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هرمزگان

جهان
     شانس باالی کیروش

چــــهرههــــــا

اسپورت  ۲۴اعالم کرد که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بهترین شانس را برای
انتخاب شدن به عنوان سرمربی جدید تیم ملی آفریقای جنوبی داراست.
سران فوتبال آفریقای جنوبی قرار است جلسهای داشته باشند تا سرمربی جدید
خودشان را انتخاب کنند .آنها عنوان کردند به احتمال زیاد امروز و یا تا پایان هفته
ن در حالی
مملی فوتبال آفریقای جنوبی را انتخاب خواهند کرد.ای 
سرمربی جدید تی 
م ملی فوتبال انگلیس در یورو  ۲۰۱۶و
است که روی هاجسون ،سرمربی سابق تی 
مملی فوتبال ایران از گزینههای هدایت «بافانا بافانا»
کارلوس کیروش ،سرمربی تی 
هستند.
در این بین سایت اسپورت نوشت :تعجبی نداشته است از همان روز اول مسئوالن
آفریقای جنوبی برای جذب کارلوس کیروش تا کید کردند .او سابقه مربیگری در
آفریقای جنوبی را دارد و در سال  ۲۰۰۰هدایت این تیم را بر عهده داشت

دیدارهای داغ فوتبال در سراسر هرمزگان

صعود بلندقامتان پاس به مرحله حذفی

بادی کالسیک انتخابی تیم ملی

زور جوانان البدر به ذوب آهن نرسید

تیم فوتبال جوانان البدربندرکنگ مقابل تیم ذوب آهن
اصفهان به نتیجه تساوی رضایت داد.در هفته بیست
و یکم مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان کشور تیم
البدربندرکنگ در ورزشگاه خانگی خود مقابل ذوب آهن
اصفهان به تساوی  1-1دست یافت.امید سنگین جان در
دقیقه  75تک گل البدری ها را وارد دروازه نماینده اصفهان
کرد.با ثبت این نتیجه تیم البدر با کسب  30امتیاز و یک پله
سقوط در مکان چهارم جدول رده بندی قرار گرفت.بازی
رفت تیم های البدر و ذوب آهن با برتری  2بر صفر تیم ذوب
آهن به پایان رسیده بود.

باخت آدمیس مقابل نماینده دزفول

تیم بسکتبال آدمیس میناب مقابل تیم پدافند دزفول
شکست خورد.در چارچوب هفته هفدهم مسابقات لیگ
دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور تیم آدمیس میناب
مقابل میزبانش تیم پدافند دزفول با نتیجه  87بر  55تن
به شکست داد.البته این نتیجه در حالی رقم خورد که
نماینده میناب به دلیل مشکالت مالی تنها با شش بازیکن
و بدون بازیکنان اصلی خود به دزفول سفر کرده بود .در
بازی دور رفت نیز تیم پدافند دزفول با نتیجه  70بر 67
نماینده میناب را شکست داده بود.در جدول رده بندی
گروه جنوب تیم آدمیس با کسب  22امتیاز همچنان چهارم
است.

فوتسال آتشنشان حادثه پالسکو

هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی منطقه
آزاد قشم با همکاری اداره ورزش و جوانان قشم به پاس
قدردانی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتشنشان
حادثه پالسکو اقدام به برگزاری مسابقات فوتسال جایزه
بزرگ به مناسبت دهه مبارک فجر کرد.رئیس هیأت ورزش
روستایی و بازیهای بومی محلی قشم گفت :در این دوره
از مسابقات  9تیم و با حضور بیش از  100ورزشکار در محل
سالن خلیج فارس روستای رمچاه با یکدیگر به رقابت
میپردازند که از هر گروه دو تیم به دور دوم راه یافتهاند.
عبدالرحیم رضوانی با اشاره به اینکه فرسودگی کفپوش و
سقف سالن ورزشی رمچاه باعث تعطیلی مسابقات در
روزهای بارانی شد ،افزود :در این دوره از مسابقات با حضور
 9تیم و بیش از  100ورزشکار در دو گروه چهار و پنج تیمی
در محل سالن خلیج فارس روستای رمچاه با یکدیگر
به رقابت میپردازند که از هر گروه دو تیم به دور دوم راه
یافتهاند .رئیس هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی
محلی قشم با اشاره به اینکه تیمهای ماهان،هتل سینگو،
وحدت و سریع سیستم به نیمه نهایی مسابقات راه پیدا
کردند ،تصریح کرد :تیمهای فجر مبین ،ستاره،برادران90،
اسپرت و امید فجر دیگر تیمهایی بودند که در یک رقابت
سالم و دوستانه و با تشویق پرشور تماشا گران مشتاق به
فوتسال با وجود شایستگی از صعود به دور بعد بازماندند.
رضوانی خاطرنشان ساخت :سه تیم برتر مسابقات ،تیم
اخالق و آقای گل مسابقات به جز کاپ قهرمانی بیش از 15
میلیون ریال جایزه نقدی دریافت خواهند کرد .وی ادامه
داد :تا کنون سعید دهقانی از تیم هتل سینگو با  13گلزده
،سلیمان محمدحسینی از تیم وحدت با  11گل و عارف تراز
از تیم سریع سیستم با  8گلزده سه گلزن برتر این دوره از
مسابقات هستند.

گروه ورزشی //محمود رییسی
هفته بيستم ليگ برتر فوتبال استان هرمزگان امروز دوشنبه نهم
اسفندماه برگزار خواهدشد.

در هفته نوزدهم این رقابتها دوبازی نیمه تمام ماند که نتیجه
این دیدارها هم مشخص شده است .بازی سهیلی جوان قشم
و لمزان بندرلنگه که تا دقیقه  90+4سه بردوبه سود قشم بود به
دلیل ریختن تماشا گران به داخل زمین و درگیری بازیکنان قشمی
با داوران سه برصفر به سود لمزان بندرلنگه اعالم شد.بازی
بسیج حکمی و خلیج فارس میناب که سه برصفر به سود خلیج
دنبال می شود که از دقیقه  65تیم بسیج به دلیل این که از
دید خودشان امنیت نداشتند ادامه بازی نمی دهند که طبق
رای این بازی هم سه برصفر به سود خلیج فارس اعالم شد .در
بازی هفته بیستم سيبه كوخرد با خليج فارس ميناب بازی می
کند .نجف پناهی ،مهدی جلوداری ،محمد نيكخواه و حامد
تازه شاد داوران این بازی هستند .ناظرداوری هم عليرضا صفا
است .جبل بر شهرو با مقاومت ميناب در شهرو بازی می کند.
داوران این مسابقه يونس احمد زاده  ،عزيزا ...محمدی ،علی
مالیی و ابراهيم فیروزی و ناظرداوری عليرضا کناری است .اتحاد
رودان میزبان جنوب انرژی بر پارسيان است .احمد مرشدی ،
علی عماری  ،علي رسولی و امین حسن زاده قضاوت این دیدار را
برعهده دارند و ابراهیم دهباشی هم بر کار داوران نظارت می کند.
پرسپوليس بيكاه و اروند بندرعباس در بیکاه با قضاوت اسماعيل
قورچی زاده  ،علی آسفده  ،علی گمتيلی و مهرداد رشیدی بازی

خواهند کرد .محمد عابديان هم ناظر داوری این بازی است.
لمزان بندرلنگه میزبان اتحاد دژگان است .محمد احمدنيا ،
عبدا ..رحمان شناس ،عبدالرحيم مظفری و يونس محمودی
داوران و محمد رسول مظفری کار نظارت داوران را بر عهده
دارد .سهيلي جوان قشم با اتحاد بندرپل با داور ی بالل رئیسی،
احمد رنجبرزاده  ،محمد رنجبر و قربانیان بازی خواهند کرد.
ناظرداوری هم سيد يوسف قادری است .در هفته نوزدهم لیگ
برتر فوتبال استان هرمزگان  13گل از خط دروازه گذشت .داوران
 25بار برای نشان دادن کارت زرد و یک بار هم برای کارت قرمز
دست به جیب شدند .پرگل ترین دیدار هفته هم سه بازی بود.
سهیلی جوان و مقاومت میناب با رای کمیته انضباطی سه بر
صفر شدند و انرژی بر پارسیان سه بر صفر سیبه کوخرد را شکست
داد .کم گل ترین دیدارهفته هم بازی تیم های اتحادبندر پل با
پرسپولیس بیکاه و فوالد هرمزگان با جبل بر شهرو بود .اولین
گل هفته را نظام محمدی بازیکن جبل بر شهرو در مقابل فوالد
هرمزگان به ثمر رساند .دیرترین گل هفته را هم ابراهیم ایرانی
بازیکن سهیلی جوان قشم در مقابل لمزان در دقیقه  80زد که
این گل باتوجه به نیمه تمام شدن بازی ،و رای انضباطی سه
برصفر مبنی بر پیروزی لمزان محاسبه نمی شود.پر کارت ترین
دیدار هفته جبلبرشهرو و فوالد هرمزگان با  7کارت زرد و کم کارت
ترین دیدار هفته خلیج فارس و مقاومت میناب بدون کارت
زرد بود .مهمترین اتفاق هفته نیمه تمام ماندن دوبازی از این
هفته درحالی که دربی میناب در این هفته تا دقیقه  65نیمه

کاراته شهدای آتش نشان در بندرلنگه
گروه ورزشی :
مهدی صابری رئیس هیات کاراته شهرستان بندرلنگه از برگزاری
مسابقات قهرمانی کاراته بانوان این شهرستان با یاد شهدای
آتشنشان حادثه پالسکو خبر داد.وی افزود :در ادامه فعالیتهای
هیات کاراته در سال  ، ٩٥تصمیم گرفته شد برای بزرگداشت شهدای
گرانقدر آتشنشان پالسکو یکدوره مسابقات کاراته بانوان شهرستان
بندرلنگه برگزار گردد.رئیس هیات کاراته شهرستان بندرلنگه اضافه
کرد :این مسابقات در سالن فجر بندرلنگه با حضور  ٧٥کاراته کای
دختر از باشگاههای فجر ،بسیج  ،میثم جنوب بندرلنگه و مروارید
بندرکنگ برگزار گردید.نتایج مسابقات به شرح ذیل است:
کیهون:
متولدین  ٩٠به بعد:
دینا صابری(مروارید کنگ)-٢سما علی پرست(مروارید کنگ)-٣یمنا
رنجبری و مانیا غالمی نژاد(هر دو بسیج)
متولدین:٨٨-٩٨
-١اسما سرگپ(مروارید کنگ)-٢ستاره احمدی(فجر ب)-٣پریا
ملوئی زاده(بسیج) و ستایش پورذا کری(میثم جنوب)
متولدین :٨٧-٨٦
-١دینا ساجدی(فجر ب)-٢کوثر گلبت(میثم جنوب)-٣فاطمه زهرا
حالجی (میثم جنوب)
متولدین  ٨٥به قبل:
-١زهرا ترسلی(فجر ب)-٢نازنین خسروپور(بسیج)-٣ستاره
یاحقی(فجرب)
کاتا:
رده زرد و نارنجی:
کمربند زردمتولدین :٨٧-٨٨
-١کژال مقیمی(فجرب)-٢سوین ملوئی(مروارید کنگ)-٣مهال
سلیمانی(فجرب)

کمربند نارنجی:
-١ستایش ربیعی(فجرب)-٢فاطمه شهابی(مروارید کنگ)-٣
ستایش شنبه زاده و فاطمه زهرا باوقار(هر دو فجر ب)
متولدین  ٨٦به قبل:
-١محدثه ناصری(فجرب)-٢رکسانا غالمزاده(فجرب)-٣ستایش
علیزاده(فجر ب) و بهاره آتشی(بسیج)
رده کمربند رنگی:
متولدین :٨٧-٨٨
گروه الف:
-١ریحانه کهنوی(فجرب)-٢فاطمه پهلوزاده(فجرب)-٣نرگس
ساالری(بسیج) و راحیل یوسفی نیک(میثم جنوب)
گروه ب:
 -١مهال پیروی(فجر ب)-٢فاطمه زهرا کهن(فجر ب)-٣نرجس
اشرفی(بسیج)
متولدین ٨٥-٨٦
خرمی(بسیج)-٣دینا
مفیدی(فجرب)-٢شیوا
-١ساناز
زرنگاری(فجرب) و نرجس زرگر(بسیج)
متولدین ٨٤به قبل:
-١زهرا خضری(فجرب)-٢نگین یعقوبی(مروارید کنگ)-٣ریحانه
غالمزاده (فجرب)و فاطمه ترا کمه(بسیج)
رده قهوه ای مشکی:
نونهاالن الف:
-١الهه سلیمانی(فجر الف)-٢یلدا دریازموده(میثم جنوب)-٣مبینا
پیروی(فجر ب)
نونهاالن ب:
-١مارال مقیمی-٢آتنا احمدپور-٣آیدا دربان(هر سه فجرالف)
نوجوانان:
-١سعیده عسکری پور(فجرالف)-٢کوثر اسکندری(فجرالف)-٣

تمام ماند که هیچ کارتی رد بدل نشده بود.دو گله های هفته
هم جواد درخشنده بازیکن لمزان در مقابل سهیلی جوان قشم و
علی اسالمی بازیکن خلیج فارس میناب در مقابل مقاومت میناب
بود .در این هفته داوران دو پنالتی اعالم کردند که میالد مرادپور
بازیکن تیم اروند سورو در مقابل اتحاد رودان موفق به گلزنی شد
و عارف اسپرهم بازیکن تیم اتحاد بندر پل در مقابل پرسپولیس
بیکاه پنالتی را از دست داد .با ارزش ترین گل های هفته گل
مساوی و یک امتیازی ،میالد مراد پور از اروند سورو در مقابل
با اتحاد رودان ،تک گل برتری و سه امتیازی رهام زرین از اتحاد
پل در مقابل بیکاه و تک گل برتری و سه امتیازی نظام محمدی
از جبل بر شهرو در مقابل فوالد هرمزگان بود .ضعیف ترین خط
حمله لیگ را فوالد هرمزگان با  9گل زده در اختیار دارد.ضعیف
ترین خط دفاع را پرسپولیس بیکاه با اتحاد پل  39گل خورده
دارد.خالد تکی زاده از سهیلی جوان قشم با  11گل زده آقای گل
بهترین های هفته نوزدهم
مسابقات است.
بهترین خط حمله لیگ  :سهیلی جوان قشم با  36گل زده
بهترین خط دفاع لیگ:خلیج فارس سولقان میناب با 7گل
خورده
بهترین داور :عباس صادقی
بهترین کمک داوران  :مهدی جلوداری و رضا شرفی
بهترین بازیکن  :علی اسالمی ( خلیج فارس) و جواد درخشنده
(لمزان)
بهترین تیم  :جنوب انرژی بر پارسیان

نسترن امامی(فجرب)
کومیته:
 -٣٠کیلوگرم زرد نارنجی:
-١فاطمه شهابی(مروارید کنگ)-٢بهاره آتشی(بسیج)-٣فاطمه زهرا
باوقار(فجرب)
 -٣٠کیلوگرم رنگی
گروه الف-١:فاطمه پهلوزاده(فجرب)-٢فاطمه زهرا کهن(فجرب)-٣
راحیل یوسفی نیک(میثم جنوب)
گروه ب:
-١ستایش علیزاده(فجر ب)-٢ریحانه کهنوی(فجرب)-٣نرگس
ساالری(بسیج)
-٣٥کیلوگرم رنگی:
-١شیواخرمی(بسیج)-٢نگین یعقوبی(مروارید کنگ)
-٤٠کیلوگرم رنگی:
-١ساناز مفیدی(فجرب)-٢عارفه گودرزی(فجر الف)-٣دینا
زرنگاری(فجر ب)
قهوه ای مشکی :
-٣٥کیلوگرم الف:
-١فاطمه نیکوکار(فجرالف)-٢فاطمه شرفی پور(میثم جنوب)-٣دریا
راعی(فجرالف) و مبینا پیروی(فجرب)
-٣٥کیلوگرم ب:
-١مارال مقیمی-٢آمنه امیری-٣ساراملکی و آیدا دربان(هر ٤نفر فجر
الف)
 -٤٠کیلوگرم:
-١آتنا احمدپور(فجر الف)-٢یلدا دریازموده(میثم جنوب)-٣الهه
سلیمانی(فجر الف)
 +٤٠رنگی:
-١سمانه زرگری(بسیج)-٢زهرا خضری(فجر ب)-٣فاطمه خضری و
محدثه ناصری(هردو فجر ب)
 +٤٠مشکی:
-١کوثر اسکندری(فجرالف)-٢راضیه زار ع مهرانی(فجرالف)-٣سعیده
عسکری پور(فجر الف) و آیدا اخوان(میثم جنوب)

دیدار شهردار میناب با مدیر کل ورزش وجوانان

رئیسی شهردار میناب به همراه متقی رئیس اداره ورزش
وجوانان شهرستان میناب در محل اداره کل ورزش
وجوانان با دانشور متولی ورزش استان دیدار نمود.
دراین دیدار دانشور از حضور شهردار میناب  ،مسئول
ورزش آن شهرستان تشکر و قدردانی نمود و اظهار
داشت:همان طور که می دانید رشد و توسعه ی ورزش
و افزایش زیرساخت ها از عهده ی اداره ورزش وجوانان
به تنهایی خارج است و ا گر شهرداری ها که نقش بسیار
مهمی در توسعه ی زیر ساخت های ورزشی در محالت
استان و گسترش ورزش همگانی دارند ادارات ورزش
وجوانان شهرستان ها را یاری نمایندو قطعا موفقیت های
زیادی به دست خواهد آمد.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان گفت  :با هماهنگی
های شهرداران بتوانیم در همه ی نقاط استان به صورت
مشارکت حداقل دو زمین ورزشی در محالت مختلف
13شهرستان استان احداث نماییم تا جوانان به ورزش
همگانی و ورزش محالت توجه داشته باشند و به آسانی
وبه طور رایگان امکانات ورزشی در اختیار آن ها قرار داده
شود.
دانشور اظهار داشت:خوشبختانه با حمایت های جادری
استاندار هرمزگان و شهرداران مختلف شهرها و بخش های
استان به ورزش محالت و احداث فضاهای ورزشی محله
ای توجه خوبی شده است وبیش از 50فضای ورزشی در
محالت مختلف شهرهای استان از سوی شهرداران و
همکاری این اداره کل احداث شده است.
رئیسی شهردار میناب هم آمادگی شهرداری را جهت
توسعه ی زیر ساخت ها در محالت و کمک به احداث
فضاهای ورزشی ،باشگاه ها و دستجات آزاد اعالم نمود و
اظهار داشت :همه ی تالش ما توسعه ی ورزش در محالت
مختلف شهرستان میناب و کمک به ایجاد زیرساخت های
جدید می باشد و امیداریم بتوانیم در سال 96امکانات
بیش تر ورزشی در محالت مختلف شهر میناب دایر نماییم.

دارنده مدال برنز المپیک با گالیه از اینکه مردم قدر مدالش را ندانستند گفت :متاسفانه
آن طور که توقع داشتم با من برخورد نشد.
سعید عبدولی درباره آخرین وضعیت خود پس از حضور در تمرینهای تیم ملی کشتی
فرنگی اظهار کرد :پس از مسابقههای المپیک وارد اندیمشک شدم و به رسانهها اعالم
کرده بودم قصد دارم مدتی از کشتی دور باشم و به مسافرت بروم اما متاسفانه آن طور که
توقع داشتم مردم و مسئوالن پس از کسب مدال المپیک با من برخورد نداشتند .مردم یا
قدر ارزش مدال المپیک را نمیدانند یا خودشان را به ندانستن میزنند .آن طور که من
توقع داشتم مردم شهرم از من استقبال نکردند و مسئوالن هم بر خالف قولهایی که
داده بودند هیچ کاری برای من انجام ندادند.
دارنده مدال برنز المپیک افزود :مردم یک سری ذهنیتهایی دارند که نمیدانم منشاء
آن چیست .مثال فکر میکنند ا گر همسایه من ماشین پراید و من ماشین پژو دارم پس
وضع من بسیار خوب است اما نمیدانند فالن کشتیگیر در شیراز یا تهران چه وضعی
دارند.

نصرت فوالدی بازیکن تیم هندبال بانوان استان

به عنوان بهترین بازیکن به تیم ملی
دعوت شدم
گروه ورزشی :
در ورزش هندبال بازیکنان برای کسب امتیاز باید توپ را درون
دروازه حریف جای دهند.
این بازی در سال  1920میالدی ابداع شد.مدت استاندارد بازی
هندبال دو نیمه  30دقیقه ای است .هندبال داخل سالن ،هندبال
روی چمن،هندبال ساحلی(شنبال) ،هندبال چکی ،هندبال
امریکایی وهندبال گیلیک اقسام مختلف هندبال هستند .به
هندبالی که به صورت امروزی و در داخل سالن انجام می شود،
هندبال تیمی ،هندبال المپیکی وهندبال اروپایی نیز می گویند.
هندبال چکی از انواع خارج سالنی هستند که در گذشته بیشتر
مرسوم بوده اند.
هندبال در هرمزگان
دراستان هرمزگان مسابقه هندبال به دهه  50می رسد زمانی که
این ورزش وارد آموزشگاه ها شد و اوج هندبال ،زمانی بود که
مسابقات آموزشگاهی دربندرعباس بر گزار می شد درحال حاضر
هندبال به لحاظ عدم فعالیت باشگاه ها از رونق گذشته افتاده
است ومسابقات آموزشگاهی چندان رونقی ندارد.
پایگاه اصلی هندبال در باشگاه نایبند بود وهمچنان یکی از پایگاه
های اصلی در بندرعباس است هندبال بانوان دراین راه فعالیت
هایی دارد یکی از این جوانان که هندبال خود را از مدارس شروع
کرده ودرحال حاضر درتیم هفت تیر وآذرخش فعالیت دارد نصرت

فوالدی است با این جوان گفت وگویی انجام داده ایم که با هم
می خوانیم:
از خودت بگو؟
نصرت فوالدی هستم  .درسال  77در امارات (دبی) به دنیا آمدم
ودرسال سوم دبیرستان نشاط مشغول به تحصیل هستم.
چرا رشته هندبال انتخاب کردید؟
درسال پنجم ابتدایی دبیر ورزش مان خانم برموز برای رشتههای
مخلتف ورزش دانش آموزان را دسته بندی می کرد ومن هم
درتمرینات توپ را با دست خوب پرت می کردم ایشان مرا برای تیم
هندبال مدرسه انتخاب کرد ودرمسابقات ناحیه خوب درخشیدم
وخانم پوران مرا به تیم آموزشگاه های استان دعوت کرد و همراه با
این تیم درمسابقات کشور ی شرکت کردم.
درچه تیم هایی فعالیت هندبال خود را ادامه دادید؟
در تیم های حمل ونقل ،داروپخش ،هفت تیر وآذرخش.
مربیانت چه کسانی بودند؟
برموز ،پوران ،زاهدی و خنفری.
چه مقام هایی تا کنون کسب کرده اید؟
مقام سوم هندبال آموزشگاه های کشور با تیم هرمزگان در ارا ک
مقام سوم هندبال ساحلی کشور با تیم هرمزگان وچندین مقام
قهرمانی باشگاه های استان
چه پیشنهادی برای پیشرفت هندبال بانوان استان
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تیم پاس بندرلنگه به مرحله حذفی مسابقات لیگ دسته
دو بسکتبال باشگاه های کشور صعود کرد .در پایان
بازیهای مرحله سوم این پیکارها که در بندرلنگه برگزار
شد تیم پاس با  2برد و  1باخت به عنوان صدرنشین جواز
حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.نماینده بندرلنگه
در مرحله یک چهارم نهایی این پیکارها به مصاف تیم
سایروس تهران خواهد رفت.در این مرحله تیمی که  2برد
از سه مسابقه کسب کند جواز حضور در جمع چهارتیم
برتر را کسب میکند.در پایان رقابت های لیگ دسته دو
بسکتبال دو تیم برتر به مسابقات لیگ دسته اول کشور
صعود خواهند کرد.
مسابقات پرورش اندام ،بادی کالسیک و فیزیک قهرمانی
باشگاه های کشور (انتخابی تیم ملی) با حضور بیش از
 ۴۵۰ورزشکار از سراسر کشور به میزبانی گیالن در سالن 6
هزار نفره تختی برگزار شد.در این رقابت ها عباس ساالری
از روستای زهوکی شهرستان میناب توانست در وزن ۷۵
کیلو گرم در رشته پرورش اندام با کسب مقام اول این
مسابقات و پنجمین طالی خود  ،مجوز ورود به تیم ملی
ایران را کسب نماید.

ایــران

داوران هفته بیستم اعالم شدند

میــــــــز خبــــر

کسب  18مدال رنگارنگ برای کاراته رودان

مردم قدر مدام را ندانستند

اعزام تیم همگانی علوم پزشکی به ساری

تیم های همگانی بانوان دانشگاه علوم پزشکی به مسابقات خضرآباد ساری اعزام
خواهند شد.
رئیس تربیت بدنی دانشگاه علوم هرمزگان گفت :به منظور باال بردن سطح ورزشی
دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان و رقابت با دیگر دانشجویان علوم پزشکی سراسرکشور
تیم های ورزش همگانی دختران شامل دارت وبسکتبال سه نفره ،روبیک و والیبال دونفره
و طناب کشی به مسابقات خضرآبادساری اعزام می شوند .الیزا بصیریان افزود :این
مسابقات به مدت یک هفته برگزار می شود ومسئولیت انجمن و برگزار ی مسابقات فوتبال
وزارت بهداشت ودرمان بر عهده بنده قرار داده شده است.وی بیان کرد :دربهمنماه
مسابقات والیبال دونفره دارت ،فوتسال بانوان وآقایان ،بسکتبال  3نفره آقایان درسطح
دانشجویان علوم پزشکی برگزار گردید .بصیریان که نایب رئیس هیات فوتبال هرمزگان هم
می باشد گفت :به زودی یکدوره کالس داوری درجه سه فوتبال برای بانوان در بندرعباس
برگزار خواهد شد.

کاراته كا هاي رودانی  18مدال رنگارنگ را در مسابقات
قهرمانی جنوب کشور کسب کردند.سرپرست تیم اعزامی
کاراته هرمزگان گفت:از مجموع  28نفر شرکت کننده از
استان هرمزگان  18نفر مدال کسب کردند.محمد عابدینی
افزود:کاراته کاهاي رودانی  6مدال طال 4،مدال نقره و 8
مدال برنز را کسب کردند و در رده تیمی هم مقام سوم
این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند .وی
گفت :تیم کیوکوشین کاراته استان امسال با  28ورزشکار
از شهرستانهای میناب ،رودان و قشم در دو بخش آقایان
و بانوان در مسابقات قهرمانی جنوب کشور شرکت کرد.
هفتمین دوره از مسابقات با حضور  370ورزشکار از
استانهای فارس ،هرمزگان ،چهار محال بختیاری ،اصفهان
و استان یزد دیروز در شیراز برگزار شد.

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

نفرات برتر مسابقات قهرمانی سهگانه کشور معرفی شدند
گروه ورزشی :

نفرات برتر مسابقات قهرمانی سهگانه کشور
انتخابی تیم ملی آقایان با حضور  114ورزشکار
در قالب  37تیم از  23استان کشور در ردههای
سنی بزرگساالن جوانان ،امید مشخص شدند.
مسابقات قهرمانی سه گانه کشور انتخابی تیم ملی
آقایان 114 ،ورزشکار در قالب  37تیم از  23استان
کشور در ردههای سنی بزرگساالن جوانان و امید و
در رشتههای شنا ،دوچرخهسواری و دو و میدانی،
در ساحل سوزا قشم با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در رده سنی بزرگساالن ،محمد مهدی رحمتی از
چهارمحال و بختیاری با زمان  2ساعت و یک دقیقه و  38ثانیه
به مقام قهرمانی دست یافت ،علی عباسنژاد از استان کهگیلویه
و بویراحمد به مقام نایب قهرمانی و نوید سلیمی از استان
اصفهان نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.تیمهای استان اصفهان،
مرکزی و آذربایجان شرقی در رده سنی بزرگساالن به مقامهای
اول تا سوم دست یافتند.در رده سنی امید سید حسن بابایی
با ثبت زمان  2ساعت و پنج دقیقه و  10ثانیه از استان قزوین
به مقام قهرمانی ،امیر محمد حسینی از گلستان به مقام نایب
قهرمانی و بهنام علوی از استان زنجان نیز در جایگاه سوم قرار
گرفت.تیم های خراسان جنوبی ،اصفهان و قزوین در رده سنی
امید نیز به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.در رده
سنی جوانان نیز امیر حسین ولی خانی از استان اصفهان با
زمان یک ساعت و چهار دقیقه و  50ثانیه قهرمان ،سید پارسا
محجوب از کرمانشاه نایب قهرمان و امین سقایی دهکردی
از چهارمحال و بختیاری در جایگاه سوم قرار گرفت.رده سنی

جوانان تیمهای استانهای اصفهان ،چهارمحال و بختیاری و
سمنان به ترتیب به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.شرکت
کنندگان در این مسابقه جهت شرکت در مسابقات آسیایی
کشور اندونزی پس از 500متر شنا کردن 20،کیلومتر را رکاب
میزنند و  10کیلومتر دویدن با یکدیگر به رقابت پرداختند.آیین
اختتامیه و معرفی نفرات برترششمین دوره مسابقات سهگانه
کشور به میزبانی منطقه آزاد قشم در محل سالن تختی شهر
قشم با حضور محمد علی صبور رئیس فدراسیون سهگانه،فرزین
حقدل معاونت فرهنگی وگردشگری منطقه آزاد قشم،علیرضا
صفری دبیر فدراسیون سهگانه ،مهدی گودرزی نایب رئیس
فدراسیون،محمد شیری مسئول اداری و پشتیبانی فدراسیون
سهگانه ،فریدون نایبی رئیس اداره ورزش وجوانان قشم،مهدی
هاشمی فرمانده ناوتیپ  112ذوالفقار سپاه،فاطمه زینی معاون
اداره ورزش و جوانان قشم،سیدمسعودموسوی مسئول ورزش
و سالمت منطقه آزاد قشم ،محمد ایرانی شهردار سوزا برگزار شد.

وزنه برداری قهرمانی هرمزگان
گروه ورزشی :
مسابقات وزنه برداری قهرمانی استان هرمزگان برگزار
شد.مسابقات وزنهبرداری قهرمانی استان در دو گروه نوجوانان
و بزرگساالن ،گرامیداشت شهدای آتشنشان حادثه پالسکو
برگزار شد.رئیس هیئت وزنهبرداری شهرستان بندرعباس با
اعالم این خبر افزود :در این مسابقات  34نفر حضور داشتند
که  12نفر در رده نوجوانان و  24نفر در رده بزرگساالن از
سراسر استان در این مسابقات شرکت کردند.حمید سنگی
خاطرنشان کرد :هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی و
ارزیابی وزنهبرداران هرمزگانی جهت مسابقات قهرمانی کشور
در سال آینده است.وی تصریح کرد :در این دوره از مسابقات
تیم بندرعباس بر سکوی نخست و تیمهای رودان و بیمه کوثر

جاسک به ترتیب در رده دوم و سوم قرار گرفتند.
نتایج کامل این مسابقات به شرح زیر است:
در رده نوجوانان
 56کیلوگرم نیما امینی پور 62 ،کیلوگرم محسن شریفی69 ،
کیلوگرم محمدحسین اسدی 77 ،کیلوگرم اشکان میر احمدی،
 85کیلوگرم نوید پورکار در رده نخست قرار گرفتند.
در رده بزرگساالن
 50کیلوگرم پیمان دهقانی 56 ،کیلوگرم نیما امینی پور63 ،
کیلوگرم حسن شریفی 69 ،کیلوگرم امیر جوادی 77 ،کیلوگرم
مهدی غالم پور 85 ،کیلوگرم محمد محسن رحیمی 100 ،کیلوگرم
روح اله احمدی فر 120 ،کیلوگرم آرین دامور حائز رتبه نخست
شدند.

هندبالجوانانهرمزگان

نایبندبرسکوی قهرمانیایستاد
گروه ورزشی :
رقابت های هندبال جوانان هرمزگان
به میزبانی شهرستان رودان با حضور
تیم های حاجی آباد ،رودان ،میناب
و بندرعباس به مدت دو روز درسالن
شهید جعفری برگزار شد وتیم نایبند
با غلبه برتیم حکمی میناب قهرمان
این دوره از مسابقات شناخته شد.
در آخرین دیدار این بازی ها که حکم
قهرمانی برای دوتیم داشت شاهد
بازی زیبایی از هر دوتیم بودیم.دراین
دیدار نزدیک دو تیم نایبند و حکمی
میناب گام به گام تا پایان بازی ادامه
داشت تیم نایبند با اختالف یک گل 15
بر  14به پیروزی رسید ومقام قهرمانی را
از آن خود کرد.
تیم های حکمی میناب وهیات
هندبال رودان درمکانهای دوم وسوم
ایستادند.
درمراسم پایانی که با حضور رافتی
رئیس اداره ورزش وجوانان رودان ،
آیین جمشید رئیس هیات هندبال
استان ،جمعی از ورزشکاران شرکت
کننده وتماشا گران برگزار شد به تیم
های برتر جام قهرمانی اهداء شد.
نتایج بازی های انجام شده:
حکمی میناب  14نایبند بندرعباس 15
نایبند بندرعباس  24هیات رودان 16
هیات حاجی آباد  41رودان 6
حکمی میناب  25حاجی آباد 1
حاجی آباد  3بندرعباس 26
اسامی تیم قهرمان نایبند:
محمد علی شاهی ،سعید مشهدی،
امیرحسین صفری ،مهدی ذا کری ،محمدامین میری،
محمدرضا طبیب زاده ،حسین چشم براه ،مهدی طبیب زاده،

فرشاد شاهی ،رضا خلفی نژاد ،آرین حسینی ،امیر با کری ،محمد
عرفان.سرمربی  :قاسم طبیبزاده.

هفتههفتملیگبرترفوتبالبخشمرکزی

دارید؟
درحال حاضر هندبال استان از بازیکنان خوبی برخوردار است
واستعدادهای زیادی درشهرستان های استان وجود دارد وبرای
پیشرفت این رشته با توجه به درآمد خوبی که دراستان وجود دارد
شرکت ها وسازمان هایی که درآمدهای خوبی از این استان کسب
می کنند از ورزش هندبال بانوان حمایت کنند وا گر این حمایت
عملی شود قول می دهم هندبال استان درسطح کشور بدرخشد
وبرگزاری لیگ استان یکی دیگر از راه های پیشرفت هندبال بانوان
است.
چه خاطره ای شیرینی از ورزش دارید؟
خاطره شیرینم زمانی است که به عنوان بهترین بازیکن درمسابقات
هندبال کشوری انتخاب شدم و همان سال به تیم ملی دعوت
گردیدم.

گروه ورزشی :
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بخش مرکزی بندرعباس با چهار
دیدار پیگیری شد.
در دیدارهای این هفته که  14گل در پرونده اش به ثبت رسید
تیم های ثار ایسین،امیدنوین و توحید دربرابر حریفان خود
به پیروزی رسیدند ودیدار دوتیم امید سرریگ وفتح درگیر به
تساوی انجامید.
امید سرریگ  2-2فتح درگیر
سرریگ درخانه اش متوقف شد
تیم امید سرریگ که برای این دیدار سه امتیاز برای خود پیش
بینی کرده بود نتوانست به هدفش برسد ودرپایان فقط توانست
به یک امتیاز دست یابد .مصطفی سالم زاده وابوذر پور برای
امید و فرامرز آقایی وجاسم پورزاده برای فتح درگیر گلزنی کردند.
وحید تبار به کمک محمد زیرک وابوذر نجاتی قضاوت این دیدار
برعهده داشتند .داور چهارم یحیی خون جهان وناظر بازی
حسن موسی نسب بود.
فجر  1امید نوین 2
شکست فجر در بیرون از خانه
فجر دمیلو نخستین شکست را در دوربرگشت در پرونده اش
ثبت کرد .دراین بازی فجر مهمان امید بود .تیم امید برای اینکه
از دیگر رقیبان عقب نیفتد با یک بازی منطقی توانست نتیجه
ر ا به سود خودتمام کندو برای فجر دمیلو عبداله بیجاد و برای

امید حمید ساالری واحمد تبریک گلزنی کردند .محمد اژبر،
عبدل رحیمی و محمد یادآورده قاضی این دیدار بودند .محمود
احمدی داور چهارم وابراهیم آخیش جان ناظر بازی بود.
ثار ایسین  2شهید دادور صفر
ایسین به پیشتازی خود ادامه می دهد
درهفته هفتم تیم ثار ایسین عملکرد موفقی داشت و به یک
پیروزی دیگر دست یافت تا همچنان یکی از مدعیان قهرمانی
باشد .برای ثارایسین علیرضا عابدینی نیا ومجتبی مختاری
نسب گلزنی کردند .منوچهر ارزانی ،ابوذر نجاتی و وحید تبار
قضاوت این دیدار برعهده داشتند .محمود احمدی داور چهارم
بود ناظر این بازی ابراهیم آخیش جان بود.
توحید  3شاهین 2
توحید پیروزی را ازآن خود کرد
بازی دوتیم توحید پاتل وشاهین سرریگ یکی از بازی های
زیبای هفته هفتم بود .دراین دیدار پنج گل رد وبدل شد که
سهم تیم توحید  3گل بود ودرپایان این تیم توحید بود که
موفق شد هر سه امتیاز این دیدار به اندوخته خود واریز کند.
الیاس رجایی ،شهاب ملک زهی وحسن جنگچی برای توحید
وا کبر علیزاده ( )2گل برای شاهین گل زدند .محمد مدنی،
محمدنورکمالی وفرهاد حسین زاده داوری این دیدار برعهده
داشتند.یوسف بهمن جنه داور چهارم ناظر این دیدار محمد
مسلمی بود.

