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پیشنهاد  ۲برابری
دیگر تیمها به  ۲بازیکن
موردنظر شهرداری گرگان

تور جهانی تک ستاره والیبال ساحلی بندرترکمن این هفته در حالی با قهرمانی ایران به پایان رسید که پیش از این ایران برای سه سال متوالی میزبان تور سه ستاره بود؛

فدراس��یون کش��تی موضوع اعزام ناقص تیم
های ملی کش��تی به رقابتهای بزرگساان و
زیر  ۲۳س��ال قهرمانی جهان را به مدیران تیم
ه��ای ملی اباغ کرد.با توج��ه به این که برای
اع��زام هریک از تیم های منتخ��ب و یا ملی
کشتی ایران به مسابقات بین المللی در بودجه
مصوب فدراسیون ،اعتبار مشخصی پیش بینی
شده است ،متاسفانه افزایش چند برابری نرخ
ارز ،عدم تخصیص ارز با نرخ حمایتی از سوی
بان��ک مرکزی به فدراس��یون ها و هزینههای
چند برابری خرید بلیط ،فدراسیون کشتی را به
ناچار و برخاف برنامه ها و مصلحتهای فنی
مجبور به اتخاذ سیاست انقباضی جدیدی کرده
اس��ت .از این رو فدراسیون کشتی با توجه به
اهمیت هر دو رقابت های جهانی بزرگساان
و زیر  ۲۳ساله های جهان که با فاصله دو هفته
در مجارس��تان و رومانی برگزار می شود و در
نظر گرفتن جرایم مالی سنگین از سوی اتحادیه
جهانی در صورت حضور نیافتن در این رقابت
ها ،به مدیران تیم های ملی کشتی بزرگساان و
امید در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی اباغ کرد
تا جهت اعزام ناقص و تنظیم محدود نفرات تیم
های ملی در کنار هم برای رقابت های جهانی
اقدام کنند.پیش از این با تصمیم فدراس��یون
کشتی سفر تیمهای منتخب بزرگساان کشتی
آزاد به تورنمنت های سرکیس��یان ارمنستان و
مدوید باروس ،کشتی آلیش مردان و زنان در
جشنواره جهانی عشایری در قرقیزستان ،کشتی
آزاد امید در تورنمنت سرکس��یان ارمنس��تان،
کش��تی فرنگی امید در جام صربستان ،کشتی
فرنگی بزرگس��اان در جام اولگ کارایف در
کشور باروس و رقابت های ساحلی قهرمانی
جهان در ترکیه ،لغو شده بود.

کیروش:

حمایت نشدن تیم ملی باعث
شرمساری هواداران است

کی روش میگوید بعضی اوقات مطلب اصلی
تعقیب کردن غیر ممکن ها نیس��ت بلکه می
تواند بهبود بخشیدن شرایط گذشته باشد.
بخشی از پیام دوم سرمربی تیم ملی فوتبال ایران
درباره جام ملت های آس��یا  – ۲۰۱۹امارات؛
«تضعیف کردن و یا از دست دادن کسب مقام
در جام ملتهای آسیا ،در حقیقت یک بیاحترامی
به تمامی فداکاریها و تعهداتی اس��ت که از
طرف مربیان و بازیکنان در چند سال گذشته
انجام شده است .عدم حمایت از برنامه آماده
س��ازی تیم ملی بص��ورت موث��ر و در زمان
مناس��ب ،با منابع و راهکارهای واقعی باعث
ناامیدی هواداران تیم ملی خواهد شد و باعث
شرمس��اری و تحقیر تمام رویاها و توقعات
هوادارانی است که با توجه به دستاوردهای تیم
ملی بااتر نیز رفته است .بعضی اوقات مطلب
اصلی تعقیب کردن غیرممکنها نیست بلکه
میتواند بهبود بخشیدن شرایط گذشته باشد».

داورزنی:

همه فدراسیونها در
برابر قانون منع بکارگیری
بازنشستههایکسانهستند

وقتیستارهایدركارنيست!
تنزّل تور جهانی از سه ستاره به تک ستاره ،نه تعبیری از توسعه یافتگی است و نه می توان از آن به عنوان حرکتی رو به جلو در ورزش یاد کرد

رقیه مسلمی پور� تورهای جهانی تک ستاره والیبال ساحلی
به میزبانی استان های ش��مالی ایران ،از گلستان آغاز شد؛
استانی که برای نخستین بار میزبان چنین رقابت هایی در
سطح جهان شد تا در بندرترکمن پذیرای تیم های شرکت
کنن��ده در این بازی ها باش��د .از انصاف ب��ه دور خواهد
ب��ود اگر از میزبانی خوب و راضی کننده ی گلس��تانی ها
و مهمتر ،اس��تقبال کم نظیر هواداران این رشته که حیرت
و تحس��ین نماینده فدراسیون جهانی را نیز برانگیخت ،به
سادگی گذشت ا ّما آنچه در برگزاری چنین رقابت هایی،
تأمل برانگیز و نزد دست اندرکاران والیبال ساحلی کشورمان
نیازمند تدابیر بهتری است توجه جدّی به تیم های شرکت
کننده و نفراتی ست که وارد میدان این مسابقات می شوند.
تور جهانی تک ستاره ،آنگونه که از نامش پیداست پایین
ترین س��طح تورهای جهانی در این رشته است که در آن
از تیم های مطرح و بهتر بگوییم تیم های ستاره دار خبری
نیست؛ چه آنکه در تور جهانی تک ستاره بندرترکمن نیز جز
این نبود .رقابت های تور جهانی تک ستاره بندرترکمن این
هفته در حالی با شرکت  ۱۳تیم از  ۶کشور برگزار شد که از
این تعداد  ۸تیم ایرانی بودند!
تور تک ستاره؛ یک گام به عقب!
گلستان ،بندرترکمن /همه چیز مهیای پذیرایی از میهمانان
داخلی و خارجی تور جهانی تک س��تاره والیبال ساحلی
ایران بود؛ جایی که س��احلی بازان م ّل��ی زیادی را به خود
دیده است .درحالی که قرار بود تور جهانی تک ستاره در
این شهر با حضور  ۱۰تیم خارجی شامل چک (یک تیم)،
س��احل عاج (یک تیم) ،قزاقستان ( ۴تیم) ،تایلند ( ۲تیم)،
عمان ( ۲تیم) برگزار ش��ود اما یکباره  ۳تیم از قزاقستان از
حضور در این مسابقات انصراف دادند و عمانی ها نیز غیبتی
ناگهانی و بی اطاع ،برگزارکنندگان را غافلگیر کردند.
بعد از پایان تور جهانی تک ستاره بندرترکمن ،این تورها
این هفته در بابلسر (شنبه تا جمعه) و بندرانزلی (هفته آینده)
در حالی ادامه می یابد که به نظر می رسد تأثیر چندانی در
ارتقای سطح فنّی والیبال ساحلی ایران نداشته باشد؛ چراکه
وقتی از حضور پرتعداد تیم های صاحب نام و دارای ستاره
ِ
صرف حضور تعداد انگشت شمار تیم های
خبری نباشد
خارجی با مهره هایی نه چندان پرفروغ ،منفعتی برای والیبال
ساحلی کش��ورمان و میزبان ها دربر نخواهد داشت .ایران
در حالی میزبان تورهای جهانی تک ستاره در استان های
شمالی کش��ور شده است که پیش از این تور جهانی سه
ستاره را حتی با حضور بیش از  ۸۰تیم از  ۳۶کشور دنیا به
مدت سه سال برگزار کرده بود .در حالی که فریدون الهامی
رییس سازمان ساحلی فدراسیون والیبال کشورمان ،توسعه

در پایان المپیاد جهانی شطرنج رخ داد؛

دستیابیپرهاممقصودلو
به ریتینگ ۲6۸۵

گروه ورزش��ی � سرمربی ملوان بندرگز پس از شکست
مقاب��ل نماین��ده چهارمحال و بختی��اری در هفته ماقبل
پایانی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور ،گفت :در روزی
که مس��تحق باخت نبودیم تن به شکست دادیم.مهران
شهسوار با انتقاد شدید از عملکرد تیم داوری این دیدار،
عنان کرد :تیم داوری بس��یار ضعیف و پایین تر از سطح
لیگ برتر قض��اوت کردند .هرچن��د موقعیت های گل
بیشماری برای مهاجمان ملوان خلق شد ،اما بی دقتی و
نداشتن تمرکز کافی سبب شد تا ملوان نتواند به گل های
بیشتری دست یابد و در روزی که مستحق باخت نبودیم،

هافبکگلستانیپرسپولیس:

مع��اون ورزش قهرمان��ی وزارت ورزش و
جوانان گفت :افراد بازنششته در هیأت رییسه
فدراسیون ها می توانند نقش خوبی ایفا کنند و
از فکر و تجربه آنها برای پیشرفت ورزش کشور
استفاده شود.محمدرضا داورزنی« :قانون قانون
اس��ت و قطعا باید اجرا شود و همه فدراسیون
های ورزشی هم در برابر قانون منع بکارگیری
یکسان هس��تند و دولت هم فرصت  ۶۰روزه
داده و از طرفی تصمیم دولت هم نیس��ت چه
بسا دولت هم خیلی خوشحال نباشد چرا که
بسیاری از نیروهای با تجربه خود را از دست
می دهد اما باید از این دیدگاه بنگریم که اجرای
این قانون فرصت مناس��بی به جوانان است که
آینده س��ازان کشور هستند .از طرفی دولت در
ای��ن قانون دخالتی ندارد و اج��را خواهد کرد.
وقتی هم قانونی اعام می شود دیگر در قالب
قوانین عمومی کش��ور است و برای یک رشته
و یا فدراسیون خاص نیست بنابراین وقتی یک
دستگاهی در قانون شمولیت پیدا می کند نمی
تواناعمالسلیقهشخصیشودبنابراینهمهباید
قانون را اجرا کنند و وزارت ورزش و جوانان هم
ملزم به اجرای قانون است.

میخواهم در تیم م ّلی
تواناییهایم را نشان دهم

جدایی سردار آزمون از تیم ملی ظاهرا ً به روزهای آخر
خود نزدیک می ش��ود و مهاجم ش��ماره  ۱۰تیم ملی
ب��ه زودی تمرینات خود را برای جام ملت ها ازس��ر
خواهد گرفت.بحث خداحافظی سردار آزمون از تیم
ملی و بازگشت یا عدم بازگشت او به این تیم در ماه
های بعد از جام جهانی به س��وژه داغ رسانه ها تبدیل
ش��ده اس��ت اما حاا پیج اینستاگرام باش��گاه روبین
کازان ،خبر بازگشت این بازیکن را می دهد؛ «سردار
به کم��پ تمرینی تیم ملی ایران رفت��ه که عضوی از
این تیم در جام ملت های آس��یا باش��د که قرار است
در س��ال  ۲۰۱۹برگزار ش��ود .او خ��ود را برای بازی

این اس��تقبال ب��ی نظیر بود و ما قدردان مردم گلس��تان
و بندرترکمن هس��تیم؛ «در کمتر جایی به این صورت
از بازی های تورجهانی اس��تقبال می ش��ود .همچنین
نیروه��ای دولت��ی و مح ّلی همکاری بس��یار خوبی در
برگزاری این رقابت داش��تند که جای تقدیر دارد .ما در
فدراس��یون به دنبال به کارگیری از عنصر مردم هستیم.
اس��تقبال خوب مردم در رقابت های بین المللی متعدد
والیبال در ایران س��بب می ش��ود تا م��ا در مجامع بین
المللی قاطعانه در خواست میزبانی کنیم .هیچ تأسیساتی
در استادیوم ساحلی بندرترکمن وجود نداشت که اان
فراهم ش��ده اس��ت ،ما تاش می کنیم تا امکاناتی بهتر
برای اینجا فراهم کنیم».

ی این ورزش در سراسر ایران را هدف این میزبانی ها عنوان
کرده است ا ّما بر کسی پوشیده نیست که تن ّزل تور جهانی از
سه ستاره به تک ستاره ،نه تعبیری از توسعه یافتگی است و
نه می توان از آن به عنوان حرکتی رو به جلو در ورزش
یاد کرد .بهتر آن اس��ت که دس��ت اندرکاران س��ازمان
ساحلی فدراسیون والیبال به دنبال دستاوردی بهتر برای
این رشته باشند.

احمدضیایی رییس فدراس��یون والیبال ایران ،امیرحسین
منظمی دبیر فدراسیون ،سیدمناف هاشمی استاندار گلستان،
رامین نورقلیپوری نماینده م��ردم بندرترکمن در مجلس
شورای اسامی مهمانان ویژه تور جهانی بندرترکمن بودند.
نمایندهفدراسیونجهانیوالیبال:
حاا زمان پیشرفت ایران در والیبال ساحلی است
نیکوس س��وفیانوس که به عنوان ناظر فدراسیون جهانی
والیب��ال بر تور جهانی بندرترکمن نظارت داش��ت با ابراز
رضایت از روند برگزاری مس��ابقات ،استقبال تماشاگران
گلس��تانی را ش��گفت انگیز توصیف و عنوان کرد :حاا
زمان پیشرفت ایران در والیبال ساحلی است؛ «ایران قدمت
زیادی در والیبال دارد و وقت آن رسیده است که حاا ایران
پیشرفت خود را در زمینه والیبال ساحلی نشان دهد .ایران
س��ه س��ال در کیش از تور جهانی سه ستاره میزبانی کرده
است ،قطع ًا تجربه برگزاری تور جهانی سه ستاره کیش ،به
برگزاری هرچه بهتر تورهای کاسپین سریز کمک خواهد
کرد .به اعتقاد من ،تورهای کاس��پین سریز فرصت خوبی
برای کسب تجربه بیشتر بازیکنان ساحلی ایران است».

سکوهای تور جهانی بندرترکمن زیرپای گلستانی ها
با تمام آنچه عنوان شد ،اما میزبانی گلستانی ها و استقبال
هواداران والیبال ساحلی این منطقه از تور جهانی تک ستاره
بندرترکمن ،نقطه ق ّوت این بازی ها بود ،رقابت هایی که البته
حاوت خاصی نزد گلستانی ها داشت؛ والیبال ساحلی ایران
هر سه سکوی قهرمانی ،نایب قهرمانی و سومی این تور را
در حالی به خود اختصاص داد که از شش بازیکن این سه
تیم ،پنج بازیکن گلستانی بودند .در رقابت های تور والیبال
ساحلی تک ستاره جهان به میزبانی بندرترکمن ،ایران یک با
ترکیب آرش وکیلی و بهمن سالمی (هر دو از گلستان) به
عنوان قهرمانی دست یافت .تیم ایران دو با ترکیب رحمان
رئوفی و عبدالحامد میرزاعلی (هر دو از گلس��تان) به مقام
نائب قهرمانی و تیم ایران س��ه با ترکیب آق محمد ساق
(از گلستان) و عباس پورعسگری (از مازندران) سوم شد.
این بازیکنان به همراه دیگر تیم های شرکت کننده در تور
بندرترکمن ،روانه ی بابلسر شدند تا روز جمعه تور جهانی
تک ستاره شمال ایران را در این شهر به پایان برسانند.

رییس فدراسیون والیبال ایران:
برای فراهم کردن امکانات بیش��تر برای مردم گلس��تان
تاش می کنیم
احمد ضیایی رییس فدراسیون والیبال با اشاره به استقبال
چش��مگیر ه��واداران والیبال در بندر ترکم��ن ،می گوید

گروه ورزش��ی � در پایان مس��ابقات المپیاد جهانی
شطرنج در بخش استاندارد شطرنجبازان کشورمان
«پره��ام مقصودلو» با  ۲۶۸۵واح��د ریتینگ در رده
پنجاه و هش��تم برترین ش��طرنجبازان جهان و اول
برترین شطرنجبازان زیر  ۱۸سال جهان قرار گرفت.
در پایان المپیاد جهانی ش��طرنج در گرجستان ،تیم
زن��ان در رده چهاردهم و تیم م��ردان ایران در رده
هفدهم ایستادند.چهل و سومین دوره المپیاد جهانی
ش��طرنج پ��س از  ۱۱دور رقابت ش��طرنج بازان از

 ۱۸۷کش��ور به پایان رسید.در دور یازدهم تیمهای
مردان و بانوان ایران به ترتیب مقابل گرجستان  ۲و
گرجس��تان  ۳قرار گرفتند و برابر آنها پیروز شدند.
تیم مردان ایران در دور یازدهم موفق ش��د با نتیجه
 ۲.۵بر  ۱.۵برابر تیم گرجس��تان  ۲برنده ش��د و با
کس��ب  ۷برد ،یک تس��اوی و  ۳باخت به کار خود
در ای��ن تورنمنت پای��ان داد .در این دیدار علیرضا
فیروزجا و پویا ایدنی پیروز شدند ،پرهام مقصودلو
ش��طرنج باز گلس��تانی مس��اوی کرد و محمدامین

سرمربی ملوان بندرگز پس از شکست مقابل نماینده چهارمحال و بختیاری:

مستحق باخت نبودیم !
تن به شکست دادیم.شهسوار معتقد است در صحنه گل
سوم تیم شهدای چلیچه ،توپ از خط دروازه ملوان عبور
نکرده بود و داور در تکمیل س��وت های اشتباه خود ،به
اشتباه این توپ را گل اعام کرد.تیم فوتبال ملوان بندرگز

نماینده استان گلستان در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور،
در هفته ماقبل پایانی لیگ در مصاف با ش��هدای چلیچه
چهار و محال و بختیاری با نتیجه س��ه بر دو شکس��ت
خورد.محس��ن تقی پور و محمود ام��ان اللهی به همراه

گروه ورزشی � هافبک گلستانی تیم فوتبال پرسپولیس
ته��ران میگوید از ای��ن که به تیم ملی دعوت ش��ده،
خوشحال است.احمد نوراللهی در حاشیه تمرین تیم ملی
اظهار کرد :خوشحالم که به تیم ملی دعوت شدم .همیشه
گفتهام که آرزوی هر بازیکنی است که پیراهن تیم ملی را
بپوشد .من هم از این قضیه مستثنی نیستم.
وی بیان کرد :از کادر فنی تشکر میکنم که من را به تیم
ملی دعوت کردند ،امیدوارم که بتوانم جواب اعتمادشان
را داده و ب��ه نحو احس��ن در تمرینها خودم را نش��ان

بدهم.نوراللهی درباره دیدار دوس��تانه برابر بولیوی هم
گفت :طبیعت ًا بازیها دوستانه همیشه وجود دارد ،با این
بازیهای دوستانه همیشه تیم آماده و سرحال خواهد بود.
امیدوارم بازی خوبی باشد.هافبک گلستانی پرسپولیس
درباره این که چقدر امید دارد در جام ملتهای آسیا در
تیم ملی حضور داشته باشد ،گفت :باید همه تاشم را به
کار بگیرم ،واقع ًا انگیزه دارم که کار کنم .این دعوت هم
انگیزه مضاعفی برای من خواهد بود که بتوانم در تمرینها
خودم را نشان دهم .من همه تاشم را میکنم.

روبین کازان اعام کرد؛

بازگشت سردار آزمون به تیم م ّلی ایران
دوس��تانه با بولیوی در اکتبر آم��اده می کند».کارلوس
کی روش که نش��ان داده به سبک بازی آزمون عاقه
زی��ادی دارد در اولین اردو بعد از جام جهانی ۲۰۱۸
او را ب��ه تیمش دع��وت کرد که ای��ن موضوع باعث
انتقاد بس��یاری از کارشناسان به سرمربی تیم ملی شد

اما هرچه که بود کی روش از نظر خود برنگش��ت و
با وجود غیبت س��ردار در اردوی قبل��ی نام او را در
اردوی ت��ازه هم در فهرس��ت گنجان��د .در این مدت
مهدی تاج رییس فدراس��یون فوتبال هم برای راضی
کردن سردار به بازگش��ت جلساتی با او برگزار کرده

رییس سازمان والیبال ساحلی فدراسیون والیبال ایران:
کاسپین سریز یک فرصت برای والیبال ساحلی ایران است
فریدون الهامی رییس سازمان والیبال ساحلی فدراسیون
والیب��ال کش��ورمان نیز با بیان اینک��ه «در دوران تحول
والیبال س��احلی در ایران هس��تیم» برگ��زاری تورهای
جهانی تک ستاره کاسپین سریز را یک فرصت برای این
رش��ته می داند؛ «هدف از میزبانی تورهای جهانی تک
س��تاره کاسپین سریز ،توس��عه والیبال ساحلی در ایران
است .ما هر ساله در کیش از تورهای سه ستاره میزبانی
می کردیم اما در آنجا مردم کمتر با تور جهانی آش��نایی
داشتند و از آن استقبال می کردند .کمبودها قطع ًا وجود
دارد ،نبود زیرساخت ها مشکاتی ایجاد می کند و ما با
اخذ میزبانی در تورهای جهانی قصد داریم زیرساخت
ها را در اس��تان های کش��ور فراهم و با نگاه متواضعانه
والیبال ساحلی را در کشور توزیع کنیم».
مدیرکل ورزش و جوانان گلستان:
تورجهانی تک ستاره در گلستان تکرار می شود
بهمن طیبی مدیرکل ورزش و جوانان گلستان می گوید:
با حمایت فدراس��یون والیبال قصد داریم تورجهانی تک
ستاره والیبال را هرساله در بندرترکمن برگزار کنیم؛ «گلستان
پایتخت والیبال ساحلی ایران است و افتخار می کنیم که هر
چهار بازیکن تیم های ملی الف و ب از این استان هستند.
ترکمن صحرا جزو مراکز والیبال استان بوده و حق مردم این
منطقه است تا بزرگترین رویداد ورزشی مورد عاقه خود
را از نزدیک ببینند .میزبانی بندرترکمن سبب شد تا نخستین
استادیوم والییال ساحلی استان گلستان را در این شهرستان
به��ره برداری کنیم .اگرچه برخی از تیم ها انصراف دادند،
اما درمجموع برای ما که اولین دوره برگزاری تورجهانی را
تجربه کرده ایم رویداد بسیار خوبی بوده است».
طباطبایی شکس��ت خورد.در پایان مس��ابقات ،تیم
مردان ایران با کس��ب  ۱۵امتی��از بین  ۱۸۵تیم در
رده هفدهم قرار گرفت .پرهام مقصودلو  ۱۷س��اله
که به تازگی به عنوان قهرمانی جوانان جهان دست
یافته است ،به همراه پویا ایدنی ،علیرضا فیروزجا،
محمدامین طباطبایی و مسعود مصدق پور اعضای
تیم ایران در این تورنمن��ت بودند.پرهام مقصودلو
عنوان قهرمانی ش��طرنج سریع نوجوانان جهان را
نیز در کارنامه دارد.
فرید مهدوی تیم داوری این بازی را تشکیل می دادند و
محمد بنی مهد کیوانی وظیفه نظارت برعملکرد داوران را
برعهده داشت.حسن عبدالهی ،علی درویش متولی ،میاد
درزی ،حمیدرضا ربانی ،وحید قلی پور ،عیس��ی کمال
غریبی ،علیرضا خسروی ،مهدی ابراهیمی ،سعید صادقی،
امیر خزایی ،دانیال جهانبازی ،محمد ایرجی و محمدرضا
ولی پور ،بازیکنان این فصل ملوان هستند.
گفتنی است ،در پایان هفته بیست و یکم این بازی ها ،تیم
پارس جنوبی بوشهر همانند دوسال گذشته قهرمان لیگ
برتر سال  ۹۷شد.

رئیس هیئت بس��کتبال اس��تان گلس��تان از
پیشنهاد دو برابری دیگر تیم ها به دو بازیکن
مورد نظر تیم بسکتبال شهرداری گرگان خبر
داد.ب��ه گزارش مهر ،اس��ده کبیر در صحن
ش��ورای اس��امی ش��هر گرگان با اشاره به
شرایط مطلوب تیم بسکتبال شهرداری گرگان
اظه��ار کرد :با دو بازیکن ملی به جمع بندی
رسیده بودیم و قرار بود برای انعقاد قرارداد به
گرگان بیایند که پرواز آن ها به دلیل شرایط
بد آب و هوایی لغو شد.کبیر ادامه داد :در این
فاصله آن ها با تیم پتروش��یمی به مسابقات
آس��یا رفتند و بعد از برگشت از مسابقات به
آن ها دو برابر قیمت توافقی ما ،توس��ط تیم
ها دیگر پیش��نهاد ش��د.وی گفت :البته ما از
حقوق تیم خود دفاع خواهیم کرد اما اگر آن
ها قرارداد بسته باشند کار دشوار می شود.کبیر
خاطرنشان کرد :در مجموع تیم شرایط خوبی
دارد و تدابیری اندیشیده ایم که تیم باکیفیتی
روانه مسابقات کنیم.

آغاز پارالمپیک قاره کهن؛

 4گلستانی در جاکارتا برای
کسب مدال می جنگند

گروه ورزش��ی � با آغاز بازی های پاراآسیایی
 ۲۰۱۸ب��ه میزبانی اندونزی ۴ ،گلس��تانی در
ترکیب تیم های ملی والیبال نشسته ،بسکتبال
با ویلچر و دوومیدانی برای کسب مدال تاش
می کنند.سومین دوره بازی های پاراآسیایی و
بزرگترین رویداد ورزش معلوان قاره کهن از
روز شنبه هفته جاری در جاکارتا آغاز شد.
در ای��ن رقابت ها که  ۲۰۹ورزش��کار ایرانی
ش��رکت دارند ورزش جانب��ازان و معلوان
گلس��تان ۴ ،نماینده دارد.در ب��ازی های این
دوره ،همانند دوره گذشته احمد ایری در تیم
ملی والیبال نشسته مردان و زهرا دانایی طوس
در تیم ملی والیبال نشسته بانوان حضور دارند؛
تی��م هایی که اگر اتفاق خاصی برایش��ان رخ
ندهد ش��انس قطعی مدال طا هستند.احمد
ایری برای س��ومین بار حضور در بازی های
پاراآسیایی را تجربه می کند.گلستانی ها در تیم
ملی بسکتبال با ویلچر نیز یک نماینده دارند.
عبدالجلیل قرنجیک که به تازگی به همراه این
تیم مقام چهارمی جهان را به دست آورده است
در ترکیب تیمی به میدان جاکارتا گام گذاشته
که همواره جزو تیم های پرقدرت آس��یا و از
مدعیان جهان محسوب می شود.قرنجیک در
چند سال اخیر عضو ثابت تیم ملی بسکتبال با
ویلچر ایران بوده است.
اما نماینده گلس��تان در تیم مل��ی دوومیدانی
معلوان ایران در بازی های پاراآسیایی جاکارتا،
نورمحمد آرخی اس��ت؛ او اولین گلس��تانی
ش��رکت کننده در ورزش های انفرادی تاریخ
بازی های آسیایی اس��ت که در رشته پرتاب
دیسک به میدان می رود.
نورمحمد آرخی با سابقه ی کسب مدال طا
و برنز مسابقات جهانی کره جنوبی ،مدال طا
و نقره مس��ابقات جهانی امارات و مدال برنز
مس��ابقات جهانی تونس ،به دنبال شکس��تن
رکورد آسیا و کسب مدال طا در اولین تجربه
حضور خود در این بازی هاست.

قهرمانی پینگ پنگ باز گلستانی
در رقابت های هوپس کشور

بود که ظاهرا ً موفق ش��ده رضایتش را برای برگشتن
به تیم ملی جلب کند.طبق اعام باشگاه روبین کازان،
سردار آزمون باید از امروز در تمرین تیم ملی شرکت
کند؛ حضوری که تمرینات تیم کی روش را پرس��تاره
ت��ر خواهد ک��رد .اینکه آزمون بع��د از غیبت در یک
اردوی ملی در مس��ابقه بولیوی به میدان خواهد رفت
موضوع دیگری اس��ت اما بازگشت او به اوج آمادگی
و البت��ه درخش��ش بازیکنانی مثل س��امان قدوس در
مس��ابقات باشگاهی نوید رقابتی جدی در اردوی تیم
ملی برای جام ملتهای آس��یا می ده��د .رقابتی که به
سود تیم ملی تمام خواهد شد.
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گروه ورزش��ی � پینگ پنگ باز گلس��تانی
قهرمان مس��ابقات تنیس روی میز پس��ران
انتخابی هوپس کش��ور ش��د.رضا شریعتی
نونهال گلس��تانی در پایان مسابقات تنیس
روی میز انتخابی هوپس پس��ران کشور بر
بلندای سکوی قهرمانی ایستاد.
مس��ابقات تنیس روی میز انتخابی هوپس
پس��ران کش��ور به صورت دوره ای و طبق
جدول مصوب فدراس��یون تنیس روی میز
جمهوری اس��امی ای��ران بع��د از  ۳روز
رقابت تنگاتنگ پینگ پنگ بازان کشور در
سالن شهید عضدی تهران به پایان رسید و
برترین های خود را شناخت.
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