//پنجشنبه  26مرداد // 1396

 //سال سی ودوم //

 //شماره //3288

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

6
مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان خبرداد:
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غالمعلی دانشور افزود :با توجه به مشکالت تیم فوتسال
آذرخش بندرعباس در مسابقات لیگ برتر کشور و
همچنین دو رشته دیگر ورزشی حاضر در لیگهای
کشوری با پیگیریهایی که از سوی اداره کل ورزش و
جوانان و حمایتهای استاندار و معاون سیاسی و امنیتی
استانداری هرمزگان انجام شد طی چندروز گذشته
جلسهای پیرامون همین موضوع با حضور برخی مدیران
دستگاههای اجرایی ،مدیران اقتصادی و صنایع غرب
بندرعباس در دفتر معاون سیاسی و امنیتی استانداری
هرمزگان برگزار شد.
وی ادامه داد :در این جلسه توضیحات مفصلی از
مشکالت تیمهای ورزشی و هزینه صنایع و پاالیشگاهها
مشابه در استانهایی همچون اصفهان و خوزستان ارائه
شد تا تیمهای ورزشی استان در مشکل مالی به سر نبرند
زیرا برای همه جای سوال هست که چرا مجامع صنعتی
در خوزستان ،کرمان ،اصفهان یا آذربایجان شرقی از ورزش

شهرداری بندرعباس مقابل ملوان بندرگز شکست خورد
تفاضل گل

گروه ورزشی //محمودرییسی

مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان از تعهد صنایع غرب
بندرعباس برای حمایت مالی  4میلیارد ریالی از تیمهای
ورزشی استان در لیگهای کشوری بهویژه تیم فوتسال
آذرخش بندرعباس خبر داد.

حرفهای حمایت میکنند اما در هرمزگان که قطب
اقتصادی کشور است این گونه نیست.
دانشور با اشاره به اینکه در پایان این جلسه مدیران
بنگاههای اقتصادی حاضر در جلسه تعهداتی دادند
تا شاهد کاهش مشکل مالی تیمهای ورزشی بهویژه
آذرخش باشیم ،اضافه کرد :بالغبر  4میلیارد ریال مبلغ
مجموع تعهدات این جلسه بود که امیدوارم این موضوع
عملی شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان اضافه کرد:
خواجه فینی و خادمی معاونین اداره کل ورزش و
جوانان مسئول پیگیری تحقق این تعهدات شدهاند
که در این خصوص هم شمارهحساب اداره کل ورزش و
جوانان و هم باشگاه آذرخش ارائهشده است که مدیران
بنگاههای اقتصادی میتوانند از هر دو طریق مبلغ کمک
خود را واریز کنند.
دانشور بابیان اینکه عالوه بر تیم آذرخش که اولویت
پرداخت است ،تصریح کرد :بخش کوچکی از این مبلغ
را هم به دو تیم دیگر مانند بسکتبال برای حضور در
لیگهای کشوری پرداخت خواهیم کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه از سوی معاون سیاسی و
امنیتی استانداری هرمزگان ،بنده و رئیس هیئت فوتبال

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه های کشور

امتیاز

رایزنی برای حمایت مناطقآزاد و
پاالیشگاه از ورزش صورت گرفته است

گــــــزارش خبــــری
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نیمکت نداشتند یاران نجف آباد اصفهان
 4بر  3نتیجه را به
0
12
جهان نژادیان آبادان
تیم ملوانبندرگز
وا گذار کردند.بازی رفت دو تیم در بندرعباس نیز با برتری
 3بر  2تیم ملوان بندرگز به پایان رسیده بود.
در جدول رده بندی تیم شهرداری با  11امتیاز همچنان
در جایگاه هشتم قرار دارد.در سایر دیدارهای این هفته
هرمزگان موظف به مذا کره با مدیران مناطق آزاد قشم و
کیش و پاالیشگاههای بندرعباس شدهایم ،خاطرنشان
کرد :امیدواریم از سالهای آینده هر یک از این مناطق
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شهریار ساری سه بر یک شهرداری تبریز را شکست داد.
خزر رودسر در یک بازی پر گل هشت بر چهار از سد تیم
شهید جهان نژادیان آبادان گذشت.تیم ایفا اردکان
شش بر چهار گلساپوش یزد را شکست داد.

البدر بندرکنگ هفته اول به تبریز می رود
گروه ورزشی :

شهرداریبندرعباس در گروه مرگ قرار گرفت
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لیگ برتر فوتبال امیدهای باشگاه های کشور

آزاد و پاالیشگاهها یکی از این تیمها را زیرپوشش خود قرار
دهند تا دیگر شاهد مشکالت مالی تیمهای ورزشی استان
در سطح لیگهای کشوری نباشیم.

لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور قرعه کشی شد
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مراسم قرعه کشی لیگ برتر امیدهای باشگاه های کشور با
حضور غالمرضا بهروان ،سعیدفتاحی ،رضا عبدی از مسئوالن
سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه ها از جمله البدر بندرکنگ
نماینده استان هرمزگان در سالن روابط عمومی سازمان لیگ
برگزار شد .

قرعه کشی فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال امیدهای
باشگاه های کشور برگزار شدوتیم البدر بندرکنگ تنها
نماینده هرمزگان در این رقابت ها با تیم های صبای قم،
مس رفسنجان ،خونه به خونه مازندران ،ملی حفاری
اهواز ،ذوب آهن اصفهان  ،ملوان انزلی ،مس کرمان ،نفت
اهواز  ،فوالد خوزستان و نفت آبادان هم گروه شد.
بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم البدربندرکنگ در هفته
نخست این رقابت ها به مصاف میزبانش تیم ترا کتورسازی
تبریزمیرود.
مسابقات لیگ برتر فوتبال امیدهای باشگاه های کشور با
شرکت  12تیم از نیمه دوم شهریور آغاز می شود.

تیم البدر بندرکنگ با کسب عنوان نایبقهرمانی فصل
گذشته رقابت های لیگ دسته اول فوتبال امیدهای کشور
جواز حضور در لیگ برتر را کسب کرد .البدر در هفته دوم
میزبان صبای قم است .درهفته سوم البدر به رفسنجان
می رود و با مس این شهر دیدار می کند.
در هفته چهارم نماینده هرمزگان میزبان خونه به خونه
مازندران است .هفته پنجم در اهواز برگزار خواهد شد و
البدر با ملی حفاری دیدار می کند.
هفته ششم ذوب آهن اصفهان به استان هرمزگان می آید و
در بندرکنگ با البدر دیدار می کند.
درهفته هفتم تیم ملوان بندر انزلی از البدربندرکنگ
میزبانی می کند.در هفته هشتم مس کرمان مهمان
البدربندرکنگ است.
در هفته نهم شا گردان نادر غله بانی در تیم البدر در خانه
با نفت اهواز بازی می کنند .در هفته دهم فوالد خوزستان
میزبان البدر بندرکنگ است ودر هفته یازدهم و آخر نماینده
هرمزگان میزبان نفت آبادان است.

لیست  ۱۸نفره تیم ملی فوتسال اعالم شد

دو بازیکن آذرخش به اردوی تیم ملی دعوت شدند

گروه ورزشی :

با اعالم سید محمد ناظم الشریعه،سرمربی تیم ملی فوتسال
ایران ۱۸،بازیکن به اردوی آتی این تیم که از  ۲۸مرداد ماه سال
جاری آغاز می شود دعوت شدند.

عکس :محمد کرمی -صبح ساحل

گروه ورزشی //

تمرینات تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در حالی وارد
روزهای حساس خود می شود که اعضای شورای شهر
بندرعباس با حضور بر سر تمرینات این تیم حمایت خود را از
نارنجی پوشان اعالم کردند.

تیم فوتبال شهرداری بندرعباس که برای کسب آمادگی
هر چه بیشتر این روزها مرحله نهایی اردوی خود را در
بندرعباس برگزار می کند تمرینات خود را در ورزشگاه
کارگران برگزار کرد.
در این تمرین کیانوش جهانبخش ،فیصل دانش ،اسالم
باوقار  ،اسماعیل بواشه و مهران نجاتی اعضای شورای
شهر بندرعباس با حضور خود بر سر تمرینات این تیم از
نزدیک با چگونگی وضعیت تیم شهرداری بندرعباس
آشنا شدند .در حاشیه این تمرین سرمربی تیم فوتبال
شهرداری بندرعباس با تقدیر از حضور اعضای شورای شهر
بندرعباس بر سر تمرینات تیم فوتبال ،تصریح کرد :همواره
به دنبال همچین نگاه مثبتی از سوی مسئوالن رده باالی
شهرداری بندرعباس به تیم فوتبال بوده ایم.
وی بیان داشت :امسال با بومی کردن  45درصد تیم
شهرداری بندرعباس به دنبال پرورش استعدادها هستیم.
باید این استعدادها دیده و تجربه کسب کنند که در
این فصل با همفکری و تعامل با جهانبخش(مدیرعامل
باشگاه) توانستیم بازیکنان مستعد بومی را جذب و بیش
از  45درصد تیم را بومی کنیم.
نیکبخت بیان داشت  :امیدوارم با تداوم حمایت های
اعضای شورای شهر و شهردار بندرعباس بتوانیم تیم
شهرداری را در این فصل در جایگاه مطلوبی قرار دهیم.
فیصل دانش،عضو پنجمین دوره شورای شهر بندرعباس
هم بیان داشت  :نگاه به ورزش و توسعه آن باید در صدر
برنامه های مسئوالن استان هرمزگان و شهر بندرعباس
باشد .وی گفت :ضرورت توجه به ورزش در شهرداری
بندرعباس از سالیان گذشته وجود داشته است و
امیدوارم بتوانیم در شورای جدید با ارائه راهکارها و
تدوین برنامههای مدون ورزش شهرداری را تقویت
ببخشیم.دانش بیان کرد :امیدوارم این شورا بتواند با نگاه
کارشناسانه به حمایت از ورزش شهر بندرعباس بپردازد و
از نگاه مثبت مدیریت باشگاه در تزریق نیروهای بومی به
بدنه تیم فوتبال تقدیر کرد.
کیانوش جهانبخش،عضو شورای شهر بندرعباس هم
بیان داشت  :پیشرفت جامعه درگروه تربیت نیروی انسانی
شاداب است و تا زمانی که نتوان نیروی انسانی شاداب و
تندرست پرورش داد نمی توان انتظار پیشرفت داشت.
وی یکی از بهترین راهکارها برای دستیابی به شادابی

وتندرستی انجام فعالیت وحرکات ورزشی دانست و گفت:
شهرداری بندرعباس خدمات بسیاری برای ورزش استان
در طول چند سال گذشته داشته است و االن وقت
آن است که باشگاهی تشکیل تا این حمایت از ورزش
سازماندهی و در یک چهارچوب مشخص صورت بگیرد.
عضو شورای شهر بندرعباس گفت :شهرداری بندرعباس
در رشته هایی همچون کاراته ،تکواندو ،والیبال ،بسکتبال،
تیر و کمان ،فوتبال ،ووشو و فوتبال ساحلی حضور فعالی
داشته است و شاید به نوعی شهرداری بندرعباس
مهمترین بازوی حمایتی ورزش هرمزگان است و امیدوارم
هرچه زودتر اساسنامه این باشگاه تهیه و به تصویب شورا
برسد تا با ارائه برنامه عالوه بودجه اختصاص یافته از جانب
شورای شهر بتوان از ظرفیت بنگاه های اقتصادی در درون
استان بهره بگیریم.
جهانبخش اظهار داشت  :تیم فوتبال شهرداری بندرعباس
به نوعی با هویت اجتماعی استان گره خورده و قطعأ
حضورش موثر خواهد بود و با برنامه ریزی بهتر بار دیگر
به جایگاه حقیقی اش دست می یابد و اینکه امروزه شاهد
حضور این تعداد نیروی بومی در تمرینات تیم شهرداری
هستیم می توانند سرمایه های عظیم استان باشند بسیار
خوشحالیم.
محمد مهدی جهانبخش مدیرعامل باشگاه فرهنگی
ورزشی شهرداری بندرعباس هم گفت :بیش از  16تیم

پا كزاد سرپرست هيات بولينگ و بيليارد استان هرمزگان شد
گروه ورزشی //
مسعود پا كزاد سرپرست هیات بولینگ و بیلیارد استان
هرمزگان شد.
هاشم اسكندری رییس فدراسیون بولینگ و بیلیارد
جمهوری اسالمی ایران طی حكمی مسعود پا كزاد را به عنوان
سرپرست هیات بولینگ و بیلیارد استان هرمزگان منصوب
كرد .وی درباره انتصاب خود گفت :تمام تالش خود را برای

بسط وگسترش این ورزش جذاب و پرطرفدار و ارتقای جایگاه
استان در عرصه های ملی و بین المللی بكار می بندم و
طی ماه های آتی مقدمات برپایی مجمع عمومی به عنوان
باالترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری این هیئت را
فراهم خواهم كرد.
مسعود پا كزاد ا كنون مدیركل جذب و حمایت از سرمایهگذاری
استانداری هرمزگان است.

ورزشی از جمله  ۹تیم فوتبال در رده های سنی مختلف
تحت پوشش و حمایت باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری
بندرعباس قرار دارند.
وی اظهار داشت :شهرداری بندرعباس تا کنون زمین های
پر تعدادورزشی و چمن مصنوعی را در محالت بندرعباس
احداث کرده و برنامه های ویژه ای برای ورزش محالت
داشته ایم.
جهانبخش گفت  :برگزاری همایش پیاده روی خانواده ،
برگزاری همایش های دوچرخه سواری ،اجرای المپیاد
ورزش های ساحلی در بندرعباس از جمله برنامه های
مهمی بوده که توسط این باشگاه در بخش ورزش اجرایی
شده است و برای نیمه دوم سال جاری نیز برنامه های
دیگری همچون همایش های پیاده روی ،همایش
ماهیگیری خانواده ،همایش ورزش روزانه ،همایش
پرواز بادبادک ها ،برگزاری مسابقات قوی ترین مردان
بندرعباس و فستیوال هنرهای رزمی سبک های آزاد،
برنامه های کوهنوردی ،مسابقات بسکتبال خیابانی و
اسکیت و برگزاری کارگاه های ارتقاء علوم مدیریت ورزشی
را برنامه ریزی کرده ایم.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس
گفت  :کسب مقام سوم لیگ برتر بسکتبال بانوان کشور،
کسب رتبه سوم لیگ ووشوی جوانان کشور ،نائب قهرمانی
تیم فوتبال ساحلی بانوان شهرداری بندرعباس در

صعود کوهنورد بستکی
به البروس روسیه

گروه ورزشی //

افتخاری دیگر برای جامعه ورزش استان و شهرستان بستک رقم
خورد.

«فرهاد علی نیا» کوهنورد بستکی و عضو موسسه حافظان
طبیعت جهانگریه ،به همراه گروهی هفت نفره از کوهنوردان
ایرانی موفق به فتح قله 5642متری البروس روسیه معروف به
بام اروپا شد.

پیش از این سرمربی تیم ملی عنوان کرده بود در صورتی
مهران عالیقدر با تیمی قرارداد امضا کند در لیست وی
خواهد بود ولی با اینکه وی با تاسیسات دریایی به توافق
رسید بازهم در لیست سرمربی تیم ملی جایی نداشت.
نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی که در آن نام

دوبازیکن آذرخش بندرعباس به چشم می خورد بدین
شرح است.علی اصغر حسن زاده ،سپهر محمدی،
ابوالقاسم عروجی ،سعید احمد عباسی و احمد اسماعیل
پور(گیتی پسند) ،علیرضا صمیمی ،محمدرضا سنگ
سفیدی ،توحید لطفی و حمید احمدی (مس)،فرهاد
توکلی ،علیرضا رفیعی پور و شهاب طالبی(حفاری) امین
نصرا ...زاده ،باقر محمدی(آذرخش بندرعباس) مهدی
جاوید ،مسلم اوالدقبا و محمد شجری(تاسیسات) و
محمدرضا کردمشهدی(شهروند).

فوتبال یادواره مرحوم پابرجا

تیم گیگن بر سکوی قهرمانی ایستاد

لیگ برتر کشور از جمله موفقیت ها ی تیم های ورزشی
شهرداری بندرعباس بوده است.
وی بیان کرد :این سازمان بیش از  ۱۰هزار لوازم ورزشی
به محالت بندرعباس اعطا کرده و احداث زمین والیبال
ساحلی در بندرعباس نیز از دیگر کارهای مهم این باشگاه
بوده است و امیدوارم با این روند بتوانیم در سال های آتی
با تیمی صد در صد بومی وارد مسابقات کشوری شویم.
لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرعه کشی شد
شهرداری بندرعباس در گروه مرگ
لیگ دسته دوم فوتبال کشور در حالی قرعهکشی شد که
نماینده استان هرمزگان در یکی از سختترین گروههای
ممکن قرار گرفت.
 33تیم لیگ دسته دوم فوتبال کشور در سه گروه یازده
تیمی قرار گرفتند که شهرداری بندرعباس بهعنوان تنها
نماینده هرمزگان در این مسابقات در گروه دوم قرار
گرفت .نارنجی پوشان بندرعباسی در گروه دوم با تیمهای
استقالل اهواز ،شهرداری کاشان ،نفت و گاز گچساران،
هف سمنان ،شهرداری بندرعباس ،سردار بوکان،
استقالل جنوب تهران ،شهرداری ارومیه ،کاسپین قزوین،
پرسپولیس مشهد و شهدای بابلسر همگروه شده است.
همچنین در گروه اول تیمهای فوالد یزد ،شاهین بوشهر،
اروند خرمشهر ،داماش گیالن ،فوالد نوین اهواز ،گلابریشم
تهران ،نیروی زمینی تهران ،زا گرس یاسوج ،شموشک
نوشهر ،قشقایی شیراز و مس نوین کرمان و در گروه سوم
تیمهای خیبر خرمآباد ،شهرداری همدان ،نفت امیدیه،
شهرداری فومن ،پاس همدان ،گیتی پسند اصفهان،
پتروکیان شوشتر ،کیمیافرآیندتهران ،بعثت کرمانشاه،
خوشه طالیی ساوه و شهرداری بم قرار دارند.
سرمربی تیم پاس همدان که در گروه سوم و بهنوعی
آسانترین گروه حضور دارد بر عهده عباس سرخاب
پیشکسوت هرمزگانی است .قرار است این مسابقات در
هفته اول شهریورماه آغاز شود.
گفتنی است در قوانین فصل جدید مسابقات لیگ دسته
دوم کشور همانند فصل گذشته از هر گروه  4تیم به مرحله
بعدی رقابتها صعود و از هر گروه  3تیم به لیگ پائین تر
سقوط میکنند .
پس از صعود تیمهای برگزیده به مرحله بعدی رقابتها 12
تیم برگزیده در دو گروه  6تیمی تقسیم میشوند و تیمهای
اول هر گروه به لیگ یک صعود میکند و تیمهای دوم در
دیدار پلیآف به مصاف هم میروند.
از تمامی تیمهای شرکتکننده در فصل جدید لیگ دسته
دوم ضمانتنامه گرفتهشده تا در اواسط مسابقات از لیگ
کنار نکشند.

گروه ورزشی :

مسابقات فوتبال یادواره مرحوم پابرجا در روستای گیگن با
قهرمانی تیم گیگن الف به پایان رسید.

مسابقات فوتبال گیگن کاپ بخش مرکزی جاسک
یادواره مرحوم پابرجا که به همت دهیاری و شورای
اسالمی روستای گیگن و همکاری اداره ورزش و جوانان
از یک ماه پیش با شرکت  10تیم آغاز شده بود با قهرمانی
تیم گیگن الف به پایان رسید.در این دوره از مسابقات تیم

گیگن ب مقام دوم و تیم گزدان الف مقام سوم را به دست
آوردند .در این رقابت ها علی مرادیان از تیم وحدت گزدان
بهترین گلزن و علی پیروز بهترین دروازبان انتخاب شدند.
عیسی ضعیفی به عنوان مسن ترین بازیکن و حسن بهروز
زاده و شکرا ...شیهانی فنی ترین بازیکنان معرفی شدند.
مراسم اهدای جوایز این مسابقات با حضور میرزایی
بخشدار مرکزی ،عبدالمجید مرادی رئیس اداره ورزش
وجوانان برگزار شد.

