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 ترس از خدا ابتدای هر حکمتی است و پرهیزگاری
سرآمد و سرور هر علمی است.

روزنامه

رئیس هیئت کشتی خوزستان گفت: کشتی گیر 
فرنگی  کشتی  ملی  تیم  کاپیتان  و  باسابقه 
ملی  تیم  به  فنی  کادر  تشخیص  با  کشورمان 

بازگشت.
سید حسین مرعشیان در گفت وگو با خبرنگار 
کشتی گیر  عبدولی  سعید  داشت:  اظهار  ایرنا 
و  نقره  طال،  مدال  چندین  دارنده  و  خوزستانی 
برنز جهان و آسیا پس از روی کار آمدن محمد 
بنا بار دیگر در لیست منتخب تیم ملی کشتی 
فرنگی برای حضور در رقابت های بین المللی و 

معتبر ترکیه قرار گرفت.
وی بابیان این که عبدولی جزو افتخارات کشتی 
افزود:  می رود  شمار  به  ایران  و  خوزستان 
بی شک عبدولی عناوین بسیار درخشانی برای 
است؛  آورده  ارمغان  به  کشور  فرنگی  کشتی 
ملی  تیم  دوبنده  دیگر  بار  که  بود  شایسته  لذا 

را به تن کند.
رئیس هیئت کشتی خوزستان به حضور دیگر 
ترکیه  مسابقات  در  خوزستانی  کشتی گیران 
کیلوگرم   55 وزن  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
پویا ناصرپور برای تیم ملی کشورمان به روی 
تشک می رود همچنین مهدی محسن نژاد دیگر 

کیلوگرم   60 وزن  در  خوزستانی  کشتی گیر 
دوبنده تیم ملی را به تن خواهد کرد.

امین  کیلوگرم   72 وزن  در  افزود:  وی 
کاویانی نژاد برای تیم ملی کشورمان به میدان 
امیر  کیلوگرم   130 وزن  در  همچنین  می رود؛ 
قاسمی منجزی شانس حضور در این رقابت ها 
مربی  به عنوان  اسفندیاری فر  ایرج  دارد؛  را 
خوزستانی به همراه تیم ملی به مسابقات اعزام 

اواخر  ترکیه  بین المللی  مسابقات  می شود. 
بهمن ماه در این کشور برگزار خواهد شد.

مرعشیان درخصوص رقابت های جام تختی که 
برگزار  اندیمشک  میزبانی  به  بهمن ماه   5 و   4
می شود، افزود: چون رقابت های جام تختی در 
اندیمشک برگزار می شود اعضای شورای فنی 
تیم های ملی تشخیص دادند که در بیشتر اوزان 
رقابت ها  این  در  خوزستانی  کشتی گیران  از 

استفاده کنند. 
بابیان این که تالش می کنیم این رقابت ها  وی 
گفت:  شود  برگزار  جهانی  سطح  باالترین  در 
با  اوزان، کشتی گیران خوزستانی  از  برخی  در 
توجه به تجربه باالیی که دارند از شانس باالیی 
برخوردار  مسابقات  این  در  نشان   برای کسب 

هستند.
به گزارش ایرنا سعید عبدولی بعد از مسابقات 
مجارستان  بوداپست   2018 جهانی  جام 
مصاحبه ای مبنی بر خداحافظی از دنیای کشتی 
انجام داد، اما پس از انتصاب محمد بنا به عنوان 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی اعالم کرد که با 
حضور این مربی ممکن است نظرش تغییر کند 

و کماکان کشتی بگیرد.

اداره ورزش و جوانان استان از احداث  رئیس 
دیواره صخره نوردی در شهر یاسوج خبر داد و 
فجر  دهه  در  صخره نوردی  دیواره  این  گفت: 

امسال افتتاح می شود.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل 
ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد، 
رحیمی زاده رئیس اداره ورزش و جوانان استان 
از احداث دیواره صخره نوردی در شهر یاسوج 
خبر داد و گفت: این دیواره صخره نوردی در 

دهه فجر امسال افتتاح می شود.
و  ورزش  اداره  رئیس  رحیمی زاده  اسماعیل 

بابیان این خبر در  جوانان شهرستان بویراحمد 
بیان  استان  ورزش  پایگاه خبری  با  گفت وگو 
کوهنوردی  هیئت  مجمع  جلسه  در  داشت: 
استان کهگیلویه و بویراحمد، رئیس فدراسیون 
دیواره ی  یک  احداث  قول  کشور  کوهنوردی 
و  حمایت  با  که  شد  داده  صخره نوردی 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  علوی  پیگیری های 
کوهنوردی  فدراسیون  بین  ساخت  قرارداد 
منعقد  خردادماه  در  سازنده  پیمانکار   و 

شد.
صخره نوردی  دیواره ی  این  ارزش  رحیمی زاده 
را 300 میلیون تومان ذکر و اظهار داشت: این 

و  مترمربع   210 ابعاد  در  صخره نوردی  دیواره 
صخره نوردی  سالن  محل  در  متر   11 ارتفاع 
مجموعه دولت آباد یاسوج در دست ساخت و 
از آن  بهره برداری  و  افتتاح  با  و  است  احداث 
شرایط میزبانی مسابقات آسیایی و بین المللی در 

شهر یاسوج میسر خواهد شد.
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
فجر  دهه  در  پروژه  این  افتتاح  از  بویراحمد 
صورت  در  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  امسال 
فراهم شدن امکانات، این دیواره صخره نوردی 
با حضور فدراسیون کوهنوردی کشور افتتاح و 

تحویل جامعه ورزش استان خواهد شد.

تکواندوکار  دانشجوی  خورشیدی  آیدا 
شرکت  برای  شیراز  نور  پیام  دانشگاه 
جهانی  و  آسیایی  مسابقات  در 
حضور  ملی  تیم  دوم  اردوی   در 

دارد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
استان  نور  پیام  دانشگاه  عمومی  روابط 
پیام  دانشگاه  تربیت بدنی  مدیر  فارس، 
خورشیدی  آیدا  گفت:  فارس  نور 
پزشکی  مهندسی  رشته  دانشجوی 
دانشگاه پیام نور شیراز، پس از حضور 
موفق در مسابقات کشوری و حضور در 
مرحله نخست اردوی تیم ملی، از سوی 
کادر فنی به مرحله دوم اردوی تیم ملی 
است،  برگزاری  در حال  تهران  در  که 

راه یافت.
سوم  مرحله  افزود:  کریمی  محسن 
اردوی تیم ملی و انتخاب نهایی اعضای 
تیم ملی 29 دی ماه برگزار می شود که 

شیرازی  ورزشکار  این  خوشبختانه، 
مرحله  این  از  گذر  برای  باالیی  شانس 

در وزن اول )46-( دارد.
بنا بر اعالم هیئت تکواندو، تیم تکواندو 
رقابت های  برای  را  خود  ایران  بانوان 
آسیایی و جهانی در سال 2019 میالدی 
)جام ریاست جمهوری در دهه فجر و 
مسابقات جهانی 219 منچستر انگلیس( 

آماده می کند.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور فارس 
آموزشی  شیوه  دلیل  به  اینکه  بابیان 
پیام  دانشگاه  استاندارد  و  نیمه متمرکز 
نور، بسیاری از ورزشکاران و قهرمانان 
را  دانشگاه  این  مختلف  رشته های 
انتخاب  خود  تحصیل  محل  به عنوان 
عالوه  کرد:  امیدواری  ابراز  می کنند، 
از  همگانی،  ورزش های  از  برحمایت 
ورزش های قهرمانی نیز حمایت خواهیم 

کرد.

سعید عبدولی به تیم ملی کشتی فرنگی بازگشت

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بویراحمد:

دیواره ی صخره نوردی در دست احداث است
دهه فجر دیواره ی صخره نوردی افتتاح می شود

رئیس اداره ورزش و جوانان 
این  اینکه  بابیان  اندیمشک 
میزبانی  مهیای  شهرستان 
کشتی  جهانی  مسابقات  از 
روند  گفت:  است،  فرنگی 
هزار  دو  سالن  آماده سازی 
در  اندیمشک  نفری   ۵۰۰

مراحل پایانی قرار دارد.
در  متین  آریا  کیومرث 
مهر  خبرنگار  با  گفت وگو 
عنوان کرد: روند آماده سازی 
و  هزار  دو  سالن  تکمیل  و 
در  اندیمشک  نفری   ۵۰۰
سال جاری با جدیت آغاز و 
آماده سازی  پایانی  مراحل  در 

قرار دارد.
شهرستان  اینکه  بابیان  وی 
میزبانی  مهیای  اندیمشک 
کشتی  جهانی  مسابقات  از 
سالن  افزود:  است،  فرنگی 
نفری   ۵۰۰ و  هزار  دو 
تجهیزات  تمام  با  اندیمشک 
روزهای  در  و  تجهیز  روز 
خواهد  بهره برداری  به  آینده 
بهمن ماه  چهارم  در  و  رسید 
رقابت های  از  میزبانی  آماده 

در  فرنگی  کشتی  بین المللی 
شهرستان اندیمشک است.

رئیس اداره ورزش و جوانان 
سالن  گفت:  اندیمشک 
از  یکی  اندیمشک  ورزشی 
مجهزترین  و  مدرن ترین 
استان  در  ورزشی  سالن های 
تدابیر  با  و  بوده  کشور  و 
میزبانی  آماده  شده  اندیشیده 
فرنگی  کشتی  رقابت های  از 

در اندیمشک خواهد بود.
وی اظهار کرد: این رقابت ها 
با  بهمن  پنجم  و  چهارم 
 ۱۵ از  ورزشکاران  حضور 
برگزار  اندیمشک  در   کشور 

می شود.
آریا متین تصریح کرد: روند 
آماده سازی و تکمیل سالن دو 
هزار و ۵۰۰ نفری اندیمشک 
جدیت  با  جاری  سال  در 
پایانی  مراحل  در  و  آغاز 
که  دارد  قرار  آماده سازی 
درزمینه آماده سازی و میزبانی 
بین المللی  جام  مسابقات  از 
نگرانی  هیچ گونه  جای  تختی 

نیست.

رئیس اداره ورزش و جوانان اندیمشک 
خبر داد:

مراحل پایانی روند آماده سازی سالن 
۲۵۰۰ نفری اندیمشک

حـــــــــوادث

 هشدار پلیس فارس درخصوص سرقت
تحت پوشش مأمور

سرپرست اداره آموزش همگانی و 
مشارکت عمومی معاونت اجتماعی 
سرقت  درخصوص  استان  انتظامی 
تحت پوشش مأموران به شهروندان 

هشدار داد.
در  نعمایی  مهدی   15 رتبه  کارمند 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس، با اشاره به اینکه استفاده از 
یا  انتظامی  نیروی  مأموران  پوشش 
شیوه های  از  یکی  دولتی  مأموران 
داشت:  اظهار  است،  سارقان 
سوی  از  که  توصیه هایی  علی رغم 
انتظامی در  کارشناسان و مسئوالن 
هنگام  و  رسانه ها  عمومی،  محافل 
به  آموزشی  در کالس های  حضور 
متأسفانه  می شود،  ارائه  شهروندان 
برخی به این توصیه ها توجه نکرده 
و گاه از این طریق دچار خسارات 

مالی و جانی می شوند.
افرادی  یا  فرد  چنانچه  افزود:  وی 
سازمان های  مأمور  را  خود  که 
می کنند،  معرفی  انتظامی  یا  نظامی 
داشتند،  را  شما  بازرسی  تقاضای 
اطمینان  آنها  بودن  مأمور  از  حتمًا 
به  مأمورنما  سارقان  کنید؛  حاصل 
استفاده  با  و  مجرمانه  تجربه  دلیل 
از تجهیزات قالبی، از سهل انگاری، 
غفلت و عدم مهارت شهروندان در 
افراد  از  واقعی  مأموران  تشخیص 
متقلب سوءاستفاده کرده و مرتکب 

سرقت می شوند.
اینکه  بابیان  انتظامی  مقام  این 
و  منازل  در  هویت،  احراز  بدون 

خودروهایتان را به روی هر فردی 
انتظامی  نیروی  مأمور  را  خود  که 
تأکید  نکنید؛  باز  می کند،  معرفی 
کرد: اجازه ندهید هرکسی به حریم 
مأموران  شود؛  وارد  شما  شخصی 
نیروی انتظامی برای ورود به منزل 
باید کارت شناسایی و حکم قضایی 

ارائه دهند.
نعمایی تصریح کرد: در بسیاری از 
حکم  یا  کارت  سارقان  که  موارد 
جعلی به همراه دارند، آن را خیلی 
سریع نشان می دهند و به فرد اجازه 
کنترل  یا  بخواند  را  آن  نمی دهند 
به صرف  معمواًل  افراد  این  کند. 
کالمی  مهارت های  از  برخورداری 
خود  مخاطبان  روحیات  شناخت  و 
و با ایجاد اضطراب در آنان، افراد 
را به مأمور بودن خود قانع می کنند.
وی ادامه داد: شیوه کار عده ای از 
سارقان این است که با واردکردن 
یک اتهام )نظیر حمل مواد مخدر، 
طعمه  آشفتگی  باعث  و...(  اعتیاد 
نزدیک شان  سپس  می گردند،  خود 
می آیند یا می خواهند آنان را همراه 
خود ببرند و در موقع مناسب اقدام 
به سرقت می کنند؛ بنابراین اگر به 
آنها  اتهام  و  دارید  اطمینان  خود 
بودن  مأمور  به  می دانید،  واهی  را 
به  به هیچ وجه  و  کنید  شک  آنها 
درخصوص  به ویژه  خواسته شان، 
و  قیمتی  اموال  و  کیف  تحویل 

سوئیچ خودرو تن در ندهید.
همگانی  آموزش  اداره  سرپرست 
معاونت  عمومی  مشارکت  و 
بر  تأکید  با  فارس  پلیس  اجتماعی 
اینکه مرعوب شگردهای گوناگون 
مأموران  پوشش  در  که  سارقانی 
نزدیک  شما  به  انتظامی  نیروی 
کرد:  خاطرنشان  نشوید،  می شوند، 
که  باشید  داشته  یاد  به  درهرحال 
حفظ جان از حفظ مال مهم تر است؛ 
خطر  به  جان تان  است  ممکن  اگر 

بیفتد، با سارقان مقابله نکنید.

تهران بزرگ  پلیس آگاهی  پایگاه چهارم  رئیس 
منازل که چند  پنج نفره سارقان  باند  از دستگیری 
نفر از آن ها در پوشش نظافتچی فعالیت می کردند، 

خبر داد.
سرهنگ  ایسنا،  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
کارآگاه مرتضی نثاری گفت: مهرماه سال جاری 
به دستور قاضی شعبه سوم بازپرسی ناحیه ۸ تهران 
پرونده ای از کالنتری ۱۲۷ نارمک مبنی بر سرقت 
در  آپارتمانی  ساکن  بازنشسته  پیرمردی  منزل  از 
خیابان مجیدیه جنوبی به روش تخریب به پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع داده شد 
که سارقان مقادیری طال، جواهر و اشیای قیمتی 
به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون تومان سرقت کرده 

بودند.
تحقیقات  و  میدانی  بررسی های  در  داد:  ادامه  وی 
توسط  سرقت  این  شد  مشخص  گرفته  صورت 
افرادی انجام شده است که قباًل در همان آپارتمان 
به عنوان نظافتچی حضور داشتند و اطالعات کاملی 
از اهالی آپارتمان و وضعیت و زندگی آنها کسب 
اتمام  از  بعد  روز  چند  درنهایت  بودند.  کرده 
به این منزل مراجعه کردند و  قراردادشان دوباره 
با باال رفتن از دیوار آپارتمان به روش تخریب، 

منزل پیرمرد بازنشسته ای را سرقت می کنند.
تهران بزرگ  پلیس آگاهی  پایگاه چهارم  رئیس 

بابیان اینکه چهار نفر از اعضای این باند سارقانی 
در  تردد  برای  الزم  مجوز  که  هستند  افغانستانی 
است،  مال خر  نیز  پنجم  نفر  و  ندارند  را  کشور 
نقاط  در  تراکت  نصب  با  سارقان  این  گفت: 
می کردند  معرفی  نظافتچی  را  خود  شهر  مختلف 
از  اطالعات کاملی  نظافت  انجام  از  بعد  معمواًل  و 
محل به دست می آوردند و در فرصتی مناسب از 

محل های مورد سرقت می کردند.
از  سرنخ هایی  آمدن  دست  به  با  افزود:  نثاری 
دستور  در  آنان  دستگیری  سارقان،  مشخصات 
دی ماه   ۱۷ روز  سارقان  این  و  گرفت  قرار  کار 
سفید  خاک  منطقه  در  ضربتی  عملیاتی  یک  طی 
دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به پایگاه 

شدند.  منتقل  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  چهارم 
در بررسی های صورت گرفته، سارقان تاکنون به 
چهار فقره سرقت منزل به همین شیوه اعتراف و 
اظهار کردند که حین نظافت منازل، اطالعات الزم 
را از سکنه به دست می آوردند و متوجه می شدند 
که مالکان چه زمانی به سفر می روند. با اعتراف 
این سارقان نفر پنجم این باند یعنی مال خر آن ها 
که در یکی از استان های غربی طالفروشی داشت 
نیز  می کرد  خریدوفروش  را  سرقتی  طالهای  و 

دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
تهران بزرگ  پلیس آگاهی  پایگاه چهارم  رئیس 
اطالعات  به  توجه  با  سارقان  این  اینکه  بابیان 
خانه ها  بودن  خالی  از  اطمینان  با  و  به دست آمده 
حدود ساعت ۱۸ تا ۲۱ در تیم های سه یا چهارنفره 
اقدام به سرقت می کردند، گفت: هنگام سرقت از 
منازل یکی از افراد این باند بیرون از خانه را دید 
می زد و دو یا سه نفر دیگر نیز برای انجام سرقت 

به داخل خانه می رفتند.
نثاری با تأکید بر اینکه نباید به افراد غریبه اعتماد 
با  باید  خدمات  دریافت  برای  شهروندان  و  کرد 
شرکت های معتبر تماس بگیرند، اظهار کرد: این 
سارقان در حال حاضر برای تکمیل تحقیقات در 
پلیس آگاهی تهران بزرگ  پایگاه چهارم  اختیار 

قرار دارند.

سرپرست پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری سارقی که پس از سرقت 20 
خودرو، آنها را به پارکینگ های متفرقه انتقال داده و در فرصت های مناسب 

اقدام به فروش قطعات آنها می کرد خبر داد.
به گزارش جام جم آنالین از ایسنا، سرهنگ محمد نادربیگی گفت: در پی 
وقوع سرقت های متعدد خودرو در سطح شهر کرج بالفاصله تیم زبده ای از 
کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی وارد عمل شده و بررسی های 

اطالعاتی را درخصوص شناسایی سارق یا سارقان آغاز کردند.

وی اظهار داشت: با توجه به این که پس از ارتکاب به جرم، با کارت بانکی 
بود،  شده  برداشت  آنها  حساب  وجوه  بود  خودرو  داخل  در  که  مالباخته 
بالفاصله تصاویر دوربین های مداربسته شعب بانک ها مورد بازبینی قرارگرفته 
از عابر بانک مشاهده شده بود، مورد  و تصویر فردی که در زمان استفاده 

شناسایی قرار گرفت.
منزل  درنهایت  اطالعاتی  کار  روز  چندین  از  پس  انتظامی گفت:  مقام  این 
نامبرده در کمالشهر کرج، شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه در منزلش 
دستگیر و مقادیری اموال و قطعات خودروهای مسروقه ازجمله ضبط خودرو، 

باند، مدارک شناسایی، کارت های بانکی و... کشف شد.
بر  به ناچار به جرم خود مبنی  بازجویی های مأموران  ادامه داد: متهم در  وی 
20 فقره سرقت خودرو در مناطق مختلف کرج اعتراف کرده و اذعان کرد 
که پس از سرقت خودروهای مدل پایین که فاقد تجهیزات ایمنی بودند آنها 
قطعات  فروختن  به  اقدام  به مرور  و  داده  انتقال  متفرقه  پارکینگ های  به  را 

خودروها می کرد.
 19 مأموران،  پیگیری های  با  کرد:  اظهار  البرز  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
مختلف  مناطق  در  متفرقه  پارکینگ های  در  سرقتی  خودروهای  از  دستگاه 

کرج کشف شد و مالکان آنها شناسایی شدند.
در  خودرو  کردن  پارک  از  کرد  توصیه  شهروندان  به  نادربیگی  سرهنگ 
مکان های ناامن، کم تردد، خلوت و تاریک خودداری و خودروی خود را به 

لوازم ایمنی مجهز کنند.

سرقت از منازل در پوشش نظافتچی

سارقی که ماشین و کارت عابر بانک را با هم دزدید!

سرپرست هالل احمر کازرون خبر داد:
فوت 2 بانوی عشایر بر اثر سقوط 

از ارتفاع

اجرای حکم اعدام ۳ سارق 
طالفروشی

سرپرست جمعیت هالل احمر 
سقوط  از  کازرون  شهرستان 
ارتفاعات  از  عشایر  بانوی   2
آنها  باختن  جان  و  بابامنیر 

خبر داد.
با  گفت وگو  در  عرفان  علی 
کازرون  در  فارس  خبرنگار 
ساعته   ۸ عملیات  به  اشاره  با 
منیر  بابا  بخش  در  کوهستان 
اظهار  نورآباد  شهرستان 
داشت: با اعالم مرکز کنترل 
احمر  هالل  جمعیت  عملیات 
سقوط  بر  مبنی  فارس  استان 
ارتفاعات  از  عشایر  خانم  دو 
ممسنی  شهرستان  منیر  بابا 
تیم  یک  بالفاصله  دره،  به 
شهرستان  از  کوهستان 
پشتیبان  تیم  یک  و  کازرون 

منطقه  به  ممسنی  نورآباد  از 
اعزام شدند.

هالل  جمعیت  سرپرست 
با  کازرون  شهرستان  احمر 
صعب العبور  اینکه  این  بیان 
شدید  سرمای  و  منطقه  بودن 
نجاتگران  برای  را  کار  هوا 
بود  کرده  دشوار  و  سخت 
کمک  با  نجاتگران  گفت: 
ساعت   ۲ از  پس  محلی  افراد 
حادثه  محل  به  کوهپیمایی 
به  شدند  موفق  و  رسیده 

مصدومین برسند.
وی ادامه داد: پس از ارزیابی 
فوت  بر  تشخیص  و  اولیه 
با  را  فوتی ها  مصدوم  دو  هر 
استفاده از سیستم باال کشی به 

باالی دره انتقال داده شدند.

یکی  در  طالفروشی  سارقان 
دار  به  یاسوج  میادین شهر  از 

مجازات آویخته شدند.
به گزارش جام جم آنالین از 
روابط عمومی دادگستری کل 
استان کهگیلویه و بویراحمد، 
محاربه  حکم  تأیید  دنبال  به 
استان های  طالفروشی  سارقان 
و  کهگیلویه  و  فارس 
عالی  دیوان  در  بویراحمد 
حضور  با  حکم  این  کشور، 
اجرا  یاسوج  مردم  از  جمعی 

شد.
کیکاووس  نام های  با  سارقان 
و  رضایی  رستم  جمال سیرت، 
اسلحه  به زور  جوهری  عبداهلل 
و با ارعاب و تهدید، اقدام به 
سرقت می کردند و در برخی 
نیز  افراد عادی  به سوی  موارد 

تیراندازی می کردند.
یاسوج،  شهرهای  در  سارقان 
شهر  و  دهدشت  گچساران، 
اقلید در استان فارس اقدام به 
سرقت های متعدد کرده بودند.

 احتمال حضور ورزشکار شیرازی
در مسابقات بین المللی تکواندو انگلیس 

قوت گرفت
دعوت دانشجوی دانشگاه پیام نور شیراز به اردوی تیم ملی 

بانوان تکواندو


