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دختران وزنه بردار گلستان با کسب عنوان قهرمانی در نخستین دوره رقابت های قهرمانی وزنه برداری بانوان کشور ،خود را به عنوان قدرت اصلی این رشته در ایران معرفی کردند؛

رئیس فدراسیون فوتبال گفت 7۰۰ :هزار دار
به کی روش س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران
بدهکاریم.مهدی تاج« :آقای کیروش با ما در
حال مذاکره هستند .ما یک مشکل با کیروش
داریم که مش��کل عدد و رق��م و طول مدت
قرارداد نیست .مشکل ما بحث سربازها بوده
و او گفته که بدون سربازانش نمیتواند ادامه
ده��د .او در این زمینه تجربه دارد و یک بار
چهار بازیکن س��ربازش را نتوانست استفاده
کند .او گفته باید خیالش از بابت س��ربازان
راحت باشد که حرفش درست است .مشکل
دیگر ما ،مش��کل پولی ماس��ت .ما امروز در
وزارت خارج��ه بودی��م و به دنب��ال راهی
هستیم تا دس��تمزد کیروش را به او بدهیم.
ما به کیروش  7۰۰هزار دار بدهکاریم .ما
این پول را تهیه کردیم اما س��ه بار این پول
رفته و برگشته به حس��اب خودمان .ما سه
 1۶ه��زار دار برای انتق��ال پول دادیم ولی
مشکل حل نشده است.بحثهایی بین ما و
کیروش بوده است اما آن چه مسلم است،
این اس��ت که با رفع مش��کات پیش روی
ما و کیروش ،او س��رمربی تیم ملی خواهد
بود .اگر بتوانیم موانع را رفع کنیم ،با او ادامه
همکاری خواهیم داد در غیر اینصورت باید
فکر دیگری بکنیم».

جدیدترینردهبندی
برترین آزادکاران جهان؛

سقوط آزاد حسن یزدانی!

در جدیدتری��ن ردهبندی برتری��ن آزادکاران
جهان،محمدجواد ابراهیمی که به تازگی در
جام یاشاردوغو به مدال طا رسیده است در
جایگاه نخست وزن  9۲کیلوگرم قرار گرفت
تا تنها ایرانی حاضر در جمع  3نفر نخس��ت
اوزان دهگان��ه باشد.حس��ن یزدان��ی نیز در
جایگاه دهم وزن  8۶کیلوگرم جای گرفت.
در جدیدترین ردهبندی اعام ش��ده برترین
آزادکاران جه��ان از س��وی اتحادیه جهانی
کش��تی ،حس��ن یزدانی دارنده مدال طای
جهان و المپیک و صدرنش��ین این وزن در
جدول رنکینگ اتحادیه جهانی کش��تی نیز
ب��ه رده دهم وزن  8۶کیلوگرم س��قوط کرد.
این ردهبندی بر اس��اس نتای��ج آزادکاران در
تورنمنتهای دارای رنکینگ اتحادیه جهانی
کشتی در سراس��ر جهان است و از آنجا که
یزدان��ی در این تورنمنتها حاضر نش��ده با
تنزل جایگاه روبرو شده است.روسیه در این
بین با  ۴کش��تیگیر دارای بیشترین تعداد در
بین بهترینها است.

اتفاق عجیب دیگر
در فدراسیون بسکتبال؛

حذف داوران از رقابتهای
بینالمللی!

در ش��رایطی ک��ه فدراس��یون بس��کتبال
میتوانس��ت داوران بینالملل��ی خ��ود را
ب��ه دو تورنمن��ت ویلیام جون��ز و اطلس
اع��زام کند اما تصمیم گرف��ت این فرصت
را از داوران ایران��ی بگیرد!کمیت��ه داوران
فدراسیون بس��کتبال در این مدت حواشی
زیادی داش��ته و دارد .اولی��ن اتفاق این بود
که فدراسیون تاش کرد تا داوران و ناظران
انتخاب شده توسط فیبا آسیا برای بازیهای
آسیایی را تغییر دهد که موفق نبود و اکنون
نیز مش��خص ش��ده فرصت اع��زام داوران
بینالملل��ی به جام ویلیام جونز و تورنمنت
اطل��س را از دس��ت داده است.مس��ووان
برگزارکنن��ده تورنمنت اطلس چین از یک
داور بینالمللی دعوت کرده بودند تا در این
رویداد ش��رکت کند اما فدراسیون با اعزام
او موافقت نکرده و نکته عجیبتر این بوده
که فرد دیگری را نیز به این مس��ابقه اعزام
نکرده است.همچنین همانند سالهای گذشته
مس��ووان جام ویلیام جونز در چین تایپه از
فدراس��یون ایران درخواست کرده بودند تا از
داوران خود برای قضاوت در این مسابقات به
آنها معرفی کنند تا شرایط اعزام به این رقابتها
مهیا شود که کمیته داوران فدراسیون بسکتبال
برای جام ویلیام جونز نی��ز داوری را انتخاب
نمیکن��د تا فرصت قضاوت ای��ن دو رویداد
بینالمللی از دست داوران ایرانی برود.

عنوانی برای يک آغاز
کسب عنوان قهرمانی تیمی کشور برای بانوان وزنه برداری گلستان می تواند یک آغاز برای موفقیت های بزرگ در عرصه های بین المللی باشد
رقیه مسلمی پور� سال  9۶را می توان سال تحول ورزش
بانوان ایران نامید؛ سالی که راه اندازی رشته های کشتی و
وزنه برداری برای بانوان کش��ورمان ازجمله اتفاقات مهم
ورزش��ی آن بود .ورزش بانوان در س��الی که گذش��ت
رخداده��ای جدیدی به خود دید .ج��دا از بحث مدال
آوری بانوان ورزشکاردر میادین بین المللی ،از راه اندازی
رشته های کشتی کاس��یک و وزنه برداری برای بانوان
می توان به عنوان اتفاقی تاریخی پس از انقاب اسامی
در ورزش بانوان کشورمان یاد کرد.هرچند کسب مجوز
قطعی حجاب از سوی فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا)
مهمترین اتفاق سال  9۶ورزش بانوان کشور بود اما از راه
اندازی رش��ته های کشتی کاسیک و وزنه برداری برای
بانوان می توان به عنوان غیرمنتظره ترین اتفاق این سال
برای ورزش بانوان ایران نام برد.
بعد از دختران کش��تی گیر ،نوبت به وزنه برداری رسید و
بهمن ماه برای نخستین بار بانوان ایرانی به روی تخته رفتند
تا رکوردگیری آنان در این رشتهرسم ًا ثبت شد .فدراسیون
نیز بافاصله  1۵نفر از نوجوانان و جوانان برتر این رقابت ها
را به نخستین اردوی تیم ملی دعوت کرد .پس از آن ،یکی
دیگر از اتفاقات رخ داده در وزنه برداری بانوان ،وزنه زدن
یک ضرب و دو ضرب «ادیب»ِ 8ساله در رقابت های بین
المللی جام فجر بود که توانست نام خود را در تاریخ وزنه
برداری زنان ایران ثبت کند.
اتفاق مهم اردیبهشت ماه امسال نیز برای همیشه در تاریخ
وزنه برداری و ورزش بانوان ایران ماندگار ش��د؛ جایی که
«پارمیدا محمودیان» دختر  1۶س��اله وزنه برداری گلستان
به عنوان نخستین بانوی ایرانی تیم ملی وزنه برداری بانوان
کشورمان در رقابت های آسیایی به عنوان اولین تجربه بین
المللی زنان وزنه بردار ایرانی به روی تخته رفت و هرچند
وزنه هایی سبک تر از وزنه های انتخابی حریفان آسیایی اش

تهران قهرمان بسکتبال سه نفره بانوان
کشور در گرگان شد؛

میزبان ها برای درخشش در رقابت
های بزرگساان آماده می شوند

گروه ورزش��ی � با بی احترامی س��خنگوی شورای شهر
گرگان ،ورزشی نویسان جلسه تجلیل شورا را ترک کردند!
«مهر» گزارش داد؛ سخنگوی شورای اسامی شهر گرگان در
اتفاقی عجیب در هفته خبرنگار در حالی که رسانه ها را برای
تجلیل دعوت کرده بودند ،به خبرنگاران باسابقه بی احترامی
کرد؛ اقدامی که سبب شد تا ورزشی نویسان حاضر جلسه
را ترک کنند.کمیته ورزش ش��ورای اسامی شهر گرگان
بعدازظهر دوشنبه به مناسبت هفته خبرنگار از چند ورزشی
نویس باسابقه گرگانی برای تجلیل از زحمات آنها دعوت به
عمل آورد؛ جلسه ای که خبرنگاران باسابقه ورزشی گرگان
مشکات موجود در عرصه خبر را بیان و گله مندی خود
از اظهارات اخیر رئیس شورای شهر گرگان را ابراز داشتند.
فائزه عبداللهی چندی پیش در دیدار با اعضای هیأت مدیره
خانه مطبوعات استان گلستان گفته بود «ما نیازی به رسانهها

دختران گلستان نایب قهرمان
والیبال دسته یک کشور شدند

گروه ورزش��ی � دختران والیبالیست گلستان نایب
قهرمان رقابت های دس��ته یک کشور شدند.رقابت
های دسته یک والیبال دختران کشور به میزبانی اراک،
با قهرمانی اصفهان و نایب قهرمانی تیم گلس��تان به
پایان رسید.این رقابت ها در سالن ورزشی دانشکده
گروه ورزش��ی � کب��دی ایران با حض��ور  ۵بازیکن و
س��رمربی در تیم ملی مردان و دو بازیکن ،یک مربی و
مدیرفنی در تیم ملی بانوان در بازی های آسیایی حضور
خواهد داشت و ملیپوشان ایرانی یکی از شانس های
اصلی کسب سکوهای آسیایی هستند.
کبدی ایران تنها رشته تیمی است که هم در بخش بانوان
و ه��م در بخش مردان در بازی های آس��یایی حضور
دارد و هر دو بخش هم از ش��انس کسب مدال در این
رقابت ها هس��تند .تیم ملی کبدی م��ردان ایران تاکنون
در س��ه و تی��م دختران ای��ران در دو دوره از بازیهای
آسیایی حضور داشته اند و هر دو تیم در دو دوره اخیر
روی س��کوهای آسیا ایس��تاده اند.در ترکیب تیم ملی

را باای سر برد اما آنقدر در اجرا ،خوش تکنیک ظاهر شد
که موردتوجه همگان واقع شد تا از آن روز نگاه دنیا به وزنه
برداری زنان ایران تغییر کند.
بانوان وزنه بردار ایران از آن روز عزم شان را برای نشان دادن
توانمندی هایشان در این ورزش المپیکی جزم کرده اند و پا
به پای فدراسیو ِن «علی مرادی»پیش می روند .آنان این هفته
به میزبانی مشهد ،در اولین دوره رقابت های قهرمانی وزنه
برداری بانوان کشور به روی تخته رفتند تا برای تصاحب
عناوین برتر با پواد سرد جدال کنند؛ میدانی که نام دختران
وزنه بردار گلس��تان در بااترین سطح آن درخشید تا این
عنوان قهرمانی برای بانوان وزنه برداری این استان ،یک آغاز
برای موفقیت های بزرگ در عرصه های بین المللی باشد.
گروه ورزشی � نخس��تین دوره رقابت های بسکتبال
سه نفره زیر  ۲3سال بانوان قهرمانی کشور در گرگان
با قهرمانی تهران به پایان رس��ید و دست میزبان ها از
عناوین اول تا سوم خالی ماند.رقابت های بسکتبال سه
نفره قهرمانی کشور زیر  ۲3سال بانوان به مدت دو روز
به میزبانی استان گلستان در گرگان برگزار شد.در این
رقابت ها که با حضور  18تیم برگزار شد پس از انجام
 ۴۴مسابقه ،تیم پایتخت بر سکوی قهرمانی ایستاد.
تیم های خراسان رضوی و اصفهان نیز عناوین دوم و
سوم را از آن خود کردند.گلستانی ها در رده بزرگساان
از مدعیان بسکتبال سه نفره بانوان کشور محسوب می

گلستانی ها بر ق ّله وزنه برداری بانوان ایران ایستادند
اولی��ن بانوان وزن��ه بردار قهرمان ایران در رده های س��نی
نوجوانان ،جوانان و بزرگساان مشخص شدند .فدراسیون
وزنه برداری ایران ،این هفته نخستین دوره مسابقات وزنه
برداری بانوان قهرمانی کشور را در سه رده سنی نوجوانان،
جوانان و بزرگساان به میزبانی مشهد برگزار کرد .اگرچه
در برخی اوزان اس��تقبال کمی از این رقابت ها ش��ده بود
اما «پارمیدا محمودیان» ملی پوش گلستانی به همراه «الناز
باجانی» که در قهرمانی نوجوانان آسیا نیز حضور داشتند،
برتری محسوس��ی نسبت به رقبای خود نش��ان دادند به
گونه ای که «محمودیان» با  3۵و «باجانی» با  ۵۰کیلوگرم
اختافنسبت به رقبا ،قهرمان ایران شدند.در رده بندی تیمی
ش��وند .سرمربیگری تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان
ای��ران در رقابت ه��ای جام جهانی نیکا بیک لیک لی
و یکی از بازیکنان اصلی آن س��عیده ع ّلی از گلستان
بودند.به گفته «سودابه شربت خوار» نایب رییس هیأت
بسکتبال شهرس��تان گرگان ،رقابت های بسکتبال سه
نفره قهرمانی رده بزرگس��اان کش��ور نیز این هفته به
میزبانی گلس��تان برگزار میشود .وی گفت :امیدواریم
در رقابت های رده بزرگس��اان همانن��د رده جوانان
با اس��تقبال تیم های شرکتکننده روبرو شویم«.شربت
خوار» ادامه داد :گرگان مربیان زبده و مطرح متعددی
دارد؛ ای��ن مربیان یکی از اصل��ی ترین دایل میزبانی

اتفاقی عجیب در هفته خبرنگار در گرگان؛

ورزشی نویسان با بی احترامی سخنگوی
شورای شهر جلسه تجلیل را ترک کردند!
نداریم و آنها میتوانند اخبار ش��ورای شهر و شهرداری را
منتشر نکنند»! این اظهارات عجیب ناراحتی جامعه خبری
گلستان را به دنبال داشت به طوری که رسانههای استان از
پوشش اخبار شورای شهر گرگان در این مدت امتناع کردند.
در این جلسه ،حسین ربیعی سخنگوی شورای شهر گرگان
در اظهارات خود ضمن دفاع از سخنان پیشین رئیس شورا
امیرکبیر اراک وبا حضور  9تیم از استان های تهران،
مرکزی ،مازندران ،گلس��تان ،قزوی��ن ،فارس ،البرز،
خراس��ان رضوی و اصفهان برگزار شد.موناآشفته،
زهرا خان محمدی ،دینا رضوانی ،زهرا روشنی ،شبنم
مقصودلو ،سعدیه سادات بنی فاطمی ،هانیه هدایتی،
مهدیه دهقان ،عارفه جالی ،زهراخان محمدی ،مهسا
بقای��ی و ریحانه حیدری ،اعضای تیم گلس��تان در
این رقابت ها بودند که بر س��کوی دوم والیبال ایران
ایس��تادند.در بازی پایانی این رقابت ها،تیم دختران
گلستان در سه ست متوالی با نتایج  ۲۵بر  ۲۵ ،۲۲بر
 1۶و  ۲۵بر  ۲1نتیجه را به اصفهان واگذار کرد تا به
نایب قهرمانی بسنده کند .تیم والیبال مازندران نیز به
مقام سومی دست یافت.

گفت :برخی خبرنگاران به جای خدمت به جامعه در اختیار
افراد خاصی قرار گرفتند ،از افرادی که برای کمک به جامعه
قلم میزنند تقدیر میکنیم اما رسالت و استقال خبرنگار
این است که نباید موضع گیری کند و با یک توهین منافع
شهر را کنار بگذارد.خبرنگارانی که قلمشان نابود کننده است
باید شناسایی و از آنها شکایت شود تا باعث نابودی و بردن

 3بازیکن ملوان بندرگز
در اردوی اوکتاویو

گروه ورزشی � با دعوت اوکتاویو سرمربی تیم ملی
فوتبال س��احلی ایران  3بازیکن تیم ملوان بندرگز
ب��ه مرحله جدید اردوی تیم ملی ب ایران دعوت

کبدی ایران در بازیهای آسیایی 2018؛

عبور از هند برای رسیدن به هدف طایی
م��ردان ایران فاضل اتراچالی ،اب��وذر مهاجر ،ابوالفضل
مقصودلومحلی ،محسن مقصودلوجعفری ،میثم عباسی،
محمد ماک و محمداس��ماعیل مقصودلو (بازیکن) و
غامرض��ا مازندرانی (س��رمربی) گلس��تانی اند؛ میثم
عباس��ی و فاضل اتراچالی از باسابقه ترین بازیکنان تیم
ملی کبدی ایران هس��تند ک��ه در دو دوره اخیر حضور
داش��ته اند ،محمداسماعیل مقصودلو نیز از اصلی ترین

مهاجمان ایرانی س��ت.زهرا عباسی و صدیقه جعفری
نیز دیگر نمایندگان کبدی گلس��تان در تیم ملی بانوان
هس��تند که در تمامی دوره ها تیم ملی دختران ایران را
در بازی های آسیایی همراهی کرده اند .زهره تربتی نژاد
و زهرا رحیمی نژاد به عنوان مربی و مدیرفنی از استان
گلس��تان در کنار شایا جین س��رمربی هندی تیم ملی
ایران ،هدایت کبدی کاران را در جاکارتا برعهده دارند.

www.golshanemehr.ir

این رقابت ها در س��ه رده س��نی فوق ،دختران وزنه بردار
استان گلستان با هدایت «عاصمه روشنی» و حمایت های
هیأت وزنه برداری این استان و ازجمله عوامل آن برادران
امید رضایانی (رییس کمیته استعدادیابی فدراسیون) و آرش
رضایانی(عضوکمیتهمربیانفدراسیون)توانستندنامخودرا
به عنوان قهرمانان وزنه برداری ایران ثبت کنند .در رده بندی
تیمی جوانان ،بعد از تیم دختران گلستان ،تیم های خراسان
رضوی و کرمانشاه نایب قهرمان و سوم شدند.
رکوردهایی که از دختران وزنه بردار گلستانی بر جا ماند
با اعام نتایج اولین دوره مس��ابقات وزنه برداری قهرمانی
بانوان ایران ،این رکوردها از دختران وزنه بردار گلستانی بر
جا ماند؛ رکوردهایی که با آن نام وزنه برداری این استان بر
پیشانی وزنه برداری بانوان جوان ایران درخشید .تیم وزنه
برداری بانوان این استان با کسب  11مدال طا و یک نقره
موفق به قهرمانی این دوره شد.
*رده نوجوانان
دسته  ۵8کیلوگرم:پارمیدا محمودیان با رکورد ۴8کیلوگرم
یک ضرب۵7 ،کیلوگرم دوضرب و مجموع  1۰۵کیلوگرم
و  3طا (اول)
*رده جوانان
دس��ته ۶3کیلوگرم:اکرم قنبری با رکورد ۵۰کیلوگرم یک
ضرب۵۰ ،کیلوگ��رم دوضرب و مجموع  1۰۰کیلوگرم و
 3طا (اول)
دسته  +9۰کیلوگرم:فاطمه رضا نژاد با رکورد ۶۰کیلوگرم
یک ضرب7۵ ،کیلوگرم دوضرب و مجموع  13۵کیلوگرم
و  3طا (اول)
* رده بزگساان
دسته  ۴8کیلوگرم:نیلوفر صبوری با رکورد ۲8کیلوگرم یک
ضرب33 ،کیلوگرم دوضرب و مجموع  ۶1کیلوگرم ۲ ،طا
و یک نقره (اول)
رقابت های مختلف بس��کتبال در هر دو بخش بانوان
و آقایان برای این شهر هستند.
نایب رئیس هیأت بسکتبال گرگان تاکید کرد ،رقابتهایی
چون بسکتبال س��ه نفره قهرمانی بانوان کشور باعث
پیشرفت بسکتبال بانوان میشود« .شربت خوار» اظهار
کرد :ای��ن رقابتها انگیزه زیادی ن��زد بازیکنان ایجاد
می کند؛ وقتی مسابقه باش��د انگیزه هم وجود دارد،
اما وقتی مس��ابقه ای در کار نباش��د انگیزه ای وجود
نخواه��د داش��ت .وی اظهارامیدواری ک��رد گرگان
میزبان خوبی برای رقابتهای قهرمانی بس��کتبال سه
نفره بانوان کشور باشد.
آبرو و حیثیت افراد نشوند .خانم عبداللهی چهار دوره عضو
شورای شهر گرگان بوده و نباید با یک کام وی قضاوت
کنیم بلکه باید عملکرد چهار دوره وی را بس��نجیم .شاید
ایشان حالش خوب نبود و این صحبتها را بیان کرد ،ما هم
نقاط ضعف داریم اما باید گذشت را یاد بگیریم .خبرنگارانی
که تازه وارد کار شدهاند قلم سالمتری دارند و بدون حمایت
از جناح خاصی قلم میزنند.اهالی رسانه حاضر در جلسه،
پس از اس��تماع این صحبت های سخنگوی شورای شهر
گرگان ،جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند.در این جلسه
سعیدرحیمی،محمدمرتضوی،ناصرگرزین،محمدابراهیم
جرجان��ی ،مهران کاظم نژاد ،حس��ین ربیعی و حمیدرضا
آقامایی از اعضای شورای شهر گرگان حضور داشتند و
فائزه عبداللهی رئیس و علی اصغر یوسفی نایب رئیس شورا
غایببودند.
ش��دند.وحید المه��دی قلی پور ،س��ینا رحمتی و
علی درویش  3بازیکن تیم فوتبال س��احلی ملوان
بندرگز هس��تند که این بار نیز در لیس��ت اکتاویو
قرار گرفتند.اردوی تیم ملی ب فوتبال ساحلی از
 1۴ت��ا  1۶مرداد در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار
شد .س��ه بازیکن گلس��تانی در جمع  1۵بازیکن
دعوت شده به اردوی تیم ملی ب فوتبال ساحلی
ایران قرار گرفتند.گلس��اپوش ی��زد ( ۵بازیکن)،
پارس جنوبی ( ۴بازیکن)،ش��هرداری بندرعباس
و ملوان بندرگز( 3بازیکن) ،مقاومت گلس��اپوش
( ۲بازیکن) و ایفا اردکان ،ش��هرداری س��منان و
ش��هریار س��اری (هر کدام یک بازیکن) در این
اردوداش��تند.
هند و ای��ران در تمامی رویدادهای کبدی رقبای اصلی
یکدیگر به شمار می روند .کبدی در هند یکی از رشته
های ملی ورزشی است که به آن توجه زیادی می شود
و بازیکنان قدری در این رشته پرورش داده اند .هندی
ها هم ایران را جدی ترین رقیب خود برای قهرمانی در
بازی های آسیایی جاکارتا میدانند.
ایران در بازیهای آس��یایی  ۲۰1۴اینچئون تا یک قدمی
شکست هندی ها پیش رفت اما موفق به انجام این مهم
نشد .با توجه به اینکه ملیپوشان ایران تجربه حضور در
لیگ حرفه ای هند را نیز پیدا کرده اند ،این امید به وجود
آورده ت��ا با عبور از رقیب قدرتمند ،مدال طای کبدی
سرانجام نصیب ایران شود.

گروه ورزش��ی �  ۲۰ورزشکار گلستانی عازم
بازی های آسیایی  ۲۰18در جاکارتا می شوند.
هجدهمین دوره رقابت های آسیایی به میزبانی
اندونزی از  ۲7مرداد در جاکارتا آغاز می شود.
دراین دوره از رقابت ها گلستانی ها مانند دوره
قبل این بازی ها  ۲۰نماینده دارند.
بر اس��اس گزارش اداره کل ورزش و جوانان
گلستان ،فاضل اتراچالی ،میثم عباسی ،ابوذر
مهاجر ،محسن مقصولو ،محمد مقصودلو،
صدیقه جعفری و زهرا عباس��ی در کبدی،
فرهاد قائمی و صابر کاظمی در والیبال ،مریم
صامت درپینگ پنگ ،پارمیدا محمودیان در
وزنه برداری ،غزال شرف پور در اسکواش،
ع��ادل مجللی در قایقران��ی ،رضا مقدم در
دوومیدان��ی ،فاطم��ه حس��ام در تکواندو،
احسان امان بای و ناصر پنق در سپک تاکرا،
زهرا دانای طوس و آرش خرمالی در والیبال
نشسته ،گلس��تانی های اعزامی به جاکارتا
هستند.همچنین امیر مازندرانی سرمربی تیم
ملی کب��دی مردان ایران ،زهره تربتی نژاد و
زهرا رحیمی نژاد مربی و مدیرفنی تیم ملی
کب��دی بانوان ،فاطمه مجللی مربی تیم ملی
قایقرانی و علی فوادی سرپرست تیم ملی
س��پک تاکرا دیگر گلستانی های حاضر در
بازی های آسیایی جاکارتا خواهند بود.

چابکسوارانبرتر
هفته هفتم کورس بندرترکمن
مشخصشدند

گروه ورزش��ی � هفته هفتم کورس تابستانه
اسبدوانی بندرترکمن در مجموعه سوارکاری
این شهرس��تان برگزار شد.چابکسواران با ۴7
راس اس��ب از نژادهای ترکمن و دوخون در
مجموع شش دور کورس به مسافت یکهزار
متر رابت های این هفته را برگزار کردند.
برتری سوارکاران این هفته این نفرات بودند؛
دور نخست :نورمحمد بهادر با اسب آتا بیگ،
طاهر گوگ نژاد با اس��ب دل آرا 3و پیمان قلر
عطا با اسب آرای گزل
دور دوم :امیر مختومی با اس��ب هاکتان،قربان
محمد اودک با اسب آسناخانم و رامین قهرمانی
با اسب سریما
دور س��وم :آق اویلی بش��گرد با اسب میس
کوئین ،س��تار مهرانی با اسب مجیک بوی و
علیرضا قرنجیک با اسب نیک نیکتا
دورچهارم :س��تار مهرانی با اس��ب سویای،
نورمحمد بهادر با اس��ب نیو کاس��یک و آق
ایولی بشگرد با اسب آزادی
دور پنجم :س��تار مهرانی با اس��ب دازجاوید،
علیرضا شامیر با اسب یاشار  ۲و امیر مختومی
با اسب شیدابن
دور ششم :رامین قهرمانی با اسب زیبای گنبد،
قربان محمد اودک با اسب وروجک گمیشان و
آق اویلی بشگرد با اسب آیدفل سرداری
اسب های آل ساقر ،کیهان سلیم ،دیمیتری پایت
رومن تاب ،نیوگل ،ملسه ،گل پسر ،بروان استار،
راک استار و داز تاجر از مسابقات هفته هفتم
کنار گذاشته شدند .

فراخوان سرمربی گلستانی تیم ملی

 2گلستانی در اردوی
تیم م ّلی فوتبال دختران

گروه ورزشی � از سوی سرمربی گلستانی
تیم مل��ی فوتبال دخت��ران نوج��وان ایران
 ۲گلس��تانی ب��ه اردوی آماده س��ازی این
تیم دعوت شدند.ش��ادی مهینی س��رمربی
گلس��تانی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان
ایران اردوی تیمش را از روز چهارشنبه این
هفته در کمپ تیم های ملی فوتبال واقع در
تهران برپا کرد.
در ای��ن اردو که تا  ۲1م��رداد ادامه دارد ۲8
بازیکن از سراس��ر کش��ور به تمرینات تیم
ملی فرا خوانده شدند.در جمع اردونشینان
تیم ملی ،هستی حس��ینی و لیلی نجاتی از
گلس��تان حضور دارند.زهرا کیانی ،شقایق
معتمدی ،سارا دیدار ،مریم سلیمانپور ،مهدیه
محمدزاده ،هلیا پیلتن ،فاطمه س��رورزاده ،
اسرا روس��تا ،محدثه زلفی ،نازنین دواتگر،
زینب اسماعیلی ،هانیه تنکابنی ،نگین زندی،
رقیه جال نس��ب ،نسترن اس��دی ،فاطمه
رحمانی فرد ،مریم صفا راستگو ،فاطمه صفا
راس��تگو ،زهرا جوانمردی ،نرگس طاهری،
مریم عباس��ی ،زینب عباس��پور ،نس��رین
رضایی ،مونا ثریا بین ،سیده زهرا معصومی
و بیتا ابراهیمی دیگر اردونش��ینان تیم ملی
فوتبال دختران نوجاون ایران هستند.

