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هرمزگان

 //سال سی ودوم //

میخواهم در وزن  65کیلوگرم بمانم
جهان
تعجب محمد فرح

چــــهرههــــــا

قهرمان دوومیدانی بریتانیا که چهار بار مدال طالی المپیک را کسب کرده است
از نبودن نامش در بین سه ورزشکار برتر سال  BBCاظهار شگفتی کرد .فرح تا کنون
باالتر از رتبه سوم در جایزههای ساالنه قرار نگرفته است .امسال او در المپیک ریو
 ۲۰۱۶مدال طالی دوی پنج هزار و  ۱۰هزار متر را کسب کرده بود و نبود او در بین سه
نفر اول بسیار تعجب آور بود.
محمد فرح در این باره گفت :این مساله عجیب بود .با خودم فکر کردم که باید جزو
سه نفر باشم .آدم با خودش فکرمی کند که چه کاری میتوانم بکنم .من مسابقه
دادهام و برای کشورم مدال کسب کردم .کسی نمیتواند آن چه من به دست آوردهام
را از من بگیرد.افرادی همچون نیکوالس آدامز ،بوکسور مدال آور طالی المپیک و
جیسون کنی ،دارنده پنج مدال طالی بازیهای ریو در رشته دوچرخهسواری نیز در
بین سه ورزشکار برتر سال نبودند.

ایــران
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نایب قهرمان کشتی جهان در سال  2014گفت :از دو ماه دیگر در وزن 65
کیلوگرم به تشک کشتی بازخواهم گشت.سید احمد محمدی درباره آخرین
وضعیت خود بعد از انجام عمل جراحی ،اظهار کرد :بعد از انجام عمل جراحی
ل انجام
روی پایم ،تقریبا پنج ماه بود که از کشتی دور بودم .هم ا کنون در حا 
فیزیوتراپی هستم و تمرینات بدنسازی و آب درمانی خود را زیر نظر دکتر متخصص
در قائمشهر شروع کردم .تصور میکنم تا پایان مراحل درمانی ،در دو ماه آینده
به تشک کشتی باز گردم.وی با بیان این که در طی مدت استراحتم پنج کیلوگرم
اضافه وزن پیدا کردم ،خاطر نشان کرد :چون تقریبا پنج ماه از ورزش دور بودم،
پنج کیلوگرم اضافه وزن پیدا کردم ،اما االن شرایطم نسبت به گذشته خیلی بهتر
شده و سعی ام بر این است که در همان وزن  65کیلوگرم کشتی بگیرم و دوباره
افتخار آفرینی کنم.محمدی در پاسخ به این پرسش که قصد دارید در چه رقابتی
شرکت کنید ،اظهار کرد :ا گر کادرفنی صالح بدانید ،قصد دارم در مسابقات
جهانی  2017پاریس به میدان بروم.

لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور

میــــــــز خبــــر

بازی های هفته هفدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال
باشگاه های کشور لغو شد.طبق اعالم مسئوالن سازمان
لیگ به دلیل درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رییس
مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به تعطیلی
روز سه شنبه( 21دی) مسابقات هفته هفدهم لیگ برتر
فوتسال کشور به زمان دیگری موکول شد.قرار است هیات
رییسه سازمان لیگ به زودی تاریخ جدید برگزاری بازی
های هفته هفدهم را مشخص کند.طبق برنامه از پیش
اعالم شده قرار بود تیم آذرخش بندرعباس با میزبانش تیم
دانشگاه آزاد تهران دیدار کند که با توجه به لغو بازی های
هفته هفدهم این مسابقه نیز برگزار نخواهد شد.اما بازی
های هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال طبق برنامه اعالم
شده روز دوشنبه  27دی برگزار می شود.در هفته هجدهم
لیگ برتر فوتسال تیم آذرخش بندرعباس در سالن فجر
میزبان تیم یاسین پیشرو قم خواهد بود.
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داوران فوتبال بیمه حوادث شدند

بالخره بعد از چندین سال انتظار و با حمایت هیات فوتبال هرمزگان  ،داوران و
ناظران داوری فوتبال در استان هرمزگان بیمه حوادث ملت شدند .عبدالمجید
معماری عضودپارتمان داوری استان با اعالم این مطلب به صبح ساحل گفت :با
پیکری های کمیته داوران و دپارتمان داوری  88نفر از داوران و ناظرین داوری فوتبال
تحت پوشش بیمه حوادث ملت قرار گرفتند .عضو دپارتمان داوری فوتبال هرمزگان
بیان داشت :بیمه داوران یکی از برنامه اصلی کمیته داوران بود که با همکاری مدیران
بیمه ملت این اتفاق افتاد و داورانی که مسابقات مختلف فوتبال استان را قضاوت می
کنند از این بعد به مدت یکسال تحت بیمه حوادث ملت قرار گرفته اند .عبدالمجید
معماری گفت :هدف کمیته داوران و دپارتمان داوری از این کار این بود که داوران
با خیالی آسوده تر در سطح استان به قضاوت بپردازند  .وی همچنین ضمن تشکر
از بهروز قائدی زاده مدیریت حمل و نقل موج کیش گفت  :با رایزنی که با این شرکت
حمل ونقل داشتیم البسه داوری را تهیه کردیم که تعدادی از آنها به داوران تحویل
داده ایم وتعداد دیگری هم به زودی به داوران تحویل داده خواهد شد.

لغو بازی های هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال کشور

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

نارنجی پوشان شهردارى بندرعباس
در خانه متوقف شد
آلومينيوم هرمزگان در كيش يك امتياز گرفت

دیدار با وشوو کاران رودان

محمد حسن رافتی سرپرست اداره ورزش و جوانان با
حضور در سالن رزمی شهداء به همراه معروفی سرپرست
هئیت وشوو  ،محمدصفرپور دبیر هئیت وشوو ،ناصری
نایب رئیس هئیت وشوو و خانم ضرغامی نایب رئیس
بانوان هئیت وشوو شهرستان با بانوان وشووکار شهرستان
دیدار و گفتگو نمودند.محمد حسن رافتی ضمن تشکر از
رئیس هئیت وشوو استان برای همایت های بی دریغ
از وشوو شهرستان و قدردانی از زحمات معروفی و خانم
ضرغامی و همکارانشان در هئیت وشوو شهرستان بیان
نمود با حمایت های دانشور مدیر کل ورزش و جوانان
استان تمام تالش خود را جهت رفع مشکالت و کمبود ها
این رشته ورزشی بخصوص بخش بانوان به کارخواهیم
گرفت.

توحید پاتل در صدر جدول فوتبال بخش مرکزی

گــــــزارش  خبــــری

محمدامین درویشی

استعدادهای ناب در تمام مناطق و روستاهای ميناب وجود دارد
گروه ورزشی :
محمدامین درویشی بازیکن جوان وآینده
دارمینابی است که در حال حاضر در تیم فوتبال
گسترش فوالدتبریز توپ می زند .این بازیکن از تیم
البدر بندرکنگ به لیگ برتر راه یافت  .گفت و گوی
ما را با ایشان بخوانید.

لطفا خودتان رامعرفی کنید.
محمد امين درویشی هستم متولد سی ام
اردیبهشتسال1372بندرتياب
اولین باشگاهی که در آن فوتبال را شروع کردید ؟
فانوس بندر تياب
درکدام باشگاه های کشور بازی کرده اید؟
فانوس بندرتياب  ،برزگردمشهر ،استقالل ميناب  ،البدر بندر كنگ
وگسترش فوالد تبريز
در کدام پست بازی می کنید ؟مهاجم
بهترین خاطره ورزشی ؟به ثمر رساندن اولين گل در ليگ
برتر برایم بهترین خاطره است
بدترین خاطره ورزشی شما؟
شكسته شدن مچ دستم دربازی دوستانه با ماشين سازی که
باعث شد نتوان تیم ملی فوتبال امید ایران را همراهی کنم .
الگوی ورزشی شما ؟ مسی
چه راهکار های برای پیشرفت ورزش شهرستان میناب
به خصوص فوتبال پیشنهادمی کنید؟فكر می كنم با گلهمندی
از نبود امكانات هيچ وقت مشكالت حل نمی شود .ميناب
سرشار از استعداد در تمامی رشته های ورزشی است كه فقط
به حمايت و دلسوزی بیشتری نياز دارد و بهترين راهكار دست

به دست دادن مسئولين وپيشكسوتان در
حمايت و استعدادهای ناب در تمام مناطق و
روستاهای ميناب است.
آیا ا گر به گذشته برگردید همین مسیر
را انتخاب می کنید؟ بله قطعا همين مسير
رو انتخاب می کنم چون به فوتبال عشق
میورزم و از بچگی با آن بوده ام.
چرادراین فصل کمتر در لیگ برتر
کشور بازی می کنید ؟
این نظر مربی است وبنده به نظر ایشان احترم می گذارم وهروقت
ایشان صالح بدانند بازی می کنم و االن هم شرایطم خوب است
واز چهار بازی که به میدان رفته ام سه پاس گل داده ام.
بهترین مربی وبازیکن باشگاه های حال حاضرایران
ازنظرشما ؟ برانكو و داريوش شجاعيان
بهترين مربی وبازيكن حال حاضرجهان ازنظرشما؟
يورگن كلوب و ليونل مسی
چرا سراز العین درآوردید وچرابرگشتید ؟العين يك شايعه
بود من برای تفريح به دبی سفر كرده بودم.
طرفدارکدام تیم هستید ؟تیم های باشگاهی گسترش
فوالد و بارسلونا وازمیان تیم های ملی تیم ايران  ،اسپانيا و ايتاليا .
چه حرفی باجوانان دارید ؟
قدر تمام لحظه های زندگی خودشان بدا نند و هرگز سختی ها
باعث نا امیدی آنها نشود.
حرف پایانی ؟دوست دارم در زندگی ورزشی ام بیشتر موفق
باشم تا زحمات خانواده  ،مربيان و محبت مردم شهرهم را جبران
کرده باشم.

در پايان هفته نهم ليگ برتر فوتبال هرمزگان

تكی زاده آقاى گل شد و مالزاده با ارزش ترين بازيكن
گروه ورزشی :
هفته نهم لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان در حالى به پايان رسيد كه در
اين هفته شانزده گل به ثمر رسيد.داوران در اين بازى  ٢٨بار دست به

هفته دوم لیگ برتر فوتبال بخش مرکزی با انجام چهار
دیدار پیگیری شد و تیم های توحیدو امید سرریگ موفق
شدند حریفان خود را شکست دهند و دو دیدار به تساوی
انجامید.
تیم توحید پاتل ایسین که در هفته نخست توانسته بود در
خانه تیم شهدادی کنارو را شکست دهد این بار در خارج
از خانه در برابر تیم شاهین سرریگ به دومین پیروزی خود
دست یافت.در این دیدار ابتدا تیم شاهین در دقیقه 19
توسط ا کبر علیز اده دروازه تیم توحید را گشود .تیم توحید
بعد از دریافت این گل به حمالت خود ادامه و در دقیقه 39
عارف حسن زاده بازی را به تساوی کشاند تا نیمه نخست
دو تیم با تساوی زمین را ترک کنند.در نیمه دوم هر دو تیم
برای پیروزی به سوی دروازه های همدیگر حمله ور شدند
و احسان دهقانی در وقت اضافه گل پیروزی بخش را برای
تیم توحید به ثمر رساند.داوری این دیدار را وحید تبار
برعهده داشت .حسن رئیسی شهرویی و علی بوارد کمک
داوران و داور چهارم جالل عباسی و نماینده هیات یوسف
نخودزاده بود  .همچنین میثم کریمی و محمد امین کمالی
از تیم شاهین و حسن جنکچی  ،عارف حسن زاده و ا کبر
زینلی از توحید کارت زرد دریافت کردند.
تیم شهید دادور که در هفته نخست استراحت داشت این
بار در خانه میزبان ثار ایسین بود .تالش دو تیم در این
بازی پس از  90دقیقه صفر یر صفر شد .در این بازی محمد
مدنی  ،هارون چوپان زاده و محمد نور کمالی داوران آن
بودند  .یوسف بهمن جنه داور چهارم و ابراهیم آخشیجان
نماینده هیات بود.محمد امین جمعه پور و محمد جلیز از
شهید دادور و امین امینی از ثار کارت زرد دریافت کردند.
فتح درگیر در نخستین بازی در هفته دوم تن به شکست
داد .در نیمه نخست دو تیم بازی پایاپی را به نمایش
گذاشتند و با همه تالشی که دو تیم از خودشان داشتند
نتوانستند دروازه های یکدیکر را باز کنند .در نیمه دوم این
تیم شاهین بود که بهتر ظاهر شد و در دقیقه  52توسط
سجاد پور به گل رسید و این گل تا پایان بازی پا برجا ماند
تا این تیم نخستین پیروزی را در هفته دوم به دست آورد.
داوران این دیدار فرهاد حسن زاده  ،حالل عباسی حسین
رئیسی شهرویی بودند  .اسماعیل کرمشاهی داور چهارم
یوسف نخودزاده تناینده هیات بود.منصور چا کری فرامرز
آ گاهی  ،علی بناوند از تیم درگیر از تیم فتح درگیر و حمیدپور
و ذوالفقار محمودی از تیم امید سرریگ از داور کارت زرد
دریافت کردند.همچنین مهرداد آقایی از فتح درگیر و سجاد
پور از امید سرریگ از تیم امید سرریگ با دریافت کارت قرمز
از بازی اخراج شدند.دیدار حساس تیم های امید و فجر با
تساوی یک بر یک به پایان رسید  .در این دیدار دو تیم یک
بازی نزدیک و پا به پا به نمایش گذاشتند  .دوتیم در نیمه
نخست نتوانستند کاری از پیش ببرند و در نیمه دوم ابتدا
فوالد بیگ در دقیقه  48فجر دمیلو را پیش انداخت.
امید نوین برای زدن گل تساوی تالش مضاعفی کرد و در
دقایق پایانی توسط علیرضا قاری زاده به گل تساوی رسید
و این بازی با همین نتیجه به پایان رسید.

تاریخ بازدید از ورزشگاه های فوتبال ساحلی

تاریخ بازدید از ورزشگاه های فوتبال ساحلی برای مسابقات
لیگ برتر فصل  96-97بشرح ذیل اعالم می گردد .الزم
به ذکر است باشگاهها می بایست از طریق هیات فوتبال
استان نسبت به اعالم آدرس ورزشگاه تیم خود به صورت
مکتوب به فدراسیون اقدام نمایند.گفتنی است در صورت
عدم کسب امتیاز الزم در زمان بازدید نماینده دپارتمان
فوتبال ساحلی براساس استانداردهای اعالم شده ( بشرح
پیوست)  ،امتیاز میزبانی به باشگاه داده نخواهد شد و
در این خصوص دپارتمان فوتبال ساحلی تصمیم گیری
خواهد کرد.ضمنا ،در زمان بازدید  ،نماینده فدراسیون
از محل اسکان نمایندگان و داوران در طول مسابقات و
ساختمان اداری باشگاه بازدید بعمل خواهد آورد و حضور
رئیس فوتبال ساحلی استان در زمان بازدید همراه نماینده
فدراسیون ضروری است.
شهرداری بندرعباس :دو م بهمن 1395
شهرداری تبریز :سوم بهمن 1395
مقاومت گلساپوش  ،برسام اردکان  ،کویر اردکان:چهارم
بهمن 1395
پارس جنوبی :پنجم بهمن 1395
خزر رودسر  ،ملوان بندرانزلی :ششم بهمن 1395
یاران مبارکه :دهم بهمن 1395
پدیده کاسپین :چهاردهم بهمن 1395
ملوان بندرگز :هفدهم بهمن 1395
شهید جهان نژآدیان آبادان :هجدهم بهمن 1395

گروه ورزشی //محمود رییسی
هفته شانزدهم مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای
کشور با دیدار تیمهای شهرداری بندرعباس و پتروکیان شوشتر
در ورزشگاه خلیجفارس بندرعباس برگزار شد.
در جدول ردهبندی گروه دوم تیم شهرداری بندرعباس با 24
امتیاز سوم و تیم پتروکیان با  22امتیاز در جایگاه چهارم قرار
داشتند.
نارنجى پوشان شهردارى بندرعباس كه هدايت آنها بر عهده
قاسم سيانكى است با تركيب روزبه سينكى ،رضا مردانى ،روح اله
نعمتى ،رضا حاتمى  ٨٣( ،كاوه زنگيان ) مازيار فرخى ،رسول ناصر
بخت ،امیرمحمد عباد زاده ،مهدى تركمان ،ابوطالب قنبرى،
( ٧٧حسين حبيبى ) رضا قيالى ( ٧٠هادى دهقانى ) و فرهاد
خيرخواه وارد ميدان شدند.
از سوى ديگر حسن شامراديان سرمربى پتروكيان شوشتر از وجود
ابراهيم شيخى نسب ،فريد محمديان ،هادى پورى ،على انصارى
 ،بهادر مالكى ،سجاد آبتين ،محمد جليزى  ،مصدق دريس،
( ٩٠+٣دانيال زراسفند) روح اله پهلوان ٧٣( ،عليرضا ذلكى)
حبيب حبيب پور و محمد سرفراز را به بازى فرستاد .شهردارى
كه نیمنگاهی به صدر جدول ردهبندی داشت از همان ابتدا بازى
هجومى را در دستور كار خود داشت .تا دقيقه  ٢٥بازى شهردارى
دو موقعيت گل زنی داشت اما بهراحتی آن را از دست دادند.
در دقيقه  ٢٨بازى و روى اشتباه محرز داور مسابقه كه يك ضربه
كرنر به آبى پوشان شوشتر گرفت هادى پورى با ضربه سر دروازه
نارنجى پوشان را باز كرد.
در ادامه نارنجى پوشان شهردارى براى جبران گل خورده حمالت
خودشان را بيشتر كردند تا اینکه فرهاد خیرخواه در وقتهای

تلفشده نيمه نخست با يك شوت زیبا از داخل محوطه جريمه
دروازه آبى پوشان شوشتر را باز كرد تا دو تيم با تساوى به رختكن
بروند.
شهردارى نيمه دوم را هم طوفانى شروع كرد و از همان ابتدا
حمالت خودش را روى دروازه شوشتر تدارك ديد .آبى پوشان
پتروكيان شوشتر كه به دنبال حفظ نتيجه بودند نسبت به نيمه
نخست عقبتر بازى میکردند و تنها چشم به ضد حمله دوخته
بودند .سيانكى سرمربى شهردارى در دقيقه  ٧٠بازى رضا قيالى را
از بازى بيرون كشيد و هادی دهقانى را به ميدان فرستاد تا سرعت
تيمش در خط حمله بيشتر شود.
در دقيقه  ٧٦دومين تعويض شهردارى هم رقم خورد و ابوطالب
قنبرى ميانه ميدان را به حسين حبيبى سپرد .در دقيقه  ٨٣بازى
شهردارى يك تعويض اجبارى كرد و رضا حاتمى كه مصدوم شد
از بازى بيرون آمد و کاوه زنگيان جاى اين بازيكن را گرفت.دقيقه
 ٨٨بازى داور بازهم يك اشتباه كرد ولى اين بار اين اشتباه به سود
شهردارى بود و يك ضربه پنالتى گرفت كه فرهاد خیرخواه اين
پنالتى را به گل دوم شهردارى تبديل كرد.
در دقيقه  ٩٠+٢هادى دهقانى میتوانست گل سوم را براى
شهردارى به ثمر رساند اما اين موقعيت را از دست داد تا ضد
حمله براى شوشتر فراهم شود و محمد سرفراز در داخل محوطه
بين مدافعان بهراحتی بلند شد.
و گل مساوى را براى تيمش زد تا همهچیز در پايان مساوى شود
و دو تيم امتيازات را تقسيم كنند.دیگر نماینده استان تیم رده
دهمی آلومینیوم هرمزگان در کیش به مصاف تیم رده یازدهمی
بانی گستر رفت كه اين بازى در پايان یکیک مساوى به پايان
رسيد.

قاسم سيانكى
تو کوچه ما هم عروسى ميشه
سرمربى تيم شهردارى بندرعباس در پايان بازى تيمش مقابل
پتروکیان شوشتر گفت :كارمان براى صعود سخت شد اما يقين
داشته باشيد كه جز تیمهای صعودکننده به مرحله بعد خواهيم
بود .وى بيان داشت :همه كار در اين بازى انجام داديم و ا گر قدر
موقعیتهای خودمان را میدانستیم با پيروزى پرگل از زمين
بيرون میآمدیم .سيانكى در پاسخ به اين سؤال كه اميدى براى
صعود به مرحله بعد داريد بيان كرد :شهردارى لياقت صعود دارد
و در بازیهای آينده محكم به برد هستم و انشاهلل در كوچه ما
هم عروسى خواهد شد تا هوادارانمان شاد شوند .سيانكى اظهار
داشت :شرمنده هواداران شديم ولى به آنها قول خواهم داد كه
جبران خواهيم كرد.
حسن شامراديان
تا دقيقه نود هم ناامید نشديم
سرمربى تيم پتروكيان شوشتر در پايان بازى تيمش مقابل
شهردارى بندرعباس گفت :اینکه بازيكنانم تا پايان اميدوارانه
بازى را دنبال كردند و پا عقب نكشيدند برايم بسيار اهميت دارد و
از يكايك آنها راضى هستم .حسن شامراديان اظهار داشت :بعد
از اینکه گل اول را به ثمر رسانديم شهردارى فشار زيادى آورد و
موفق شد در ثانیههای پايانى گل مساوى را به ثمر برساند.
در نيمه دوم هم بعد از اینکه ما عقب افتاديم براى جبران عقب
نكشيديم و در وقتهای تلفشده موفق به جبران شديم و به
حداقل امتياز كه براى آن برنامه داشتيم رسيديم .وى گفت :تيم
من روزبهروز بهتر میشود و از هفته هشتم كه تيم را دست گرفتهام
روند رو به رشدى داشته است.

برای عبور از مشکالت شدید مالی و مدیریتی

هیات امنای باشگاه آلومینیوم هرمزگان تشکیل شد
گروه ورزشی :

هیات امنای باشگاه آلومینیوم هرمزگان تشکیل شد.
هیات امنای باشگاه آلومینیوم هرمزگان با پیگیریهای استانداری
این استان و برای عبور دادن این باشگاه مطرح جنوب کشور از
بحرانهای مالی و مدیریتی تشکیل شد .با پیگیریهای استانداری
هرمزگان ،اداره کل ورزش و جوانان و شهرداری بندرعباس ،هیات
امنای باشگاه آلومینیوم هرمزگان رسما تعیین شدند.هیات امنای
باشگاه آلومینیوم را رضا حیدریزاده عضو شورای شهر بندرعباس
به عنوان رئیس هیات امنا انتخاب و بهروز ا کرمی معاون سیاسی و
امنیتی استانداری هرمزگان ،عباس امینیزاده شهردار بندرعباس،
خلیل قاسمی مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت ،محمد علی
سلیمی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،محمد محسنی رئیس
بندر باهنر و اهللمراد عفیفیپور مدیرکل بنادر هرمزگان به عنوان
اعضای هیات امنای باشگاه آلومنیوم هرمزگان تعیین شدند.
دراین جلسه امینی زاده رئیس هیئت فوتبال طی سخنانی ضمن
تشکر از پیگیری های ا کرمی معاون سیاسی ،امنیتی استانداری
هرمزگان ودانشور مدیرکل ورزش وجوانان استان پیرامون رفع
مشکالت مالی تیم فوتبال آلومنیوم هرمزگان ونیازمبرم این

تیم به منابع مالی وجذب اسپانسر وحضور قدرتمند این تیم
درمسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور مطالبی بیان نمود و
اظهارداشت:تیمهای فوتبال آلومینیوم وشهرداری بندرعباس دو
برند ویژه برای استان هرمزگان می باشند.وی افزود :باید همه ی
مدیران ومسئولین وصنایع غرب استان درجهت پویایی این تیم
تالش وکوشش نمایند.
استاندار هرمزگان ،اداره کل ورزش وجوانان وهیئت فوتبال

هرمزگان همه ی توان وتالش خود را جهت رفع مشکالت مالی
این باشگاه به کارگرفته اند تا کادر فنی وبازیکنان دغدغه ی مالی
و اقتصادی نداشته باشند .دانشور مدیرکل ورزش وجوانان استان
اظهارداشت:جادری استاندار هرمزگان واین اداره کل ،هیئت
فوتبال وا کرمی از چندماه گذشته پیگیر رفع مشکالت مالی این
باشگاه ها بوده اند وتا حد توان وامکاناتی که داشته اند مساعدت
های مالی انجام داده اند وهمچنین مکانی جهت استراحت
بازیکنان و زمین چمن جهت تمرین ها در اختیار این تیم قرار گرفته
است که امید است با حمایت سایر عزیزان مشکالت مالی این
باشگاه نیز برطرف گردد.حسین جباری زاده سرپرست این باشگاه
گزارشی از چگونگی روند شرکت این تیم در لیگ دسته دوم کشور و
مسائلی که تا کنون گذشته است توضیحاتی داد و خواستار حمایت
بیشتر همه ی مسئولین استان ونمایندگان مردم در مجلس
شورای اسالمی وصنایع غرب استان در جهت رفع مشکالت
مالی تیم فوتبال این باشگاه شدند.باشگاه آلومینیوم هرمزگان
در ماههای اخیر به دلیل عدم حمایت خریدار مجتمع آلومینیوم
هرمزگان از بخش ورزش در این واحد اقتصادی ،گرفتار مشکالت
زیادی شده به طوری که بارها تا مرز انحالل پیش رفته است.

رئیس فدراسیون دوومیدانی کشور

تنها سایت فدراسیون معرف ملی پوشان است
گروه ورزشی :
رئیس فدراسیون دوومیدانی کشور گفت :اسامی تمامی نفرات
دعوت شده در سایت فدراسیون دوومیدانی وجود دارد و تمامی
قهرمانان به این اردو دعوت شده اند و در این خصوص با کسی
صحبت نمی کنیم بلکه سایت ما معرف نفرات تیم ملی است.

مجید کیهانی افزود :سطح برگزاری سومین دوره مسابقات دو
ماراتن کشور در شهر بندرعباس مطلوب بود و تمامی قهرمانان
دو ماراتن کشور به هرمزگان آمدند و همین موضوع باعث شده
بود تا این مسابقات در سطح باالیی با حضور  120ورزشکار از
 25استان برگزار شد.وی با بیان اینکه سومین سال متوالی
بود که جام هرمز در هرمزگان برگزار می شد ،تصریح کرد :ا گر
تالش کنیم ،می توان به سمتی حرکت کرد که هر سال آن را
بهبود بخشیم که هم به رشد و توسعه ورزش دوومیدانی کمک
می کند و هم هرمزگان به استانی ویژه در دو استقامتی از جمله
ماراتن در سطح منطقه معرفی خواهد شد.کیهانی ادامه داد:
امیدوارم کمک شود تا هرمزگان و شهر بندرعباس هرساله میزبان
مسابقات قهرمانی دو ماراتن در ابعاد بین المللی تبدیل شود،وی

در پاسخ به این سوال مبنی بر عملکرد ورزشکاران این رشته در
میدان المپیک ،خاطرنشان کرد :فدراسیون دوومیدانی به اذعان
تمامی کارشناسان و مسئولین بیشترین حمایت را طبق مستندات
از ورزشکاران انجام داد و جز معدود فدراسیون هایی بودیم که در
بحث برگزاری اردوهای خارجی و داخلی موفق ظاهر شدیم.رییس

فدراسیون دوومیدانی کشور با اشاره به اینکه قبل از المپیک
هر آنچه الزم بود برای ورزشکاران مهیا شد ،افزود :نتیجه
ورزشکاران در المپیک نسبتا قابل قبول بود و در چند ماده
مناسب و در چند ماده به نتایج نه چندان رضایت بخشی
دست پیدا کردیم.
کیهانی با بیان اینکه اردوهای تیم ملی از اواسط آبان آغاز
شده و از  15دی سومین مرحله اردوهای تیم ملی در تهران
آغاز شده است ،اضافه کرد :دو مرحله بعدی در کیش و تهران
ادامه خواهد یافت تا به مسابقات داخل سالن آسیا نزدیک
شویم و بتوانیم افتخار آفرینی کنیم.
کیهانی در پایان در خصوص نفرات دعوت شده به اردوهای
تیم ملی دوومیدانی گفت :اسامی تمامی نفرات دعوت شده
در سایت فدراسیون دوومیدانی وجود دارد و تمامی قهرمانان به
این اردو دعوت شده اند و در این خصوص با کسی صحبت نمی
کنیم بلکه سایت ما معرف نفرات تیم ملی است و هرکسی نیاید
برنامه ها به گونه ای دیگر تا مسابقات آسیایی به گونه ای دیگر
خواهد بود.

جيب شدند و به بازيكنان كارت زرد نشان دادند .در اين هفته داوران
براى نشان دادن كارت قرمز دست به جيب نشدند.
پرگل ترین دیدار هفته هم بازى اروند سورو با اتحاد دژگان بود كه
اروند چهاربريک به برترى رسيد .کم گل ترین دیدارهفته هم بازى
برکه دوكا پارسیان و سهیلی جوان قشم بود كه گلى از خط دروازه ها
رد نشد.
اولین گل هفته را حسین کالتی بازیکن خلیج فارس میناب درون
دروازه اتحاد رودان جاى داد.دیرترین گل هفته را هم عقیل
پا کاری در دقیقه  90+2برای اتحاد دژگان در دیدار با اروند سورو به
ثمر رساند.ديدارهاى بسیج حکمی میناب و لمزان با جبل برشهرو
و آرش بندرعباس با يک كارت زرد كمترين و بازى فوالد هرمزگان با
اتحاد پل كه  ٩كارت زرد داشت پركارت ترين بازى هفته لقب گرفت.
پرتماشا گرترین دیدار هفته بازى تيم هاى جنوب برکه دوكا پارسیان و
سهیلی جوان قشم بود.مهمترین اتفاق هفته هم در بازى تیم هاى
بسیج حکمی میناب و لمزان اتفاق افتاد كه بسيج حكمى موفق شد

در کمتر از  ٨دقیقه سه گل به ثمر برساند .در اين هفته سه بازیکن
مصطفی مالزاده از اتحاد پل در دیدار با فوالد هرمزگان ،فاروق خدایار
از سیبه کوخرد در دیدار با پرسپولیس بیکاه و صابر محمدی از اروند
سورو در دیدار با اتحاد دژگان دو گل به ثمر رساندند .با ارزش ترین
گل هفته هم تک گل برتری و سه امتیازی حمید محمودی از جبل
بر در مقابل با اتحاد رودان ،تک گل برتری و سه امتیازی حسین
کالتی از خلیج فارس میناب در مقابل اتحاد رودان و گل سه امتیازی
مصطفی مالزاده از اتحاد پل درمقابل فوالد هرمزگان بود .مصطفی
مالزاده از اتحاد بندرپل با زدن دوگل سه امتیازی برای تیمش در
هفته نهم و کسب اولین برد تیميش با ارزش ترین بازیکن هفته
نهم شناخته شد .بهترین خط حمله لیگ هم از آن سهیلی جوان
قشم با  ١٩گل زده است و ضعیف ترین خط حمله لیگ را هم آرش
بندرعباس با چهار گل زده در اختيار دارد.بهترین خط دفاع لیگ از
آن تيم خليجفارس میناب با سه گل خورده است و ضعیف ترین خط
دفاع را هم اتحاد پل با 24گل خورده در اختيار دارد.آقای گل لیگ
برتر تا پايان هفته نهم خالد تکی زاده از سهیلی جوان قشم با به ثمر
رسانده  ٩گل زده است .جدول گلزنان ليگ برتر تا پايان هفته نهم
بدين شرح مى باشد.

نام بازیکن

تعداد گل
زده

نام تیم

نام بازیکن

تعداد گل زده

نام تیم

خالد تکی زاده

9

سهیل جوان قشم

عبدا...حمیدی

2

برکه دوکا پارسیان

محمدامینخادمی

6

خلیج فارس میناب

منصورستوده

1

جبل برشهرو

محمدحسین کالتی

5

خلیج فارس میناب

حمیدرضا الیاسینسب

1

لمزان

صابرمحمدی

5

اروند

مهدی رحیمی

1

اتحاد رودان

جواددرخشنده

5

لمزان

علیمرادی

1

آرش بندرعباس

فاروقخدایار

4

سیبه کوخرد

علی فرخی نژاد

1

آرش بندرعباس

مهدیحیدرینسب

4

اتحاد رودان

عادلپرویزی

1

پرسپولیس بیکاه

عبدالرحیماونق

4

سیبه کوخرد

علی صباحی نژاد

1

پرسپولیس بیکاه

محمدفخاری

3

بسیج حکمی میناب

فاضل کمالپور

1

بسیج حکمی میناب

رحیمغالمشاهی

3

پرسپولیس بیکاه

میثم طهماسبی

1

پرسپولیس بیکاه

کیومرثقاسمی

3

لمزان

مسعود غالمشاهی

1

پرسپولیس بیکاه

عبدالخالقدرخوش

3

اتحاد دژگان

آرمان واحدی

1

اتحاد دژگان

یونس باقی زاده

3

اتحاد بندرپل

عقیلپا کاری

1

اتحاد دژگان

احد لشکری

3

اتحاد دژگان

احمدپالیزان

1

اتحاد دژگان

فرشادعبدالهی

3

اروند

امیررسولی

1

خلیج فارس میناب

نجیب کوچکی

3

سیبه کوخرد

یاسرضعیفی

1

اتحاد رودان

محسن پری زاده

3

فوالد هرمزگان

عبدا...دهباشی

1

خلیج فارس میناب

حمیدمحمودی

3

جبل بر

یغوبحمیدی

1

برکه دوکا پارسیان

جوادجغینی

3

سهیلی جوان قشم

محمد شا کری

1

اتحادبندرپل

امینحاتمیان

3

برکه دوکا پارسیان

قربانعلیآلنوروز

1

بسیج حکمی میناب

محمدرسولی

3

بسیج حکمی میناب

سعیدضعیفی

1

اتحادرودان

محمد پرنور

3

سیبه کوخرد

الیاسنجفی

1

اتحادرودان

عرفانصالحی

3

فوالد هرمزگان

مجتبیسلیمانی

1

اتحاددژگان

حسامفوالدی

2

فوالد هرمزگان

اسماعیلزاهدی

1

بسیج حکمی میناب

رضارحیمی

2

خلیج فارس میناب

محمد بارانی

1

آرش بندرعباس

میالدمرادپور

2

اروند بندرعباس

خالدوجدی

1

برکه دکا پارسیان

خلفانزرنگ

2

سهیلی جوان قشم

جوادپناهی

1

لمزان

سجادنجفی

2

اتحاد رودان

امیرفتحآبادی

1

اتحاد رودان

مجتبیجعفری

2

بسیج حکمی میناب

ابراهیمایرانی

1

سهیلی جوان قشم

مهدیپیشکار

2

اتحادبندرپل

صابرماهانی

1

پرسپولیس بیکاه

علیترکمانی

2

بسیج حکمی میناب

مصدق صادقی

1

پرسپولیس بیکاه

سجاد رمون زاده

2

بسیج حکمی میناب

سعیدحیدری

1

اروند بندرعباس

عبدالعزیز تاخره

2

سهیلی جوان قشم

طاها امیری

1

برکه دوکا پارسیان

محمدرخ

2

برکه دوکا پارسیان

شهاب پور آزاد

1

آرش بندرعباس

امیررحیمی

2

جبل بر

آرمان کیانی فر

1

سیبه کوخرد

میثم فالحت

2

اتحاد رودان

محمد کریمی

1

خلیج فارس میناب

هادییرضایی

2

لمزان

اسالممحمدی

1

لمزان

هشامحاجحسینی

2

سیبه کوخرد

ناصرمحمدی

1

لمزان

نویددردمند

2

اروند بندرعباس

مصطفی مال زاده

2

اتحادبندرپل

گلزنان لیگ برترفوتبال هرمزگان
تا پایان هفته نهم

