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هرمزگان

 //سال سی ام //
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 //شماره // 2942

از االن به سهمیه آسیا فکر نمیکنیم

تیم دوچرخه پیشکسوتان هرمزگان قهرمان کشور

رئیس هیات دوچرخه سواری استان هرمزگان گفت :یکی از افتخارات هیات دوچرخه

سواری استان قهرمانی تیم پیشکسوتان استان درمسابقات قهرمانی کشور بود.

اسماعیل صفا افزود :دراین رقابت که تیم های صاحب نامی شرکت کرده بودند تیم
دوچرخه سواری پیشکسوتان هرمزگان با کسب  5مدال طال 2 ،نقره و  2برنز توانست

جهان

کاناوارو با النصر عربستان قرارداد بست

در سکوی قهرمانی قرار گیرد .وی اظهارکرد :دررقابت های لیگ دوچرخه سواری بانوان

نیز که درتهران برگزار شد.درماده  500متر سرعت زهرا خسرو شاهی موفق به کسب

بعد از تیم های سورن و ارکید الف و ب تهران درجایگاه چهارم بایستد.صفا اظهارکرد:

 7ماهه گذشته سالجاری  10اعزام به مسابقات کشوری داشتیم که رهاورد آن  6طال4 ،

نقره و  2برنز بوده است.

سرمربی تیم استقالل خوزستان گفت :کسب  19امتیاز از  10بازی ایدهآل است.عبداهلل
ویسی در نشست مطبوعاتی پایان بازی تیمهای استقالل خوزستان و استقالل اهواز
اظهار کرد :اهمیت سه امتیاز این بازی را به خوبی درک کردهایم و بازیکنان در تمام نقاط
زمین با تمرکز باال و با رشادت بازی کردند .این اعتراف را میکنم که آنها حتی فراتر از
تفکر خود من بازی کردند و نتیجه خوبی را نیز رقم زدند .امیدوارم همین روند را ادامه
دهیم و مردم فوتبال دوست خوزستان را خوشحال کنیم.وی در پاسخ به سوال ایسنا
درباره نظرش در مورد کسب  19امتیاز از  10بازی عنوان کرد :این واقعا امری ایدهآل برای
مردم خوزستان است .استراتژیای که قبل از شروع فصل برای تیم تعریف کردیم کسب
 8امتیاز به ازای هر  5بازی بود که االن فراتر از آن ظاهر شدهایم که بسیار جای خوشحالی
دارد.سرمربی تیم استقالل خوزستان در پاسخ به سوالی که آیا فکر نمیکند برد پرگل
این تیم به دلیل ضعیف بودن حریف بود گفت :آیا در بازیهای قبل هم حریفانمان ضعیف
بودند؟ تیم استقالل اهواز برای ما قابل احترام است و به نظرم بازی خوبی هم انجام داد.
وی درباره کسب سهمیه آسیا توسط تیم استقالل خوزستان در این فصل و اینکه آیا به
این مساله فکر میکند گفت :ما هنوز فکرمان را درگیر سهمیه آسیایی نمیکنیم.

مــیـــز خـبـــــــــــــــــر

گــــزارش خبـــــری

لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه هاي كشور؛

هرمزگان حريف خود را شش تايي كرد

گروه ورزشی :

درحالی با هت تریک آرش عبدلی ودو گل منصورمبارکی

وعلیرضا اسالمی درمقابل تنها گل
یداله توکلی به پیروزی رسید که
شاهد فحاشی تماشاگر نماها به
داور این بازی بودیم وحتی شاهد
برخورد نامناسب سرپرست تیم
ایثار با با یکی از عکاسان بودیم.
عبدالرضا پورسبزعلی سرمربی تیم
خلیج فارس خونسرخ گفت :تیم
ما نزدیک به شش ماه تمرینات
آماده سازی خود را برای مسابقات
شروع کرده بود .وی بیان کرد:
دوبازیکن لیگ یک را درتیم خودبکار گرفته ایم واز مهمان
نوازی تیم میزبان تشکر کرد .پورسبزعلی اظهارکرد :بازیکنانی
که دراین دیدار به میدان رفتند عبداله دهباشی،منصور
مدارایی،مجتبی سلیمانی ،آرش عبدالی،علیرضا اسالمی،مهدی
کیوان منش،احسان نجفی،محمدجوادعباسی،جوادرئیسی
پور،کامل جنگوک،منصورمبارکی.داوری این دیدار برعهده عدنان
پیروی،سجادباباخانی،اسحق خواجه وناظر این دیدار علی عودی
بود.

عکس //محمد کرمی -صبح ساحل

از سری مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور
تیم خلیج فارس خونسرخ در شهرستان جیرفت دست به کاری
بزرگ زد ودرنخستین دیدار خود خارج از خانه تیم ایثار جیرفت
با  6گل درهم کوبید این دیدار که در ورزشگاه تختی این شهر
برگزارشد شاگردان پورسبزعلی با یک بازی تهاجمی با نتیجه
6بریک به پیروزی دست یافتند .تیم خلیج فارس بندرعباس

توسط مربي تيم ملي ؛

آناليز كاراته كاي ملي پوش بندرلنگه
گروه ورزشی :

در نخستین گام از آنالیز چندمرحلهای

ملیپوشان اعزامی به رقابتهای جهانی
اندونزی ،ملي پوش بندرلنگه اي توسط
مربي تيم ملي آناليز شد.

رقابتهای کاراته قهرمانی جهان ،روزهای
 21تا  24آبانماه در جاکارتای اندونزی
برگزار خواهد شد و ملیپوشان کاراته
کشورمان در ردههای سنی پایه ،پس
از پشت سر گذاشتن تمرینات سخت و
اردوهای طوالنیمدت ،اکنون آمادهی
حضور و افتخارآفرینی در بزرگترین
رویداد کاراته جهان میشوند .بر این
اساس ،سعید حسنیپور قهرمان بازیهای
آسیایی اینچئون و مربی تیمهای ملی
پایه ،مسئولیت آنالیز بازیکنان ردهی سنی
نوجوانان را برعهده گرفت.حسنیپور اظهار
داشت :محمدرضا امیری ،بازیکن تثبیت
وزن منهاي  ٥٢كيلو گرم در این وزن،
انگیزهای بسیار باال و روحیهای مثالزدنی
بازیکن اهل بندرلنگه ،سختیهای
دارد .این
ِ
حضور در اردوهای تیم ملی را با پشتکاری
وصفناشدنی پشتِسر گذاشت و سرانجام
نیز موفق به پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی شد .به نظرم

صید خواهد کرد.

روحیهیتسلیمناپذیری،مهمترین ِ
مزیت
رقیب
این بازیکن است .او اصلیترین
ِ
خود ،حمید حسنیپور را در حالی از
پیش رو برداشت که برادرش (سعید
ِ
حسنیپور) را در عضویت کادرفنی
میدید اما این موضوع به هیچ وجه
کوچکترین تأثیر منفی بر عملکردش
در رقابتهای انتخابی تیم ملی نداشت و
در نهایت هم با شایستگی پیراهن تیم
ملی را بر تن کرد .او در پیکارهای ارومیه
نیز با غلبه بر تمامی حریفان ،مقتدرانه
بر سکوی نخست ایستاد.قهرمان جوانان
جهان ،ادامه داد :امیری در حین مبارزه،
از عکسالعملهای بسیار سریع و مؤثری
برد و به بهترین شکل از حمالتِ
سود می َ
نفع خود بهرهبرداری میکند.
حریف به ِ
او اگر عالوه بر اجرای تکنیکهای
ضدحمله که جزو شگردهای اصلیاش
محسوب میشود ،حمله به حریف را
نیز در دستور کا ِر خود قرار داده و
گهگاه به عنوان آغازگ ِر مبارزه ،بر حریف
گ ترین مدال را در
بتازد ،قطعاخوشرن 
تاتامیهای اندونزی برای کاراته کشورمان

مرحله حساس فوتبال لیگ دو استان هرمزگان
گروه ورزشی :

مرحله پلی اف لیگ دو استان برای راهیابی سه تیم به لیگ یک
استان درشهرهای بیکا،چاه مسلم وسیریک برگزار می گردد.

دربیکا رودان دوتیم پرسپولیس بیکا رودان و استقالل کوهیچ
بستک به میدان می روند این دوتیم دربازی رفت که کوهیچ
بستک برگزار شد به نتیجه مساوی صفربرصفر دست یافتند .
پرسپولیس بیکا اگر می خواهد به لیگ یک استان راه پیدا
کند باید حریفش را درخانه شکست دهد وبرای پرسپولیس
که میزبان می باشد آسان تر خواهد بود .اما حریف هم دست
وپا بسته نیست و نگاهش به لیگ یک است .داوری این دیدار
به عهده حسن مکی زاده وکمک های مصطفی بختیاری وعلی
رسولی ومسعود مرشدی است.
درچاه مسلم بندرلنگه تیم های نخل چاه مسلم و وحدت
گورزانگ میناب به مصاف هم خواهندرفت .تیم وحدت گورزانگ
که از بازی رفت یک پیروزی 2برصفر را دراندوخته اش داردکاری

سخت را درچاه مسلم دارد و نباید دلخوش به آن پیروزی رفت
باشد چرا که حریف می آید تا از میزبانی اش استفاده الزم را ببرد
و وحدت گورزانگ می تواند با یک مساوی نیز به لیگ یک صعود
کند .داوران این دیدار یونس احمدزاده داور وسط معین رحیمی
وحبیب محمدی کمک ها وعلی ارمقی داورچهارم است.
درسیریک اتحاد کردر و منتخب زاهدچاهو به دیدار هم می روند.
دربازی رفت زاهدچاهو با یک برد 4بر 2کارخود را دربازی
برگشت آسان کرده است اما تیم زاهدچاهو نباید حریف زخم
خورده خود را دست کم بگیرد وبه هوای پیروزی خانگی بازی
را آسان بگیرد واتحاد کردر توانسته دربازی خانگی نتایج دور
از انتظار را بدست آورد .از طرفی میزبانی این تیم و پشتیبانی
از تماشاگر این شانس را به اتحادمی دهد تا نتایج دور رفت را
تغییردهد .داوری این دیدار به عهده امین حسن زاده وکمک
های حمید رنجبری وابراهیم نجفی وداور چهارم اسماعیل نجفی
از رودان هستند.

«اتحادگربند»قهرمانفوتبالجوانانبخشمرکزیبندرعباس

گروه ورزشی  :رقابت های فوتبال جوانان بخش مرکزی
بندرعباس که با حضور  11تیم در دو منطقه برگزار شد با قهرمانی
تیم اتحادگربند به پایان رسید .به گزارش صبح ساحل -دراین

دوره از بازی ها  11تیم در دومنطقه فاریاب ایسین و چاهو به
رقابت پرداختند .درمنطقه فاریاب ایسین تیم های شهدای چه
چکور،پیروزی پشته ایسین،امید سرریگ،ثار ایسین،فتح درگیر،
ابوذر فاریاب ودرمنطقه چاهو تیم های تازیان،زاهدچاهو،اتحاد
گربند،شهدای کنارو،همراهان قالت باال ،اسپنگل قالت پایین
شرکت داشتند .که پس از انجام بازیهای مقدماتی از منطقه
فاریاب تیم های فتح درگیر وپیروزی پشته ایسین واز منطقه
چاهو اتحاد گربند وزاهدچاهو به مرحله نیمه نهایی صعودکردند

دراین مرحله تیم زاهدچاهو ودرگیر به مصاف هم رفتند که
دروقت قانونی دوتیم به نتیجه مساوی دست یافتند ودرضربات
پنالتی تیم زاهد چاهو برنده این دیدار شد دربازی دوم این مرحله
اتحادگربند وپیروزی پشته مقابل هم قرار گرفتند که اتحادگربند
موفق به شکست حریف خود شدوبه مرحله فینال راه یافت.
دربازی فینال که بین دوتیم اتحادگربند وزاهد چاهو برگزار شد
تیم اتحادگربند با شکست حریف خود با نتیجه  1بر صفر عنوان
قهرمانی را به نام خود ثبت کرد وزاهدچاهو درجایگاه دوم قرار
گرفت وپیروزی پشته ایسین درجای سوم ایستاد جام اخالق به
تیم شهدای کنارو تعلق گرفت وامیرحسین حسین پور از پیروزی
پشته با  6گل زده به عنوان آقای گل مسابقات شناخته شد.

خانه ژیمناستیک تجهیز می شود
گروه ورزشی  :رئیس هیات ژیمناستیک استان گفت:
پرداختن به رشته ژیمناستیک زمنیه رشد قهرمانان را در دیگر
رشته ها را فراهم می کند .حامدجباری زاده افزود :از آنجایی

که مخاطبان رشته ژیمناستیک از کودکان تا بزرگساالن هستند
می طلبد که همه ارگان ها با این هیات همکاری الزم را داشته
باشند .وی تصریح کرد :با پرداختن به رشته ژیمناستیک دربعد
اجتماعی شادابی و نشاط به جامعه تزریق می شود وهم ساختار
بدنی ورزشکاران کم سن وسال به طور صحیح شکل می گیرد.
وی تجهیز خانه ژیمناستیک وسالن ژیمناستیک هفت تیر یکی
از فعالیت های سال جاری دانست.جباری احداث یک خوابگاه

مجهز را نیز مدنظر داشته تا با همکاری اداره کل وشهرداری وشورا
بتوان مسابقات ژیمناستیک قهرمانی کشور وحتی بین المللی را
به میزبانی بندرعباس برگزار کرد .وی اظهارکرد :برگزاری چنین
رقابت هایی هم هیات ژیمناستیک را به اهداف عالیه ی خود
نزدیک می کندوهم به معرفی ظرفیت ها وپتانسیل های استان
ونیز گسترش نشاط وشادابی دربین مردم کمک می کند .وی
یادآور شد :هم اکنون هیات ژیمناستیک استان هرمزگان دارای
یک ورزشکار ملی پوش بنام امیر منصوری است که برای مسابقات
جهانی قطر که در فروردین ماه سال آینده برگزار می شود زیرنظر
مربیان تیم ملی تمرینات خود را به جد دنبال می کند.

چــــهرههــــــا

مدال طال شد و درماده  3000متر تعقیبی مدال نقره بدست آورد همچنین فاطمه فیضی

درماده اسکراچ توانست درجایگاه دوم ومدال نقره کسب کند ودرمجموع تیم هرمزگان

ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا که موفق شد با این تیم قهرمانی در جام جهانی
 2006را به دست آورد رسما به عنوان سرمربی جدید النصر عربستان منصوب
شد.باشگاه النصر عربستان که چند روز پیش سرمربی خود را به علت کسب نتایج
ضعیف از کار برکنار کرده بود خیلی سریع دست به کار شد و فابیو کاناوارو ،ستاره سابق
تیم ملی فوتبال ایتالیا و رئال مادرید را به عنوان مرد نخست نیمکت خود انتخاب کرد.
این باشگاه عربستانی که پیش از این مذاکراتش را با این مربی در اوائل هفته جاری
به انجام رسانده بود ،این بار در صفحه اجتماعی خود در توییتر نوشت :باشگاه النصر
رسما با کاناوارو قرارداد امضا کرد و این مربی ایتالیایی روز سه شنبه وارد عربستان می
شود تا کار خود را شروع کند .قرارداد او هفت ماه و تا پایان فصل است و اگر او بتواند
رضایت سران باشگاه را جلب کند قراردادش تمدید خواهد شد.النصر به تیمی مدعی و
سرشناس در لیگ عربستان تبدیل شده است.

ایران

هفته دوازدهم ليگ دسته اول فوتبال باشگاه هاي كشور ؛

مس در بندرعباس ذوب می شود
گروه ورزشی//محمود رئیسی

هفته دوازدهم ليگ دسته اول فوتبال باشگاه هاي كشور
امروزچهارشنبه ششم آبان ماه برگزار خواهدشد.

در اين هفته آبي پوشان هرمزگاني در ورزشگاه خليج فارس
بندرعباس و از ساعت  ١٥به ديدار مس كرمان مي روند.نماينده
هرمزگان هفته گذشته باتغيرات كادرفني روبرو شد و عباس
سرخاب سرمربي جديد اين تيم شد و توانست يك امتيازشيرين
از پاس همدان بگيردوبا اين امتيازداوودمهابادي سرمربي همداني
ها مجبور به استعفا شد و از اين تيم جدا شد .شاگردان سرخاب
در بازي خانگي اين هفته به دنبال سه امتياز بازي هستند اما مس
كرمان با مربي خوبي چون وينگوبگويچ تيم كوچكي نيست و اين
ديدار براي آبي پوشان هرمزگاني سخت خواهد بود .وينگو از فوتبال
هرمزگان شناخت خوبي داردواين كاررابراي شاگردان سرخاب
دشوار مي كند .حريف كرماني آلومينيوم المهدي هرمزگان با
 ١٩امتياز در مكان چهارم جدول رده بندي ايستاده است وبراي
ماندن در اين رده ويارسيدن به رده سوم جدول بايد سه امتياز را به
دست بياورد.از سوي ديگر نماينده هرمزگان با يازده امتياز در مكان
سيزدهم قرار گرفته است .سرخاب و شاگردانش خوب مي دانندكه
اين فصل از ليگ يك بسيار سخت ودشواراست وبراي ماندن در
آن بايد جنگيد .آبي پوشان هرمزگاني بايد خودرا به آب وآتش
بزنندتا سه امتيازاين ديدار را از آن خودنمايندكه اگراين اتفاق بيفتد
مي توانندبا كمي خوش شانسي چندين پله در جدول رده بندي
باالبيايندولي در صورت باخت اين خطر را به صورت جدي احساس
مي كند كه به جمع تيم هاي فانوس به دست سقوط كند .علیرضا

حیدرپناه،سجاد قنبری،محمد بوالحسنی و مجتبی مختاری داوران
اين بازي هستندو ناظر داوری محمدرضا اسحاقیان است.
در ديگر بازي هاي اين هفته گل گهر سیرجان كه اين روزها نتايج
خوبي را به دست مي آورد در خانه به مصاف شهرداری اردبیل در
ورزشگاه اختصاصی گل گهر مي رود.
جواد محمدی،مهدی شفیعی ،احسان تیموری و عباس صادقی
اين بازي را قضاوت خواهند كردو ناظر داوری هم عبدالرسول استاد
زاده است.
فوالد یزد در اين هفته ميزبان پیکان تهران در استاديوم شهید
نصیری است .اين ديداربراي هردوتيم حايزاهميت است .پيكان براي
رسيدن به صدر جدول و فوالديزدبراي فراراز سقوط به جمع تيم
هاي فانوس به دست بايد به سه امتياز دست يابند.حسین زیادی
فرهاد فرهادپور،فرزاد عبدالهی و حسین شفیعی اين ديدار حساس
را قضاوت مي كنند و ناظرداوري رضا دهقان است .مس رفسنجان
با داوري علی میرغفاری ،غالم تیموری ،حسینعلی عابدی و حسین
اداوی و با ناظر داوری محمد امیری با داماش گیالن در ورزشگاه
شهدا رفسنجان بازي خواهد كرد .مس مي تواند با غلبه بر داماش
جاي اين تيم را در جدول رده بندي بگيرد .سه امتياز اين مسابقه
براي داماش هم بسيار مهم است و اگر موفق شود دررفسنجان مس
را شكست دهد خودش را دربين تيم هاي ميانه جدول خواهدديد.
نساجی مازندران كه تا پايان هفته يازدهم جزو تيم هاي فانوس
به دست مي باشد اين هفته در خانه با نفت مسجد سلیمان در
ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر بازي مي كند.نفت مسجد سليمان
هم در جدول رده بندي همسايه ديواربه ديوار نساجي است و تنها

با تفاضل گل يك پله باالتر از اين تيم يعني در مكان شانزدهم
ايستاده است .یاسر همرنگ ،محسن سلطانی ،حسین سلیمانی و
انور دورانی اين ديدار را داوري مي كنندو ناظر داوری هم علی اکبر
جهانی است .آلومینیوم اراک بايد در اين هفته با خونه به خونه بابل
در ورزشگاه امام خمینی اراک بازي كند.خونه به خونه همراه با اكبر
ميثاقيان اگر بخواهد خودش را به صدرنشين نزديكتر كند بايد در
اراك سه امتياز بازي را به دست آورد .داوران اين بازي پیمان فرخی
مهر ،عسگر محمدی ،مرتضی کاظمیان و مرتضی عابدی هستندو
علیرضا رجبلو كار قضاوت آن ها را نظارت خواهد كرد.خیبر خرم
آباد با پاس همدان در ورزشگاه تختی خرم آباد بازي مي كند.جواد
شرفی،رضا قیم ،رحیم حاجیلوو شاهو اصالنی داوري اين مسابقه را
برعهده دارند وناظر داوری هم حسین خانبان است .پارسه تهران با
قضاوت سعید رحیمی مقدم ،امیر مبشر ،جعفر مهاجرو حامد بیگ
زند ميزبان ایرانجوان بوشهر در ورزشگاه صنایع دفاع تهران است.
ناظر داوری اين بازي هم محمود رفیعی است.
ماشین سازی تبریز با فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه تختی
تبریزبازي مي كند و به دنبال يك شگفتي است تا صدرنشين را
صاحب نخستين باخت كند .پیروز سیف اله پور ،حسن توماری،
یعقوب حجتی ومحمدباقر پورباقرداوري اين بازي را برعهده دارندو
ناظر داوری هم محمدحسین اسدی است .صنعت نفت آبادان
باگیتی پسند اصفهان در ورزشگاه تختی آبادان مسابقه خواهد داد.
وحید صالحی ،جواد مداح ،هادی برزو و ابوالحسن دلباز براي انجام
قضاوت اين بازي انتخاب شدند ورناظر داوری هم رامین عرفانیان
مي باشد.

هفته دوم بیست و نهمین دوره لیگ برتر والیبال ؛

آلومينيوم المهدي در خانه به ديدار آرمان اردكان مي رود
گروه ورزشی:

هفته دوم بیست و نهمین دوره لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه
ششم آبان ماه با پنج دیدار پیگیری خواهد شد.

هفته دوم دور رفت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر
مردان ایران یادواره  200شهید والیبال ،امروز چهارشنبه با پنج
دیدار در شهرهای بندرعباس  ،تهران ،مشهد ،ورامین و زاهدان
پیگیری خواهد شد.در بندرعباس آلومينيوم المهدي كه در بازي
نخست خودش سه بر صفر بازي را به پيكان نماينده ايران در جام
باشگاه هاي جهان واگذار كرده بود به مصاف آرمان ورزشي اردكان
مي رود .شاگردان عبدالرئوف بستگاني كه در مقابل پيكان با وجود
شكست نمايش بدي نداشتند در نخستين بازي خانگي در فصل
جديد به دنبال يك پيروزي شيرين هستندتا دل هوادران خودشان
را شاد نمايند .تیم والیبال آرمان ورزشی اردکان که نخستین حضور
لیگ برتری خود را در جام بیست و نهم تجربه می کند در هفته
نخست موفق به کسب دو امتیاز از متین شدند ،در این هفته به
دنبال سه امتیاز این مسابقه هستند و باید دید نماینده هرمزگان
این اجازه را به آنان خواهد داد یا اين كه اين تيم دست خالي به
اردكان باز خواهدگشت.
ناظراين بازي حمید حق بین و داور اول مسعود ذوفی و داور دوم

وحید پورکاشیان مي باشد.در ساير ديدارهاي اين هفته نارنجی
پوشان سایپا میزبان بازرگانی جواهری گنبد در خانه والیبال تهران
خواهند بود .شاگردان ناصر شهنازی سرمربی سایپا که تنها تیم
میهمان پیروز هفته نخست این رقابت ها بودند ،در هفته دوم برای
کسب دومین پیروزی به میدان می روند.جواهری گنبد در هفته
نخست موفق به شکست ثامن شد و در حال حاضر با سه امتیاز در
جایگاه سوم جدول قرار دارد .سایپا نیز با دو امتیاز در رتبه پنجم
جدول است و پیروز جدال دو تیم رتبه اش در جدول باالتر خواهد
بود.ناظر بازي محمود کشفی  ،داور اول بهروز جعفری و داور دوم
محمدرضا آقایی مي باشند.
شهرداری ارومیه نایب قهرمان دوره قبل در هفته دوم لیگ برتر
والیبال در سالن مهران مشهد میهمان ثامن الحجج خراسان خواهد
بود .ارومیه در حال حاضر با سه امتیاز در رتبه چهارم جدول قرار
دارد و برای حفظ جایگاه خود و ارتقاء آن حتما نیاز به برد برابر
ثامن دارد .شاگردان جبار قوچان نژاد که در هفته نخست مغلوب
جواهری شدند در این مسابقه به دنبال کسب سه امتیاز با استفاده
از شرایط میزبانی هستند .این مسابقه می تواند یکی از دیدارهای
جذاب هفته دوم لیگ برتر والیبال باشد.غفار درخشنده  ،مرتضی
اکرمی وداود نافعی ناظروداوران اين بازي هستند.تیم های متین

صالحین و کاله مازندران در سالن شهید گل عباسی ورامین به
مصاف یکدیگر می روند .کاله صدرنشین است و برای حفظ جایگاه
خود به دنبال کسب سه امتیاز است و متین که در هفته نخست
تنها یک امتیاز از اردکان به دست آورد ،به دنبال بهبود جایگاه
خود در رتبه هفتمی جدول است .ترکاشوند سرمربی تیم متین
صالحین که برای نخستین بار به عنوان سرمربی لیگ برتر را تجربه
می کند ،به خوبی می داند شاگردانش کار بسیار سختی برابر کاله
دارند.ناظران اين مسابقه محمد حسین شفقی و یونس حسن زاده
هستندوداور اول حمید راهجردیان و داور دوم اصغر میرزایی مي
باشند.گوهر کویر زاهدان در نخستین مسابقه خانگی خود در بیست
و نهمین دوره لیگ برتر والیبال میزبان شهرداری تبریز خواهد بود.
گوهر بدون امتیاز در رتبه دوازدهم جدول است و شهرداری تبریز
با یک امتیاز در جایگاه هشتم .هر دو تیم در هفته نخست مغلوب
حریفان شدند و در هفته دوم به دنبال نخستین پیروزی خود در
این دوره از رقابت های والیبال باشگاه های برتر ایران هستند.
ناظراين بازي امیر ظهیری داور اول علیرضا قریب و داور دوم سعید
اسماعیلی مي باشد.تیم والیبال بانک سرمایه به دلیل حضور پیکان
در جام باشگاه های جهان این هفته استراحت خواهد داشت تا پس
از بازگشت این تیم دیدار معوقه خود را برگزار کند.

از بندرکنگ تا فوالدشهر ؛

آشنایی با گلزن استقالل در بازی سپاهان
گروه ورزشی:

اسماعیلی که یکی از استعدادهای فوتبال ایران در خط میانی است
اگر مورد اعتماد پرویز مظلومی قرار بگیرد می تواند مشکل این تیم
در تغذیه مهاجمان را حل کند.

بازیکنی که با شماره  88استقالل درخشش را آغاز کرده است.
فرشید اسماعیلی ،اهل بندر کنگ است و  21ساله .او از همان ،13
 14سالگی توانایی های خود را به عنوان یک هافبک بازی ساز به
رخ کشید و به تیم ملی دانش آموزی رسید.
اسماعیلی که در البدر هرمزگان ،بازی در رده های پایه را تجربه
کرد در استعدادیابی تیم ملی جوانان در شیراز شرکت کرد تا چشم
های تیزبین اکبر محمدی او را ببیند .همین شد که اسماعیلی به
تیم ملی جوانان رسید و همبازی سردار آزمون ،بهنام برزای ،روزبه
چشمی ،محمدحسین کنعانی زادگان و البته علیرضا جهانبخش
شد .اسماعیلی یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی جوانان بود .او با
پاس های فوق العاده اش بارها سردار آزمون و بهنام برزای را در
موقعیت گلزنی قرار داد و البته خودش هم  14بازی انجام داد و
دو گل به ثمر رساند.اسماعیلی پس از انتخاب برای حضور در تیم
ملی جوانان به فجرسپاسی پیوست و حدود  4فصل در ترکیب این
تیم به میدان رفت .اسماعیلی در  18سالگی بازی در لیگ برتر را
همراه با این تیم شیرازی تجربه کرد اما یک مصدومیت بی موقع

از ناحیه رباط صلیبی باعث شد تا این بازیکن برای یک فصل دور
از فوتبال باشد.
اسماعیلی اما دوباره به فوتبال برگشت و این بار برای فجرسپاسی
در لیگ یک بازی کرد.او که توسط محمد خاکپور به تیم المپیک
نیز دعوت شده و  4بازی انجام داده است ،تیرماه سال  1394و با
قراردادی سه ساله به استقالل پیوست تا یکی از سهمیه های زیر
 23سال این تیم را اشغال کند .اسماعیلی که در مسابقات غرب
آسیا هم عضو تیم المپیک بود با مصدومیت از ناحیه بینی مواجه

شد تا مسابقات را نیمه کاره رها کند و به ایران برگردد .او که
فرصت اندکی برای حضور در ترکیب استقالل بدست آورده بود،
برای بازی مقابل سپاهان به جاسم کرار ترجیح داده شد تا یک گل
زیبا وارد دروازه شهاب گردان کند.
اسماعیلی که یکی از استعدادهای فوتبال ایران در خط میانی است
اگر مورد اعتماد پرویز مظلومی قرار بگیرد می تواند مشکل این تیم
در تغذیه مهاجمان را حل کند .بازیکنی که با شماره  88استقالل
درخشش را آغاز کرده است.

هفته چهارم ليگ دسته دوم فوتبال
هفته چهارم ليگ دسته دوم فوتبال باشگاه هاي كشور
امروز چهارشنبه ششم آبان ماه برگزار خواهد شد .در اين
هفته نارنجي پوشان شهرداري بندرعباس كه از سه بازي
قبل خود دو پيروزي و يك شكست در كارنامه دارندو با ٣
امتياز در مكان پنجم جدول رده بندي گروه اول ايستاده اند
خارج از خانه به ديدار كارون اهواز مي روند .شاگردان كللي
فرد كه در بازي هفته سوم خودشان تيم خوب برق نوين
را با يك گل شكست دادند در هفته چهارم هم به دنبال
آن هستند كه به يك سه امتياز باارزش دست پيدا نمايند.
تيم كارون اهواز هم در بازي قبل خود خارج از خانه به سه
امتياز مقابل شهرداري كاشان دسته يافته است وبا يك
روحيه باال به دنبال آن است كه با شكست دادن شهرداري
به باالي سر اين تيم در جدول رده بندي بيايد .كارون اهواز
به دليل تفاضل گل كمتر نسبت به شهرداري با سه امتياز
در مكان هفتم ايستاده است  .در ساير ديدارهاي اين گروه
اكسين البرز با ملي پوشان تبريز بازي مي كند.ياران غدير
ميزبان نيروي زميني صدرنشين اين گروه هستند .بعثت
كرمانشاه تيم دوم جدول رده بندي گروه اول درخانه به
استقبال شهرداري كاشان مي رود .برق نوين شيراز تيم
بازنده هفته قبل مقابل شهرداري بندرعباس از پرسپوليس
گناوه پذيرايي خواهدكرد.
بندرعباس دوباره ميزبان شد
بندرعباس ميزبان دور نهايي مسابقات ليگ برتر فوتبال
ساحلى بانوان كشورانتخاب شد.ميزبان مرحله نهايى
ششمين دوره مسابقات ليگ برتر فوتبال ساحلي بانوان
باشگاههاي كشور مشخص شد.مرحله نهايي اين مسابقات
با حضور چهار تيم شهردارى بندرعباس  ،حرم گناوه بوشهر
 ،آرسن ميناسيان گيالن و هيات فوتبال كرمان از  ٢٠آبان
در زمين ساحلى غدير بندرعباس برگزار ميشود.دور پاياني
اين رقابتها براى تعيين تيم قهرمان بصورت دوره اى و به
مدت سه روز انجام ميشود.پنج دوره گذشته ليگ برتر
فوتبال ساحلي بانوان كشور با قهرمانى شهرداري بندرعباس
به پايان رسيده بود.
دور برگشت بسكتبال زير گروه
دور برگشت مسابقات بسکتبال زیرگروه ليگ دسته اول
کشور از امروز چهارشنبه به میزبانی جزيره قشم برگزار
ميشود .در گروه چهارم اين پيكارها تيم هاى استقالل زرين
قشم  ،شهردارى يزد و شهردارى زابل از پس فردا براى
صعود از گروه خود به دور بعد اين مسابقات ،با يكديگر
رقابت مى كنند.پس از پایان دور برگشت اين مسابقات ،
تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله بعد صعود خواهند
كرد.مسابقات بسكتبال زيرگروه ليگ دسته اول كشور در
پنج گروه برگزار مي شود.
مسابقات فوتبال نونهاالن میناب
رقابت های فوتبال نونهاالن میناب با حضور  18تیم
دردوگروه آغاز شد.درهفته اول درگروه الف تیم کیهان
3بریک شهاب را شکست دادووحدت با یک گل از سدآبفا
گذشت.درگروه الف کیهان،وحدت به ترتیب درجدول گروه
خوداول ودوم هستند .درگروه ب تیم های استقالل با چهار
گل هما را درهم کوبید ومیناب حدید با سه گل شفا را
شکست داد .دراین گروه استقالل و میناب حدید به ترتیب
اول ودوم هستند.
هشت تیم به مرحله دوم راه یافتند
با پایان مرحله نخست مسابقات فوتبال لیگ یک بستک
هشت تیم راه یافته به مرحله دوم مشخص شدند.رقابت
های لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های شهرستان بستک
مرحله نخست آن به پایان رسید و 8تیم توانستند به مرحله
دوم راه یابند .از گروه یک زدام بی (نوین) زنگارد وچاه بنارد
از گروه دو تیم های فتویه،توحید هرنگ و اتحادکوهیچ از
گروه سه آرش ایلود،اتحاد خلوص وطوفان نوین کوخرد.
اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی اعالم شد
اسامی بازیکنان اعزامی به رقابت های جام بین قاره ای
فوتبال ساحلی از سوی میرشمسی اعالم شد.به گزارش
فارس ،رقابت های جام بین قاره ای فوتبال ساحلی به
میزبانی امارات از دوازدهم آبان ماه آغاز می شود .برهمین
اساس محمدحسین میرشمسی ،سرمربی تیم ملی فوتبال
ساحلی اسامی بازیکنان اعزامی به این مسابقات را به شرح
زیر اعالم کرد :سید پیمان حسینی ،فرید بلوک باشی،
مهدی حسنی نوذری  ،امیرحسین اکبری ،مصطفی کیانی،
محمد احمدزاده ،علی نادری ،محمدعلی مختاری ،حمید
بهزادپور ،سیدعلی ناظم ،محمد مرادی و مهران مرشدی
زاده .الزم به ذکر است ،بازیکنان دعوت شده باید عصر
روز پنجشنبه هفتم آبان خود را به کادر تیم ملی در هتل
المپیک معرفی کنند.
سالهایی که دربی برگزار نشد
دیدار سنتی پرسپولیس و استقالل موسوم به دربی تهران
در برخی از سالها اصال برگزار نشد.به گزارش فارس،
دربی  81میان تیمهای پرسپولیس و استقالل در حالی
روز جمعه  8آبان در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد
که این بازی سنتی در حیات  47ساله خود شاهد اتفاقات
و حوادث عجیبی بوده است که شاید در کمتر جای دنیا
بتوان شاهد آن باشیم.از نکات عجیب و جالب  80دربی
برگزار شده این است که در سال  1372هیچ بازی میان
تیمهای پرسپولیس و استقالل انجام نشد و این در حالی
است که در سالی مثل سال  90این دو تیم  5بار با یکدیگر
بازی کردند .در سال  1372به دلیل حضور استقالل در
لیگ دسته سوم هیچ دربی میان این تیم و پرسپولیس
برگزار نشد.همچنین در سال  1357و به دلیل انقالب
شکوهمند اسالمی بازیهای فوتبال نیمه کاره ماند و به
همین دلیل در این سال هم شاهد برگزاری دربی نبودیم.
در دهه  60هم کشورمان درگیر جنگ تحمیلی با رژیم
بعث عراق بود و مسابقات فوتبال با نظم خاصی برگزار
نمیشد .به همین دلیل و به جهت برگزاری نامنظم لیگ
منطقهای در سالهای  1363و  1364باز هم هیچ تقابلی
میان پرسپولیس و استقالل به وجود نیامد تا عالقمندان به
این بازی در سال  1365و در تاریخ  25خرداد شاهد بیست
و هفتمین دربی پایتخت باشند.
هفتمین تقابل سرخ آبی ها در آبان
تیم های فوتبال استقالل و پرسپولیس تهران عصر جمعه
این هفته ،هفتمین تقابل خود را در آبان ماه برگزار خواهند
کرد.به گزارش ایرنا ،دو تیم سرخ آبی پایتخت تاکنون  6بار
در آبان ماه مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند که سهم هر
دو تیم دو پیروزی ،دو تساوی و دو شکست بوده است.در
هفتاد و دومین رویارویی استقالل و پرسپولیس که  16آبان
ماه سال  90در جام والیت برگزار شد ،دو تیم در پایان 90
دقیقه تالش به نتیجه تساوی دو بر دو دست یافتند که
هر دو گل این دیدار را هادی نوروزی کاپیتان فقید سرخ
پوشان به ثمر رساند و نام خود را در تاریخ به ثبت رساند.
بدون تردید هشتاد و یکمین شهرآورد پایتخت تحت تاثیر
درخشش و گلزنی نوروزی در آخرین دیدار سرخ آبی ها در
آبان سال  94برگزار خواهد شد تا بار دیگر یاد و خاطره این
بازیکن با اخالق فوتبال ایران گرامی داشته شود.در مجموع
 80دیدار گذشته 24 ،پیروزی برای استقالل 20 ،برد برای
پرسپولیس و  36بازی دو تیم نیز با نتیجه تساوی به اتمام
رسیده است.

