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توانایی بانوان ایران را نشان دادیم

جباری زاده مشاور ورزش محالت شد

جهان
به بارسلونا بر نمی گردم

سرمربی بایرنمونیخ تاکید کرد که مربیگری او در بارسلونا بخشی از زندگیاش بود
که به پایان رسیده است و دوباره به آن برنخواهد گشت .به گزارش ایسنا ،بارسلونا
رسیدن به قله فوتبال جهان را بدون شک مدیون پپ گوآردیوال است .این مربی
اسپانیایی که از محصوالت آکادمی الماسیا بود چهار سال پر ازموفقیت را در آبی-
اناریها سپری کرد و توانست این تیم را در جامهای مختلفی به قهرمانی رساند.
گوآردیوال چهار سال در بارسلونا مربیگری کرد و در این چهار سال توانست  14جام
را برای آبی-اناریها به ارمغان آورد و این او را به بهترین سرمربی تاریخ این باشگاه
اسپانیایی تبدیل میکند .بارسلونا بعد از جدایی گوآردیوال دیگر روزهای خوبی را
تجربه نکرد .نه ویالنووا و نه خراردو مارتینو نتوانستند دوران طالیی گوآردیوال در
آبی-اناریها را دوباره تکرار کنند .االن هم که انریکه نتوانسته انتظارات را برآورده
کند و از آن بارسلونای قدرتمند دوران گوآردیوال خبری نیست.

حمیده عباسعلی که توانست اولین بانوی کاراته کای ایران لقب گیرد که مدال جهانی
کسب می کند گفت :خوشحالم که توانستیم توانایی کاراته ایران را به همه جهانیان نشان
دهیم .نایب قهرمان کاراته جهان در وزن +68کیلوگرم کومیته انفرادی اظهار کرد :خیلی
خوشحالم اولین بانوی ایرانی هستم که در اولین حضور جهانی توانستم نایب قهرمان شوم.
این برایم خیلی لذت بخش است .خوشحالم توانایی کاراته ایران را نشان دادیم .وی افزود:
قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی جهان هم گفته بودم که می روم تا بهترین عملکردم
را ارائه کنم که خوشبختانه در اولین حضور هم من و هم کاروان ایران تاریخ ساز شدیم.
قهرمان کاراته آسیا گفت :این خیلی خوشحال کننده است که بانوان ایران در اولین حضور
خود توانستند این همه موفق باشند و به دو مدال مهم دست پیدا کنند .وی در مورد رقبای
خود در این دوره از رقابتهای جهانی افزود :من برای رسیدن به این مدال ارزشمند پنج
مبارزه انجام دادم که حاصل آن چهار پیروزی و یک شکست بود .در مبارزه فینال که واقعا
سخت بود حریف مصری ام خوب بود.

مــیـــز خـبـــــــــــــــــر

گــــزارش خبـــــری

تقدیرمدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان
غالمعلی دانشور مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان به
پاس خدمات صادقانه و رشد توسعه ورزش و جوانان استان
در بخش ورزش رتبه هشتم و کسب  5پله صعود ودر
بخش جوانان رتبه دوم کشور داز سوی رحمانی مدیرکل
هماهنگی امور استانها در وزارت ورزش و همچنین با اهدای
لوح سپاس مورد تشویق و قدردانی قرار گرفت .

رئیس اداره ورزش و جوانان قشم تاکید کرد :

احیای ورزش های بومی و روستایی در قشم
گروه ورزشی:

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قشم بر اهمیت احیاء
و تقویت ورزش و بازی های بومی و روستایی در جزیره قشم
تاکید کرد .علی خواجه فینی در نخستین نشست اعضای هیات

مدیره هیات روستایی و بازی های بومی و محلی قشم با بیان
این مطلب گفت :ظرفیت های بالقوه ورزشی در روستاهای
جزیره قشم باید با برنامه های جامع شناسایی ،تقویت و مورد
بهره برداری قرار گیرند.وی افزود :ظرفیت ورزش قشم باید از
طریق استعدادیابی جوانان پرشور در روستاها و نیز استفاده از
اعتبارات ورزش های روستایی تقویت شود.به گفته رئیس اداره
ورزش و جوانان شهرستان قشم ،تنظیم تقویم بازی ها و ورزش
های بومی و محلی برای برگزاری مسابقات در سطح شهرستان،
استان و فراتر از آن نیز بسیار حائز اهمیت می باشد.شریف
شریفی نژاد عضو هیات مدیره هیات روستایی و بازی های بومی
و محلی قشم نیز در این نشست ،گفت :استفاده از ظرفیت جوانان
و نوجوانان در  61روستای جزیره قشم به توسعه ورزش این
منطقه کمک خواهد کرد.وی افزود :روستاهای سراسر کشور از

جمله روستاهای قشم خوشبختانه از امکانات نسبتا خوب ورزشی
برخوردار هستند و باید از این فرصت برای معرفی نبوغ و توانایی
همه ورزشکاران روستایی در رده های مختلف سنی استفاده کرد.
به گفته وی ،برگزاری مسابقات ورزشی بین ورزشکاران منتخب
روستایی و برگزیدگان ورزش شهرهای قشم ،درگهان و سوزا
برای تقویت سطح ورزش در این منطقه بسیار حائز اهمیت است.
عبدالرحیم رضوانی رئیس هیات روستایی و بازی های بومی و
محلی قشم نیز طی سخنانی گفت :ایجاد خانه ورزش روستایی
در قشم و استفاده از پتانسیل باالی ورزشی در روستاهای جزیره
قشم از برنامه های اولویت دار ما است.وی با اشاره به اهمیت پویا
سازی فعالیت هیات روستایی و بازی های بومی و محلی قشم
افزود :انواع ورزش ها و بازی های متداول روستاهای قشم برای
ثبت شدن به اداره ورزش و جوانان قشم معرفی می شوند.وی با
اشاره به اینکه مسابقات فوتبال جوانان استان هرمزگان تا یک ماه
و نیم آینده برگزار خواهد شد ،از تالش مضاعف برای استفاده
از افراد توانمند در این حوزه ،جهت حضور موفق در مسابقات
استانی خبر داد.

پیروزی نونهاالن البدر بندرکنگ
تیم نونهاالن البدر بندرکنگ هفته سوم لیگ برتر نوجوانان
فوتبال کشور میهمان تیم ذوب آهن اصفهان بود و در
یک بازی زیبا توانست تیم قدرتمند ذوب آهن را در خانه
شکست دهد.تیم نونهاالن البدر با هدایت رضا دهقان
همچنان به موفقیت های خود ادامه می دهد و با روندی
که در پیش دارد می توان به جایگاه مناسبی در این فصل
از رقابتها امیدوار بود.گل البدریها را در این دیدار علی اصغر
بامری و نیما انصاری به ثمر رساندند و توانستند به همراه
تاثیرگذاری در کسب  ۳امتیاز ارزشمند ،خودشان را نیز در
جمع گلزنان نونهال البدر بندرکنگ قرار دهند.زمان دیدار
هفته چهارم هنوز از سوی کمیته مسابقات اعالم نشده اما
آنچه احتمال دارد اینکه نونهاالن البدر در هفته چهارم
میهمان تیم سپاهان اصفهان خواهد بود.

هفته نخست والیبال قهرمانی باشگاه های برتر ایران ؛

آلومينيـوم المهـدي

«توانیر الف» قهرمان مینی بسکتبال خردساالن شد

گروه ورزشی:

مسابقات مینی بسکتبال خردساالن باشگاه های بندرعباس پس
از یک ماراتن دیدنی با قهرمانی تیم توانیرالف به پایان رسید.

رئیس هیات بسکتبال شهرستان بندرعباس گفت :دراین
دوره از بازیها که به مناسبت سالروز شهید حسین یزدی
برگزار شد 10 .تیم پاالیشگاه نفت بندرعباس،صنعت برق
هرمزگان،توانیر الف،توانیر ب ،پیام مخابرات هرمزگان،
فرهنگ،هفت تیر وخلیج فارس در دوگروه به صورت
دوره ای درخانه بسکتبال به رقابت پرداختند .سعید
رضایی گفت :پس از بازی های دور مقدماتی ونیمه
نهایی تیم های اروند و توانیر الف به فینال راه یافتند
در بازی رده بندی تیم فرهنگ با برتری برابرتوانیر ب
به مقام سوم دست یافت.وی افزود :در دیدار پایانی که
با حضور گرم خانواده ها درسالن فجر برگزار گردید
تیم زردپوش توانیر الف شاگردان صادق مصفا در یک
بازی برتر با درخشش علی پابسته،مهرزاد جنگی،وهاب
پورمالیی،محمدخدادادی وعلیرضا بیداد تیم اروند را از
سرراه برداشت وبا شایستگی به مقام قهرمانی دست یافت
تیم های اروند وفرهنگ درمکان های بعدی قرار گرفتند.
درپرتاب پنالتی پرهام انصاری ازخلیج فارس مقام اول
امیررضا حمزیی از صنعت برق مقام دوم وآروین گردی
وسید علی حسینی مشترک سوم شدند .همچنین دربخش
تیمی به ترتیب خلیج فارس  ،صنعت برق مشترک اول توانیر ب
درجای دوم وتوانیر الف به مقام سوم دست یافت.

«اروند بندرعباس» مقابل شاهین رباط کریم متوقف شد
گروه ورزشی:

تیم فوتبال اروند بندرعباس درادامه رقابت های لیگ دسته
سوم فوتبال باشگاه های کشور مقابل تیم شاهین رباط کریم
به تساوی صفربرصفر دست یافت .به گزارش صبح ساحل هفته

هفتم از گروه رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های
کشور تیم اروند میزبان تیم شاهین رباط کریم تهران در ورزشگاه
خانگی خود بود محمد هاشم احسانی سرمربی تیم اروند برای
کسب سه امتیاز این دیدار اردشیر رسولی،عبدالرضا گلی،مسعود
برتیما( ،)71نوید دردمند،احمدرضا حسن زاده،منصور
جنگجو،مجتبی سلیمانی( ،)80آرشام مسعودی،محمدجواد
عباسی ،فرشاد عبدالهی،الیاس نجفی،صالح رحیمی ویاسر ولی
زاده به میدان فرستاد.اروندیها بازی را تهاجمی شروع کردند
واز همان ابتدا برای گشودن دروازه حریف تاختند ودر دقایقی

از نیمه اول می توانستند دروازه حریف را باز کنند که هربار
دروازه شاهین با خوش شانسی بسته ماند .درمقابل شاهین با
مهاجمان دونده خود مثل امیر جندقی و قبادی چند فرصت
گلزنی را بدست آوردند که نتوانستند تبدیل به گل کنند .درنیمه
دوم هر دو تیم با دوندگی وارسال پاس های بلند روی دروازه
سعی درگشودن دروازه همدیگر داشتند که دروازه بانان دو
تیم درچندمرحله ناجی دروازه خود شدند در دقیقه  72شوت
سنگین منصور جنگجو دروازه شاهین را لرزاند ویک بار هم
شاهینی ها یک بخت گل مسلم از دست دادند .اروند هر چند
نتوانست هر سه امتیاز این دیدار را کسب کند اما بهتر از بازی
های قبلی خود درخانه ظاهر شد وتوانست تماشاگران را راضی
کند گفتنی است رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های
کشور در پنج گروه  11تیمی پیگیری می شود.

«ستارگان سیمرغ فورخورج» مقتدرانه پیروز میدان شد

گروه ورزشی:

از سری مسابقات فوتبال لیگ بخش مرکزی یک دیدار بین
دوتیم ستارگان سیمرغ فورخورج ونصر تازیان برگزار شد.

تیم سیمرغ با حمالت پی درپی در دقیقه  35به گل رسید
وبا شروع بازی درنیمه دوم این تیم نصر بود که تالش خود
را برای در اختیار گرفتن بازی مضاعف کرد ولی با تغییر
تاکتیک وتعویض های طالیی حسین پزشک سرمربی تیم

گروه ورزشی:

مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال دسته اول شهرستان
بندرعباس با حضور نمایندگان تیم های شرکت کننده در دفتر
هیات فوتبال شهرستان بندرعباس برگزار شد.

دراین مراسم سرپرست هیات فوتبال شهرستان بندرعباس با
اشاره به برگزاری مسابقات رده های مختلف سنی اظهارداشت :با
برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری تمامی مسابقات رده
های سنی تا پایان سال در شهرستان بندرعباس برگزار می شود.
جهانگیر حاجی زاده افزود :مسابقات رده نوجوانان درهفته سوم
درحال برگزاری است وبنا داریم مسابقات جوانان ,بزرگساالن
وپیشکسوتان برابر تقویم ورزشی برگزار کنیم.وی اظهارداشت:

يك امتياز از نوين كشاورز گرفت
گروه ورزشی//محمود رئیسی

هفته نخست بیست و هشتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی
باشگاه های برتر ایران جام زنده یاد «حسین معدنی» با برگزاری
شش دیدار پیگیری شد و تیم های میزان خراسان و شهرداری
ارومیه در دو گروه مقدماتی این رقابت ها صدرنشین شدند.

تیم والیبال آلومينيوم المهدي هرمزگان در نخستین مسابقه
خود در لیگ برتر والیبال سال  93دو امتیاز به تيم نوین کشاورز
تهران واگذار كرد .تیم والیبال نوین کشاورز در گروه دوم این
رقابت ها در خانه والیبال تهران به مصاف آلومینیوم المهدی
بندرعباس رفت و سه بر دو به پیروزی رسید.
تیم والیبال نوین کشاورز در ست های دوم و چهارم با امتیازهای
 25بر  18و  26بر  24مغلوب میهمان خود شد اما در ست
های اول ،سوم و پنجم به ترتیب با امتیازهای  25بر  25 ،22بر
 23و  15بر 13به پیروزی رسید تا تنها دو امتیاز این مسابقه
را کسب کرده باشد.محمد حسن خوشدل نظارت بر دیدار دو
تیم نوین کشاورز و نماینده بندرعباس را بر عهده داشت و
محمد شاهمیری و داود نافعی به ترتیب به عنوان داور اول و
دوم قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.تیم نوین کشاورز در
هفته دوم لیگ برتر والیبال میهمان شهرداری تبریز خواهد بود
و نماینده بندرعباس امروز چهارشنبه  21آبان ماه در ورامین با
متین روبرو می شود.
شکست سایپا در خانه برابر ارومیه
تیم والیبال شهرداری ارومیه در نخستین هفته لیگ برتر والیبال

موفق به شکست سایپا در خانه حریف شد.
در گروه دوم این رقابت ها تیم والیبال شهرداری ارومیه در سالن
انقالب کرج موفق به شکست سه بر یک سایپا شد تا لیگ برتر
را با پیروزی آغاز کرده باشد.والیبالیست های ارومیه ای در ست
نخست این بازی  25بر  23مغلوب میزبان شدند اما در ست های
دوم تا چهارم به ترتیب با امتیازهای  25بر  25 ،19بر  17و 25
بر  18سایپا را شکست دادند تا صاحب سه امتیاز از نخستین
مسابقه خود شوند.
سعید معروف کاپیتان تیم والیبال شهرداری ارومیه بعد شکست
در ست نخست به عنوان متفکر این تیم عمل کرد و بازیکنان را
به خوبی تغذیه کرد و در نهایت به پیروزی رسیدند.نظارت بر این
مسابقه را غفار درخشنده بر عهده داشت و حمید راهجردیان و
محمد عشق دوست نیز به عنوان داوران اول و دوم قضاوت این
دیدار را بر عهده داشتند.
شهرداری ارومیه امروز چهارشنبه  21آبان ماه در هفته دوم لیگ
برتر والیبال میزبان نوین کشاورز تهران خواهد بود و سایپا نیز به
مصاف وزارت دفاع خواهد رفت.

مدافع عنوان قهرمانی یک ست به نماینده
فارس داد

تیم والیبال متین ورامین مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در هفته

نخست رقابت های سال  93سه بر یک به پیروزی رسید.تیم والیبال
متین ورامین در گروه دوم این رقابت ها در شیراز به مصاف مهر
پارس فارس رفت و سه بر یک به پیروزی رسید تا در نخستین

مسابقه خود سه امتیاز به دست آورد اما نتیجه یک ست را نیز به
این تیم تازه وارد لیگ برتر والیبال واگذار کند.متین ورامین در
ست نخست  25بر  22مغلوب میزبان خود شد اما در ست های
دوم تا چهارم به ترتیب با امتیازهای  25بر  25 ،13بر  20و 25
بر  23به پیروزی رسید.دیدار دو تیم متین و مهر پارس به مدت
 117دقیقه طول کشید و مهدی بازارگرد از تیم متین به دلیل
اعتراض به داور کارت زرد دریافت کرد.استقبال بسیار خوبی از
نخستین بازی نماینده فارس در لیگ برتر در شیراز بعمل آمد
به گونه ای که بیش از دو هزار و  500تماشاگر به سالن این
دیدار آمده بودند.
امیدوار حاتمی نظارت بر این مسابقه را عهده داشت و مجید
محسنی شوشتری و احمد سرمست به عنوان داوران اول و
دوم نیز قضاوت این مسابقه را عهده دار بودند.نماینده استان
فارس امروز چهارشنبه  21آبان ماه (هفته دوم لیگ برتر
والیبال) استراحت دارد و متین ورامین نیز از آلومینیوم المهدی
بندرعباس پذیرایی خواهد کرد.در رده بندي جدول گروه دوم
شهرداری ارومیه با  3امتیازصدرنشين است  .متین ورامین با
 3امتیازدوم نوین کشاورزبا  2امتیازدر مكان سوم قرار گرفته
است .آلومینیوم المهدی بندرعباس با یک امتیازدر جاي چهارم
ايستاده است .وتيم هاي وزارت دفاع ،مهر پارس فارس وسایپا
البرز هم بدون امتیاز مکانهای پنجم تا هفتم را در اختيار دارند.
هفته دوم لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه  21آبان ماه با شش
دیدار پیگیری خواهد شد.

لیگ دسته اول ژیمناستیک ايران:

دختران هرمزگان براي نخستين بار ليگ برتري شدند

در رده نوجوانان وجوانان این مسابقات پس از سه سال برگزار می
شود .وی یکی از مشکالت برگزاری این مسابقات هزینه سرسام
آور این مسابقات است بطوری که با برآوردی که برای مسابقات
نوجوانان شده نزدیک به  18میلیون تومان هزینه دارد که واریزی
از سوی تیم های شرکت کننده نزدیک به  5میلیون تومان می
باشد و  13میلیون تومان کسری داریم.سرپرست هیات فوتبال
شهرستان بندرعباس در پایان گفت :مشکالت مالی مانع از
برگزاری مسابقات نخواهد شد وهیات با استقبالی که از سوی
باشگاه ها برای برگزاری مسابقات رده های مختلف شده است
درتصمیم خود برای انجام این مسابقات پابرجاست ومسابقات
را برگزار خواهد کرد.

كالس مربيگري دوره دفاع شخصي
مربیگری دفاع شخصی بانوان در بندرعباس برگزار شد.
کشاورز ریس هیات جودو استان اظهار داشت :جهت
تقویت و رشد و توسعه جودو بانوان یکدوره کالس مربیگری
دفاع شخصی در بندرعباس بمدت هفت روز در باشگاه
انصار المهدی در حال برگزاری می باشد  .ریس هیات
جودو در ادامه گفت :در این دوره از مسابقات  50هنرجو
حضور دارند كه زیر نظر مدرسین فدراسون دوره الزم را
آموزش خواهند ديد.
آخرین اردوی تیم ملی کبدی در قشم
هفتمین اردوی تیم ملی کبدی ساحلی ایران اعزامی به
چهارمین دوره بازیهای ساحلی آسیا در پوکت تایلند از روز
پنج شنبه  15آبان تا  24آبان ماه زمان اعزام تیم ملی در
تهران و قشم برگزار خواهد شد .تیم ملی کبدی ساحلی
آقایان با حضور در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک
هفتمین و آخرین مرحله از اردوهای آماده سازی خود برای
حضوری شایسته در مسابقات آسیایی ساحلی پوکت تایلند
را آغاز کرد .تیم ملی کبدی ساحلی کشورمان که از اوایل
خرداد ماه تا کنون شش مرحله از اردوهای آماده سازی
خود را در شهرهای تهران ،گرگان و چابهار سپری کرده
است روز پنجشنبه  15آبان ماه با حضور در آکادمی ملی
المپیک اردوی هفتم خود را با شش ورزشکار اعزامی به
مسابقات آغاز کردند.تیم کبدی ساحلی آقایان ایران که در
رقابتهای آسیایی کبدی ساحلی با کشورهای اندونزی ،هند،
بنگالدش و تایلند میزبان ،هم گروه است ،در ادامه اردوی
آماده سازی خود از امروز دوشنبه  19آبان ماه اردویی چهار
روزه را در قشم برپا می کنند و بالفاصله به تایلند محل
برگزاری رقابتهای آسیایی ساحلی اعزام خواهند شد.نفرات
حاضر در اردوی تیم کبدی ساحلی را ابوذر مهاجر ،معراج
شیخ ،امیر حسین محمد ملکی،هادی اشترک ،محمد تقی
پایین محلی و محسن مقصودلو تشکیل می دهند.شایان
ذکر است :محمد شعبانی به عنوان سرمربی و بهزاد بامدی
مربیگری این تیم را بر عهده دارند.چهارمین دوره بازیهای
ساحلی آسیا با شرکت  26رشته ورزشی از روز  23آبان در
جزیره پوکت تایلند آغاز میشود.در سومین دوره رقابت
های ساحلی آسیا که سال  1391در شهر هایانگ چین
برگزار شد تیم ملی ساحلی کشورمان موفق شد با شکست
تیم های هندوستان و پاکستان قهرمان مسابقات شود .
آغاز مسابقات فوتبال بخش فین
هفته اول مسابقات فوتبال بزرگساالن بخش فین باانجام
دو دیدار پیگیری شد.دربازی نخست که بین دوتیم
شهید رجایی مارم و پشیدان به قضاوت آقایان رضا قنبر
حسینی،اسماعیل درویشی ومحسن عبدلی برگزارشد .تیم
شهید رجایی مارم موفق شد با ارائه یک بازی هجومی 4بر2
حریف خود را شکست دهد ،دربازی دوم این هفته که به
قضاوت آقایان استادزاده ،تاج الدینی و درویشی در زمین
خلیج فارس برگزار شد تیم شهرداری 2بر 1شهید نجمی
را شکست داد دبیرهیات فوتبال بخش فین ضمن تشکر از
همکاری ومساعدت اسماعیلی رئیس اداره ورزش وجوانان
با هیات فوتبال افزود :ادامه مسابقات هر هفته بصورت
منظم برگزار خواهد شد.
احیای دوباره ورزش های بومی ،محلی
دربخش احمدی
از دیرباز دربخش احمدی انواع بازی های بومی ،محلی
برگزار می شود که چند سالی است به فراموشی سپرده
شده است .باگذشت زمان نسل جوان از این گونه
ورزش ها بدورمانده تا اینکه آقای عوض دهقانی از اهالی
روستای حشم بلم با تجربه ای که دراین زمینه داشت با
عالقمندی و با گردآوری نسل جوان در روستای حشم بلم
احمدی دوباره این بازی ها را احیا کرد .وی بیان داشت:
در گذشته انواع بازی های محلی از قبیل زدورو ،هفت
سنگ،دارکال،مجوال  ... ،انجام می باشد که نشاط وشادی در
جوانان بوجود می آورد درحال حاضر این دلسوز وعالقمند
به ورزش های بومی ومحلی با پیگیری وبرگزاری این بازی
ها توانسته یکبار دیگر شور وهیجان درجوانان ایجاد کند.

سیمرغ فورخورج با دو ضد حمله قوی توانست دو گل دیگر
وارد دروازه نصر کند وبازی با نتیجه  3برصفر به نفع ستارگان
به اتمام رسید و با این برد مقتدرانه با کسب  7امتیاز در
صدرجدول قرار گرفت.
گلزنان این دیدار:
حمید جهانگیری ( ، )35مهدی پور فردی ( ،)74جمال دهقانی
( ،)84سرمربی تیم حسن پزشک وسرپرست عبدل دهقانی.

مراسم قرعه کشی فوتبال دسته اول بندرعباس برگزار شد

چــــهرههــــــا

حسین جباری زاده به عنوان مشاور مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری
بندرعباسدرزمینهورزشمحالتمنصوبشد.باحکممحمدمهدیجهانبخش(مدیرعامل
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس) ،حسین جباری زاده به عنوان مشاور
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در زمینه ورزش محالت منصوب
شد.درکارنامهحسینجباریزادهمدیریتباشگاهآلومینیومالمهدیهرمزگان،دبیرهیئت
ژیمناستیک استان هرمزگان ،عضو اتحادیه فوتبال ایران ،مشاور عالی رئیس فدراسیون
ژیمناستیک و داور بین المللی رشته ژیمناستیک دیده می شود.حسين جباري زاده پس
از دريافت اين حكم به صبح ساحل گفت :ورزش محالت پشتوانه ورزش حرفه اي و آماتور
است و نبايد ورزشكاران محالت را فراموش كرد .وي بيان داشت  :يكي از وظائف سازمان
فرهنگي ورزشي شهرداري بندرعباس بها دادن به ورزش محالت است و تاكنون اين وظيفه
به خوبي به اجرا در آمده است و يقينا در آينده بيشتر خواهد شد .جباري زاده اظهار داشت:
برگزاري همايش هاي مختلف و انجام دادن برنامه ها و مسابقات بايد در دستور كار سازمان
فرهنگي ورزش شهرداري بندرعباس قرارگيرد تا ورزش محالت زنده بماند.

ایران

گروه ورزشی:

تیم ژیمناستیک  6و  7سال دختران استان هرمزگان به
مسابقات لیگ برتر ژیمناستیک کشورراه يافتند. .

در چهارچوب رقابت های لیگ دسته اول ژیمناستیک باشگاه
های کشور گرو ه سنی  6و  7سال  ،که در تهران برگزار شد
تیم دختران هرمزگان با ترکیب هانیه ساالری  ،سانیا سقایی،
فاطمه درویشی و درنا فروزان در این مسابقات شرکت نموده
بود در پایان به مقام دوم این رقابت ها دست یافت و توانست
برای اولین بار جواز حضور در مسابقات لیگ برتر را کسب
کند .
حسین جباری زاده دبیر هیئت ژیمناستیک استان هرمزگان
که پیش از این سابقه به لیگ برتر رساندن تیم های مختلف

باشگاه آلومینیوم المهدی هرمزگان را نیز در کارنامه خود
دارد  ،ضمن تبریک این عنوان به جامعه ورزشی استان عنوان
نمود  :از آغاز فعالیتم در ورزش تماماحضور در باالترین سطح
را هدف گذاری خود دانسته ام و برای آن با همکاری دوستان
اهل فن تالش نموده و خدا را شاکرم که یک باردیگر ورزش و
این بار ژیمناستیک دختران را به این مهم رساندیم  .وي گفت
 :در سال گذشته تیم ژیمناستیک بزرگساالن پسر هرمزگان
به مقام سوم مسابقات لیگ برتر ایران دست پیدا کردند و در
حال حاضر نیز در لیگ برتر ژیمناستیک حضور دارند .
جباري زاده بيان كرد :در مسابقات چهارجانبه که در كرمان
برگزار شد ژیمناست های پسر توانستند در  6گروه سنی بیش
از  40مدال رنگارنگ را برای استان به ارمغان بیاورند که جای

بسی خوشحالی و نشان از پیشرفت این رشته در هرمزگان
دارد .دبير هئيت ژيمناستيك هرمزگان از برگزاری اولین دوره
داوری درجه  3ژیمناستیک بانوان در محل خانه ژیمناستیک
بندرعباس خبردادوگفت :مربیان و کارشناسان تربیت بدنی
میتوانند در این دوره شرکت نمایند .
وي اظهار داشت  :طي حكمي از سوي رياست هیئت
ژیمناستیک استان هرمزگان خانم قربانی به عنوان نائب
رئیس هیئت معرفی شدند و همچنین خانم عبداللهی به
عنوان سرپرست هیئت ژیمناستیک شهرستان میناب معرفی
شدند .هیئت ژیمناستیک شهرستان بندرعباس توانست با
کسب رتبه عالی به عنوان هیئت برتر در بندرعباس در هفته
تربیت بدنی معرفی گردد .

نشست ناظران مسابقات لیگ برتر والیبال
نشست ناظران لیگ برتر والیبال استان هرمزگان در دفتر
هیات والیبال برگزار شد .دراین نشست رئیس هیات
والیبال استان گفت :لیگ برتر والیبال استان یکی از بهترین
لیگ های کشوراست که دربرگزاری آن برابر آیین نامه
فدراسیون بصورت رفت وبرگشت برگزار می شود.فریدون
الهامی افزود :خیلی از استان های والیبال خیز کشور این
مسابقات را بصورت متمرکز برگزار می کنند .وی خطاب به
ناظران گفت :یکی از وظایفی که باید ناظران دقت بیشتری
به خرج دهند بازدید از وضعیت سالن های مسابقات است
که دربازدیدهایشان اگر نقصی مشاهده کردند در برطرف
کردن به مسئولین هیات ها تذکر دهند تا نقایص برطرف
شود ویکی از کارهایی که ناظران باید در دستور کار خود
داشته باشند جلسه هماهنگی قبل از مسابقات است که
می تواند در امر برگزاری مسابقات کمک کند .وی در
پایان گفت :ناظران باید در برگزاری مطلوب مسابقات توان
وتجربه خود را طوری بکار گیرند که شان والیبال حفظ
شود ودراین راه می توانند از سازمان لیگ کمک گیرند.

