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م ّلی پوشان گلستانی بعد از اوج ،میكامال را روی سكوی قهرمانی دومین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی ايران نشاندند؛

 ۱۶کشور دنیا برای شرکت در رقابت های بین
المللی کش��تی آزاد جام تختی در تبریز اعام
آمادگیکردهاند.کشورهایاوکراین،آذربایجان،
ترکیه ،بلغارستان ،گرجستان ،روسیه ،قزاقستان،
قرقیزس��تان ،تاجیکستان ،مغولس��تان ،هند،
باروس ،مجارستان ،ارمنستان ،کانادا و منتخب
آمریکای اتین (کوبا ،گواتماا ،آرژانتین ،پاناما
و الس��الوادور) به همراه نمایندگان کشورمان
(تیم های بزرگساان و جوانان) و تیم کشتی
آذربایجان ش��رقی ،در سی و هشتمین دوره
رقابت های بین المللی جام تختی شرکت می
کنند.سی و هش��تمین دوره رقابت های بین
المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای  ۱۹و
 ۲۰بهمن ماه در سالن شهید پورشریفی شهر
تبریز برگزار می شود.

.

سعید معروف ۲0
میلیون تومان جریمه شد

رأی کمیته انضباطی در خصوص اتفاقات پیش
آمده در مسابقه پیکان و خاتم اردکان اعام
شد.جلس��ه کمیته انضباطی با حضور اعضا
جهت بررس��ی مس��ائل پیش آمده در بازی
پیکان و خاتم اردکان برگزار ش��د و پس از
قرائت گزارش ناظر و داور مسابقه و شنیدن
صحبت ه��ا و توضیحات س��عید معروف
بازیکن تیم پیکان  ۲۰میلیون تومان جریمه
نقدی برای نامبرده در نظر گرفته شد.

.

حمله تند منصور برزگر به فردوسیپور:

ما مثل تو بله قربانگو نیستیم!

عضو ش��ورای فنی کشتی و س��رمربی اسبق
تیم ملی با بیان اینکه «بهتر است مجری برنامه
 ۹۰حد خود را بداند» ،گفت :ما مثل ش��ما بله
قربانگو نیس��تیم!اظهارات «منص��ور برزگر»؛
«برنامه  ۹۰مختص به فوتبال اس��ت و مجری
آن هیچ اطاعی از مرام و مسلک کشتی ندارد.
اینگونه اظهار نظر مج��ری این برنامه درباره
ش��ورای فنی که بزرگان کش��تی در آن عضو
هستند نش��ان میدهد او نمیداند که چگونه
بای��د درباره ب��زرگان ورزش صحبت کند .او
فکر میکند همه مثل خودش هستند که مافیا
درست کنند .ما اگر میخواستیم بله قربان گو
باشیم باید وزیر میشدیم .ما در کمیته فنی همه
حرفهایم��ان را براحتی میزنیم و در آخر با
جمعبندی به بهترین نتیجه ممکن که به نفع
کش��تی باشد میرس��یم .ما نه نیازی به پول و
قدرت و نه مسافرت خارجی داریم .شما دنبال
پول هستید .در کشتی هم چون از این خبرها
نیست سراغش نمیآیید و وقتی هم میخواهید
از کشتی بگویید حرمتها را حفظ نمیکنید.
تمام بودجه مملکت را در این فوتبال میریزند
و این هم نتایجش است اما کشتی با این همه
مشکات همیشه بار ورزش ایران را به دوش
کشیده و با یک موضوع یا یک شکست همه
دنبالانتقادهستند».

دومين جام
تکرار قهرمانی و ّ
ازم است لیگ برتر والیبال ساحلی از سال های آينده منظم تر برگزار شود و بین مرحله مقدماتی و نهايی آن ،اينقدر فاصله نباشد؛ وقفه بین لیگ باعث از بین رفتن آمادگی تیم ها می شود

رقیه مسلمی پور � دومین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی
مردان باشگاه های ایران که از اواخر تیرماه امسال آغاز
ش��ده بود این هفته با قهرمانی میکامال در حالی به کار
خ��ود پایان داد که این قهرمانی مانن��د دوره قبل به نام
دو گلس��تانی رقم خورد .تیم «رحمان رئوفی» و «بهمن
س��المی» بهترین زوج والیبال س��احلی ایران که س��ال
گذش��ته اوج رامسر را به قهرمانی اولین دوره لیگ برتر
والیبال ساحلی کشورمان رسانده بودند این بار در ایامی
که درگیر با آماده س��ازی جهت حضور در تور جهانی
کیش بودند ،توانستند با حفظ قهرمانی دوره قبل ،ضمن
دفاع از این عنوان ب��اارزش ،دومین جام قهرمانی را به
خ��ود اختص��اص داده و به نام میکام��ال ثبت کنند .از
نکات قابل توجه در این دوره از رقابت های لیگ برتر
والیبال ساحلی ایران ،حضور پنج ساحلی کار گلستانی
در ترکیب سه تیمی بود که با مجموع شش ورزشکار بر
روی سکوهای اول تا سوم ایستادند تا ثابت کنند قدرت
والیبال ساحلی ایران همچنان در دست گلستانی هاست.
قهرمانی با پاداش  20میلیونی
تی��م میکامال «رحم��ان رئوفی» و «بهمن س��المی» در
آخرین دیدار مرحله نهایی لیگ برتر س��احلی کش��ور
موفق به شکست هتل کانیار علی آباد شد که «آق محمد
ساق» و «حامد میرزاعلی» ساحلی کاران اهل آق قا و
اعضای تیم ملی ب ایران را در اختیار داش��ت .میکامال
با شکس��ت دو بر صفر حریف ب��ا امتیازهای  ۲۱بر ۱۷
و  ۲۵بر  ۲۳به شش��مین برد متوالی دس��ت یافت و با
 ۱۲امتیاز قهرمانی لیگ برتر شد .همچنین تیمهای اوج
رامس��ر با ترکیب «عباس پورعسگری» (از مازندران) و
«بهمن قلیپوری» (از گلس��تان) و شهرداری منطقه ۲۲
ته��ران به مصاف هم رفتند و اوجی ها با شکس��ت دو
بر صفر حریف خود عنوان سومی لیگ برتر را به خود
اختصاص دادند .به تیم های اول تا چهارم این دوره از
مس��ابقات ،به ترتیب پ��اداش  ۱۰ ،۱۵ ،۲۰و  ۵میلیون
تومانی اهدا شد.
در دومین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه
ه��ای برتر ایران  ۱۰تی��م در دو گروه به مدت  ۱۰هفته

 ۸ساحلی کار گلستانی برای
تور جهانی کیش آماده می شوند

رئیس ش��ورای ش��هر گرگان از کمبود سرانه ورزشی در
گرگان گفت و تأکید کرد :باید اقدامات کافی در این زمینه
صورت گیرد.به گزارش مهر« ،فائزه عبداللهی» در صحن
علنی ش��ورای اسامی شهر گرگان ضمن گرامی داشت
دهه فجر ،اظهار کرد :اعتب��ارات خوبی را در ردیفهای
اعتباری ورزش و جوانان می گنجانیم و تاش کرده ایم
برخی از فعالیتهای آموزشی را برای سامت و تندرستی
در دستور کار قرار دهیم.وی به نقش کمیسیون فرهنگی
و ورزش��ی و کمیته ورزش اشاره کرد و گفت :هر هفته
مباحث ورزشی و جوانان در دستور کار این کمیسیون ها

.

ريیس فدراسیون بدنسازی:

وزارت گفت ثبت نام کن اگر
خواستیم کنار بکش!

رییس جدید فدراسیون بدنسازی و پرورش
ان��دام گفت :پیش از حض��ور در انتخابات
نزد ش��عبانی بهار ،معاون وزیر ورزش رفتم
و برای حضور در انتخابات کس��ب تکلیف
کردم ک��ه او هم گفت ثبت نام کن اگر نیاز
ش��د می گوییم کن��ار بکش«.ناصر پورعلی
فرد»؛ «خوش��حالی بی��ش از حد تعدادی از
اعض��ای مجمع بعد از انتخ��اب من ،به آن
علت ب��وده که آنها دلی به م��ن رأی دادند
و دل��ی نی��ز ناراحت بودند که مب��ادا اتفاق
ناگواری بیفتد به همین خاطر خوش��حالی
شان نیز پس از رأی آوردنم بسیار زیاد بود و
آن را بروز دادند .هر انتقادی که در راستای
پیشبرد اهداف فدراسیون و بدنسازی باشد
را قطع�� ًا خواهم پذیرفت .قطع ًا تغییراتی در
ساختار فدراسیون انجام میدهیم .البته کسی
را حذف نخواهیم کرد ،اما کمیتهها را ارتقا
خواهیم داد».

هفته پايانی لیگ برتر والیبال؛

هاوش گنبد به پلی آف صعود کرد

رئی��س س��ابق اداره ورزش وجوان��ان شهرس��تان
گنبدکاووس با اش��اره ب��ه توانمندیهای مدیر جدید
ای��ن اداره ،گف��ت :ب��ا تمام وج��ود از مدی��ر جدید
ورزش و جوان��ان گنب��دکاووس حمای��ت میکنم.به
گزارش ف��ارس؛ «ابراهیم غفاری» در مراس��م معارفه
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرس��تان گنبدکاووس
که در س��الن جلس��ات این اداره برگزار ش��د با بیان
اینک��ه «نخس��ت وزیر ژاپ��ن به دلیل س��فارش برای
یک نفر اس��تعفا میدهد اما ش��اهدیم که در کشور ما
افراد سیاس��ی چقدر راحت وارد ورزش میش��وند»،
افزود :بنده ارادتمند همه مس��ووان اس��تانی هستم و
دستش��ان را میبوسم اما از این عزیزان خواهش دارم
ب��ه ورزش ورود غیرتخصصی نکنن��د و برای اتخاذ
تصمیمات و انتصابات هیئتهای ورزش��ی و روسای
ادارات ورزش ورود نکنند.رئیس س��ابق اداره ورزش
وجوانان شهرستان گنبدکاووس با اشاره به اینکه بنده

«رحمان» که نسبت به برگزاری لیگ برتر والیبال ساحلی
در کشور ابراز رضایت می کند بر برگزاری منظم آن تأکید
دارد؛ «لیگ برتر ساحلی بعد از مدت ها از سال گذشته در
ایران راه اندازی شد و این اتفاق را باید به فال نیک گرفت،
اما ازم اس��ت از سال های آینده منظم تر برگزار شود و
بین مرحله مقدماتی و نهایی آن ،اینقدر فاصله نباشد .وقفه
بین لیگ باعث از بین رفتن آمادگی تیم ها می شود .باید
لیگ با برنامه ریزی بهتر در سال های آینده دنبال شود تا
تیم ها نیز برای برنامه ریزی تمرینات و آماده سازی مشکل
کمتری داشته باشند».

به صورت رفت و برگشت با یکدیگر رقابت کردند که
تیم های میکامال و هتل کانیار علی آباد در پایان مرحله
مقدماتی صدرنش��ین گروه های اول و دوم شدند و به
همراه تیم های دوم (شهرداری منطقه  ۲۲تهران و اوج
رامسر) به مرحله نهایی صعود کردند.

همه تیم های ش��رکت کننده ناراضی بودند؛ برخی تیم
ها که از راه دور آمده بودند ،کلی هزینه کرده بودند و با
یک شکست از دور مسابقات حذف شدند .فدراسیون
جهان��ی با اینگونه اعتراض تیم ها روبرو ش��د و روش
مسابقات را به سال های قبل برگرداند».
«رحم��ان رئوفی» که با «بهمن س��المی» یکی از موفق
تری��ن زوج های تاریخ والیبال س��احلی ایران هس��تند
از دایل این موفقی��ت نیز این چنین می گوید؛ «بهمن
یکی از بازیکنان خوب س��احلی است .مدت چهار سال
اس��ت که ما با هم بازی می کنیم که زمان کمی نیس��ت.
اگر تیمی بخواهد شاکله تیمی و استحکامش پایدار بماند،
باید بازیکنانش از نظ��ر فنی و خلق و خوی به یکدیگر
نزدیکتر شوند؛ من و بهمن به این هدف رسیده ایم .در این
مدت روز به روز بهتر شدیم و هنوز هم جا دارد که بهتر
شویم .به اعتقاد من و بهمن ،ما مانند هر زوج ورزشکاری
اختافاتی نیز با یکدیگر داش��تیم که امری ست اجتناب
ناپذیر ،اما این موضوع دلیل نمی شود که از نظر فنی افت
کنیم و از بازی خودمان بزنیم».

سالمی:
امیدوارم  20۱۸سال ایرانی ها در تور جهانی باشد
بازیکن گلستانی تیم ملی والیبال ساحلی ایران و نفر اول
رنکینگ کشور امیدوار است سومین میزبانی ایران در تور
جهانی با تجربه ی دو دوره گذشته ،بهترین سال را برای
والیبال ساحلی ایران رقم زند؛ «تمرینات خوبی را برای
حضور ت��ور جهانی کیش برگ��زار کردیم ضمن آنکه
برگزاری مرحله نهایی لیگ برتر نیز برای آماده س��ازی
ملی پوش��ان جهت حضوری شایس��ته در تور جهانی
بسیار خوب بوده است .ساحلی بازان در شرایط مسابقه
به آمادگی کامل می رس��ند و با برگزاری مرحله نهایی
لیگ برتر به میزان ۷۰تا  ۸۰درصد آمادگی رس��یده ایم
و در مرحله دوم تمرینات (که از  ۱۵بهمن ماه ش��روع
ش��ده) نیز به آمادگی کامل برای حضور در تور جهانی
کیش می رسیم».
«بهمن س��المی» همچنین از قهرمان��ی خود و تیمش در
دومی��ن دوره لیگ برتر می گوید« :ب��ازی آخر ما مقابل
کانیار که با پیروزی م��ا و قهرمانی این دوره پایان یافت،
بازی خاصی بود؛ دو تیم دارای دو برد و  ۴امتیاز بودیم و
پیروزی در این مسابقه برای صدرنشینی در پایان دور رفت
مرحله نهایی لیگ برتر ساحلی اهمیت داشت .هرچند ما
ست نخست را بد ش��روع کردیم و عقب افتادیم ،اما در
ادامه به پیروزی رسیدیم و در نهایت دو بر یک فاتح میدان
شدیم .البته بازیکنان تیم هتل کانیار بسیار هماهنگ بازی
کردند و شکست دادن آنها کار آسانی نبود».

گروه ورزشی �  ۸والیبالیست ساحلی کار گلستانی برای
شرکت در رقابت های تور جهانی کیش آماده می شوند.
اردونشینان والیبال ساحلی ایران که خود را برای حضور
در سومین دوره تور جهانی کیش آماده می کنند از روز
یکش��نبه  ۱۵بهمن دور دوم تمرینات خود را در کیش
آغاز کردند.از مجموع  ۱۶بازیکن ایرانی که در قالب ۸
تیم والیبال ساحلی کشورمان در تور جهانی کیش توپ
خواهند زد تعداد  ۸بازیکن گلس��تانی هستند«.رحمان
رئوفی»« ،بهمن س��المی« ،آرش وکیل��ی»« ،آق محمد
ساق»« ،عبدالحامد میرزاعلی»« ،وحید نیکوفر»« ،رسول

خواجه» و «بهنام توکلی» گلس��تانی های شرکت کننده
در این بازی ها هس��تند که چهار بازیکن اول تیم های
ملی الف و ب ایران را تش��کیل می دهند.سومین دوره
تور جهانی والیبال ساحلی به میزبانی جمهوری اسامی
ایران از سهشنبه یکم تا شنبه پنجم اسفندماه سال جاری
به میزبانی جزیره کیش برگزار خواهد شد.در آخرین
ردهبندی فدراس��یون جهانی والیبال در ماه ژانویه تیم
والیبال س��احلی ایران با ترکیب «رحم��ان رئوفی» و
«بهمن سالمی» برای اولینبار به رده  ۴۳جهان صعود
کرد.بین تیمهای آس��یایی بهترین رتبه در اختیار تیم

قطر با ترکیب «جفرس��ون» و «ش��ریف» است که با
 ۲۲۶۰امتیاز در رده نوزدهم ایس��تادهاند .تیم دوم قطر
با ترکیب «ژولیو» و «احمد تیجان» در رده سی و دوم
هستند و تیم «کاندرا» و «اشفیا» از اندونزی مکان سی
و چهارم را به خود اختص��اص دادهند .در بین دیگر
ایرانیه��ای حاضر در رنکینگ م��اه ژانویه هیچ نامی
در بین صد تیم برتر دیده نمیشود.ردهبندی تیمهای
والیبال س��احلی جهان بر اساس هشت دوره حضور
تیمها در رقابتهای مربوط به این فدراسیون در ۳۶۵
روز گذشته محاسبه میشود.

رئوفی:
در تور جهانی امسال عملکرد بهتری خواهیم داشت
ملی پوش گلستانی والیبال ساحلی ایران حاضر در تور
جهانی کیش ،بعد از کس��ب دومین قهرمانی در دومین
دوره لیگ برتر کش��ور عنوان کرد ،با توجه به تجربه ی
بیشتر در تور جهانی امس��ال عملکرد تیمی نمایندگان
ای��ران بهتر از قبل خواهد ب��ود؛ «فکر می کنم تیم های
ایران در این دوره از مس��ابقات عملکرد بهتری نسبت
به دوره های قبل خواهند داش��ت ،زیرا از نظر تجربی
به جایگاهی رسیدند که می توانند برای پیروزی بر تیم
ها تمرکز بهتری داشته باشند .سال گذشته تور جهانی با
شرایط خاصی برگزار شد که به دلیل تک حذفی بودن

قرار دارد و سامت شهروندان را در اولویت خود قرار می
دهد.رئیس شوری اسامی شهر گرگان اضافه کرد :اداره
ورزش و جوان��ان هم باید ت��اش هایی خوبی در زمینه
آموزش و اوق��ات فراغت جوانان انجام دهد«.عبداللهی»

گفت :استان گلس��تان در برخی از بیماریها رتبه باایی
در کش��ور دارد و عل��ت آن فقدان آموزشه��ای ازم و
صحیح برای درست زیستن و تغییر زندگی است.رئیس
شورای اسامی شهر گرگان با بیان این که در گرگان باید

به مسائل ورزش و جوانان بها داده شود ،گفت :گرگان از
کمبود سرانه ورزشی رنج می برد و باید اقدامات کافی در
این زمینه صورت گیرد«.عبداللهی» با اش��اره به برخی از
فضاهای ورزشی که مختص ادارات و ارگان های خاص
است ،گفت :این سالن ها بسیاری از اوقات تعطیل است و
اگر تدبیری اندیشیده شود تا سایر مردم از آن استفاده کنند
بخشی از کمبود سرانه ورزشی کاهش مییابد.وی گفت:
امیدواریم با همکاری سمنها ،تشکلهای مردمنهاد و سایر
گروه ها در قالب تفاهمنامه شاهد اتفاقات خوب در بخش
ورزش و جوانان باشیم.

گروه ورزشی � نماینده والیبال استان گلستان به شکست
نماینده اردکان به پلی اف لیگ برتر والیبال باشگاه های
ایران صعود کرد.تیم هاوش گنبد در هفته بیست و دوم
و پایانی رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور
جام شهید حججی ،تیم خاتم اردکان را در سالن المپیک
گنبد شکست داد تا بدین ترتیب جواز صعود به پلی اف
را به دس��ت آورد.شاگردان «رامین بابایی» در این بازی
هر س��ه س��ت را به ترتیب با امتیازهای  ۲۵بر ۲۵ ،۲۱

بر  ۱۹و  ۲۵بر  ۱۵برنده ش��دند تا به هر سه امتیاز بازی
دست یابند.هاوش این مسابقه را با ترکیب عبدالحمید
چوگان ،کمال قریش��ی ،جمال الدین کنعانی پور ،متین
تکاور ،بنیامین ایگدری و ولی نور محمدی آغاز کرد.
در مقابل تیم خاتم اردکان نیز از ترکیب محمدحس��ن
صنوب��ری ،اکب��ر وای��ی ،امیر علی محم��د فتحعلی،
امیرحسین طالبیان ،علیرضا جالی و رشید یوسفی در
ابتدای این مسابقه استفاده کرد.قضاوت این بازی برعهده

داوران مرتض��ی اکرمی و احس��ان زحمت��ی به عنوان
داوران اول و دوم بود و خلیل یگانه مجد به عنوان ناظر
فدراسیون حضور داشت.گنبدی ها با کسب این پیروزی
با  ۸برد و  ۲۲امتیاز و با توجه به شکس��ت تیم شمس
تهران به عنوان هش��تمین تیم ،جواز حضور در مرحله
پلی آف (حذفی) را به دست آوردند.گنبدی ها در این
مرحله به مصاف تیم صدرنشین و مدعی بانک سرمایه
تهران خواهند رفت.

رئیس شورای شهر گرگان:

گرگان از کمبود سرانه ورزشی رنج می برد

رئیس سابق اداره ورزش و جوانان گنبد:

سیاسی کردن ورزش
به صاح گلستان نیست
معتق��دم که مدیرکل و مدیران ورزش��ی اس��تان باید
در برنامهریزیها و تصمیمات ورزش��ی نقش داش��ته
باشند ،خاطرنشان کرد :متاسفانه شاهد هستیم که فضا
به س��متی رفته است که هر کسی از راه میرسد چون
دارای مقام سیاس��ی است برای ورزش استان تصمیم
میگیرد.غف��اری با بیان اینکه در روز ابتدای مدیریت
بنده تنها یک س��الن ورزشی داش��تیم و امروز بالغ بر

 ۲۲سالن ورزشی در اختیار ورزشکاران گنبدکاووس
است ،تصریح کرد :در حال حاضر  ۱۲تیم گنبدی در
لیگهای برتر مش��غول به بازی هس��تند و سوال من
این اس��ت که آیا این عملکرد ضعیفی است؟وی با
انتقاد از عدم حمایت مدیران شهرس��تانی و استانی
از والیبال گنبدکاووس ،گفت :در رشته والیبال بنده،
برخی س��رمایهگذاران بومی و پیشکس��وتان والیبال
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شهرس��تان بودیم که به دنبال کارها میرفتیم و کسی
از م��ا حمایت نمیکرد و همی��ن نتایج هم با تاش
این دوس��تان بومی به دست آمده است.رئیس سابق
اداره ورزش و جوان��ان شهرس��تان گنبدکاووس با
تاکید ب��ر اینکه مدیری��ت باید سیس��تمی و پلکانی
به س��مت مدیریتهای بااتر باش��د ،اضافه کرد :اما
متاس��فانه در اس��تان ما این گونه است که نیروهای
کیفی و ارزش��ی ب��ه یکباره و براس��اس تصمیمات
سیاس��ی از مدیریت س��قوط کرده و از تجاربش در
هیچ کجا اس��تفاده نمیشود.غفاری با اشاره به اینکه
خبرنگاران بدانن��د بنده در یک فضای دیگر به دور
از مس��وولیت و مدیریت تم��ام ناگفتههایی که قول
دادم را خواه��م گف��ت ،افزود :ای��ن ناگفته ها فقط
برای رشد ورزش شهرس��تان گنبدکاووس و استان
گلس��تان و البته تاش برای برطرف شدن مشکات
ورزشم��اخواه��دب��ود.

گروه ورزشی � ورزشکار گلستانی به عنوان
بهترین استعداد ورزش سه گانه کشور انتخاب
شد«.س��یدجواد حس��ینی» برای حضور در
اولین اردوی اس��تعدادیابی کنفدراسیون آسیا
( )ASTCراهی بانکوک تایلند شد.
اولین اردوی استعدادیابی سال  ۲۰۱۸توسعه
ورزش کنفدراسیون سه گانه آسیا ()ASTC
در رده ه��ای نوجوانان و جوان��ان از روز ۱۵
بهم��ن ماه در در بانکوک آغاز ش��د و تا روز
یکشنبه  ۲۲بهمن ادامه خواهد داشت.
بخش توس��عه ورزش کنفدراس��یون س��ه
گانه آس��یا با تعیین سهمیه از کشورمان برای
حضور در این اردوی آموزش��ی دعوت کرد
که در همین راستا و پس از رایزنی فدراسیون
کش��ورمان س��همیه ایران در این اردو از دو
ورزش��کار مرد به چهار ورزش��کار افزایش
یافت.این ورزش��کاران از می��ان افراد دعوت
ش��ده به اردوی آماده سازی که از  ۱۵دی در
یاسوج آغاز شد با توجه به عملکرد ،استعداد
و میزان آمادگی گزینش شده اند« .سیدجواد
حس��ینی» جهت کس��ب س��همیه المپیک
نوجوانان به کمپ آموزشی تایلند اعزام شد.

.

دعوت تیرانداز گلستانی
به اردوی تیم م ّلی تراپ

گروه ورزش��ی � تیرانداز باس��ابقه آق قا به
اردوی تی��م ملی تیراندازی با اهداف پروازی
کشور دعوت شد.در این اردو که  ۱۶تیرانداز
حض��ور دارند «عبدالقادر ش��یرمحمدی» به
اردوی اه��داف پ��روازی (تراپ) م��ردان در
رش��ته اس��کیت دعوت شده اس��ت.اردوی
تی��م ملی اهداف پروازی اس��کیت آقایان و
بانوان از  ۱۵بهمن آغاز ش��ده و تا بیس��ت
و شش��م این ماه در می��دان اهداف پروازی
مجموعه ورزشی آزادی تهران ادامه خواهد
داش��ت«.عبدالقادر شیرمحمدی» از گلستان
در کنار امیرحس��ین آق��ازاده ،علی حافظی،
علیرضا عس��گری ،رامتین بشارتی ،مسعود
عزیزیان ،عل��ی قادریان  ،اله��ه مقصودی،
سپیده س��یرانی ،محمد حسین پرورش نیا،
عل��ی خیاط��ان ،مرضیه پ��رورش نیا ،علی
دوستی ،غزاله جهاندار ،فاطمه امیری بهزادی
و رضا آقاجانی اردوی خود را زیرنظر کادر
فنی برگزار می کنند.نفرات برتر اردوی تیم
ملی تراپ برای حضور در بازیهای آسیایی
جاکارتا برگزیده خواهند شد.

.

 4گلستانی در اردوی
تیم م ّلی کبدی بانوان

گروه ورزشی � چهار گلستانی به اردوی تیم
ملی کبدی بانوان دعوت شدند.کادر فنی تیم
ملی کبدی بانوان ایران اس��امی ملیپوشان را
پ��س از اتمام رقابته��ای لیگ برتر جهت
حض��ور در اردوه��ای آماده س��ازی برای
بازی ه��ای آس��یایی جاکارتا اع��ام کرد.
اردوی تیم ملی کبدی بان��وان از  ۱۱بهمن
در مشهد آغاز شد و روز جمعه هفته جاری
به پایان خواهد رس��ید ۲۱.بازیکن از استان
های ایام ،تهران ،گلستان ،گیان ،مرکزی،
فارس ،قزوین ،خراسان رضوی و مازندران
دراین مرحله از اردو ش��رکت دارند که دو
بازیکن گلس��تانی هستند«.نرگس ایات» و
«بهناز حسینی» گلستانی های حاضر در اردو
هستند که تمرینات خود را با «شایا جین»
و دس��تیارانش دنبال می کنن��د .در ترکیب
کادرفن��ی تیم ملی کبدی بانوان ایران «زهره
تربتی نژاد» به عنوان مربی و «زهرا رحیمی
نژاد» به عنوان مدیر فنی تیم ملی از اس��تان
گلس��تان حضور دارند.بازیهای آس��یایی
جاکارتا از اواخر مرداد امس��ال آغاز خواهد
ش��د.تیم ملی کبدی بانوان ای��ران عنواندار
نایب قهرمانی بازی های آسیایی است.
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