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حرف جدایی افشارزاده جدی شد

شبیری درتیم ملی والیبال ساحلی
جهان

سونامی فساد در فیفا

رئیس سابق فیفا و دو تن از دستیاران او به باال کشیدن  80میلیون دالر از
سرمایه فیفا متهم شده اند این درحالی است که اتهاماتی هم به رئیس جدید
فدراسیون جهانی فوتبال وارد شده است و او هم باید پاسخگو باشد .رسوایی در
فوتبال همچنان ادامه دارد و با وجود انتخاب رئیس جدید فیفا به نظر می رسد که
رشته محبوب فوتبال هنوز به ساحل آرامش نرسیده است و وضعیت بحرانی تر از
آنچه که تصور می شد است.کمیته اخالق فیفا در جدیدترین تحقیقات خود سپ
بالتر رئیس سابق فیفا و ژروم والکه و مارکوس کاتنر دو دستیار بالتر را به تقسیم
کردن  80میلیون دالر از ثروت فیفا بین خود متهم کرد و اعالم کرده که این سه
نفر در  5سال اخیر از فعالیت خود در فدراسیون بین المللی فیفا این رقم نجومی
را تصاحب کردهاند.

بر اساس اخبار منتشر شده ظاهرا جدایی بهرام افشارزاده از استقالل بار دیگر جدی
شده است.ظاهرا کالف پیچیده مدیریت استقالل در حال باز شدن است .به این ترتیب
که بر اساس اخبار کسب شده بهرام افشارزاده بار دیگر تا آستانه کنار رفتن از صندلی
مدیرعاملی این باشگاه پیش رفته و بار دیگر نام گزینههایی مثل قنبرزاده در اطراف
باشگاه استقالل شنیده میشود.
این در حالی است که به نظر میرسید با اتفاقات یک هفته گذشته جدایی افشارزاده
از استقالل منتفی شده است ولی ظاهرا افشارزاده جایش را به فرد دیگری خواهد داد.
همچنین به نظر می رسد با نظر وزیر ورزش احتماال تغییرات وسیعی در هیات مدیره
استقالل رخ خواهد داد و در این میان نجفنژاد عضو تقریبا ثابت هیات مدیره استقالل
در سالهای گذشته جایش را قطعا به فرد دیگری میدهد.
همه این اتفاقات در حالی رخ میدهد که استقالل در آستانه فصل نقل و انتقاالت قرار
دارد و به تازگی علیرضا منصوریان را به عنوان سرمربی خود انتخاب کرده است.

مــیـــز خـبـــــــــــــــــر

گــــزارش خبـــــری

مرحله دوم مسابقه انتخابی تیم ملی
کاراته کای هرمزگانی در مرحله دوم مسابقه انتخابی تیم ملی
حضور خواهد یافت .سمیه تکمار کاراته کای هرمزگانی در
مرحله دوم مسابقه انتخابی تیم ملی کاراته بزرگساالن کشور به
مصاف رقبای خود می رود.در این پیکارها تکمار برای پوشیدن
پیراهن تیم ملی در وزن منهای  50کیلوگرم با حریفان خود
رقابت خواهد کرد.در پایان مسابقه انتخابی نفرات اول و دوم هر
وزن به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت خواهند شد.
اضافه می شود که سمیه تکمار در مرحله نخست مسابقه انتخابی
تیم ملی به نشان برنز دست یافت.

رییس هیات تیر و کمان هرمزگان:

ورزش بخشی از هویت مردم است
گروه ورزشی :

رییس هیات تیر و کمان هرمزگان
گفت :صنایع و دستگاهها در حمایت
از رشتههای ورزشی و ورزشکاران
شهرداری بندرعباس را الگو قرار
دهند.

ارتباط با تیمهای ورزشی هستند و شهرداری در این زمینه الگویی
برای دیگر دستگاهها است.باوقار کسب اعتبار برای ورزش استان
هرمزگان در رشتههای مختلف ورزشی را یکی از دستاوردهای
حمایت شهرداری بندرعباس از تیمهای مختلف ورزشی در حوزه
بانوان و آقایان برشمرد و ادامه داد :این در حالی است که شهرداری
با محدودیت در تامین اعتبار در بخشهای مختلف مواجه بوده
و رکود در ساخت و ساز و  ...موجب افت درآمدهای شهرداری
شده است.
وی افزود :مدیران باید به ورزش و دستاوردهای آن در نشاط
سازمان و دستگاه مربوطهشان و همین طور در اجتماع باور داشته
باشند.رئیس هیات تیر و کمان استان هرمزگان ورزش را بخشی
از هویت مردم استان و عالقهمندی خاص آن ها برشمرد و گفت:
میزان گرایش به ورزش در میان مردم هرمزگان در مقایسه با
دیگر استانها رتبه و جایگاه خوبی دارد و امیدواریم با رفع رکود
در بنگاههای اقتصادی استان شاهد افزایش حمایت از ورزش در
سطوح حرفهای و عمومی آن باشیم.

عکس //محمد کرمی-صبح ساحل

اسالم باوقار در نشست با فعاالن
رشته تیر و کمان در استان
هرمزگان اظهار کرد :رشد ورزش هرمزگان به حمایت وابسته
است و دستگاهها ،سازمانها و صنایع باید در قبال ورزش هرمزگان
احساس مسوولیت کنند .وی افزود :صنایع استان آنطور که باید و
شاید از ورزش حمایت نمیکنند و این در حالی است که مجرای
قانونی برای حمایت از تیمهای ورزشی در این صنایع وجود دارد.
رئیس هیات تیر و کمان استان هرمزگان ادامه داد :شهرداری
بندرعباس به تنهایی بیش از  15رشته و تیم ورزشی را مورد
حمایت قرار داده است و جمعیت زیادی از ورزشکاران استان در

نخستین دوره آزمون سطح بندي ژيمناستيك عمومي در هرمزگان برگزار شد
گروه ورزشی :

نخستین دوره آزمون سطح بندي
ژيمناستيك عمومي استان هرمزگان
در سال  ٩٥برگزار شد .

اولين دوره آزمون سطح بندي
ژيمناستيك عمومي استان
هرمزگان كه به منظور شناخت
سطح كيفي ورزشكاران اين رشته
برگزار شد.حامد جباري زاده رئيس
هيات ژيمناستيك استان هرمزگان در اين باره گفت  :در طول سه
سال گذشته هيات ژيمناستيك استان  ،جبران كمبود هاي ساليان
گذشته اين رشته را در دستور كار خود قرار داده و با برنامه ريزي
بسيار دقيق به دليل حضور ورزشكاران كم سن و سال از يك سو و از
طرفي شهرت ورزش ژيمناستيك به عنوان ورزش پايه و مادر  ،كنترل
دقيق حركات و ارزيابي سطح پيشرفت ورزشكاران با ايجاد شور و
شوق و انگيزه را رسالت خود دانسته كه با همفكري و مشاورههاي
متعدد با خبره ترين اساتيد ژيمناستيك كشور به دنبال احقاق اين
رسالت هستيم .
جباري زاده هدف از اجراي آزمون هاي سطح بندي نظارت و

ارزيابي ورزشكار از بدو ورود به ژيمناستيك دانست و عنوان كرد :
ژيمناستيك تنها رشته ورزشي است كه مي تواند خروجي به تمامي
رشته هاي ديگر دهد كه بايد جهت احقاق اين موضوع دقت و نظارت
ويژه تري بر ورزشكار داشت  .وي افزود  :سطح بندي ژيمناستيك از
 ١٥مرحله تشكيل مي شود كه نحوه طراحي اين آزمون ها به شكلي
است كه هر ورزشكار از زمان شروع هر سه ماه در سطوح  ١تا ، ٤
هر چهار ماه در سطوح  ٥تا  ١٠و هر شش ماه از سطوح  ١١تا  ١٥با
كنترل ويژه و استفاده از بهترين داوران استان و كشور مورد ارزيابي
قرار مي گيرد و در صورت بهبود كيفيت گواهينامه قبولي سطح به وي
تعلق خواهد گرفت و پس از آن از مرحله عمومي وارد مرحله قهرماني
خواهد شد  .در پايان رئيس هيات ژيمناستيك استان درباره اهداف
سال پيش رو اين هيات عنوان كرد  :سال جاري را با هدف سال
موفقيت بيش از پيش ژيمناستيك استان در تقويم ورزشي هيات
برنامه ريزي نموده ايم كه اميدواريم با توكل به خدا به اين اهداف نه
چندان دور از دسترس برسيم .
آزمون سطح بندي ژيمناستيك عمومي استان هرمزگان با هدف
شناخت پيشرفت سه ماهه ورزشكاران در سالن خانه ژيمناستيك
بندرعباس در دو بخش دختران و پسران با شركت  ٤٥٠ورزشكار
دختر و پسر از سراسر استان برگزار شد.

پنج تیم لیگ برتری سابق در لیگ دسته دوم فصل جدید

گروه ورزشی :
در لیگ دسته دوم فصل  96-95شاهد حضور پنج تیم
سابق لیگ برتری فوتبال ایران خواهیم بود.
سقوط آزاد تیم های لیگ برتری به دسته های پایین تر حداقل در
چند فصل اخیر امر غیر طبیعی در فوتبال ایران محسوب نمیشود
و مخصوصا در یک دهه اخیر به دفعات شاهد نزول تیم ها از سطح
اول فوتبال ایران به لیگ های دسته دوم یا حتی سوم بودیم.
با این حال در اتفاقی که در فصول اخیر کمتر اتفاق افتاده است در
لیگ دسته دوم فصل آینده شاهد حضور  5تیم سابق لیگ برتری
خواهیم بود که در ادامه این  5تیم را مرور خواهیم کرد.
آلومینیوم المهدی هرمزگان
(فصل سقوط از لیگ برتر )92-91
تیم زرد پوش جنوبی پس از سقوط از لیگ برتر در فاصله سه فصل
به لیگ دسته دوم سقوط کرد.آلومینیوم المهدی در فصول اخیر
لیگ دسته اول همواره از تیم های خوب این لیگ محسوب می شد
و حتی در فصل  91-90به عنوان صدرنشین گروه خود جواز حضور
در لیگ برتر را نیز به دست آورده بود با این حال مشکالت شدید
مالی،این تیم جنوبی را در پایان لیگ دسته اول فصل  95-94روانه
مسابقات لیگ دسته دوم کرد.
پاس همدان (فصل سقوط از لیگ برتر )90-89

تیم فوتبال پاس که برای سالیان در تهران فعالیت
می کرد و در زمان حضور در تهران سابقه قهرمانی
در آسیا را نیز در کارنامه داشت در سال  1386به
شهر همدان منتقل شد و در پایان لیگ برتر فصل
 90-89به لیگ دسته اول سقوط کرد.سبز پوشان
همدانی پس از  5فصل حضور در لیگ دسته اول
در پایان لیگ یک فصل  95-94به لیگ دسته دوم
سقوط کردند و فصل آینده را باید در این لیگ
روزگار سپری کنند.
داماش گیالن
(فصل سقوط از لیگ برتر )93-92
تیم پر هوادار شمالی در مدت تنها دو فصل از لیگ
برتر تا لیگ دسته دوم سقوط کرد.این تیم نیز همچون آلومینیوم
هرمزگان به دلیل مشکالت شدید مالی فصل به فصل ضعیف تر
شد تا جایی که در پایان لیگ یک فصل  95-94به لیگ دسته
دوم سقوط کرد.
شاهین بوشهر (فصل سقوط از لیگ برتر )91-90
تیم ریشه دار جنوبی پس از سقوط از لیگ برتر تا لیگ دسته سوم
نیز سقوط کرد با این حال با کمک مسئولین شهر بوشهر فصل
گذشته شاهد احیای این تیم بودیم و شاهین بوشهر موفق شد تا
با در اختیار گرفتن امتیاز تربیت ایالم حداقل از لیگ دسته سوم
رهایی پیدا کند و در یک سطح باالتر به فعالیت خود ادامه دهد.
شهرداری تبریز (فصل سقوط از لیگ برتر )91-90
تیم فوتبال شهرداری تبریز بر خالف چهار تیم فوق هیچ گاه به
لیگ دسته دوم سقوط نکرده با این حال این تیم پس از سقوط از
لیگ برتر در دو مقطع مجبور به شرکت در مسابقات لیگ دسته
دوم شد.این تیم یک بار به دلیل مساله تبانی در شرایطی که از
لیگ یک به لیگ برتر صعود کرده بود با رای فدراسیون فوتبال
راهی لیگ دسته دوم شد و بار دیگر به دلیل جا به جایی امتیاز
این تیم با ماشین سازی تبریز شاهد حضورش در لیگ دسته دوم
بودیم.شهرداری تبریز نیز فصل آینده را باید در لیگ دسته دوم
روزگار سپری کند.

مینی بسکتبال هرمزگان:

پدیده بندرعباس با اقتدار قهرمان شد

گروه ورزشی :

تیم پدیده بندرعباس با اقتدار
مقام قهرمانی مینی بسکتبال
استان هرمزگان راکسب کرد.

دراین دوره از رقابت ها شش تیم
استقالل زرین قشم  ،سبزپوشان
بندرلنگه  ،بسیج حکمی میناب
 ،پدیده بندرعباس و هیاتهای
بسکتبال رودان و حاجیآبادحضور
داشتند وبازی های خود را به
صورت دوره ای به مدت سه روز درخانه بسکتبال برگزار کردند.تیم
پدیده با  5برد پیاپی در جایگاه قهرمانی قرار گرفت و تیمهای بسیج

حکمی میناب و سبزپوشان
بندرلنگه مقام های دوم وسوم
را از آن خود کردند .تیم رودان
نیز عنوان چهارمی این رقابت
ها را به خودش اختصاص داد.
تیم هیات بسکتبال حاجیآباد
پدیده این دوره ازمسابقات
شناخته شد.مراسم پایانی
باحضور حیدری بلوکی ریئس
هیات بسکتبال استان  ،رضایی
ریئس هیات بسکتبال شهرستان بندرعباس برگزار شد و جام
وحکم قهرمانی به تیم های برتر اهدا شد.

چــــهرههــــــا

بازيكن واليبال ساحلي هرمزگاني به تيم ملي بزرگساالن دعوت شد.
محمد رضا شبيري بازيكن جوان واليبال ساحلي هرمزگان از سوي كيوداي مربي برزيلي
به تيم ملي واليبال ساحلي بزرگساالن دعوت شد .شبيري سابقه حضور در تيم هاي ملي
نوجوانان و جوانان در كارنامه خود د ارد و در سال  ٢٠١٤با تيم ملي نوجوانان در المپيك
نوجوانان جهان در نانجينگ چين به عنوان ملي پوش بازي كرده است.
شبیری در خصوص انتخابش به صبح ساحل گفت :افتخار می کنم که به عنوان یک
هرمزگانی در تیم ملی حضوردارم و امیدوار هستم بتوانم جواب اعتماد مربیان را در تیم
ملی بدهم  .وی بیان داشت  :اردو کیش آخرين اردوي تيم ملي واليبال ساحلي قبل از
اعزام به مسابقات انتخابي المپيك در استراليا است و امیدوار هستم که در این اردو خوب
بدرخشم ودرترکیب اصلی تیم ملی قرار بگیرم.
ملی پوش هرمزگانی والیبال ساحلی گفت :خوشبختانه والیبال ساحلی هرمزگان جایگاه
بسیار خوبی در کشور دارد و می تواندبه کمک مسووالن قطب اصلی والیبال ساحلی
در ایران باشد.

ایران

آشنایی با جغرافیای فصل جديد لیگ یک فوتبال باشگاه های کشور؛

هرمزگان فصل بدون تیم را تجربه خواهد کرد
گروه ورزشی//محمود رئیسی

با پیروزی پارس جنوبی برابر نفت و گاز گچساران تکلیف  18تیم

حاضر در مسابقات لیگ دسته اول فصل  96-95مشخص شد.
به همین بهانه نگاهی مي اندازيم به جغرافیای لیگ یک در فصل
جدید و خواهیم فهمید چه شهرهای از ایران در این دوره در لیگ
یک خودنمایی خواهند کرد .لیگ یک در فصل جدید با حضور 18
تیم در یک جدول واحد برگزار خواهد شد.
در این دوره از رقابت های لیگ یک فوتبال باشگاه های کشور استان
هرمزگان که برای یک دهه همواره نماینده یا نمایندگانی در لیگ
دسته اول داشت فصل آینده از جغرافیای لیگ دسته اول حذف
شده است و تیمی در این رقابت ها ندارد  .حضور هرمزگان در لیگ
یک با خرید امتیاز استقالل کیش برای شهرداری بندرعباس شروع
شد وپس از چند سال حضور این تیم در این رقابت ها آلومینیوم
المهدی هم پا به رقابت های لیگ یک گذاشت اما در این فصل هردو
نماینده هرمزگان به جای بازی کردن در لیگ یک در رقابت های
لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور بازی می کنند .همچنین
منطقه شمال غرب کشور هم پس از سال ها نماینده ای در لیگ
دسته اول نخواهد داشت جایی که پس از صعود ماشینسازی به لیگ
برتر و سقوط شهرداری اردبیل به لیگ دسته دوم فصل آینده این
خطه در مسابقات لیگ دسته اول نماینده ای نخواهد داشت.
در این میان استان کرمان همچون دو فصل گذشته در فصل جدیدنیز
با داشتن سه نماینده بیشترین نماینده را در لیگ یک خواهد داشت.
مس کرمان،مس رفسنجان و گل گهر سیرجان سه نماینده از سه
شهرستان مختلف استان کرمان خواهند بود.
الزم به ذکر است که در فصول  94-93و  95-94نیز این سه تیم با
حضورشان در لیگ دسته اول استان کرمان را از نظر تعداد نماینده
در لیگ دسته اول در رتبه اول قرار داده بودند.بعد از استان کرمان 5
استان مازندران،گیالن،تهران،بوشهر و خوزستان با داشتن دو نماینده
در فصل آینده مسابقات لیگ دسته اول بیشترین تعداد نمایندگان را
به خود اختصاص داده اند.مازندران همچون فصل گذشته در این فصل
نیز دو نماینده در لیگ یک خواهد داشت و فوتبال دوستان مازنی این
فرصت را دارند تا حداقل برای یک فصل دیگر دربی حساس نساجی-
خونه به خونه را تماشا بکنند.در استان همجوار مازندران یعنی گیالن
نیز شاهد حضور دو تیم خواهیم بود.جایی که با حضور سپیدرود و
ملوان یکی از قدیمی ترین دربی های فوتبال ایران را می توانیم پس
از سال ها مشاهده کنیم.همچنین بازی تیمهای گیالنی و مازندرانی
مخصوصا بازی سپیدرود-نساجی و ملوان-نساجی نیز حساسیت های
فراوانی به همراه خواهد داشت.
خوزستان مانند فصول گذشته در این فصل نیز بیش از یک نماینده
در لیگ یک خواهد داشت.نفت مسجدسلیمان و استقالل اهواز دو
نماینده خوزستان در لیگ دسته اول فصل  96-95خواهند بود.استان
همسایه خوزستان یعنی بوشهر نیز در این فصل دو نماینده خواهد
داشت.پارس جنوبی جم و ایرانجوان بوشهر دو نماینده این استان در
لیگ یک فصل  96-95خواهند بود.الزم به ذکر است که آخرین بار
در لیگ یک فصل  92-91استان بوشهر دو نماینده در لیگ یک
داشت.در آن فصل شاهین و ایرانجوان دو نماینده استان بوشهر در
لیگ دسته اول بودند .تهران نیز همچون فصول اخیر در این فصل
بیش از یک نماینده در لیگ دسته اول خواهد داشت.البته هر دو
نماینده استان تهران در این فصل با نمایندگان فصول اخیر این استان
در لیگ یک تفاوت خواهند داشت.راه آهن و بادران دو نماینده استان
تهران در لیگ یک فصل  96-95خواهند بود.این در حالی است
که در فصول اخیر تیم هایی چون پارسه،پیکان،نیرویزمینی،کاوه و
استیل آذین نمایندگان این استان در لیگ دسته اول بودند.
پنج استان لرستان،البرز،فارس،مرکزی و یزد نیز فصل آینده یک
نماینده در مسابقات لیگ دسته اول خواهند داشت.در این میان
استان البرز برای اولین بار پس از گذشت  15فصل از مسابقات لیگ
دسته اول صاحب نماینده ای در این لیگ شده است.
اکسین البرز اولین تیم از این استان است که با صعود از لیگ دسته
دوم به لیگ دسته اول جواز حضور در این مسابقات را به دست
آورده است.الزم به ذکر است که این تیم تنها نماینده استان البرز
در مسابقات کشوری در فصل آینده خواهد بود.خیبر خرم آباد
نیز با توجه به سقوط پاس همدان تنها نماینده استان های غرب
کشور در مسابقات لیگ دسته اول خواهد بود.به ترتیب فجرسپاسی
شیراز،آلومینیوم اراک و فوالد یزد همچون فصل گذشته نمایندگان
استان های فارس،مرکزی و یزد در لیگ دسته اول خواهند بود.
اما در لیگ دسته اول فصل آینده شاهد حذف شدن استان هایی
از جغرافیای لیگ یک خواهیم بود که در فصول اخیر همواره یک
پای ثابت مسابقات لیگ دسته اول بودند.استان اصفهان مثل استان
هرمزگان پس از سه فصل حضور در جغرافیای لیگ دسته اول در
مسابقات پیش روی لیگ دسته اول با توجه به سقوط گیتیپسند
نماینده ای نخواهد داشت.استان های شرقی کشور هم در فصل
آینده همچون فصلی که گذشت در جغرافیای لیگ دسته اول جایی
نخواهند داشت.بدین ترتیب  18تیم لیگ یک در فصل  96-95از
 11استان خواهند آمد که در این میان استان البرز در این فصل
به جغرافیای لیگ یک اضافه شده است و از سوی دیگر  5استان
آذربایجان شرقی،اردبیل،اصفهان،هرمزگان و همدان نیز از این جغرافیا
خارج شده اند.
فقط  8تیم تعیین تکلیف کرده اند
از آنجایی که فصل جدید رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول
باشگاه های کشور از  18مرداد آغاز می شود و تیم ها در صورت
داشتن شرایط نرمال باید حداقل  6هفته تمرین کنند از اواخر خرداد
ماه باید شاهد شروع تمرینات تیم های دسته اولی باشیم.
شروع تمرینات باید با حضور همه بازیکنان همراه باشد و طبیعتا در
چنین شرایط تیم ها باید هفته ها قبل سرمربی خود را معرفی کرده
و در فاصله تا شروع تمرینات بازیکنان مورد دلخواه سرمربی را جلب

کنند اما اکنون شاهد هستیم تنها برخی از تیم ها استراتژی فصل
آینده خود را مشخص کرده و در حال اجرای برنامه های سرمربی
هستند.این در حالی است که سخت گیری ها نسبت به اجرای اصول
و قواعد فوتبال در لیگ یک باید به مراتب سخت باشد چون لیگ یک
جوالنگاه بازیکنان جوان و به نوعی زیر بنای لیگ برنر است در حالی
آنچه امروز به چشم می آید بالتکلیفی بیشتر تیم های دسته اولی
است و بی شک به همین خاطر در دروان بدنسازی به اندازه کافی
تمرین نمی کنند و تیمی که به اندازه و اصولی تمرین نکند نخواهد
توانست فوتبال خوبی را به نمایش بگذارد.بی دلیل نیست که سطح
کیفی بازی های لیگ یک پائین است و تماشاگران استقبال زیادی
برای حضور در استادیوم ها از خود نشان نمی دهند .باید به این نکته
هم اشاره کرد که برخی از تیم های دسته اولی منابع مالی مشخصی
ندارند و تعدادی از آنها در فاصله یکی دو هفته مانده به شروع بازی
ها دوباره و با کمک های استانی تصمیم به حضور در بازی ها می
گیرند و طبیعتا هفته های آغازین برای آنها هفته های آماده سازی
دارد.گفتنی است تعداد تیم های دسته اولی به نسبت فصل گذشته
دو تیم کاهش پیدا کرده که در مواجهه با سقوط  5تیم از دسته اول
به لیگ  2سه تیم از لیگ  2به لیگ یک صعود کردند .تیم های
اکسین البرز ،سپیدرود رشت و پارس جنوبی جم در پایان بازی های
این فصل سه تیم از انتهای جدول به لیگ  2سقوط می کنند و تیم
های اول و دوم هم راهی لیگ برتر می شوند .البته کمیته مسابقات
در تالش است اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ برتر را مجاب به
اجرای مصوبه ای کند که دست کم تیم سوم در بازی پلی آف با تیم
چهاردهم لیگ برتر شرکت کند که در این صورت سهمیه صعود به
 2/5تیم افزایش پیدا می کند.
الزم به اشاره است تیم دسته دومی بادران تهران با خرید امتیاز
پارسه تهران در بازی های این فصل شرکت خواهد کرد.
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هشت تیم برای دو سهمیه لیگ برتر می جنگند
از آنجایی که لیگ یک  18تیمی شده این بار فقط دو تیم به لیگ
برتر صعود می کنند .این مصوبه ای است که قبال امضاء شده و در
بهترین شرایط شاید نیم سهمیه به صعود اضافه شود که در این
صورت تیم سوم لیگ یک به مصاف تیم چهاردهم لیگ برتر میرود و
بازی پلی آف را برگزار می کند.بی شک فصل جدید لیگ یک فصل
سختی خواهد بود چرا که دست کم هشت تیم مدعی صعود هستند.
از آنجایی که در فوتبال وقوع هر اتفاقی محتمل به نظر میرسد هیچ
بعید نیست خارج از این  8تیم هم تیم هایی باشند مدعی صعود و در
نهایت به این مهم برسند.
در یکی دو فصل اخیر تیم هایی بودند که حتی در اولین فصل حضور
در لیگ یک لیگ برتری شدند و این اتفاق در حالی رخ داد که هیچ
کس برای آنها شانس صعود متصور نبود .نمونه اش فوالد نوین بود
که بعد از صعود به لیگ یک بالفاصله به لیگ برتر صعود کرد و صعود
سیاه جامگان از لیگ  2به لیگ یک و بعد لیگ برتر خیلی طول
نکشید.بنابراین صعود ساده تر از حد تصور است اما به قولی انجام

کارهای ساده سخت است.تیم های مدعی ای وجود دارند که حتی
بعد از یکی دو دهه در صعود به لیگ برتر ناکام هستند و تیم هایی
هم هستند که در اولین فصل حضور در لیگ یک  -لیگ برتری می
شوند .تیم های عالقمند به هزینه های کالن برای صعود به لیگ برتر
هم چند تیم خاص هستند و اگر هم موفق نشوند این سیاست را
تکرار می کنند چون سیاستشان زیاد خرج کردن است!
آنچه که امروز می توان گفت این که صعود دوتیم از دسته اول به
لیگ برتر خیلی کم است به خصوص که در فوتبال روز دنیا کمتر می
بینیم تعداد تیم های صعود کننده از لیگ یک به لیگ برتر دو تیم
باشد .در بیشتر کشورها  2/5تیم یا سه تیم است.
نگاهی خواهیم داشت به تیم های مدعی صعود به لیگ برتر در
فصل 95-96
استقالل اهواز
استقالل اهواز با جوان هایش در هفته های پایانی لیگ برتر نمایش
خوبی داشت و اگر همین جوان ها را حفظ کند می تواند یک مدعی
جدی صعود به لیگ برتر باشد .هر چند اگر شرایط مالی این باشگاه
سامان نیابد بازگشت به لیگ برتر برای این تیم سخت خواهد شد.
جای این تیم حتی با وجود استقالل خوزستان در لیگ برتر خالی
خواهد بود .به خصوص دیدگاه های سیاوش بختیاری زاده.
راه آهن یزدان
از آنجایی که سهام این تیم با توجه به سقوط به لیگ یک سقوط
کرده قطعا بازگشت به لیگ برتر به کادر فنی این تیم تکلیف میشود.
راه آهن یزدان هم جوان های خوبی در ترکیب دارد و میتواند به لیگ
برتر بازگردد .هر چند در این تیم هم مشکالت مالی می تواند یک
عامل بازدارنده باشد .با سقوط راه آهن  -پیکان به لیگ برتر بازگشت
تا سهمیه تهران در لیگ برتر کم نشود.
ملوان انزلی
برای قوی سپیدخزر و هم چنین طرفدارانش یک فصل حضور در
لیگ یک هم خیلی زیاد است .ملوان چند باری به لیگ یک سقوط
کرد اما خیلی زود به لیگ برتر بازگشت .البته ملوان برای صعود باید
دو کار کند .یک سامان دادن به شرایط مالی و دو جوان کردن تیم.
ملوان محمد احمد زاده را به عنوان سرمربی فصل آینده خود معرفی
کرده است .این خبر هیچ واکنش منفی به دنبال نداشت.
فجر سپاسی
فجر سپاسی فصل گذشته در یک قدمی صعود به لیگ برتر بود اما به
دلیل باخت به صنعت نفت در آبادان از صعود باز ماند.
فجر سپاسی این فصل هم مجاز به استفاده از بازیکنان سرباز خواهد
بود و این بدین معنی است در فصل جدید هم می تواند در مسیر
صعود به لیگ برتر باشد.
فجر باید این را باور کند با وجود مشکالت مالی فقط تا یک قدمی
صعود به لیگ برتر پیش خواهد آمد.
خونه به خونه
خونه به خونه شاید این فصل هم همانند فصل گذشته بیشترین
هزینه را در بین تیم های دسته اولی متحمل شود و بنابراین نمیتواند
به دنبال هدفی غیر از صعود به لیگ برتر باشد .هر چند به این تیم
در فصلی که گذشت ثابت شد مالک صعود تالش در زمین است نه
میزان پولی که هزینه می شود .خرید های این تیم در روزهای اخیر
خریدهای خوبی بوده است .البته مهم عملکرد آنها است.
مس کرمان
قطعا مس کرمان هم نمی تواند به دنبال هدفی غیر از صعود به لیگ
برتر باشد حتی اگر به این هدف دست نیابد .مس کرمان در بعد
امکانات نرم افزاری و سخت افزاری یکی از بهترین تیم های حاضر در
لیگ یک است اما تالش های این تیم در یکی دو فصل اخیر نتیجه
ای به دنبال نداشته است.
گفته می شود این تیم می خواهد با اکبر میثاقیان به حضور خود در
لیگ یک ادامه دهد .این فصل سومین فصل حضور او در مس است.
نساجی مازندران
حضور پر تعداد تماشاگران این تیم در استادیوم شهید وطنی قائشمهر
برای دیدن صعود تیم به لیگ برتر است هر چند که این تیم در همه
سال های برگزاری لیگ برتر در صعود ناموفق بوده است .نساجی در
هر شرایطی مدعی صعود به لیگ برتر است حتی اگر در بعد نتیجه
گیری ناموفق عمل کند.
نساجی برای صعود به لیگ برتر ابتدا باید شروع خوبی داشته باشد و
شروع خوب از گزینش یک مربی تاپ استارت می خورد.
سپیدرود رشت
سپیدورد رشت در اولین فصل حضور در لیگ یک شک نکنید به
دنبال ماجراجویی است .در آخرین بازی این تیم که در چارچوب
لیگ دو برگزار شد نزدیک به  15هزار تماشاگر به استادیوم آمده
بودند .این تماشاگران در لیگ یک هم به هدفی غیر از صعود به لیگ
برتر راضی نخواهند شد.شاید سپیدرود رشت یکی از تیم هایی باشد
که در اولین فصل حضور در لیگ یک  -لیگ برتری می شود.

اردوی تیم ملی جودو
اردوی تیم ملی جودو با حضور جودوکاران هرمزگانی آغاز شد.
مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی جودو نونهاالن و نوجوانان
کشور با حضور مهدی روحانی و مهدی ایزانلو دو جودو کار
هرمزگانی آغاز شد.اردوی ملی پوشان جودو تا هجدهم خرداد
در سالن شهید کبکانیان تهران ادامه خواهد داشت .در این اردو
 ۱۸جودوکار از جمله روحانی و ایزانلو از هرمزگان حضور دارند.
کسب سه امتیاز شیرین برای خونسرخی ها
تیم فوتبال خلیج فارس خونسرخ بندرعباس به  ٣امتیاز
دلچسپ دست یافت.در چارچوب هفته هفدهم و ما قبل پایانی
مسابقات لیگ دسته سه فوتبال باشگاه های کشور قرار بود تیم
خلیجفارس خونسرخ در ورزشگاه تختی بندرعباس با تیم فرید
کرج دیدار کند که این مسابقه به دلیل عدم حضور نماینده کرج
در بندرعباس برگزار نشد .بدین ترتیت نماینده استان با کسب ۳
امتیاز شیرین این مسابقه با  ١۶امتیاز جایگاه هشتمی خود را در
گروه سه( جنوب) حفظ کرد .بازی رفت دو تیم با برتری  ۳بر ۲
نماینده کرج به پایان رسیده بود.
تيراندازي استان و انتخابي كشوري
مرحله نخست مسابقات تيراندازي قهرماني استان و انتخابي
كشوري با معرفي نفرات برتر در ماده تفنگ بادي به پايان رسيد .
در اين پيكارها  ٢٠٠تيرانداز در سالن تختي بندرعباس با يكديگر
رقابت كردند كه در پايان سيد قاسم هاشمي  ،عرفان شكريانه و
علي رنجبري به ترتيب عناوين اول تا سوم را از آن خود كردند.اما
مسابقه بخش تپانچه بعلت محدود بودن تفنگ به زمان ديگري
موكول شد .مرحله دوم مسابقات تيراندازي قهرماني استان و
انتخابي كشوري اواخر خردادماه برگزار ميشود كه برترين اين
مسابقات بعنوان نمايندگان هرمزگان راهي مسابقات كشوري
مي شوند.
رئيس سازمان ساحلي والیبال در بندرعباس
عبدالعظيم عزيزخاني رئيس سازمان ساحلي فدراسيون واليبال
در سفر به بندرعباس با حضور در هيات واليبال استان با فريدون
الهامي مشاور ورزشي استاندار و رئيس هيات ديدار و گفتگو كرد.
محور مذاكرات الهامي و عزيز خاني در ديدار يك ساعته ،
پيرامون وضعيت واليبال ساحلي كشور  ،تقويت سازمان ساحلي،
برنامه هاي آينده اين سازمان و همچنين انعقاد تفاهم نامه هاي
مشترك با دانشگاه آزاد جهت استفاده از ظرفيت هاي طرفين
بود .در پايان جلسه به پاس حضور عزيزخاني در بندرعباس به
رسم احترام  ،تنديس يادبود از سوي الهامي رئيس هيات واليبال
استان به ايشان تقديم گرديد.
برترين تيراندازان بانوان استان مشخص شدند
مرحله نخست مسابقات تيراندازي بانوان قهرماني استان و
انتخابي كشوري با معرفي نفرات برتر در دو بخش تفنگ و
تپانچه به پايان رسيد .در اين پيكارها  ٤٠تيرانداز در سالن تختي
بندرعباس با يكديگر رقابت كردند كه در پايان و در ماده تفنگ
بادي روضه پيوسته با  ١٨٠امتياز  ،مريم قاسمي با  ١٧٨امتياز
و مريم جاويدان با  ١٧٤امتياز به ترتيب عناوين اول تا سوم را از
آن خود كردند.اما در بخش تپانچه سميه عبدالهي با  ١٧٤امتياز
قهرمان شد ،فاطمه جدكار با  ١٧٢امتياز نايب قهرمان و فاطمه
نوري با  ١٦٥در مكان سوم قرار گرفت  .مرحله دوم مسابقات
تيراندازي قهرماني استان و انتخابي كشوري اواخر خردادماه
برگزار مي شود كه برترين اين مسابقات به عنوان نمايندگان
هرمزگان راهي مسابقات كشوري مي شوند.
هندبالیست های نایبند حذف شدند
تیم نایبند بندرعباس از صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات
هندبال ساحلی منطقه جنوب کشور بازماند.در روز پایانی این
پیکارها نماینده استان با نتایج مشابه  ۲بر صفر از سد تیمهای
سنگ آهن بافق و هیات بوشهر گذشت .اما با این وجود
هندبالیست های نایبند که در  ۳دیدار گذشته نتیجه را به
حریفان واگذار کرده بودند در نهایت نیز از راهیابی به جمع چهار
تیم برتر بازماندند .مسابقات هندبال ساحلی منطقه جنوب کشور
با شرکت ۱۲تیم به میزبانی بوشهر برگزار شد.
شطرنج هفتگی شهرستان سیریک
دهمین دوره مسابقات شطرنج هفتگی شهرستان سیریک
گرامیداشت سید فرزین میرمحمدیان با حضور  23شطرنجباز
که هفت نفر آنان از شهرستان میناب بودند در  6دور به روش
سوئیسی برگزار شد .در پایان این مسابقات عبدا ...بهادری با 6
امتیاز قهرمان شد .عادل عبدالصمدی با  5امتیاز مقام دوم را
کسب نمود و محمد ناصر رضایی با  4/5امتیاز عنوان سوم را به
دست آورد.حسام الدین سالمی زاده با  3/5امتیاز بعنوان بهترین
بازیکن زیر  14سال شناخته شد.
دراگون بوت بین المللی چین
پاروزنان هرمزگانی در مسابقات دراگون بوت بین المللی چین
حضور یافتند .هدی سایبانی و سمیرا کمال فرد دو پاروزن
هرمزگانی به همراه تیم آوش خلیج فارس عازم مسابقات دراگون
بوت بین المللی چین شدند.الهه حاج علیزاده نیز به عنوان کمک
مربی و سرپرست این تیم را همراهی می کند.ضمن اين كه
سميه غفاري هم به عنوان سرمربي تيم آوش خليج فارس است.
مسابقات دراگون بوت بین المللی چین روزهای  ١٥تا  ١٩خرداد
برگزار می شود.
شطرنج سریع نوجوانان بندرعباس
مسابقات شطرنج سریع نوجوانان بندرعباس برگزارشد .سومین
دوره مسابقات هفتگی شطرنج سریع نوجوانان بندرعباس با
حضور  7نفر از شطرنجبازان بندرعباس در شش دور به روش
دوره ای به داوری خانم درخشنده در خانه شطرنج بندرعباس
برگزار شد که در پایان امید ذاکری با ریتینگ بین المللی 1811
به مقام قهرمانی رسید .آریا زارعی با ریتینگ بین المللی 1319
با کسب  4امتیاز دوم دست یافت .محمد حسین حمزهپور با
ریتینگ بین المللی  1571با کسب  3امتیاز سوم شد.
ناکامی نمایندگان والیبال ساحلی استان
نخستین دوره مسابقات والیبال ساحلی آزاد کشور در سال ۹۵
با ناکامی نمایندگان هرمزگان همراه بود.در این پیکارها تیم های
جوانان ،اروند و رستوران کیو اف سی بندرعباس سه نماینده
استان با عملکردی ضعیف در همان مرحله گروهی از دور رقابتها
حذف شدند.در پایان این مسابقات که با شرکت  ۳۲تیم در
شهرستان آق قال برگزار شد ،تیم علی آباد کتول به مقام قهرمانی
دست یافت.
شطرنج در مرکز آموزش مهدیه
اولین دوره مسابقات شطرنج مرکز آموزش مهدیه بندرعباس با
حضور  6نفر از شطرنجبازان نوجوان زیر  16سال در  5دور به
روش دوره ای به داوری جعفر ناظری در محل این مرکز آموزش
برگزار شد.
در این مسابقات محمد حسین حمزه پور با ریتینگ بین المللی
 1571با کسب  5امتیاز به مقام قهرمانی رسید .امید ذاکری با
ریتینگ بین المللی  1811با کسب  4امتیاز دوم شد .پارسا
رحیمی با ریتینگ بین المللی  1044با کسب  3امتیاز به مقام
سوم دست یافت.

