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هرمزگان

 //سال سی و یکم //

مدال طال برای نابینایان هرمزگان
عبدالرضا محمدی اظهار کرد :ورزش نابینایان هرمزگان در
رشتههای مختلف در حال رشد و افتخار آفرینی برای استان
است و پس از درخشش بانوان نابینای هرمزگانی در رقابتهای
کشوری در مشهد مقدس ،شاهد درخشش ورزشکاران نابینای
مرد در این رقابتها هستیم.
وی بیان کرد :یعقوب باشنده ورزشکار نابینای هرمزگانی موفق
شد تا در رقابتهای کشوری نابینایان در شهر مشهد مقدس به
مدال طالی رشته پرش طول دست پیدا کند.دبیر هیات ورزشی
نابینایان و کمبینایان استان هرمزگان همچنین به موفقیت تیم
گلبال نابینایان استان در رقابتهای  4جانبه استان فارس در

شهرستان جهرم اشاره و عنوان کرد :تیم گلبال نابینایان استان
هرمزگان در رقابتهای چهارجانبه استان فارس که با حضور
تیمهای کهکلیویه و بویر احمد ،فارس ،هرمزگان و جهرم برگزار
شد موفق به کسب عنوان نائب قهرمانی این رقابتها شده است.
محمدی خاطرنشان کرد :نجف خاکسار مربی تیم گلبال نابینایان
هرمزگان و حمید پورحسن نیز به عنوان سرپرست این تیم به
رقابتهای  4جانبه استان فارس اعزام شده بودند که توانستند
به مقام نائب قهرمانی دست پیدا کنند .استان فارس در این
رقابتها به عنوان اولی دست یافت.وی گفت :هیات ورزشی
نابینایان و کمبینایان هرمزگان به طور مداوم در جهت اعزام
ورزشکاران به رقابتهای مختلف کشور اقدام میکند و از سوی
دیگر برای رشد و پیشرفت و درخشش ورزشکاران هرمزگانی در
رقابتهای ملی و بینالمللی برنامهریزی میکند.

نداشتن تیم ملی زیر  20سال یک خالء است

جهان
بازیکن مهمی هستم!

کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال که از درخشش در دیدار برابر آندورا خوشحال
است اظهار کرد بازیکن مهمی برای تیمش به شمار میرود.تیم ملی فوتبال پرتغال
در دیدار دوم خود در انتخابی جام جهانی  2018روسیه جشنواره گل به راه انداخت
و با  6گل آندورا را در هم کوبید .ستاره پرتغال در این دیدار کریستیانو رونالدو
بود که توانست چهار گل بزند.او بعد از بازی گفت :همیشه زدن گل نخست برابر
تیمی که بازی دفاعی و بسته انجام می دهد بسیار سخت است .تنها در پنج دقیقه
نخست ،دو گل به ثمر رساندیم و این کار ما را بسیار راحت کرد .برابر سوییس
شکست خوردیم .بعد از آن به دنبال جبران بودیم و خوشبختانه توانستیم یک
پیروزی خوب را به دست آوریم.تیم ملی فوتبال پرتغال در هفته نخست با دو گل
برابر سوییس تن به شکست داده بود .در آن دیدار رونالدو نتوانست به خاطر آسیب
دیدگی تیمش را همراهی کند.رونالدو ادامه داد :می خواهم از سرمربی تیم که قبل
از بازی به ستایش از من پرداخت تشکر کنم.

ایران

ل حاضر پشتوانه خوبی برای تیم
مملی فوتسال زنان مدعی است در حا 
سرمربی تی 
ملی بزرگساالن وجود ندارد.
فرزوان سلیمانی نبو ِد تیم زیر  20سال در فوتسال زنان را یک خالء عنوان کرد و
اظهار داشت :باید تیم زیر  20سال را تشکیل دهیم و بازیکنان خوب را در قالب یک
مملی جمع کنیم و این فرصت به آن ها داده شود تا هماننده تیم ملی بزرگساالن
تی 
اصلی تیم ملی
تمرینات مداوم داشته باشند و با این تیم بتوانیم سطح اختالف بین نفرات
ِ
بزرگساالن و سایر فوتسالیت ها را کاهش دهیم.سلیمانی مدعی است اختالف بسیاری
ملی بزرگساالن که قهرمان آسیا شدند با بازیکنان سطح یک و لیگ
بین
ِ
بازیکنان تیم ِ
برتری وجود دارد و امیدوار است صوفی زاده (نایب رئیس بانوان) برنامهریزی خوب و
منظمی را در این باره داشته باشد.
مملی را کافی ندانست و تصریح کرد:
وی همچنین برگزاری یک دیدار تدارکاتی برای تی 
در طولِ سال تنها برگزاری یک بازی دوستانه با روسیه و شرکت در تورنمنت روسیه
برای تیمی که قرار است قهرمان آسیا شود کافی نیست .حداقل دو تورنمنت خارجی
دیگر باید داشته باشیم و با تیمهای شرق آسیا مانند چین ،هنگ کنگ و تایلند بازی
داشته باشیم.

لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور:

آلومينيومهرمزگان
مزه نخستین پیروزی را چشید

«این بیمعرفتی کار هواداران سرخابی نیست»

عامالن تخریب سنگ قبور را بگیرید
گروه ورزشی :

علی پروین پیشکسوت فوتبال از طرفداران استقالل و پرسپولیس
خواست با همکاری یکدیگر عامل یا عامالن تخریب سنگ قبور
پیشکسوتان دو تیم را به دام بیندازند تا بصورت جدی با آن ها
برخورد شود.

علی پروین در گفتوگو با ایسنا ،درباره بی حرمتی افراد ناشناس
به قبور بازیکنان سابق پرسپولیس ،استقالل و تخریب سنگ قبر
آنها ،اظهار کرد :فکر میکنم استقاللیها و پرسپولیسیها باید
دست به دست هم دهند و این افراد بی معرفت و از خدا بی خبر
را هر چ ه زودتر گیر بیندازند و تحویل قانون دهند تا با آنها به
صورت جدی برخورد شود و درس عبرتی برای آنها شود .امثال
مظلومی و بهزادی ،بازیکنان پرافتخار ایران بودند که سالها برای
این کشور افتخار آفریدند ،آیا درست است چنین افراد بی معرفتی
دست به این اقدام بزنند و حرمت آنها را نگه ندارند؟ مگر با کسانی
که دستشان از دنیا کوتاه است این کارها را می کنند؟پیشکسوت
پرسپولیس افزود :این کار مطمئنا ،کار استقاللیها و پرسپولیسیها
نیست ،چون تماشاگران هر دو تیم هر چند که با هم کری دارند،
اما عاشق هم هستند .نمی فهمم این کارها یعنی چه؟ باید ریشه
این کار با پیگیری مسئوالن و مردم خشکانده شود .ضمن این که
باید مسئوالن بهشت زهرا (س) با جدیت امنیت این مکان را تامین
کنند و با عامالن این اقدام زشت برخورد کنند.پروین درباره پیروزی
تی مملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان ،گفت :تی مملی خوب بازی
نکرد ،اما به نظر من خیلی خوب نتیج ه گرفت .ایران خوب نبود ،اما
وقتی به گل دست یافت 70دقیقه دفاع کرد تا با پیروزی زمین را
ترک کند و خیلی خوب توانست نتیج ه را نگه دارد .بازیکنان تیم
ملی روی حساب و کتاب بازی کردند .البته ازبکستان هم خیلی
خوب نبود.
وی خاطرنشان کرد :چند روز پیش هم به کیروش گفتم اگر شما
خارج از ایران نبازید و یک امتیاز هم بگیرید و در ایران هم همه
امتیازات را بگیرید ،مطمئن باشید مثل آب خوردن به جام جهانی
صعود میکنیم .این که در تی مملی چهار بازیکن چپ پا بازی
میکردند خیلی هنر است و اصال کسی فکر نمیکرد بازیکنی مثل
تیموریان روی نیمکت بنشیند .تی مملی خوب نتیج ه گرفت و به
نظر من حساب شده بازی کرد.
پیشکسوت پرسپولیس در ادامه صحبتهای خود درباره بازی تیم
ملی ایران مقابل کره جنوبی در روز تاسوعا و برخی از حواشی به
وجود آمده ،گفت :این برنامهریزی برای این بازیها صورت گرفته

است و نمیتوان برای آن کاری کرد و اگر فیفا بخواهد آن را عقب
و جلو کند کل برنامههایشان بر هم می ریزد .تاج هفت ه پیش هم
ت اگر بازی ساعت  4بعداز ظهر برگزار شود هیچ مشکلی پیش
گف 
نخواهد آمد و مردم میتوانند به مراسم عزاداری امام حسین (ع)
برسند .مردم یک مقدار مواظب باشند و خوشحالی زیاد نکنند5،6 .
مداح بیایند و قبل از بازی مراسم عزاداری خوب و باشکوه با حضور
 100هزار تماشاگر برگزار شود که بسیار دیدنی خواهد بود.
پروین افزود :برای امام حسین و به احترام این ایام همه یکصد
هزار تماشاگری که به ورزشگاه آزادی میآیند با لباس مشکی به
دیدن بازی ایران و کره بیایند و با یک عزاداری بسیار خوب و
همچنین احترام به این ایام خاطرهای خیلی خوب را در اذهان
باقی بگذارند .تماشاگران میتوانند پس از هر گل یا صحنه جذاب با
برخاستن و فریاد یا حسین صحنههای با شکوهی را بوجود بیاورند.
علی رغم اینکه عدهای از این موضوع انتقاد میکنند اما به نظر
من این بازی میتواند یک فرصت بسیار خوب باشد تا باز هم
مردم ایران معرفت باالی خود را نشان بدهند و اعتقاداتشان را بار
دیگر به نمایش جهانی بگذارند.سرمربی اسبق پرسپولیس در ادامه
گفتوگو با ایسنا ،درباره پیش بینی خود از نتیجه بازی ایران و کره
جنوبی گفت :فکر میکنم کره را شکست دهیم .با این تیمی که
داریم انشاءاهلل کره را شکست میدهیم.پروین درباره باخت ناباورانه
پرسپولیس مقابل تیم گمنام قشقایی گفت :بازیکنان پرسپولیس
این تیم را دست کم گرفتند ضمن اینکه پرسپولیس  6ملیپوش
خود را در اختیار نداشت که خیلی تاثیرگذار بود.بعد هم جام حذفی
است و بارها دیده اید که یک تیم گمنام به یکباره گل می کند و
نتیجه غیرقابل باوری شکل میگیرد اما مطمئن باشید این تیم در
دور بعد شکست خواهد خورد.پیشکسوت پرسپولیس درباره پیش
بینی خود از جایگاه این تیم در پایان فصل اظهار کرد:صددرصد
قهرمان میشویم .شاید تماشاگر پسند بازی نکنیم اما نتیجه مهم
است که تیم خوب نتیجه میگیرد و جایگاه خوبی دارد .مگر تیم
ملی خوب بازی میکند؟ اما میبینید که نتیجه میگیرد .البته
پرسپولیس بد هم بازی نمیکند و مقابل سپاهان عالی بازی کرد اما
مقابل استقالل خیلی بد بود .االن هم که لیگ تعطیل شد و قطعا
تیم به مرور بهتر خواهد شد.پروین در پایان بار دیگر به موضوع
تخریب سنگ قبر بازیکنان سابق استقالل و پرسپولیس اشاره کرد
و گفت :باز هم از همه طرفدران استقالل و پرسپولیس میخواهم
همه با هم کمک کنند تا عامل یا عامالن این کار زشت رسوا شوند
تا از این گونه کارها جلوگیری شود.

صعود به جام جهانی هدف تیم ملی است

نظر شیث رضایی در خصوص شادی گل برابر کره
گروه ورزشی :

بازیکن سابق پرسپولیس که این روزها دور از فوتبال به سر می برد
امیدوار است با کم شدن حواشی حول دیدار دو تیم ایران و کره
جنوبی ،ملی پوشان با تمرکز باال به هدف خود فکر کنند .شیث

رضایی که این روزها دور از فوتبال به سر می برد عملکرد تیم ملی
را در دیدار برابر ازبکستان مثبت ارزیابی می کند و ابراز امیدواری
می کند با درک شرایط تیم ملی توسط مخالفان برگزاری دیدار با
کره جنوبی ،روحیه مناسب برای انجام این بازی به بازیکنان تزریق
شود .صحبت های بازیکن سابق پرسپولیس را در ادامه خواهید
خواند.رضایی در خصوص دیدار تیم ملی مقابل ازبکستان که با
تک گل سیدجالل حسینی با سه امتیاز به سود ایران خاتمه یافت
گفت :تیم ملی ایران در نیمه اول خیلی خوب و هجومی بازی را
آغاز کرد ،ولی در نیمه دوم طبیعی بود که ایران عقب نشینی کند.
چون که تیم حریف در نیمه دوم قصد جبران نتیجه را داشت و
این امر طبیعی بود.وی ادامه داد :ولی خب نتیجه ،نتیجه خوبی
بود اما از لحاظ فوتبالیها قشنگ نبود که یک نیمه را کامل عقب
بکشند .باید در نظر گرفت که این رقابت ها حساسیت باالیی را
دارند .امیدوارم که در تهران اینگونه بازیها تکرار نشود .همیشه
این بودهاست که وقتی نیمه اول تیمی گل میزند در نیمه دوم
تیم حریف فشار برای جبران گل خورده وارد میکند.
برگزاری دیدار ایران مقابل کره جنوبی نیز با توجه به تقارن با ایام
تاسوعا و عزاداری با حاشیه و انتقادات فراوانی مواجه شده است.
شیث رضایی در این باره میگوید :تیم ملی ما هدفی دارد به نام
صعود به جامجهانی؛ تمام حاشیههای تیم و حاشیههای کشور باید
کنار گذاشته شود و هدفی که داریم ،آن هم صعود به جامجهانی
را ترغیب کنیم .تاسوعا مهمترین روز و قابل احترامترین روز برای

ما شیعیان است ولی خب تاریخی که فیفا تعیین کردهاست ،از
دست ما خارج است .آنها داستانهایی که در ایران به وجود آمده
را نمیدانند و نمیتوانند فکرش را هم حتی بکنند .تیم ملی ما
هم چارهای ندارد و باید بازی کند .تیم ملی باید بازی کند و
اگر بازی نکند تبعات بدی برای ما در پی خواهد داشت .میشود
گفت که اگر قرار بود که روز این بازی عقب بیفتد باید زودتر
فدراسیون کاری میکرد.او در خصوص اینکه گفته می شود شادی
گل احتمالی در این بازی می تواند با شرایط آن روز منافات داشته
باشد نیز گفت :حال که این بازی برگزار خواهد شد نمیشود گفت
که ایران در این بازی گلی نزد ولی میتوان گفت که ایران در
این بازی وقتی گل میزند به احترام آن روز شادی نکند .مطمئنا
افرادی هستند در فدراسیون که بتوانند این حواشیها را از تیم
ملی دور کنند.
هیچکدام از هموطنان ما نمیپذیرند که ایران در این روز بازی
کند ولی خب چارهای نیست و باید ایران این بازی را انجام دهد
و همه ما امیدوار هستیم به جامجهانی صعود کند.مدافع سابق
پرسپولیس در خصوص پیش بینی اش از نتیجه این دیدار گفت:
ایران توانایی پیروزی در تمام دیدارها را دارد و باید برابر کره جنوبی
خوب و در بهترین شرایط خود ظاهر شود .هیچکس نمیتواند
بازی را پیشبینی کند ولی شرایط با توجه به نتایج قبلی ایران
خیلی خوب است .میزبانی ما نیز کمک می کند تا بهتر به نتیجه
الزم دست یابیم و امیدوارم در تهران بتوانیم بازی خوبی انجام
دهیم و تیم برنده در آن روز عزیز لقب گیریم .برای تیم ملی
به عنوان یک هموطن و یک بازیکن آرزوی موفقیت میکنم و
امیدوارم که به جامجهانی صعود کند و بهترین بازی خود را به
نمایش بگذارد.

گروه ورزشی :

تیم های آلومینیوم هرمزگان و شهرداری بندرعباس در هفته پنجم
لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور با حریفان خود رقابت
خواهند کرد.از گروه سوم این پیکارها تیم یک امتیازی و قعر جدولی
آلومینیوم در ورزشگاه خلیج فارس میزبان تیم بانی گستر کیش
است.

عباس سرخاب سرمربي تيم آلومينيوم براي بازي مقابل بانی گستر
كيش از وجود حسين آشنا ،جابر نصيري ،حسن رمون زاده٨٥( ،
داوود سيد عباسي ) ميالد صالحي ،منصور مباركي ،آرش عبدلي،
محسن جگيني ،علي نوريان ،محمد فتحي  ،عليرضا اسالمي (٧٨
محسن رحيمي ) و فرهاد فتحي ( ٥٤سعيد راهرو) بهره برد.
سعيد عبدوي سرمربي بانی گستر کیش هم براي بازي با آلومينيوم
هادي ريش اصفهاني ،وحيد رحيمي ،داوود بلوك ،سعيد اسماعيلي
 ،فريبرز يوسفي ٤٦( ،صادق رضانيا ) اسماعيل مژده  ،معين نظام
اسالمي  ٧٦( ،آرش بابايي ) مجتبي قرباني ٥٧( ،بهرام دباغ) پيمان
ميري ،احمد سعيدي و مجتبي ترشيز به ميدان فرستاد.
طاليي پوشان هرمزگاني براي اين كه بتواند بعد از چهار هفته

بالخره به يك سه امتياز شيرين دست پيدا نمايد از همان شروع
بازي حمالت خودش را روي دروازه كيش شروع كرد.
در نيمه نخست شاگردان عباس سرخاب چندين موقعيت گل به
دست آوردند اما حسن رمون زاده و آرش عبدلي آنها را از دست
دادند تا  ٤٥دقيقه اول بازي بدون گل شود .با شروع نيمه دوم
هنوزيك دقيقه از آن نگذشته بود كه طاليي پوشان مزد زحمت
خودشان را گرفتند و محمد فتحي با يك شوت زيبا دروازه مهمان
خودش را باز كرد .در ادامه بازي آلومينيوم مي توانست به گلهاي
ديگر هم دست پيدا نمايد اما باز هم مثل نيمه نخست فرصت ها
را ازدست مي دادند .در ده دقيقه پاياني فشار حمالت آبي پوشان
كيش زياد شد به طوري كه آلومينيوم محبور به دفاع مطلق شد اما
هوشياري خط دفاعي طاليي پوشان اجازه
نداد تا دروازه شان باز شود و بالخره بعد از پنج هفته آلومينيوم به
نخستين پيروزي خودش دست يافت  .در گروه دوم هم تیم ١٠
امتیازی و صدرجدولی شهرداری بندرعباس خارج از خانه به مصاف
پتروکیان شوشتر رفت.
نارنجي پوشان براي حفظ صدرنشيني گروه دوم چاره اي نداشتند

كه در بازي بيرون از خانه امتياز بگيرند .بازي دو تيم تا دقيقه ٣٠
بدون گل بود اما علي ذلكي در دقيقه  ٣١بازي از روي نقطه پنالتي
دروازه شهرداري را باز كرد تا نماينده هرمزگان نيمه نخست را با
شكست به رختكن برود .در نيمه دوم شهرداري بندرعباس مي
توانست در همان ابتدا گل مساوي را به ثمر برساند اما شانس يارش
نبود  .حمالت خوب شاگردان ربيعي در تيم شهرداري بالخره در
دقيقه  ٧٥جواب داد و مهدي تركمان موفق شد گل مساوي را
براي تيمش به ثمر برساند تا نارنجي پوشان در پايان يك امتياز از
اين بازي بگيرندوامتيازات بين دو تيم تقسيم شود .شهرداري با اين
تساوي همچنان در صدر جدول گروه دوم ايستاد.
مهدی خسروی ،کاوه زنگیان ،مهدی شکوهی ،رضا مردانی  ،محسن
فتحی ،سید روح اهلل نعمتی،مهرداد نوری ،رسول ناصر بخت،حسین
حبیبی،مهدی ترکمان و فرهاد خیرخواه براي شهرداري بازي
كردند.علی عباس زاده ،مازیار فرحی ،فرید محمدیان ،حبیب حبیب
پور ،دانیال زراسوند ،بهادر مالکی ،نریمان رمضانی ،محمد جلیزی
،علیرضا ذلکی ،سجاد آبتین و مصدق دریس هم بازيكنان شوشتردر
اين بازي بودند.

لیگ یک فوتبال ساحلی کشور؛

شهرداری در یک قدمی لیگ برتر قرار گرفت

گروه ورزشی :
نارنجی پوشان با پیروزی مقابل تیم دهیاری صادق آباد به
صعود به لیگ برتر امیدوار شدند.
تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس با شکست دهیاری صادق
آباد به لیگ برتر نزدیک شد .هفته دوازدهم لیگ دسته اول فوتبال
ساحلی باشگاه های کشور با انجام یک دیدار در بندرعباس
پیگیری شد که طی آن تیم میزبان موفق به شکست حریف
خود شد.
در این دیدار که در ورزشگاه ساحلی غدیر بندرعباس برگزار شد
تیم شهرداری بندرعباس با نتیجه 3بر 2تیم دهیاری صادق آباد
چهارمحال را با شکست بدرقه کرد  .حمید رضایی پور سرمربی
تیم شهرداری و حید وحیدی  ،فاروق پسنده  ،فریبرز زاهری ،
مرتضی کالنترنژاد  ،موسی خاک کش زاده  ،احسان درا مصطفی
خاقانی  ،محمد پویه  ،علی میرزایی  ،جاسم زارعی  ،پوریا سورویی
و سجاد عبداله پور را روانه میدان کرد  .تیم دهیاری صادق آباد
چهارمحال آمده تا برای خود امتیازی دست و پا کند اما نتوانست
در برابر کوسه های خلیج فارس مقاومت کند .در ابتدا سجاد
عبداله پور تیم شهرداری را پیش انداخت و این گل تا وقت اول
پا برجا ماند  .در وقت دوم باز هم شاگردان رضایی پور مصمم
میدانداری کردند  .احسان درا و پوریا سورویسی دو بار دروازه
حریف چهارمحالی را باز کردند تا خیالشان از بابت برد این دیدار

راحت شود  .در وقت سوم حریف به خود آمد و برای جبر ان گل
های خورد دست به حمالت گسترده ای زد و حاصل این تالش
دو گلی بود که وارد دروازه تیم شهرداری کردند  .حمیدرضا یی
برای از دست ندادن نتیجه بازی شاگردان خود را به آرامش و
اداره کردن بازی فراخواند .و در پایان شهرداری با نتیجه 3بر 2این
دیدار را به سوی خود تمام کرد تا در بازی هفته آینده که بازهم
میزبان خواهد بود جشن صعود خود را برپا کنند  .در حال حاضر
تیم شهرداری بندرعباس با کسب  20امتیاز در صدر جدول این
بازی ها ایستاد  .ساوالن گستر شیراز با  19امتیاز  ،کویر اردکان و
شهدای چلیچه با  15امتیاز در مکان بعدی قرار گرفتند .
سرمربی تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس:
امیدوارم با اقتدار راهی لیگ برتر شویم
سرمربی تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس گفت :از
عملکرد و نتیجه بهدستآمده رضایت دارم و امیدوارم با تداوم
پیروزیهایمان راهی لیگ برتر شویم.
حمیدرضایی افزود :دیدار خوبی بود و تیم دهیاری صادقآباد
بههیچعنوان حریف دستوپابستهای نبود.وی بابیان اینکه برابر
تیمهای قعرنشین همواره بازی کردن سخت است ،تصریح کرد :از
تالش بازیکنانم رضایت دارم و بهخوبی دستورات کادر فنی را در
زمین پیاده کردند.رضایی با اشاره به اینکه تنها به یک برد دیگر
برای صعود به لیگ برتر میاز داریم ،خاطرنشان کرد :امیدوارم

بتوانیم در دو دیدار باقیمانده موفق ظاهرشده و با پیروزی و
قهرمانی بااقتدار راهی لیگ برتر شویم.وی در پایان گفت :بهخوبی
بر روی دو بازی آینده تمرکز کرده و حریفان را بررسی کرده تا
بتوانیم به هدفمان دستیابیم.
سرمربی تیم فوتبال ساحلی دهیاری صادقآباد:
شرایط مان برای بقا در لیگ یک سخت است
سرمربی تیم فوتبال ساحلی دهیاری صادقآباد گفت :اما بدشانسی
مانع از کسب نتیجه الزم شد اما همچنان به بقا در لیگ دسته اول
کشور امیدواریم.حجتا ...بهارلو افزود :بازی تاکتیکی و فشردهای
از هر دو تیم شاهد بودیم که بر زیباییهای این دیدار غلبه کرده
بود.
وی بابیان اینکه تجربه بازیکنان شهرداری بندرعباس با بازیکنانم
قابل قیاس نیست ،تصریح کرد :از عملکرد بازیکنانم رضایت دارم
و بهخوبی در این بازی حضور یافتند و دستوراتم را اجرا کردند
اما بدشانسی مانع از کسب نتیجه الزم شد.بهارلو با اشاره به اینکه
بازیکنانم جوان و هنوز فرصت برای تجربهاندوزی دارند ،بیان کرد:
شرایط برای بقا در لیگ یککمی سخت است اما شرایطمان
نسبت به دو حریف دیگر مطلوبتر و امیدوارم بتوانیم در لیگ
دسته اول کشور ماندگار شویم.وی در پایان گفت :تیم دهیاری
صادقآباد با بضاعت کم وارد مسابقات شده و بهطور حتم در آینده
حرفهای زیادی از این بازیکنان خواهیم شنید.

در مجمع عمومی هیات فوتبال استان

اعضای هیات رئیسه هیات فوتبال انتخاب شدند

اگر یقین داشته باشیم کره جنوبی را میبریم ،میبازیم
گروه ورزشی :

کارشناس فوتبال ایران می گوید اگر ایران مقابل کره یقین داشته
باشد که پیروز میدان است در نهایت بازنده میشود.امیر حاج

رضایی در گفتوگو با ایسنا ،درباره پیروزی ایران مقابل ازبکستان،
اظهار کرد :معتقدم علیرغم پیروزی که مقابل ازبکستان به دست
ل حاضر زمان مناسبی برای
آوردیم مشکالتی داریم که در حا 
ل حاضر باید نکات مثبت
پرداختن به آن مشکالت نیست .در حا 
تی مملی را بیان کنیم تا تیم در مسیر درستی خودش را برای دیدار
ل حاضر که فاصله
مقابل کره جنوبی آماده کند.وی افزود :در حا 
ی مانده است ،همه از
اندکی تا دیدار مقابل کره جنوبی زمان باق 
جمله رسانهها ،کارشناسان و اهالی فوتبال باید از تی مملی حمایت
کنند و اگر قرار است نقدی شود بهتر است این نقد بعد از دیدار برابر
کره جنوبی مطرح شود.
این را هم باید بگویم گاهی اوقات نقد منصفانه خودش نوعی
حمایت است.این کارشناس فوتبال ایران ادام ه داد :من معتقدم که
هیچ تیمی در دنیا کامل نیست .یعنی حتی تیم قهرمان جهان هم
تیم کاملی نیست و ما هم از این قضیه مستثنی نیستیم .درست
است که شاید تیم ما هم نواقص و یا مشکالتی داشته باشد ،اما
شکافتن این مشکالت و پرداختن به آن را به بعد از بازی با کره
ل حاضر همان
جنوبی یعنی روز چهارشنبه به بعد میسپاریم .در حا 
طور که گفتم تمام جامعه فوتبال باید از تی مملی حمایت کنند ،

مــیـــز خـبـــــــــــــــــر
نخستين امتياز ساحل نشينان در كوير

تیم البدر بندرکنگ نخستين امتياز خود را در هفته سوم
مسابقات لیگ برتر فوتبال نونهاالن کشور كسب كرد .در
اين هفته از پيكارها نماينده استان خارج از خانه در مقابل
فوالد يزد در حالي كه تا دقايق پاياني نتيجه را به ميهمان
خود واگذار كرده بود كار را به تساوي سه سه كشاند تا
اولين امتياز اين فصل خود را كسب كند.البدری ها در هفته
نخست این پیکارها  2بر یک مغلوب مس کرمان شدند و در
هفته دوم هم استراحت داشتند.شاگردان چمني با كسب
نخستين امتياز اين فصل خود حاال اميدوار شدند تا بتوانند
در بازي هاي آينده امتيازات الزم رو كسب كنند و امسال
بعنوان يكي از مدعيان اصلي عنوان قهرماني با تيم هاي
بزرگ كشور رقابت كنند.
برکه الری قهرمان شد
مسابقات چهارجانبه فوتبال یادواره جوانان ورزشكار روستایی
شهرستان بستک به میزبانی روستاي مردنو این شهرستا ن
و با حضور تیم های روستاهای بستقالت ،برکه الری  ،دهنگ
و شباب مرد نو برگزار شد.
در این مسابقات تیم برکه الری به عنوان قهرمانی دست
یافت  .تیم شباب مردنو ودر جایگاه دوم ایستاد و تیم
های سبتقالت و دهنگ سوم و چهارم شدند  .در پایان به
تیم های قهرمان و نایب قهرمان این دوره از مسابقات لوح
قهرمانی اهداء شد.

حاجرضایی

زیرا این تیم با پیروزی که مقابل کره جنوبی به دست می آورد باعث
خوشحالی مردم میشود.
وی ادام ه داد :به اعتقاد من سیستم دفاعی خودش فلسفه خاصی
دارد و مولفههای خودش را دارد که البته عمیقا اعتقاد دارم که
کارلوس کیروش که خودش یکی از بهترین مربیان دنیا است تمام
این مولفهها را می داند و نقاط ضعف و قوت سیستم دفاعی را نیز
بلد است.حاج رضایی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره این
که ایران مدتهاست مقابل تیمهای آسیایی متحمل شکست نشده
است ،گفت :فوتبال مثل یک قیچی است ،میتواند باز شود و ما
را قیچی کند و از طرفی هم میتواند بسته باشد و به ما لطمهای
نزند .بگذارید یک مثال دیگر بزنم وقتی بازیکنی از یک تیم اخراج
می شود گاهی هم تیمیهایش انگیزه میگیرند تا با تالش بیشتر
بجنگند و  10نفره تیم حریف را شکست بدهند .مثل کاری که
کره جنوبی مقابل قطر انجام داد ،اما بعضی اوقات هم تیم  10نفره
شکست می خورد .این که حاال ما مقابل تیمهای آسیایی مدت ها
است که شکست نخورده ایم چیز خوبی است ،اما این را بدانید که
اگر یقین داشته باشیم مقابل کره جنوبی پیروز میشویم ،بازنده
خواهیم شد .مطمئنا هیچ تیمی در دنیا نیست که اصال نبازد .این
چیزهایی است که مطرح میشود و مدتها به تیمهای آسیایی
نباختهایم یک بحث آماری است ،شاید این برای کرهای ها انگیزه
باشد تا برابر ما دو چندان تالش کنند و به پیروزی برسند.

چــــهرههــــــا

گـــــــــــــــزارش خبری

گروه ورزشی :
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کالس ارتقا داوری فوتبال

کالس ارتقا داوری سه به دو فوتبال در شهرستان بندرلنگه برگزار شد .اسحاق بازیار
رییس کمیته داوران هیات فوتبال هرمزگان با بیان این مطلب به صبح ساحل گفت:
با درخواست هیات فوتبال استان وموافقت کمیته داوران فدراسیون فوتبال جمهوری
اسالمی ایران و با همکاری هیات فوتبال شهرستان بندرلنگه یک دوره کالس ارتقا
داوری سه به دو در بندرلنگه با حضور  16داور برگزار شد.
وی بیان داشت :تدریس این کالس را سید یوسف قادری از مدرسان خوب فدراسیون
فوتبال برعهده داشت ودر پایان از داوران تست عملی و امتحان کتبی به عمل آمد.
رییس کمیته داوران هیات فوتبال هرمزگان اظهار کرد :داوری فوتبال در استان
هرمزگان عالقمندی بسیار خوبی دارد اما این داوران عالوه برتالش وهمت خودشان
باید یک حامی خوبی هم داشته باشند .
وی گفت :برای رشد و پیشرفت داوران استان تالش های زیادی صورت گرفته است
اما همه داوران توقع دارند که بعد از چند سال قضاوت در استان به مسابقات کشوری
بروندکه این انتظار زیاد درست نیست بلکه داوران بر اساس شایسته ساالری و حداقل
چندین سال قضاوت در استان به مسابقات کشوری معرفی می شوند.

دبیر هیات ورزشی نابینایان و کمبینایان هرمزگان گفت:
ورزشکار نابینای هرمزگانی در رقابتهای کشوری مشهد موفق
به دریافت مدال طال در رشته پرش طول شد.
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گروه ورزشی :

مجمع عمومی هیات فوتبال استان هرمزگان با حضور اعضاء
مدیر کل ورزش استان هرمزگان و رئیس هیات فوتبال استان در
سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان برگزار شد.

در این جلسه مدیر کل ورزش و جوانان هرمزگان با بیان اینکه
این جلسه به منظور انتخابات هیات رئیسه هیات فوتبال استان
تشکیل شده اظهار داشت  :با انتخابات عباس امینی زاده به
عنوان رئیس جدید هیات و با تجربه مفید ایشان شاهد توسعه و
شکوفایی فوتبال استان در سطح کشور باشیم  .غالمعلی دانشور
افزود  :امروز باید همه چه آنهایی که رای دادند و چه آنهایی
که رای ندادند باید برای رشد و توسعه فوتبال استان با هیات
همکاری و مشارکت کنند تا فوتبال استان به جایگاه اصلی در
سطح کشور برسند .
عباس امینی رئیس هیات فوتبال استان هرمزگان در ابتدا ی این
جلسه با قدردانی از هیات سابق اظهار داشت  :عبدالمجید دبیده
در طول مدت خدمت خود در هیات فوتبال زحمات زیادی برای
رشد و توسعه فوتبال استان کشیدند و کار ایشان ارزشمند و
قابل تقدیر است .
امینی زاده بیان کرد  :حال که انتخابات انجام شد باید همه
دلسوزان به فوتبال برای رشد و ترقی فوتبال باید به میدان بیایند
و من به شخصه دست همه پیشکسوتان و زحمتکشان به فوتبال

را می بوسم و انتظار دارم شور و نشاط دوباره به فوتبال ببخشند.
رئیس هیات جدید فوتبال هرمزگان با اشاره به برنامه های خود
برای هیات گفت  :اولویت کاری ام برای تیم های پایه و مدرسه
فوتبال است و توجه به فوتبال ساحلی و فوتبال ساحلی است و
می توانیم در این راه به موفقیت بیشتری برسیم و در کنار آن
تقویت فوتبال فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان است .
امینی زاده ادامه داد از همه پیشکسوتان و کارشناسان تقاضا
دارم هر ایده و فکر نو که برای پیشرفت فوتبال استان دارند
هیات را یاری نمایند وبا بکارگیری نیروهای کارآمد و با تجربه
بتوانیم در پیشبرد کارهای اجرایی خصوصا در برگزاری منظم
مسابقات لیگ فوتبال استان و رده های مختلف سنی گام های
بلندی برداریم و یکی از موفقیت هایی که برای هیات می تواند
کاربرد عملی داشته باشد ارتباط بین بخشی است که بسیار مهم
است و می تواند خیلی از مشکالت هیات را حل و فصل کند.
رئیس هیات فوتبال استان گفت  :با توجه به مشکالت هیات
ها و باشگاه ها در شهرستان ها و مرکز استان در وهله اول
هیات ها و باشگاهها از امکانات شهرستانی خود استفاده کنند
و حمایت استانی در مرحله بعد خواهد بود که هیات از آنها
حمایت خواهد کرد.
وی از هیات های شهرستانی که در این مدت با بضاعت مالی که
توانسته اند هیات های خود را اداره کنند سپاسگزاری نمود و

اظهار امیدواری کرد تا بعد از این هم با هم فکری و تالش بیشتر
شاهد رونق فوتبال شهرستانها باشیم.
امینی زاده در ادامه به معرفی علی خواجه فینی و الیزا بصیریان
به نایب رئیس و نواب رئیس بانوان و قاسم رنجبریان به عنوان
دبیر پرداخت و اظهار داشت  :علی خواجه فینی از پتانسیل
باالیی در حوزه ورزش استان و کشور برخوردار است همچنین
خانم الیزا بصیریان که از تجربیات باالیی در فوتبال بانوان
برخوردار است که می تواند در بخش بانوان برای فوتبال استان
مفید باشند.علی خواجه فینی نیز گفت  :در هیات فوتبال استان
از تمام افراد وطیف استفاده می شود و از نیروهای کارآمد برای
پیشرفت فوتبال استان کمک و یاریس خواهیم گرفت.
الیزا بصیریان گفت  :با برنامه هایی که برای فوتبال بانوان
دارم اولویتم بیشتر برای راه اندازی مرکز استعداد یابی فوتبال ،
فوتسال خواهد بود .وی در ادامه به بیان عمبکرد خود در سال
گذشته پرداخت در ادامه برای اعضای جدید هیات رئیسه رای
گیری بعمل آمد.
در نتیجه رای گیری علی خواجه فینی با  21رای نایب رئیس
آقایان  ،الیزا بصیریان با  22رای نواب رئیس بانوان ،علیرضا
خیاط با  13رای به عنوان نماینده باشگاه ها و شریف شریفی
نژاد با  21رای به عنوان نماینده هیات های فوتبال شهرستانها
انتخاب شدند.

دعوت تیم فوتسال ایران به برزیل
تیم ملی فوتسال ایران برای برگزاری چند بازی تدارکاتی
به کشور برزیل دعوت شده است؛ اگرچه پاسخ مسئوالن
فوتسال ایران به این دعوت منفی است.
تیم ملی فوتسال برزیل که در مسابقات جام جهانی مقابل
ایران شکست تحقیر آمیزی داشت و در مرحله یک هشتم
نهایی در ضربات پنالتی برابر ایران از دور این رقابتها کنار
رفت ،به دنبال جبران این نتیجه هستند.
بر همین اساس ،آنها از تیم ملی ایران دعوت کردهاند تا برای
برگزاری بازی تدارکاتی در آذرماه راهی این کشور شوند؛
موضوعی که با مخالفت مسئوالن فوتسال ایران مواجه شده
است.
محرز بودن نیت برزیلیها از برگزاری این بازی تدارکاتی،
عدم احساس نیاز به دیدار دوستانه با برزیل در آذرماه و
برگزاری رقابتهای لیگ برتر از جمله دالیلی است که ایران را
برای حضور در برزیل ترغیب نمیکند.
واکنش تند بگوویچ به رفتار میثاقیان
سرمربی تیم گل گهر سیرجان نسبت به رفتار اکبر میثاقیان
واکنش تندی نشان داد.
در چارچوب رقابت های هفته نهم لیگ دسته اول ،روز
گذشته تیم گل گهر سیرجان در خانه میزبان بادران بود.
شاگردان وینکو بگوویچ در این مسابقه می خواستند با کسب
پیروزی خانگی به صدرنشینی شان ادامه دهند اما تیم تحت
هدایت اکبر میثاقیان مانع از این امر شد.
این مسابقه پرهیاهو در نهایت با نتیجه  2بر صفر به سود
بادران به پایان رسید اما در اواخر بازی حواشی به وجود آمد
که در نوع خود جالب بود.
بگوویچ و میثاقیان از سال گذشته رابطه خوبی با یکدیگر
ندارند؛ سرمربی کروات زمانی که پارسال هدایت مس
کرمان را برعهده داشت ،ناگهان از سوی مدیران باشگاه از
سمتش برکنار شد و میثاقیان به جای او در مس حضور پیدا
کرد .چندین ماه پس از آن اتفاق بگوویچ و میثاقیان دیروز
رودرروی هم قرار گرفتند.
در این تقابل اعتراض های همیشگی میثاقیان در کنار خط
به داور و البته گاها بازیکنان حریف سبب ناراحتی شدید
بگوویچ شد و اعتراض تندی نسبت به این موضوع داشت.
بگوویچ در پایان بازی نیز با این جمالت میثاقیان را از
سیرجان بدرقه کرد« :اعتراض من به رفتار مربی حریف بود
که چگونه ایشان هر حرکتی در کنار زمین میخواهد ،انجام
میدهد و کسی به او کاری ندارد؟
آیا فدراسیون فوتبال رفتارهای این مربی را نمیبیند؟!»
آنالیز در هواپیما
اولی اشتیلیکه آلمانی قبل از دیدار کره جنوبی و ایران در
هواپیما نیز به تحلیل و آنالیز تیمملی ایران پرداخت.
تیمملی فوتبال کره جنوبی با پروازی که بیش از  16ساعت
طول کشید وارد تهران شد تا بازیکنان این تیم خودشان
را برای برگزاری چهارمین دیدار این تیم در انتخابی جام
جهانی آماده کنند.
کرهایها با پرواز از فرودگاه بینالمللی اینچئون به دوبی
رسیدند و سپس از دوبی نیز با پرواز دیگر وارد تهران شدند
تا برای برگزاری بازی چهارم خودشان مسافت طوالنی را
طی کرده باشند .البته سرمربی کره جنوبی تصمیم گرفت از
همین زمان هم برای تحلیل و آنالیز تیم ملی فوتبال ایران
استفاده کند.
ایران تاکنون در سه دیدار قبلی خود در انتخابی جام جهانی
گلی را دریافت نکرده است و با دو برد و یک تساوی و کسب
 7امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول گروه قرار
گرفته است و به همین خاطر به نظر میرسد ،سرمربی کره
جنوبی به دنبال راهی برای باز کردن درواز ه ایران در این
رقابتها باشد.
دلیل وزنه زدن بهداد سلیمی
بهداد سلیمی قهرمان المپیک لندن گفت :از آنجا که در
مسابقات قهرمانی جهان چند رقیب گردن کلفت دارم ،در
مسابقات قهرمانی آسیا  2017هم وزنه میزنم تا رکوردهای
خوبی از خود بجا بگذارم.بهداد سلیمی دربارهی هدف
گذاریاش برای سال  2017بیان کرد :هدفم مسابقات
آسیایی و جهانی  2017است.
سطح مسابقات جهانی در فوق سنگین باال رفته و  5-4رقیب
گردن کلفت دارم  ،از آنجا که باید در مسابقات جهانی به
فکر رقابت و کسب مدل طال باشم بنابراین نزدیک شدن
به رکوردها سخت است  ،از این رو اگر شرایط تمرینیام
مطلوب باشد ابتدا در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کنم
تا رکورد های خوبی از خود بجا بگذارم.او افزود :تمریناتم را
انجام می دهم تا به آمادگی مطلوب برسم و در مسابقات
قهرمانی آسیا شرکت کنم.
اگر تا آن زمان به شرایط مطلوب نرسیدم فقط در مسابقات
جهانی شرکت خواهم کرد.او دربارهی آغاز تمریناتش
نیز گفت :از آنجا که در لیگ تیمی ندارم و فاصله تا آغاز
مسابقات بین المللی نیز زیاد است فعال کار با وزنه زود است.
اکنون تمرینات بدنسازی را انجام می دهم تا شرایط برای
آغاز تمرینات وزنه مهیا شود.وزنه بردار فوق سنگین ایران
با اشاره به اینکه نفرات اصلی تیم ملی از دی ماه به اردوی
تیم ملی اضافه می شوند ،تاکید کرد :بازی های المپیک اول
شهریور به پایان رسید و اگر تا دی ماه تمرین نکنیم دچار
افت شدید بدنی می شویم بنابراین باید خودمان تمرینات
را استارت بزنیم تا به حداقل آمادگی برسیم و بعد با اضافه
شدن به اردوی تیم ملی کارمان را ادامه دهیم.
قهرمان المپیک لندن در پاسخ به این پرسش که از سوی تیم
ملی حفاری برای پیوستن به این تیم صحبتی نشده است،
گفت :خیر ،تا امروز که خبری نشده است.

