 //چهارشنبه  13اسفند // 1393

هرمزگان

7

 //سال سی ام //

 //صبح ساحل را از هر جای جهان که خواستید بخوانید // SOBHESAHEL.COM //

 //شماره // 2855

مدل برنز برای ووشو

ناکامی لندن را جبران میکنم
جهان

هکتور کوپر سرمربی مصر شد

قهرمان کشتی آزاد جهان امیدوار است با پوشیدن دوبنده تیم ملی و حضور در
المپیک بتواند ناکامی المپیک لندن را جبران کند.حسن رحیمی ،درباره شرایط خود در
اردوی تیم ملی اظهار کرد :خدا را شکر شرایط خوبی دارم .هرچند از دیگر کشتیگیران
که در جام تختی شرکت کردهاند از لحاظ شرایط بدنی پایینتر هستم اما رسول خادم در
تمرینها با برنامهای که دارد باعث میشود فشار زیادی به بدنم وارد شود تا بتوانم خود
را به سطح مطلوب برسانم .در حال حاضر فشار تمرینها باالست و با برنامهریزیهایی
که انجام شده ،بتوانم برای رقابتهای جام جهانی به آمادگی مطلوب برسم.قهرمان سال
 2013کشتی آزاد جهان در پاسخ به این سوال که آیا مصدومیت دارد یا خیر گفت :خدا را
شکر مصدومیت جدی ندارم .مصدومیتم جزئی است اما به حدی نیست که نتوانم کشتی
بگیرم .وی با بیان این که قرار است در جام جهانی آمریکا به روی تشک برود ،گفت :پس
از رقابتهای جام جهانی در انتخابی تیم ملی شرکت میکنم تا اگر خدا خواست و موفق
شدم ،دوبنده تیم ملی را بر تن کنم و در مسابقههای جهانی نیز به روی تشک بروم.
امیدوارم با موفقیت در مسابقههای جهانی ،سهمیه المپیک را کسب کنم و بتوانم در
رقابتهای المپیک به خوشرنگترین مدال برسم.

سرمربی پیشین والنسیا و اینتر هدایت تیم ملی فوتبال مصر را به دست گرفت.
بر اساس اعالم فدراسیون فوتبال مصر ،هکتور رائول کوپر که پیشتر هدایت تیم
هایی چون والنسیا ،رئال بتیس ،مایورکا و سانتاندر در اسپانیا و همچنین اینتر را
به دست داشت ،هدایت تیم ملی فوتبال مصر را به دست گرفته است .فدراسیون
فوتبال مصر به کوپر ماموریت داده این تیم را به جام جهانی  2018در روسیه برساند
و اگر در انجام این کار ناموفق باشد ،قرارداد وی فسخ خواهد شد.تیم ملی فوتبال
مصر از نوامبر گذشته (آذر) تاکنون و پس از آن که شاوکی غریب از مربیگری در این
تیم کنار رفت ،بدون مربی مانده بود .مصری ها از سال  1990تاکنون موفق به حضور
در هیچ یک از جام های جهانی نشده اند.کوپر  59ساله بین سال های  1999تا 2001
هدایت والنسیا را به دست داشت و با این تیم ،دو سال پیاپی به فینال لیگ قهرمانان
اروپا رسید اما در هر دو فینال شکست خورد .او سپس به اینتر ایتالیا رفت و پس از
آن نیز به ترتیب هدایت مایورکا ،بتیس ،پارما و راسینگ سانتاندر را به دست گرفت.

مــیـــز خـبـــــــــــــــــر

گــــزارش خبـــــری

صعود مقتدرانه توانیر هرمزگان
مسابقات فوتبال نوجوانان کشور گروه  9که در رفسنجان
با حضور پنج تیم وصال شیراز،مس رفسنجان،امیران
کرمان،گل گهر سیرجان ،توانیر هرمزگان درجریان بود با
صعود مقتدرانه تیم توانیر به پایان رسید .توانیر با کسب 4
پیروزی وکسب  12امتیاز توانست درمیان تیم های مدعی
رفسنجان،سیرجان وکرمان با ارایه بازی های تماشاگرپسند
تمام مدعیان را پشت سرگذاشت و وصال شیراز درجایگاه
دوم ایستاد.

فوتبال نونهاالن شهرستان بندرعباس ؛

 17گل درهفته اول ودوم از خط دروازه ها عبور کرد
گروه ورزشی//محمود رئیسی

هفته اول ودوم مسابقات فوتبال نونهاالن شهرستان بندرعباس با
انجام  5دیدار به پایان رسید.

دراین مسابقات تیم های اروند،صبانوین،آبفا،علمدار،خواجه عطاء
ونایبند به صورت دوره ای با هم به رقابت خواهند پرداخت تا در
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گل خورده

امتیاز

تفاضل

روز بیست و پنجم اسفندماه قهرمان آن مشخص شود.درهفته
اول این رقابت ها ،نایبند  5بر  3مغلوب آبفا شد.برای آبفا نیما
عادل زاده دردقایق  6و  28و آرمین هوتی در دقایق 58 ، 41
و  70گلزنی کردند .سه گل نایبند را هم علی اصغر ذکرجو در
دقایق  23و  80+3و مبین رنجبری در دقیقه  65به ثمر رساندند.
دیدار اروند وصبا نوین دو بریک به سود صبانوین
به پایان رسید .میثم شکاری در دقیقه  24و
محمدحسین جهانگیری در دقیقه  26برای
صبانوین ومحمد پاتو در دقیقه  15برای اروند
گلزنی کردند .علمدار در یک بازی برتر 4برصفر
خواجه عطاء را از پیش رو برداشت .سروش
دادمهر دردقایق  80و  ،45مسعود نجفی در
دقیقه  13وایمان احدی دقیقه  80برای علمدار
گل زدند .درهفته دوم این مسابقات خواجه عطاء
وصبا نوین یک بریک مساوی شدند .مهدی
پابرجی دقیقه  45برای خواجه عطاء گل زد
و علی ایسین مکان دقیقه  38برای صبا نوین
گلزنی کرد.دراین هفته بازی نایبند و اروند به
دلیل عدم حضور تیم نایبند برگزار نشد.درهفته
سوم این مسابقات جمعه پانزدهم اسفندماه اروند
4
1
به دیدار خواجه عطاء می رود وصبا نوین با آبفا
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هرمزگان عنوان سومی را به دست آورد
گروه ورزشی :

ایچی گکی کیوکوشین کاراته ماتسوئی با حضور تیم های
هرمزگان،فارس،اصفهان،چهارمحال بختیاری،کهگیلویه و
بویراحمد در شهرستان شیراز با حضور  200نفر شرکت کننده
در رده های مختلف سنی برگزار شد که تیم هرمزگان به مقام
سومی رسید و تیم های چهارمحال بختیاری و فارس به ترتیب
به مقام های اول و دوم دست یافتند.تیم منتخب استان هرمزگان
متشکل از شهرستان های رودان،بندرعباس و میناب بود .
اسامی مدال آوران هرمزگانی :
رده سنی بزرگساالن -55:کیلوگرم  :مسعود داوری از رودان
مقام سوم
 -65کیلوگرم  :علیرضا عابدینی از رودان مقام سوم

 -80کیلوگرم  :محمدرضا سهرانی مقام اول
نوجوانان وزن  -30کیلوگرم  :آرمین رئیسی از شهرستان میناب
مقام دوم  ،محمد قانعی از شهرستان رودان مقام سوم
نوجوانان وزن  -35کیلوگرم  :علیرضا بهرامی از شهرستان میناب
مقام سوم
نوجوانان وزن  -40کیلوگرم  :حسین محمدی از شهرستان
رودان مقام اول آرمان رئیسی از شهرستان میناب مقام دوم
و احمد کهندلی از شهرستان میناب و امیرحسین داوری از
شهرستان رودان مقام سوم مشترک
نونهاالن وزن  -25کیلوگرم:
ابوالفضل خاندل از شهرستان میناب مقام سوم امیرعلی علیزاده
از شهرستان بندرعباس مقام سوم
داوران هرمزگانی حاضر در این مسابقات :محمد عابدینی
،سیامک میثمی  ،مصطفی اسالمی هرسه از شهرستان رودان و
عباس موخواری از شهرستان بندرعباس

بخشدار فین در تمرینات هیات تنیس روی میز
گروه ورزشی :

حمید رزم پور سرپرست بخشداری فین از تمرینات هیات
پینگپنگ بخش فین بازدید به عمل آورد.دراین بازدید که

درمحل سالن ورزش خلیج فارس صورت گرفت ،آرش اسماعیلی
سرپرست اداره ورزش وجوانان بخش فین گزارشی را از وضعیت
فعلی ورزش بخش ارائه نمود .وی ضمن تشکر از زحمات کلیه
هیات های ورزشی بخش ،هیات پینگ پنگ بخش فین را یکی از
هیات های فعال و پویا دربخش مسابقه وآموزشی عنوان کردو ابراز
امیدواری نمود تا با حمایت ومساعدت مدیرکل ورزش وجوانان
استان انجام تعمیرات سالن خلیج فارس فین هرچه سریع تر
آغاز گردد .درادامه رزم پور سرپرست بخشداری ضمن تشکر از

زحمات وپیگیری های اداره ورزش،خواستار توجه بیش از پیش
مسوولین به امر زیرساخت های ورزش استاندارد در سطح بخش
خصوصا روستاها شد .وی همچنین از راه اندازی هیات کشتی
در سطح بخش با مساعدت مسوولین واهداء تخته تشک کشتی
خبرداد .رضا سلیمانی پور مسوول هیات پینگ پنگ بخش فین
خواستار احداث یک سالن اختصاصی جهت پینگ پنگ بخش
فین شد .وی از هیات استان نیز خواست تا شرایطی را فراهم
سازند که کلیه شهرستان ها وبخش هایی مثل فین با توجه به
پتانسیل های موجود بتواند در لیگ های استانی شرکت نمایند.
فین دارای مدرسه اختصاصی پینگ پنگ می باشد که با همکاری
کارشناس تربیت بدنی آموزش وپرورش راه اندازی شده است.

کمیته انضباطی اعالم کرد ؛

در اين هفته تيم آذرخش سرخون كه تنها يك گام تا ليگ برتر
شدن دارد در سالن فجر بندرعباس ميزبان تيم كاشي نيلو اصفهان
است .آذرخش در بازي هفته چهارم خودش دست به كار بزرگي زد
و با حمايت هوادارانش رسالت كرمان كه از مدعيان صعود به ليگ
برتر فوتسال بود را شكست داد تا اميدش براي رفتن به ليگ برتر
بيشتر شود .شاگردان عباس روزپيكر با تمام مشكالتي كه داشتند
ويقينا هنوز هم با آن دست وپنجه نرم مي كنند در دوبازي باقي
مانده مي خواهند ثابت نمايند كه تعصب در ورزش حرف اول را
مي زند نه اين كه پول همه چيز در ورزش باشد .نارنجي پوشان
هرمزگاني در چهار ديداري كه انجام دادند موفق شده اند دو برد يك
باخت و يك تساوي به دست بياورند واگر بتوانند در بازي فردا كه

جشنواره اسکیت قهرمانی کشور
ورزشکاران اسکیت باز نونهال هرمزگانی در جشنواره
قهرمانی کشور خوش درخشیدند.جشنواره قهرمانی
اسکیت نونهاالن دختر کشور به میزبانی استان مازندران
در شهرستان بابلسر برگزار کردید  .در این جشنواره 22
تیم از سراسر کشور طی یک روز توانایی و مهارت خود را
در رشته اسکیت به نمایش گذاشتند که از استان هرمزگان
هلیا عسکرپور و پریناز افشار مقام سوم این مسابقات را
به دست آوردند  .در مجموع تیمی استان مازندران اول
خراسان جنوبی دوم و هرمزگان مقام سوم را کسب نمود.
ازهرمزگان  6ورزشکار و 2نفر مربی سرپرست عازم این
مسابقات شدند.
افتخار آفرینی جانباز جناحی

فوتبال قهرمانی شهرستان بندرعباس ؛

چهره تیم های راه یافته به مرحله حذفی مشخص شد
گروه ورزشی//محمود رئیسی

مرحلهمقدماتیمسابقاتفوتبال

قهرمانی شهرستان بندرعباس با
شناخت تیم های صعود کننده به
مرحله حذفی به پایان رسید.
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دراین مسابقات  25تیم در سه
گروه  6ویک گروه  7تیمی
با هم به رقابت پرداختند که
پس از  67بازی دورمقدماتی
آن به پایان رسید .درگروه اول
این مسابقات تیم های شهدای
دوراهی ایسینی  ،سرخپوشان
خونسرخ،شاهین بندرعباس
،نبرد ،ستاره جوان ،گچین وآرش بندرعباس با هم به رقابت پرداختند که دوتیم شاهین بندرعباس با 12
امتیاز وآرش بندرعباس با  10امتیاز به مرحله حذفی راه یافتند .ستاره جوان گچین هم با  7امتیاز و تفاضل
مثبت یک در فوتبال قهرمانی بندرعباس ماندگار شد اما تیم های شهدای دوراهی ایسینی،سرخپوشان
خونسرخ ونبرد به لیگ دسته دوم بندرعباس سقوط کردند.
درگروه دوم این مسابقات تیم های طوفان بلندو،فجر شهید قاسمی،ملی گاز،فانوس،نورد تازیان وفوالد
بندرعباس با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم فوالد هرمزگان با  11امتیاز و فانوس با  10امتیاز
جواز حضور درمسابقات حذفی را گرفتند .تیم طوفان بلندو با قرار گرفتن درمکان سوم جدول این گروه
درمسابقات فوتبال قهرمانی بندرعباس ماندگار شد اما تیم های فجر شهید قاسمی ،ملی گاز ونورد تازیان
به لیگ دسته دوم بندرعباس تنزل پیدا نمودند.
درگروه سوم مسابقات که دوتیم انصار با  13امتیاز و استقالل بندرعباس با  12امتیاز به جمع  8تیم مرحله
حذفی راه یافتندتیم یاران جوان تیم ریشه دار و قدیمی بندرعباس هم با  10امتیاز درفوتبال بندرعباس
باقی ماند اما تیم های وحدت جمال احمد ،وحدت مغ احمد ،صبا نوین وشاهین تازیان با فوتبال قهرمانی
بندرعباس خداحافظی کردند.درگروه چهارم جای که هنوز تکلیف یک تیم صعود کننده به مرحله حذفی
به دلیل رای کمیته انضباطی مشخص نشده است تیم شهید کهوری درحال حاضر با  7امتیاز صدرنشین
است واین امید را دارد که به همراه یکی از تیم های عالمین دمیلو،ساحل بستانو،هماچاهو وخورگو به
مرحله حذفی برسد .دراین گروه نایبند با  5امتیاز امیدی برای راه یابی به مرحله حذفی را ندارد .در بازی
های هفته پنجم و ششم گروه سوم شاهین تازیان سه برد و وحدت جمال احمدرا شکست داد .برای
شاهین میالد بازیار دوبار و محمد قنبر حسینی گل زدند ودوگل وحدت جمال احمد را هم اردشیر علیپور
وعبدالرحیم محمدی درون دروازه شاهین جای دادند .استقالل بندرعباس و انصار یک بازی دیدنی انجام
دادند که این بازی در پایان یک برصفر به سود انصاربا گل محسن پیری به رسید.
وحدت مغ احمد دربازی مقابل صبانوین با یک گل مغلوب شد .برای صبا نوین دراین بازی کوروش زارعی
گل زد .دردیدارهای هفته ششم یاران جوان دوبرصفر استقالل را با گل های عبدالرضا حسینی و سجاد
خدمتگزاری شکست داد .صبانوین  5بریک مقابل انصارشکست خورد .برای انصار دراین مسابقه فوالد
بلوچنژاد،فرخ محبوبی،عظیم عبدالهی،جمشید ذاکری و محسن پیری گل زدند وتک گل تیم صبا نوین را
هم حسن باصره زد.دیدار تیم های وحدت جمال احمد و وحدت مغ احمد با تک گلی که مسلم ساالری
دقیقه  22به ثمر رساند به سود وحدت مغ احمد به پایان رسید.مرحله حذفی این مسابقات شنبه ویکشنبه
شانزدهم وهفدهم اسفندماه برگزار خواهد شد.
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تفاضل

زیر  11سال با همکاری وزارت آموزش و پرورش که به نمایندگی
از ایران اما با عنوان آکادمی «کيا» آماده می شود و در تورنمنت
های اروپایی شرکت می کند توضيح داد :بازیکنانی که از جمع
استعدادیابیها برای تشکيل این تيم انتخاب می شوند متعلق به
هيچ شخص یا نهادی نيستند .با حمایت وزارت آموزش و پرورش
بازیکنانی زیادی استعدادیابی شده و پس از تشکيل تيم و انجام
تمرینات به تورنمنت های مختلف می روند اما آن ها متعلق به
ما یا وزارت آموزش و پرورش نيستند.وی در پاسخ به این که آیا
این بازیکنان با آکادمی کيا متعلق به مهدی مهدوی کيا قرارداد

مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های ایران با برگزاری
دو دیدار همزمان از هفته پنجم فردا پنج شنبه چهاردهم اسفندماه
پیگیری خواهد شد .

امتیاز

گروه ورزشی :سرمربی اسبق تيم فوتبال جوانان درباره
تشکيل تيم دانشآموزی  11ساله ها که با عنوان آکادمی «کيا»
در تورنمنتهای اروپایی شرکت می کندگفت :این بازیکنان
متعلق به ما یا وزارت آموزش وپرورش نيستند و هدفمان صرفا
سرمایه سازی است.علی دوستی مهر درباره تشکيل تيم فوتبال

می بندند تصریح کرد :خير آن ها قراردادی ندارند و با وجود سن
کمی که دارند اما بعضا متعلق به برخی باشگاه ها هستند .آن ها
بعد از تورنمنت ها به تيم های خودشان می روند .این تشکيالت
با نام آکادمی کيا صرفا بازیکنان را با حمایت وزارت آموزش و
پرورش استعدادیابی کرده ساخته و به تورنمنت های معتبر می
برد تا آنها صاحب تجربيات بزرگی شوند و حتی بتوانند اسکلت
تيمهای ملی نوجوانان و جوانان ما را بسازند .این کار در حقيقت
سرمایه سازی است .دوستی مهر با پایان یافتن استعدادیابیهای
این تيم درباره برنامه های آتی نيز گفت :کار استعدادیابی تمام
شد و حدود  1000بازیکن از استان های مختلف توسط مربيان
مختلف در تمام کشور دیده شدند .نفرات انتخاب شده به کمپ
تيم های ملی آمدند و حدود  250تا  300بازیکن را در کمپ از
نزدیک دیدیم .نهایتا ليست  40نفرهای تشکيل شد تا پس از دو
مرحله اردو به یک گروه  25نفره برسيم.

مقابل تيم مدعي وراه يافته به ليگ برتر (كاشي نيلو ) خواهند داشت
حريف را از پيش رو بردارند جواز حضور به ليگ برتر را خواهند
گرفت وبراي نخستين بار هرمزگان را صاحب يك تيم در باالترين
سطح مسابقات فوتسال در كشور خواهند كرد.فوتسال هرمزگان از
استعدادهاي خوبي برخوردار است ولي تاكنون حمايت هاي الزم از
اين رشته ورزشي نشده است .نبودن يك سالن اختصاصي براي اين
رشته از مشكالت اساسي فوتسال هرمزگان است.
نمي دانيم اگر سالن فجر هرمزگان نبود اين مسابقات فوتسال كجا
مي خواست برگزار شود .البته هستند سالن هاي كه بتوان مسابقات
مختلف فوتسال را در آن برگزار كرد اما هيچ وقت اين سالن ها در
اختيار هييت فوتبال شهرستان و استان نبوده وبراي برگزاري يك
دوره مسابقات در آن بايد از هفت خان عبور كرد .هستند ادارات
دولتي كه بهترين سالن ها در اختيار دارند اما جوانان اين شهر از آن
محروم هستند و نمي توانند در آن به بازي بپردازند.
خوب است اداره كل ورزش وجوانان با اين گونه ادارات تاملي داشته

تفاضل

دوستي مهر از تيم فوتبال دانش آموزي «آكادمي كيا» مي گويد

گروه ورزشی//محمود رئیسی

باشند تا كمك بزرگي به رشته ورزشي فوتسال نمايند.وقتي كه
از سوي هييت فوتبال شهرستان بندرعباس يك دوره مسابقات
فوتسال براي رده سني نونهاالن برگزارشد چنان استقبالي از آن
شدكه تعجب همه عالقمندان به اين رشته برانگيخته شد.
اين عالقمندي مي تواند كمك بزرگي به فوتسال باشد ولي
عالقمندي و برگزاري مسابقات تنها نمي تواند براي فوتسال نانوآب
باشد بلكه فوتسال هرمزگان نياز به حمايت دارد .حمايت از اين
رشته ورزشي از سوي هواداران به تمامي فوتساليست ها ثابت شده
است اما متاسفانه هنوز حمايت مسوالن شامل حال آن ها نشده
است .مسووالن استان اگر كمي از فوتسال حمايت نمايند يقينا
ضرر نخواهند كرد زيرا شاهد حضور تيم هاي هرمزگاني در باالترين
ردههاي مختلف سني كشور خواهند بود .در پايان بايد به اين
موضوع اشاره كرد كه آذرخش سرخون بندرعباس براي راه يابي به
ليك برتر نيازمند به حمايت شما مسووالن دارد پس اين تيم را در
بازي فردا مقابل كاشي نيلو اصفهان تنها نگذارید.

امتیاز

در جریان دیدار دو تیم مس کرمان و نفت و گاز گچساران که
روز  ۱۲بهمنماه انجام شد ،تماشاگران تیم نفت و گاز گچساران
به داور بازی فحاشی کردند که بر این اساس کمیته انضباطی
فدراسیون فوتبال این باشگاه را به پرداخت  ۱۰میلیون ریال
جریمه نقدی محکوم کرد .ضمن این که تیم گچساران به دلیل
داشتن  ۷بازیکن اخطاری و اخراجی طبق بند یک ماده ۶۹
آئیننامه انضباطی ،باید  ۱۰میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت
کند.
محرومیت و جریمه نقدی برای مربی تیم مس کرمان
در بازی دو تیم داماش گیالن و مس رفسنجان در روز ۲۶
بهمنماه ،از سوی محمدمهدی امیرپناهی ،کمک مربی تیم
مس کرمان تخلفاتی مبنی بر اعتراض به داور بازی رخ داد که

به ليگ برترنيازمند حمايت مسئوالن

گل خورده

گروه ورزشی :

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال  ۶تیم دسته اولی را به
پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

باعث اخراجش از زمین شد .وی طبق بند  ۵ماده  ۶۶آئیننامه
انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و
حضور در مسابقات رسمی و پرداخت  ۵میلیون ریال جریمه
نقدی محکوم شد.تیم داماش گیالن نیز به دلیل داشتن ۵
بازیکن اخطاری باید  ۱۰میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت
کند.
جریمه نقدی برای نساجی مازندران و آلومینیوم
هرمزگان
بازی دو تیم نساجی مازندران و آلومینیوم هرمزگان روز ۲۶
بهمن ماه برگزار شد و از سوی متصدی حمل برانکارد تخلفاتی
مبنی بر ایجاد درگیری با بازیکنان تیم آلومینیوم المهدی
هرمزگان رخ داد .بر همین اساس کمیته انضباطی ،باشگاه
نساجی مازندران را به تذکر کتبی و جریمه نقدی  ۵۰میلیون
ریالی محکوم کرد.تیم آلومینیوم هرمزگان نیز به دلیل داشتن ۵
بازیکن اخطاری به  ۱۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

آذرخش سرخون براي صعود

تفاضل

آلومینیوم المهدی 10میلیون ریال جریمه شد

برگزاری استاژ شوتوکان

سمینار و استاژ سراسری سبک شوتوکان  iskfجمهوری
اسالمی ایران با حضور شیهان علیرضا حیدری (رئیس
سبک و تعدادی از مربیان ارشد سبک به میزبانی هیات
کاراته شهرستان بندرلنگه و سبک شوتوکان  iskfاستان
هرمزگان در شهر بندرلنگه به مدت دو روز برگزار گردید.
این دوره با برگزاری جلسات مختلف و استاژهای کومیته و
کاتا در صبح و عصر به صورت مطلوب و پربار به پایان رسید.
در بین این برنامه های فشرده سعی شد  ،میهمانان حاضر
در این سمینار از نقاط دیدنی و ساحل زیبای بندرلنگه
و بندرکنگ دیدن نمایند که مورد استقبال آنان نیز قرار
گرفت.

امتیاز

جریمه نقدی  ۶تیم دسته اولی

نایب قهرماتی برای هرمزگان
تیم هرمزگان در مسابقات کاراته قهرمانی کشور نایبقهرمان
شد.تیم کاراته استان هرمزگان در مسابقات قهرمانی کشور
سبک شوتوکان که در استان کرمان شهرستان جیرفت
برگزار شد به مقام نایب قهرمانی دست یافت .این مسابقات
در سبک شوتوکان و در سه رده سنی بزرگساالن،جوانان
و نوجوانان در اوزان مختلف برگزار شد که نماینده استان
هرمزگان موفق شد با کسب  7طال 4،نقره و  10برنز به
مقام نایب قهرمانی برسد تیم های کرمان و کردستان به
مقام های اول و سوم دست یافتند.

مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتسال باشگاه هاي ایران ؛

بازی می کند .درهفته چهارم هم که سهشنبه
نوزدهم اسفندماه انجام خواهد شد اروند به
دیدار علمدار می رود وخواجه عطاء با آبفا دیدار
میکند .درهفته پایانی که دوشنبه بیست وپنجم
دراستادیوم تختی برگزار می شود اروند به دیدار
آبفا می رود وعلمدار هم با صبانوین بازی میکند.

پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کارته سبک کیوکوشین :

استان هرمزگان در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کارته
سبک کیوکوشین جنوب کشور مقام سومی تیمی را به
دست آورد.پنجمین دوره قهرمانی جنوب کشور سبک

عکس //محمد کرمی
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‹کوثر محمدی› از بندرعباس مدال برنز مسابقات ووشو قهرمانی کشور را کسب کرد.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت :کوثر محمدی
از بندرعباس مدال برنز مسابقات ووشو قهرمانی کشور در بخش ساندا را از آن خود
کرد.
علیرضا باقري افزود :این دانش آموز از آموزشگاه نمونه مهدیه ناحیه دو بندرعباس
است که توانست در وزن منفی  56کیلوگرم مسابقات ووشو مدال سوم را به دست
آورد که این امر بیانگر وجود استعدادهای فراوان در این استان است.
وی بیان داشت :هدف از برگزاری این مسابقات کشف استعدادها و انتخاب نفرات برتر
جهت شرکت در اردوی تیم ملی و اعزام به رقابت های  2015چین بود.
مسابقات ووشو قهرمانی کشوربخش ساندا از ششم اسفندماه به میزبانی استان
کرمانشاه به مدت پنج روز و زیر نظر فدراسیون ووشو برگزارشد.

ایران

محمود افسرده حال جانباز سر افراز جناحی موفق به کسب
مقام قهرمانی پینگ پنگ قهرمانی معلوالن ایران شد .این
مسابقات در شهر رامسر و در دو کالس یک و دونفره برگزار
شد و افسرده حال برای چندمین بار موفق به قهرمانی
در این مسابقات شد.محمود افسرده حال جانباز ۷۰درصد
دفاع مقدس سال  ۱۳۴۲در شهر جناح متولد شد و در
سال  ۱۳۶۲پس از پانزده ماه مبارزه ،در محل تصفیه خانه
آب آبادان و قبل از عملیات محرم مورد برخورد ترکش
خمپاره قرار گرفت و از ناحیه کمر و نخاع دچار مجروحیت
شد.در سوابق این آزاده هنرمند و ورزشکار قهرمانی های
متعدد ورزشی(بیش از  ۵۰مدال کشوری در رشته های
تنیسرویمیز برای کالس ۳پاراپلژی و حضور در مسابقات
پارالمپیک هلند در سال شصت و نه) و خلق آثار هنری زیبا
و چشم نواز در قالب هنر نقاشی و خشنویسی دیده می شود.
بازی دوستانه فوتبال
در دیداری دوستانه نونهاالن تالش و گازال در استادیوم
گازال به مصاف هم رفتند که سهم هر تیم یک پیروزی
بود.در بازی نخست که برای متولدین سال  ۸۰برگزار شد
تیم تالش توانست با نتیجه  ۲-۴به پیروزی برسد .گل های
نونهاالن را علی پرافروزان و سینا یوسفی به ثمر رساندند.
در بازی دوم که برای متولدین  ۸۲برگزار شد نونهاالن
جناح توانستند با نتیجه پرگل  ۵برصفربه پیروزی برسند.
گل های نونهاالن را حسن عالیان(۳بار) و خاوران (۲بار)
به ثمر رساندند.
شکست میناب طیور
هفته نهم مسابقات لیگ دسته سوم کشور با هشتمین
شکست نماینده هرمزگان پایان رسید.میناب طیور
نماینده استان هرمزگان که این روزها حال و روز خوشی
ندارد و با مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کند در
ورزشگاه شهرداری میناب میزبان تیم شهرداری ماهشهر
بود که با نتیجه  ۳بر  ۲مغلوب میهمان خود شد.محسن
رحیمی دقیقه ی  ۲۰از روی نقطه پنالتی و میثم صادقی
دقیقه  ۷۵گل های تیم میناب طیور را به ثمر رساندند.
گلهای تیم ماهشهر نیز دردقیقه  ۲۲روی اشتباه مدافعان
حریف،محمد سواری دقیقه  ۲۸و نسیفی دقیقه  ۸۵به ثمر
رساندند.قضاوت این دیدار نیز بر عهده ابوالفضل گرجی
،سید حمیدرضا همامی ،محمد ریسی از یزد و داور چهارم
نیز بالل رئیسی از میناب بودند.
عقاب تدرویه پیروز شد
از گروه نخست جام هفت شیرجم دوتیم عقاب تدرویه
وامیدچاه سرمه به مصاف هم رفتند.عقاب تدرویه از همان
ابتدا با برنامه واردمیدان شد .گل زود هنگام یعقوب عبادی
در دقیقه14و بعداز آ ن دردقیقه19جواد پناهی اختالف
رو دو برابر کرد.منصور غنی زاده دردقیقه27اختالف رو
برای چاه سرمه به حداقل رساند.امادر نیمه دوم بازهم
بهترین بازیکن شهرستان بستک یعنی جوادپناهی در
دقیقه69حساب کار رو 1-3کرد تاخیال هواداران این
تیم را راحت کند.دراواخر بازی یک باردیگر شاگردان
هاشمی درتیم عقاب توسط نعمت پیر به گل چهارم رسید.
همچنین کار قضاوت این دیدار برعهده ی حامدرنجبر به
همراه علیرضا مهرپور وایوب راستگو بود.

