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هرمزگان

 //سال سی ودوم //

بنیادیفر تمام به نفع میزبان سوت زد

جهان
اختالف  ۴۰۰هزار یورویی

چــــهرههــــــا

باشگاه المپیا کوس حاضر نیست بیش از  ۶۰۰هزار یورو برای کریم انصاری فرد
هزینه کند که به همین خاطر اختالفی  ۴۰۰هزار یورویی بر سر انتقال این بازیکن به
وجود بیاید .به نظر میرسد پیوستن کریم انصاری فرد به المپیا کوس رفته رفته رنگ
واقعیت به خود بگیرد .این انتقال میتوانست زودتر از اینها انجام شود اما تا کنون
به دلیل اختالف نظرها بر سر مسائل مالی ،پیوستن این بازیکن به المپیا کوس به
تعویق افتاده است.رضا فاضلی که مدیر برنامههای کریم است ،یک میلیون یورو
برای این بازیکن در یک سال درخواست کرده است؛ درخواستی که مورد موافقت
باشگاه المپیا کوس قرار نگرفته است و این تیم یونانی که هدایت آن را پائولو بنتو بر
عهده دارد ،حاضر نیست بیش از  ۶۰۰هزار یورو برای این بازیکن بپردازد.اختالف ۴۰۰
هزار یورویی انصاری فرد با سران المپیا کوس تا کنون مانع پیوستن مهاجم ایرانی به
این تیم شده است.

لمزان برنده دربى بندرلنگه شد

بازی

برد

باخت

تیم

والیبال نوجوانان

مسابقات والیبال نوجوانان شهرستان میناب که با حضور
8تیم از روستاها  ،بخش ها و شهر میناب در سالن حجاب
محله خلفی شهر میناب آغاز شده بود با قهرمانی تیم
والیبال شهدای تربیت از روستای تمبانو به پایان رسید.
در بازی فینال این رقابت ها تیم شهدای تربیت از روستای
تمبانو موفق شد تیم شهدای روستای دهوسطی را با نتیجه
3بریک شکست دهد و جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

مساوی

میناب قهرمان والیبال چهارجانبه

مسابقات والیبال نشسته چهار جانبه که با حضور تیمهای
سیرجان ،جیرفت ،بندرعباس و شهرستان میناب در
بندرعباس برگزار شد با قهرمانی تیم والیبال نشسته جوانان
مینابی به کار خود پایان داد.
اسماعیل شهدادی دبیر هئیت جانبازان و معلولین
شهرستان میناب در همین رابطه گفت :به دلیل کسب
آمادگی هر چه بیشتر تیم والیبال نشسته شهرستان
میناب و تیم منتخب استان هرمزگان که میزبان مسابقات
کشوری در این رشته در هرمزگان خواهد بود تیم میناب در
این تورنمت شرکت نمود و توانست با اقتدار با پشت سر
گذاشتن حریفان خود جام قهرمانی را به خانه بیاورد.برای
تیم میناب اسماعیل شهدادی،سید رضا سجادی،مسلم
عباس پور،ابراهیم مالحی،مصطفی رفیعی،مهدی بهاء و
عیسی بیابانی بازی کردند.
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فربدى  ،مصطفى حيدرى و
على اصغر احمدى او را كمک
مي كردند بيرون نيامد.
تنها گل اين بازى در دقيقه
خلیج فارس میناب
٥٦توسط محسن پرى زاده
سهیلیجوانقشم
براى فوالد به ثمر رسيد تا برنده
دربى بندرعباس هم فوالد
اروندبندرعباس
باشد .نماينده هيات در اين
اتحاد رودان
بازى غالمرضا تيمورزاده بود.
يک
اروند بندرعباس
جبل بربندرعباس
پرسپوليس بيكاه رودان صفر
برکه دوکا پارسیان
اروند برد اما به صدر جدول
نرسيد
سیبه کوخرد
اروند براى بردن پرسپوليس
مقاومتمیناب
بيكاه رودان نقشه هاى زيادى
فوالدهرمزگان
طراحى كرده بود اما تنها با
تک گل ميالد مراد پور كه در
اتحاددژگان
دقيقه  ٤٤نيمه نخست به
لمزان
ثمر رساند و هرچند يک ضربه
پنالتى را از دست داد اما به
پرسپولیسبیکاه
زحمت حريفش را شكست
آرشبندرعباس
داد .اروند در صورتى كه
خليج فارس و سهيلى مقابل
اتحادبندرپل
حريفان خودشان شكست
مى خوردند شانس رسيدن به صدر جدول ردهبندى را داشت.
محمد هاشم احسانى سرمربى اروند بندرعباس براى بازى مقابل
پرسپوليس بيكاه رودان از وجود اردشير رسولى ،مصطفى خاقانى،
عليرضا ايسينى ،فاروق درا ،نويددردمند ،ميالد مرادپور ،فرشاد
عبدالهى ،صابر محمدى ،فرزين دريازاده ٧٧ ( ،عبدالرضا اوج )
سعيد حيدرى ( ٨٥عبدالرزاقفرقانى) و محمد توفيقى (  ٨٩يافث
درخواه ) بهره برد .محمد خسروى سرمربى پرسپوليس بيكاه
رودان هم حميد رييسى ،على حاجبى نژاد ،رحيم غالمشاهى،
على زمانى ٦٧ ( ،ميثم طهماسبى ) عادل پرويزى ،موسى داورى،
جاسم رمضانى ،سعيد زعيمى ،عباس داورى ،وحيد صابر ماهانى
(  ٥١سجاد زمانى ) و على سكل زاده (  ٦٧مهدى رنجبرى) را دراين
بازى به خدمت گرفت.
اين بازى كه قضاوت آن را بالل رئيسى  ،على رسولى  ،على
عمارى و مهدى رنحبر برعهده داشتند دو اخطارى هم داشت
ونويد دردمنداز اروندو وحيد جابرماهانى از پرسپوليس كارت زرد
گرفتند .عبدالمجيد معمارى و عدنان مدنى نماينده هیات وناظر
داورى اين ديدار بودند.
بسيج حكمى ميناب يک جبل بر شهرو يک
پريدن سه امتياز ازدست بسيج حكمى
بسيج حكمى را مى توان بدشانس ترين تيم هفته ناميد.
شا گردان براهويى تا دقيقه  ٩٠+٥از حريف بندرى خود جلو بودند
كه روى يک غفلت سه امتياز حساس را از دست دادند .اين تيم با
گل دقيقه  ٢٦فاصل كمالپور نيمه نخست را برنده به رختكن رفت
و تا ثانيه هاى پايانى وقت هاى تلف شده از حريف پيش بود اما
روى يک چشم به هم زدن گل خورد تا در پايان اين جبلبر باشد
كه يک امتياز شيرين از اين ديدار بگيرد .مهدى صادقى ،مهدى
جلودارى ،رضا شرفى و ميثم خا كى داوران اين بازى بودندو
صادقى داور مسابقه به محمد زارعى  ،جعفر كمالپور ،اصالن
رمضانى از بسيج حكمى و منصور ستوده ،كامل جنكوک و حميد
محمودى كارت زرد نشان داد.
محمد مرادى در اين بازى نماينده هيات فوتبال بود .براى اين
بازى عباس براهويى سرمربى بسيج حكمى ميناب حسن زندانى،
قربانعلى آل نوروز ،جعفر كمالپور ،فاضل كمالپور ،محمود رسولى،
مجتبى جعفرى ،محمود فخارى  ،اسماعيل زاهدى ٩٠( ،سايد
دهقانى ) محمدزارعى ٦٣( ،اصالن رمضانى) شهاب جهانگيرى
( ٧٨محمد امين پوررنجبرى ) و على تركمانى را به خدمت گرفت
و دادخدا ميرى سرمربى تيم جبل بر شهرو در اين مسابقه از
وجودحسن جمالى ،اميررحيمى ،كامل جنكوک ،نظام محمدى،
(  ٦٣مرتضى رئيسى) مصطفى بابک ،مهران رييسى ٦٠( ،ابراهيم
قويدل) محمدعيدان ٨٦( ،صابر قويدل ) ا كبر متدين ،منصور
ستوده ،عبدالرئوف جمالى و حميد محمودى بهره برد.
جنوب برکه دوکا یک اتحاد رودان دو
بركه دكا در خانه باخت
بركه دوكا پارسيان كه در خانه باختى نداشت مقابل اتحاد رودان
به نخستين باخت خانگى دست يافت  .محمد جاسمىپور
سرمربى بركه دوكا پارسيان براى بازى مقابل اتحاد رودان
اسماعيل صالحى ،محمد عرفان منش ،صديق زارعى ،عبدا...
حميدى ،قاسم شمسى ،جاسم كوهى ٨١ ( ،اميرى) محمد
جيده ،محمد رخ ،امين حاتميان ،خالد بحرى و على ميثاقى(
 ٧٠ابراهيم کشاورز) را به بازى فرستاد .حميد رضا كارگر سرمربى
اتحاد رودان براى رويارويى با جنوب برکه دکا از وجود مسعود صفر
پور ،مسعود ساالرى ،جابر فرجام طلب ،الياس نجفى ،مهدى
ساالرى ،ميعاد رزم آرا ٧٥( ،فتح ا ..فخرالدينى) ميثم فالحت،
مهدى حيدرنسب ،لقمان نحفى ٦٥ ( ،مهدى رحيمى) سجاد

گل زده

شکست آدمیس میناب مقابل نفت امیدیه

تیم بسکتبال آدمیس میناب مقابل نفت امیدیه شکست
خورد.در چارچوب هفته دهم رقابت های لیگ دسته اول
بسکتبال باشگاه های کشور تیم آدمیس میناب مقابل
میزبانش تیم نفت امیدیه با نتیجه  77بر  61شکست خورد.
نماینده میناب با قبول این شکست در جدول رده بندی
گروه جنوب  13امتیازی شد.تیم آدمیس پیش از این  3برد و
 6باخت در کارنامه داشت.

گل خورده

هفته هشتم لیگ برتر فوتسال

هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های استان
با صدرنشینی تیم بیمارستان امام رضا(ع) بندرعباس
به پایان رسید.در مهمترین بازی های این هفته تیم
بیمارستان امام رضا (ع)بندرعباس با نتیجه  4بر صفر تیم
آرش حاجی آباد را شکست داد و ضمن ثبت هشتمین
پیروزی متوالی خود با کسب  24امتیاز صدرنشین باقی
ماند.تیم دکتر صادقی نیز با برتری  2بر یک مقابل عقاب
بندرعباس با کسب  17امتیاز جایگاهش را در مکان دوم
جدول رده بندی حفظ کرد.
در سایر بازی ها نیز تیم میهن ساخت بندرعباس با نتیجه
پرگل  5بر  3میزبانش تیم شهرداری تیرور میناب را در هم
کوبید تا با کسب  16امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی
قرار بگیرد.تیم تربیت حاجی آباد نیز با نتیجه  3بر  2تیم
مقاومت میناب را از پیش رو برداشت و با  11امتیاز در مکان
چهارم جدول قرار گرفت.

تفاضل

ديدار دوستانه فوتبال

گل گهرسیرجان در دقایق پایانی توانست از سد ستارگان
بستانو بندرعباس عبور کند.تيم گل گهر سیرجان در یک
دیدار دوستانه توانست با نتيجه دو بريك ستارگان بستانو را
از پیش رو بردارد.نیمه ی نخست اين بازى با برترى یک بر
صفر به سود شا گردان سهیل الدین پورنگ در تيم ستارگان
بستانو به پايان رسيد .وینگو بگوویچ سرمربی سیرجانی ها
برای جبران شکست در نیمه نخست ،در نيمه دوم بازی
تهاجمی را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت در دقایق
 65و  90بازیکنان گل گهر توانستند دو گل را وارد دروازه
ستارگان بستانو کنند و پيروز اين ديدار دوستانه شود .دو
تیم خود را برای ادامه ی مسابقات لیگ یک و لیگ دسته
سوم فوتبال کشور آماده می کنند ،این دیدار در ورزشگاه
تختی بندرعباس برگزار شد.

گروه ورزشی //محمود رییسی
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال هرمزگان با انجام هفت ديدار به كار
خودش پايان داد .در اين هفته خلیج فارس میناب صدرنشين
به ديدار سيبه كوخرد رفت .بسیج حکمی میناب ميزبان جبل بر
شهرو بود.جنوب برکه دوكا در خانه به ديداراتحاد رودان رفت.
فوالد هرمزگان با آرش بندرعباس بازى كرد.اروند بندرعباس با
پرسپولیس بیکاه رقابت كرد.اتحاد دژگان ميزبان لمزان بندرلنگه
بود و اتحاد بندر پل با سهیلی جوان قشم بازى كرد.
خلیج فارس میناب  ٣سیبه کوخرد يک
سه امتياز براى صدرنشين
تيم خليج فارس ميناب براى ماندن در صدرجدول بايد در بازى
مقابل سيبه كوخرد به پيروزى دست پيدا مى كرد كه موفق به
اين كار شد واجازه نداد تا تيم هاى سهيلى و اروند به صدر جدول
دست پيدا كنند .بازى دو تيم را عباس صادقى ،هارون چوپان
زاده  ،محمد نيكخواه و فرزاد مرادى داورى كردند .حسين عطار
نماينده هيات و اسحاق بازيار ناظر داورى بودند .خليج فارس
كه شهاب جهانگيرى هدايت آن را برعهده دارد در اين بازى از
وجود محمد گاه دارى ،رضا رحيمى ،اسدا ...آزادى ،اميد رسولى،
محمد كريمى ،قاسم سرخاب ،عبداله دهباشى ،صابر قلندرى،
( ٥٦ميثم صادقى ) ميالد رزم آرا ٩٠ ( ،اصغر آزادى) حسين كالتى
( ٧٠مهدى نوروز دريايى ) و محمد امين خادمى بهره برد .سيروس
حسينى نژاد سرمربى سيبه كوخرد در اين بازى ناصر حسن زاده،
منصور حسن زاده ،منصور قلى خانى ،مصطفى مشايخى  ،على
كليبىزاده ،محمود پرنور،گلى ،هشام حاج حسينى ،عمران
شا كر ٤٩ ( ،حبيب كوچكى) ابراهيم انجين (  ٤٩فاروق خدايار) و
عبدالرحيم اونق را به ميدان فرستاد .اين بازى را سيبه كوه خرد
با بدشانسى شروع كرد ودر دقيقه  ١٧بازى ابراهيم انجين دروازه
خودشان را به اشتباه باز كرد .در دقيقه  ٣٣محمود پرنور گل
مساوى را براى سيبه كوخرد زد اما اين پايان كار نيمه نخست نبود
و در دقيقه  ٣٦و  ٤٥محمد امين خادمى و رضا رحيمى دو بار ديگر
دروازه سيبه را باز كردند تا كار اين تيم در همان نيمه اول به پايان
برسد .نيمه دوم اين ديدار گلى نداشت وخليج فارس با گرفتن
سه امتياز در صدر جدول ماندگار شد.
در اين بازى عباس صادقى داور بازى پنج بار دست به جيب شد
و به حسين كالتى ،صابر قلندرى ،ميثم صادقى و قاسم سرخاب
از خليج فارس و محمود پرنور از سيبه كوخرد كارت زرد نشان داد.
اتحاد دژ گان صفر لمزان بندرلنگه يک
لمزان برنده دربى بندرلنگه
اتحاد دژگان كه ميزبان بازى دربى بندرلنگه بود نتوانست از
ميزبانى خودش بهره ببرد و با يک گل مغلوب تيم لمزانى شد كه
اين روزها به دنبال نتايج از دست داده هفته هاى قبلى است .در
اين بازى دو تيم در نيمه نخست نتوانستند گلى به ثمر برسانند
اما در نيمه دوم لمزان توسط جواد درخشنده در دقيقه  ٥٢دروازه
ميزبان خودش را باز كرد تا برنده دربى شود .اتحاد دژگان در اين
بازى يک ضربه پنالتى را هم از دست داد تا همه چيز براى باختش
فراهم شود .اين بازى پركارت ترين بازى هفته بود و عقيل پا كارى،
عمران زار ع ،سيد مهدى حسينى و محمود آذرخش از اتحاد
دژگان و احمد انصارى ،حبيب زارعى و كيومرث هاشمى از لمزان
كارت زرد دريافت كردند.احمد احمدى ،حسن كامران ،عارف
عليپور و عيسى شناسى داوران اين ديدار بودند.على صيادى
ناظر داورى و مسعود سعيدى هم نماينده هيات در اين مسابقه
بودند.
على صالحى سرمربى دژگان براى رويارويى با لمزان از وجود
رضا قويدل ،يوسف نيكو ،سيد مهدى حسينى ،آرمان واحدى،
عقيل پا كارى ،عمران زار ع( ،محمود آذرخش ) مجتبى سليمانى،
( منصور جنگجو) محمد حسينى ٦٤( ،محمدپاليزان) عارف
تراز ،صابر رضايى و عبدالخالق سرخوش بهره برد و جمال ندافى
سرمربى لمزان هم از وجود يوسف كشاورز ،اسالم محمدى( ،
 ٨٧كيومرث هاشمى) محمد داينه ،حبيب رضايى ،عبدالغفور
قاسمى ،هادى رضايى ،احمد انصارى  ( ،ا كبر احد پرست ) جواد
درخشنده ،جواد پناهى  ،عبدالرحمن شمايلى ومسعود درخشان
(  ٧٣شهاب پورمند) بهره برد.
فوالدبندرعباس يک آرش بندرعباس صفر
آرش به قعر جدول نزديكتر شد
فوالد هرمزگان كه از شش بازى قبل خود تنها دو برد در كارنامه
داشت در هفته هفتم هتريک كرد و سومين برد خودش را جشن
گرفت  .سبحان كوهى سرمربى فوالد بندرعباس براى رويارويى با
آرش بندرعباس  ،عباس مدارايى ،عرفان ابوالقاسمى ،حميدرضا
محمدى ،مسلم نوحه خوان ٧٥ ( ،جاسم آهنى) اضغر آذوق ٨٠( ،
حسن ويژه ) ميالد قنبرى ،محسن پريزاده ،افشين آشيان ،عرفان
صالحى ،ادريس كوهى و حسين پور خادم (  ٩٠صادقهاشمى)
را به بازى فرستاد .آرش بندرعباس كه هدايت آن را اسماعيل
مرادى زاده عهده دار است با تركيب محسن واحدى ،معين
زحمت پيشه ،محمد بارانى ،اسالم گنج برى ،كيوان تجاره،
حميىدداورنيا ،شهاب پور آزاد ٨٣ ( ،حسن كاوداريان) جبار
رحيمى ٦٥( ،عظيم عبدالهى) عرفان مرادى و على خرمى ( ٨٣
يعغوب مسف على) به ميدان رفت .در اين بازى هيچ كارت زرد
وقرمزى از جيب داور مسابقه عبدالرحمان احمدى كه على

امتیاز

برد البدر مقابل پرسپولیس

تیم فوتبال امید البدربندرکنگ تیم پرسپولیس شیراز را
شکست داد.در هفته دهم رقابت های لیگ دسته اول
فوتبال امیدهای کشور تیم البدر بندرکنگ در ورزشگاه
اختصاصی خود میزبان تیم پرسپولیس شیراز بود که در
پایان با  2گل از سد این تیم گذشت.احمد خوش بهره و علی
نصراللهی در دقایق  91و  93گل های تیم البدر را وارد دروازه
حریف کردند.البدری ها با این پیروزی در جدول ردهبندی
گروه جنوب  20امتیازی شدند.

علی دایی سرمربی تیم فوتبال نفت تهران درباره پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل
سپاهان در چارچوب نیمهنهایی جامحذفی اظهار کرد :بازی سختی بود.
ما در این بازی سه بازیکن که دو کارته بودند را در اختیار نداشتیم .همچنین عزت کرامت
که تازه از بند مصدومیت رها شده بود تازه به ما پیوسته بود .به همین دلیل در این دیدار
از چهار بازیکن اصلیمان نمیتوانستیم استفاده کنیم .همچنین باید در زمین حریف بازی
میکردیم که  ۳۰هزار هوادارش جو خوبی را برای آنها و جو وحشتنا کی را برای ما ایجاد
کرده بودند.
سرمربی تیم نفت تهران ادامه داد :خوشبختانه بازیکنان تمام تالششان را کردند و
توانستیم این بازی را ببریم و یک پای فینال باشیم .سرمربی تیم نفت تهران درباره صحنه
تماما
پنالتی که علیه تیمش گرفته شد اظهار کرد :من این پنالتی را قبول ندارم .بنیادیفر
ً
به نفع میزبان سوت زد و بازیکن من را بیجهت اخراج کرد.
ا گر بازیکن ما اخراج نمیشد مطمئن باشید که کار به پنالتی و اتفاقاتی از این دست
نمیکشید.
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آذرخش سرخون يك پله سقوط كرد

تیم آذرخش بندرعباس در چارچوب هفته پانزدهم رقابتهای
لیگ برتر فوتسال به مصاف میزبانش تیم شهرداری ساوه
رفت.نارنجی پوشان فوتسال استان در این هفته از رقابتها
با یک گل نتیجه را به میزبان خود شهرداری ساوه وا گذار
کردند تا با کسب  7امتیاز و یک پله سقوط در جایگاه
سیزدهم جدول قرار گیرند .در این دیدار براى شهرداری
ساوه سعید تقی زاده گل زد تا تيمش با ۲۴امتیاز در رده
ششم جدول رده بندی جای بگیرد .در ساير ديدارهاى
اين هفته گیتیپسند که پیش از این با اختالف سه امتیازی
در صدر قرار داشت ،مقابل شهروند ساری با نتیجه  ۸بر ۲
به برتری رسید.همچنین با توجه به تساوی چهار بر چهار
مس مقابل طرح و توسعه قزوین و شکست چهار بر سه
حفاری مقابل ارژن ،گیتی پسند دوباره با تفاضل  ۵امتیاز در
صدر باقی ماند .دبیری تبریز در دیداری پرحاشیه با نتیجه
چهار بر سه از سد تاسیسات دریایی تهران گذشت .وحید
شمسایی در این بازی گل به خودی زد و در ادامه هم اخراج
شد .یکی از نتایج عجیب هفته در قزوین رقم خورد .جایی
که تیم بحران زده طرح و توسعه الوند تیم رده دومی مس را
با نتیجه چهار بر چهار متوقف کرد .این در حالی است که
طرح و توسعه تا دقایق پایانی از حریف قدرتمند خود پیش
بود .در یکی دیگر از بازی های اين هفته یاسین پیشرو قم با
هدایت محمدرضا حیدریان با سه گل از سد مقاونت البرزی
گذشت که هفته گذشته گیتی پسند را متوقف کرده بود.
کاپیتان مقاومت در این بازی اخراج شد .یاسینی ها این
پیروزی را تقدیم حیدریان کردند.

ایــران

لیگ برتر فوتبال هرمزگان

میــــــــز خبــــر

دعوت دوباره قادری به تیم ملی

 //شماره //3125

دوره های مربیگری والیبال ساحلی برگزار شد

نشست تدوین سرفصل های تربیت مدرس برای دوره های مربیگری والیبال ساحلی
در محل فدراسیون والیبال برگزار شد.کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون والیبال برای
ساماندهی دوره های مربیگری والیبال ساحلی نخستین جلسه تربیت مدرس و تعیین
سرفصل های دروس دوره های مربیگری والیبال ساحلی را در فدراسیون والیبال برگزار
کرد.در این نشست کسری غفوری دبیر سازمان ساحلی،نادر شوندی رئیس کمیته
آموزش و پژوهش ،جواد مهرگان دبیر این کمیته و چهار مربی والیبال ساحلی فریدون
الهامی رئیس هیئت والیبال هرمزگانىپرویز فرخی ،سرمربی تیم ملی نوجوانان،مازیار
هوشمند ،سرمربی تیم ملی جوانان و حمید موحدی که قرار است در آینده تدریس در
دوره های مربیگیری را بر عهده داشته باشند ،حضور داشتند.بر این اساس ،محورهایی
برای سرفصل دوره مربیگری درجه دو و یک ساحلی پیشنهاد شد و قرار شد تا نشست
بعدی که یک ماه آینده برگزار می شود ،اعضای شرکت کننده در این نشست مقایسه ای
بین این سرفصل ها و دوره های برگزار شده در کشورهایی اروپایی و دوره های فدراسیون
جهانی والیبال ( )FIVBداشته باشند.

فوتبالیست هرمزگانی به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت
شد.فوتبالیست هرمزگانی به سومین مرحله اردوی آمادگی
تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور دعوت شد.در این مرحله
از اردو  23بازیکن دعوت شده از جمله محمد قادری ملی
پوش هرمزگانی از امروز یکشنبه  12دی تمرینات خود را زیر
نظر کادر فنی آغاز می کنند.اردوی تیم ملی برای حضور در
مسابقات جام جهانی کوچک سن پترزبورگ تا هفدهم دی
ادامه دارد و سپس ملی پوشان عازم روسیه خواهند شد.تیم
ملی فوتبال نوجوانان زیر  17سال ایران در گروه چهارم این
پیکارها با تیم های زنیت سن پترزبورگ ،مولداوی و اسلوونی
همگروه است .تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران که عنوان
نایب قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد سال آینده در مسابقات
جام جهانی  2017هند شرکت خواهد کرد.
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نجفى ( ٨٦ياسر ضعيفى) و رضا زحمتكش بهره برد .بازى بازسوت
يونس محمودى و كمک هاى ايوب مظفرى و خالد مظفرى و
داور چهارمى حسين آقازاده شروع شد .هنوز  ٢٩دقيقه از بازى
نگذشته بود كه بركه دوكا پارسيان توسط امين حاتميان به گل
رسيد و با گل همين بازيكن نيمه نخست را با برترى به رختكن
رفت .در نيمه دوم برترى پارسيان تا دقيقه  ٧٠حفظ شد اما در
دقيقه ٧١سجاد نجفى ودر دقيقه  ٧٥ميثم فالحت دوبار دروازه
بركه دوكا را باز كردند تا ميزبان بازى بازنده را با باخت ازدست
بدهد.صديق زارعى ،جاسم كوهى از پارسيان و مسعود ساالرى و
ميعاد رزم آرا از اتحاد رودان در اين بازى كارت زرد گرفتند.منصور
تن زاده هم دراين بازى نماينده هيات فوتبال بود.
اتحاد بندر پل يک سهیلی جوان قشم چهار
هفتمين باخت براى اتحاد پل
اتحاد بندر پل كه جز باختن كارى در ليگ برتر هرمزگان ندارد
هفتمين شكست خودش را هم مقابل سهيلى جوان قشم تجربه
كرد .در اين بازى كه على روات به عنوان نماينده هيات بود و كار
قضاوت آن را على ارمقى  ،مهدى فالحى نيا ،سعيد صفا و على
احمد زاده برعهده داشتند.
شا گردان چرخنده در تيم قشم چهاربار دروازه اتحاد پل را باز
كردند وتنها يک بار دروازه شان باز شد .سهيلى جوان از دقيقه ١٨
بازى شروع به گلزنى كردو نخستين گل را هم حسام فوالدى به
ثمررساند .ده دقيقه بعد خلفان زرنگ براى بار دوم دروازه اتحاد را
باز كرد .ابراهيم ايرانى در واپسين ثانيه هاى نيمه نخست براى بار
سوم دروازه ميزبان خودشان را باز كردند تا بابرترى سه برصفر به
رختكن بروند.در نيمه دوم ودر دقيقه  ٦٧يونس باقى زاده بازيكن
كهنه كار وبا تجربه اتحاد يكى از گلهاى خورده را جبران كرد اما اين
پايان كار نبود و سهيلى در دقيقه  ٧٨توسط حسام فوالدى به گل
چهارم خودش دست يافت و پيروز اين ميدان شد.
عبدالمجيد عقيلى سرمربى اتحاد بندر پل براى بازى مقابل
سهیلی جوان قشم از وجود مرتضى نجاتى ،يوسف ماليى پلى،
محمد ماليى پلى ،محمد شا كرى ،مهدى پيشكار ،ميالد رمضانى،
عبداله معتمد زاده ،مصطفى مال زاده ،احسان ترگ ،يوتس باقى
زاده ،و منصورى بهره برد و محمد امين چرخنده سرمربى سهیلی
جوان قشم محمد قويان ،عدنان تاب ،محمدشريف صالحى،
داود شافعى ،يغوب ذا كرى ،خلفان زرنگ ،نحيب ناصرى ،حسام
فوالدى ،ابراهيم ايرانى ،خالد تكى زاده و جواد جغينى پور را به
بازى فرستاد .مضطفى مالزاده از اتحاد و نجيب ناصرى از سهيلى
دراين مسابقه كارت زرد از داورمسابقه دريافت كردند.
بهترين هاى هفته هفتم :
بهترين تيم :لمزان بندرلنگه
بهترين مربى :جمال ندافى (لمزان )
بهترين داور :مهدى صادقى
بهترين كمک داوران  :على عمارى  ،مهدى فالحى نيا
بهترين بازيكن :حسام فوالدى ( سهيلى جوان قشم )
بهترين خط حمله  :سهيلى جوان با  ١٧گل زده
بهترين خط دفاعى  :خليج فارس ميناب با سه گل خورده
برنامه هفته هشتم  :دوشنبه سيزدهم ديماه  :ساعت 14
اتحاد رودان -سیبه کوخرد
جبل بر بندر عباس -خلیج فارس میناب
آرش بندرعباس -بسیج حکمی میناب
پرسپولیس بیکاه -برکه دوکا پارسیان
لمزان بندر لنگه -فوالد هرمزگان
سهیلی جوان قشم -روند بندرعباس
اتحاد بندر پل -اتحاد دژگان

محمد جعفرمرادی قهرمان سومین دو ماراتن جام هرمز شد

استاندار هرمزگان :به دنبال بین المللی کردن دو ماراتن
(جام هرمز ) در بندرعباس هستیم
گروه ورزشی //حسین نارنجی نسب
مسابقات دو ماراتن کشور جام هرمز که با حضور 120
دونده از  25استان کشور به میزبانی بندرعباس در
سواحل خلیجفارس برگزارشد با قهرمانی محمدجعفر
مرادی به پایان رسید واین دونده شایسته جواز
حضور درمسابقات آسیایی را به دست آورد.
در سومین دوره این مسابقه که با حمایت شرکت
بنا گستر کرانه هرمز و شرکت توسعه انرژی کرانه و ترنج
برگزار شد دوندگان  42کیلومتر و  195متر دویدند.
مسابقه از بوستان غدیر ( زیرپرچم) آغاز شد ودوندگان
مسیر بوستان خلیج فارس تا حدفاصل روبروی کتابخانه
شهدا وبالعکس با هم رقابت کردند و پس از طی مسیر
این مسابقه محمدجعفر مرادی با فاصله زیاد زودتر
از دوندگان دیگر به خط پایان رسید .حسن شیرقوی
از آذربایجان شرقی ومهدی شریفی از فارس به ترتیب
نفرات دوم وسوم شناخته شدند.
در این مسابقات محمد جعفر مرادی (آزاد) با زمان 2
ساعت و  20دقیقه و  30ثانیه به مقام نخست دست
یافت و جایزه  8سکه تمام بهار آزادی دریافت کرد.
حسین شیرقوی(آذربایجان شرقی) با زمان  2ساعت
 28دقیقه و  3ثانیه دو و  6سکه تمام بهار آزادی دریافت
نمود.مهدی شریفی(فارس) با زمان  2ساعت و  30دقیقه
و  22ثانیه در جای سوم ایستاد وهدیه  4سکه تمام
بهار آزادی از آن خودش کرد .حسن صالحی(همدان)
با زمان  2ساعت و  33دقیقه و  50ثانیه چهارم شد و
 3سکه بهار آزادی گرفت .منصور بیات(البرز ) در جای
پنجم ایستاد و  2سکه تمام بهارآزادی جایزه گرفت.
نصراله رستمی(قزوین) در جای ششم قرار گرفت و یک
سکه تمام بهار آزادی گرفت .موسی قوام صنعت هفتم شد و
سه ربع سکه بهار آزادی از آن خودش کرد.رضا عزیزیان  ،رحیم
دیبایی(آذربایجان شرقی) و حسین صداقتی(اردبیل) هم مکان
هشتم تا دهم را از آن خودشان کردند و سه ربع سکه بهار آزادی
جایزه گرفتند.همچنین به نفراتی که موفق شدند حدا کثر با
زمان  3ساعت و  30دقیقه مسیرمسابقه را طی کنند دو میلیون
ریال اهداء شد .در نتایج تیمی آذربایجان شرقی با منفی 11
امتیاز در سکوی قهرمانی قرار گرفت .قزوین با منفی  17امتیاز
درجایگاه دوم قرار وهمدان با منفی  21امتیاز سوم شد.
جادری:
به دنبال بین المللی کردن دو ماراتن جام هرمز در بندرعباس
هستیم
استاندار هرمزگان گفت :به دنبال بین المللی کردن مسابقات دو
مارتن جام هرمز در سال آینده هستیم.جاسم جادری در مراسم
پایانی سومین دوره از مسابقات دو ماراتن قهرمانی کشور(جام
هرمز) که با حمایت شرکت بنا گستر کرانه هرمز و شرکت توسعه
انرژی کرانه برگزار شد ،افزود :سالبهسال به عزت ،اقتدار و
توانمندی مسابقات دو ماراتن جام هرمز افزوده میشود و باید
از زحمات تمام کسانی که برای بهتر برگزار شدن این مسابقات
در بندرعباس تالش کردند ،تقدیر کرد.وی بابیان اینکه برگزاری
باشکوه این مسابقات برای سومین سال متوالی افتخار و برگ
زرینی برای استان هرمزگان است ،تصریح کرد :حضور نماینده
 25استان کشور در هرمزگان و برگزاری این مسابقات در جوار
خلیج همیشه فارس نشاندهنده اقتدار ایران اسالمی است.
عالیترین مقام دولت در استان هرمزگان با اشاره به اینکه این
مسابقات باید هرساله برگزار و تداوم یابد ،اضافه کرد :باید نام
خلیجفارس در تمامی ابعاد کشور جاری باشد و این نام در
اعماق این سرزمین و در تمامی منطقه طنینافکن شود.
جادری بابیان اینکه خوشبختانه استان هرمزگان در  18رشته
ورزشی در سطح کشور نماینده در سطح ملی دارد ،تصریح کرد:
باید از شرکتهایی همچون آلومینیوم المهدی ،بنا گستر کرانه و
شهرداری بندرعباس که به حمایت از ورزش میپردازند ،تقدیر
کرد که در این شرایط اقتصادی حامی ورزش بوده و هستند و
بهنوعی عالوه بر وظایف ذاتی به وظیفه اجتماعی خود متعهد
هستند.
وی موفقیت و افزایش تولید و راندمان هر شرکتی را در سالمتی
و تندرستی کارمندان و کارگرانش دانست و عنوان کرد :باید در
راستای تربیت و تقویت نیروی انسانی به ورزش توجه ویژه کرد و
در این امر تالش ویژهای به کاربست.
استاندار هرمزگان بابیان اینکه از مشکالت باشگاههای ورزشی
استان مطلع هستم ،اضافه کرد :امیدوارم بتوانیم صنایع غرب
استان و بنگاههای اقتصادی را ترغیب به حمایت از ورزش
کنیم تا این بار سنگین مالی در ورزش بتواند بهنوعی مدیریت
شود.وی در پایان با اشاره به این که امیدوارم بهطور حتم سال
آینده در مسابقه دو ماراتن جام هرمز شرکت خواهم کرد و در
بینالمللی کردن این مسابقات همکاری خواهیم کرد ،ادامه
داد :امیدوارم برنامهریزیهای الزم برای بینالمللی کردن این

مسابقات صورت گیرد زیرا هرمزگان ازلحاظ شرایط برگزاری این
مسابقات در ابعاد جهانی را داراست.
کیهانی:
دو مراتن می تواند نمادی یک کشور در دنیا باشد
رئیس فدراسیون دوومیدانی کشور گفت :به دنبال برنامهریزی
برای بینالمللی کردن مسابقات دو ماراتن جزیره هرمز هستیم
تا این مسابقات به نمادی برای استان هرمزگان و کشور در
میدانها بینالمللی باشد.
مجید کیهانی در مراسم پایانی سومین دوره از مسابقات دو
ماراتن قهرمانی کشور(جام هرمز) که با حمایت شرکت بنا گستر
کرانه هرمز و شرکت توسعه انرژی کرانه برگزار شد ،افزود :اهمیت
مسابقات دو ماراتن قهرمانی کشور که در بندرعباس برگزار
میشود ،هرساله افزایش مییابد و درصورتیکه سال گذشته با
 75ورزشکار این مسابقات برگزار شد در مسابقات امسال شاهد
حضور  120ورزشکار و تمامی همه دوندگان مطرح ماراتن کشور
هستیم.
وی اظهار کرد :از  25استان کشور شاهد حضور ورزشکاران در
مسابقات جام هرمز هستیم که رکوردهای خوبی ثبت میکنند
و با توجه به کیفیت باالی مسابقات قهرمان کشور جام هرمز
م گرفتهایم تا نمایندهایران در مسابقات آسیایی در رشته
تصمی 
ماراتن را از این مسابقات انتخاب کنیم.
رئیس فدراسیون دوومیدانی ادامه داد :مسابقات دی ماراتن
در سراسر جهان به کانونهای مهمی از فعالیت و تمرکز کشورها
تبدیلشده و ا کنون در بسیاری از شهرهای مهم دنیا نظیر
شیکا گو ،سئول ،پاریس ،لندن ،دوبی ،استانبول و  ...مسابقات
دی ماراتن با جوایز بسیار بزرگی برگزار میشود و بیش از 40
هزار نفر در آنها شرکت میکنند.کیهانی توجه خاص به ورزش
دوومیدانی و به خصوص برگزاری مناسب مسابقات دو ماراتن
در بندرعباس را حاصل حمایتهای استاندار هرمزگان ،اداره کل
ورزش و جوانان ،نیروی انتظامی و شرکت بنا گستر کرانه هرمز و
شرکت توسعه انرژی کرانه دانست و عنوان کرد :این مسابقات
سالبهسال رونق بیشتری میگیرد و به امید روزی هستیم که
یکی از نمادهای شهر بندرعباس برگزاری این مسابقات در تراز
بینالمللی باشد.
وی تصریح کرد :دو ماراتن را در هرمزگان باید به یک مسابقه
همگانی تبدیل کنیم و آحاد جامعه بتوانند در بخشی از این
مسیر با ورزشکاران مطرح همراه باشند و باید درعینحال
مالزمات فنی و حرفهای آن را نیز با دقت پیگیری و اجرا کنیم.
رئیس فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد :در آیندهای
نزدیک مدیر ویژهای برای هماهنگی و انسجامبخشی به
برنامههای سال آینده این مسابقات انتخاب خواهیم کرد تا
بهطور خاص برای برگزاری این ماراتن در سال آینده برنامهریزی
و اقدام کند.کیهانی در پایان اضافه کرد :مسیر  42کیلومتر و
 195متری برگزاری این مسابقه ،مسیری بسیار زیبا در مجاورت
ساحل خلیجفارس در استان هرمزگان و شهر بندرعباس
است که میتوان جذابیتهای این مسیر را بهعنوان یکی از
جاذبههای این منطقه به سراسر جهان معرفی کرد.

دیدار های دوستانه فوتبال ساحلی در بندرعباس

تیم ملی لبنان در بندرعباس سه شکست خورد
گروه ورزشی :
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران
در دومین دیدار دوستانه
خودمقابلملیپوشانلبنانیبه
میدان رفت وتوانست این تیم را
برای بار دوم شکست دهد.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران
درحضوراستاندارهرمزگانوجمعی
از مسئوالن وتماشا گرانی که از
ساعت ها قبل برای دیدن بازی
درورزشگاه غدیر حضور پیدا کرده
بودند،به مصاف تیم ملی لبنان
رفت.لبنان که دردیدار نخست با همه تالشی که از خودنشان
داد 3بر 2شکست خورد این بارآمده تا با یک بازی بهتر نتیجه ای
درخورتوجه بگیرد اما شیرمردان ما دراین بازی نشان دادند که
هنوز تیم شایسته ای درآسیا هستند هرچندتیم از آمادگی آرمانی
به دور بود وباید با تمرینات بیشتر وبازی های تدارکاتی نقاط ضعف
خود را تا بازی های آسیایی وانتخابی جام جهانی  2017بپوشاند
وبا آمادگی کامل دربازی های آسیایی حاضر ونشان دهد که تیم
شایسته در قاره کهن است.دراین دیدار هردوتیم برای پیروزی
به میدان آمدند .میرشمسی سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی
حمید بهزادپور،امیرحسین ا کبری،سیدعلی کاظم ،محمد
احمدزاده،حسینمسیگر،مصطفیمعصومیزاده،محمدمرادی،
وحید قلی پور ،علی میرشکاری ،سجادعبداله پور ،علی درویش،
جوادخسروی به میدان فرستاد .دوتیم یک بازی پایاپایی را به
نمایش گذاشتند ودرپایان وقت قانونی به نتیجه مساوی 4بر4
دست یافتند .دروقت اضافی گلی ردوبدل نشد وکار به ضربات
پنالتی کشیده شد .ضربات پنالتی را فرید بلوک باشی ،محمدعلی
مختاری و مصطفی کیانی به گل تبدیل کردند ودرنتیجه تیم ملی
کشورمان7بر 6برنده این دیدار شد.

تیم ملی لبنان به سختی شهرداری را شکست داد
تیم ملی فوتبال ساحلی لبنان در چهارمین وآخرین دیدار دوستانه
خود به سختی تیم شهرداری بندرعباس را شکست داد .دراین
دیدار که قضاوت آن برعهده حسین معصومی،هادی رئیسی و
مجتبی بینایی بود .درآغاز بازی لبنان دردقیقه  4مصطفی الذین
پیش افتاد .فاروق پسنده یک دقیقه بعد با یک شوت سرکش
محمد شکر دروازه بان لبنان را تسلیم کرد .درادامه محمد پویه در
یک فرصت وبا زیرکی تمام دروازه حریف را گشود .به دنبال دریافت
این گل لبنانی ها با ثمر رساندن دوگل دیگر دوباره پیش افتادند.
سجاد عبداله پور بازهم نشان داد که پوشیدن پیراهن تیم ملی
برازنده اش است و با ضربه دیدنی بازی را به تساوی کشاند .در
وقت اضافه حیثم فتال از یک فرصت به دست آمده استفاده کرد
وگل پنجم را برای لبنان به ثمر رساند تا تیم ملی کشورش پس ازسه
باخت دوبار مقابل تیم ملی و یک بار مقابل تیم ملوان نیرویی
جاسک درچهارمین بازی طعم پیروزی را بچشد.تیم ملی فوتبال
ساحلی لبنان در چهاربازی دوستانه خود با نتایج 6بر 4بازی را به
ملوان جاسک وا گذار کرد ودر دو دیدار با تیم ملی کشورمان 3بر 2و
 7بر 6شکست خورد.

