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فردا نخستین دوره مربیگری کشتی زنان ايران با مدرسی پرافتخارترين زن ورزشکار جهان در تهران به پايان می رسد و آموزش رسمی کشتی در کشور استارت می خورد؛

برای نخستین بار یک بانوی ایرانی به رقابت
های جهانی سوارکاری اعزام می شود.
توضیح��ات «فرش��ید م��رادی» رئیس هیأت
سوارکاری لرس��تان در این باره؛ «رقابتهای
سوارکاری اس��تقامت  2۰۱7جهان در کشور
قطر برگزار می شود که گلناز مرادیفرد برای
نخستین بار به عنوان نماینده سوارکاری بانوان
کشورمان به رقابتهای جهانی این رشته اعزام
میشود .او برای مسابقهای در فرانسه هم دعوت
شده بود که بهعلت مشکل مالی نتوانستیم وی
را اعزام کنیم ».مهمترین و بزرگترین مسابقات
استقامت جهان در قطر برگزار میشود و شیخ
این کشور هر ساله یکی از شرکتکنندگان در
این رقابت است.هنوز زمان دقیق این مسابقات
اعام نشده است.

سخنگویباشگاهنفت:

مزایده را به
رسمیتنمیشناسیم!

سخنگوی باشگاه نفت میگوید انتقال باشگاه
نفت به ش��رکت دیگ��ر« ،فروش م��ال غیر»
محسوب میش��ود و مالک این باشگاه هنوز
ش��رکت بهنام پیش��رو کیش اس��ت .پس از
کشوقوسهای فراوان بر سر تعیین مالکیت
باشگاه نفت تهران ،در نهایت روز چهارشنبه
گذش��ته طی مزایدهای این باشگاه به شرکت
فرآوردههای نفت پارس طاییه واگذار ش��د.
«بیژن تاجیک» مسئول کمیته انتقال باشگاه نفت
تهران نیز خبر فروش باشگاه نفت به شرکت
پارس طائیه را منتشر کرد« .حسین قدوسی»
سخنگوی باشگاه نفت و بهنام پیشرو کیش در
واکنش به این انتقال؛ «تاجیک چه سمتی دارد
که چنین مسائلی را عنوان میکند؟ او قب ً
ا هم
درباره باشگاه نفت با رسانهها صحبت کرده و
باعث ایجاد حاش��یه برای تیم شده است .اان
هم میگوید که باشگاه به پارس طاییه واگذار
شده است .او عضو کمیته انتقال نیست .قرارداد
را کسان دیگری امضا کردند و برخی مسائل
که تاجیک عنوان میکند وجود ندارد .او در
مصاحبهای گفته که مزایدهای بین سه شرکت
گذاش��تهایم .اگر یکی از آن سه شرکت بهنام
پیش��رو کیش اس��ت که باید بگویم ما این
مزایده را به رسمیت نمیشناسیم .برخاف
توافقات��ی ک��ه دفتر گلمحم��دی با حضور
نمایندگان وزارت نفت و شرکت بهنام پیشرو
کیش صورت گرفت ،حاضر به انتقال رسمی
س��هام نبودند .شرکت بهنام پیشرو کیش ۱۰
میلیارد تومان هزینه کرده است .در این جلسه
عنوان ش��د که مشکل مالیاتی را حل کنید تا
سهام باشگاه به طور کامل منتقل شود .شرکت
بهنام پیشرو کیش با پشتوانه این صحبتها
 ۱۰درص��د از قرارداد بازیکن��ان را پرداخت
کرد ۱۰ .میلی��ارد و  7۰۰میلیون تومان برای
پرداخت بده��ی مالیاتی چک داد ولی وقتی
برای جلس��ه انتقال سهام حضور پیدا کردیم
ش��روط دیگ��ری را عنوان کردن��د .اان هم
میگویند بین سه شرکت مزایده گذاشتیم که
ا چیزی به ما عنوان نش��ده بود .ما قب ً
اص�� ً
ا
اعام کردیم که واگذاری باشگاه به اشخاص
حقیقی و حقوقی دیگر ،تبعات قانونی برای
خریدار و فروش��نده دارد .ای��ن کار فروش
مال غیر محسوب میشود و ما قوی ًا پیگیری
خواهیم کرد .بهنام پیشرو ناگفتهها و مدارک
زیادی دارد .اگر ازم باشد همه چیز را شفاف
س��ازی میکنیم .هنوز چیزی از سوی کمیته
واگذاری باشگاه نفت به بهنام پیشرو مبنی بر
انتقال باشگاه اعام نشده و بهنام پیشرو کیش
همچنان مالک باشگاه نفت تهران است».

نحوه برگزاری لیگ برتر
بسکتبال مشخص شد

طبق برنامه اعام شده تیمها در مرحله نخست
به صورت رفت و برگش��تی براب��ر هم قرار
میگیرند .مرحله دوم همانند س��ال گذش��ته
گروهی خواهد بود با این تفاوت که چهار تیم
اول در ی��ک گروه و چهار تی��م دوم در گروه
دیگری رقابت میکنند .در مرحله پلیآف تیم
اول با هش��تم ،دوم با هفتم ،س��وم با ششم و
چهارم با پنجم رقابت خواهند کرد .تیم ها تا
قبل از مرحله نیمهنهایی امکان تغییر در بازیکنان
خود دارند و همچنین هیچ تیمی به لیگ اضافه
نخواهد شد مگر اینکه تیمی انصراف بدهد و
یک باشگاه دیگر جایگزین شود.
«ش��هرداری» و «یس آل» گ��رگان ،نمایندگان
بسکتبال گلستان در لیگ برتر امسال هستند.

وقتیزنانايرانكشتیگيرشدند!
پُرمدال بودن ورزش کشتی و شرايط امروز بانوان کشتی ايران به گونه ای است که حاا کمتر کسی هزينه در اين ورزش را سرمايه گذاری نداند
رقیه مسلمی پور� اسفندماه سال  ۹۳بود که برای نخستین
بار در تاریخ فدراسیون کشتی ایران ،کشتی بانوان به طور
رس��می در چارچوب فعالیت های این فدراسیون قرار
گرفت؛ همان زمانی که «رس��ول خ��ادم» با حکم خود
مس��ئول امور کشتی با کمربند بانوان کمیته کشتی های
سنتی فدراسیون کشتی ایران را منصوب و به طور رسمی
فعالیت این ورزش را برای زنان کش��ورمان رس��انه ای
کرد .ایران یکی از بهترین اس��تعدادهای کش��تی دنیا را
دراختیار دارد و کس��ب مدال های رنگارنگ متعدد در
ادوار مختل��ف بازی های المپیک رقابت های جهانی و
آسیایی نیز نشان می دهد که جایگاه این رشته ورزشی تا
چه میزان در کشور موردتوجه مردم است .اگر تا دیروز
کشتی تنها برای مردان ایرانی جذاب بود اما با آن تصمیم
فدراس��یون کشتی ،بانوان ایرانی نیز توانستند با ورود به
این رشته ی محبوب ،به آرزوهای خود نزدیک تر شوند.
و امروز پس از گذش��ت بیش از دو س��ال از آن تصمیم
تاریخی «خادم» برای بانوان کشورمان ،فدراسیون کشتی
ایران نخستین دوره مربیگری کشتی کاسیک بانوان را
با تدریس «کائوری ایچو» پرافتخارترین زن ورزش��کار
جهان در بازی های المپیک ،در تهران برگزار کرد؛ دوره
ای که با حضور  ۶۹نفر از بانوان کشتی گیر فردا به کار
خ��ود پایان می دهد تا این گروه اولین مربیان رس��می
کش��تی زنان ایران باش��ند که آموزش علمی و اصولی
این ورزش را در سراس��ر کش��ور استارت خواهند زد.
در ای��ن کاس مربیگری گلس��تان نیز به عنوان یکی از
مراکز موردتوجه این ورزش ،یک نماینده داشت؛ «الهام
ال��وار زندی» .فرات��ر از ورزش گلس��تان ،اهمیت آغاز
فعالیت رس��می کشتی زنان ایران ،این مجال را به خود
اختصاص داد.
کشتی کاسیک گام بلندی برای توسعه کشتی آزاد زنان
س��ال گذشته فدراسیون کش��تی ایران برای توسعه این
ورزش در می��ان زنان ،به س��راغ کش��تی بانوان رفت و
در راستای مس��ابقات بانوان پیش��نهادهای جدیدی به
اتحادیه جهانی کش��تی داد؛ پیشنهاد برگزاری مسابقات

پایان مسابقات رزم پرثوآ
کشور در علی آبادکتول

گروه ورزش��ی � تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز که بعد
از پیروزی مقابل گلس��اپوش یزد در هفته هفدهم لیگ
برتر باش��گاههای کش��ور ب��ا  2۴امتیاز به م��کان پنجم
جدول صعود کرد در هفت��ه هجدهم این رقابتها روز
ش��نبه  2۵ش��هریور به مهمانی تیم پیام کویر اردکان می
رود.س��رمربی ملوان که این روزها تیمش با کم توجهی
مسئوان و مش��کات مالی مواجه شده است ،پیروزی
مقابل گلس��اپوش یزد را کار بزرگی دانس��ت اما یادآور
ش��د مش��کات مالی تیمش همچنان ادامه دارد«.مهران
شهس��وار» با اشاره به این پیروزی خانگی مقابل نماینده

کسب مقام سوم گلستان
در رقابت های کبدی جوانان
بانوان کشور
گروه ورزشی � تیم «س��وپرکنتاکت کیک بوکسینگ»
استان گلس��تان بر س��کوی نایب قهرمانی مسابقات
قهرمان��ی کش��ور ایس��تاد.تیم س��وپرکنتاکت کیک
بوکس��ینگ هیأت ورزش��های رزمی گلستان در دو
بخ��ش آقایان و بان��وان پ��س از دو روز رقابت در
ِ
کش��وری این س��بک ،انتخاب��ی تیم م ّلی
مس��ابقات
منتخب ای��ران که به میزبانی مازندران برگزار ش��د
با مربیگری «ش��ریف محمدزاده» و «معصومه همام»
به عنوان نایب قهرمانی دس��ت یافت«.جواد حاتمی»
دبی��ر گروه س��وپرکنتاکت کیک بوکس��ینگ اس��تان
گلس��تان با اع��ام این خبر به ما ،گف��ت :تیم آقایان
گلستان در رده س��نی نوجوانان ،توسط «احمدرضا
حاجیان» و «محمد رفیقی» مدال طا و با «ش��اهد

9کشور در آستانه محرومیت
از مسابقات وزنه برداری جهان!

ش��یوه جدید با رعایت کامل پوشش با عنوان cover-
.singlet wrestling
با پیگیری فدراسیون و پس از تأیید اولیه کمیسیون کشتی
های سنتی و متعاقب آن کمیته اجرایی اتحادیه جهانی،
این هفته موضوع کش��تی کاس��یک بانوان و ضوابط و
مقررات آن در دس��تورکار نشست هیأت رئیسه اتحادیه
جهان��ی کش��تی در پاریس قرار گرفت؛ جلس��ه ای که
درنهایت با حمایت رئیس کمیسیون کشتی های سنتی و
رئیسان کنفدراسیون های قاره های آفریقا ،آسیا ،اقیانوسیه
و اروپا ،کشتی کاس��یک بانوان به عنوان یکی از شیوه
های کشتی تحت پوش��ش اتحادیه جهانی به تصویب
هیأت رئیسه رس��ید .بر این اساس ،این شیوه از کشتی
بان��وان می تواند ضمن ارائه برنامه س��اانه خود جهت
درج در تقویم اتحادیه جهانی کشتی ،همانند سایر رشته
های کشتی تحت نظر اتحادیه جهانی ،فعالیت های بین
المللی خود را مطابق قوانین مصوب انجام دهد .همچنین
در این جلسه کلیات ضوابط و مقررات مربوط به کشتی
کاسیک بانوان به تصویب هیأت رئیسه اتحادیه جهانی

رسید .پیش از این کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی،
پس از ارائه پیش��نهاد ایران ب��رای برگزاری رقابت های
کش��تی کاس��یک بانوان با لباس فرم ویژه و پوش��یده
موافقت کرده بود .بر این اساس ،اتحادیه جهانی کشتی به
فدراسیون کشتی ایران اعام کرد که برگزاری این رقابت
ها برای مسابقات م ّلی بانوان از سوی ایران پذیرفته شده
است و ایران از این پس می تواند این مسابقات را برگزار
کند .اتحادیه جهانی کشتی با آگاهی از تقاضای گسترده
بخشی از بانوان عاقه مند به کشتی در دنیا به ویژه بانوان
مسلمان ،اعام کرد که این حرکت فدراسیون کشتی یک
گام بزرگ در جهت توس��عه «کشتی آزاد» ِ زنان است و
در آینده دستاوردهای بیشتری در مورد این طرح خواهد
داشت.
توس��عه کش��تی و تقویت جایگاه بینالمللی رشتههای
ورزشی زنان
فدراسیون کشتی ایران که برنامه ریزی های ازم را برای
توسعه این رشته در میان بانوان کشورمان از دو سال پیش
ِ
آموزش نیروی
مدنظر داش��ت گام بلندی را در ح��وزه

انسانی برداش��ت؛ این هفته نخس��تین دوره مربیگری
«کشتی کاس��یک» بانوان کشورمان با حضور «کائوری
ایچو»ی ژاپنی در خانه کش��تی شماره  2تهران برپا شد
ت��ا حدود  7۰مربی برای آم��وزش این ورزش به بانوان
عاقه مند ایرانی آماده شوند؛ کسی که عنوان کرده «ایران
را به واس��طه کشتی اش می شناسم»! «ایچو» دارنده چهار
مدال طای المپیک و  ۱۰مدال طای جهان در کشتی زنان
که چهارمین طای المپیک خود را سال گذشته در المپیک
ریو به گردن آویخت ،به عنوان نخستین ورزشکار زن که در
چهار دوره المپیک صاحب مدال طا ش��ده ،شناخته شده
است .او معتقد است اگر روزی رکورد چهار طای او در
المپیک شکسته شود این اتفاق می تواند توسط کشتی گیران
زن ایرانی یا ژاپنی بیفتد!
از آنجا که ایران کشتی کاسیک نداشته و در کشور فردی
نیز نب��ود که به صورت تخصصی در این رش��ته فعالیت
داشته باشد فدراسیون کش��تی ایران از بانوان عاقه مند و
ورزش��کارانی که از آمادگی بدنی خوبی برخوردار بودند
برای حضور در دوره مربیگری استفاده کرد؛ کاس هایی
که طی  ۹دوره و در هش��ت اس��تان توسط خانم «گانا»
قهرمان اروپا و جهان برگزار ش��د و حاا در دور نهایی
با حضور نفرات برتر و مدرسی «کائوری ایچو» پرافتخار
ترین کشتی گیر زن جهان همراه شده است .از نکات بارز
این دوره مربیگری ،شور ،هیجان و عاقه بانوان شرکت
کننده است؛ عاقهای که در بین مردان کشتی ایران نیز به
این ورزش دیده می شود و این تمایل بانوان ،همان فاکتور
اصلی بود تا فدراسیون کشتی با حفظ ارزش های اسامی
و ایرانی ،کشتی کاسیک را طراحی ،برنامهریزی و اقدام
به توس��عه آن کند .پُرمدال بودن ورزش کشتی و شرایط
امروز بانوان کشتی ایران به گونه ای است که حاا کمتر
کس��ی هزینه در این ورزش را س��رمایه گذاری نداند؛
چراکه با اس��تعدادهای موجود در میان بانوان ایرانی و
عاقه ای که به فراگیری کشتی در میان این قشر وجود
دارد کش��تی بانوان خواهد توانست جایگاه بینالمللی
رشتههای ورزشی زنان را تقویت کند.

گروه ورزش��ی � مس��ابقات رزم پهلوان��ی «پرثوآ»ی
قهرمانی کش��ور به میزبانی علی آباد کتول با کس��ب
عنوان سومی مش��ترک تیم خردساان گلستان همراه
ش��د.رقابت ه��ای دو روزه رزم «پرث��وآ»ی قهرمانی
کش��ور با حضور رزمی کاران این رشته از استان های
مختلف کش��ور در سالن ورزش��ی اداره ورزش علی
آبادکتول برگزار و با معرفی نفرات برتر رده های سنی
خردساان ،نونهاان و نوجوانان به کار خود پایان داد.
این مسابقات ،یادبود استاد «مسعود کریم آبادی» مربی
و داور پرثوآی کشور تحت نظر کمیته پرثوآ فدراسیون

همگانی ایران برگزار شد ۱۳.استان با  27۰ورزشکار
پرث��وآکار خود با هم رقابت کردند ک��ه در پایان تیم
های مازندران ،کهگیلویه و بویر احمد و مازندران بر
س��کوی قهرمانی سه رده ایستادند.رده خردساان؛ در
این رده تیم مازندران قهرمان شد ،خراسان شمالی به
نایب قهرمانی رسید و تیم های گلستان الف و همدان
مشترک ًا در جایگاه سوم ایستادند.رده نونهاان؛ عنوان
قهرمانی به تیم کهگیلویه و بویراحمد رسید ،خراسان
رض��وی دومی را به دس��ت آورد و اس��تان فارس به
عنوان سوم رسید.رده نوجوانان مازندران قهرمان شد،

اصفهان بر سکوی دوم ایستاد و کهکیلویه و بویراحمد
به سومی بسنده کرد.
در این مس��ابقات تیم های گلستان الف ،گلستان ب،
اراک ،قم ،مازندران ،فارس ،خراسان رضوی ،خراسان
ش��مالی ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه
و بویراحمد ،کرمانش��اه و همدان حضور داشتند.رزم
پهلوانی «پرثوآ» برگرفته از شیوههای رزم سنتی ،بومی
و محلی ایرانیان و تلفیقی از فرهنگ رزم ایرانی است
که با حرکات موزون آیینی و به دو صورت «باساح»
و «بدون ساح» انجام میشود.

قدرتمند یزد ،به «مهر» گفت :با توجه به نفرات کمی که
در اختیار داشتیم آنالیز خوبی از تیم حریف انجام دادیم و
با بستن بازی ،برنده این دیدار سخت شدیم .خوشبختانه
بازیکنان به دس��تورات تاکتیکی عمل کردند و اگر کمی

دقت میکردیم با گلهای بیشتری پیروز میدان میشدیم.
«شهس��وار» تصریح کرد :من پ��س از دیدار رفت مقابل
گلساپوش در یزد به بازیکنانم گفتم که در دیدار برگشت
این تیم را شکس��ت میدهیم و خوش��بختانه ش��رمنده

هواداران نشدیم .تیم گلساپوش یزد قهرمان فصل گذشته
لیگ برتر و قهرمان جام باشگاههای فوتبال ساحلی جهان
است و تنها تیمی بوده که امسال پارس جنوبیِ صدرنشین
را شکس��ت داده و بازیکنان ما با پیروزی مقابل آنها کار
بزرگی انجام دادند.س��رمربی تیم فوتبال س��احلی ملوان
بندرگ��ز بیان کرد :به عقیده م��ن اگر بحران مصدومیت
گریبان تیم ما را نمیگرفت میتوانستیم در باای جدول
فرار داشته باشیم .مشکات مالی بسیاری زیادی نیز داریم
ک��ه همچنان ادام��ه دارد اما احس��اس میکنم گفتن این
مشکات تکراری شده است.

گروه ورزش��ی � تیم گلس��تان مقام س��وم رقابتهای
کبدی جوانان بانوان کش��ور را کس��ب کرد.نهمین
دوره رقابته��ای کبدی جوانان بانوان کش��ور به
میزبان��ی اراک برگ��زار ش��د که تیم گلس��تان پس
از تیمه��ای ته��ران و قزوین ،به طور مش��ترک به
همراه تیم مرکزی در جایگاه سوم قرار گرفت.تیم

گلس��تان در گروه چهارم این مسابقات با تیمهای
آذربایجان غربی و ایام هم گروه بود و موفق شد
به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.گلستان در
مرحل��ه یک چهارم نهایی با نتیجه  27بر  ۱۹مقابل
خوزس��تان به برتری رس��ید و راه��ی مرحله نیمه
نهای��ی ش��د.بانوان جوان گلس��تانی در دیدار نیمه

نهای��ی نتیج��ه را  2۳به  ۳۵مقاب��ل قزوین واگذار
کردن��د و از صع��ود به دیدار نهایی ب��از ماندند تا
در کنار تیم مرکزی به عنوان س��وم مشترک دست
پی�� ادکنن��د.
نهمی��ن دوره رقابته��ای کب��دی جوان��ان بانوان
کش��ور با حضور  ۱۳تیم برگزار ش��د.

بعدازپیروزیمقابلگلساپوشيزد؛

ملوانان بندرگز به مهمانی کویر می روند

گلستان نایب قهرمان
سوپرکنتاکت کیک بوکسینگ ایران شد
کردکتول��ی» به مدال نقره رس��ید.او ادام��ه داد :در
رده س��نی جوانان« ،شهریار ش��کرکتولی» مقام دوم
را کس��ب کرد و در رده بزرگس��اان تیم گلستان با
«امیرحس��ین رضایی» و «محمد قربانی» به مقام اول،
«آرم��ان عادل��ی» مقام دوم و «عیس��ی محمودی» به
مقام س��وم دس��ت پیدا کرد«.جواد حاتمی» خود به
عنوان داور اعزامی گلس��تان به این مس��ابقات بود.

سرپرس��تی تیم آقایان این اس��تان در این رقابت ها
بر عه��ده «آرمان عادلی» بود.ب��ه گفته «حاتمی» ،در
رقابت های بخش بانوان رده س��نی نوجوانان ،رزمی
کاران گلس��تانی ای��ن عناوین را به خ��ود اختصاص
دادند؛معصومه اصغری ،مقام اول /محدثه س��لیمانی،
س��وم /فاطم��ه دل اف��کار ،اول /زینب عرب ،س��وم/
زهراباق��ری ،دوم /ثری��ا ش��عبانی ،دوم  /فاطمه زهرا

علی احمدی /نازنین اس��دی ،اول /مائده وردان ،سوم
 /سپینود باطنی ،سوم /سکینه سرطاقی ،دوم«.حاتمی»
اضافه کرد« :فاطمه ره اندوز» و «نگین پاسبان خمری»
به ترتیب عناوین اول و دوم رده جوانان را به دس��ت
آوردند.او تصریح کرد :در رده بزرگساان نیز «مهدیه
کاتبی»« ،فاطمه یخ کشی» و «مهرناز زرین بخت» مقام
دوم و «نفیس��ه آغوش��انی» نیز مق��ام اول را برای تیم
گلستان تصاحب کردند.
دبیر گروه س��وپرکنتاکت کیک بوکسینگ گلستان از
«انس��یه علینقی»« ،مرضیه علینقی»« ،زینب مقیس��ه»،
«فاطم��ه س��ارانی» و «معصوم��ه دادمحمدخان��ی»
ب��ه عنوان داوران گلس��تانی قض��اوت کننده در این
مس��ابقات نام برد.

 ۹کش��ور که نمونه های دوپینگ آنها در بازی های
المپیک مثبت ش��ده قرار اس��ت از مس��ابقات وزنه
برداری جهانی  2۰۱7محروم ش��وند.
ای��ن کش��ورهای موفق در وزنه ب��رداری از جمله
روس��یه و چین ب��ه دلیل تعداد باای تس��ت مثبت
دوپینگ قرار اس��ت با محرومیت روبرو ش��وند .در

آزمایش مجدد تس��ت دوپینگ ب��ازی های المپیک
 ۴۹نمونه مثبت ش��د که  ۳۰تس��ت مربوط به مدال
آوران المپیک بود و در میان آنها وزنه بردار بزرگی
چون «ایلیا ایلین» از قزاقستان قرار دارد .کشورهای
روس��یه ،قزاقس��تان ،چین ،ب��اروس ،ارمنس��تان،
آذربایجان ،مولداوی ،اوکراین و ترکیه در آس��تانه
محرومیت قرار دارند که برخی از این کش��ورها سه

نمونه دوپینگ مثبت دارند اما روس��یه و قزاقس��تان
 ۱۰نمونه دارند /.در قوانین جدید فدراسیون جهانی
وزنه برداری محرومیت برای کش��ورهایی که تعداد
نمونه دوپینگ مثبت زیادی داش��ته باشند ،بیشتر از
یک س��ال خواهد ب��ود با این ح��ال جزییات دقیق
بعد از جلس��ه هیأت رییسه فدراسیون جهانی وزنه
برداری اعام می ش��ود.
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گروه ورزشی � بازیکن گلستانی به اردوی آماده
سازی تیم ملی فوتبال زیر  ۱۶سال ایران دعوت
شد 2۶.بازیکن به اردوی آماده سازی تیم ملی
فوتبال زیر  ۱۶س��ال کشورمان دعوت شدند
که در میان شان «امیررضا جرجانی» گلستانی
اس��ت.اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال زیر
 ۱۶س��ال ایران از  ۱۸شهریورماه در مجموعه
ورزشی انقاب کرج برپا شده و تا روز پنجشنبه
(فردا) به کار خود پایان می دهد.
تیم ملی فوتبال زیر  ۱۶سال ایران خود را برای
حضور در رقابتهای مقدماتی فوتبال زیر ۱۶
سال آسیا آماده میکند.ایران در گروه سوم این
مسابقات با تیمهای لبنان ،بوتان ،افغانستان و
قرقیزستان همگروه اس��ت و رقابتهای این
گروه از  2۳ش��هریور تا س��وم مهر به میزبانی
ایران در کرج برگزار میشود.مسابقات مقدماتی
فوتبال زیر  ۱۶سال آسیا با حضور  ۴۵تیم در
 ۱۰گروه برگزار میش��ود که در پایان  ۱۶تیم
راهی مرحله نهایی خواهند شد.مرحله نهایی
مسابقات فوتبال زیر  ۱۶سال آسیا مهرماه سال
آینده به میزبانی مالزی برگزار خواهد شد.

مسابقاتپرش
با اسب در گرگان

گروه ورزشی � مسابقات پرش با اسب در سه
رده س��نی به میزبانی شهرستان گرگان برگزار
ش��د.این رقابت ه��ای یک روزه در باش��گاه
سوارکاری شکوه طبیعت گرگان در رده های
«س��وار زیبا» (اُپن) ،مبتدی پرش با اس��ب 7۰
س��انت و جوانان پرش با اس��ب یک متر و با
شرکت اسب های نژاد ترکمن برگزار شد.
«محمودشیرنگی»مسئولروابطعمومیهیأت
سوارکاری گلستان در گفت و گو با ما ،برترین
های این رده ها را بدین شرح اعام کرد؛
رده سوار زیبا؛ امیرحسین عجم (اول) ،آیسان
ایمانی (دوم) ،رویا کردنوکنده (سوم)
رده پرش  7۰سانت؛ داوود کیخا (اول) ،محمد
قاجار (دوم) ،امیرپدرام زنگانه (سوم)
رده پرش یک متر؛ محمدامی��ن نقوی (اول)،
کوثر س��ادات حسینی (دوم) ،بهمن اسماعیل
پور (سوم)

مسابقات چندجانبه تکواندو در سمنان؛

پیشتازان گلستان قهرمان شدند

گروه ورزشی � تکواندوکاران باشگاه پیشتازان
گلستان (گرگان) عنوان قهرمانی رقابت های
چندجانبه سمنان را به خود اختصاص داد.
مسابقات تکواندو چندجانبه استان سمنان به
مدت یک روز در دامغان برگزار شد.
تیم پیش��تازان گلس��تان ب��ا مربیگ��ری «اکبر
حاجیلری» و کسب عناوین برتر در رده های
خردس��اان ،نونهاان و نوجوانان به مقام اول
دست پیدا کرد.
«حاجیل��ری» در گفت و گو با ما ،گفت :مقام
اول رده سنی خردساان را «ابوالفضل لطفی» و
«علی حاجی مشهدی» ،مقام دوم این رده را نیز
«آرش عسگری» به دسست آوردند و «مرصاد
مازندرانی» نیز به عنوان سومی رسید.
به گفت��ه «حاجیلری»« ،ش��ایان حم��زه ای»،
«امیرحسین بیکی» و «ابوالفضل پاکان» صاحب
عنوان نخست رده نونهاان شدند و مقام سوم
این رده نصیب «امیرحسین داوطلب» شد.
او اضافه کرد :در رده نوجوانان «حسن صفری»
برای تیم پیش��تازان مقام نخست را از آن خود
کرد و «محمد داوطلب» و «مهدی محمدخانی»
نیز س��وم شدند.مربی تیم پیش��تازان گلستان
یادآور شد :از سوی کمیته فنی این مسابقات،
«امیرحسین بیکی» از تیم پیشتازان به عنوان فنی
ترین بازیکن انتخاب و معرفی شد.
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