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راه اندازی ژیمناستیک در سراسر استان

جهان

توافق گوآردیوال و منچستر

سرمربی فعلی بایرن مونیخ برای هدایت منچسترسیتی در فصل آینده با این
تیم به توافق رسیده است.پپ گوآردیوال سرمربی بایرنمونیخ که در این فصل
نتوانسته است رضایت مسئوالن بایرنی را برآورده کند فصل آینده روی نیمکت
منچسترسیتی خواهد نشست و جانشین مانوئل پیگرین خواهد شد.
رسانههای معتبر جهان از جمله مترو و اسکای اسپورت خبر دادند پپ گوآردیوال
در تماسی با مسئوالن باشگاه منچسترسیتی رضایت خود را برای قبول مربیگری
در این تیم اعالم کرده و قرار است فصل آینده روی نیمکت این تیم بنشیند.
منچسترسیتی این فصل با وجود خریدهای زیاد نتوانست رتبه مناسبی در جدول
رده بندی به دست آورد و هیچ قهرمانی کسب نکرد.
گواردیوال نیز که تیمش در دیدار رفت برابر بارسلونا با  3گل شکست خورده
شانس کمی برای صعود به مرحله بعد دارد.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان با اشاره به تساوی بودن گل در زمین مس رفسنجان،
گفت :این تساوی به نفع حریف ما شد و باید مراقب باشیم که در خانه از آنها گل
نخوریم .اکبر میثاقیان موقعیتهای گلزنی تیمش در بازی با مس رفسنجان را بیشتر
دانست و گفت :هر دو تیم فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتند و شانسهای گلزنی خوبی
را هم به دست آوردند اما موقعیتهای ما زهردارتر بود.
متاسفانه داور بازی خطای پنالتی که بر روی بازیکن ما اتفاق افتاده بود را اعالم نکرد .وی
افزود :هر دو تیم همشهری و از یک شرکت هستند .بعضی بازیکنان دو تیم هم فامیل
هستند و رفت و آمد خانوادگی دارند بنابراین فکر نمیکنم مشکل حاشیهای به وجود
بیاید .سرمربی مس کرمان درباره صحبتهای مطرح شده از سوی صادق درودگر مبنی
بر این که صعود مس عجیب بوده است ،گفت :درباره صحبت های درودگر نظری ندارم
چرا که من مسئول فنی تیم هستم .باشگاه این موضوع را پیگری میکند و بدون شک
جواب او را خواهند داد.

مــیـــز خـبـــــــــــــــــر

گــــزارش خبـــــری

از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس؛

جشنواره فرهنگی ورزشی یادیاران برگزار شد

گروه ورزشی :

به مناسبت فرارسیدن حماسه فتح خرمشهر وسوم خرداد از
سوی اداره ورزش وجوانان شهرستان بندرعباس جشنواره
فرهنگی ورزشی (یادیاران) با حضور دانشور مدیرکل ورزش
وجوانان استان هرمزگان،خادمی معاون ورزشی،سرپرست
اداره ورزش وجوانان شهرستان بندرعباس وجمعی از مدیران
باشگاه ها وروسای هیات ها وخانواده ورزشکاران درسالن فجر
بندرعباس برگزار شد.

دراین مراسم غالمعلی دانشور مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان
با اظهار خشنودی درجمع ورزشکاران بسیجی گفت :این
جشنواره فرهنگی و ورزشی به مناسبت حماسه آفرینی دالور

مردان بسیجی وارتشی که منجر
به آزادسازی خرمشهر برگزار
می شود .وی افزود :ملت سرافراز
ایران اسالمی هیچ گاه ایثارگریها
و جان فشانی جوانان رشید
کشورمان را درآزادسازی خرمشهر
فراموش نخواهند کرد .وی بیان
کرد :امسال در محالت وروستاهای
شهرستان بندرعباس  10سالن
ورزشی و  10زمین ورزشی روباز
احداث می شود که می تواند در پرکردن اوقاتفراغت وتمرین
تیم های محالت موثر باشد.
درادامه این مراسم امین رئیسی سرپرست اداره ورزش وجوانان
شهرستان بندرعباس گفت :این جشنواره فرهنگی ورزشی
به مناسبت فتح خرمشهر و تجلیل از  22شهید عملیات بیت
المقدس از استان هرمزگان با نام (یادیاران) برگزار می شود
ودراین جشنواره ورزشی فرهنگی مسابقاتی در رشتههای
فوتسال،بسکتبال  ،والیبال،ورزش های رزمی وبومی محلی تا
سوم خرداد برگزار می شود ودر روز پایانی از نفرات وتیم های
برتر تجلیل به عمل خواهد آمد.

حضور ناشنوایان هرمزگان در نخستین المپیاد کشور

گروه ورزشی :

تیم های بولینگ ،بدمینتون و دو میدانی آقایان و بانوان و تیم
فوتسال آقایان برای حضور در نخستین دوره المپیاد فرهنگی
ورزشی کشور اعزام شدند.

رییس هیات ورزش های ناشنوایان استان گفت :با توجه به
برنامهریزی که داشتیم می بایست ورزشکاران بیشتری به این
المپیاد اعزام می شد ولی مشکالت مالی امکان این اقدام را از
ما گرفت.ادریس قریشی ادامه داد :حمایت های مالی و معنوی
غالمعلی دانشور مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان؛ سیما
مرادی مدیر کل بهزیستی هرمزگان و صداقت پیشه رییس
بهزیستی شهرستان بندرعباس باعث شد که این اعزام صورت
بگیرد.وی افزود :این المپیاد با حضور  26استان در رشته های
دوومیدانی  ،تنیس روی میز  ،شنا و بولینگ (آقایان و بانوان)
 ،فوتبال  ،فوتسال  ،والیبال و جودو (آقایان) در مشهد مقدس
برگزار می شود.قریشی در پایان اضافه کرد :این المپیاد به منظور
حضوری مقتدرانه در هشتمین دوره بازی های آسیا واقیانوسیه
ناشنوایان که قرار است مهرماه سال جاری در چین تایپه برگزار
خواهد شد انجام می شود.
بولینگ بازان هرمزگانی برای برد به میدان می روند
تیم  5نفره بولینگ آقایان و بانوان ناشنوای هرمزگان به
نخستین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی کشور اعزام شدند.
این تیم با حضور بازیکنان شاخصی امیر مالحسینی و ابوذر
قنبری و عالیه شب نما(ملی پوش) و اناهیتا تراکمه به مربیگری
محسن صالحی در این رقابت برای برد به میدان می روند.

این المپیاد از  17تا
 25اردیبهشت با حضور
ورزشکاران  26استان در
مشهد مقدس برگزار می شود.
د و مید ا نینا شنو ا یا ن
هرمزگان دل خوش به
کسب سکوی قهرمانی
تیم های دو ومیدانی آقایان
و بانوان ناشنوای استان برای
کسب افتخار در رقابت های
نخستین دوره المپیاد فرهنگی
ورزشی کشور شرکت میکند.
اسماعیل دادی پور و احمد پور کهور زاده دو ومیدانی کاران
مینابی به مربیگری عبدالمحمد دال خال و تیم دو ومیدانی
بانوان متشکل از کبرا ساالری و اعظم مخلصی از شهرستان
رودان به مربیگری رقیه جویا در این رقابت ها به قصد کسب
عنوان قهرمانی به پیست مسابقه خواهند رفت.
بدمینتون بازان ناشنوای هرمزگان در المپیاد کشوری
بدمینتون بازان ناشنوای هرمزگان متشکل از  2تیم آقایان و
بانوان در نخستین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی کشور حضور
دارد.تیم بانوان با ندا محمود زاده ،کلثوم خدامی ،دنیا شفیعزاده
به مربیگری رعنا خطیبی و سرپرستی مطهره درود در این
رقابتها حضور دارد و برای آقایان مجید قریشی با رقبا مصاف
خواهد کرد.
فوتسالیست های هرمزگان در نخستین المپیادناشنوایان
ایران
تیم فوتسال ناشنوایان استان برای حضور مقتدرانه به نخستین
دوره المپیاد فرهنگی ورزشی کشور اعزام شد.این تیم به
مربیگری حسین روزگاری و سرپرستی محمد میر آبادی با
حمید خرمدل ،هادی شمس ،بنیامین حسین پور ،مجتبی
طیاری ،امین پالسی زاده ،کرامت آهسته ،نور الدین سلیمانی،
شهاب ساالری ،محمد امین مراد زاده ،مهرداد مظفری و احمد
علی نیا با این رقابت ها اعزام شد.نخستین اردوی تیم ملی
فوتسال آقایان در سال  1394برای حضور در در هشتمین دوره
بازی های آسیا اقیانوسیه ناشنوایان فروردین ماه امسال در
بندرعباس برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان:

شترسواری از مسابقات مورد عالقه مردم قشم است

گروه ورزشی :

رئیس اداره ورزش و جوانان قشم گفت :شترسواری از مسابقات
مورد عالقه مردم قشم است.

علی خواجهفینی با بیان این که شترسواری از مسابقات مورد
عالقه مردم قشم و بسیار هیجانانگیز و پرنشاط است ،اظهار
داشت :این دوره از مسابقات با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم
و دهیاری و شورای اسالمی روستای گورزین و از سوی هیئت
روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان قشم برگزار شد.
وی با بیان این که به تمامی ورزشکاران شرکتکننده مبالغ نقدی
اهدا شد افزود 20 :شترسوار حاضر در این دوره از مسابقات در
مسافت  1200متر در روستای گورزین با هم به رقابت پرداختند.
رئیس اداره ورزش و جوانان قشم با تشکر از مدیر عامل سازمان
منطقه آزاد قشم برای حمایت از ورزش جزیره قشم اظهار داشت:
فاضل ایمانی با شتر معروف سیاه به مقام قهرمانی ،محمد ایمانی
مفتخر به مقام دوم و حمید ایمانی نیز مفتر به مقام سوم شدند.
خواجهفینی با بیان این که در این مسابقات موسیقی سنتی
قشم هم مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت تصریح
کرد :با پیگیری هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی
قشم و حمایت کمالی مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم کلنگ پیست و تور
شترسواری توسط مدیر عامل سازمان منطقه آزاد و چند تن
از مسئوالن زده شدکه مقرر شد سازمان منطقه آزاد تا پایان
امسال این پیست را به بهرهبرداری برساند .رئیس هیئت روستایی

و بازیهای بومی محلی قشم با بیان این که ورزشکارن روستایی
قشم ظرفیت شرکت در مسابقات کشوری را دارند از شرکت
تیم شترسواری قشم در مسابقات کشوری خبر داد.عبدالرحیم
رضوانی با بیان این که مسابقات شترسواری شهرستان قشم
از سطح مطلوبی برخوردار بوده است گفت :تیم شترسواری
شهرستان قشم از آمادگی خوبی برای شرکت در مسابقات
قهرمانی کشور برخوردار است و این تیم در آینده در این مسابقات
شرکت خواهد داشت .وی با بیان این که ورزشکاران روستایی
قشم ظرفیت شرکت در مسابقات کشوری را دارند افزود :با توجه
به استعداد ورزشکاران شهرستان قشم ،قطعا میتوانیم خود را
در این رشته نیز مطرح کنیم.رئیس هیئت ورزش روستایی و
بازیهای بومی محلی قشم خاطرنشان کرد :حمایت مسئوالن
شهرستان قشم از جمله مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ،فرماندار،
بخشداران مرکزی و شهاب و رئیس اداره ورزش و جوانان قشم
از هیئت ورزش روستایی قشم قابل تقدیراست.رضوانی هدف از
برگزاری این مسابقات در شهرستان آماده شدن برای شرکت در
مسابقات کشوری عنوان و اظهار داشت :تیم فوتبال بزرگساالن
هیئت روستایی در مسابقات قهرمانی استان به دور دوم صعود
کرده و امیدواریم بتوانیم به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات
دست یابیم .مشاور رئیس اداره ورزش و جوانان قشم تصریح
کرد :در تالش هستیم فرهنگ ورزش به ویژه در بخش بانوان
روستاهای شهرستان قشم را گسترش داده و از ظرفیتهایی که
در این مناطق وجود دارد حداکثر استفاده را ببریم.

چــــهرههــــــا

ژیمناستیک در سراسر استان هرمزگان راه اندازی خواهدشد .جباری زاده رییس
هیات ژیمناستیک استان هرمزگان با بیان این مطلب که ورزش ژیمناستیک مادر
ورزش ها است وبایدبیشتر به آن توجه شود به صبح ساحل گفت :هیات ژیمناستک
در راستا پیشرفت این رشته ورزشی درتالش است که باسرکشی به شهرهای مختلف
استان هرجا که این رشته ورزشی با مشکل روبرواست یا این که هنوز این ورزش در آن
شهرستان راه اندازی نشده است مشکل را برطرف و راه اندازی نماید .حامدجباری زاده
بیان کرد :برای این که ژیمناستیک در سراسر استان فراگیر شود نیازبه کمک وهمکاری
روسای ادارات شهرستان ها داریم واز آن ها می خواهیم که اگردرشهرستان خودشان
این رشته ورزشی فعال نیست با معرفی یک فرد دلسوز آن راه راندازی نمایندوهیات
ژیمناستیک استان هم درحد واندازه خودش برای هرچه سریعتر راه اندازی آن کمک
خواهدکرد.وی گفت :ژیمناستیک ورزشی است که عالقمندان زیادی داردوبیشترین
عالقمندان آن هم نوجوانان وجوانان تشکیل می دهندپس راه اندازی خانه ژیمناستیک
در شهرستان ها می توانند باعث رشد این نوجوانان وجوانان گردد .حامدجباری زاده در
پایان از توجه مدیرکل ورزش و جوانان استان به این رشته ورزشی تشکر کرد وگفت:
حمایت های دانشور باعث رشد خوب این رشته ورزشی در سطح استان شده است.

جواب درودگر را باشگاه میدهد

ایران

لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور:

شهرداریبندرعباس
درضربات پنالتی به برتری رسید
گروه ورزشی//محمود رئیسی

تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس موفق شد در هفته دوم
لیگ برتر کشور از سد لسمان مروارید خزر عبور کند.

در هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور دو تیم
شهرداری بندرعباس و لسمان مروارید خزر که در هفته نخست
مغلوب حریفان خود شده بودند ،در زمین ساحلی غدیر و در حضور
بیش از یک هزار نفر به مصاف یکدیگر رفتند.در این دیدار مهدی
طالبی سرمربی نارنجی پوشان شهرداری بندرعباس از وجود حامد
زرنگار ،وحید وحیدی ،فاروق پسنده ،فاروق درا ،سجاد عبدا ...پور،
جاسم زارعی ،روح ا ...میر شمسی ،محمد پویه ،بهروز سلطانی ،حمید
رضایی پور ،حسین ساالری و مصطفی خاقانی و برای آبی پوشان
لسمان مروارید خزرکه هدایت آن را محمد نیک برعهده داشت
ساسان پورسعادت ،نوید فریدی ،محمدرضا احترامی ،امیر خرد
مقدم ،مهیار زارع ،میالد صیفی پور ،سید سینا حسینی ،احسان
حسین نژاد و سجاد هادی پور به میدان رفتند .بازی در  12دقیقه
نخست بارفنی نداشت ودوتیم بیشتر برای شناخت یکدیگر به میدان
رفته بودند .در این نیمه شهرداری میزبان تنها یک موقعیت داشت
که آن هم بابی دقتی ازدست رفت تا دوتیم دست خالی به استقبال
12دقیقه دوم بروند .در 12دقیقه دوم نارنجی پوشان هرمزگانی که
هواداران زیادی آن هاراتشویق می کردند بازی هجومی تری در
دستورکارخودداشتند وهنوززمان زیادی ازآن نگذشته بودکه روی
پرتاب دست وحیدی دروازه بان شهرداری محمد پویه به خوبی
توانست گل نخست را برای نماینده هرمزگان به ثمربرساند.
پس از این گل آبی پوشان خزری تالش زیادی کردندتا گل خورده
را جبران کنند اما موفق به این کارنشدندوسوت داوردردوازده
دقیقه دوم به صدادر آمد .در 12دقیقه سوم شهرداری بندرعباس
بیشتربه فکردفاع کردن از تک گل خودش بود واین کارباعث شدتا
تیم خزری فشاربیشتری برای گل خورده روی دروازه نماینده
هرمزگان بیاورد .بازی در دوازده دقیقه سوم هم رو به پایان بود که
روی غفلت بازیکنان شهرداری بندرعباس امیر خرد مقدم بازیکن
لسمان مروارید خزر با یک ضربه سر بازی را به تساوی کشاندتا
کار دوتیم برای مشخص شدن برنده دیدار به وقت اضافه کشیده
شود .در  3دقیقه وقت اضافه بازی هم دوتیم زورشان به یک دیگر
نرسید تا ضربات پنالتی مشخص کننده تیم پیروز این میدان باشد.
حامد زرنگار دروازه بان جوان اما آینده دار هرمزگانی در ضربات
پنالتی جایگزین وحید وحیدی شد تا از دروازه نارنجی پوشان
شهرداری حراست کند.با وجودی که حمیدرضایی پورکاپیتان تیم
شهرداری ضربه نخست را ازدست داد شهرداری بندرعباس در پایان

همایش پیاده روی شرکت پاالیش گاز

بادرخشش دروازه بان خودش موفق شد  5بر  4پیروزشد تا تیم
شهرداری از این دیدار خانگی تنها یک امتیاز نصیبش شود و نماینده
مازندران بدون امتیاز بندرعباس را ترک کند .سرمربی تیم فوتبال
ساحلی شهرداری بندرعباس در پایان این بازی به خبرنگاران گفت:
از عملکرد بازیکنانم راضی نیستم و باید در هفته های آتی جبران
کنیم.مهدی طالبی افزود :در دیدار برابر لسمان مروارید خزر تنها به
فکر پیروزی و سه امتیاز بودیم که عملکرد ضعیف بازیکنان و عدم
تحقق خواسته های کادرفنی باعث شد تا تنها به کسب یک امتیاز
قناعت کنیم.وی با بیان این که تمرینات تیم شهرداری بندرعباس
دیر شروع شده بود ،اظهار کرد :همین موضوع و همچنین به سر
بردن بازیکنان در شرایط بدنسازی باعث شده تا تمامی توانایی آنها
را در زمین مسابقه شاهد نباشیم.
طالبی با اشاره به این که تمامی برنامه هایمان برای پیروزی و کسب
سه امتیاز بود ،تصریح کرد :بردن در پنالتی برایمان ارزشی نداشت
زیرا نباید به حریفان اجازه دهیم در بندرعباس به این سبک بازی
کنند.سرمربی تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس تیم حریف
را باتجربه دانست و عنوان کرد :بازیکنان حریف از تجربه خود
استفاده و توانستند به هدفشان برسند.وی در پایان ابراز امیدواری
کرد در هفته های آتی عملکردی مناسب تر از بازیکنانش در زمین

مسابقه ارائه شود .سرمربی تیم فوتبال ساحلی لسمان مروارید خزر
هم در پایان این دیدار گفت :بازیکنانم نشان دادند که از شایستگی
باالیی برخوردارند.
محمد نیک افزود :در دیدار برابر شهرداری بندرعباس که از مدعیان
جدی مسابقات لیگ برتر به شمار می رود کامالحساب شده و با
برنامه بازی کردیم.
وی با بیان این که در دو نیمه نخست به دلیل گرمای هوا کمی
دفاعی بازی کردیم ،اظهار کرد :در نیمه سوم با بهبود وضعیت آب
و هوا با تدارک یک بازی هجومی بارها دروازه تیم شهرداری را
به خطر انداختیم و حتی می توانستیم به گل دوم و سوم دست
یابیم که بی دقتی بازیکنان و نمایش خوب دروازهبان میزبان مانع
از انجام آن شد .محمد نیک با اشاره به این که برای گرفتن امتیاز
به بندرعباس آمده بودیم ،خاطرنشان کرد :حق تیم لسمان مروارید
گرفتن حداقل یک امتیاز بود که با بدشانسی نتوانستیم به این مهم
دست یابیم.سرمربی تیم فوتبال ساحلی لسمان مروارید خزر در
پایان تیم شهرداری بندرعباس را تیمی با پتانسیل دانست و عنوان
کرد :با توجه به دیر بسته شدن این تیم به طور قطع بازیکنان آن
نیاز به زمان دارند و در هفته های آتی شهرداری بندرعباس می
تواند نمایش بهتری داشته باشد.

بندرلنگه قهرمان بسکتبال جوانان هرمزگان شد

گروه ورزشی:رقابت های قهرمانی بسکتبال جوانان استان
هرمزگان که با حضور تیم های بندرعباس،بندرلنگه،میناب،قشم
ورودان به میزبانی هیات بسکتبال استان درخانه بسکتبال
درجریان بود با قهرمانی تیم بندرلنگه به پایان رسید.این بازیها

به مدت  3روز به صورت فشرده ودوره ای صبح وبعدازظهر برگزار
شد وتا روز پایانی آن معلوم نبود چه تیمی قهرمان این دوره
از مسابقات خواهد بود .درآخرین روز این بازیها دوتیم قشم
وبندرلنگه یک بازی زیبایی را از بسکتبال به نمایش گذاشتند
وآخرین دقایق بازی نبردی برابربا هم داشتند .تیم جوانان

صنعت برق هرمزگان به دوپیروزی دست یافت
جدال آذر خودرو نوین قم و مناطق نفت خیز جنوب
تیمهای اول و دوم جدول رده بندی سوپر لیگ کاراته
باشگاه های کشور به سود تیم آذر خودرو خاتمه یافت.
هفته دوم سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور به میزبانی
سالن شهید افراسیابی تهران و با حضور اصحاب رسانه
برگزار شد و تیم آذر خودرو نوین قم با  2برد دیگر 42
امتیازی شد و در صدر جدول رده بندی باقی ماند.
دانشگاه آزاد اسالمی هم با کسب  2پیروزی و با تفاضل
برد بهتر به رتبه دوم صعود کرد و باالتر از مناطق نفتخیز
جنوب قرار گرفت.در این مسابقات تیم صنعت برق
هرمزگان موفق شد در مرحله دوم ،تیم شهید ستاری
قرچک 28را بر صفر شکست دهد .نماینده هرمزگان در
مرحله سوم مقابل آوای رزم  20بر  7به برتری دست
یافت .در سایر دیدارهای این هفته تیم صدر جدولی آذر
خودرو نوین قم در این هفته با نتیجه  22بر  4تیم مهیار
تهران را شکست داد و در ادامه هم موفق شد مناطق
نفتخیز جنوب را که تا قبل از برگزاری دیدارهای این
هفته در رده دوم جدول رده بندی قرار داشت با نتیجه
 26بر یک مغلوب کند.
مناطق نفت خیز جنوب  20بر  7مهیار تهران را برد.
شهید ستاری قرچک  28بر صفر مغلوب شهرداری
سیرجان شد.آوای رزم  17بر  10مقابل آکادمی کاراته
کمربند سیاه به برتری رسید .آوای رزم با نتیجه  21بر 5
مقابل شهرداری سیرجان شکست خورد .آکادمی کاراته
کمربند سیاه هم مقابل تیم دانشگاه آزاد اسالمی با نتیجه
 26بر یک شکست را پذیرفت.آکادمی کاراته کمربند سیاه
با نتیجه  28بر صفر از مهیار تهران باخت.دانشگاه آزاد
اسالمی  23بر  4از سد شهرداری سیرجان گذشت.در
جدول رده بندی این مسابقات آذر خودرو نوین قم 42
امتیازدارد ودرصدر جدول قرارگرفته است .دانشگاه آزاد
اسالمی  30امتیاز تیمی و  280امتیاز انفرادی در جای
دوم قرارگرفت.مناطق نفت خیز جنوب  30امتیاز تیمی
و  208امتیاز انفرادی درمکان سوم قرارگرفت .شهرداری
سیرجان با  27امتیاز در جای چهارم ایستاد.
صنعت برق هرمزگان با  24امتیازپنجم است .آوای رزم با
 12امتیاز  ،مهیار تهران با  9امتیاز ،آکادمی کاراته کمربند
سیاه با  9امتیاز و تفاضل برد کمتر وشهید ستاری قرچک
بدون امتیاز در مکان های ششم تا نهم ایستاده اند.

بندرلنگه که از بازیکن با تجربه و ملی پوش محمدرضا بهرام زاد
سودمی بردتوانست درپایان با پیروزی که در این بازی به دست
آورد بربام قهرمانی بسکتبال جوانان هرمزگان بایستد.رقابت این
دوتیم در زیر سبد دیدنی بود ویاران مصفا با پرتابهای دقیق
امتیازها را برای خود ذخیره می کردند ،درمقابل تیم قشم پابه پای
حریف پیش می آمد ودر دقایقی از پریودچهارم از تیم بندرلنگه
پیش افتاد اما تجربه ودوندگی بیشتر لنگه ای ها باعث جبران
عقب ماندگی شان شد ودرپایان با نتیجه  72بر 66پیروزی را به
نام خود ثبت کردند تا جام قهرمانی را به بندرلنگه ببرند و این

تیم با  4برد وکسب  8امتیاز درجایگاه قهرمانی بایستد ومیناب و
قشم با  7و  6امتیاز به ترتیب دوم وسوم شدند .جوانان بندرعباس
ورودان هم مکان های چهارم وپنجم را به دست آوردند.درمجموع
 10بازی برگزار شد و  2052توپ از سبدهای تیمها گذشت
ومحمدرضا بهرام زادازتیم بندرلنگه عنوان فنی ترین بازیکن را به
خودش اختصاص داد .در پایان طی مراسمی که با حضور فریدون
الهامی مشاور ورزشی استاندار هرمزگان ،بلوکی رئیس هیات
بسکتبال وجمعی از مسووالن برگزاری مسابقات و پیشکسوتان
برگزار شد جوائز تیم های اول تا سوم اهداء شد.

همایش پیاده روی به مناسبت گرامیداشت هفته کار و
کارگر در شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم برگزارشد.
به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگرهمایش
پیادهروی مصادف با سومین روز از هفته گرامیداشت کار
و کارگر در این شرکت برگزار شد.این همایش پیاده روی
با حضور معاونین  ،مسئولین  ،کارکنان و کارگران خدوم
و زحمتکش این شرکت در فضایی صميمي در اطراف
پااليشگاه گاز سرخون برگزار گردید.
محمد حسین نوروزی مدیرعامل این شرکت در اجتماع
شرکت کنندگان در این همایش اظهار داشت  :در دنیای
مدرن امروزی  ،چرخ عظیم صنعت در جوامع بشرى با
دست تواناى کارگران در حرکت و چرخش است .در
حقیقت ،حیات یک ملت مرهون کار و تالش روز افزون
کارگران آن ملت بوده و کارگران از ارزشمندترین طبقه
و سودمندترین گروه در جامعهها محسوب میشوند.
خاطرنشان می سازد در خاتمه به قید قرعه به ده نفر
از شرکت کنندگان هدایایی به رسم یادبود اعطاء گردید.
شکست بیمارستان امام ر ضا در اولین بازی
تيم فوتسال بيمارستان امام رضا بندرعباس در شروع
مسابقات لیگ منطقه ای بزرگساالن فوتسال کشور
شكست خورد.
تيم بيمارستان امام رضا ع بندرعباس ،مسابقات لیگ
منطقه ای بزرگساالن فوتسال کشور در گروه هشتم را
با شكست آغاز كرد.اين مسابقات به ميزباني كرمان آغاز
شده نماينده استان در نخستين بازي خود با نتيجه ٣
بر يك مغلوب تيم پرسپوليس زابل شد .تيم بيمارستان
امام رضا ع بندرعباس در دومين ديدار خود به مصاف تيم
اميد دهقائد بوشهر مي رود.در گروه هشتم اين رقابت ها ٧
تيم تا  ٢٦ارديبهشت به ميزباني كرمان با يكديگر رقابت
خواهندكرد.مسابقات لیگ منطقه ای بزرگساالن فوتسال
کشور در هشت گروه برگزار مي شود كه از هر گروه دو
تيم به مرحله بعد صعود مي كنند.
بازدید مدیرکل از بخش رویدر خمیر
مدیرکل ورزش وجوانان استان هرمزگان به صورت
سرزده از پروژه های دردست اقدام بخش رویدر بازدید
به عمل آورد .دراین بازدید که رئیس اداره ورزش وجوانان
بندرخمیر وی را همراهی می نمود از پروژه های در دست
احداث اداره کل ورزش وجوانان هرمزگان وچگونگی روند
پیشرفت آن ها بازدید به عمل آورد.
قبل از بازدید این پروژه ها مدیرکل ورزش وجوانان استان
در سرراه خود از روستای کشار باال و پروژه های در دست
اقدام این روستا که شامل سالن چندمنظوره که بیش از
 50درصد پیشرفت فیزیکی دارد بازدید نمود.
همچنین مدیرکل ورزش وجوانان استان از روستای نیمه
کار بازدید به عمل آورد ودراین بازدید با ورزشکاران گفت
وگو نمود .دراین دیدار مقرر شد از ماده  180مبلغ یک
میلیارد ریال جهت تکمیل ورزشگاه نیمه کاره این روستا
شامل جدول گذاری،دیوار کشی و سکوی تماشاگران
اختصاص یابد.در بازدید دیگری از روستای رودبار از توابع
بخش رویدر در خواست ورزشکاران برای احداث زمین
ورزشی مقرر شد با مشارکت دهیاری وشورای رودبار واز
طریق اداره کل ورزش وجوانان این خواسته ورزشکاران
عملی شود .همچنین ایشان از روستاهای گوین،کروئیه
و بناب که عملیات ساخت ورزشگاه های آن ها درحال
اجرا می باشد دیدن کرد ودستورات الزم درجهت مسطح
کردن زمین ها وجدول گذاری ونصب تیردروازه فوتبال
صادر شد ومقرر شد در سه ماهه اول سال جاری پروژه
های ورزشی رویدر شامل سالن ورزشی و ورزشگاه ونصب
وفنس کشی پس از اتمام به بهره برداری برسد.
لغو کالس مربیگری بسکتبال بانوان در بندرعباس
کالس تربیت مدرس مربیگری بسکتبال بانوان سراسر
کشور که قرار بود روزهای  ۲۳تا  ۲۶اردیبهشت در
بندرعباس برگزار شود لغو شد.
فدراسیون بسکتبال دلیل لغو این کالس آموزشی را به
حدنصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان اعالم کرده
است.

