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هرمزگان

 //سال سی ویکم //

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان

رشد ورزش حرفهای در گرو توجه به استعدادها و پرورش آنها است

غالمعلی دانشوردر نشستی با روسای هیاتهای ورزشی استان
هرمزگان اظهار کرد :یکی از بهترین راهکارها برای تقویت ورزش
حرفهای در کشور توجه به استعدادهای نوجوان و نونهال در
رشتههای مختلف ورزشی است و هیاتها در این زمینه به طور
جدی فعال شوند .وی با بیان این که رشد ورزش حرفهای در
گرو توجه به استعدادها و پرورش مستمر آنها است ،افزود :تجربه
نشان داده که اگر توجه به ورزش از سنین ابتدایی صورت بگیرد
و با یک برنامهریزی استعدادها شناسایی شده و مورد توجه قرار
گیرند ،موفقیت استمرار بیشتری خواهد یافت .مدیرکل ورزش و
جوانان استان هرمزگان عنوان کرد :هر کدام از استانهای کشور در
زمینه یک یا چند رشته ورزشی تبحر بهتر و بیشتری دارند و لذا

خداحافظی لیال رجبی از دوومیدانی

فدراسیونهای ورزشی باید با متمرکز شدن بر استعدادهای هر کدام
از استانها ،افراد شاخص را شناسایی و به جامعه ورزشی کشور
ارائه دهند .دانشور ادامه داد :یکی از نیازهای هیاتهای ورزشی
داشتن سالن اختصاصی در مرکز استان و زیرساخت مناسب در
شهرستانها برای پیگیری پرورش استعدادها است و نبود این
امکانات در استان هرمزگان سبب شده تا برخی رشتهها دچار
مشکل باشند .وی گفت :هیاتها میتوانند در ساخت سالنهای
ورزشی جدید مشارکت کنند و دولت امکان خوبی در این زمینه به
خصوص در زمینه تکمیل پروژههای ورزشی نیمهتمام فراهم کرده
است .مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان خاطرنشان کرد :یکی از
راهکارهایی که میتوان با استفاده از آن به رشد ورزش حرفهای در
استان کمک کرد ،استفاده از امکانات ویژه برخی ادارات و دستگاهها
است .دانشور از این دستگاهها که دارای فضاهای ورزشی مناسبی
در استان هرمزگان از جمله سالنهای ورزشی و استخر هستند،
خواست تا این امکانات را با هیاتها به اشتراک بگذارند.

جهان

خداحافظی با المپیک

فلپس از المپیک با کسب  23مدال طال خداحافظی باشکوه انجام داد.
ستاره آمریکایی با کسب بیست وسومین طال خود در المپیک به کار خود در ریو
پایان داد.
مایکل فلپس در حضور مادر ،پدربزرگش و تشویق تماشاگران ،توانست مدال طال
دیگری در المپیک ریودوژانیرو کسب کند.
شناگر آمریکایی پیش از این چهار مدال طال نیز کسب کرده بود و در اتفاقی نادر به
همراه دو ورزشکار دیگر دوم شد.
در مسابقه ستاره آمریکایی به همراه سه هموطنش در چهار در  100متر با ثبت زمان
 3:53.13قهرمان شد.
بدین ترتیب فلپس  31ساله با رکورد  28مدال(  23مدال طال) به کار خود در
المپیک پایان داد .پر افتخارترین ورزشکار تاریخ المپیک قصد ندارد چهار سال بعد
در بازی های توکیو شرکت کند.

ایران

پرتابگر وزنه ایران گفت :پیش از این قرار بود از دوومیدانی خداحافظی کنم و االن
این کار را انجام میدهم.
به گزارش ایسنا از ریو ،لیال رجبی گفت :نمی دانم چرا این اتفاق افتاد و نتوانستم
به فینال مسابقههای پرتاب وزنه المپیک صعود کنم .تالشم را کردم اما دو شب بی
خوابی و هیجان مسابقه باعث شد نتوانم به رکوردهای خودم دست یابم.او افزود :اگر
به رکوردهای تمرینی و حتی رکوردی نزدیک به رکورد بازی های آسیایی اینچئون می
رسیدم به راحتی صعود می کردم .اصال به عدم صعود به فینال فکر نمی کردم و امید
زیادی به راهیابی به فینال داشتم اما همانطور که گفتم بی خوابی اذیتم کرد.او در پایان
گفت :هر چه در توان داشتم رو کردم اما نتیجه نگرفتم .کاری که پیش از این قرار بود
انجام بدهم و خداحافظی کنم را االن انجام میدهم .وضعیت آماده سازی من خیلی
خوب نبود و باید حداقل زودتر به ریو میآمدم تا بدنم با شرایط سازگار میشد .اگر
رکورد بازی های آسیایی را میزدم فینالیست میشدم.

باز هم نماینده هرمزگان شکست خورد

گلباران
آذرخش سرخون در مشهد

رسانهها نقش بسیار مهمی در هدایت حرکت عمومی جامعه دارند
گروه ورزشی :

رييس هیات ورزشهای همگانی هرمزگان گفت :تمایل به ورزش
را باید در میان آحاد جامعه به خصوص در میان پدران و مادران
تقویت کنیم تا فرزندان نیز به سوی ورزش گرایش پیدا کنند.

کیانوش جهانبخش در حاشیه نشست فعاالن ورزشهای همگانی
در استان هرمزگان با تقدیر از تالش خبرنگاران ورزشی استان
هرمزگان ،اظهار کرد :رسانهها نقش بسیار مهمی در هدایت حرکت
عمومی جامعه و رشد ورزش دارند و اگر همراهی اهالی رسانه با
اهالی ورزش در استان هرمزگان نبود ،سطح ورزش هرمزگان رشد
این چنینی به خصوص در طول سالهای اخیر را شاهد نبود و
بسیاری از مشکالت و مسائل حوزه ورزش در استان بیان نمیشد
و مطالبهگری کنونی در جامعه ورزشی استان را مدیون رسانهها
هستیم .وی با بیان این که خبرنگاران بهترین همراهی و بیشترین
نقش را در توسعه برنامههای ورزشی در استان هرمزگان دارند ،ابراز
امیدواری کرد که همواره اهالی رسانه در پرتو الطاف الهی در انجام
رسالت مهمشان مؤفق باشند .رئیس هیات ورزشهای همگانی
هرمزگان ادامه داد :بزرگترین سرمایه کشورمان سرمایه نیروی

با حضور یگانه مهر

نشست نایب رئیس  ،مربیان و باشگاههای ورزشی بانوان برگزار شد
گروه ورزشی :
نخستین نشست ورزشی بانوان در بندرلنگه برگزار شد.نخستین
نشست و جلسه نایب رئیس هیاتها  ،مربیان و باشگاههای ورزشی
بانوان با حضور ابراهیم یگانه مهر سرپرست اداره ورزش و جوانان
شهرستان بندرلنگه پیرامون آشنایی و بررسی مسایل و مشکالت
بانوان شهرستان برگزار شد .ابراهیم یگانه مهر سرپرست اداره ورزش
و جوانان بندرلنگه در این نشست اظهار داشت :ورزش بانوان در
جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است و باید بیش از پیش به آن
پرداخته شود .وی افزود :جامعهای میتواند سالم باشد که بانوان که
به عنوان مادر در خانواده نقش تربیت فرزندان را دارند به ورزش

اهمیت دهند و این سالمت را به واسطه ورزش ماردان میتوانند
به جامعه منتقل میکنند .در ادامه بانوان حاضر در جلسه به ببان
مشکالت و ارائه راهکار پرداختند.در پایان این نشست مصوب شد
بخش خصوصی در خصوص تاسیس استخر دریایی اقدام نماید و
همچنین ساعات بیشتری از سالنهای ورزشی به بانوان و برگزاری
کالسهای مربیگری و داوری بانوان در شهرستان تعلق گیرد و
تدابیری جهت ورزشهای آبی بانوان نیز اندیشیده شود تا بتوانند با
امنیت کامل از ورزشهای آبی استفاده نمایند و رونق ورزش بانوان
در روستاها نیز در دستور کار هیاتها قرار گیرد.در پایان این نشست
از بانوان ورزشکار با اهدای لوح تقدیر تشکر و قدردانی شد.

به مناسبت هفته کرامت

اسکیت بازان بندرعباس بهرقابت پرداختند

گروه ورزشی :

نایب رئیس بانوان هیات اسکیت هرمزگان گفت :مسابقات اسکیت
سرعت پسران به مناسبت دهه کرامت در دو رده سنی نونهال و
نوجوان بین شش باشگاه در بندرعباس برگزار شد.الهام نظری

اظهار داشت :مسابقات اسکیت سرعت پسران و دختران به مناسبت
دهه کرامت در دو رده سنی نونهال و نوجوان در بین  6باشگاه
الزهرا ،حجاب ،والیت ،پایگاه هوایی ،برق «الف» و برق «ب» برگزار
شد.وی افزود :مربیان این مسابقات در باشگاههای الزهرا خانم
مهرنوش مولوی و باشگاه حجاب ثریا شهسواری ،باشگاه والیت
و پایگاه هوایی سمیرا شهسواری ،باشگاه حجاب پریسا محمدی،
باشگاه برق «الف» رضا نظری و باشگاه برق «ب» الهام نظری بودند.
نایب رئیس بانوان هیات اسکیت هرمزگان عنوان کرد :در ماده
 200متر و  400متر متولدین  ،85عرشیا اخالقیفرد از پایگاه
هوایی رتبه اول را کسب کرده است و به ترتیب محمد شهبازی از
باشگاه حجاب و سجاد اسماعیلی از پایگاه هوایی دوم و سوم شدند
و همچنین در ماده  300متر و  500متر متولدین  83و  84سبحان
درویشی اول ،رضا حسنی دوم و سینا سیستانی مقام سوم را از آن
خود کردهاند.نظری ادامه داد :در ماده  200و  300متر متولدین
 ،86امیرحسین فر ج زاده از برق «الف» اول و محمد زرندی و ایلیا
کیانمهر از باشگاه پایگاه هوایی دوم و سوم شدند و در ماده 100
متر متولدین  88و  ،89عرفان عزتی از پایگاه هوایی اول و ارشک
بهمننژاد از باشگاه الزهرا دوم و اهورا رحیمی از باشگاه برق «ب»
مقام سوم را بهدست آوردند.
نایب رئیس بانوان هیات اسکیت هرمزگان اضافه کرد :در ماده 100

متر و  200متر متولدین
سال  1387امیرحسین
شیروانی مقام اول و ایلیا
کاظمی دوم و امیرسام
صادقی هر سه از پایگاه
هوایی مقام سوم را کسب
کردند.
نتایج اسکیت سرعت
دختران
ماده  2000متر رده سنی
85 - 86
کوثر جنگجوی از حجاب
مقام اول ،پرنیان صفرپناه از
حجاب مقام دوم،نسترن رحیمی از برق مقام سوم.
ماده  300متر رده سنی 85 - 86
پریا امامدادی از برق ،ایرسا سلیم از الزهرا و کوثرجنگجوی از
حجاب ،به ترتیب اول تا سوم شناخته شدند.
درماده  100متر رده سنی 88
هستی افضلی پور از پایگاه هوایی درجایگاه نخست ایستاد.ستایش
احمدزاده از برق والناز مختاریان از حجاب به ترتیب درمکان های
دوم وسوم قرارگرفتند.
درماده  100متر رده سنی89 -90
ماهک شکوهی منش از والیت به مقام اول دست یافت .آناهید
آرمات از حجاب ومانیا کامرانی از والیت به ترتیب دوم وسوم شدند.
درماده  200متر در رده سنی 83 - 84
سیده فاطمه موسوی از الزهرا درمکان اول قرار گرفت،ملیکا امیدی
از پایگاه هوایی ونوا افشار نجفی از حجاب به ترتیب دوم وسوم
شناخته شدند.
درماده  400متر
سیده فاطمه موسوی از الزهرا ،نوا افشار نجفی از حجاب و ملیکا
امیدی از پایگاه هوایی به ترتیب اول تا سوم شدند.
درماده  100متر در رده سنی 78
ملینا زیدآبادی از حجاب ،ریحانه زهرا امینی زاده از الزهرا و مهدیس
پارسا از حجاب به ترتیب اول تا سوم شناخته شدند.
درماده  200متر
ملینا زیدآبادی از حجاب و ریحانه زهرا امینی زاده از الزهرا و زهرا
روزدار از الزهرا مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

رییس هیات بدمینتون بستک

به دلیل نداشتن سالن بدمینتون بانوان را تعطیل کردیم
گروه ورزشی :

رئیس هیات بدمینتون بستک گفت :ورزش شهرستان به دلیل
عدم برنامه ریزی درست با گدایی می چرخد و همه فکر می کنند
حمایت از ورزش فقط وظیفه اداره ورزش و جوانان است و اکنون
برای اعزام به مسابقات کشوری دومیلیون نیاز داریم.خلیل رحیمی

رئیس هیات بدمینتون شهرستان بستک گفت :ورزش شهرستان
نیاز به حمایت عملی مسئولین دارد و با حرف و برنامه ریزی روی
کاغذ ورزش شهرستان پیشرفت نخواهد کرد.رحیمی که اکنون
برای اعزام ورزشکاران بدمینتون باز بانوان خود ،دل پری از بی
مهری و عدم حمایت مسئولین ،خیرین و شرکت ها دارد بیان
کرد :ورزش شهرستان به دلیل عدم برنامه ریزی درست ،با گدایی
می چرخد یعنی هر تیم برای حضور در مسابقات ،باید برای تامین
هزینه های خود روش گدایی را پیشه کند تا شاید با جمع کردن
اندک اندک هزینه از چندین نفر پول بیمه و حق شرکت در مسابقه

را جمع کند .وی افزود :بدمینتون شهرستان نیز علیرغم کسب
رتبه اول در سطح استان در چند سال متوالی ،متاسفانه برای اعزام
کشوری و استانی فقط برای هزینه رفت و آمد باید از چندین نفر
گدایی کنیم تا پس از دست رد به سینه زدن تعدادی ،باالخره
یکی یا دو نفر مبلغی کمک کنند .وی افزود :همه فکر می کنند
حمایت از ورزش فقط وظیفه اداره ورزش و جوانان است که با
توجه به گستردگی جامعه ورزش در ردهها و رشته های گوناگون
در قسمت آقایان و بانوان ،برای این اداره مقدور نیست که همه را
پشتیبانی کند.رحیمی بیان داشت :حتی برای استفاده از اماکن
ورزشی هم ادارات دیگر از ما شهریه می گیرند و در شهر بستک
به دلیل نداشتن سالن ،بدمینتون خواهران تعطیل شد.وی افزود:
اگر مسئولین برای اعزام ورزشکاران فقط هزینه رفت و آمد آنان را
تقبل کنند ،هزینه غذا و سایر هزینه ها را خود ورزشکاران مثل قبل
برعهده خواهند گرفت.

مــیـــز خـبـــــــــــــــــر
عنوان سومی در تورنمنت قزاقستان
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با شکست آلبانی بر سکوی
سوم مسابقات جام ریاست جمهوری قزاقستان ایستاد.در
دیدار رده بندی این پیکارها تیم ایران با گلهای طاها شریعتی
و عارف محمدعلی پور  2بر صفر آلبانی را شکست داد و در
جایگاه سوم قرار گرفت.محمد قادری ملی پوش هرمزگانی
در این مسابقه در ترکیب اصلی تیم ملی به میدان رفت.
قادری پیش از این در دو مسابقه مرحله گروهی مقابل
تیم های آذربایجان و روسیه موفق به گلزنی شده بود.
شکست شهرداری بندرعباس
تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در دیداری تدارکاتی مقابل تیم
داماش گیالن تن به شکست داد.شاگردان محمد ربیعی که برای
حضوری قدرتمند در لیگ دسته دو فوتبال اردوی آمادگی خود
را در شهریار تهران برپا کردهاند در دیداری دوستانه با نتیجه 2
بر یک مقابل تیم داماش گیالن تن به شکست دادند.این در حال
است که زمان قرعه کشی و آغاز فصل جدید رقابت های لیگ
دسته دو فوتبال باشگاه های کشور هنوز اعالم نشده است.
حضور بانوان هرمزگانی در مسابقات دراگون بوت
نخستین دوره مسابقات دراگون بوت استخری بانوان کشور با
حضور پاروزنان هرمزگانی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تهران برگزار می شود.تیم های بندرلنگه ،فراز اندیشه نوین و
انجمن دراگون بوت سه نماینده هرمزگان در این پیکارها هستند.
اسما موثق  ،میشکا حیدری  ،فاطمه احسانی  ،هدی سایبانی ،
مریم ارزنلو  ،ثنا ناصری  ،ثمین ناصری  ،پرینازشادکام به عنوان
ورزشكار  ،الهه علیزاده سرمربی و سمیه ناصری بعنوان سرپرست
تيم فراز انديشه نوين بندرعباس را در اين مسابقه همراهي مي
كنند .

رييس هیات ورزشهای همگانی هرمزگان

انسانی است که باید برای رشد و پیشرفت همهجانبه در آینده این
سرمایه عظیم را مورد صیانت قرار دهیم.جهانبخش گفت :تقویت
جسم و جان جامعه و رونق دادن ورزش در میان سطوح مختلف
اجتماع یک نیاز اساسی برای نسل آینده است که نباید مورد غفلت
قرار گیرد .وی تاکید کرد :همه هیاتهای ورزشی استان هرمزگان
در حوزه ورزش عمومی دارای توانایی برای اجرای برنامههای متنوع
هستند که هم امکان جذب ورزشکاران در سنین مختلف را فراهم
میآورد و هم امکان توسعه ورزش را فراهم میآورد.رئیس هیات
ورزشهای همگانی هرمزگان خاطرنشان کرد :یکی از دستاوردهای
برگزاری رقابتهای المپیک و حضور کاروان ورزشی جمهوری
اسالمی ایران در این رقابتها ،سوق دادن فضای عمومی جامعه به
سوی ورزش است که باید از سوی دستگاههای مختلف فرهنگی نیز
مورد توجه قرار گیرد.جهانبخش تصریح کرد :کسب مؤفقیتهای
هیات ایرانی در المپیک یکی از آرزوهای قلبی همه ایرانیان است اما
پیش شرط رسیدن به این مؤفقیتها توجه به ورزش پایه در کشور
و هدایت ورزشکاران در سطوح مختلف با برنامهریزی مستمر است
که باید سال به سال در این زمینه توجه خودمان را تشدید کنیم.

چــــهرههــــــا

گـــــــــــــــزارش خبری

گروه ورزشی :
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بررسی آخرین وضعیت تیم های ورزشی آلومینیوم

رئیس هیئت فوتبال استان هرمزگان از برگزاری جلسه در خصوص آخرین وضعیت
تیمهای روزشی باشگاه آلومینیوم المهدی هرمزگان خبر داد.عبدالمجید دبیده افزود:
پسازآن که با نامه عدم تیمداری باشگاه آلومینیوم در تمامی رشتههای ورزشی مواجه
شدیم تمامی تالش خود را برای حفظ سهمیه فوتبال این باشگاه در لیگ دسته دوم
در استان هرمزگان به کار بستهایم .وی بابیان این که نخواهیم گذاشت این سهمیه به
خارج از استان انتقال یابد ،اظهار کرد :هرمزگان جایگاه باالتری در فوتبال کشور دارد
و متاسفانه برخی مشکالت مالی در چند سال اخیر مانع از رشد تیمهای فوتبال در
لیگهای کشوری شده که باید در این راه تالش بیشتری کنیم.دبیده با اشاره به برگزاری
جلسه در خصوص آخرین وضعیت تیمهای روزشی باشگاه آلومینیوم المهدی هرمزگان،
اضافه کرد :این جلسه در استانداری هرمزگان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان برگزار و
در خصوص آخرین وضعیت تیمهای ورزشی این باشگاه اعالم نظر میشود.رئیس هیئت
فوتبال استان هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد که برخی حامیان ورزش و دلسوزان
این عرصه با ورودشان به مبحث تیمداری و حمایت از نماینده استان مانع از سوخته
شدن سهمیه تیم فوتبال آلومینیوم شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان گفت :هیاتهای ورزشی
به موضوع استعدادیابی و جذب نوجوانان و نونهاالن توجه ویژه
داشته باشند.

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

گروه ورزشی//محمود رئیسی

هفته سوم از هجدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال ايران با
برگزاری  ۶دیدار آغاز شد و حفاری در تبریز مغلوب شد تا گیتیپسند
با برتری در شیراز به تنهایی صدر جدول رسید.

فرش آرا مشهد  ۲ - ۵آذرخش بندرعباس
گلزنان :خزایی ( ،)۲اسعدی ،گل به خودی ،سنایی(فرش آرا) نصرا...
زاده(( )۲آذرخش)
جدال فرش آرا و آذرخش د رسالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد
که در ابتدای بازی خطای هند قدرت بهادری درون محوطه جریمه،
جهت توپ را تغییر داد تا خطای پنالتی برای آذرخش گرفته شود
و بازیکن ملی پوش فرش آرا از زمین بازی اخراج شد .پس از گلزنی
بندری ها از روی نقطه پنالتی ،فرش آرا به فشار حمالت خود افزود و
گل خورده را جبران کرد تا نیمه نخست با تساوی یک یک به اتمام
برسد.در نیمه دوم این فرشی ها بودند که حمله می کردند و بندریها
در فکر استفاده از ضد حمله بودند که در این میان مشهدی ها سه
گل به ثمر رساندند و چهار یک پیش افتادند ،د رادامه بازی آذرخش
کمی به جلو راند و در پی جبران گل های خورده بود که در این
دقایق ،برای هر تیم یک گل در بر داشت تا بازی با برتری پنج دو
فرش آرا به اتمام برسد.
یاسین پیشرو قم  ۱ - ۲دانشگاه آزاد تهران
گلزنان :مجیدی پور ،رضاپور(یاسین) بلوکی(دانشگاه)
جدال شاگرد و استاد به میزبانی شاگرد در قم برگزار شد که نیمه
نخست با احتیاطی را دو تیم پشت سر گذاشتند .اما در نیمه دوم
و با شروع بازی که دانشگاه کمی هجومی تر بازی کرد ،دو تیم
موقعیتهای خوبی را ایجاد کردند و این تیم دانشگاه بود که به
گل دست یافت تا یک بر صفر پیش بیفتد اما یاسینی ها سریع به
خود آمدند تا گل ورده را جبران کنند ،در ادامه دو تیم در پی اداره
بازی و استفاده از اندک موقعیت ها بودند که در این بین تیم میزبان
موفق به گلرنی شد تا جدال حیدریان و شمس به سود حیدریان به
اتمام برسد.
شهروند ساری  ۳ - ۴مقاومت البرز
گلزنان :مرتضوی( ،)۳طاهری(شهروند) شفیعی( ،)۲مرادخانی
(مقاومت البرز)
جدال حساس و دیدنی دو تیم مغلوب هفته نخست با گلزنی کرجیها
آغاز شد تا نوید یک بازی خوب و زیبا را به تماشاگران بدهد .در ادامه
شهروند دو گل دیگر به ثمر رساند تا نیمه نخست را دو بر یک پیروز
به رختکن برود .نیمه دوم با گلزنی دوباره سربازان البرز آغاز شد تا
بازی به تساوی کشیده شود ،در ادامه و در دقایقی که دو تیم حمالت
زهرداری را تدارک می دیدند هر کدام یک گل به ثمر رساندند تا
بازی سه سه شود و نهایت حساسیت را در دقایق آخر شاهد باشیم.
اما در دقایق انتهایی این شهروندی ها بودند که به هر نحوی که

شده موفق به گلزنی شدند تا این دیدار با برتری چهار سه به سود
شهروند به اتمام برسد.
لبنیات ارژن شیراز  ۴ - ۲گیتی پسند اصفهان
گلرنان :صفری ،سهرابی(ارژن) جاوید ( ،)۲اسماعیل پور ،عابدین(گیتی
پسند)
جدال ارژن و گیتی پسند در سالن ابوالفتخی شیراز به میزبانی
شاگردان کمالی از شاگردان لک برگزار شد که در دقایق نخست بازی
با برتری ارژنی ها آغاز شد و موقعیت های فراوان شیرازی ها تنها یک
گل در بر داشت تا ارژن یک بر صفر پیش بیفتد .در ادامه و با گذشت
زمان اصفهانی ها به خود آمدند تا دقایق انتهایی نیمه نخست را بر
روی دروازه حریف خود فشار بیاورند .در پی حمالت زهر دار گیتی
و حمالت بی فایده ارژن که یا با درخشش سپهر محمدی همراه بود
و یا با بی دقتی ارژنی ها به گل تبدیل نمی شد ،گیتی پسند سه
توپ وارد دروازه میزبان خود کرد تا نیمه نخست سه بر یک به سود
شاگردان لک به اتمام برسد.در نیمه دوم و در همان دقایق نخست
 ،گیتی پسند به گل چهارم خود دست یافت تا شیرازی ها کمی در
شوک فرو روند .با بیدار شدن ارژن از خواب غقلت در دقایق نخست
نیمه دوم ،ارژنی ها به گل دوم خود دست یافتند و در ادامه حمالت
ارژن استمرار داشت اما دفاع خود گیتی پسند و واکنش های دروازه
بانش ،موجب شد ارژن راه به جایی نبرد .و بازی با نتیجه چهار دو
به اتمام برسد.
شهرداری ساوه  ۱ - ۱مس سونگون ورزقان
گلزنان :کوهستانی(شهرداری ساوه) داسیلوا(مس)
جدال ساوجی ها و تبریزی ها در سیالن فجر ساوه با نهایت احتیاط
از جانب دو تیم آغاز شد .از ابتدای بازی که دو تیم بیگدار به آب
نمیزدند موقعیت ها پس از آزمودن یکدیگر به وجود می آمد که در
نهایت در دو دقیقه مانده به پایان نیمه اول این تیم میهمان بود که
توانست دروازه شهرداری را باز کند و یک بر صفر نیمه نخست را به
سود خود به اتمام برساند .از آغاز نیمه دوم ساوجی ها حمالت خود را
کم کم تدارک دیدند و دقیقه به دقیقه زهر دار تر می شدند تا این که
در دقیقه شش گل تساوی را وارد دروازه سونگونی ها کردند .در ادامه
حمالت دو تیم کمی فروکش کرد و تا دقایق انتهایی دو تیم هرچه
زدند به در بسته خوردند تا سونگونی ها که در مشکالت عجیبی فرو
رفتند در ساوه به یک امتیاز بسنده کنند.
دبیری تبریز  ۱ - ۴ملی حفاری اهواز
گلزنان :فخیم ( ،)۲جناریو ،حنیفی(دبیری) توکلی(حفاری)
جدال دبیری و حفاری که حساس ترین مهم ترین دیدار این هفته
از لیگ برتر به حساب می آمد ،با گلزنی تیم حفاری آغاز شد و در
ادامه این تبریزی ها بودند که دو توپ به تور دروازه حریف نشاندند
تا بازی را دو بر یک پیش بیفتند در ادامه آنچنان بازی حساس و
نفس گیر پیگیری شد که هر لحظه امکان داشت یگی از تیم ها به

گل دست یابند اما این لحظات حساس و نفسگیر در نهایت با گلزنی
تبریز ها پیگیری شد و بازی در نهایت با برتری چهار یک دبیری به
اتمام رسید.
سرمربی تیم فوتسال آذرخش بندرعباس:
دیر بسته شدن دلیل ضعف تیم است
سرمربی تیم فوتسال آذرخش بندرعباس گفت :نبود شش بازیکن
اصلی در دیدار مقابل فرش آرا به تیم ضربه زد.عباس روزپیکر پس از
شکست تیمش مقابل فرش آرا مشهد اظهار کرد :بازی سختی بود،
به همراه نداشتن شش بازیکن خوب تیم به آذرخش ضربه زد ،به
هرحال پنج بازیکن تیم از جوانان ما بودند که در این دیدار جایگزین
شش بازیکن مصدوم شدند ،فرش آرا عملکرد بهتری نسبت به
ما داشت و موفق شد به پیروزی برسد.وی ادامه داد :بهانهای برای
شکست مقابل تیم فرش آرا ندارم و امیدواریم با برگشت شش
بازیکن مصدوم تیم ،روز به روز بهتر شویم.روزپیکر در خصوص نتایج
ضعیف تیمش در سه هفته آغازین لیگ برتر فوتسال اظهار کرد :تنها
دلیل نتایج ضعیف آذرخش بندرعباس دیر بسته شدن تیم است.
ما با پنج جلسه تمرین راهی رقابتهای لیگ برتر فوتسال شدیم.
از عملکرد تیم راضی نیستم اما با توجه به دیر بسته شدن تیم این
نتایج قابل پیش بینی بود.سرمربی تیم فوتسال آذرخش بندرعباس
درباره بازی تیمش مقابل فرش آرا مشهد خاطرنشان کرد :بازیکنانم به
دلیل آمادگی بدنی متوسط نتوانستند مقابل فرش آرا به خوبی ظاهر
بشوند ازطرفی دیگر اشتباهات فردی هم باعث شد آمار خطاهای ما
بیشتر شود ،درمجموع به نظر من توان بازیکنان ما بیشتر از این نبود.
سرمربی فرشآرا:
یکدلی و یکدستی بازیکنان باعث پیروزی بر آذرخش شد
سرمربی تیم فوتسال فرش آرا مشهد گفت :بازیکنانم به خوبی جای
قدرت بهادری را پر کردند.مجید مرتضایی پس از پیروزی تیمش
مقابل آذرخش بندرعباس عنوان کرد :بازی خوبی بود ،در هر دو نیمه
عملکرد بسیار خوبی داشتیم ،به نظر من یکدلی و یکدست بودن
بازیکنان باعث شد مقابل آذرخش به پیروزی برسیم .وی ادامه داد :با
توجه به اینکه مطمئن بودیم آذرخش از لحاظ بدنی نمیتواند در نیمه
دوم بازی عملکرد خوبی داشته باشد ما موفق شدیم با ضدحمالت
خوب و استفاده از نقاط ضعف حریف با نتیجه  5بر  2به پیروزی
برسم.سرمربی تیم فرش آرا در خصوص شرایط تیمش اظهار کرد:
خوشبختانه بازیکنانم به هماهنگی خوبی رسیدهاند اما در مجموع
فرش آرا بازیهای سختی را مقابل حریفان خود پیش رو دارد و
امید داریم بتوانیم در آینده هم عملکردی بهتر از این دیدار داشته
باشیم.مرتضایی درباره اخراج قدرت بهادری خاطرنشان کرد :اخراج
قدرت بهادری به نظر درست بود اما به نظر من این اتفاق باعث شد
انسجام تیم ما بیشتر شود ،قطعا نبود قدرت در تیم ما تاثیرگذار بود
اما بازیکنان تیم بسیار خوب توانستند جای قدرت بهادری را پر کنند.

سی و سومین دوره مسابقات ورزشی قهرمانی مدارس کشور

بسکتبال هرمزگان برسکوی سوم ایستاد

گروه ورزشی :

تیم منتخب بسکتبال مقطع ابتدایی پسر استان
هرمزگان در سی و سومین دوره مسابقات ورزشی
قهرمانی مدارس کشور به عنوان سومی دست یافت.

علیرضا باقری معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل
آموزش و پرورش از کسب مقام سوم تیم منتخب
بسکتبال مقطع ابتدایی پسر استان هرمزگان در سی
و سومین دوره مسابقات ورزشی قهرمانی مدارس کشور
که در اراک برگزار شد خبر داد .وی گفت  :در این
دوره از مسابقات تیم ها در دو گروه پنج تیمی و دو
گروه چهار تیمی آرایش یافتند که تیم هرمزگان در دور
مقدماتی این رقابت ها توانست با پشت سر گذاشتن تیم
های منتخب استان های کردستان  ،آذربایجان غربی
 ،همدان به مرحله یک چهارم راه یابد  .تیم منتخب دانشآموزی
استان در مرحله یک چهارم توانست با نتیجه 46بر  27از سد
تیم منتخب دانش آموزی البرزبگذرد و به مرحله نیمه نهایی راه
یابد .وی اظهار کرد  :دانش آموزان هرمزگانی در مرحله نیمه نهایی
نتیجه رابه حریف خود تیم منتخب شهر تهران واگذرد نمود و به
دیدار رده بندی راه یافت .در بازی رده بندی این دوره از مسابقات
تیم منتخب مدارس استان هرمزگان توانست ضمن درخشش و ارائه
یک بازی زیبا و تماشاگر پسند حریف خود تیم منتخب خوزستان را
با نتیجه 40بر  38شکست دهد و عنوان سومی این دوره از رقابت
ها را به خود اختصاص دهد  .باقری معان تربیت بدنی و سالمت

اداره کل آموزش و پرورش گفت :این دوره از مسابقات با شعار «
امنیت  ،رضایت  ،سالمت از منزل به منزل بوده برگزار شد .تیم
دانش آموزای هرمزگان را محمد حسین فرهادی  ،مازیار شافعی
،مجید پابرچی ،مسعود بهنیا  ،مهدی خادمی  ،آرین گردی تختی
،علی اکبر رنجبری  ،مهدی ثابت نژاد  ،آریا جعفر ی پور  ،سیدعلی
تشکری  ،محمد امینی  ،شایان حیدری زاده به عنوان ورزشکار و
همچنین ناصرعباس زاده و محمد زارعی کریانی از اعضای کادر
فنی تیم منتخب دانش آموزی استان بودند .معاون تربیت بدنی و
سالمت اداره کل آموزش و پرورش همچنین از اعزام تیم های
منتخب پسرمقطع متوسطه اول استان به سی و سومین دوره
مسابقات ورزشی قهرمانی مدارس کشور خبر داد و گفت:در راستای

سیاست ها و برنامه های فدراسیون ورزش دانش آموزی
کشور اقدام به اعزام تیم های منتخب هندبال  ،والیبال
(متوسطه اول )و بسکتبال (متوسطه دوم ) مدارس پسر
استان به سی و سومین دوره مسابقات ورزشی قهرمانی
مدارس کشور نمودیم که این مسابقات به مدت شش
روز به میزبانی استا ن اراک برگزار می شود .وی بیان
داشت :در این دوره از رقابت ها در رشته های  :هندبال
یاسر ذاکری  ،محمد پویان در والیبال میثم نیک احد ،
بابک راه نورد ودر بسکتبال نوید رجبی و آرش اکبری
پور بحری به عنوان مربی و سرپرست تیم ها را همراهی
می کنند .
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش
در باره دیدار دوستانه تیم منتخب فوتسال مدارس
مقطع متوسطه دوره اول با تیم صدرای جنوب هم گفت :تیم
منتخب فوتسال پسران مقطع متوسطه اول استان در راستای
آمادهسازی  ،انگیزه و انسجام تیمی دانش آموزان برای حضور در
سی و سومین دوره مسابقات ورزشی قهرمانی مدارس کشور یک
دیدار دوستانه با تیم نوجوانان صدرای جنوب که سابقه حضور در
مسابقات زیر گروه کشور دارد در سالن ورزشی شهید اسدا ...رئیسی
انجام داد که تیم منتخب مدارس استان با مربیگری و سرپرستی
ولید بلبلی و مهرداد دهقانی توانست دریک بازی خوب باگل های
علیرضا عیدزاده  ،امیر حسین بهادری و محمد رسول پیاپی سه بر
دو به حریف خودش را شکست دهد.

كونگ فو و هنرهاي رزمي قهرماني استان
سومين دوره مسابقات كونگ فو و هنرهاي رزمي قهرماني استان
يادوراه شادروان كونگ فو كار متين سليمي با كسب عنوان
قهرماني تيم كونگ فو توا به پايان رسيد  .در اين رقابتها كه به
ميزباني بندرعباس در سالن فجر برگزار شد تيم كونگ فو توا با
كسب  ٥٦امتياز بر سكوي نخست ايستاد.تيم هاي جنگاوران و
فول كونگ فو به ترتيب با كسب  ٤٣و  ٣٧به ترتيب دوم و سوم
شدند  .اين مسابقات با حضور ١٨٣نفر شركت كننده در چهار رده
سني نونهاالن  ،نوجوانان  ،جوانان و بزرگساالن برگزار شد.در اين
مسابقات تيم هاي جنگاوران كونگ فو ،كونگ فو توآ،نيو كونگ
فو،كونگ فو توآدو ،كونگ فو كمپو،فول كونگ فووپارس رزم (فري
كونگ فو) شركت داشتند.جام اخالق اين مسابقات به تيم كونگ
فو توآدو رسيد.
پرس سینه قدرتی به مناسبت روزخبرنگار
سرپرست اداره ورزش و جوانان بندرلنگه از برگزاری مسابقات
پرس سینه قدرتی به همت هیات پرورش اندام این شهرستان
خبر داد.ابراهیم یگانهمهر از برگزاری مسابقات پرس سینه قدرتی
با همکاری هیات پرورش اندام شهرستان بندرلنگه به مناسبت
هفته خبرنگار در سالن غدیر بندرکنگ خبر داد.وی با اشاره به
چگونگی برگزاری مسابقات پرس سینه افزود :یکی از آزمونهای
پاورلیفتینگ اجرای صحیح حرکت پرس سینه میباشد و اخیرا
مسابقات پرس سینه قدرتی به صورت مجزا و اختصاصی نیز
برگزار و یک رشتهی مستقل محسوب میشود.
سرپرست اداره ورزش و جوانان بندرلنگه اضافه کرد :این مسابقات
با حضور تیمهای باشگاههای نشاط بندرکنگ ،اداره بنادر و
دریانوردی ،روستای گزیر ،چارک توان در قالب  26نفر شرکت
کننده برگزار شد.یگانهمهر گفت :در پایان این دوره از مسابقات
تیم اداره بنادر با کسب  5طال و 2برنز مقام اول و تیم نشاط
بندرکنگ با کسب  3طال 5 ،نقره1 ،برنز مقام دوم و تیم چارک
با کسب 2طال 2 ،نقره مقام سوم را کسب نمودند و تیم باشگاه
گزیر موفق به دریافت کاپ اخالق شد.وی یادآور شد :داوری این
مسابقات را سید محمود بحرینی ،سعید افسرده ،حسین شبانی،
صدیق ساحلیزادگان ،حسین رحیمی ،علیرضا سیفی بعهده
داشتند.
صعود به قله توچال
رئیس هیات کوهنوردی بندرلنگه از صعود اکیپ کوهنوردی
بندرکنگ به قله توچال خبر داد.ایوب زارعی ز صعود اکیپ  15نفره
کوهنوردی اوزال بندرکنگ به قله توچال در دامنه رشتهکوههای
البرز خبر داد .وی افزود :توچال قلهای در شمال تهران و به ارتفاع
 3962متر میباشد که بخشی از دامنه رشتهکوههای البرز است؛
دامنه جنوبی توچال مجاور با شهر تهران و قله آن مشرف به این
شهر است این قله در جنوب منطقه کوهستانی البرز مرکزی و بر
روی خطالرأس شرقی ـ غربی واقعشده است .
رئیس هیات کوهنوردی شهرستان بندرلنگه تصریح کرد :این کوه
از شمال به دره رودخانههای جاجرود و شهرستانک و از غرب
توسط خطالرأس کم ارتفاعتری به قلل شمالی کوههای استان
البرز (کرج) متصل میباشد.زارعی اضافه کرد :قله توچال بلندترین
ارتفاع شمال تهران از طریق شانه غربی خود موسوم به هومند به
ارتفاع  3900متر به گردونه  3700متری شهرستانک و سپس
به قله شاه نشین بزرگ به ارتفاع  3850متر متصل میشود و از
سمت شرق توسط خطالرأس قوسی شکلی پس از تشکیل قلل
پیازچال و لزون از طریق گردنه کوتاه لوپهنه به قلل دارآباد ارتباط
مییابد.وی در پایان یادآور شد :اکیپ کوهنوردی اوزال بندرکنگ
یکی از فعالترین اکیپهای کوهنوردی بندرلنگه و حتی استان
هرمزگان است که تا کنون صعودهای موفقی را در کوههای کشور
داشتهاند.
سحر رضایی مشاوررییس فدراسیون همگانی
سحر رضایی به سمت مشاور رئیس فدراسیون ورزش های
همگانی منصوب شد رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در
حکمی ،سحر رضایی مسئول ورزش بانوان استان را به سمت
مشاور فدراسیون منصوب کرد.علی مجدآرا در حکم رضایی تاکید
کرده؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از کلیه
توان خویش در این امر موفق و موید باشید .
بازدید از روستای تیرور
جعفر متقی رئیس اداره ورزش و جوانان میناب از پروژه ی
ورزشی روستایی تیرور بازدید نمود .متقی در حاشیه این
دیدار اظهار داشت  :از زمانی که روستای تیرور به شهر تبدیل
شده است و بنا بر ضروریات از سوی اداره کل ورزش و جوانان
استان هرمزگان و پی گیریهای شورای اسالمی روستای تیرور
و دهیاری و این اداره و اختصاص پروزه  036روستایی به جوانان
ورزشکار تیروری در طول این مدت ورزش شهر تیرور پیشرفت
چشمگیری داشته است و حضور جوانان این شهر در رقابت
های فوتسال لیگ برتر استان نشان از استعداد باالی ورزشکاران
تیروری را می رساند.
وی ضمن قدر دانی از زحمات و تالشهای ورزشکاران منطقه
و پیگیری های معتمدین روستا طرح  036در روستای تیرور
به بهره برداری رسید افزود :ما اکنون شاهد اجرای برنامه های
فرهنگی و ورزشی متنوعی در تیرور میباشیم .متقی رئیس
اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب اظهار داشت :همکاری و
تعامل دو طرفه شهرداری و شورا و معتمدین شهر تیرور و جوانان
ورزشکار که آیندگان شهر تیرور و شهرستان میناب را خواهند
ساخت در روند رو به رشد ورزش و کاستن از معظالت اجتماعی
موثرخواهد افتاد.

