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دیدار رییس فدراسیون با مدیرکل ورزش

چــــهرههــــــا

محمدرضا مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی که جهت بازدید از استان هرمزگان وارد
بندرعباس شده بود به همراه باقری نماینده ی وزارت ورزش وجوانان در محل اداره کل
ورزش وجوانان با غالمعلی دانشور متولی ورزش استان دیدار نمود.دراین دیدار متولی
ورزش استان ضمن خیرمقدم به رئیس فدراسیون کبدی حضور روسای فدراسیون
ورزش را در استان مغتنم شمرد و اظهارداشت:فدراسیون ها و ادارات کل همه یک هدف
مشترک وآن هم رشد و توسعه ی رشته های مربوط در استان را دارند وماهم امیدواریم با
حضور مقصودلو شاهد توسعه و پیشرفت بیشتر رشته کبدی در استان هرمزگان که دارای
ظرفیتها و پتانسیل های خوب می باشد باشیم.
وی بیان داشت  :ا کنون بیش از200نفر ورزشکار دربندرعباس وسایر شهرهای استان
دراین رشته ی ورزشی ساماندهی شدهاندوامیدوارم با حمایت های فدراسیون وکمک
های این اداره کل و پیگیری های رئیس هیئت شاهد موفقیت های بیشتری در رشته ی
کبدی برای خانم ها و آقایان در هرمزگان باشیم.

میــــــــز خبــــر

مشکالت تغذیه و حقوق نداده
جهان
هیچ تقلب و کار اشتباهی انجام ندادم

سپ بالتر که به تازگی درخواست تجدید نظر در رای محرومیتش رد شده است ،در
دفاع از خود تا کید کرد هیچ پولی را به اشتباه به کسی پرداخت نکرده است .رییس
سوییسی سابق فیفا با صراحت بیشتری نسبت به بیان پشت پرده حضور خود در
راس باالترین نهاد فوتبالی جهان صحبت کرد.
به نظر می رسد او دیگر امیدی به کاهش محرومیت  ۶ساله از حضور در فوتبال
را ندارد و به همین خاطر ،سعی می کند با بیان بدون پرده حرفهایش ،وجهه
از دست رفتهاش را بازیابد .سپ بالتر در آخرین اظهار نظرش گفت :هیچ پول
اشتباهی به کسی ندادم .ا گر در یک دادگاه سوییسی محا کمه می شدم ،مشخص
میشد هیچ پول اشتباهی را پرداخت نکردم .فقط خواستار یک چیز هستم و آن هم
اعتبارم است .هیچ تقلب و کار اشتباهی انجام ندادم و جریمه ای که برای من در نظر
گرفته شده درست نیست.

ایــران

تیرانداز ایران در المپیک ریو با اشاره به مشکالت تیم ملی گفت :خجالتآور است
که بارها مشکالتمان را فریاد بزنیم .پوریا نوروزیان ملی پوش تیراندازی در خصوص
رقابتهای قهرمانی آسیا اظهار کرد :در این مسابقات در حد خودم نبودم و انتظار داشتم
جز سه نفر اول باشم .شاید بخشی تقصیر من بود اما بخش عمده به دلیل اردوهای تیم
قبال در تیراندازی خفیف مشکل امکانات داشتیم اما حاال در بادی نیز به مشکل
ملی بودً .
خوردیم .در گذشته مشکل فشنگ داشتیم اما بعد از المپیک مشکل ساچمه هم پیدا
کردیم .وی ادامه داد :به ما ساچمههای همیشگی را که قبال تست شده بود ،نمیدادند
و از ساچمههای متفرقه استفاده میکردیم و همان را هم میشمردند و به تعداد محدود
میدادند .خجالت آور است که مشکالت تغذیه و حقوق نداده را بارها اعالم کنیم .نمی
دانم اصال مسئوالن می شنوند که احتماال دوست ندارند بشنوند.نوروزیان افزود :ما
چطور امرار معاش کنیم وقتی قرار داد های لیگ را در پایان فصل می گیریم و حقوق های
تیم ملی را هم نمی دهند.

هفته پنجم ليگ برتر فوتسال باشگاه هاى هرمزگان

مرادی ریئس کبدی شد

گــــــزارش  خبــــری

بیمارستان امام رضا
همچنان یکه تاز جدول رده بندی

رضا هنگامپور

( ع)

رئیس هیات کبدی هرمزگان انتخاب شد.با رای اعضای
مجمع هیات کبدی هرمزگان  ،روح ا ...مرادی زاده به
مدت چهار سال سکاندار این هیات ورزشی شد.
مرادی زاده تنها نامزد تصدی این سمت با کسب ١2
رای از مجموع  14رای اعضای مجمع به مدت چهار سال
مسئولیت این هیات ورزشی را بر عهده گرفت.وی از شش
ماه گذشته و پس از پایان دوره ریاست چهارساله علی
خواجه فینی به عنوان سرپرست هیات کبدی استان
فعالیت داشت.مجمع انتخابات هیات کبدی هرمزگان
با حضور محمدرضا مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی
در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد .در
پایان مجمع رئیس فدراسیون کبدی گفت :مابه همه
ی استانها نگاه و توجه ویژه ای داریم ،خصو صا استان
هایی مانند هرمزگان که در رشته ی کبدی استعداد ها و
ظرفیتهای خوبی دارند.هرمزگان نیز دو عضو در تیم ملی
دارد و امیدواریم که مانند برادران کروکی چندبرابر در استان
هرمزگان فعالیت داشته باشند.
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نبود بازیهای تدارکاتی بزرگترین نقطه ضعف تیم ملی جوانان است
گروه ورزشی :
پیشکسوت بسکتبال ایران نبود بازیهای تدارکاتی
و اردوهای تاثیرگذار را بزرگترین نقطه ضعف تیم ملی
جوانان دانست.رضا هنگامپور در مورد نیازهای تیم

ملی بسکتبال پایه ،اظهار کرد :با وجود قهرمانی
در مسابقات آسیایی که یک اتفاق خوب بود باید
به مشکل نداشتن بازیهای تدارکاتی و اردوهای
تاثیرگذار رسیدگی شود تا مانند چند بازی اول در
مسابقات آسیایی به مشکل بر نخوریم .در جام جهانی
از همان ابتدای مسیر تیمها و بازیها بسیار سختتر و
دشوارتر از مسابقات آسیایی هستند.وی با بیان اینکه فعالیت
بازیکنان در لیگ برتر هم تاثیر مثبت دارد هم منفی ،تا کید کرد:
برای اینکه این امر نتیجه مثبتی داشته باشد باید بازیکنان در
تیمهای خود فعالیت زیادی داشته باشند و بتوانند بازیهای
زیادی انجام دهند در غیر این صورت باید با برگزاری اردوهای
کوتاه مدت دورهای این مشکالت را برطرف کنیم تا نتیجه عکس
نداشته باشد.او ضمن اشاره به شرایط خوب بازیکنان ،تا کید
کرد :با توجه به اینکه بازیکنان جوان ما در کنار بهترین بازیکنان
آسیا فعالیت دارند شرایط خوبی از نظر اعتماد به نفس دارند ولی
باید بر روی آمادگی ذهنی بازیکنان کار کنیم تا در شرایط سخت
جوی مسابقات مانند مسابقات آسیایی پنالتیهایمان را خراب
نکنند.پیشکسوت بسکتبال ضمن اشاره به فعالیت استانهای
جنوبی کشور در امر استعدادیابی بازیکنان جوان ،تصریح کرد:
لیگ نونهاالن و مینی بسکتبال که هر پنجشنبه و جمعه با 10
تیم به مدت سه ماه برگزار میشود نشان از تمرکز بر روی تیمهای
پایه است.هنگامپور در ادامه بحث استعدادیابی بازیکنان جوان

حجاب قهرمان لیگ بدمینتون هرمزگان شد

لیگ بدمینتون بانوان استان هرمزگان با قهرمانی تیم
حجاب به کار خود در بندرعباس پایان داد.مرحله نهایی
مسابقات لیگ بدمینتون بانوان استان هرمزگان در محل
سالن حجاب بندرعباس پیگیری شد و در پایان تیم
حجاب بندرعباس با کسب  ۹امتیاز به مقام اول رسید و
تیمهای دکورآرا و پاالیشگاه به ترتیب با کسب  ۷و  ۵امتیاز در
مکان های دوم و سوم قرار گرفتند و جام اخالق مسابقات
نیز به تیم هیئت بدمینتون بستک اهدا شد.گفتنی است
مرحله اول این مسابقات باحضور  ۸تیم در آبان ماه برگزار
شده بود.

به برخی خواهشهای این استانها از فدراسیون و مسئوالن
تیم ملی اشاره کرد و گفت :یکی از دالیل نبودن استعدادیابی
خوب در این استانها ،دیدهنشدن بازیکنان در تیم ملی است.
بازیکنی مثل بهرام زاد یکی از نابترین استعدادهای کشور است
که با یک بار خط خوردن از تیم ملی دیگر دیده نشد.او در ادامه
بحث نیازهای این استانها برای استعدادهای جوان ،تا کید
کرد :با توجه به دور بودن این مناطق از پایتخت ،مسائل مالی
یکی از مهمترین مشکالت است و باید با برنامهریزیهای مالی
خوب این موضوع برطرف شود .بازیکن که نسبت به سال پیش
 10سانتی متر افزایش قد و  50درصد پیشرفت در نحوه بازی خود
داشته است به دلیل مشکالت مالی و دیده نشدن از بین میرود
و باید فکری به حال این موضوع کرد.پیشکسوت بسکتبال
ادامه داد :استعدادیابیها در کشور از پایههای  4و  5دبستان
صورت میگیرد و این امر فرصت کمی برای تقویت قدرت بدنی
بازیکنان میدهد .برای حل این مشکل بهتر است استعدادیابی
به پایههای سوم ابتدایی انتقال یابد.

یک برد و یک باخت برای تیم بسکتبال باویلچر

مرحله دوم مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال باویلچر
باشگاه های کشور با یک برد و یک باخت برای تیم هیات
هرمزگان همراه بود.در بازی های گروه الف این پیکارها که
در مشهد برگزار شد تیم هیات هرمزگان در مسابقه نخست
خود  60بر  58نتیجه را به تیم فیاض بخش مشهد وا گذار
کرد.بسکتبالیست های استان در مسابقه دوم با نتیجه 54
بر  35تیم هیات البرز را شکست دادند.رقابت های لیگ
دسته اول بسکتبال باویلچر باشگاه های کشور با شرکت
شش تیم در دو گروه در حال برگزاری ا ست.

بازيكنان عقاب بندرعباس  :مهدى
هاشم زاده  ،مهدى رضايى ،سجاد
میهن ساخت ایرانیان
جوكار ،سجاد بنارويى ،احسان
جوذرى ،احمد بغالنى ،محمد امين
تربیت حاجی آباد
نصرت آبادى  ،مجيد صبر دل  ،محمد
عقاب
سرور
مقاومت میناب
گلزنان بازى  :محمد بالنجى  ،حامد
زارعى و رسول مدنى براى مقاومت شهرداری تیرور میناب
ميناب  ،سجاد جوكار براى عقاب
آرش حاجی آباد
بندرعباس
اخطار :مهدى رضايى و محمد امين نصرت آبادى از عقاب
بندرعباس
تربيت حاجى آباد  ٤مهين ساخت بندرعباس يك
داوران  :محسن قاسم پور ،على اضغر احمدى و محمد على
مالئى
بازيكنان تربيت حاجى آباد :بهنام محمدى ،رسول قاسمى ،
جابر رمضانى ،سعيد صادقى  ،سجاد حسن پور  ،رضا جاسمى،
رضا غالمى ،مجتبى بايگان  ،على انصارى  ،محمد اسالمى،
احمدغيبى ،مهدى نصر
بازيكنان مهين ساخت بندرعباس :فرخ فارسى ،حسين
درويشىى  ،پوريا كرتى ،اميد باخويش  ،حسن رييسى  ،مرتضی
برهون  ،مهدى حسين پور ،دانيال پيشداد ،مصطفى ذا كرى
گلزنان بازى  :جابر رمضانى سه گل و فرخ فارسى گل به خودى
براى تربيت حاجى آباد و مرتضى برمون براى مهين ساخت
بندرعباس
بهترين هاى هفته پنجم :
بهترين تيم  :بيمارستان امام رضا(ع)
بهترين مربى  :مرتضى دهقانى مربى بيمارستان
بهترين بازيكن  :جابر رمضانى (تربيت حاجى آباد)
بهترین بازیکن پایه :حامد زارعی (مقاومت میناب)
بهترين داوران  :مهرداد هاشمى ،هادى رييسى و على اصغر
احمدى
بهترین دروازه بان  :ذا کری (مقاومت میناب)
بهترين خط حمله  :بيمارستان امام رضا(ع) با  ٢١گل زده
بهترين خط دفاعى  :بيمارستان امام رضا(ع) با چهارگل خورده
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فوتبال بخش مرکزی

قرعه کشی لیگ برتر فوتبال بخش مرکزی بندرعباس در
دفتر دهیاری روستای کنارو برگزار شد .این مسابقات از نهم
دی ماه در دو گروه برگزار خواهد شد .در گروه اول تیم های
فجر دمیلو ،اسپنگل قالت پایین امید نوین چهچکور،
امید سرریگ و فتح درگیر ودر گروه دوم توحید پاتل
ایسین،شهدا کنارو ،شاهین سرریگ،ثارمحله نو ایسین و
شهید دادورمحمدشمسی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

باخت

مقام سوم برای تیم تایدواتر بندرعباس

مرحله رفت رقابت های لیگ برتر نوجوانان تنیس روی
میز کشور برگزار شد .تیم تایدواتر بندرعباس در گروه دوم
باتیم های شهرداری ارا ک،هیات کرمانشاه،پاالیش نفت
آبادان،مولد امید تهران به همراه تیم هیات قزوین به مدت
سه روز درخانه بین المللی تنیس روی میز استان قزوین
با رقبای خودش بازی کرد و درپایان مسابقات دور رفت
تیم تایدواتر بندرعباس نماینده هرمزگان درمکان سوم
قرار گرفت.در این مسابقات هیات قزوین و صنعت نفت
آبادان به مقامهای اول ودوم دست یافتند  .دوربرگشت
این مسابقات  29دی ماه دربندرعباس برگزار می شود.
برای تیم تایدواتر بندرعباسمرتضی رضایی ،آرین غفاری،
پوریا احراری،هومرمجیدی،شهاب ساالری پور ،آرمین
امیری ،صدرا خادم ،شایان پیری ،سیدمهدی حسینی،
سیدحسین حسینی با هدایتامین طیاری و امیرحسین
نوری نسب ،و سرپرستی سعید عباسی با حریفان مسابقه
دادند.

بیمارستان امام رضا(ع)
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گل زده

پیشرفت 60درصدی ورزشگاه شماره دو میناب

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب از پیشرفت
60درصدی احداث ورزشگاه شماره دو شهر میناب خبر
دادجعفر متقی اظهار کرد  :ورزشگاه شماره دو میناب
درشهرک المهدی میناب در زمینی به مساحت یک و
نیم هکتار در دست اجراست وبیش از  ۶۰درصدپیشرفت
فیزیکی داشته است .وی افزود  :این ورزشگاه دارای چمن
مصنوعی برای فوتبال وسکوی تماشاچی،رختکن ،جایگاه
ویژه،سیستم روشنایی و ساختمان سرایداری است.
رئیس اداره ورزش و جوان شهرستان میناب ضمن تشکر
از تالش های معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان
میناب و مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان در امر احداث
این ورزشگاه در دومین شهرستان استان تصریح کرد  :با
هماهنگی صورت گرفته با پیمانکار مربوطه برای شتاب در
اجرای روند این پروژه ورزشی  ،با تخصیص اعتبار تا پایان
سالجاری موردبهره برداری قرارگیرد.

گروه ورزشی //محمود رییسی

هفته پنجم ليگ برتر فوتسال باشگاه هاى هرمزگان با
صدرنشينى بيمارستان امام رضا(ع) به پايان رسيد.
مسابقات ليگ برتر فوتسال باشگاه هاى كشور با حضور
هشت تيم مقاومت ميناب  ،عقاب بندرعباس ،آرش حاجى
آباد ،دكترصادقى ،شهردارى تيرور ،بيمارستان امام رضا(ع)
تربيتحاجى آبادو مهين ساخت بندرعباس در جريان است
و هفته ششم اين رقابت ها امروز دوشنبه بيست ودوم آذرماه
برگزار خواهد شد .نتايج هفته پنجم که با عنوان گرامیداشت روز
دانشجو برگزار شد بدين شرح است.
شهردارى تيرور صفر بيمارستان امام رضا(ع) ٣
داوران  :محمد زره زاده  ،يونس احمدى و ابراهيم رشيدى
بازيكنان شهردارى تيرور :مرتضى زارعى ،ارسالن شهسوارى،
حسن زارعى ،عباس حاتمى  ،عباس سلمانى نژاد ،سعيد چشم
پور ،بهرام حيدرى كهن ،حجت رنجبر ،مهدى حاج حسينى،
حميد ساالرى  ،بهزاد مير رستمى  ،مهرداد راهبر
بازيكنان بيمارستان امام رضا(ع)  :سعيد باخويش ،پژمان
جمال پور ،سعيد اقتدارى  ،سعيد دهقانى ،محمد مرداد ،ميثم
سليمانى ،على صابرى ،وحيد آشورى
گلزنان بازى  :محمد مرداد دو گل و سعيد دهقانى براى
بيمارستان
اخطار  :عباس سلمانى نژاد از شهردارى تيرور
آرش حاجى آباد  ٢دكتر صادقى ٤
داوران  :على اصغر احمدى  ،محسن قاسم پور و محمد على
مالئى
بازيكنان آرش حاجى آباد :صالح كريمى ،بنيامين قاسمى،
افشين محمدى ،رضا قربانى ،ميالد افسا ،رضا لشكرى ،روح
ا ...كريمى ،شهرام عبدالهى ،سهيل دهقانى ،حسن شهبازى ،
حميد حسن زاده  ،رضا خادمى
بازيكنان دكتر صادقى  :محمد نجات  ،امير عالى پور ،بهنام
جعفرى ،مهران پايدار ،مصطفى حمزه ئى ،مهرداد برمون ،روح
ا ...مير شمسى ،حميد شايان فر  ،حسين احمدى تختى،
حسين سپهرى ،على تختى  ،حسام رضايى
گلزنان بازى  :مهران پايدار ،حميد شايان فر ،بهنام جعفرى و روح
ا...مير شمسى براى تيم دكتر صادقى و حميد حسن زاده و ميالد
افسا براى آرش حاجى آباد
اخطار  :مصطفى حمزه ئى
مقاومت ميناب  ٣عقاب بندرعباس يك
داوران  :مهرداد هاشمى ،هادى رييسى و مجتبى بينايى
بازيكنان مقاومت ميناب :امير ذا كرى ،احمد ذا كرى ،حميد

رنجبرى  ،مهرداد على حسنى  ،عليرضا
عليزاده  ،نويد آذرى ،اردشير محبى ،
شايان شعبانى ،حامد زارعى ،رسول
مدنى  ،مرتضي صالحى  ،محمد بالنجى

گل خورده

جلسه لیگ شطرنج باشگاه های بندرعباس

جلسه لیگ باشگاه های بندرعباس در خانه شطرنج
بندرعباس تشکیل شد  .این جلسه با حضور حسین
احمدی سرخونی رئیس هیات استان  ،سعید مهرفر
مسول برگزاری مسابقات لیگ ،فرزانه پیشدار نایب رئیس
بانوان استان  ،سرداور مسابقات و با حضور سرپرستان
و نمایندگان تیم های شرکت کننده درلیگ بندرعباس
تشکیل شد.لیگ شطرنج بندرعباس با حضور  14تیم
نوجوانان هیات شطرنج بندرعباس  ،تیم دیده بان ،تیم
دریا،تیم بانوان منتخب هیات شطرنج بندرعباس ،تیم
کشتی سازی خلیج فارس ،تیم گروه حقوق دانشگاه آزاد
 ،تیم پیشکسوتان بندرعباس  ،تیم تجارت آفتاب  ،تیم
غالیه سنتر  ،تیم آدرخش سرخون ،تیم گاز استان ،تیم
نایبند  ،تیم نوجوانان آذرخش و تیم فوالد هرمزگان بر
اساس تصمیمات متخذه مسابقات از روز جمعه  26آذر
ماه با  2دور صبح و عصر شروع خواهد شد .همچنین
به منظور استقبال از باشگاه ها و موسساتی که تمایل به
شرکت در رقابت ها داشته باشند تا پایان روز چهارشنبه 24
آذر از تیم های متقاضی ثبت نام بعمل می آید .باشگاهها
یا موسساتی که تمایل به شرکت در لیگ شهرستان
بندرعباس را داشته و از نظر تامین بازیکن با مشکل مواجه
باشند کمیته مسابقات هیات شطرنج استان آماده مشاوره
و معرفی بازیکن به تیم های مذکور می باشد.

گروه ورزشی :

امتیاز

جریمه  20میلیون ریالی تیم فوتبال شهرداری

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم شهرداری
بندرعباس را  20میلیون ریال جریمه کرد.این جریمه به
دلیل تخلف تماشا گران تیم شهرداری و فحاشی به داور
مسابقه در بازی مقابل تیم بادران نوین تهران اتخاذ شده
است .رای صادره از سوی کمیته انضباطی قطعی است.
اضافه می شود که دیدار تیم های شهرداری بندرعباس و
بادران نوین تهران در چارچوب هفته دهم لیگ دسته دوم
فوتبال که روز  22آبان درورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
برگزار شد با تساوی  1-1به پایان رسید.

آغاز تمرینات تیم منتخب فوتبال دانش آموزی

جدول گلزنان تاپايان هفته پنجم :
 ٩گل  :سعيد دهقانى از بيمارستان امام رضا(ع)
 ٨گل  :على صابري از بيمارستان امام رضا(ع)
٥گل  :بهنام جعفرى ( دكتر صادقى) فرخ فارسى ( مهين ساخت)
 ٤گل  :رضا عباسى و كابر رمضانى از تربيت حاجى آباد
 ٣گل  :سعيد اقتدارى از بيمارستان امام رضا(ع)  ،روح ا...
ميرشمسى و مهران پايدار از تيم دكتر صادقى  ،محمد بالنجى
از مقاومت ميناب
 ٢گل  :حسن سپهرى از دكتر صادقى ،شهرام عبدالهى از آرش
حاجى آباد ،حسين رحيمى و مرتضى برهون از مهين ساخت ،
رسول مدنى و حامد زارعى از مقاومت ميناب  ،سجاد جوكار از
عقاب
يك گل  :حسن درويشى از مهين ساخت ،ميثم سليمانى از
بيمارستان امام رضا(ع)  ،امير عالى پور ،حسام رضايى ،مصطفى
حمزه اى  ،حميد شايانفر از تيم دكتر صادقى ،مهدى هاشم
زاده ،پوريا جعفرى  ،وحيد علوى از تيم عقاب ،عليرضا عيد زاده
از مقاومت ميناب ،محمد رضا ناظرى ،رضا لشكرى  ،روح ا...
كريمى ،ميالد افسا ،حميد حسن زاده از آرش حاجى آباد ،حسين
زارعى و سعيد چشم پور از شهردارى تيرور
برنامه بازى هاى هفته ششم  :دوشنبه ١٣٩٥ ٩ /٢٢
آرش حاجى آباد -مقاومت ميناب :سالن حاجى آباد
عقاب بندرعباس  -شهردارى تيرور  :سالن فجر بندرعباس
دكتر صادقى  -تربيت حاجى آباد  :سالن هيات جانبازان
مهين ساخت بندرعباس  -بيمارستان امام رضا (ع )  :سالن
مخابرات

مجیدعسکری

ا گر موفق به کسب مدال نشوم وزنه برداری را کنار می گذارم
گروه ورزشی :
وزنه بردار سبک وزن تیم ملی بزرگساالن ایران
گفت :هدف اصلی من کسب مدال در پیکارهای
قهرمانی سال  2017جهان و بازی های آسیایی
 2018اندونزی است و ا گر موفق به این کار نشوم
برای همیشه این رشته را کنار خواهم گذاشت.

مجید عسکری که پس از یک سال دوری از
تیم ملی دوباره از سوی سجاد انوشیروانی
به اردوی تیم ملی دعوت شده است ،افزود:
قبل از پیکارهای قهرمانی سال  2015جهان
از ناحیه بازو دچار مصدومیت شدم و برای
گرفتن روادید آمریکا با مشکالتی روبرو بودم که
این امر سبب شد با روحیه و بدنی خسته در
رقابت های جهانی آمریکا حضور یابم و نتوانم
نتیجه الزم را بگیرم.وی همچنین یادآور شد:
با صالحدید مربیان قصد دارم از دسته  62به
 69کیلوگرم بیایم و هر چند در گذشته تجربه ناموفقی در این زمینه
داشتم اما با صحبتی که با کادر فنی داشتم ،آنان موافق انجام این
کار بودند چرا که شرایطم بهتر شده است.
عسکری که تجربه حضور در سه میدان قهرمانی جهان را دارد،
بیان داشت :تیم ملی وزنه برداری سال ها است که در سبک وزن
مشکل دارد و امیدوارم با اعتمادی که کادر فنی به من داشته
بتوانم پس از سال ها تیم ملی را در رقابت های جهانی در دسته
سبک وزن ،صاحب مدال کنم.
البته در یک سال گذشته که از اردو دور بودم تمریناتم را پیگیری
می کردم و حتی در دو هفته نخست لیگ برتر در ترکیب تیم
شرکت ملی حفاری در دسته  62کیلوگرم اول شدم.وزنه بردار اهل
شهرستان رودان استان هرمزگان در خصوص رقبای خود گفت:

وزنه برداران چینی سال ها است که مدال های دسته  69کیلوگرم
را در رقابت های جهانی و المپیک به خود اختصاص داده اند اما
ا کنون به این نتیجه رسیده ام که ایرانی ها چیزی کمتر از آنان
ندارند و با برنامه ریزی ،پشتکار و برخی تغییرات در نوع تمرین می
توانیم در سبک وزن به مدال دست یابیم.وی با اشاره به اینکه
شرایط تمرینات تیم ملی با اضافه شدن بدنسازی و هوازی برای
دسته سبک وزن تغییر کرده است یادآور شد:وزنه برداران سبک
وزن به طور دائم نباید تحت فشار تمرینات باشند و با اضافه شدن
بدنسازی و هوازی ،شرایط کامال تغییر کرده است.مجید عسکری
با وجود سن  25سال یکی از وزنه برداران باتجربه و میدان دیده
تیم ملی است که در  5سال گذشته حضور در مسابقات قهرمانی
جوانان جهان ( ،)2001یونیورسیاد جهانی ( ،)2013رقابت های

جهانی بزرگساالن ( 2013و  2014و  )2015و
بازی های آسیایی ( )2014را در کارنامه دارد.
او سه بار هم در سال های  2012 ،2011و 2015
عضو تیم ملی در مسابقات وزنه برداری
قهرمانی بزرگساالن آسیا بود.عسکری سال
 2011در دسته  56کیلوگرم حضور داشت،
سال های  2012و  2013در وزن  62کیلوگرم
رقابت کرد و سال  2014دوباره به دسته 56
کیلوگرم برگشت در رقابت های قهرمانی
سال  2015آسیا در تایلند و جهانی سال
 2015آمریکا دوباره به  62کیلوگرم برگشت
و اینک قصد دارد در رقابت های قهرمانی
سال  2017آسیا ،جهانی سال  2017و بازی
های آسیایی  2018در دسته  69کیلوگرم
وزنه بزند.دو نایب قهرمانی مجید عسکری
در رقابت های قهرمانی جوانان جهان و
همینطور قهرمانی بزرگساالن آسیا در سال  2011را در کارنامه دارد
و ضمن آنکه وی در سال  2015قهرمانی آسیا در تایلند برنز گرفت.
عسکری رکورددار نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن ایران در دسته
 56کیلوگرم است که در این سال ها به دنبال ثبت رکورد در دسته
 69کیلوگرم است.
وی در رقابت های قهرمانی سال  2013جهان در لهستان با 128
کیلوگرم یک ضرب و  160کیلوگرم دو ضرب به عنوان ارزشمند
ششمی جهان دست یافت.
عسکری در رقابت های قهرمانی سال  2015جهان در آمریکا در رده
بیست و هفتم جهان قرار گرفت.
مرحله جدید اردوی تیم ملی وزنه برداری از  12آذر ماه به مدت 20
روز در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده است.

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره
کل آموزش و پرورش استان هرمزگان
گفت :تمرینات تیم منتخب فوتبال
دانشآموزی استان برای شرکت
درمسابقات دانش آموزی قهرمانی
مدارس پسر زیر 18سال کشور در
بندرعباس برگزار شد.علیرضا باقری

افزود :به همین منظور نخستین
اردوی این تیم زیر نظر مربیان و
بادعوت از  30بازیکن درمرحله
نخست برگزار وبازیکنان دعوت شده
تمرینات تا کتیکی وبدنسازی را به مدت دو روز و در دو نوبت صبح
وبعدازظهر به اجرا گذاشتند .وی اظهارامیدواری کرد دراین دوره
از مسابقات با توجه به امتیاز میزبانی وبهره گیری از امکانات همه
جانبه و همچنین حمایت مسووالن ،این تیم بتواند نماینده ای

شایستهجهتحضور قدرتمنددرمسابقاتقهرمانیمدارس کشور
اعزامی به مسابقات جهانی  ISFو مسابقات آسیایی  ASFFسال
 2017با عنوان جام شهدای مدافعین حرم که در دهه مبارک فجر
به میزبانی بندرعباس برگزار می گردد باشد .

ریس دپارتمان داوری هرمزگان

به توانمندی داوران خود واقف هستیم
گروه ورزشی :
اسامی داوران قضاوت کننده در هفته پانزدهم لیگ دسته دوم
فوتبال باشگاه های کشور از سوی دپارتمان داوری اعالم شد.ریس

دپارتمان داوری هرمزگان گفت  :در بازی های هفته پانزدهم که
از امروزدوشنبه بیست ودوم آذرماه آغاز می شود کمیته داوران
استان هرمزگان هم دو نماینده در این رقابت ها دارد که عباس
صادقی به عنوان قاضی میدان و امین حسن زاده به عنوان کمک
اول بازی تیم های نفت و گاز گچساران و شهر باران را گچساران
قضاوت خواهند کرد.
ارحام نصیری و علی سامی یکی دیگر از کمک داوران و داور چهارم
این بازی هستند .علیرضا صفا رییس دپارتمان داوری استان
درباره این که چرا کوپل کامل داوری از خوداستان هرمزگان
نمیباشد به صبح ساحل گفت :همیشه کمیته داوران کشور
یک کوپل داوری را از یک استان نمی دهد و این بار هم این اتفاق

افتاده است .وی بیان داشت  :کمیته داوران هرمزگان در حال
رایزنی با کمیته داوران فدراسیون فوتبال است که در آینده برای
قضاوت یک بازی یک کوپل از استان باشد تا داوران با هماهنگی
بیشتر بتوانند قضاوت را انجام دهند.
وی بیان داشت :خوشبختانه طی سه ماهی که به کمیته داوران
استان آمده ام توانسته ایم رابطه خوبی با کمیته و دپارتمان
داوری فدراسون فوتبال برقرار کنیم و در این چند مدت ابالغهای
نسبتا خوبی برای داوران استان آمده است ولی از نظر ما باز هم
کم است زیرا به توانمندی داوران خود واقف هستیم و می دانیم
که داوران ما می توانند بازی های مهم وحساس تر را قضاوت
نمایند .علیرضا صفا اظهارداشت :در حال حاضر داور یا کمک
داوری در لیگ برتر کشور نداریم که جای بسیار تاسف دارد اما تمام
سعی کمیته داوران این است که تا سال آینده یک نماینده در این
رقابت ها داشته باشیم.

مسابقاتچهارجانبهوالیبالدختراندانشگاههایهرمزگان

قهرمانیبهدانشگاهعلومپزشکیرسید
گروه ورزشی :
رقابت های چهارجانبه
دختران
والیبال
د ا نشگا ه ها ی
به
شهربندرعباس
همت هیات ورزش های
دانشگاهی استان وبه
میزبانی دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان با حضور
تیم های دانشگاه پیام نور،
دانشگاه علمی کاربردی،
دانشگاه هرمزگان وعلوم
پزشکی به مدت دو روز درسالن ورزشی
پردیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

درنخستین دیدار تیم های دانشگاه
علوم پزشکی به مربیگری ندا موال هویزه
و سرپرستی محبوبه احترامی به مصاف
تیم دانشگاه پیام نور رفت .دراین
دیدار علوم پزشکی با نتیجه 2برصفر
حریف خود را شکست داد دردیدار
دوم این رقابت ها دانشگاه هرمزگان
و علمیکاربردی جهاددانشگاهی به
میدان آمدند.درپایان تیم دانشگاه
هرمزگان با نتیجه 2برصفر از سد حریف
خود گذشت ودوتیم علوم پزشکی
ودانشگاه هرمزگان به بازی پایانی راه
یافتند.دربازی رده بندی تیم پیام نور با
پیروزی برتیم علمی کاربردی درجایگاه
سوم قرار گرفت .دربازی فینال که
بین تیم های علوم پزشکی و دانشگاه
هرمزگان برگزار شد تیم دانشگاه علوم
پزشکی با حضور هواداران خود دریک
بازی برتر توانست بانتیجه 3بریک
حریف سخت کوش خود را شکست
دهد ومقام قهرمانی را از آن خود کند.
تیم های دانشگاه هرمزگان وپیام نوربه
ترتیب درمکان های دوم وسوم ایستادند .مراسم اختتامیه
باحضور دالوری رئیس هیات ورزش های دانشگاهی و الیزا
بصیریان رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ومزیدی

نایب رئیس هیات برگزار شد .به تیم های برتر جام ولوح تقدیر
اهداء گردید.کمیته برگزاری این مسابقات برعهده محبوبه
احترامی ،داوران شیرین حفار و مهدیه ضمیری برعهده داشتند.

