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برخــی از اعضــای کمیته فنی اســکی از تصمیمات یک طرفه
رئیس فدراسیون انتقاد کردند.
برخــی تصمیمــات یــک طرفــه عبــاس نظریــان رئیــس
فدراسیون اسکی باعث شده تا برخی از اعضای کمیته فنی
نسبت به این موضوع انتقاد و گالیه کنند.
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه در نشســت کمیتــه فنــی برای
اعزام  ۲ورزشکار جوان به کمپ اتریش که هر ساله با کمک

آموزش یکی از رکنهای اصلی هیأت
کونگ فو و هنرهای رزمی شیراز
میباشد

علیرضــا شــریفی تــاش مســئول کمیته امــوزش هیأت
کونــگ فــو و هنرهــای رزمــی شــیراز در ایــن بــاره گفــت:
طی چند ســال گذشــته کمیته آموزش هیأت کونگ فو
شــیراز تالش براین داشــته که با کارگاه ها و اســتاژهای
آموزشــی فنی سطح علمی و فنی مربیان را به ایده آل و
جایگاه ویژه ای برسانیم.
شریفی تاش گفت :کمیته آموزش هیأت در این مدت
در دوبخش تخصصی مقل داوری ،فرم ،هنرهای فردی،
دفاع شــخصی و در بخــش علمی روانشناســی ،تغذیه،
یــوگا ،حــرکات اصالحــی ،اخــاق در ورزش ،آناتومــی،
کمــک هــای اولیــه و  ...کارگاه و اســتاژهای آموزشــی در
خــوری را برگــزار نمــود و مــداوم و بــه صــورت هــر هفتــه
یک جلســه برنامــه های خود را ادامــه داده و برنامه ای
پیــش روی ایــن کمیتــه مبنــا بــر کارگاه های پیشــرفته
علمــی و برنامــه ریــزی جهــت ارتقــا کارگاه هــای قبــل
می باشد.
شــریفی تــاش اضافــه کــرد :در برنامــه آتی تــاش داریم
تــا از بیــن رفتــن ویــروس منحــوس کرونــا تعــداد
کارگاه هــای علمــی به صورت مجــازی را بیشــتر کنیم تا
مربیان به علم روز ورزش بیشــتر آگاه شــوند و بتوانند
از لحــاط تمام اتفاقات روز پبش روند و با آگاهی از علم
روز قهرمانانی فنی تحویل این کشور و مرزوبوم دهند.
شــریفی تــاش ابــراز امیــدواری کــرد کــه انشــاءا ...در
چنــد ســال آینــده در جامعــه کونــگ فــو شــیراز شــاهد
مربیانــی قــوی و بــا دانــش و بــا علــم روز برخــوردار
می شویم.

جوانگرایی تیم فوتبال قشقایی با چهار
بازیکن در تیم ملی امید

انتخاب چهار بازیکن از تیم فوتبال شــهدای قشــقایی
شــیراز و راهیابی به اردوی تیم ملــی امید بیانگر نتیجه
بخش بودن جوانگرایی در این تیم است.
مــدت هــا بــود کــه وضعیــت تیم هــای پایــه در اســتان
فــارس و شــهر شــیراز بــه هیــچ عنــوان خــوب نبــود و
کمتــر ســراغ داشــتیم کــه بازیکنــی بــه اردوی تیــم ملــی
دعــوت شــود امــا تیم قشــقایی با تابوشــکنی در فصل
گذشــته لیــگ دســته اول دســت بــه جوانگرایــی زد
هــر چنــد خــوب نتیجــه نگرفــت امــا جوانگرایــی یــک
پروســه حداقل ســه ســاله اســت تا تیم بتوانــد به اوج
برســد .تیــم قشــقایی در فصــل گذشــته بــا مربیگــری
داریــوش هرمــزی و کادر فنــی ایــن تیــم و حمایــت
مدیریــت باشــگاه جرات جوانگرایی در تیــم را به وجود
آوردنــد وتیمــی بــه مراتــب جنگنــده و جــوان را روانــه
مسابقات کردند و توانستند با متوقف کردن تیم های
مدعی حتی شگفتی ساز شوند.
* استعدادهای زیاد در فوتبال فارس
در اســتان فارس همیشــه اســتعدادهای زیادی وجود
داشــته اســت که توانســتند به تیم های مطرح کشــور
همچــون اســتقالل پرســپولیس برونــد اما چند ســالی
بود که کارخانه ســازندگی جوانان مستعد بنا به دالیلی
متوقف شده بود.
امــا هــم اینــک طــی یــک ســال گذشــته شــرایط فوتبال
فارس تغییر کرده است هر چند در اردوی تیم ملی زیر
 ۱۶ســال بازیکنــی از فــارس دیده نمی شــود کــه در این
رابطــه نیــز باشــگاه باید توجه بیشــتری به ســنین پایه
داشته باشند.
بــا ایــن حا ل مــزد جوانگرایــی در تیم قشــقایی موجب
شــد بازیکنانی نظیر روح ا ...صفویان پور ،رضاکاخســاز،
مهدی لیموچی و علی درخشان از این تیم به تیم ملی
امید دعوت شوند.
* فجر سپاسی هم  ۲سهمیه در اردوی تیم ملی دارد
همچنیــن تیــم فجــر سپاســی هــم کــه پــس از هشــت
ســال بــه لیــگ برتــر صعــود کــرد ،ایــن تیــم هــم در
ترکیــب خــود از جوانانی اســتفاده کــرد که آینــده زیادی
دارنــد .فــرزان دانــا و آریــا برزگــر هــم  ۲بازیکــن تیــم فجر
هستند که به اردوی تیم ملی دعوت شدند تا سهمیه
تیــم هــای شــیرازی دراردوی تیــم ملــی بــه  ۶بازیکــن
برســد که این امر در نوع خود بی ســابقه اســت و البته
بایــد جوانگرایــی نــزد تیــم هــای اســتان فارس وشــیراز
ادامــه یابــد تــا جوانــان بیشــتری از ایــن اســتان مطــرح
شــوند .اردوی تیم ملی فوتبــال امید ایران با حضور ۶۶
بازیکن طی دو مرحله از  ۲۵شهریور لغایت یکم مهرماه
درتهــران و زیر نظر مهدی مهدوی کیا بازیکن پیشــین
تیــم ملــی ایــران بــه عنــوان ســرمربی تیــم امیــد برگــزار
می شود.

تصمیمی که توسط رئیس فدراسیون اسکی وتو شد

فدراســیون جهانی اسکی انجام م یشــود ،توافقاتی حاصل
شد و اعضای حاضر در جلسه آن را مصوب کردند .تصمیم
بر این شــد ورزشــکارانی که در گروه سنی جوانان  ۲هستند
به این کمپ اعزام شوند اما درست یک روز بعد از مصوبه،

رئیــس فدراســیون اســکی تصمیــم دیگــری اتخــاذ و اعــام
کرد  ۲ورزشــکار جوان گروه ســنی یک در این کمپ شــرکت
خواهند کرد .وتو کردن تصمیم کمیته فنی که شامل نایب
رئیــس بانوان ،کمیته فنی ،کارشناســان خبره و  ...م یشــود

بــرای اعضــا خوشــایند نبــود .صادق کلهــر کارشــناس خبره
فدراســیون اســکی در گفتوگو بــا فارس ،دربــاره تغییر نظر
رئیــس فدراســیون در خصوص اعزام دو ورزشــکار به کمپ
اتریــش عنــوان کــرد :ایــن تصمیــم گرفتــه شــده درســت یــا

نادرســت موضوعــی اســت کــه اعضــا بــه آن رای دادنــد امــا
نمیدانــم چــه اتفاقــی در طول یک شــب رخ داد که روی نظر
رئیــس فدراســیون تأثیــر گذاشــت .وی افــزود :اگــر نظریــان
میخواســت نظــر خــود را اعمــال کنــد میتوانســت همــان
روز بگوید یا درخواســت جلســه فوری بگــذارد .او نمیتواند
بــدون مصوبه این تصمیمات را بگیــرد .هفته پیش هم در
خصوص اعزام ورزشکاران چمن چنین اتفاقی رخ داد.

آیت ا ...لطف ا ...دژکام امام جمعه شیراز در مراسم تجلیل از مدالآوران پارالمپیک توکیو:

باید حمایت از قهرمانان ورزشی در شیراز توسط
خیرینفرهنگسازیشود
فریدون رئیسی -سرویس ورزشی
طــی مراســمی بــا حضــور حضــرت آیــت ا ...دژکام
نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز ،دکتر عباس
حاجــی زاده مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان
فارس ،دکتر محســن ســاالری معاون ورزشــی اداره
کل ورزش و جوانــان اســتان ،مجیــد صبــاغ زاده
رئیــس هیــأت جانبــازان و معلولین اســتان فارس،
رضایــی و مهــدی کوکبــی رئیس حراســت و بازرســی
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان فــارس و جمعــی
از پیشکســوتان ورزش ،ورزشــکاران و مــدال آوران
المپیکــی اســتان فــارس کــه در مســابقات المپیک
 ۲۰۲۰توکیــو موفــق بــه شــرکت در ایــن مســابقات و
کســب مــدال گردیدنــد توســط نماینده ولــی فقیه
در اســتان فــارس و امام جمعه شــیراز مورد تجلیل

صحنه مسابقه نشان میدهید.
نماینــده ولــی فقیــه دراســتان فــارس بــا اشــاره بــه
حضــور بــرادران گرایی از شــیراز در المپیــک توکیو و
کســب مدال طال در رشته کشتی فرنگی ،درخشش
تهــای پارالمپیــک 2020
ورزشــکاران اســتان در رقاب 
را نیــز ســتود و گفــت :ایــن اوج افتخــار اســت کــه
در چنیــن میادیــن بــزرگ ورزشــی مــدال کســب می
کنیــد و ما نیز به داشــتن چنین ورزشــکارانی افتخار
می کنیم.
* جهان پهلوان تختی الگوی مردمی
امام جمعه شــیراز در ادامه بــه جهان پهلوان تختی
به عنوان یک الگوی مردمی و جوانمردی اشاره کرد
و بیان داشت :تختی پول نداشت اما در زمان وقوع
زلزلــه بوئیــن زهــرا در خیابــان حرکــت کــرد و از مردم

قرار گرفتند.
در ایــن مراســم پــس از تــاوت آیاتــی چنــد از کالم
ا ...مجیــد امــام جمعــه شــیراز و نماینــده ولــی
فقیــه در اســتان فــارس بــا بیــان اینکــه ورزش مایه
دلگرمــی و نشــاط مــردم اســت ،گفــت :هــم ملــت
و هــم دولــت بایــد بــرای گرهگشــایی از مشــکالت
ورزشــکاران احســاس وظیفــه کننــد زیــرا قهرمانــان
بــرای کشــور افتخــار و عــزت کســب میکننــد و
خیریــن هــم در ایــن امــر ،ورزشــکاران را کمــک
کنند.
آیــت ا ...لطــف ا ...دژکام در آیین تجلیل از قهرمانان
و ورزشــکاران اســتان فــارس شــرکتکننده در
تهــای پارالمپیــک توکیــو ،بــه مشــکالت
رقاب 
قهرمانــان ورزشــی اشــاره کــرد و گفــت :قدر مســلم
است که مردانگی ،انسانیت و فتوت در ورزشکاران
مــا بــه اوج رســیده اســت و نباید طــوری رفتــار کنیم
کــه آنهــا در ســاده تریــن مســائل زندگی خــود ،دچار
مشکل باشند.
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان فــارس در
ادامــه یادآور شــد :آنچه کــه از جهاتی همــه را دلگرم
مــی کنــد ورزش اســت و مــی دانیــم وقتــی پرچــم
مقــدس جمهــوری اســامی ایــران در رقابتهــای
بینالمللــی به اهتــزاز در میآید ،چه حس و حالی در
مردم ایجاد می شود.
وی تصریح کــرد :هر ملتی برای اینکه بتواند هویت،
اقتــدار و ســربلندی خــود را بــه دنیا نشــان دهد نیاز
دارد کســانی در بیــن ملــت از جهتــی درخشــش
داشته باشد.
آیــت ا ...دژکام خطــاب به ورزشــکاران حاضــر در این
آییــن اضافــه کــرد :وقتــی شــما در میــدان مســابقه
هســتید مــردم دارنــد دعــا مــی کننــد و بــا تســبیح
صلــوات مــی فرســتند بــرای موفقیــت شــما و برخی
هم هورا می کشند این امر بدان معناست که شما
مردم را با خود همراه دارید و عظمت یک ملت را در

کمک خواســت؛ مردم هم بیشــترین کمک به زلزله
زدگان را به تختی اهدا کردند،زیرا او را قبول داشتند.
وی ادامــه داد  :بــرای ایــن اســت که مــی گوییم پول
شــرط ریاســت نیســت؛ با این وجود ،متأســفانه در
جامعــه پــول خرج مــی کنند تا به ریاســت برســند و
باید جلوی آن را گرفت.
* هویت ایرانی
آیــت ا ...دژکام در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
بــا اشــاره بــه پرچمــداری ســاره جوانمردی ورزشــکار
شــیرازی با حجاب کامل و پوشــش چادر در کاروان
ورزشــی ایــران در اختتامیــه پارالمپیــک ،از وی که در
ایــن نشســت حاضر بــود ،تقدیر کــرد و گفت :خانم
جوانمــردی بــا حجاب چادر ،معنویــت را در توکیو به
دنیا نشان داد و صادر کرد.
وی گفت :جوانمردی با پوشــش خود هویت ایرانی
را بــه نمایــش گذاشــت زیــرا چــادر غیــر از اســامی
بــودن ،ایرانــی هــم هســت و قبــل از اســام وجــود
داشته است.
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان فــارس

اضافــه کــرد :در کتیبــه هــای تخــت جمشــید هــم
نشــانه هایــی از چــادر وجــود دارد کــه در برخــی
شــهرهای فــارس چــادر مــی بافتنــد و برخــی نیــز در
انتشــار این واقعیت که چادر ایرانی اســت ،کوتاهی
کردهاند.

حاجیزاده :ورزشکاران فارس نقش
زیادی در اقتدار کاروان پارالمپیکی ایران
در توکیو داشتند
ملت و به خصوص دولت نیز باید احساس وظیفه
کنند و نســبت به تأمین نیازمندیهای این عزیزان
تهــای الزم را انجــام دهنــد و در ایــن راســتا
حمای 
مــا بایــد کاری کنیــم که بــرای ورود خیریــن در جهت
حمایــت از قهرمانانــی کــه در مســابقات المپیــک
و پارالمپیــک کســب مقــام میکننــد فرهنگســازی
شــود تــا ایــن عزیــزان نیــز در ایــن راســتا حمایــت
کننــد .وی گفــت :در ایــن راســتا مجموعــه ورزشــی
خیرســاز ماهــان وارد عرصــه شــده انــد و در ایــن
راســتا کمک کردن کار بســیار ارزشــمندی میباشــد
امــا اگــر در جایــی دیگر نیــز خیرین قصد داشــتند تا
اقدامــی انجــام دهند این حقیر آمادگــی دارم در این
مراســم هــا شــرکت کنــم تــا بســترهای الزم بــرای
حمایــت از ورزشــکاران در شــهر شــیراز فراهــم

* خیرین حمایت کنند
آیــت ا ...دژکام در ادامه افزود :از نکات دیگر این که
ورزشکاران عزیزی که در میادین بین المللی شرکت
مــی کند باالخره اینها هم زندگی دارند و هزینههایی
را دارند وقتی برای افتخار ملت تالش میکنند همه

شود.
* افتخارات در عرصه ملی و بینالمللی
همچنیــن در این دیــدار ،مدیــرکل ورزش و جوانان
فارس به عملکرد ورزشــکاران استان در پارالمپیک
و المپیــک اشــاره کــرد و گفــت :طــی  ۶مــاه گذشــته

ورزشــکاران مــا در عرصــه هــای مختلــف افتخــارات
زیــادی کســب کردنــد کــه موجــب عــزت ایــران و
خوشحالی مردم شدند.
عبــاس حاجــی زاده افــزود :صعــود تیــم فجــر پس از
هشــت ســال به لیــگ برتــر ،قهرمانــی تیــم هندبال
شــهید شــاملی کازرون پس از  ۵۳سال در لیگ برتر
و کســب  ۳۲مــدال بــرون مرزی توســط ورزشــکاران
فــارس در عرصــه هــای مختلــف از جملــه المپیک و
پارالمپیک موجب شــد مردم کشور و استان فارس
خوشحال شوند.
وی اضافه کرد :سهم مدال کسب شده در المپیک
برای ورزشــکاران فارس  ۳۳درصد از کل مدال های
کاروان ورزشــی ایــران بــود و در پارالمپیــک هــم در
کســب مــدال بــرای کشــورمان نیــز  ۱۶درصد ســهم
داشتند؛ از این رو،در این رقابت ها موفقیت بزرگی
نصیــب کشــورمان و اســتان فــارس شــد کــه جــای
تقدیر دارد.
حاجــی زاده بــا بیان اینکــه اداره کل ورزش و جوانان
بــه تنهایــی نمــی توانــد از ورزشــکاران مــدال آور
ایــران در رقابتهــای توکیو  2020به شــکل شایســته
قدردانــی کند ،افــزود :از امام جمعه محترم شــیراز و
دیگر مسئوالن می خواهیم به ورزش استان کمک
کننــد و از اینکــه خیریــن اعــام آمادگــی کردنــد جای
تقدیر دارد.
* نماینــدگان مجلــس مصوبــه اســتخدام فرزندان
قهرمانان را پیگیری کنند
مدیــرکل ورزش و جوانــان فــارس در ادامــه بــه
مشــکالت اســتخدامی قهرمانان پارالمپیک اشــاره
کــرد و گفــت :حــدود  ۶ســال پیش مجلس شــورای
اســامی مصوبــه ای را به تصویب رســاند که طی آن
فرزنــدان قهرمانان پارالمپیک می توانند اســتخدام
شــوند که ایــن مصوبه نیاز به بازنگــری دارد زیرا هم
اینک خود این ورزشکاران مشکل کار دارند و برخی
نیز بیکار هستند.
* ورزشکاران بیکار هستند
حاجــی زاده از مجمــع نماینــدگان فــارس بــه ویــژه
مهــدی فروردیــن نماینــده مــردم فیروزآبــاد،
قیروکارزین و فراشــبند و رئیس فراکســیون ورزش
مجلــس خواســت موضــوع اســتخدام قهرمانــان
پارالمپیکی در صحن مجلس مطرح شود و مصوبه
قبلــی تغییــر یابــد زیــرا هــم اینــک خــود قهرمانــان
پارالمپیکی بیکار هستند و مشکل اشتغال دارند.
وی همچنین از امام جمعه شیراز به دلیل اشاره به
قهرمانان اســتان فارس در المپیک و پارالمپیک در
خطبه های نماز جمعه نیز تشکر کرد.
* ورزشکاران پارالمپیکی سکه باران شدند
در ایــن مراســم توســط آیــت ا ...دژکام نماینــده
ولی فقیه و امام جمعه شیراز به مهدی اوالد دارنده
مــدال طــا و نقــره پارالمپیــک توکیــو  6عــدد ســکه،
ســاره جوانمــردی قهرمــان تیرانــدازی پارالمپیــک
توکیو  ۴ســکه طال و به غالمرضا جوانمردی ،مجتبی
کمالــی و ســمیرا ارم کــه در ایــن مســابقات شــرکت
کــرده بودنــد و موفــق بــه کســب مــدال نشــدند هر
کــدام یــک عــدد ســکه طــا اهــدا شــد .همچنیــن
از ســوی مجموعــه خیرســاز ورزشــی ماهــان بــه
مــدال آوران و شــرکت کننــدگان در مســابقات
پارالمپیــک توکیــو بــا اهــدای هدایایــی تجلیــل
گردید.

ایران  - ۳تایلند صفر

پیروزی بیدردسر شاگردان عطایی در بازی دوم
تیــم ملــی والیبــال ایــران در بــازی دوم رقابتهــای
قهرمانــی آســیا مقابــل تایلند بــه پیــروزی قاطع  ۳بر
صفر دست یافت.
بیســت و یکمین دوره مســابقات والیبال قهرمانی
مردان آســیا بــه میزبانی ژاپن درحال پیگیری اســت
کــه تیم ملــی والیبال ایــران به عنــوان مدافع عنوان
قهرمانــی در صــدر گــروه  Bقــرار دارد و بــا تیمهــای
پاکستان ،تایلند و هنگکنگ همگروه است.
در بــازی روز اول رقابتهــای قهرمانــی آســیا،
بلندقامتــان ایــران بــه مصــاف تیــم ملــی والیبــال
هنگکنــگ رفته و موفق شــدند با نتیجه قاطع  ۳بر
صفر به پیروزی برسند.
در بازی دوم این مســابقات ،تیم ملی والیبال ایران
از ســاعت  ۱۰:۳۰دیروز(دوشــنبه) بــه مصــاف تیــم
ملــی والیبال تایلند رفــت .بلندقامتان ایران در این
مســابقه موفق شــدند بدون دردســر با نتیجه  ۳بر

صفر برنده شوند.
* ست اول :ایران  ۱۷ - ۲۵تایلند
تیــم ملــی والیبــال ایــران ســت اول ایــن رقابــت را
بســیار طوفانی شــروع کرد و توانســت با نتیجه  ۵بر
صفــر از تایلنــد پیش بیفتد .تیم ملــی والیبال ایران
طبــق پیشبینیهای انجام شــده در ســت اول تیم
برتــر میــدان بود و توانســت با نتیجه قاطــع ۱۱بر  ۴از
حریف جلو بیفتد.
در ادامــه بــازی ،بلندقامتــان ایــران برتری خــود را به
بازیکنــان تایلنــد دیکتــه کــرده و موفــق شــدند بــا
نتیجه  ۲۵بر  ۱۷ست اول را به نام خود کنند.
ایــران در ایــن ســت  ۱۱حملــه انجــام داد درحالــی که
تیم ملی والیبال تایلند تنها در  ۴حمله موفق عمل
کرد.
* ست دوم :ایران  ۱۲ - ۲۵تایلند
ســت دوم درحالــی آغــاز شــد کــه بهــروز عطایــی،

ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران از ملــی پوشــان
درخواســت کرد که بازی را به شوخی نگرفته و جدی
کار را پیــش ببرنــد .در ابتــدای ایــن بــازی تیــم ملــی
والیبــال ایــران بازهــم موفق عمل کرد و بــا نتیجه ۸
بر  ۲از حریف پیش افتاد.
بلندقامتــان ایــران در این ســت عملکــرد بینقصی
داشــته و توانســتند بــا نتیجــه قاطــع  ۲۵بر  ۱۲ســت
دوم این رقابتها را به نام خود کنند.
ست سوم :ایران  ۱۸ -۲۵تایلند
دو تیــم در ســت ســوم پایاپای پیش رفتــه به طوری
کــه تیم ملی والیبــال ایران و تیم ملی والیبال تایلند
در امتیاز  ۹برابر شــدند .در ادامه کار تایلند عملکرد
خوبــی داشــت و موفــق شــد  ۹-۱۰از ایــران پیــش
بیفتد؛ پــس از این نتیجه عطایی تصمیم گرفت که
زمان استراحت بگیرد تا این اختالف امتیاز کاهش
یابد.در این ســت تیــم ملی والیبــال تایلند عملکرد

خوبــی داشــت و در امتیــاز  ۱۲بــه ســود تایلنــد رالــی
زیبایــی بیــن تیم ملــی والیبال ایران و تایلند شــکل
گرفت.تیــم ملــی والیبــال ایــران در پایــان این ســت
توانست با نتیجه  ۲۵بر  ۱۸به پیروزی برسد تا عالوه
بر ثبت این ســت بــه نام ایران ،بــازی را با پیروزی به
اتمــام برســاند.میالد عبادیپــور (کاپیتــان) ،میثــم
صالحی ،امیرحسین اســفندیار ،اسماعیل مسافر،
جــواد کریمــی ،علــی رمضانــی ،صابــر کاظمــی ،امیــن

اســماعیلنژاد ،علیاصغــر مجــرد ،رضــا عابدینــی،
امیرحســین توختــه ،مهــدی جلــوه ،محمدرضــا
حضرتپــور و ابوالفضــل قلیپور بازیکنــان ایران در
رقابتهای قهرمانی آســیا هستند که برای تیم ملی
والیبال ایران بازی میکنند.
تیــم ملــی والیبال ایــران امروز سهشــنبه از ســاعت
 ۵بامداد در بازی ســوم گروهی به مصاف پاکســتان
خواهد رفت.

