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هرمزگان

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

رودان میزبان فوتسال کشور
جهان

هفته آینده همه چیز روشن میشود

سرمربی بایرن مونیخ هنوز تصمیم نهاییاش درباره ماندن و یا جدایی از این تیم
را نگرفته است اما اعالم کرد هفته آینده همه چیز روشن خواهد شد.بایرن مونیخ
در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی آلمان موفق شد با یک گل ،دارمشتات را
از پیش رو برداشته و به دور بعد راه پیدا کند.پپ گواردیوال  گفت :خوشحالم که
در این دیدار هم موفق شدیم به پیروزی برسیم و به دور بعد راه پیدا کنیم .بازی
دشواری داشتیم اما مهم همین بود که توانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم.درباره
آینده پپگواردیوال در بایرن ،گمانهزنیهای زیادی به وجود دارد .قرارداد این مربی
اسپانیایی با باواریایها در پایان فصل جاری به پایان میرسد و جالب این که او هنوز
قراردادش را تمدید نکرده و معلوم هم نیست در بایرن میماند یا راهی تیم دیگری
میشود.در نشست خبری بعد از بازی بایرن مونیخ برابر دارمشتات ،از گواردیوال
درباره آیندهاش سوال شد و او نیز اینگونه پاسخ داد :اکنون هیچ جوابی ندارم زیرا
تصمیم نهاییام را نگرفتم.

مهاجم تیمملی میگوید دوست دارد به پیراهن ایران خدمت کند اما حضورش در
انتخابی المپیک منوط به رسیدن به آمادگی و کسب مجوز از سوی باشگاه روستوف
روسیه است : .سردار آزمون گفت  :واقعیت این است که اجازه من برای حضور در انتخابی
المپیک دست مسئوالن باشگاه روستوف است .این رقابتها انتخابی در تاریخ فیفا
نیست و اگر قرار باشد که من تیم امید را همراهی کنم باید مسئوالن با باشگاه و مربیام
صحبتکنند.
ضمن این که به خاطر جراحی که انجام دادهام باید دوران نقاهتم را پشت سر بگذارم .اگر
به آمادگی برسم و باشگاه هم اجازه حضورم را در قطر صادر کند دوست دارم به پرچم
کشورم و پیراهن تیمملی خدمت کنم .وی در مورد تیم روستوف هم گفت :سال گذشته
در نیم فصل دوم که به روستوف آمدم ،تقریبا همین بازیکنان در تیم بودند ،اما فکر
میکنم دلیل نتایجی که در این فصل رقم خورده سرمربی تیم باشد .روستوف با مشکل
مالی مواجه است ،ولی بازیکنان در نیم فصل اول با جان و دل برای تیم بازی کردهاند.

مــیـــز خـبـــــــــــــــــر

تریبون آزاد خوانندگان

دوهرمزگانی در اردوی تیم ملی والیبال نشسته
دو هرمزگانی به اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان
دعوت شدند .فرزانه حیدری بازیکن و بتول مهران پور مربی
هرمزگانی به مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی والیبال
نشسته بانوان کشور دعوت شدند .این اردو از روز جمعه ۲۷
آذر در شهرستان کاشان آغاز شده است و تا  ۴دی نیز ادامه
خواهد داشت ۱۶ .بازیکن دعوت شده به سومین مرحله
اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان خودرا براي
شركت در مسابقات بين قاره اي در چين آماده مي كنند.

آقای مدیرعامل فقط سقوط کاسه صبر شما را لبریز خواهد کرد؟

گــــزارش خبـــــری

نگاه سرمربیان به دور رفت لیگ برتر والیبال

گروه ورزشی :
سرمربی تیم والیبال پیکان تهران با بیان اینکه کسب
پیروزی به هر قیمتی ارزش ندارد ،گفت :باشگاه ها باید
برای کنترل تماشاگران خود برنامه ریزی کنند.
دور رفت بیست و نهمین دوره لیگ برتر والیبال یادواره 200
شهید والیبالیست که از  29مهرماه آغاز شده بود ،یکشنبه 22
آذرماه به پایان رسید.سرمربی تیم والیبال پیکان که قهرمان نیم
فصل این رقابت ها شد ،درباره دور رفت گفت :تیم پیکان در دور
برگشت فشار کمتری خواهد داشت زیرا در دور رفت ما جام
باشگاه های جهان را داشتیم و به همین دلیل بازی های پیکان
بسیار فشرده بود و شرایط نیم فصل دوم برای پیکان همانند
سایر تیم ها یکسان خواهد بود.وی درباره نقاط قوت دور رفت
لیگ برتر والیبال گفت :ملی پوشان والیبال ایران شامل تیم ملی،
تیم ب  ،جوانان و حتی نوجوانان در تیم های خود در حد و
اندازه یک ملی پوش ظاهر شدند که این موضوع از نقاط قوت
دور رفت لیگ برتر است.سرمربی تیم والیبال پیکان با انتقاد از
برخی داوری ها گفت :در مجموع عملکرد داوری ها خوب بود
اما در برخی دیدارها داوران خط نگهدار مشکالتی داشتند که
به نظر اشتباه سهوی نبود .در اینگونه موارد داور اول چندین
اشتباه آنان را اصالح می کرد اما روند باز هم ادامه داشت و
در مواقعی منجر به رای اشتباه می شد.وی مشکل مهم دور
رفت را رفتار غیر اخالقی برخی تماشاگران شهرستانی دانست
و گفت :فحاشیها روز به روز بیشتر می شود و این روند خوب
نیست .باشگاه ها باید این مشکل را کنترل کنند .قابل قبول
نیست که آنان نظارت بر تماشاگران نداشته باشند.سرمربی تیم

والیبال آلومینیوم المهدی هرمزگان نیز از فشار مسابقات
در دور رفت لیگ برتر والیبال انتقاد کرد و گفت :برگزاری
رقابت ها در روزهای یکشنبه و چهارشنبه به ضرر بازیکنان
است و آسیب دیدگی و مصدومیت ها را افزایش می دهد.
عبدالرئوف بستگانی تصریح کرد :تیم هرمزگان علیرضا
نصر اصفهانی ،مسعود رمضانی و آرش صادقیانی را در دور
رفت به دلیل فشار مسابقات از دست داد .تیمهای پایین
جدول که بازیکنان زیادی در اختیار ندارند ،مصدومیت ها
خیلی کار را برایشان سخت می کند.وی تاکید کرد :این
روند به ملی پوشان نیز فشار زیادی وارد می کند و این
برای والیبال ایران که در اندیشه صعود به المپیک است ،مناسب
نیست .سرمربی تیم والیبال آلومینیوم المهدی نسبت به برخی
داوری ها نیز انتقاد کرد و گفت :امسال برخی داوران که در سال
های گذشته داور دوم بازی ها بودند به عنوان داور اول استفاد
شد که تجربه کافی برای این کار نداشتند و باید آنان در کنار
باتجربه ها مدتی کار می کردند تا کامال آماده قضاوت به عنوان
داور اول می شدند.
وی درباره مرحله پلی آف نیز گفت :پلی آف شانس مجددی برای
تیم ها به ویژه تیم های رده های میانه جدول لیگ برتر والیبال
است تا شایستگی های خود را اثبات کنند .روش پیشنهادی
امسال را تا تجربه نکنیم ،نمی توانیم درباره آن اظهار نظر کنیم.
سرمربی تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد نیز هدف تیم خود
را قرار گرفتن در جمع هشت تیم پلی آف دانست و گفت :در
دور رفت آنطوری که انتظار داشتیم ،ظاهر نشدیم اما برای دور
برگشت حتما بهتر خواهیم بود.عظیم جزیده سیاست باشگاه در
نیم فصل را اضافه کردن دو بازیکن دانست و گفت :اگر دو بازیکن
اضافه کنیم در شرایط بهتری دور برگشت را دنبال خواهیم کرد.
نیاز به دریافت کننده و پاسور برای ترمیم توان تیم داریم که با
توجه به نبود بازیکن مناسب داخلی ،باید از خارج از کشور این
نیاز را برطرف کنیم .وی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش در
دور رفت لیگ برتر والیبال گفت :توان تیم ما همین مقدار بود
و نمی توان انتظار بیشتری از بازرگانی جواهری داشته باشیم.
سرمربی تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد درباره مرحله پلی
آف لیگ برتر نیز گفت :من در مجموع با پلی آف موافق نیستم و
اگر برگزار شود بهتر است بین چهار تیم برتر باشد.

هفته ششم لیگ برترفوتبال نوجوانان کشور؛

البدر بندرکنگ جشنواره گل به راه انداخت

گروه ورزشی:

هفته ششم لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور با
جشنواره گل البدر بندرکنگ مقابل آلومینیوم المهدی هرمزگان
آغاز به کار کرد   .درهفته ششم رقابت های لیگ برتر نوجوانان

کشور یک دربی درهرمزگان بین تیم های البدر بندرکنگ و
آلومینیوم المهدی هرمزگان دربندرکنگ برگزار شد که این دربی
را شاگردان محمدجمادی پور با پیروزی پرگل به سودخود پایان
بردند .دراین بازی برای البدربندرکنگ حمیدرضا روزبه ،علیرضا
حیدرنژاد،محمداکبری،الیاس سرپرست،محمدپاسالر،خالدزارع،
حامدزرگر( 60امیربحری ،منصوربیژن پور،امیرحسین بنیان(70
علیرضا زائری)،سیدمحمدجمالی وعزیزاله ذورقی کاتب(79
زهیر سعادت خواه) بازی کردند ومجید ذاکری سرمربی تیم
نوجوانان آلومینیوم المهدی هم که روزسختی را دربندرکنگ
تجربه کرد نیما عزتی،محمد خورامه،عظیم خنجی زاده،رضا
فارغی،آرمان رگبار،امیرحسام ناصری( 24فرزاد زینعلی)،یافث
درخواه( 55عدنان منفرد)،فرشید گل سار،محمدامین حسینی
پور،محمدصادق یزدانی و فرید حبش بهبودی( 70احمدرضا
ذاکری) را به بازی گرفت.
آلومینیوم المهدی که دراین بازی شرایط بسیارسختی داشت
هنوز ده دقیقه از بازی نگذشته بود که دروازه اش توسط
سیدمحمدجمالی باز شد .فشار حمالت البدربندرکنگ بیشتر
ازآن بود که شاگردان ذاکری فکرش را میکردند ودر دقیقه 38
بازی منصور بیژن پور گل دوم را برای تیم میزبان به ثمررساند
تا نیمه نخست با همین دوگل به پایان برسد .درنیمه دوم که
شاگردان ذاکری که گویا خسته راه بودند یکی پی از دیگری
عضالت پاهایشان می گرفت و این مربی مجبور به تعویض

های اجباری می شود .در دقیقه 58
عزیزاله ذورقی کاتب کاپیتان نوجوانان
البدربندرکنگ گل سوم را درون
دروازه آلومینیوم المهدی جای داد تا
کار برای این تیم تا حدود زیادی تمام
شود .نوجوانان آلومینیوم که چیزی
برای از دست دادن نداشتندسعی
برآن داشتند که حداقل یک گل به
ثمربرسانند اما احساس بازی کردن
آن ها باعث شد تا دقیقه  63برای
باردوم سیدمحمدجمالی گل چهارم را
برای تیمش به ثمر برساند .شاگردان
ذاکری که مثل یک لشکر شکسته خورده تنها درزمین به دنبال
سوت پایان بازی بودند از دقیقه  75کاربرایشان بسیارسخت تر
شد.وقتی که رضا فارغی به دلیل مصدومیت دیگر نتوانست بازی
کند وسه بازیکن دیگر آلومینیوم هم به دلیل گرفتگی کشاله
عضله ران تنها در بازی راه می رفتند فشار زیادی روی سایر
بازیکنان آمد تا باالخره این بازی با نتیجه چهاربرصفر به سود
شاگردان جمادی پور به پایان رسید .دراین بازی البدر بندرکنگ
بازی بسیار زیبا و دیدنی از خود به نمایش گذاشت ولی نوجوانان
آلومینیوم المهدی هیچ چیز برای گفتن نداشتند وتنها دلیل این
کار هم عدم حمایت از این نوجوانان وسرمایه های فوتبال استان
است.
نوجوانان آلومینیوم ساعت  9صبح از جلو درب ورزشگاه تختی
با اتوبوس روانه بندرکنگ شدند وساعت یک ظهر با خستگی تازه
نهار صرف کردندواین یعنی یک کار غیراصولی واشتباه که اگر
این نوجوانان کمی حامی داشتند وحداقل شب قبل از بازی به
بندرکنگ می آمدند شاید بازی بهتری به نمایش می گذاشتند.
باید این واقعیت را پذیرفت که اگر هدایت تیم نوجوانان آلومینیوم
المهدی برعهده مجید ذاکری نبود این تیم تا این جا کار هم نمی
رسید .ذاکری به تنهایی درتیم همه کاره بود وبه جای این که
تمرکز کافی روی مربیگری خودش داشته باشد مجبور بود به
کمک تدارکات وپزشکیار خودشان هم بیاید .در جدول رده بندي
گروه پنجم تيم البدر بندركنگ باكسب  ١٣امتياز صدرنشين
است  ،مس كرمان و شاهين بوشهر به ترتيب با دو و يك بازي
كمتر با كسب  ٩امتيازدوم و سوم هستند ،تيم هاي فجر شهيد
سپاسي شيراز  ،توانير بندرعباس و آلومينيوم هرمزگان هم با
كسب  ٤ ، ٧و يك امتياز نيمه دوم جدول را تشكيل مي دهند.

عکس //محمد کرمی-صبح ساحل

گروه ورزشی :
در حالی نیم فصل اول مسابقات لیگ دسته یک به پایان رسید
که نتایج بسیار ضعیف تیم فوتبال آلومینیوم به درد مشترک
همه فوتبال دوستان هرمزگانی تبدیل شده است .آلومینیومی
که روزی در لیگ برتر حضور داشت اما در حال حاضر برای
سقوط نکردن به لیگ دسته دوم کشور تالش می کند .در ابتدای
مطلب روی سخن ما با سرخاب سرمربی این تیم است  .آقای
سرمربی در  9بازی که هدایت این تیم را برعهده داشته است
فقط موفق به کسب  6تساوی و  3باخت شده است و هیچ
بردی هم کسب نکرده است و جالب این که هیچ وقت هم آقای
سرخاب دلیل نتیجه نگرفتن این تیم را فنی عنوان نکرده است
و همیشه با ذکر دالیلی چون اشتباهات بازیکنان  ،بدشانسی و
مشکالت مالی خود را از هر نوع اشتباهی مبرا دانسته است در
ضمن اگر نتایج دو فصل قبل آقای سرخاب را هم به نتایج امسال
ایشان اضافه کنیم به این نتیجه تلخ می رسیم که جناب سرمربی
 14مسابقه است در قامت سرمربی آلومینیوم هیچ بردی کسب
نکرده است البته می توانیم به کارنامه درخشانشان باخت به تیم
نوزدهم جدول و تساوی برابر تیم بیستم جدول در حالی که تیم
موردنظر از دقیقه  20مسابقه ده نفره شده بود را هم اضافه کنیم.
حال آقای سرخاب آیا این نتایج ضعیف برای استعفای شما کافی
نیست ؟ آیا فقط سقوط شما را راضی به استعفا خواهد کرد ؟ ما
در این که شما اسطوره فوتبال استان و مایه افتخار فوتبال این
دیار بوده اید هیچ شکی نداریم اما یادآوری یک نکته برای آقای
سرخاب ضروری است زمانی که علی پروین اسطوره فوتبال ایران
و پرسپولیس به این نتیجه رسید که دیگر بازدهی الزم را روی
نیمکت سرخ ها ندارد اعطای سرمربیگری را به لقایش بخشید و
به پست های مدیریتی روی آورد و حال ما این سوال را از آقای
سرخاب داریم آیا شما هنوز به اینچنین نتیجه ای نرسیدهاید ؟
البته از همین االن هم باید این نکته را به آقای سرمربی گوشزد

کنیم که در صورتی با تیم آلومینیوم به دسته پایین تر سقوط
کردند از ذکر مشکالت مالی به عنوان دلیل سقوط پرهیز کنند
چون آقای سرخاب روزی که هدایت تیم را پذیرفتند به این
مشکالت اشراف کامل داشتند حال اگر االن هم متوجه این
مشکل شده اند هنوز برای استعفا دادن دیر نشده است تا خود
را از عامل سقوط شدن برهانند اما باز هم تاکید می کنیم که
اینچنین دالیلی در پایان فصل پذیرفتنی نیست .البته ذکر این
نکته هم در مورد مشکالت مالی تیم های استان جالب است که
تیم آذرخش سرخون نماینده استانمان در لیگ برتر فوتسال که
از لحاظ مالی هم در شرایط نابسامانی قرار دارد با کسب نتایج
بسیار خوب در میانه های جدول قرار دارد و عوامل این تیم هیچ
وقت نبود پول را دلیل نتیجه نگرفتن عنوان نکرده اند.
در ادامه مطلب هم بد نیست عملکرد آقای مدیرعامل باشگاه را
مورد موشکافی قرار دهیم مدیرعاملی که میان این همه حواشی
و نتایج ضعیف هیچ نوع عکس العملی از خود نشان نداد و
فقط سکوت اختیار کرد و شاید هم اصال متوجه نشده اند که
سرمربی قبلی آلومینیوم که اواسط نیم فصل ظرف مدت دو روز
با استعفای ایشان موافقت کردند در  10بازی موفق به کسب 3
برد شد اما سرمربی جایگزین ایشان در  9بازی هیچ بردی را
کسب نکرده است در واقع اینچنین تغییرات نسنجیده ای است
که ذهن هواداران فوتبال را متالطم می کند و از نوع باشگاهداری
در استانمان ناامید می کند.
حال ازایشان سوال می کنیم شما به کدام دلیل در ابتدای فصل
با جدایی نامجو مطلق موافقت کردید؟ آیا هنوز به اشتباهات خود
در انتخاب سرمربی پی نبرده اید ؟ آیا هنوز متوجه نتایج ضعیف
تیم نشده اید ؟ آیا هنوز کاسه صبرتان لبریز نشده است ؟ آیا
فقط سقوط شما را وادار به عکس العمل خواهد کرد ؟ البته شاید
هم استعفای خود شما بهترین راه حل باشد تا فوتبال استان از
* علیرضا محمدی
سومدیریت شما رهایی پیدا کند.

چــــهرههــــــا

رئیس اداره ورزش وجوانان رودان گفت :از اول لغایت ششم دی ماه شهرستان رودان
میزبان لیگ منطقه ای دسته سوم فوتسال کشور است   .یگانه مهررییس اداره ورزش
و جوانان شهرستان رودان   اظهارداشت :این مسابقات باحضورتیم هایی از استان
های فارس،سیستان وبلوچستان،بوشهر وسه تیم از هرمزگان درسالن شهید جعفری
برگزار می گردد .وی همچنین از حضور سه وزنه بردار جوان به اردوی آمادگی تیم ملی
وزنهبرداری جوانان در استان فارس خبردادوافزود :قاسم زاده  ،احمدی و شریفی به
همراه روح ا ...احمدی به عنوان مربی به این اردو اعزام شدند وابراهیم داوری به زودی
دراردوی پیشکسوتان تیم ملی وزنه برداری که دربندرعباس برگزار خواهد شد اعزام می
شود.یگانه مهر بیان داشت :ورزش رودان از استعدادهای بسیار خوبی برخورداراست وبا
حمایت از آن ها می شود مقام های خوبی در سطح کشوربرای هرمزگان به دست آورد.
وی گفت  :یکی از این استعدادها مجید عسگری است که توانسته نام هرمزگان وایران را
در آسیا وجهان سربلند کند.

دوست دارم به پیراهن ایران خدمت کنم

ایران

هفته پایانی رقابت های لیگ دسته اول فوتبال آزادگان ؛

آلومینیوم المهدی باز هم باخت

گروه ورزشی//محمود رئیسی

روز پایانی دور رفت رقابت های دسته اول آزادگان با ناکامی تیم
صدرنشین فجر سپاسی و قهرمانی پیکان به پایان رسید.

در هفته پایانی رقابت های دسته اول آزادگان فجر سپاسی که
هفتههای متوالی صدرنشین لیگ بود در دیدار خانگی با نفت آبادان
مغلوب این تیم شد تا قهرمانی دور رفت را از دست بدهد .تیم پیکان
که چند هفته ایی پشت سر فجر گام بر می داشت در هوای سرد
اردبیل تیم شهرداری این شهر را شکست داد تا عالوه بر صعود به
صدر جدول قهرمانی دور رفت را هم به نام خود بزند.در حالی که با
برگزاری بازی های هفته نوزدهم دور رفت لیگ آزادگان به پایان
رسیده و تیم ها می بایستی به تعطیالت نیم فصل بروند ولی برای
این که بازی های دسته اول و لیگ برتر به طور همزمان به پایان
برسد  ،تیم های دسته اولی پنج شنبه  2دی هفته بیستم بازی ها را
برگزار می کنند و پس از آن تعطیالت نیم فصل شروع خواهد شد.
پارسه تهران  -3آلومینیوم هرمزگان 2
شكست از تيم قعر جدولي
گل ها  :محمد ابراهیم رضا زاده ( ، )9مرتضی رنجبر ( - 49پنالتی)
و امیر حسین موسی زاده ( )90برای پارسه  -اکبر صغیری ( 2و
 - 40پنالتی) برای آلومیینوم المهدی
شاگردان سرخاب به تیم قعرجدولی پارسه هم باختند.تیم آلومینیوم
المهدي هرمزگان در هفته نوزدهم و پایانی از دور رفت مسابقات لیگ
دسته اول فوتبال باشگاه های کشور مقابل تیم پارسه تهران شکست
خورد تا سریال ناکامی های متوالی این تیم به قسمت سیزدهم برسد.
شاگردان عباس سرخاب در حالی در ورزشگاه صنایع دفاع تهران
مقابل تیم قعرجدولی پارسه شکست خوردند که تا پایان نیمه نخست
از حریف خود پیش بودند.در این مسابقه ابتدا اکبر صغیری در دقیقه
دوتیم آلومینیوم را پیش انداخت اما محمد ابراهیم زاده دقیقه  ۹کار
را به تساوی کشاند .در ادامه باز هم تیم آلومینیوم المهدي در دقیقه
 ۴۰توسط اکبر صغیری از روی نقطه پنالتی به گل دوم دست یافت
تا نیمه نخست با همین نتیجه به پایان رسد.در نیمه دوم پارسه تیم
برتر میدان بود و مرتضی رنجبر دقیقه  ۴۹از روی نقطه پنالتی و
امیر حسین موسی زاده دقیقه  ۹۰دوبار دروازه آلومینیوم المهدي
را باز کردند تا این مسابقه در نهایت با برتری  ۳بر  ۲تیم پارسه به
پایان برسد.با ثبت این نتیجه آبی پوشان هرمزگانی پس از گذشت
 ۸۵روز از آخرین پیروزی خود در لیگ دسته اول باز هم در حسرت
کسب پیروزی باقی ماندند.شاگردان سرخاب از روز  ۲۵شهریور و
برتری  ۲بر صفر مقابل فوالد یزد در هفته ششم ،موفق به چشیدن
طعم پیروزی نشده اند.این تیم در  ۱۳بازی گذشته  ۹مساوی و ۴
باخت کسب کرده است.تیم آلومینیوم المهدي با قبول شکست مقابل
پارسه با  ۱۹امتیاز به مکان شانزدهم جدول رده بندی سقوط کرد.
اضافه می شود که تیم آلومینیوم المهدي هرمزگان از ابتدای فصل با
مشکالت مالی زیادی دست و پنجه نرم می کند و شاید یکی از دالیل
اصلی کسب نتایج ضعیف این تیم پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان و
کادرفنی باشد.مشکالتی که البته باعث شد تا داود حقدوست سرمربی
سابق تیم آلومینیوم المهدي پس از پایان رقابت های هفته دهم از
سمت خود کناره گیری کند و عباس سرخاب سکاندار جدید این
تیم شود.تیم آلومینیوم المهدي در  ۹مسابقه گذشته و با هدایت
سرخاب صاحب ۳باخت و  ۶مساوی شده است.این در حالیست که
آبی پوشان در  ۱۰بازی ابتدایی و با هدایت داود حقدوست  ۳برد۳،
باخت و  ۴مساوی کسب کرده بودند.حاشیه بازی  :در پایان بازی بین
بازیکنان نیمکت نشین آلومینیوم و مربیان این تیم درگیری لفظی
به وجود آمد.
فجرسپاسی صفر -نفت آبادان 2
نفت قهرمانی را ازفجر گرفت
گل ها  :علی عبداله زاده ( )52و احسان عبدی ()73
فجرسپاسی که از شانس زیادی برای قهرمانی دور رفت
برخوردار بود ولی با شکست خانگی برابر نفت آبادان به رده دوم
سقوط کرد تا پیکان که در اردبیل از شهرداری این شهر عبور
کرد جای آن ها را در صدر جدول بگیرد .نفت آبادان که با مربیا
ن پرتغالی اش چهرهایی دفاعی داشت در دو هفته گذشته که با
مربیان بومی به مصاف حریفان رفت چهرهایی تهاجمی داشت و
موفق شد دومین برد خود را در شیراز برابر فجر سپاسی جشن
بگیرد .نفتی ها با این برد  27امتیازی شده و پس از ماشین

سازی در رده هفتم قرار گرفتند.
شهرداری اردبیل  -1پیکان تهران 2
قهرمانی پیکان در سبالن
گل ها  :پیمان رنجبری ( )62برای شهرداری  -جواد ضیغمی ()68
و مجتبی شیری ()73
پیکانی ها برای این که صدرنشین لیگ و قهرمان دور رفت شوند
میبایستی اول از سد شهرداری عبور می کردند و ثانیا فجرسپاسی
هم در شیراز مغلوب نفت آبادان می شد که از بخت خوب پیکانی ها
هر دو شرط عملی شد تا شاگردان علیرضا مرزبان قهرمانی دور رفت
را به نام خود ثبت کنند .شهرداری چی ها که چند هفته ایی بود
روی نوار خوشبختی گام بر می داشتند در دیدار با پیکان که به دلیل
آماده نبودن زمین مسابقه  15دقیقه دیرتر از موعد مقرر شروع شد
تالش زیادی کردند تا در خانه نبازند ولی بازی حساب شده پیکانیها
باعث شد تا شاگردان محمد احمدزاده به رغم بازی جسورانه در خانه
مغلوب شوند.
داماش گیالن  -2خونه به خونه بابل 1
داماش ترمز خونه به خونه کشید
گل ها  :محمد حیدری ( )4و سعید طالبی ( )21برای داماش -
علیرضا نظیف کار (-67پنالتی)
خونه به خونه بابل که تا هفته هجدهم رده سوم لیگ را در اختیار
داشت با شکست برابر داماش به درده چهارم سقوط کرد تا مس
کرمان پس از هفته ها به جای آنها در جایگاه سوم قرار بگیرد.
داماشیها همانطور که در بازی های قبلی خود در رشت برابر حریفان
ریز و درشت خود برنده شده بودند در دیدار با تیم مدعی خونه به
خونه هم تیم برتر میدان شدند تا با این برد تا رده سیزدهم جدول
صعود کنند.
ایران جوان بوشهر  -3آلومینیوم اراک صفر
هت تریک ایران جوان در پنالتی
گل ها  :اویس کرد جهان (-12پنالتی و  85پنالتی) و سجاد فیض
الهی ( - 82پنالتی)
دوئل استاد و شاگرد در دیدار تیم های ایران جوان و آلومینیوم با
سه گلی که بوشهری ها از روی نقطه پنالتی به ثمر رساندند به
سود شاگرد تمام شد.آلومینیوم اراک که هدایت آن بر عهده غالمرضا
دلگرم ؛ سرمربی اول فصل ایران جوان است در دیدار با میزبان
بوشهری خود سه بار از روی نقطه پنالتی دروازه اش گشوده شد تا
سعید مفتخر کمک مربی دلگرم که پس از او سرمربی ایران جوان
شده بود برابر استاد سه امتیاز کامل به حساب ایران جوان واریز کند.
ماشین سازی تبریز  - 2گل گهر سیرجان 1
بازی گرم در هوای سرد
گل ها  :امین قاسمی نژاد ( 49و  )66برای ماشین سازی  -مجتبی
بیژن (- 8گل به خودی)
دیدار تیم های ماشین سازی و گل گهر از همان آغاز بازی پر شور
و حرارت بود تا جاییکه تماشاگران حاضر در ورزشگاه سردی هوای
تبریز را حس نکردند .دروازه تیم ماشین سازی به رغم بازی هجومی
این تیم در همان دقایق نخست روی اشتباه مدافع میانی خودش باز
شد تا نیمه اول به سود گل گهر تمام شود .در نیمه دوم ماشینسازان
برای جبران گل خورده یکپارچه روی دروازه گل گهر یورش بردند و
با دو گلی که امین قاسمی نژاد به ثمر رساند در نهایت موفق شدند
حریف پرتالش خود را با نتیجه  2-1شکست دهند.گیتی پسند
اصفهان صفر -مس رفسنجان صفر
تنها بازی بدون گل
دیدار تیم های گیتی پسند و مس رفسنجان تنها بازی بدون گل در
آخرین هفته دور رفت رقابت های دسته اول بود .در این دیدار هر دو

تیم بیش از آنکه به فکر گلزنی باشند در پی بسته نگه داشتن دروازه
و گل نخوردن بودند که اتفاقا در این تفکر موفق هم بودند.
نساجی مازندران  - 2خیبر خرم آباد 1
نساجی برنده پرطرفدارها
گل ها  :هانی اسماعیلی ( 45و  )63برای نساجی  -حسین جودکی
( )56برای خیبر
تیم نساجی با پیروزی برابر نساجی دوئل تیم های پرطرفدار را به
سود خود به پایان برد تا با تصاحب سه امتیاز این دیدار  25امتیازی
شده تا رده نهم صعود کرد .در نیمه اول نساجی حمالت زیادی روی
دروازه خیبر داشت تا این که در دقیقه پایانی به گل رسید .خیبری ها
در این نیمه با چشم دوختن به ضدحمالت چشم به باز کردن دروازه
نساجی داشتند ولی دفاع خوب نساجی ضد حمالت آنها را عقیم
گذاشت .در نیمه دوم خیبر با در دست گرفتن نبض بازی گل تساوی
را به ثمر رساند ولی پس از آن عقب نشینی کرد تا نساجی صاحب
توپ و میدان شود و با به ثمر رساندن گل دوم برنده دیدار تیم های
مردمی و پرطرفدار لیگ شوند .حاشیه بازی  :در پایان بازی محمد
پهلوان زاده ؛ بازیکن تیم خیبر با داور مسابقه درگیر شد و به همین
دلیل داور به رغم اتمام بازی به او کارت قرمز نشان داد .این بازیکن
که اصالت بابلسری دارد فصل قبل هم که پیراهن ایران جوان را به تن
داشت در پایان بازی با نساجی حاشیه سازی کرده بود.
اکبر صغیری دومین گلزن لیگ یک
مهاجم آلومینیوم المهدی دومین گلزن برتر لیگ دسته اول فوتبال
باشگاه هاي كشور لقب گرفت.دور رفت مسابقات لیگ دسته اول
فوتبال باشگاه های کشور در حالی به پایان رسید که اکبر صغیری
مهاجم تیم آلومینیوم المهدي هرمزگان دومین گلزن برتر این پیکارها
لقب گرفت.اكبرصغیری در  ۱۹هفته گذشته لیگ دسته اول ۹ ،گل
برای تیم آلومینیوم المهدی به ثمر رسانده است.ضمن اینکه حمید
کاظمی مهاجم تیم نساجی مازندران با  ۱۰گل زده آقای گل این
پیکارهاست.تیم آلومینیوم هرمزگان تا پایان دور رفت (هفته نوزدهم)
لیگ دسته اول فوتبال با  ۳برد ۱۰،تساوی ۶ ،باخت ۲۰ ،گل زده۲۰ ،
گل خورده و کسب  ۱۹امتیاز در مکان شانزدهم قرار دارد.
اعالم آراي کميته انضباطي ليگ دسته اول فوتبال
دیدار تیم های ایرانجوان بوشهر و خیبر خرم آباد از سری رقابتهای
لیگ دسته اول برگزار شد و از سوی امید تهمورثی بازیکن تیم
ایرانجوان بوشهر تخلفاتی مبنی بر فحاشی نسبت به داور و ارتکاب
رفتار زننده با نماینده فدراسیون صورت گرفت.وی طبق بند های 4
و  5ماده  66آیین نامه انضباطی به  5جلسه محرومیت از همراهی
تیم خود و پرداخت  10میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.دیدار
دو تیم ماشین سازی تبریز و پارسه تهران برگزار و از سوی حیدر
جعفری ،مربی تیم ماشین سازی تبریز تخلفاتی مبنی بر اعتراضات
مکرر به داور که منجر به اخراجش شد ،صورت گرفت .وی به توبیخ
کتبی و پرداخت  10میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.سلمان
تاجدار ،مربی تیم پارسه تهران نیز به دلیل اعتراض به داور که منجر
به اخراجش شد ،با توبیخ کتبی مواجه و باید  10میلیون ریال جریمه
نقدی پرداخت کند.گفتنی است،داور جعفری ،تدارکات تیم ماشین
سازی تبریز به دلیل فحاشی به سه جسله از همراهی تیم خود محروم
و به پرداخت  20میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.همچنین
تیم ماشین سازی تبریز نیز به دلیل فحاشی تماشاگرانش به مقامات
فدراسیون به  20میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.مسابقه
تیمهای آلومینیوم هرمزگان و ایرانجوان بوشهردربندرعباس برگزار
شد و از سوی حامد امیر خانی ،بازیکن تیم ایرانجوان بوشهر تخلفی
همچون درگیری با افراد بیرون زمین به هنگام خروج ازتونل رخ داد.
وی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 10
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.تیم آلومینیوم المهدی
نیز به دلیل پرتاب سنگ از سوی تماشاگرانش به  20میلیون
ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار تیم های خیبر خرم آباد و فجر شهید سپاسی برگزار و از
سوی کالنتری ،مربی تیم فجر شهید سپاسی تخلفاتی مبنی بر
رفتار غیر مسئوالنه و اعتراض مکرر به داور بازی که در نهایت
منجر به اخراجش شد؛ رخ داد .وی به توبیخ کتبی و پرداخت
 10میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.تیم خیبرخرم آباد
نیز به دلیل فحاشی تماشاگرانش باید  20میلیون ریال جریمه
نقدی پرداخت کند.

دومین المپیاد ورزش های ساحلی دربندرعباس برگزار می شود
گروه ورزشی :

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس از برگزاری
دومین المپیاد ورزش های ساحلی در دیماه سال جاری خبرداد   .

محمدمهدی جهانبخش باعنوان این مطلب درنخستین
نشست هماهنگی برای برگزاری دومین المپیاد ورزش های
ساحلی گفت :سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برحسب
وظایفی که نسبت به ورزش دارد با همکاری دیگر ارگانها،
هیات ها وادارات به اجرای برنامه های ورزشی وفرهنگی
درطول سالجاری پرداخته است وعالوه براین وظایف از 16
تیم به طور مستقیم وغیرمستیم حمایت می کند.
وی از سیاست گذاری برای توسعه ورزش محالت
اظهارداشت:برنامه هایی مدونی برای توسعه ورزش محالت
پیش بینی شده واجرا می شود که این هفته دومین
همایش ورزش های خانوادگی همراه با بازارچه خیریه به
نفع کودکان مبتال به سرطان دربوستان غدیر برگزار می

شود.جهانبخش با اشاره به برگزاری نخستین المپیاد ورزش های
ساحلی گفت:درنخستین دوره برگزاری المپیاد ورزش های ساحلی
باز خورد خوبی داشت و ورزشکاران از آن استقبال کردند .البته کم

کاستیهایی وجود داشت که امیدواریم در دومین المپیاد کاستی
ونکاتی ضعف آن کمتر شود .مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی
شهرداری بندرعباس؛ تبلیغات واطالع رسانی به موقع می تواند
موثر باشد ودراین راستا هماهنگی های الزم اداره کل
ورزش،بسیج ورزشکاران ودیگر نهادها صورت گیرد.
درادامه این نشست معاون ورزشی اداره کل ورزش
وجوانان استان با اشاره به تعامل این اداره کل با سازمان
فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهارداشت:برای
بهتر برگزاری دومین المپیاد سعی شود از افراد باتجربه
در ورزش استفاده شود .خادمی افزود :برگزاری با کیفیت
مهم تر از تعدادرشتههای ورزشی است .دبیده رئیس هیات
فوتبال استان ،غیبی رئیس کمیته فوتبال ساحلی بخشنده
دبیرهیات والیبال ومعاون ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی
درخصوص بهتر برگزاری دومین المپیاد ورزش های ساحلی
پیشنهادهایی ارائه کردند.

شورای ورزش شهرستان سیریک
چهارمین جلسه شورای ورزش شهرستان سیریک به
ریاست معاونت فرمانداری سیریک وبا حضور اعضای
شورای ورزش شهرستان سیریک در سالن جلسات
فرمانداری برگزار شد  .آیین پرست سرپرست اداره ورزش
وجوانان شهرستان سیریک گفت :در شهرستان سیریک
پتانسیل ها وظرفیت های ورزشی زیادی نهفته است که
دراین چند مدت هم شاهد موفقیت ها وکسب عناوین
مختلف ورزشی درسطح استان وکشور شده ایم .
ابراهیم آئین پرست ادامه داد  :مشکالت زیادی هم
فراروی ورزش وورزشکاران سیریکی است که می توان
به کمبود اعتبارات جهت احداث اماکن ورزشی ،تجهیز
وتکمیل زیرساخت های ورزشی  ،نبود فضای سرپوشیده
برای استفاده بانوان ،نبود زیرساخت های مناسب ورزشی
دربخش بمانی علیرغم وجود استعدادهای ناب وبی نظیر
در آن بخش برشمرد .معاونت فرمانداری سیریک باتشکراز
سرپرست اداره ورزش وجوانان وهیئت های ورزشی
سیریک گفت  :باید سعی وتالش شورای ورزش شهرستان
برای ایجاد ورزش های ساحلی وآبی مفرح در سطح
شهرستان باشد .علم عباسی تصریح نمود  :احیای ورزش
بومی ومحلی هم بایددرستور کار قرار گیرید وشاهد رونق
این ورزش در سطح شهرستان باشیم .
یاسمن داودی در مرحله نهایی شطرنج بانوان
یاسمن داودی شطرنجباز مطرح استان هرمزگان با
ریتینگ بین المللی  1851که در حال حاضر باالترین
ریتینگ بانوان استان را دارد و در مسابقات جشنواره
سراسری بانوان کشور ضمن کسب مقام دهم به مرحله
نهایی مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان کشور راه یافت .این
شطرنجباز بر اساس اطالعیه فدراسیون شطرنج جمهوری
اسالمی ایران رسما برای شرکت در مرحله نهایی دعوت
شد.
کاراته در بندرلنگه
یک دوره مسابقات کاراته قهرمانی شهرستان در بخش
بانوان در سالن رزمی فجر بندرلنگه برگزارشد .دراین دوره
از مسابقات که با حضور  42کاراته کا از باشگاه های فجر،
میثم جنوب  ،اکسیژن و بسیج بندرلنگه برگزار شد تیم
فجر بندرلنگه عنوان قهرمانی را به دست آورد.
کاتا:رده رنگی نونهاالن:نداشهریاری(فجر)ا ول .زینب
آزادی(اکسیژن) دوم ،مبینا پیروی(فجر) و نرگس
ساالری(بسیج) مشترکا سوم
یلدا شهریاری(فجر) اول ،زهرا مداح(اکسیژن)دوم  ،الهه
سلیمانی و سارا پوریان(هر دو فجر)مشترکا سوم
آتنا احمدپور(فجر) اول ،الهه خلیفه(میثم جنوب)دوم  ،آمنه
امیری و ام البنین صادقیان(هر دو نفر فجر) مشترکا سوم
رده قهوه ای مشکی نونهاالن :مارال مقیمی اول  ،فاطمه
شرفی پوردوم  ،مهدیه مسعودی و آیدا دربان(هر چهارنفر
فجر)مشترکاسوم
یلدا حسین پوراول ،سعیده عسکری پوردوم  ،ملیکا جهرمی
و زینب رنجبری(هر چهارنفر فجر)مشترکا سوم
رده جوانان :نسترن امامی (اکسیژن)اول ،فاطمه
محمدیان(میثم جنوب)دوم ،سمانه ایزدی و فاطمه قدمی
شهربابک(هردو اکسیژن) مشترکا سوم
کومیته :رده نونهاالن رنگی :یلدا شهریاری(فجر)اول،
معصومه تیموری(فجر)دوم ،دریا راعی و یلدا رزوانی(هر دو
میثم جنوب)مشترکا سوم
آمنه امیری(فجر) اول ،ام البنین صادقیان(فجر)دوم  ،مبینا
جهرمی (فجر) و یلدا دریازموده(میثم جنوب) مشترکا سوم
رده نونهاالن قهوه ای مشکی:
فاطمه نیکوکاراول ،مارال مقیمیدوم ،فاطمه زیرک فالح
دوست و زهرا خناری نژاد(هر چهارنفر فجر) مشترکا سوم
یلدا حسین پور اول  ،زینب رنجبریدوم ،فاطمه شعبانی و
یکتا مالیی(هر چهارنفر فجر) مشترکا سوم
رده نوجوانان:
فاطمه محمدیان(میثم جنوب)اول  ،الهه خلیفه(میثم
جنوب) دوم  ،هانیه عزمی و مینا مالنسب(هر دو فجر)
مشترکا سوم
رده بزرگساالن :سمیه تکمار اول ،فاطمه تکماردوم ،هانیه
رضوانی و فاطمه عسکری پور(هر چهارنفر فجر) مشترکا
سوم
مسابقه بومی ومحلی بانوان درفین
از سوی اداره ی ورزش وجوانان بخش فین وباهمکاری
دهیاری روستای باغستان یک دوره مسابقه ی بومی محلی
بانوان در رشته ی (طناب زنی،هفت سنگ و طناب کشی)
برگزار گردید که درمسابقه طناب زنی فاطمه خاشکدان،
به عنوان نفر برتر انتخاب شد .در مسابقه هفت سنگ تیم
خانمها فاطمه مندلیا،جمیله بروسان،و فاطمه دبیب ،عنوان
اول را کسب کردند ودرمسابقه طناب کشی ،تیم خانم ها
نرگس دبیب ،فاطمه انصاف جو و مریم خورشیدزاده به
مقام اول را کسب کردند.کار هماهنگی و برگزاری این
مسابقه برعهده مریم مندلیا ،رابط ورزشی بانوان روستای
باغستان بود .در پایان به تیم ها ونفرات برتر هدایایی به
رسم یادبود از سوی اداره ورزش وجوانان اهداء شد.
اعزام بانوان ورزشکار بدمینتون فین به بندرعباس
از سوی هیات بدمینتون بخش فین وجیهه موسایی ،مینا
قنبری و شمس به اردوی  2روز مشترک کالس بازآموزی
بدمینتون که در شهر بندرعباس زیرنظر مدرس اعزامی
فدراسیون از شیراز برگزار شد اعزام شدند .مسوولیت هیات
بدمینتون بخش فین برعهده خانم مرضیه احمدی زاده
می باشد.
فوتبال پیشکسوتان
درادامه ی مسابقات فوتبال پیشکسوتان بخش فین از
مرحله نیمه نهایی دومسابقه برگزار شد  .دردیدار اول تیم
پیشکسوتان شهیدنجمی 3برصفر تیم پیشکسوتان کهتک
را شکست داد ودر دیگر مسابقه تیم رضوان با شکست
2برصفر تیم میثم راهی دیدار پایانی این مسابقات شد.
بدین ترتیب تیم های پیشکسوتان رضوان وشهید نجمی
دیدار فینال را برگزار می کنند وکهتک ومیثم نیز دیدار
ردهبندی را انجام می دهند.
هرمزگان میزبان سبک های آزاد کاراته
سرپرست هیات کاراته استان گفت :هرمزگان میزبان
مسابقات قهرمانی سیک های آزادکشور درچهارم دیماه
سالجاری خواهد بود.پردل رمضانی افزود :این مسابقات
در سه وزن  70 ، 65و  +75کیلوگرم برگزار می شود
وجوائز نفر اول  10میلیون ریال  ،نفر دوم  7میلیون
ریال ونفر سوم  5میلیون ریال درنظر گرفته شده است.
وی بیان کرد :تاکنون استان های کرمان ،فارس ،اصفهان،
یزد،سیستان وبلوچستان وبوشهر اعالم آمادگی کرده اند.
رمضانی از برگزاری استاژ فنی درباشگاه برق منطقه
ای خبردادوگفت:استاژ فنی با حضور مربیان وحید
خواجهحسینی ( کومیته) وعلی پورصمدی(کاتا) برای
کاراته های بانوان وآقایان برگزار می شود.

