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کورس اسبدوانی گنبد
به ایستگاه آخر رسید

گل نجات بخش ستاره گنبدی کازان ،مانع آخرین باخت روبینی ها در لیگ روسیه شد تا باری دیگر مهاجم جوان ایران سوژه رسانه های اروپایی شود؛
دختران فوتسال ایران با شکست ژاپن ،قهرمان
جام ملتهای فوتسال آسیا شدند.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران در فینال رقابتهای
جام ملتهای آس��یا که در تایلند برگزار شد،
برابر ژاپن به میدان رفت و با نتیجه  5بر  ۲این
تیم را شکس��ت داد و برای دومین بار قهرمان
این رقابتها شد .فینال دو سال پیش نیز بین
دو تیم ایران و ژاپن برگزار شد که ایران در آن
بازی با تک گل «فرشته کریمی» عنوان قهرمانی
را به دست آورد .تیم ملی فوتسال بانوان ایران
بعد از پایان رقابتهای جام ملتهای فوتسال
بانوان آسیا  ۲0۱8در تایلند ،عنوان تیم اخاق
این رقابته��ا را از آن خود کرد .در پایان این
رقابت ها و در مراس��م اه��دای جام ،تندیس
ارزشمندترین بازیکن به «فرشته کریمی» اهدا
ش��د و «سارا شیربیگی» تندیس بهترین گلزن
آسیا را دریافت کرد.
.
پاداش بازی های آسیایی مشخص شد؛

 ۱6۰سکه برای مدال طا

مع��اون ورزش حرفهای و قهرمان��ی وزارت
ورزش و جوانان ب��ا اعام میزان جوایز بازی
های آس��یایی گفت :تیمهای مل��ی والیبال و
بسکتبال در صورت قهرمانی  80سکه جایزه
میگیرند«.محمدرض��ا داورزنی« ::بر اس��اس
مصوبه س��تاد عالی بازیهای آسیایی جاکارتا
برای مدال طا در رش��تههای انف��رادی ۱۶0
سکه ،مدال نقره  80و مدال برنز  ۴0سکه بهار
آزادی به عنوان پاداش داده خواهد شد و برای
رشتههای تیمی این میزان نصف میشود یعنی
اگر تیم والیبال یا بسکتبال قهرمان شود مطابق
مصوبه  80س��که بهار آزادی به عنوان پاداش
دریافت میکنند .البته به جز پاداش پای سکوی
کمیته ملی المپیک که میزان آن را خود کمیته
اعام میکند م��ا در وزارت ورزش و جوانان
تس��هیات دیگری برای قهرمانان این دوره از
بازیهانظیرشرایطاستخداموتحصیلوهمین
طور طرح سرباز قهرمان در نظر گرفتهایم».

پايان خوش فصل !

به نظر می رسد تصمیم جدّ ی «سردار» برای پایان دادن به تمام شایعات و اخبار ضدونقیض بر س ِر رفتن یا نرفتن او از فوتبال روسیه بعد از بازی های جام جهانی روسیه خواهد بود
رقیه مس��لمی پور� در روزهای��ی که حجم باای اخبار
رسانه های ورزشی روسی به ستاره گنبدی فوتبال ایران
اختصاص داش��ت پایان لیگ فوتبال این کشور در روز
گلزنی او مانع از آخرین باخت «کازان»ی ها شد تا این
فصل فوتبال روسیه پایان خوشی برای «روبین»ی ها و
«س��ردار» ِ فوتبالیس��ت های ایران باشد .حجم باایی از
اخبار ،گزارش ها و تحلیل های رس��انه های ورزش��ی
روسی ،ایرانی و حتی اروپایی به بازیکن  ۲۳ساله فوتبال
ایران بر س�� ِر رفتن یا نرفتن او از فوتبال روس��یه آنقدر
نقش او را به عنوان بازیکن موثر در فوتبال این کش��ور
برجس��ته کرد که در صعود فوتبال ایران نیز درخشش
و حماس��ه سازی او بیشتر به چش��م آمد .در روزهایی
که همچنان ش��ایعات و اخبار ضدونقیض درخصوص
پیش��نهادات تیمهای اروپایی به او همچنان س��وژه ی
رس��انه های ایرانی و روسی است «سردار آزمون» باری
دیگ��ر با گلزنی خ��ود در حالی ک��ه از آخرین باخت
روبی��ن کازان در پایان فصل فوتبال روس��یه جلوگیری
کرد در چش��م رسانه های ورزشی این کشور درخشید
تا موضوع عاقه تیم های اروپایی بویژه باش��گاه های
انگلیسی به این مهاجم جوان بر سر زبان ها بیاید.
منهای باخت در ایستگاه آخر
ملیپ��وش گنبدی روبین کازان روس��یه با ضربه س��ر
تماش��ایی برای تیمش گلزنی کرد تا «روبین»ی ها این
فصل را با شکس��ت مقابل کراسنودار به پایان نبرند .در
این ب��ازی که از هفته س��یاُم و پایانی فصل لیگ برتر
فوتبال روس��یه برگزار ش��د روبین کازان با استفاده از
«س��ردار آزمون» در خط حمله مهمان کراس��نودار بود.
نیمه اول این دیدار با تس��اوی بدون گل به پایان رسید
ولی «پاول مامائف» در دقیقه  5۶برای کراسنودار گلزنی
ک��رد ،اما روبین کازان که به دنب��ال رهایی از باخت در
آخرین بازی فصل بود ،در ادامه حماتش توانست سه
دقیقه به اتمام مسابقه ،روی سانتر عالی «گابریل ایناچه»

هافبکگلستانیپرسپولیس:

با حمایت هوادارانمان
به مرحله بعد صعود میکنیم

.

نام وزنه بردار نوجوان وارد
لیست دوپینگیهای  IWFشد!

فدراسیون جهانی وزنه برداری نام وزنه بردار
نوج��وان ایران را که تس��ت دوپینگش مثبت
ش��ده بود را در س��ایت خود قرار داد و مدت
محرومیت او را اعام کرد«.محمد شهاب انداز»
وزنه بردار نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی
آسیا  ۲0۱7نایب قهرمان شد اما حدود سه ماه
پس از آن رقابت ها تس��ت دوپینگ این وزنه
بردار مثبت اعام شد .اکنون فدراسیون جهانی
وزنهبرداری لیست دوپینگی های سال  ۲0۱7را
در سایت خود تکمیل کرد و نام شهاب انداز را
هم به این لیست اضافه کرد« .شهاب انداز» طبق
اعام فدراسیون جهانی تا سال  ۲0۲۱از حضور
در میادین محروم است.به این ترتیب ایران از
س��ال  ۲008تاکنون  ۱۱نمونه دوپینگ مثبت
دارد و براساس تصمیمی که فدراسیون جهانی
گرفته ،در المپیک  ۲0۲0تنها  ۴سهمیه (  ۲مرد
و  ۲زن) خواهد داشت .فدراسیون جهانی وزنه
برداری تصمیم گرفته سهمیه کشورهایی که
تعداد دوپینگی های آنه��ا از المپیک  ۲008تا
 ۲0۲0بیش از  ۱0نفر است را کاهش دهد.
.

پناهندگی ملیپوشان ورزش
ایران ،این بار در کبدی!

براس��اس گزارش��ات منتش��ره در رسانههای
خارج��ی ،دو تن از ملی پوش��ان تیم س��رکل
کبدی ایران که اوایل اردیبهشت با تیم شهرداری
تبریز عازم رقابتهای جهانی اس��ترالیا ش��ده
بودند به کشور بازنگشتهاند و پناهندگی خود
را نیز اع��ام کردهاند« .امیر دهقانی» و «مجتبی
شادکام» دو ملیپوش سرکل کبدی هستند که
در این روزهای اخیر با مصاحبه در سایتهای
ضدانقاب از پناهندگی خود در اس��ترالیا خبر
دادهان��د .چندی قبل رییس فدراس��یون کبدی
درباره دلیل عدم بازگشت این دو ملی پوش گفته
بود که مهلت اقامت این دو ورزشکار در استرالیا
به پایان نرسیده و آنها تا  ۲0روز دیگر به ایران
میآیند اما اکنون این دو ورزشکار در مصاحبهای
با رس��انههای آمریکایی از پناهندگیشان خبر
دادهاند .مس��ووان فدراسیون کبدی نیز تاکنون
هیچ اظهارنظری در این باره نداشتهاند.

گروه ورزشی � اردوی تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران
در بخش پسران ،از روز یکشنبه هفته جاری در گرگان
آغاز شد.بعد از سومین اردوی پسران نوجوان بسکتبال
ایران در ماهشهر ،فدراسیون بسکتبال تصمیم به برپایی
مرحل��ه جدید اردو در گران گرفت.اردوی منتخبین تیم
ملی بسکتبال نوجوانان  ۲0۱9به میزبانی استان گلستان،
از روز یکشنبه  ۲۳اردیبهشت در خانه بسکتبال گرگان
برپا شده و تا روز پنجشنبه (فردا) ادامه دارد.در چهارمین
اردوی تیم ملی بس��کتبال نوجوانان ایران که تحت نظر
«علی آرزومندی» به عنوان س��رمربی برگزار می ش��ود
«امیرحس��ین عش��قی» تنها نماینده اس��تان گلستان در
جمع بازیکنان اردونش��ین حضور دارد.همچنین «صالح

قائمیتنهانمایندهگلستان
در لیگ  2۰۱8م ّلت های والیبال

گروه ورزش��ی � بعد از برد هفت��ه اول تیم فوتبال
س��احلی ملوان بندرگز مقابل پارس جنوبی بوشهر
مداف��ع عنوان قهرمان��ی لیگ برتر کش��ور ،ملوانان
روز جمع��ه هفته جاری در بندرعب��اس به مهمانی
ش��هرداری این ش��هر می روند.
تیم مل��وان بندرگز با هدایت «مه��دی تبیانیان» در
هفت��ه نخس��ت لیگ برتر فوتبال س��احلی باش��گاه
های کش��ور ،با درخش��ش «علی درویش» دروازه
ب��ان ج��وان و مل��ی پوش خ��ود به ای��ن پیروزی
ارزش��مند دس��ت یافت تا با روحیه ای مناس��ب و
انگی��زه ی پی��روزی در بازی های بع��دی خود را
برای دیدار با شهرداری بندرعباس آماده کند.بازی

پایان رقابت های بسکتبال
المپیاد گلستان با قهرمانی
کردکوی و گرگان

و پرش تماشایی و ضربه سر محکم «سردار آزمون» گل
تساوی را به ثمر برساند.
یاران «آزمون» که با کس��ب هر نتیجهای در این مسابقه
نه شانس کسب سهمیه اروپایی را داشتند و نه به دسته
پایین تر فوتبال روس��یه سقوط میکردند ،در این دیدار
خارج از خانه خود به تساوی یک بر یک رضایت دادند
ت��ا فصل را با  ۳8امتیاز و حض��ور در رده دهم جدول
به پایان ببرند«.س��ردار آزمون» همانند دو بازی گذشته
روبین کازان ،حضور کامل در ترکیب تیمش داشت که
موفق ش��د برابر کراسنودار گلزنی کند تا تعداد گلهای
خ��ود در فص��ل  ۲0۱7-۲0۱8را ب��ه عدد  ۶برس��اند.
«سردار» با این تعداد گل در این فصل ،یک گل کمتر از
گلهایش در سال گذشته برای روستوف به ثمر رساند.

و اس��کاتلند به جذب «س��ردار آزمون» نوشت .این
س��ایت فوتبال انگلس��تان در گزارش��ی «س��ردار»
را «مس��ی » ِ فوتبال ایران نامید و نوش��ت ،سه تیم
«اورت��ون»« ،لسترس��یتی» و «وولورهمپت��ون» در
کنار «س��لتیک» قهرم��ان لیگ اس��کاتلند وضعیت
«آزمون» را دنبال م��ی کنند و به دنبال جذب این
بازیکن هس��تند.
«آزمون» ِ  ۲۳س��اله امید اصلی خ��ط حمله ایران در
جام جهانی اس��ت و  ۲۳گل در  ۳۱مس��ابقه ملی به
ثمر رس��انده است .در این میان س��لتیک و اورتون
در تابس��تان عاق��ه خ��ود را به این بازیکن نش��ان
دادن��د اما با او ق��رارداد امض��ا نکردند ام��ا ظاهرا ً
ای��ن عاقه همچنان ادام��ه دارد .در این میان وولور
همپتون ش��انس بیشتری نسبت به دیگر تیم ها برای
ج��ذب قرارداد با ای��ن بازیکن دارد و ب��ا توجه به
ارتقای جایگاه خود به دنبال جذب «س��ردار» است.
با توج��ه به عملک��رد ضعیف «س��ردار» در ابتدای

فص��ل با پیراهن روبین کازان ،هواداران س��لتیک از
اینکه این تیم اس��کاتلندی ستاره ایرانی را به خدمت
نگرفت خوش��حال بودند ولی با درخش��ش اخیر او،
بار دیگر توجهات به سمت این بازیکن ایرانی جلب
ش��ده است .نشریه سان اسکاتلند چندی پیش مدعی
شد قهرمان اسکاتلند به دنبال جذب «سردار آزمون»
س��تاره تیم ملی فوتبال ایران اس��ت .پیش از این نیز
راجرز در زمان حضورش در لیورپول ،او را زیر نظر
داشت .در حالی که سلتیک موسی دمبله را حفظ کرد
اما از آنجا که مهاجم  ۲۳ساله پیش از دسامبر گلی به
ثمر نرسانده بود تصمیم سلتیک برای عدم جذب او به
نظر تصمیم درستی بود .اما حاا شرایط متفاوت است؛
«آزمون» در  ۶بازی اخیرش 5 ،گل به ثمر رس��انده که
سه گل آن در دو بازی اخیرش بوده و سه پاس گل نیز
به ثبت رسانده اس��ت .راجرز از هواداران این مهاجم
ایرانی اس��ت و او را به عنوان «زات��ان ابراهیموویچ»
ایرانی میشناس��د و عجیب نیست که فرم خوب اخیر
«سردار» بار دیگر توجه راجرز را جلب کرده باشد .در
حالی که «ادوارد» به صورت قرضی در سلتیک حضور
دارد و شایعات در مورد جدایی «موسی دمبله» بیش از
پیش ش��نیده میشود« ،آزمون» بار دیگر وارد فهرست
خرید راجرز شده اس��ت .او مطمئنا باید روند خوب
خود را ادامه ده��د و در جام جهانی نیز همین فرم را
حفظ کند تا فصل آینده در سلتیک توپ بزند.
همه اینها در حالی عنوان می شود که به نظر می رسد
«آزم��ون» عاق��ه چندانی به حض��ور در فوتبال اروپا
مخصوص ًا انگلستان ندارد و حااحااها حاضر نیست
به این پیشنهادها فکر کرده و پاسخی دهد .به نظر می
رسد تصمیم جدّ ی «س��ردار» برای پایان دادن به تمام
شایعات و اخبار ضدونقیضی که درخصوص رفتن یا
نرفتن او از فوتبال روسیه وجود دارد بعد از بازی های
جام جهانی روسیه خواهد بود ،حال این پیشنهادها از
هر باشگاه مطرح و تیم های بزرگ فوتبال که باشد.

گروه ورزش��ی � بازیک��ن تیم فوتبال پرس��پولیس
میگوی��د با حمای��ت هواداران این تی��م به مرحله
بعد لیگ قهرمانان آس��یا صعود خواهند کرد«.احمد
نورالله��ی» در نشس��ت خب��ری پیش از ب��ازی با
الجزیره امارات در چارچوب دور برگش��ت مرحله
ی��ک هش��تم نهایی لی��گ قهرمان��ان آس��یا ،گفت:
امی��دوارم از این مرحله صعود کنی��م .در این هفته

تمرین��ات خوبی را انجام دادهای��م و نکاتی که کادر
فن��ی به ما گ��وشزد کردن��د را به خوب��ی در زمین
اجرا ک��رد و با حمایت هوادارانم��ان به مرحله بعد
صع��ود کنیم«.نوراللهی» اضافه ک��رد :این توصیه من
به همه هواداران ایرانی است چه پرسپولیسیها ،چه
طرفداران اس��تقال و چه هواداران ذوب آهن .من از
آنها میخواه��م که تنها برای دیدن بازی و حمایت

از تیم محبوبش��ان به ورزشگاه بیایند .وی تصریح
ک��رد :ما از همه ه��واداران فوتبال سپاس��گذاریم که
همیشه تیمهای ایرانی را حمایت میکنند و امیدوارم
بازیهای قشنگی را به نمایش بگذاریم و دل آنان را
ش��اد کنیم.هافبک تیم فوتبال پرسپولیس ،گفت :تنها
کاری که ما میتوانیم انجام دهیم جنگیدن است .باید
برای پرسپولیس و هواداران بجنگیم.

آزم��ون و عاقه ای که به حضور در فوتبال انگلس��تان
وجود ندارد!
سایت تیم تالک انگلستان از عاقه تیم های این کشور

اردوی تیم ملی بسکتبال
نوجوانان ایران در گرگان
مخدومی» سرمربی جوان فصل قبل تیم سوپرلیگی یس
آل گرگان دیگر نماینده بس��کتبال گلس��تان است که به
همراه «پویا تاجیک» به عنوان مربی در ترکیب کادرفنی
تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران قرار گرفته است.
ارش��یا نوبختو کس��را محمدی از گیان ،امیرحس��ین

نصیرانی و علیرضا ملکی از مازندران ،محمدرضا حسنی
از مرکزی ،ارش��اد وکیلی از کردستان ،معین خرسندی،
عم��ران طالب زاده ،فردین نص��ری و حمید ضیایی از
اصفهان ،محمدمهدی رحیم��ی ،رضا نظری کیا ،ماتیار
احمدپور ،محسن عسگرنیا ،علیرضا فراهانی ،ابوالفضل

زندیه ،امیر ش��ایان حص��اری و محمدطاه��ا رحماني
مهر از تهران ،محمدحس��ین صاحبی و احسان قدرتی
از خراس��ان رضوی ،امین فاتح��ی از آذربایجان غربی،
شاهرخ نجفی ،س��یدجعفر حسینی و محمد بغاتی از
خوزس��تان ،سیدحس��ین حس��ینی از یزد و متین ایق
من��د از ف��ارس دیگر اردونش��ینان تیم ملی بس��کتبال
پسران نوجوان ایران هستند.همچنین در دومین اردوی
تدارکاتی تیم ملی بس��کتبال جوانان  ۲0۱8ایران که از
روز دوش��نبه هفته جاری در س��الن بسکتبال مجموعه
ورزش��ی آزادی تهران آغاز ش��ده و ت��ا روز جمعه ۲8
اردیبهش��ت ادامه دارد پدرام فخوری و س��تار شیخ از
باشگاه شهرداری گرگان حضور دارند.

گروه ورزشی � مرحله مقدماتی لیگ  ۲0۱8ملت های
والیبال از چهارم خردادماه آغاز می ش��ود و «فرهاد
قائمی» به عنوان تنها نماینده والیبال اس��تان گلستان
در ای��ن رقابت ها حضور خواهد داش��ت«.قائمی»
که فروردین ماه س��ال  9۱پ��س از دعوت «خولیو
واس��کو» ب��ه اردوی تیم ملی والیبال بزرگس��اان
ایران به طور مس��تمر در تیم ملی کشورمان حضور
داش��ته و بازی های المپیک ،لیگ جهانی ،قهرمانی
جه��ان و ج��ام ملت ه��ا را تجربه کرده اس��ت از

بازیکنان باتجربه و آماده تیم ملی به شمار می رود.
تیم ملی والیبال ایران در س��ال  ۲0۱8در دو رویداد
مهم لیگ ملت های والیبال و قهرمانی مردان جهان
ش��رکت می کند و تمرینات تیم ملی برای حضور
در این مس��ابقات از  ۱۴فروردین امسال آغاز شده
اس��ت.مرحله مقدماتی لیگ ملت های والیبال سال
 ۲0۱8از چه��ارم خردادم��اه آغاز و تا س��وم تیرماه
در پن��ج هفت��ه پیگیری می ش��ود .ای��ران در هفته
پنج��م دور مقدمات��ی میزبان این رقابت هاس��ت و

تیم های آلمان ،بلغارس��تان و کره جنوبی به تهران
می آیند.ملی پوش��ان کش��ورمان که روز چهارشنبه
(ام��روز) ب��رای اردوی ب��رون مرزی ته��ران را به
مقصد صربس��تان ترک می کنند ،تا قبل از ش��روع
لیگ مل��ت های والیبال در دو دی��دار تدارکاتی به
مصاف صربستان رفته و در هفته های اول تا چهارم
دور مقدماتی لیگ مل��ت های والیبال به ترتیب در
کش��ورهای فرانسه ،آرژانتین ،روس��یه و آمریکا به
می��دانخواهن��درف��ت.

هفته اول ملوان بعدازظهر ش��نبه در زمین س��احلی
اس��تادیوم امام رضا (ع) بندرگز و در حضور 500
تماش��اگر مش��تاق برگزار ش��د و ملوانان با برتری
س��ه بر یک خود شگفتی س��از هفته اول لیگ برتر
ای��ران لقب گرفتند«.عیس��ی کم��ال غریبی» دو گل

و «عل��ی دروی��ش» ی��ک گل برای مل��وان بندرگز
ب��ه ثمر رس��اندند و ت��ک گل تیم پ��ارس جنوبی
بوش��هر توسط «محمد مرادی» به ثمر رسید«.مهدی
تبیانی��ان» س��رمربی ملوان در این دی��دار تیمش را
با ترکی��ب اولیه «علی درویش»« ،س��عید صادقی»،

«میاد درزی»« ،وحید قلی پ��ور» و «حمید ربانی»
ب��ه می��دان فرس��تاد«.علی دروی��ش» در این دیدار
بارها ناجی تیمش ش��د و گل سوم ملوان را نیز به
ثمر رس��اند تا تأثیر بسزایی در کسب سه امتیاز این
دیدار برای ملوانان داش��ته باشد.قضاوت این دیدار
نیز بر عهده «حمی��د متین مقدم»« ،بهمن آزادگان»،
«احمد کوهس��تانی» و «امید خزایی» بود.س��رمربی
تی��م ملوان بندرگز بعد از ب��رد تیمش مقابل پارس
جنوب��ی گفت :بازی بس��یار س��ختی بود و ما روی
نق��اط ضعف و قوت تیم پ��ارس جنوبی کار کرده
بودیم ،این تی��م بازیکنان ملی پوش زیادی دارد و
تاکتیک آنها ش��بیه به تاکتیک تیم ملی اس��ت.

گروه ورزش��ی � رقابت های بس��کتبال س��ومین
دوره المپی��اد ورزش��ی گلس��تان ب��ا قهرمانی تیم
ه��ای کردکوی و گرگان به پایان رسید.مس��ابقات
بس��کتبال سومین المپیاد ورزش��ی گلستان در رده
نوجوانان و در دو بخش پس��ران و دختران برگزار
ش��د.در پیکارهای بخش دختران هفت تیم رقابت

کردند که در نهایت گرگان مقام نخس��ت را از آن
خ��ود کرد و تیمه��ای گنب��د و بندرترکمن دوم و
سوم ش��دند.در بازی های بخش پس��ران  ۱0تیم
در دو منطقه ش��رق و غرب رقاب��ت کردند.بازی
های منطقه شرق ،با شرکت تیمهای گنبدکاووس،
مینودش��ت ،کاله ،رامیان و آزادش��هر ب��ه میزبانی

کاله برگزار ش��د و در منطقه غ��رب نیز تیمهای
گرگان ،کردکوی ،بندرترکمن ،گمیش��ان و بندرگز
رقاب��ت کردند.با برگزاری دیدار فینال پس��ران در
خانه بس��کتبال گرگان ،تیم کردکوی قهرمان ش��د
و گنب��د و گرگان نی��ز به مقام های دوم و س��وم
دس��تیافتند.

بعد از برد هفته اول مقابل مدافع عنوان قهرمانی؛

ملوان بندرگز جمعه به مهمانی
شهرداری بندرعباس می رود

www.golshanemehr.ir

گروه ورزشی � رقابتهای کورس اسبدوانی
بهاره گنبدکاووس با معرفی قهرمانان به ایستگاه
آخر رسید.هفته یازدهم و قهرمانی این رقابت
ها با حضور عاقه مندان و مشتاقان به ورزش
اسبدوانی با حضور چابکس��واران و  50رأس
اسب در مجموعه سوارکاری گنبد برگزار شد.
برای شرکت در رقابت های این هفته  ۶۴رأس
اسب ثبت نام کردند که از این تعداد  ۱۴رأس
اس��ب به دایل فنی حذف شدند تا رقابت با
شرکت  50رأس اس��ب از نژادهای دوخون،
ترکمن و تروبرد داخلی برگزار شود.
چابکسواران این هفته در  7دور  ۱000و ۱700
متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان
قهرمانان هر کورس بدین شرح معرفی شدند؛
دور اول :رامین قهرمانی با اسب رزیتا ساجد/
دور دوم :یاس��ر جرجانی با اسب سایدیرین/
دور س��وم :نورمحمد بهادر با اسب پامادور/
دور چه��ارم :آرمین آق آتابای با اس��ب عالم
ن��اب /دور پنج��م :ابوطالب ج��اری زاده با
اسب منوکید /دور ششم :مهران عطا با اسب
گلدنب��ل /دور هفتم :امیر مختومی با اس��ب
مگنوم.دبیر هیأتسوارکاری گلستاندرحاشیه
برگزاری هفته قهرمانی کورس اسبدوانی بهاره
گنبدکاووس گفت :در پایان هفته قهرمانی به
مربیان ،سوارکاران و صاحبان اسبهای برتر
بی��ش از  9۶۲میلیون و  500هزار ریال جایزه
نقدی اهدا شد.به گفته «عبدالحکیم ایگدری»،
رقابت های کورس اسبدوانی تابستانه کشور،
پس از ماه رمضان از روز جمعه اول تیرماه در
مجموعه سوارکاری بندرترکمن آغاز شده و با
برگزاری هفته قهرمانی در  ۱9مردادماه به کار
خود پایان خواهد داد.

.

برترینرکابزنانگلستان
معرفی شدند

گروه ورزش��ی � با برگ��زاری اولین مرحله از
رقابت های قهرمانی دوچرخه سواری گلستان،
برترین های رشته های سرعت و دور حذفی
مشخص ش��دند.اولین مرحله از رقابت های
دوچرخه س��واری قهرمانی گلستان در رشته
کورسی «یک کیلومتر سرعت» و «دورحذفی»
به میزبانی هیأت دوچرخه سواری گرگان در
جاده فرودگاه برگزار شد .نفرات برتر رشته یک
کیلومتر سرعت« ،علی اکبری» از گنبد« ،مجتبی
شاهکومحلی» و «مجید مهری» از گرگان بودند.
در رشته دورحذفی نیز «مجتبی شاهکومحلی»
از گرگان بر س��کوی قهرمانی ایس��تاد« .علی
اکب��ری» از گنبد نایب قهرمان ش��د و «مجید
مهری» از گرگان به عنوان سومی بسنده کرد.

.

گلستان نایب قهرمان والیبال
ساحلی ناشنوایان کشور شد

گروه ورزش��ی � تیم گلس��تان نایب قهرمان
رقابت های والیبال ساحلی ناشنوایان کشور
ش��د.رقابت های والیبال س��احلی قهرمانی
ناش��نوایان کش��ور با حضور  9تیم از هفت
اس��تان کش��ور به میزبانی بندرعباس برگزار
ش��د.در این پیکاره��ا که تیم ه��ای والیبال
ساحلی ناشنوایان هرمزگان ( ۲تیم) ،گلستان
( ۲تیم) ،البرز ،خراسان رضوی ،تهران ،گیان
و مازندران حضور داشتند تیم گلستان ب با
هدایت «حبیب اه کیا» عضو تیم ملی والیبال
ناش��نوایان ایران از شهرس��تان کردکوی و با
ترکیب «حامد گرگانی» (از آق قا) و «ابراهیم
کیخا» (از گرگان) با قبول شکست مقابل تیم
خراسان رضوی با ترکیب «سعید غفوری» و
«صادق اشجعی» به عنوان نایب قهرمانی این
دوره رضایت داد.همچنین تیم البرز با ترکیب
«سعید حشمتی» و «محسن محمدوند روح
نواز» به مقام سوم دست یافت.
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