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تيم را به حال خود رها كردند تا سقوط كند

جهان
نیمار لیاقت کاپیتانی ندارد

گـــــــــــــــزارش خبری

فوتسال قهرمانی بانوان هرمزگان

باالن صنعت قشم
برسكوي نخست ايستاد

به دليل نبودن رييس فدراسيون فوتبال

قرعه كشي ليگ دسته دوم صورت نگرفت

گروه ورزشی :
قرعه کشی مسابقات لیگ دسته دوم به دالیل جالبی به
تاخیرافتاد.
باالخره و پس از سال ها با این که پیش از آغاز مسابقات لیگ دسته
دوم قرار شده بود که مسابقات لیگ دسته دوم در سه گروه دوازده
تیمی برگزار شود هر سال به علت های مختلف این تصمیم عملی
نشد اما امسال فدراسیون با حمایت خوبی پشت این مصوبه ایستاد تا
این بازی ها در سه گروه دوازده تیمی برگزار شود.
قرعه کشی مسابقات لیگ دسته دوم فصل 95-96قرار بود روز سه
شنبه هجدهم مردادماه انجام شود تا تیم های لیگ دویی حریفان
خود را بشناسند اما به ناگاه اعالم شد که به علت حضور نداشتن تاج
رئیس فدراسیون فوتبال این قرعه کشی با تاخیر یک هفته ای برگزار

اسطوره فوتبال برزیل به انتقاد از نیمارپرداخت .اینبار زیکو به انتقاد از این بازیکن
پرداخته است.
او در صحبت هایی گفت :این یک خجالت و شرم آوری بزرگ برای برزیل است
که نتواند از گروه خود به مرحله بعد المپیک راه یابد ولی این چند ساله متاسفانه
فوتبال برزیل به این شرم آوری ها عادت کرده است و خفت ،پشت خفت برای
فوتبال برزیل رخ می دهد.
زیکو درباره فشار قهرمانی روی تیم امید برزیل گفت :این برعکس است .پیراهن
برزیل به اندازه کافی بزرگ است و همیشه با برد و قهرمانی عجین شده است .بازی
در خانه باید برای برزیل یک مزیت و امتیاز باشد نه اینکه فشار روی تیم ایجاد کند.
بازیکن سابق تیم ملی برزیل در پایان به انتقاد از نیمار پرداخت و گفت :کاپیتان تیم
ما لیافت کاپیتانی ندارد .این اشتباه بود که نیمار به عنوان کاپیتان انتخاب شود .او
باید تنها به فوتبال تمرکز کند.

میترا نوری بعد از استعفایش از سمت نایب رئیسی بانوان فدراسیون اسکی گفت:
منطقیترین کار ممکن را انجام دادم .معتقدم که خود را هیچگاه به سیستم مدیریتی
تحمیل نکنم و دست مدیران را باز بگذارم.
میترا نوری بعد از استعفای خود از سمت نایب رییسی بانوان اسکی ،اظهار کرد :فکر
میکنم کار حرفهای و منطقی انجام دادم .از این جهت که من رقیب انتخاباتی آقای
عبدی افتخاری رییس فدراسیون اسکی بودم هیچ انتظاری ندارم که ایشان بخواهد
از من در سیستم و بدنه مدیریتی خود استفاده کند.او ادامه داد :امروز تودیع و معارفه
رییس جدید فدراسیون بود .من تا به امروز صبر کردم که در این مراسم حضور داشته
باشم و اکنون استعفای خود را اعالم کردم .آقای عبدی افتخاری از مدیران قدیمی
و کاربلد ورزش کشور است .اگر تشخیص دهد که میترا نوری میتواند در سیستم
مدیریتیاش مفید باشد قطعا از او دعوت خواهد کرد در غیر این صورت استفاده نخواهد
کرد.او در ادامه سخنان خود با تاکید گفت :منطقیترین کار ممکن را انجام دادم.

خواهد شد.این که رئیس فدراسیون فوتبال در قرعه کشی مسابقات
لیگ دسته دوم حضور یابد اتفاقی بسیار خوب می باشد اما باید
این را هم در نظر داشت اگر رئیس فدراسیون فوتبال به هر دلیلی
نتوانست در قرعه کشی مسابقات لیگ دسته دوم شرکت کند به
هیچ وجه هیچ اتفاقی خاصی نخواهد افتاد.
اما احتمال مشکوکی که امیدواریم به هیچ وجه صحیح نباید در این
خصوص داده می شود و این آن که ممکن است طی این یک هفته
و در طی اتفاقاتی تعداد تیم های لیگ دسته دوم تحت فشار برخی
به40تیم افزایش پیدا کند که باز هم این اتفاق لیگ دسته دوم را به
خانه اول بر می گرداند.باید منتظر بود و دید هفته آینده قرعه کشی
لیگ دسته دوم برگزار می شود و آن زمان علت اصلی این تاخیر
یک هفته ای را درک کرد.

غالمعليدانشور

نمی گذاریم امتیاز تیم فوتبال از استان خارج شود
گروه ورزشی :
مجتمع آلومینیوم المهدی
هرمزال از تیم داری در
رشتههای ورزشی ازجمله
فوتبال انصراف داد.
طبق گزارشهای واصله و
در سکوت خبری ،مدیرعامل
شرکت آلومینیوم المهدی
هرمزال با ارسال نامهای به
استانداری هرمزگان اعالم
انصراف خود را از تیم داری در تمامی رشتههای ورزشی ازجمله
فوتبال اعالم کرد.در همین خصوص مدیرکل ورزش و جوانان
استان هرمزگان ضمن تایید این خبر افزود :این نامه به استانداری
هرمزگان ارسال و رونوشت آن به اداره کل ورزش و جوانان رسیده
است.غالمعلی دانشور بابیان اینکه طبق قوانین کمیسیون پنج

گروه ورزشی :

داوران فوتبال هرمزگان جهت
قضاوت در مسابقات ليگ
دسته دوم ،دسته سوم و
ردههاي سني به كميته داوران
فدراسيون فوتبال معرفي شدند.

عبدالمجيد دبيده رييس هيات
فوتبال هرمزگان با بيان اين خبر
به صبح ساحل گفت  :با نظر
كميته داوران و تست آمادگي
جسماني كه از داوران گرفته شده است تعداد چهارده داوروكمك
داور جهت قضاوت مسابقات رده هاي سني و ليگ هاي دسته
دوم وسوم به كميته داوران معرفي شده اند  .وي اظهار داشت :
براي قضاوت مسابقات رده هاي سني نجف پناهي ،احمد مرشدي،

حسن سالمتي ،ايوب مظفري ،عبدالقادر ايماني ،هارون چوپان زاده
و فرزاد شير مردي وبراي قضاوت ليگ دسته دوم جواد سهراب
نژاد ،بالل رييسي ،امين حسن زاده و علي رسولي وبراي قضاوت
در ليگ دسته سوم هم روح ا ...قربانيان  ،محسن احمدي و رضا
شرفي معرفي شده اند كه اميدوارم با قضاوت هاي خوب خودشان
باعث شوند سهميه اي بيشتري از سوي كميته داوران فدراسيون
فوتبال به استان هرمزگان داده شود .رييس هيات فوتبال هرمزگان
درادامه بيان داشت  :اتفاق افتاده است به جز اين داوران كه معرفي
شده اند ،داوران ديگري هم جهت قضاوت به مسابقات كشوري
بروند.
وي در پايان گفت  :متاسفانه هرمزگان در مسابقات فوتسال كشور
داوري ندارد كه اين ايراد بزرگي است اما به زودي با تفكيك داوران
فوتبال از فوتسال وبرگزاري كال س هاي داوري فوتسال اين مشكل
را هم برطرف خواهيم كرد .

عضو اسبق تیم ملی فوتبال

صداوسيمافقطخبرتشییعجنازهپيشكسوتانرااعالمميكند
گروه ورزشی :

عضو اسبق تیم ملی فوتبال گفت :به پیشکسوتان فوتبال در ورزش
استان هرمزگان توجه نمیشود و صدا و سیما هم تا زنده هستیم
کاری به ما ندارد و فقط خبر مرگ پیشکسوتان را اعالم میکند.

هوشنگ مرادی در گفت و گو با فارس اظهار داشت :من نخستین
رکورددار گلزنی فوتبال ایران هستم ،در سال  1341توانستم 20
گل در لیگ ایران بزنم ،رکوردی که تا چهاردهه پابرجا بود و بعد
چ جا از من یاد
توسط عنایتی و رضا نوروزی شکست اما تاکنون هی 
نشده و شاید خیلیها در شهر خودم هم ندانند که مرادی زمانی
ملیپوش فوتبال این کشور بوده است.
وی افزود :سالها بازیکن تیم ملی بودم و در کنار بزرگانی چون
مرحوم شیرزادگان ،مرحوم دهداری ،منصور رشیدی و غالمحسین
مظلومی بازی کردهام ،در سال  1347هم مرد سال فوتبال شدم،
با این وجود کسی از من یاد نمیکند و انگار نه انگار که بازیکنی با
این اسم در تیم ملی و فوتبال ایران بوده است.بازکن اسبق تیم ملی
فوتبال اضافه کرد :من سال  1347از بازیکنی فوتبال خداحافظی
کردم و در زمان جنگ در خرمشهر بودم و بر اثر بمباران به بوشهر
نقل مکان کردم و مربی تیم ایران جوان بوشهر و چند تیم دیگر
نیز بودهام و از سال  1360با توجه به شغل پدر خانمم که طبابت

بود به بندرلنگه نقل و مکان کردم و چندین سال مربی تیمهای
مختلف این شهر نیز بودم.مرادی علت پیشرفت نکردن تیمهای
فوتبال استان و عدم را ه یابی آن ها به لیگ برتر را نداشتن زمین
اختصاصی ذکر کرد و گفت :اگر فدراسیون و هیئتها به فراهم
نمودن زمینهای اختصاصی فوتبال باشگاهی در شهرستانها توجه
بیشتری کند شاهد رشد و شکوفایی فوتبال شهرستان و حتی
استان و درخشش بازیکنان در رقابتهای لیگ برتر خواهیم بود.
گلزن اسبق فوتبال کشور با گالیه از این که به پیشکسوتان فوتبال
در استان توجهی نمیشود و حتی یک برنامه نیز برای ما در نظر
گرفته نشده است ،افزود :انتظار میرود به پیشکسوتانی که امروز به
عنوان مربی و مشاور نیز باعث پیشرفت فوتبال کشور شدهاند و یا در
گذشته افتخاراتی برای این کشور داشتهاند توجه شود .وی با بیان
این که تا به حال حتی برای برنامه تلویزیونی شبکه استانی بهعنوان
بازیکن اسبق تیم ملی نیز دعوت نشدهام گفت :شاید در استانهای
دیگر به افرادی مثل بنده حقیر توجه شود ولی تا زنده هستیم
چنین اتفاقی در این استان نیفتاده اما متاسفانه میبینیم که فقط
از رسانه صدا و سیما فقط مرگ بازیکنان اسبق و تشییع جنازه
آنان اعالم میشود و برای آنان برنامه میگیرند که این درشان
ورزشکاران کشورمان نیست.

گروه ورزشی//محمود رئیسی

مسابقات قهرمانی فوتسال بانوان استان هرمزگان با شرکت  10تیم
در پنج روز برگزار و با شناخت نمایندگان راه یافته به مسابقات لیگ
دسته سوم کشور به پایان رسید.دبیر کمیته بانوان هیئت فوتبال

هرمزگان در خصوص تیم های در این مسابقات ،تصریح کرد:
تیمهای الزهرا الف و ب ،هیئت فوتبال شهرستان قشم ،شهدای
خورگو ،هیئت فوتبال شهرستان پارسیان ،باالن صنعت شهاب قشم،
نصر کهتویه بستک ،پاس نیروی انتظامی و پویا ورزان بندرلنگه
تیمهای حاضر در این مسابقات بودند.لوئیزا بصیریان با بیان اینکه
در پایان تیم های شهدای خورگو ،هیئت فوتبال قشم ،باالن صنعت
شهاب قشم و الزهرا ب به مرحله نیمه نهایی راه یافتند ،تصریح کرد:
در دیدارهای نیمه نهایی تیم شهدای خورگو بر الزهرا ب و تیم باالن
صنعت شهاب قشم برابر هیئت فوتبال قشم پیروز شدند و به دیدار
پایانی راه یافتند.وی با اشاره به این که تیم الزهرا ب با برتری سه بر
یک بر هیئت فوتبال فشم در مكان سوم قرار گرفت ،تصریح کرد:
در دیدار پایانی تیم باالن صنعت شهاب قشم با نتیجه سه بر دو بر
شهدای خورگو پیروز شد و قهرمان مسابقات شد.
دبیر کمیته بانوان هیئت فوتبال استان از حضور دو تیم فینالیست
در مسابقات لیگ دسته سوم کشور خبرداد و اظهار کرد :امیدوارم
در سال های آتی شاهد حمایت بهتری از مسئوالن ورزش استان از
برگزاری این مسابقات باشیم.در پایان این مسابقات سارا محمدنژاد و
نوشین شفیعی به عنوان خانم گل ،نوشین احمدی به عنوان بهترین
دروازه بان ،فاطمه ارزیاب قنی ترین بازیکن ،وجیهه صادقی پدیده
مسابقات ،الهه صادق نژاد بهترین مربی و تیم نصر کهتویه بستک
بهترین تیم اخالق شناخته شدند.
رخساره ابدالی
نمی دانم چرا مسئولین به ورزش بانوان توجه ندارند
سرمربی تیم فوتسال باالن صنعت شهاب قشم گفت :نمی دانم چرا
مسئولین به ورزش بانوان توجه خاصی ندارند و نمی خواهند این
بخش از ورزش کشور را جدی بگیرند.رخساره ابدالی افزود :بازیکنانم
خیلی تالش کردند و به سختی به این مسابقات آمدیم زیرا بازیکن
کافی نداشتیم.وی با بیان اینکه میزبانی این دوره مسابقات در حد

درخواست مالقات با استاندار هرمزگان دارم

گروه ورزشی :

عضو تیم ملی کاراته بانوان
گفت :برخی ورزشکاران به
علت عدم بضاعت مالی از
حضور در اردوی تیم ملی

روند ساخت ورزشگاه تدبیر و امید به مرحله پایانی رسیده است
گروه ورزشی :

جعفر متقی رئیس اداره ورزش و جوانان میناب در نشستی با
خبرنگاران واصحاب رسانه شهرستان ضمن تبریک روز خبرنگار
اظهار داشت  :اداره ورزش وجوانان شهرستان میناب در سال
گذشته به علت نبود اعتبارات کافی با فراز ونشیب هایی روبرو بود
که سبب افت در ورزش وعدم کسب افتخارات ورزشی ورزشکاران
شد.

متقی عنوان داشت :شهرستان میناب به واسطه داشتن ورزشکاران
مدال آور کشوری وبین المللی در کشور واستان حرف های زیادی
برای گفتن دارند و از این حیث جایگاه ورزش این شهرستان
باید روز به روز تقویت شود .وی گفت :در شهرستان میناب ۲۸
افتخار آفرین کشوری وبین المللی در بین ورزشکاران وجود دارد
که افتخارات زیادی را برای ورزش استان وشهرستان کسب کرده
اند .رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان میناب در ادامه تصریح
نمود :با رایزنی های صورت گرفته توسط نماینده مجلس وفرماندار
اسبق وهمچنین بر نامه ریزی های فرماندار ونماینده گان مردم در
مجلس شورای اسالمی در سال جاری از محل ماده  ۱۸۰به ورزش
شهرستان میناب سه میلیاردو  ۷۵۰میلیون تومان اعتباراختصاص
پیدا کرده است.متقی گفت :این میزان اعتبار به ورزش شهرستان
میناب می تواند رشد وپیشرفت در بخش های مختلف ورزشی
وهمچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام را به دنبال داشته باشد.وی
با اشاره به تحول در زیرساخت های ورزشی در سطح شهرستان
گفت  :خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده درسطح ورزش
شهرستان در سال گذشته شاهد بهربرداری از چند سالن ورزشی
در روستاها و بخش ها بودیم که زمینه را برای باال بردن کیفیت
ورزش شهرستان فراهم ساخت.وی گفت :با توجه به این که ورزش
شهرستان میناب فقط یک استادیوم ورزشی را در خود می دید به
دنبال ساخت ورزشگاهی دیگر برای ورزشکاران شهرستان شدیم
که با پیگیری ها وتالش های همه مسئوالن در شهرستان واستان
روند ساخت این استادیوم به مراحل پایانی خود رسیده وتا پایان
سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.متقی گفت :با توجه به این

مطلوب بود ،خاطرنشان کرد :مثل همیشه میزبانی خوب بود و تنها
خانم بصیریان است که برای رشد فوتسال بانوان از جان مایه گذاشته
است.ابدالی با اشاره به این که از زمان حضور بصیریان شاهد رشد
خوب فوتبال بانوان در هرمزگان بوده ایم ،خاطرنشان کرد :نمی دانم
چرا مسئولین به ورزش بانوان توجه خاصی ندارند و نمی خواهند
این بخش از ورزش کشور را جدی بگیرند.سرمربی تیم فوتسال باالن
صنعت شهاب قشم در پایان گفت :امیدوارم کمی نگاه مسئولین
از ورزش آقایان به سمت ورزش بانوان هم معطوف شود زیرا
استعدادهای خوبی در این رشته ورزشی در هرمزگان وجود دارد.
معصومه جعفرپور
بیشتر برای آقایان هزینه مي شود
سرمربی تیم فوتسال شهدای خورگو گفت :چه زمان مسئولین
هیئت فوتبال استان از خواب بیدار می شوند و خود را در مقابل
حمایت از بانوان مسئول میدانند.
معصومه جعفرپور افزود :سطح بازی ها خوب بود و شاهد بار فنی
باالیی بودیم که نشان دهنده پتانسیل باالی استعدادهای فوتسال
بانوان در هرمزگان است.وی با انتقاد از عدم رسیدگی مسئولین به
فوتسال بانوان ،اظهار کرد :به هیچ وجه شاهد همکاری و حمایت

هیئت فوتبال استان از هیئت های شهرستانی و حتی کمیته بانوان
نیستیم به گونه ای که انگار این کمیته به عنوان جزیره ای مستقل
در حال فعالیت است.
سرمربی تیم فوتسال شهدای خورگو با بیان این که مسئول کمیته
فوتسال بانوان به صورت شخصی هزینه مسابقات را متقبل شده
است ،تصریح کرد :حتی رئیس هیئت فوتبال استان در خصوص
چگونگی هزینه ها و مشکالت تیم ها مایل به دانستن هم نبوده
و نیست.جعفرپور اضافه کرد :اگر دانشگاه علوم پزشکی استان
در خصوص اعطا سالن همکاری نمی کرد ،مکانی برای برگزاری
مسابقات نداشتیم ،خاطرنشان کرد :چه زمان مسئولین هیئت
فوتبال استان از خواب بیدار می شوند و خود را در مقابل حمایت
از بانوان مسئول میدانند.سرمربی تیم فوتسال شهدای خورگودر
پایان گفت :سال گذشته در مسابقات زیر گروه کشوری با هزینههای
شخصی اعزام شدیم و هیئت فوتبال استان حاضر نشدند ،بدانند که
چه کسی این هزینه ها را پرداخت کرده است.وی در پایان گفت:
بیشتر برای آقایان هزینه شده و حمایت می کنند در صورتی که
برای بانوان هیچ هزینه ای نميشود و برنامه ریزی در صورت کالن
وجود ندارد.

عضو تیم ملی کاراته بانوان

رئیس اداره ورزش و جوانان میناب

که آغاز به کارساخت این استادیوم در دولت تدبیر و امیدبوده
است این مکان ورزشی به نام «تدبیر وامید» نام گذاری شده است.
متقی بیان داشت  :اعتبارات ساخت این استادیوم ورزشی از محل
اعتبارات استانی وماده  ۱۸۰تامین شده است.رئیس اداره ورزش
وجوانان شهرستان میناب گفت :یکی از ورزش هایی که در استان
به فراموشی سپرده میشود بازی های بومی ومحلی است که با عدم
توجه به توسعه آنها در معرض فراموشی کامل دارند.
وی بیان کرد :بازی های بومی محلی ،بازی های مفرح وشادی
هستند که تماشاگران زیاد وخاص خود نیز دارند اما به علت این
که توجهی در استان به این نوع بازی نشده وبرای آن لیگی وجود
ندارد از بدنه ورزش استان فاصله گرفته است.متقی عنوان نمود :
در شهرستان میناب لیگ استانی بازی های بومی محلی راه اندازی
می شود تا عالقه مندان به این ورزش بومی باری دیگر آن رادر
قالب لیگ انجام دهند.
جعفر متقی با بیان اینکه در شهرستان میناب در همه رده های
سنی ورزشکارانی در اردوهای تیم ملی وجود دارد گفت :استعداد
ورزشکاران مینابی مثال زدنی است وبیش از  ۱۳ورزشکار آقا وخانم
به اردوی تیم های ملی دعوت شده اند.ریس اداره ورزش و جوانان
میناب اظهارداشت :ورزشکاران مینابی دعوت شده به اروهای تیم
ملی در رشته های  :کریکت یک نفر ،والیبال یک نفر  ،فوتبال
امید وجوانان سه نفر ،بسکتبال سه نفر،فوتسال سه نفر،پرورش
اندام ودومیدانی دونفر در کنار دیگر بازیکنان تیم ملی حضور پیدا
میکنند.وی گفت :بیشتر این ورزشکاران و افتخار آفرینان ازقشر
معلول های ذهنی هستند که عناوین مختلف داخلی وخارجی
را کسب کرده اند.وی در پایان با بیان این که اصحاب رسانه با
همکاری های مناسب خود ما را در مسیر صحیح خدمت رسانی
یاری می کنند گفت  :به قلم کشیدن ونقد منصفانه خبر نگاران
سبب شده است که مارا در انجام برخی از مشکالت در بخشهای
مختلف ورزشی آگاه کند .وی از خبر نگاران این شهرستان به عنوان
تکامل بخشی در رفع موانع ورزشی شهرستان یاد کرد و از آنها
تجلیل به عمل آورد.

مــیـــز خـبـــــــــــــــــر
آغاز تمرینات تیم ملی والیبال نشسته بانوان
مرحله جدید تمرینات تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران
برای حضور در بازی های پارالمپیک  ۲۰۱۶ریو زیر نظر بتول
مهرانپور مربی هرمزگانی در تهران آغاز شد.مهران پور مربی
موفق هرمزگانی در کنار مریم ایرانمنش سرمربی تیم ملی بر
کار ملی پوشان نظارت خواهد داشت.اردوی تیم والیبال نشسته
بانوان تا  ۲۴مرداد ادامه دارد.
در حال پیگیری مشکل تیم والیبال
وضعیت تیم والیبال آلومینیوم المهدی در حال پیگیری است.
با انصراف مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل از تیم داری ورزشی
رئیس هیئت والیبال هرمزگان از بررسی برای رفع این مشکل
خبر داد .فریدون الهامی تصریح کرد :با توجه به اینکه موضوع
انصراف آلومینیوم المهدی هرمزگان از تیم داری ورزشی به تازگی
رسانه ای شده و از آن مطلع شده ایم در حال بررسی این موضوع
هستیم.مشاور ورزشی استاندار هرمزگان افزود :برای بررسی این
موضوع طی روزهای آینده تشکیل جلسه خواهیم داد و قطعاً
نخواهیم گذاشت این وضعیت در هاله ای از ابهام بماند.وی ادامه
داد :با توجه به این که تیم والیبال آلومینیوم از تیم های خوب
کشور می باشد در حفظ آن اقدامات مثبتی را انجام خواهیم داد.
تیم والیبال آلومینیوم المهدی هرمزگان پس از شش فصل حضور
در لیگ برتر کشور ،فصل گذشته به لیگ دسته اول سقوط کرد.
اعتبار  600میلیون تومانی
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرلنگه از اعتبار
مبلغ  600میلیون تومان از ماده  180برای تکمیل سه سالن
ورزشی نیمهتمام روستاهای بخش مرکزی این شهرستان خبر
داد.وی افزود :این سالنها که به علت کمبود اعتبارات نیمه تمام
مانده بودند با تخصیص و تزریق این بودجه تا سال  96تکمیل
و آماده به رهبرداری خواهند شد.سرپرست اداره ورزش و جوانان
شهرستان بندرلنگه گفت :این سالنهای ورزشی چند منظوره
نیمهتمام مربوط به روستاهای کنخ ،چاه مسلم و شناس هستند
که در بخش مرکزی این شهرستان واقع شدهاند.
یگانه مهراضافه کرد :تکمیل این سالنها کمک شایانی به ورزش
در روستاها و همچنین استعدادیابی ورزشکاران نخبه خواهد کرد
و امروزه ورزش رکن اساسی پیشگیری از معضالت اجتماعی
است.وی تصریح کرد :بخش خصوصی نیز میتواند بازوی خوبی
برای ورزش این شهرستان باشد و نگاه ما به پیشرفت ورزش این
شهرستان است و همچنین جوانان روستاها پتانسیلهای بالقوهای
در زمینههای ورزشی دارند که باید حمایت شوند.سرپرست اداره
ورزش و جوانان شهرستان بندرلنگه با تقدیر از حمایتهای
مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان ،فرماندار و بخشدار
بخش مرکزی بندرلنگه گفت :نگاه مجموعه فرمانداری به مقوله
ورزش در این شهرستان وسیع است و این خود باعث پیشرفت
ورزشکاران در رشتههای مختلف ورزشی شده است.

نخواهیم گذاشت امتیاز تیمها از استان خارج شود ،تصریح کرد:
باید استانداری هرمزگان در خصوص تکلیف انصراف این مجتمع
عظیم صنعتی از امتیاز تیمهای ورزشیاش تصمیمگیری کند.
وی اضافه کرد :در حال حاضر مذاکرات خود را آغاز کرده و از
استانداری درخواست کردیم امتیاز تیم فوتبال به این اداره کل
واگذار تا بتوانیم از طریق رایزنی با جذب اسپانسر این سهمیه لیگ
دسته دوم فوتبال کشور را در استان حفظ کنیم.دانشور در پایان
با اشاره به این که اسپانسرهایی برای این موضوع اعالم آمادگی
کردهاند ،تصریح کرد :امیدوارم هرچه زودتر این موضوع به سرانجام
برسد تا بتوانیم تصمیم نهایی و مثبتی بگیریم.باشگاه فرهنگی
ورزشی آلومینیوم المهدی هرمزگان از سال  87کار خود را در
ورزش حرفهای شروع کرد و تیمهای والیبال و فوتبال آن با حضور
در لیگ برتر فصل نوینی از ورزش حرفهای را در استان هرمزگان
رقم زدند که حال پس از واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی
این باشگاه در آستانه انحالل قرار گرفت.

معرفي داوران فوتبال به مسابقات كشور

چــــهرههــــــا

سرمربي فصل گذشته تيم فوتبال آلومينيوم هرمزگان گفت :متاسفانه هيچ عزمي براي
ماندگاري آلومينيوم هرمزگان وجود نداشت.عباس سرخاب اظهار کرد :فصل گذشته
تمام تالشمان را براي جلوگيري از سقوط تيم انجام داديم اما سقوط آلومينيوم همان
هفته ابتدايي رخ داده بود چرا كه مسئوالن باشگاه هيچ انگيزه اي براي تيمداري نداشتند
و تيم را به حال خود رها كردند تا در نهايت سقوط كند.وی ادامه داد :يك دست صدا
ندارد و من به تنهايي نمي توانستم تيم را نجات دهم اما با تمام سختي ها و مشكالتي كه
وجود داشت شاگردانم تا هفته پاياني از جان مايه گذاشتند و برابر حريفان حضور يافتند
تا آلومينيوم منحل نشود و در حال حاضر امتياز ليگ دويي در اختيار استان هرمزگان
باشد.سرخاب در خصوص سرنوشت تيم فوتبال آلومینیوم ،تصریح کرد :در حال حاضر
مسئوالن آلومينيوم صراحتا عدم تيمداري خود را اعالم داشته اند و قرار است استاندار
طي جلسه اي كه طي روزهاي آينده برگزار ميشود در این خصوص تصميم گيري شود.
وی در پایان اذعان کرد :با توجه به زمان خيلي محدودي كه به شروع مسابقات ليگ
دسته دوم داريم ،اميدواريم مسئوالن هرچه سريعتر سرنوشت تيم را مشخص كنند تا
اين امتياز از دست نرود و بار ديگر نماينده هرمزگان را ليگ كشوري ببينيم.

باید دست مدیران جدید را باز گذاشت

ایران

بازمیمانند و عدم حمایت،
انگیزه را از ورزشکاران
کاراتهکامیگیرد.

سمیه تکمار اظهار داشت:
یازده سال است که در
ورزش کاراته فعالیت دارم و در مسابقات آسیایی نظیر مالزی،
ازبکستان ،ترکمنستان شرکت داشتم و سالهای  90و  91عضو

تیم ملی کاراته نیز بودهام .وی افزود :ما برای ایاب و ذهاب جهت
شرکت در اردوی تیم ملی مسیر  1500کیلومتری را باید تا پایتخت
طی کنیم و به همین جهت هزینههای سنگینی را تاکنون متحمل
شدیم که به غیر از هیات کاراته شهرستان از هیچ محلی نیز حمایت
نمیشویم.عضو تیم ملی امید کاراته بانوان کشور اضافه کرد :امکانات
استانهای تهران و گیالن نسبت به استان هرمزگان و دیگر استانها
بیشتر است و همیشه ورزشکاران این استانها مقامهای خوبی را در
مسابقات کسب میکنند و از نظر مالی نیز حمایت و تشویق میشوند.
تکمار تصریح کرد :عدم حمایت انگیزه را از ورزشکاران برای کسب
مقام میگیرد و ورزشکار آن روحیه مطلوب را برای مسابقات نخواهد
داشت و اگر اراده و پشتکار خودمان و دلسوزی مربیان نبود به این
مقامها دست پیدا نمیکردیم.

قهرمان  19ساله کاراته کشور گفت :بالغ بر  30مدال قهرمانی
کشوری ،فدراسیونی و سبکی را در کارنامه خود دارم و همه را
مدیون خانواده و تالشهای مربیان دلسوز خود و رئیس هیات
کاراته بندرلنگه هستم ولی تاکنون از سوی مسؤوالن استانی و حتی
کشوری نیز مورد حمایت قرار نگرفتهام .وی گفت :در این شهرستان
استعدادهای فراوانی در رشته ورزشی کاراته وجود دارد که با توجه به
بضاعت مالی از حضور در اردوهای تیم ملی باز میمانند و بودجههای
اندک دولتی پاسخگوی نیازهای فراوان این رشته در بندرلنگه نیست.
با توجه به سطح باالی ورزشکاران رشته کاراته شهرستان بندرلنگه
و این که ما در آخرین نقطه صفر مرزی قرار داریم و از نونهالی برای
استان هرمزگان مقام کسب کردم از مسؤوالن به ویژه استاندار استان
هرمزگان درخواست مالقات و حمایت جدی را دارم.

سخاوت عشایری

همدلی حرف اول را در هیات سوار کاری هرمزگان می زند
گروه ورزشی :

رئیس هیات سوارکاری استان هرمزگان درجمع خبرنگاران
گفت :علیرغم نوپابودن این هیات در دوسال اخیر با همراهی
رسانه ها اقدامات خوبی درسوارکاری استان انجام شده که
باعث پیشرفت این رشته شده است.

سخاوت عشایری بیان کرد 110 :سوارکار ساماندهی شده
دراستان هرمزگان فعالیت می کنند .رئیس هیات سواری
استان گفت :خوشحالم درخانواده ی بزرگ و یک دل به
نام سوارکاری فعالیت می کنم زیر دراین مجموعه همدلی
حرف اول وآخر را میزند .وی با اشاره به برگزاری مسابقات
مختلف درهرمزگان بیان کرد:درنیم سال نخست سالجاری
به علت گرمای هوا تنها توانستیم یک مسابقه کورس برگزار
کنیم و امیدواریم با خنک شدن هوا درنیمه دوم سال بتوانیم طبق
جدول زمان بندی خود مسابقات را ادامه دهیم .
وی افزود :از مهرماه سالجاری قصدداریم هفت کورس به صورت
استاندارد به صورت فصلی برگزارکنیم.درفصل پاییز مسابقات
تابستان وپاییزه را با هم برگزار می کنیم وسوارکارانی که دارای
امتیازات الزم هستنددرمسابقات شرکت میکنند وسوارکاران
مبتندی در یک مسابقه جداگانه شرکت می کنند .مسابقات
قهرمانی قهرمانان استان دراسفندماه برگزار می شود .عشایری

گفت :علیرغم فعالیت های مستمر هیات ضروری است تا به
تخصیص اعتبارات حداقل این استان دارای یک مجتمع مناسب
سوارکاری دولتی باشد.
وی ابراز امیدواری کرد تا این مشکل باتوجه به پیگیری های مکرر،
مورد رسیدگی مسئوالن امر قرار گیرد ومجتمع سوارکاری مناسبی
برای انجام این مسابقات ورفاه حال عالقمندان ساخته شود .وی
با اشاره به افتتاح پیست سوارکاری شهرستان میناب با کمک
بسیج سپاه میناب اظهارداشت :عالوه برپیست میناب درشهرهای
بندرلنگه وعقاب هوایی ومجموعه خلیجفارس وایسین دارای پیست

سوارکاری هستند وامسال مسابقات بهاره در پیست میناب
برگزار کردیم.
رئیس هیات سوارکاری استان یکی دیگر از فعالیت هایی که
درهیات انجام می شود معاینه اسب هایی است که درمسابقات
شرکت می کنند وسوارکاران ملزم شده اند قبل از برگزاری
مسابقات گواهی سالمت اسب خود را از دامپزشکی اخذ و به
مسئول مسابقات تحویل دهند .وی در رابطه با اسب هایی
که بدون معاینات پزشکی درساحل بندرعباس به کسب
وکارمیپردازند گفت :اخیرا جلساتی با شهرداری درهمین
رابطه گرفته شده و مقرر شده اسب هایی که وارد استان می
شوند پس از معاینه از سالمتی آنها اجازه فعالیت داده شود
ومکانی نیز در پارک والیت درنظرگرفته شده است و از مهرماه
از فعالیت صاحبان این اسب ها درسواحل جلوگیری بعمل خواهد
آمد.
عشایری در پایان گفت :امیدواریم با مساعدت مسووالن مشکالت
این رشته ورزشی که به آموزش آن در دین اسالم سفارش زیادی
شده است برطرف شودو با همت ورزشکاران بتوانیم درسطح
کشوری به کسب مقام نائل شویم .در پایان این جلسه از سوی
هیات سوارکاری هرمزگان از نعدادی از خبرنگاران تجلیل به عمل
آمد.

اول شهریور آغاز لیگ دسته دوم
رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور روز سه شنبه  26مرداده
ماه با حضور نمایده  36تیم قرعه کشی خواهد شد.طبق برنامه
اعالم شده این بازی ها از اول شهریور ماه با حضور  36تیم در
سه گروه  12تیمی آغاز می شود و اوایل اسفده ماه پایان می یابد
و از هر گروه  4تیم به دور دوم صعود می کنند .مرحله دوم با
حضور  12تیم در دو گروه  6تیمی از نیمه دوم اسفند ماه آغاز و
دهه سوم اردیبهشت ماه با مشخص شدن تیم های صعود کننده
پایان می یابد.طبق مصوبه سازمان لیگ دو تیم اول هر گروه
به صورت مستقیم صعود می کنند و تیم سوم نیز با برگزاری
پلی آف بین تیم های دوم هر گروه مشخص می گردد.تیم های
حاضر در لیگ دسته دوم فصل  96-95به شرح زیر می باشد .
بعثت کرمانشاه  ،برق جدید فارس ،کارون خوزستان  ،شهرداری
کاشان  ،شهرداری ماهشهر  ،پتروکیان شوشتر  ،سردار بوکان ،
شهرداری تبریز  ،کاسپین قزوین ،نفت نوین آبادان ،استقالل آبی
ب ،شهدای جویبار  ،توسعه کیش ،خلخال دشت ،فوالد ب اهواز
،شهرداری ارومیه ،نفت امیدیه  ،شاهین شهرداری بوشهر  ،نیرو
زمینی تهران  ،رهپویان رضوانشهر  ،نفت وگاز گچساران  ،بادران
تهران  ،کیمیا فرایند تهران  ،شهرداری بندر عباس  ،کارا شیراز
،پاس همدان ،شهرداری اردبیل  ،گیتی پسند اصفهان  ،داماش
گیالن  ،آلومینیوم هرمزگان  ،شهرداری فومن  ،شهید کریمی
جویبار ،شهرداری همدان  ،شهرداری اراک ،قشقایی شیراز و
شاهین ماهشهر تیم های حاضر در فصل جدید لیگ دسته
دوم خواهند بود.
اختتامیه کالس مربیگری در قشم

مراسم اختتامیه کالس مربیگری فوتبال درجه Bایران با حضور
نایبی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان قشم ،شریفینژاد
رییس هییت فوتبال شهرستان ،موسوی مسئول سالمت و
ورزش سازمان منطقه آزاد قشم ،جمهوری قائم مقام هیئت
فوتبال شهرستان،مفیدی رئیس هیئت فوتبال بخش شهاب و
جمعی از مسئولین ،اصحاب رسانه و مربیان شرکت کننده برگزار
شد.محمد نساجی مسئول ورزش و جوانان بخش شهاب در این
مراسم گزارشی از کالس مربیگری که با همکاری اداره ورزش و
جوانان و سازمان منطقه آزاد ،در شهر سوزا مرکز بخش شهاب
برگزار شده ارائه نمود .نایبی رییس اداره ورزش و جوانان قشم
هم از متولیان این کالس تقدیر و تشکر نمود و اعالم کرد که
اداره ورزش و جوانان شهرستان این آمادگی را دارد که کالسهای
آموزشی را در همه رشته های ورزشی در سر تا سر جزیره برگزار
نماید تا شاهد رشد و بالندگی بیشتر ورزشکاران جزیره باشیم.
شریفی رئیس هیئت فوتبال شهرستان قشم هم ضمن تقدیر
و تشکر از برگزار کنندگان این کالس گفت :هیئت فوتبال
شهرستان قشم بر اساس تقویم سالیانه این هیئت در سال جاری
آموزش کالس های مربیگری فوتبال و داوری مدنظر دارد و در
آینده هم از برگزاری کالس مربیگری درجه  Aخبر داد.در پایان
این مراسم هم به هر کدام از مربیان شرکت کننده در کالس
مربیگری گواهی شرکت در کالس داده شد.
جشنواره گل بهزیستی جناح
در دومین هفته از رقابت های لیگ برتر فوتبال شهرستان بستک
 26گل از خط دروازه ها گذشت .بهزیستی جناح با  10گل که
دربرابر اتحاد خلوص به ثمر رساند جشنواره گل هفته را به نام خود
ثبت کرد .درهفته دوم  10دیدار در مناطق مختلف شهرستان
بستک برگزار شد.دراین هفته ستاره فرامرزان که درهفته اول
در بیرون از خانه اتحادهرنگ را شکست داده بود این هفته نیز
با  2گل اسحاق پو و علی باقری تالش جناح را با شکست راهی
خانه اش کرد .وحدت هنگویه دریک بازی بی نقص طالیی فتویه
را با  2گل محمود پرنور که ستاره این دیدار بود شکست داد.
استقالل کوهیچ و آرش ایلود دریک بازی نزدیک و پایاپای در
پایان به نتیجه مساوی 3بر 3دست یافتند.برای استقالل فریدون
دانشمندی  2گل ،زبیرایوبی و حسن غفوری  ،شعیب نامی و
ساسان پیشرو برای ایلود گل زنی کردند.تیم های پرسپولیس
بستک وتوحید کوهیچ با همه تالشی که از خود نشان دادند
به نتیجه مساوی صفر-صفر دست یافتند.طوفان کوخرد با سه
گل رامین دادبود(2گل) ومحمدشاکر براتحاد کوهیچ غلبه کرد.
کیهان بستک با تک گل محمدقاسمی زنگارد را شکست داد.نصر
کهتویه و الخوری زنگارد پس از نود دقیقه به نتیجه مساوی یک
بریک دست یافتند .برای کهتویه محمد دو حرف وبرای زنگارد
محمد پور گل زدند .عقاب بستک دریک بازی برتر 2بریک ازسد
یارمند دهتل گذشت .کیومرث قاسمی ومحمد زلفرخش برای
عقاب وناصرمحمدی برای دهتل گل زدند .بهزیستی جناح در
یک بازی پرگل  10بار دروازه خلوص را به توپ بست.علیرضا
یوسف پور (سه گل) عبدالرحیم ایاز(سه گل) محمد زینی(دوگل)
محمدرضا افسرده حال ( دوگل) برای بهزیستی گلزنی کردند.

