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مربی جدید تیم ملی والیبال ایرانی نیست

فوتبالیست هرمزگانی در اردوی تیم ملی

چــــهرههــــــا

فوتبالیست هرمزگانی به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوتشد.نخستین مرحله اردوی
آمادگی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با حضور محمد قادری ملی پوش هرمزگانی در
تهران آغازشد.
در این مرحله از اردو  23بازیکن دعوت شده از جمله محمد قادری ملیپوش هرمزگانی
زیرنظر کادر فنی تمرین می کنند.
محمد امین قادری در باره انتخاب دوباره اش به صبح ساحل گفت :هربازیکنی سعیاش
براین است که درتیم ملی کشورش توپ بزند وبرای استان وکشورش افتخار کسب کندو از
این که نظر مربیان تیم ملی را دوباره جلب کرده ام بسیار خوشحال هستم و امیدوارم جز
نفرات اصلی انتخاب شوم .وی اظهار داشت :فوتبال هرمزگان بازیکن مستعد زیاد دارد و
آرزو دارم که روزی در تیم ملی به جای یک یا دونفر حداقل چهار بازیکن از هرمزگان حضور
داشته باشد .
اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان تا روز یکشنبه هفتم آذر در محل کمپ تیمهای ملی ادامه
خواهد داشت.

جهان
رکوردی که نیمار به نام خود ثبت کرد

نیمارستاره برزیلی بارسلونا با پاس گلی که در دیدار برابر سلتیک داد یک رکورد
جدید را به نام خود در لیگ قهرمانان اروپا به ثبت رساند.گل نخست بارسلونا روی
پاس نیمار به مسی به ثمر رسید.
ستاره برزیلی بارسلونا با پاس گلی که به مسی داد یک رکورد جدید را به نام خود
به ثبت رساند.نیمار در  5بازی که در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفته
توانست  7پاس جدید بدهد که این یک رکورد به شمار می آید.
او چهار پاس گل به مسی داده است ،دو پاس گل در دیدار رفت برابر سلتیک ،یک
پاس گل در دیدار برابر منچسترسیتی و یک پاس گل در دیدار برگشت برابر سلتیک.
این بازیکن برزیلی همچنین یک پاس گل به اینیستا در دیدار برابر سلتیک ،یک پاس
گل به سوارس در دیدار برابر سلتیک و یک پاس گل به توران در دیدار برابر مونشن
گالدباخ داده است.

ایــران

رییس فدراسیون والیبال گفت :مربی تیم ملی خارجی است و از گزینه های داخلی فقط
برای حضور در کنار سرمربی استفاده میکنیم.محمد رضا داورزنی درباره تصمیم فدراسیون
درباره قطع یا ادامه همکاری با رائول لوزانو گفت :بستگی به تصمیم هیات رییسه
فدراسیون والیبال دارد .اما اینکه تغییرات در کادرفنی تیم ملی رخ بدهد بسیار زیاد است
و به احتمال زیاد لوزانو تغییر می کند.داورزنی درباره گزینه های احتمالی سرمربی گری تیم
ملی گفت :این یک موضوع دوطرفه است و هم فدراسیون و هم مربی باید برای حضور در
تیم راضی باشند.
باید مربی با شرایط خوب را برای تیم ملی بیاوریم.او در پاسخ به این سوال که آیا مربی
ایرانی در میان گزینه های سرمربیگری تیم ملی وجود دارد یا خیرگفت :ما از مربی ایرانی
تنها در کنار مربی خارجی استفاده می کنیم .بنابراین مربی تیم ملی خارجی است.رییس
فدراسیون والیبال درباره اینکه آیا با مربی برای حضور در تیم ملی ایران مذا کره داشته است
یا خیر گفت :ما نمی توانیم دست خودمان را ببندیم .تمام کسانی که قابلیت حضور در تیم
ملی را دارند را به کار می گیریم.
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میــــــــز خبــــر
گــــــزارش  خبــــری

کینا کمال زاده در اردوی تیم ملی
پاروزن هرمزگانی به اردوی تیم ملی جوانان ایران دعوت
شد .کیانا کمال زاده پاروزن هرمزگانی به نهمین مرحله
اردوی آمادگی تیم ملی آب های آرام جوانان کشور دعوت
شد.این مرحله از اردو با حضور  15قایقران در دو بخش
کایا ک و کانو در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز
شده است.کیانا کمال زاده در بخش کایا ک پارو می زند.
اردوی ملی پوشان برای حضوری مقتدرانه در مسابقات
آسیایی 2017تا یازدهم آذر ادامه خواهد داشت.

هفته دوازدهم
لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور

آلومینیوم
به استقبال
صدرنشین
می رود

تساوى البدركنگ
از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای
کشور ،تیم فوتبال البدر بندرکنگ در یک دیدار خانگی
مقابل سپاهان اصفهان به تساوی رسید.تیم فوتبال
نوجوانان البدر بندرکنگ در ورزشگاه اختصاصی خود
در مقابل مهمان خود سپاهان اصفهان با تساوی  ۲بر
 ۲متوقف شد.برای تیم البدر بندرکنگ علیرضا زائری و
علی احترامی موفق به گلزنی شدند.حمیدرضا روزبه،
علی احترامی ،امیر بحری ،پا کویی ،نعیم رخ بین ،عرفان
دهیادگاری ،علیرضا زائری ،احمد دیانت کیش ،محمدرضا
بامری ،علی ا کبر پورعلی ،عبدالخالق عباد با هدايت محمد
جمادی پور براى البدر بازى كردند .تیم فوتبال نوجوانان
البدر تا قبل از این دیدار از سه بازی خود تنها یک امتیاز
کسب کرده بود و در رده آخر جدول حضور دارد.
كالس توجيهى لیگ یک فوتسال

کالس توجیهی پیش از شروع فصل داوران لیگ دسته اول
فوتسال كشور با حضور  ۷۵داور و کمک داور فوتسال برگزار
شد .در این دوره توجیهی كه به مدرسی سیدصدرالدین
موسوی برگزار شد که مهدى حمزه پور و محسن احمدى
دو داور خوب هرمزگانى در این کالس حضور داشتند.
برنامه داوران در این کالس توجیهی ،بازبینی ویدئو،
بررسی نحوه اجرای تعویض ،تخلفات موقعیت آشکار گل،
خطاهای جمع شده و همکاری تیم داوری بود .همچنین
تست آمادگی جسمانی داوران مطابق با معیارهای
فیفا زیر نظر حسن کامرانی فر رئیس دپارتمان داوری،
صدرالدین موسوی مدرس دوره و منوچهر نظری عضو
دپارتمان داوری در سالن فوتسال کمپ تیمهای ملی از
شرکتکنندگان گرفته شد.
دعوت قایقرانان هرمزگانی به اردوی تیم ملی
پاروزنان هرمزگانی به نهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی
قایقرانی آب های آرام بانوان کشور دعوت شدند.هدیه
کاظمی ،همانجیبی ،ستاره شریفی ،فاطمه احمدی و سارا
کاظمی قایقرانان دعوت شده به اردوی تیم ملی در بخش
کایا ک هستند.اردوی ملی پوشان برای حضوری مقتدرانه
در مسابقات آسیایی 2017با حضور  22قایقران در دو بخش
کایا ک و کانو روزهای  16تا  25آذر در دریاچه مجموعه
ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
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امتیاز
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البدر مهمان فوالد خوزستان
برنامه هفته چهاردهم لیگ برتر جوانان فوتبال
باشگاههاى كشور اعالم شد.کمیته مسابقات برنامه هفته
چهاردهم مسابقات لیگ برتر جوانان را اعالم کرد.در هفته
چهاردهم كه سوت آن یکشنبه هفتم آذر ماه به صدا در
خواهد آمد گهر زا گرس دورود ميزبان نفت آبادان در
ورزشگاه تختی دوروداست.سپاهان با ذوب آهن اصفهان
در ورزشگاه صفائیه اصفهان بازى مى كند.در روز پنجشنبه
يازدهم آذرماه نفت اهوازبا مس کرمان در ورزشگاه
اختصاصی اهوازديدار خواهد كرد.در روز جمعه دوازدهم
آذرماه ترا کتورسازی با شاهین شهرداری بوشهر در ورزشگاه
اختصاصی تبریز و برق جدید شیرازبا گل گهرسیرجان در
ورزشگاه دستغیب شیراز بازى خواهند كرد.در روز شنبه
سيزدهم آذرماه فوالد خوزستان ميزبان البدربندرکنگ در
ورزشگاه اختصاصی اهواز است.

باخت

طرح استعد اد يابى واليبال
مرحله اول طرح استعدادیابی هیئت والیبال استان
هرمزگان در مدارس بندرعباس بر گزارشد .مرحله نخست
طرح استعد اد يابى دانش آموزان واليباليست در مجموعه
ورزشی شهدای هفتم تیر بندرعباس برگزار شد.این مرحله
با حضور استعدادیاب های هیئت والیبال استان هرمزگان
در تعدادی از مدارس ناحیه یک شهرستان بندرعباس
انجام گرفت که متولدین بین  ۱۱/۱۰/۸۱الی ۱۰/۱۰/۸۳
و متولدین  ۸۴به صورت جدا گانه استعدادیابی شده و
با حضور در مجموعه ورزشی هفت تیر ،مطابق استاندارد
های بین المللی تست اولیه انجام که نتیجه آن هفته آینده
به اولیاء دانش آموزان اعالم خواهد شد.مرحله دوم طرح
استعدادیابی از امروز شنبه ششم آذر ماه مجددا در نواحی
یک و دو آموزش و پرورش انجام می شود.

شاهین شهرداری بوشهر

11

5

4

2

16

9

7

19

شهرداری کاشان
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گل زده

پیشکسوتان قهرنان شدند
یک دوره مسابقات والیبال بین دوازده تیم در دو گروه
شش تیمى به میزبانی شهرستان حاجی آباد برگزار شد.در
پاياناین دوره از مسابقات به ترتیب پیشکسوتان حاجی آباد
 ،شمیل  ،سیاهک و محمدآباد مقام های اول تا چهارم را
کسب کردند.

که با  12امتیاز در مکان نهم جدول رده بندی ایستاده است در
ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان شاهین شهرداری بوشهر
است .شا گردان عباس سرخاب که در هفته گذشته موفق شدند
کاسپین قزوین را شکست دهند در این بازی خانگی هم به دنبال
سه امتیاز هستند تا شاید با این برد ازرده نهم جدول به رده ششم
بیایند .شاهین شهرداری بوشهر با  19امتیازی که به دست آورده
است صدرنشین گروه سوم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های
کشور است وبرای حفظ این صدرنشینی چاره ای ندارد که مقابل
آلومینیوم به پیروزی دست پیدا نماید .شکست تیم بوشهری و
برتری چهار تیم شهرداری تبریز ،هف سمنان ،شهرداری همدان
و پاس همدان مقابل حریفان خودشان باعث خواهد شد که
این تیم تا رده پنجم هم سقوط کند به همین خاطر این بازی
از حساسیت زیادی برخوردار است و جا دارد که هواداران برای
حمایت از نماینده هرمزگان امروز ساعت  14به ورزشگاه خلیج
فارس بیایندو از نماینده استان حمایت کامل کند .قضاوت این
بازی را علیرضا حیدرپناه به کمک های حامد صفایی وعدنان

گل خورده

لغو مسابقات تنیس به دلیل شرایط نامساعد جوی
مرحله هفتم مسابقات تنیس آزاد مناطق پنجگانه کشور که
قرار بود در بندرعباس برگزار شود به دلیل شرایط نامساعد
جوی لغو شد.این رقابت ها قرار بود با حضور  150ورزشکار
از ده استان کشور در زمین خا کی هتل هرمز بندرعباس
آغاز شود که به دلیل وزش باد شدید و گردوخا ک به زمان
دیگری موکول شد.زمان جدید برگزاری این مسابقات
متعاقبا از سوی فدراسیون تنیس اعالم می شود.

گروه ورزشی //محمود رییسی /عکس :محمد کرمی
هفته دوازدهم و آغازین دور برگشت لیگ دسته دوم فوتبال
باشگاه های کشوراز چهارشنبه سوم آذرماه کلید خورده است
اما دو نماینده هرمزگان در این رقابت ها امروز شنبه ششم آذر به
دیدار حریفان خود خواهند رفت .در این روز آلومینیوم هرمزگان

تفاضل

تساوی ارزشمند ستارگان بستانو در رفسنجان
ستارگان بستانو برابر فجر رفسنجان خارج از خانه به یک
تساوی ارزشمند دست یافت .تیم ستارگان بستانو در هفته
هفتم رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های
کشور مقابل میزبانش تیم فجر رفسنجان به یک تساوی
ارزشمند خارج از خانه دست یافت .در این هفته از رقابتها
شا گردان عقیل پورنگ در رفسنجان مقابل فجر این شهر
به تساوی یک یک دست یافتند.محمد قاسمی زننده گل
مساوی تیم ستارگان بستانو در این دیدار بود.در جدول
رده بندی گروه پنجم تیم ستارگان بستانو با یک بازی کمتر
نسبت به سایر تیم ها با کسب  11امتیاز در پنجم قرار دارد.

پیروی بر عهده دارد .و حسن شفیعی داور چهارم و علیرضا کناری
هم ناظر داوری است .در سایر دیدارهای این گروه شاهین توسعه
( بانی گستر)کیش با هف سمنان در ورزشگاه المپیک کیش بازی
می کند .امیر عرب براقی  ،امیر فالح  ،داود عروجلو و یداله کلوندی
داوران این بازی هستند .کارای شیراز میزبان کاسپین قزوین در
ورزشگاه بعثت شیراز است .ابوالفضل گرجی  ،محمدعلی رضایی
 ،حامد میرنجفی و محمد مومنی داوران این مسابقه هستند.
ناظرداوری این دیدار هم رحیم مهرپیشه است .شهرداری تبریز با
نیروی زمینی تهران در ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز بازی
خواهند کرد .شاهو اصالنی،هیوا بهمنی  ،هیوا نوربخش و فرزاد
منصوری کار قضاوت این بازی را برعهده دارند و کریم اصغرزاده
هم ناظر داوری است .شهرداری و پاس دربی شهر همدان را
در ورزشگاه قدس همدان با قضاوت داوران سعید حبیبی  ،علی
رعیت  ،رضا سیدمحمدی و امید جمشیدی با نظارت مجید
ویشگاهی انجام خواهند داد .سردار بوکان میزبان شاهین ماهشهر
درورزشگاه وحدت بوکان است .جواد بیگدلی  ،هاشم خدابنده،
اصغر ملکی و سامان سلطانی به همراه محمدپیروزرام داوران و
ناظر داوری این مسابقه هستند .در بازی های گروه دوم شهرداری
بندرعباس با داماش در ورزشگاه عضدی رشت بازی می کند.
شهرداری برای رسیدن به صدر جدول اول باید خودش در رشت
داماش را شکست دهد وبعد هم منتظر بماند تا شهرداری کاشان

امتیاز

درخشش صادق زارعى
تیم های والیبال گینچ کافکارس و بوالنجک  ۱۹۲۶به
مصاف هم رفتند که یاران صادق زارعی لژیونر هرمزگانی
کشورمان در تیم کافکارس ،موفق به شکست بوالنجک
شدند .صادق زارعی ،لژیونر هرمزگانی تیم کافکارس با ارائه
عملکرد قابل قبول در ترکیب اصلي تیم خود ،نقش به
سزایی در کسب دومین پیروزی تیمش در چارچوب لیگ
والیبال امسال ترکیه داشت كه مورد تحسين و تشويق
تماشا گران و مهمانان حاضر در سالن قرار گرفت.

مقابل پترو کیان شوشترببازد که بعید به نظر می رسد کاشانی ها
در خانه شکست بخورند .داوری بازی تیم های داماش و شهرداری
بندرعباس را سعید لهراسبی ،عبدالعلی شکر گزار ،میثم جعفری
ومحمد اسدی بر عهده دارند وناظرداوری این بازی هم سخاوت
سلیمان نژاد است .در دیگر بازی های این گروه که همزمان با بازی
شهرداری امروز شنبه ششم آذرانجام خواهد شد شهرداری کاشان
صدرنشین میزبان پترو کیان شوشتر در ورزشگاه امیرکبیر کاشان
است .پیام ساری اصالنی  ،موسی محمدی راد  ،حسین سلطانی
ومهدی پرویزی داوران این مسابقه هستند و ناظر داوری هم ایرج
نظری است.بادران نوین تهران با استقالل آبی ب تهران بازی
دارد که مسلم مشهدی  ،بابک خسروی ،مهدی صناعی و عباس
خلیلی داوران آن هستند و ناظرداوری هم فرشید افشاراست.
شهرداری فومن با شهرداری( آبی پوشان) اردبیل در ورزشگاه
آزادی فومن دیدارمی کند.رحیم حسینی  ،حسین گلشنی ،
محمدحسن غفارزاده و سیاوش خالقی داوران این بازی هستند
و جهانبخش آرمان ناظر داوری است .شهرداری ارومیه در خانه
خودش از تیم شهید کریمی جویبار در ورزشگاه خانه جوان ارومیه
پذیرایی خواهد کرد .رضوان سرشار  ،مهدی نورمحمدی  ،بابک
قلی زاده و محمد جهانی کار قضاوت این بازی را برعهد ه دارند
و ناظرداوری هم حسین نیرویار است .شهرداری ماهشهربا نفت
نوین آبادان در ورزشگاه شهدای ماهشهربازی می کند.

رئیس هيات ورزش روستایی هرمزگان

چند بازی بومی و محلی به نام هرمزگان در کشور به ثبت رسيده است
گروه ورزشی :
رئیس هيات ورزش روستایی هرمزگان
از برگزاری جشنواره ورزش روستایی و
بازی های بومی محلی اقوام ایرانی به
میزبانی منطقه آزاد قشم خبر داد.
جعفر متقی در نخستین گردهمایی
روسای هيات های ورزش روستایی و
بازی های بومی و محلی شهرستان های
هرمزگان در سالن کنفرانس بخشداری
جزیره هرمز اظهار داشت :سنت ،گویش
،آداب و سنن استان هرمزگان باید به
توسط هیأت های ورزش روستایی دراستان هرمزگان احیاء و در
کشور شناسانده شود و این کار بسیار مهمی است که با دلسوزی
و استفاده از پیشکسوتان محقق خواهد شد.وی یکی از اولویت
های این هيات را برگزاری کالس های آموزشی داوری و مربیگری تا
پایان امسال دانست و افزود :ما در راه احیاء تاریخ و گذشته استان
خود در قالب بازیهای بومی و محلی باید از تمامی پتانسیلهای
موجود در استان با همدلی و یکرنگی و وفاق استفاده نموده تا
بتوانیم آیندگان خود را با افتخار به آئین ها و سنن و آداب و رسوم
در جای جای هرمزگان آشنا نمائیم.
رئیس هيات ورزش روستایی هرمزگان با اشاره به اینکه ما ا کنون

شاهد به ثبت رسیدن بازیهای بومی و محلی به نام هرمزگان در
کشور هستیم که باعث شده بازیهای این استان در کشور بیشتر
شناخته شود ادامه داد :روسای هیأت های ورزش روستایی
با تالش بی منت خود و با برگزاری مسابقات و جشنواره های
مختلف در طول سال کارنامه قابل توجهی را از خود در استان و
فدراسیون به ثبت رسانیدهاید.متقی با بیان اینکه انتقاد سازنده
میتواند در هر مجموعه ایی به کارایی ان مجموعه بیافزاید که
این هییت هم مستثنی نیست خاطرنشان کرد :امیدواریم با ارائه
راه کارهای مناسب بتوانیم در رشد و احیاء سنت های هرمزگان
گام های خوبی را درآینده برداریم.این مسئول با اشاره به اینکه با

تغییرات در راس مدیریت باشگاه آذرخش بندرعباس

«هومن رفیعی»مدیرعامل شد

گروه ورزشی :
هومن رفیعی بندری بهعنوان مدیرعامل جدید باشگاه
آذرخش بندرعباس انتخاب شد.
مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال استان هرمزگان با اعالم این
خبر افزود :در جلسهای که در محل هیئت فوتبال هرمزگان و با
حضور امینی زاده ،رئیس هیئت فوتبال برگزار شد ،هومن رفیعی
بندری بهعنوان مدیرعامل جدید باشگاه آذرخش بندرعباس
انتخاب شد.
سید محمد بنیهاشمی افزود :همچنین حسین احمدی

بهعنوان رئیس هیئتمدیره و مهران نجاتی ،مهدی باقری،
ناصر حیدریپوری و محسنی تختی بهعنوان اعضای
هیئتمدیره منصوب شدند.
پس از هفت بار استعفا در دو فصل
عباس روزپیكر باز هم به نیمکت آذرخش بازگشت
عباس رفت و برگشت مجدد هدایت نارنجی پوشان آذرخش را
برعهده گرفت.
پس از انتخاب هومن رفیعی بندری به عنوان مدیرعامل باشگاه
آذرخش و رایزنی های انجام شده با سرمربی مستعفی تیم

رایزنی که با فدراسیون ورزش روستایی انجام شده
و با توجه به پتانسیل موجود در استان در بهمن
ماه منطقه آزاد قشم میزبان جشنواره کشوری اقوام
ایرانی خواهد بود تصریح کرد :به مناسبت هفته
مبارزه با مواد مخدر و با اعالم آمادگی شهرستانهای
استان در ماه جاری و با هماهنگی با نیروی انتظامی
،جشنواره بازیهای بومی و محلی در روستاهای
هرمزگان برگزار خواهد شد.
در ادامه این نشست شهرستان های قشم ،پارسیان
و رودان به عنوان سه هیأت برتر انتخاب و از روسای
این شهرستانها نیز تجلیل شد.در این گردهمایی
طی احکامی جدا گانه ازسوی جعفر متقی رئیس هیأت بازیهای
بومی و محلی استان ،عبدالرحیم رضوانی رئیس هیأت ورزش
روستایی شهرستان قشم با حفظ سمت به عنوان نایب رئیس
آقایان هیأت استان و محمد مسلمی تازیانی رئیس هیأت ورزش
روستایی بخش مرکزی بندرعباس نیز به عنوان مسئول کمیته
فوتبال استان منصوب و معرفی شدند.
این گردهمایی با حضور رضا دریایی رئیس اداره ورزش و جوانان
جزیره هرمز ،جعفر متقی رییس هیأت بازیهای بومی و محلی
استان هرمزگان و روسای هیأت های روستایی شهرستانهای
استان برگزار گردید.

فوتسال ،عباس روزپیكر مجدد پذیرفت كه هدایت این تیم را
برعهده گیرد.در حالی عباس روزپیكر به این تیم بازگشت كه
مسئوالن باشگاه آذرخش هادی رضایی را به عنوان سرمربی
موقت این تیم انتخاب كرده بودند.این هفتمین باری است كه
سرمربی آذرخش به دالیل مختلف طی دو فصل اخیر از این تیم
استعفاء می دهد.
از دیگر نكات قابل توجه باشگاه آذرخش این كه پس از انتخاب
اعضای هیات رئیسه و مدیرعامل ،علی خواجه فینی عضو
جدید هیات رئیسه باشگاه آذرخش نیامده از این باشگاه
رفت.این خبر در حالی از سوی غالمعلی دانشور مدیركل ورزش
و جوانان هرمزگان اعالم شد كه علی خواجه فینی به علت
مسئولیت سنگینی كه در اداره كل ورزش و جوانان استان دارد
نمی تواند در باشگاه آذرخش بندرعباس حضور داشته باشد.

محسن مکی زاده

بی توجهی به داوران در پنج ساله گذشته
باعث رکود داوران هرمزگانی در کشور شده است
گروه ورزشی :
محسن مکی زاده که این روزها خودش را برای قضاوت در
لیگ برتر استان آماده می کنددرباره داوری استان مطالبی
گفته است که باهم می خوانیم.
خودتان را معرفی کنید؟ محسن مکی زاده متولد 1360
درنصیرایی میناب به دنیا آمدم  .تحصیالت خود را درهمین
شهر تا مقطع متوسطه گذراندم  .متاهل ودارای یک فرزند پسر
به نام محمدطاها.همسرم اتفاقا ورزشکار است و دررشته ووشو
مربیگری می کند.
از کی داوری را شروع کردید؟ درابتدا فوتبالیست بودم
وتا  26سالگی فوتبال را دنبال میکردم درحین فعالیت در رشته
فوتبال مسابقات دوستانه را در روستای نصیرایی سوت می
زدم .سال  88درکالس داوری درجه سه شرکت کردم وموفق
شدم مدرک رسمی داوری را اخذ کنم و از سال  89لیگ برتر
استان سوت زدم.
فکر می کنید دستمزدی که داوران می گیرند درمقایسه
با درآمد بازیکنان منصفانه است؟درآمد بازیکنان ومربیان
درهمه جای دنیا بیشتر از داوران است واین هم در فوتبال
ما طبیعی است.ولی مسئوالن باید کاری کنند که دریافتی ها
معقول باشد.داوران دنبال دستمزد باال نیستند اما باید مبلغ
منصفانه ای برای داوران درنظر بگیرند.
مبلغ دستمزد داوران استان چگونه است؟ درلیگ
برتر داور درجه  3مبلغی معادل  9هزار تومان می گیرد که
پیشرفت چندانی نکرده است و ا گر با تورم امروز حساب کنید
درحدصفراست.
آیا حق الزحمه داوری سال های گذشته شما پرداخت
شده است؟ تا کنون شش دوره از حق الزحمه داورانی امثال
من پرداخت نشده است.
علت آن چه بوده؟ هیات سابق می گفت بودجه ای

دراختیار نداریم آیا این
جواب برای داوری که
درزمین مسابقه دوندگی
می کند واز هرکسی
جز فحش وبدوبیراه
نصیبش نمی شود
میتواند قانع کننده
باشد.
بهترین خاطره
ات از داوری؟ داوری
بین دوتیم گازال جناح وسیبه کوخرد در دوسال گذشته برایم
یک خاطره شیرین بود.
خاطره بد داوری؟ بازی ستارگان بستانو با یکی از تیم
های مقابل ستارگان که منجر به درگیری تماشا گران وحمله
ورشدن به داوران بود حدود یک ساعت برای نجات از دست
تماشا گران در رختکن بودیم.
داوری استان درچه وضعیتی است؟ بی توجهی به
داوران در پنج ساله گذشته باعث رکود داوری استان در کشور
شده است وهمین مسئله باعث شد نتوانیم رشد چندانی
در داوری داشته باشیم.یک مسئله دیگر عدم پشتکار داوران
ونداشتن آمادگی بدنی در رشد داوری درسطح کشور تاثیرگذار
بوده است.
ازداوران ایران کدامیک را بهترین می دانید؟ علیرضا
فغانی ،منصوری و سخندان.
برای رشد وتوسعه داوری دراستان چه پیشنهادی
دارید؟ با تعامل هیات فوتبال استان وآموزش و پرورش برای
تربیت داوری فوتبال با برنامه ریزی صحیح ساالنه بیش از  20نفر
داور جوان تربیت کرد که می تواند کمک بزرگی به هیات فوتبال
استان و کمیته داوران باشد.

لیگ برتر فوتسال باشگاه های ایران

آذرخش درهفته پایانی نیم فصل به دیدار
دبیری تبریز می رود
گروه ورزشی :
از سوی سازمان لیگ فوتسال ایران ،برنامه هفته پایانی
نیمفصل اول لیگ برتر فصل  ۹۵اعالم شد.آذرخش سرخون

بندرعباس تنها نماینده هرمزگان در لیگ برتر تا هفته دوازدهم
نتوانسته است نتایج مطلوبی کسب کند وجایگاهی بهتر از
مکان سیزدهم در جدول رده بندی نتوانسته است به دست
بیاورد .این تیم نسبت به نیم فصل سال گذشته که نخستین
حضور خودش را در لیگ برتر تجربه می کرد نتایج ضعیف تری
به دست آورده است که مهمترین عامل آن بحث مالی است.

در هفته سیزدهم که جمعه دوازدهم آذرماه شاهد بازی های
آن خواهیم بود آذرخش سرخون بندرعباس در سالن فجر بازی
سختی با تیم سوم جدول رده بندی دبیری تبریز دارد .در سایر
دیدارها هم یاسین پیشرو قم میزبان گیتی پسند اصفهان است.
فرش آرا مشهد با شهرداری ساوه دیدار خواهد کرد .ملی حفاری
اهواز در خانه با مقاومت البرز بازی می کند .دانشگاه آزاد تهران
رودروی طرح و توسعه الوند قرار خواهد گرفت  .تاسیسات
دریایی تهران میزبان شهروند ساری است و مس سونگون
ورزقان از تیم لبنیات ارژن شیراز پذیرایی خواهد کرد.

نایبرئیساسکیتهرمزگان

جشنواره قهرمانی اسکیت در بندرعباس برگزار می شود

گروه ورزشی :

نایب رئیس هیات اسکیت بانوان گفت :جشنواره قهرمانی
اسکیت استان به مدت دو روز در تاریخ های  25و  26آذرماه
دربندرعباس برگزار می شود.
الهام نظری افزود :این مسابقات برای نونهاالن زیر ده سال برگزار
می شود .وی از اعزام تیم منتخب استان به مسابقات جایزه بزرگ
منطقه شش کشور خبردادوگفت :این مسابقات به مدت دو روز در
 27و  28آذرماه به میزبانی کرمان برگزار می گردد.
نایب رئیس هیات اسکیت استان یکی دیگر از برنامه هایی که در
دهه فجر از سوی هیات اسکیت به اجرا درمی آید اعزام تیم نونهاالن
زیرده سال به جشنواره قهرمانی کشور است ومیزبانی مسابقات
جایزه بزرگ منطقه شش کشور در بندرعباس هستیم.
وی بیان کرد :به منظور شناسایی استعدادهای اسکیت هرماه از

گروه ورزشی :

با  ۱۷امتیاز صعود ما به جام جهانی حتمی است

وزیر ورزش گفت :تصورم این است که با  17امتیاز صعود مستقیم تیم
ملی به جام جهانی حتمی است.

به گزارش فارس ،مسعود سلطانیفر اظهار داشت :تیم ملی
فوتبال ایران صعود مقتدری به دور نهایی جام جهانی روسیه
خواهد داشت .این تیم نتایج خوبی گرفته و بهترین تیم آسیا
است .تصورم این است که با  17امتیاز صعود مستقیم ما به جام
جهانی حتمی است.وی ادامه داد :به عنوان یک هوادار ورزش
ایران از ایام نوجوانی و جوانی که پیگیر بازیهای تیم ملی بودم

گروه ورزشی :

تعدادی نونهاالن درمجمع ورزشی حجاب زیرنظر مربیان باتجربه
هیات به صورت عملی استعدادیابی به عمل خواهد آمد تا
باشناساییاستعدادهابتوانیمآینده اسکیتاستان تامینبکنیم.
نظری گفت :اسکیت بانوان به مدت سه سال اعزام به خارج از
استان نداشتیم وامسال با برنامه ریزی که از اول سال جاری اجرا
کرده ایم روندی رو به رشد داشته ایم وسعی داریم جبران سه سال
گذشته را کرده باشیم.
وی اظهارداشت :اسکیت در شهرهای قشم ،میناب ،حاجی
آباد وبندر لنگه فعال هستند ودرقشم فعالیت آن چشمگیر است
وتوانسته با مرکز استان رقابت کند .وی گفت :به علت گرانی کفش
اسکیت ودیگر لوازم آن هیات سعی کرده کفش های اسکیت را با
قیمت مناسب در بازار تهیه ودراختیار اسکیت سواران بگذارد و
قیمت ها را در بازار کنترل کند.

دوست دارم افق بعدی تیم ملی باالتر از یک آرزوی صعود در
جمع  32تیم برتر باشد که فوتبال ما توان آن را دارد.سلطانیفر
گفت :در اولین جلسه با رؤسای فدراسیون ها هم دستور تشکیل
ستاد بازیهای المپیک  2020و بازیهای آسیایی  2018جا کارتا را
دادم و هم همراه و حامی همه جانبه تیم ملی ایران هستم تا
صعود به جام جهانی ،ضمن اینکه در فکرم برگزاری بازیهای
بزرگ تدارکاتی با تیم های معتبر دنیا برای تیم ملی است .در
نهایت اینکه شادی جوانان کشورم را مثل شادی فرزندان خودم
می دانم و به امید روزهای موفق تر برای ورزش ایران.

اظهارات تند علی دایی علیه مدیران نفت

علی دایی در نشست خبری بعد از پیروزی تیمش مقابل سایپای
تهران حضور یافت و به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.

وی گفت :در نفت تهران اتفاقات عجیب و غریب زیاد می افتد .من
نمی دانم ایرانیان به خاطر چه چیزی رفت و چند هفته است با ما
همکاریندارد.محسنخلیلیدر سختترینلحظاتبهما کمک
کرد و در کنار کادرفنی تالش کرد .او هم رفیقم است و هم برادرم.
علی دایی ادامه داد:نمی دانم چه اتفاقاتی افتاد که خلیلی از تیم ما
کنار رفت.خلیلیقرار بودبهعنوانسرپرستموقتبهما کمک کند

اما دیشب اتفاقات عجیب و غریبی رخ داد.
سر مربی نفت افزود:خلیلی بازیکن ملی و پرسپولیس بوده است.
این همه طرفدار دارد .ما یک گروه هستیم که خوب در زمین با
هم کار می کنیم .در باشگاه نفت برخی افراد حضور دارند که من
نمی دانم چه کاره هستند و وظیفه شان چیست .جالب اینکه
از این آدمها نظر می خواهند .در شرایطی که در همه تیم ها بعد
از مدیرعامل سرمربی باید اولین نفری باشد که درباره موضوعات
مختلف نظر بدهد .بعد می گویند ما هنوز سرپرست داریم اما
جلوی خلیلی قرارداد سفید می گذارند.

ازسوى كميته مسابقات فوتبال هرمزگان

برنامه ديدارهاى مختلف اعالم شد
گروه ورزشی :
از سوى كميته مسابقات هيات فوتبال هرمزگان برنامه
مسابقات مختلف استان اعالم شد.
در رقابت هاى لیگ جوانان استان هرمزگان امروز شنبه ششم
آذرماه شهرداری بندرعباس در ورزشگاه دوراهى ايسيني ميزبان
سهیلی قشم است .داوران رودانى جواد سهراب نژاد ،امین
حسن زاده و اسماعیل نجفی اين ديدار را قضاوت خواهند

كرد.در همين روز آبفا بندرعباس در ورزشگاه تختي به ديدار
شاهین مهر رودان مى رود .نجف پناهی ،مهدی جلودارى،
مسعود مرشدی و ابراهیم فیروزی داوران اين مسابقه هستند.
ازسری مسابقات امیدهای استان در روز یکشنبه هفتم آذرماه
شهرداری بندرعباس با صنعت برق در ورزشگاه دوراهی ایسینی
با قضاوت مجتبى خواب جاوید ،هارون چوپانزاده و مهدی
رنجبر بازي خواهد كرد.

