس) – فاطم�ه ن�وری
(قزوین)
مائده ش�عبانزاده (البرز) – رویا یوسفیزاده

( گیالن)

وزن سوم ( -28کیلوگرم):

فاطیم�ا رمضانی (مازن�دران) – فاطمه غفاری
(کرمان)
ثن�ا س�لمانی (هرمزگان) – تین�ا گل محمدی
(زنجان)
نیکی یوسفی (اصفهان) – نگار مرادی (ایالم)
مهس�ا باق�ری (خراس�ان رض�وی) – یگان�ه
میرزاجانی (تهران)
تین�ا همت�ی (مرک�زی) – س�نا پورهاش�می
(لرستان)
بیت�ا توپچی�ان (آذربایجانغربی) – س�ارینا
صداقت زاده (البرز)
طهورا دهفانی (خوزستان) – مبینا حاجیپور
(گیالن)
فاطم�ه صالح�ی (قزوی�ن) – آی�دا بخش�ی
(کرمانشاه)

وزن پنجم ( -32کیلوگرم):

س�ارا قربانی (چهارمحال بختی�اری) – حنانه
رضایی (آذربایجانغربی)
مهدی�ه رس�تمی (مازن�دران) – بیتا س�اروی
(گلستان)
زه�را طاهرخان�ی (ته�ران) – فاطم�ه دارابی
(لرستان)
س�یده سارینا شیخ جگری (کردستان) – هما
جوکار (بوشهر)
نرگس جن�ت آبادی (کرم�ان) – مبینا عبدی
(البرز)
حدی�ث نصیرپور (آذربایجانش�رقی) – آیالر
کارنیا (گیالن)
زه�را ال�ه وردی (قزوی�ن) – کوث�ر قص�اب
(سمنان)
کیمی�ا حس�نخانی (کرمانش�اه) – مری�م

پیروزی ملی پوشان زیر  17سال برابر زیر  16سال

محمودنژاد (خوزستان)

وزن هفتم ( -36کیلوگرم):

سوگند باقری (البرز) – نگار صبری (سمنان)
سیده سما یاس�ینی (مازندران) – مونا عبدی
(آذربایجانغربی)
روژین�ا رحیم�ی (ته�ران) – ب�اران افتخاری
(مرکزی)
نازنین رنجبر (فارس) – ندا قناد رنجبر (یزد)
پری�ا رضای�ی (گیالن) – س�حر فی�ض مقدم
(خراسان رضوی)
س�اینا مهردوست (لرس�تان) – مبینا کاظمی
(قزوین)
زه�را هاش�می (اصفه�ان) – مهلا قربان�ی
(زنجان)
سما عبدالسیدی (خوزستان) – آیسن شابانی
(آذربایجانشرقی)

وزن نهم ( -40کیلوگرم):

پریچه�ر محمدحس�ینی (قزوی�ن) – فاطمه
رحمتی (هرمزگان)
مائ�ده راش�دی (الب�رز) – حنان�ه پوررضایی
(کرمان)
فاطم�ه مه�دوی (ف�ارس) – فاطمه قاس�می
(مازندران)
ملی�کا رضایی (کرمانش�اه) – آی�دا رضاییان
(سمنان)
درس�ا رضای�ی (اصفه�ان) – میت�را طریقتی
(کردستان)
محدث�ه آیرمل�و (آذربایجانش�رقی) – مبینا
ساکی (لرستان)
سما دانشیار (آذربایجانغربی) – مینا حیدری
(همدان)
آیلین کارنیا (گیالن) – ستاره سادات حیدری
(یزد)

صف آرایی جوانان پایتخت مقابل جوانان آذربايجان

ورزش جوان و نوجوان
چهار پیروزی برای پایههای پرسپولیس
در هفته سیزدهم

تیمهای پایه پرسپولیس که هفته دوازدهم رقابتهای لیگ
برتر تهران را با فراز و نش�یب بس�یار پش�ت س�ر گذاشته بودند،
در هفته س�یزدهم ب�ه چهار پی�روزی در چهار بازی دس�ت پیدا
کردند.
بر اس�اس اعالم باشگاه پرس�پولیس ،پس از نتایج چند هفته
اخیر رقابتهای پایه تهران بود که مصطفی قنبرپور رئیس آکادمی
فوتبال پرسپولیس طی هفته گذشته جلسات کاری جداگانهای را
با مربیان تیمهای پایه پرسپولیس برگزار کرد.
در این نشس�تها ضمن تحلی�ل و آنالیز نتایج ،ش�رایط فنی
تیمها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که در این میان نتایج
هفته سیزدهم امید بخش بود.
تیمهای پایه پرسپولیس هفته دوازدهم رقابتها را با یازده گل
زده و یازده گل خورده س�پری کردند که حاصل آن دو شکس�ت،
یک تساوی و یک پیروزی بود.
پیروزی سرخپوشان را شاگردان منصور هاشمی با نتیجه  9بر
یک برابر تیم پرشین ایرانیان رقم زدند و یک ناکامی یک بر هشت
هم نصیب سرخپوشان شد.
در پیروزی نوجوانان پرسپولیس ،مهدی فالح به تنهایی زننده
پنج گل بود و ش�کرالهی و امیر حسین نوری هم دیگر گلها را به
ثمر رساندند.
کامیاب همتی (علی دارابی) ،مهدی فالح ،آرش�ام پارس�اپور،
محمد ج�واد بیات ،جواد امیری ،کس�ری فرمانیف�ر ،محمد طاها
فراهان�ی ،یاش�ار طاحون�ی (مهدی قالی�دوز) ،اس�ماعیل بادامه،
امیرحس�ین شکرالهی (امیرحسین عباس�ی) و امیر حسین نوری
نفراتی بودند که در این بازی برای نوجوانان س�رخپوش به میدان
رفتند.
ام�ا در چارچ�وب دیداره�ای هفت�ه س�یزدهم رقابته�ای
پای�ه ته�ران ،جوان�ان پرس�پولیس ب�ا هدایت علی عس�گری2 ،
ب�ر یک از س�د تیم ش�هرداری ق�دس گذش�تند .در ای�ن بازی،
علیرضا ملک�ی و محمدرض�ا احمدیان برای سرخپوش�ان گلزنی
کردند.
نونهاالن پرسپولیس نیز با هدایت فرامرز سلطانی ناکامیهای
هفتههای گذش�ته خود را با پیروزی دو بر یک برابر شهدای کیوج
پایان دادند .امیرحس�ین خدمتگذار و امیر حسین الهوتی در این
دیدار برای پرسپولیس گلزنی کردند.
سرخپوش�ان امید ه�م بهترین پیروزی پرس�پولیس در هفته
س�یزدهم را با برتری س�ه بر یک براب�ر تهران مب�دل رقم زدند.
در این ب�ازی ،محمد امین اس�دی ( 2گل) و احمد بهاروندی برای
پرسپولیس گلزنی کردند.
منوچه�ر عبدا...ن�ژاد در ای�ن ب�ازی از امیر حس�ین جعفری،
مهدی رس�تمی ،علی زارعینژاد ،علی رمضانی ،پدرام س�لطانی،
سید احسان حسینی (امیر علی میرباقر) ،مهیار رهبر ( 83محمد
مرادی) ،س�عید حس�ینپور ،احمد بهاروندی ،ش�اهین عباسیان
( 76عب�دی) و محمد امین اس�دی در ترکیب تیم خود اس�تفاده
کرد.
سرخپوش�ان نوجوان هم چهارمین پی�روزی این هفته را برابر
تیم راه آهن و در خانه حریف به دست آوردند.
ش�اگردان منصور هاش�می در این بازی با تک گل محمد جواد
بیات ،سه امتیاز بازی را از آن خود کردند.

قهرمانی دختران تکواندوکار آذربایجان شرقی در
مسابقات شمال غرب کشور

تیم آذربایجان ش�رقی قهرمان مسابقات تکواندو شمال غرب
کشور شد.
به گزارش ایسنا ،الناز اره جانی ،آیدا بهرهوران ،راحله زینالی،
ثمین پرتوی ،زهرا خیالی ،مرجان موس�وی ،س�اناز صدرالدینی و
فرناز رزاقی هوگوپوش�ان تیم تکواندو دختران آذربایجان شرقی،
به سرپرستی وس�رمربیگری ترکیون و مربیگری چمن دهقان در
این مسابقات حضور یافتند.
س�اناز صدرالدینی ،کیمیا به�روز گنج و راحل�ه زینالی مدال
طلا  ،الناز اره جانی ،مرجان موس�وی ،زهرا خیال�ی ،مدال نقره و
آی�دا بهرره وران ،ثمین پرتوی مدال برن�ز را بر گردن آویختند تا
بدین ترتیب آذربایجان ش�رقی موفق به کس�ب مق�ام اول تیمی
شود.
همچنین ساناز صدرالدینی به عنوان فنیترین بازیکن معرفی
شد.

برگزاری مسابقات هندبال جوانان کشور در
خراسان جنوبی

تیم های ملی زیر  16و  17س�ال کش�ورمان در یک دیدار تدارکاتی به
مصاف هم رفتند.
ب�ه گ�زارش فدراس�یون فوتب�ال ،دی�دار دوس�تانه تی�م ه�ای ملی
زی�ر  16و  17س�ال کش�ورمان در ورزش�گاه انقلاب ک�رج برگ�زار
شد.
در نهایت ملی پوش�ان زیر  17سال توانستند با نتیجه دو بر یک تیم
ملی زیر  16سال را شکست دهند.
س�عید کریمی (2گل) برای تیم ملی زیر  17س�ال و علیرضا باویه برای
تیم ملی زیر  16سال گلزنی کردند.

تی�م ه�ای فینالیس�ت مس�ابقات والیب�ال جوانان کش�ور مش�خص
شدند.
تی�م ه�ای والیب�ال جوان�ان آذربایج�ان غرب�ی و ته�ران ب�ه
فین�ال رقابته�ای قهرمان�ی والیب�ال جوان�ان کش�ور در ارومی�ه راه
یافتند.
در دیداره�ای مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی والیبال قهرمانی
جوان�ان کش�ور که در س�الن  6هزار نف�ری ارومیه برگزار ش�د ،تیم های
آذربایج�ان غرب�ی و تهران به ترتیب با غلبه بر توابع تهران و گلس�تان به
فینال راه یافتند.

تی�م ه�ای راه یافته ب�ه مرحله ی�ک چهارم نهایی مس�ابقات
هندبال جوانان باشگاه ها و دستجات آزاد شهرهای کشور در قاین
خراسان جنوبی مشخص شدند.
تیم های طالی س�رخ قاینات ،کات شاهرود ،فرازبام دهدشت،
هیات تبریز ،فالورجان ،نفت و گاز گچس�اران ،مرودش�ت و فوالد
س�پاهان پ�س از  4روز رقابت ب�ه مرحله یک چه�ارم نهایی این
رقابت ها صعود کردند.
ای�ن مس�ابقات ب�ا ش�رکت  20تی�م از  12اس�تان کش�ور در
سالن های ورزشی سیمرغ پیام نور و غدیر قاین برگزار می شود.

