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فرهنگی و ورزشی

کرمان لرزید ؛ اما مس از جایش تکان نخورد

رئیس هیأت والیبال کرمان عنوان کرد

کسب رتبه اول راه باند کویرکرمان 
در جام شهید حججی

مرتضی اخضمی رییس جدید هیات کبدی استان
کبدی استان: مرتضی اخضمی رئیس هیئت 

هیئت کبدی را در شهرستان های استان فعال می کنیم

به میزبانی شهرستان زرند صورت گرفت
برگزاری جلسه روئسای هیات های هندبال شهرستان های استان
 با حضور امیری نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان
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سرمقاله

اوسترشـوند  فوتبـال  تیـم  ایرانـی  مهاجـم 
همـه  بـه  شـبیه  کـی روش  گفت:رفتـار  سـوئد 
فنـی  منظـر  از  فقـط  کـه  اسـت  بـزرگ  مربیـان 
شـخصی  امـور  حتـی  بلکـه  ندارنـد  توجـه 

می کنـد. لحـاظ  را  بازیکـن 
سـامان  فـارس،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
اظهـار  رادیویـی  مصاحبـه ای  در  قـدوس 
گروهـی خـوب و سـخت قـرار  داشـت:واقعا در  
گرفتیـم. هـر سـه تیـم  حاضـر تیم هـای خوبـی 
کـه بـرای مـن مایـه افتخـار  هسـتند.حریفانی 
کنم.بـی صبرانه منتظر  اسـت برابرشـان بازی 

می مانـم. روزی  چنیـن 
کشـورمان  تیـم  میـان  مقایسـه  مقـام  در  او 
یعنـی  کـش  مرا و  پرتغـال  اسـپانیا،  و 
هم گروهی هـا در جـام جهانـی روسـیه عنـوان 
کرد:ایـن سـه حریـف قدرتمنـد هسـتند.همه 
اینجـا  بـه  کـه  دارنـد  باالیـی  قابلیت هـای 
رسـیده اند.ایران هـم مثـل آنهـا تیمـی خـوب 

کـه مقابـل همـه رقبـا، می کوشـد  اسـت.تیمی 
کـه بهتریـن بازی هـا را انجـام دهد.می کوشـد 
آینـده،  بـه  خوش بینـی  بجنگد.بـا  سـخت 
تمـام  بـا  حریفـان  ایـن  برابـر  تیـم  فکرمی کنـم 
افزود:بایـد  کـرد.وی  خواهـد  بـازی  وجـود 
تـک  برابـر  قرارگرفتـن  کـه  بگویـم  را  نکتـه  ایـن 
امـا  اسـت  سـختی  بسـیار  کار  حریفـان،  تـک 
ایـران نهایـت تـوان و تـاش خـود را بـرای ایـن 

کـرد. خواهـد  صـرف  رویارویی هـا 
قـدوس در بخـش دیگـری از ایـن مصاحبـه 
کـه نظـرش قبـل از  در پاسـخ بـه ایـن سـئوال 
حـاال  و  بـوده  چـه  جهانـی  جـام  قرعه کشـی 
کلـی بـه نظـرم  کرد:بـه طـور  چیسـت نیـز بیـان 
کـه مقابـل چـه حریفانـی  در جـام جهانـی ایـن 
همـه  نیسـت.چون  مهـم  زیـاد  بگیریـم،  قـرار 
کـه بـه ایـن تورنمنـت می آیند، قوی  تیم هـای 
نمی آینـد.  باختـن  بـرای  مسـلما  و  هسـتند 
کـرد و  بایـد روی هـر تیمـی بـه دقـت حسـاب 

بـا برنامـه وارد شـد.
کی روش،سـرمربی  کارلـوس  مـورد  در  او 
کـی روش  گفت:رفتـار  نیـز  ملـی  تیـم  پرتغالـی 
کـه فقـط  شـبیه بـه همـه مربیـان بـزرگ اسـت 
امـور  بلکـه حتـی  ندارنـد  توجـه  فنـی  از منظـر 
شـخصی بازیکـن را لحـاظ می کنـد.او بـه تمـام 
بی تردیـد  و  دارد  توجـه  تیـم  امـور  جزییـات 
مسـائل مربـوط بـه بازیکـن را نیـز مـورد دقـت 
کامـل قـرار می دهـد. در واقـع نـگاه او  و توجـه 
بـه تیـم بـه شـکل یـک خانـواده اسـت و ایـن 
نگـرش بسـیار اهمیـت دارد. بـه همیـن خاطـر 
حـرف  کـی روش  مثـل  مربـی  مـورد  در  وقتـی 
نظـر  زیـر  کارکـردن  بگویـم  می شـود،باید  زده 
او برایـم افتخارآمیـز و همچنیـن شـادی بخش 
ج از  کـه او درزمیـن و خار اسـت.به خاطـر ایـن 
کل تیـم دارد. زمیـن، ارتبـاط خـوب بـا مـن و 
کـه  سـوئد  لیـگ  در  شـاغل  ایرانـی  لژیونـر 
احسـاس  کـرد،  صحبـت  گل بـزن  گزارشـگر  بـا 

اولیـن  در  ملـی  تیـم  بـه  ورود  هنـگام  را  خـود 
بیـان  چنیـن  شـد،  دعـوت  کـه  مرتبـه ای 
کرد:دعـوت از مـن و فراخوانـی بـه تیـم، بـرای 
من سـورپرایزی جالب بود.بسـیار خوشـحالم 
قـرار  مربـی  توجـه  مـورد  کـه  ایـن حـس  و  کـرد 
از  مـی داد.  زیـادی  انـرژی  مـن  بـه  گرفتـم، 
و  پذیرفتنـد  مـرا  خوبـی  بـه  بازیکنـان  طرفـی 
از مـن  گرمـی  بـه  مثـل اعضـای یـک خانـواده 
مـن  بـه  خـوب،  حـس  کردند.ایـن  اسـتقبال 
را  کشـورم  تیـم  بـرای  بهتـر  فرصـت  مشـارکت 

داد.
خـود  بـازی  پسـت  مـورد  در  جـوان  گلـزن 
کار  راحت تـر  منطقـه ای  چـه  در  کـه  ایـن  و 
در  بـازی  کـرد:  بیـان  را  نظـرش  نیـز  می کنـد، 
همـه پسـت ها اهمیت خـودش را دارد و البته 
درنـوک  بـازی  اوسترشـوند  در  اسـت.  سـخت 
راسـت حملـه  و  یـا در جناحیـن چـپ  حملـه 
کـه  کـردم در جایـی  کـرده ام. تـاش  راتجربـه 
کنم.  کار  بـه مـن وظیفه ای سـپرده می شـود، 
کـی روش  کارلـوس  در تیـم ملـی نیـز بـه آنچـه 
وظایـف  کا  او  می کنـم.  توجـه  می گویـد، 
تهاجمـی از مـن می خواهـد و مـن هـم تـاش 
کنم. می کنـم در همیـن زمینـه انجـام وظیفـه 

رویارویـی  مـورد  در  او  پایانـی  بخـش  در 
احتمالـی بـا سـرخیو رامـوس، مدافـع معـروف 
نیـز  جهانـی  جـام  در  اسـپانیا  ملـی  تیـم 
خوبـی  بسـیار  فوتبالیسـت  گفـت:او  چنیـن 
اسـت.  اسـپانیا  ملـی  تیـم  و  مادریـد  رئـال  در 
بـازی  دفـاع  پسـت  در  سـطح  باالتریـن  در 
قـرار  مقابلـش  کـه  مهاجمـی  هـر  و  می کنـد 
کار سـختی خواهد داشـت.  می گیرد بی شـک 
را کاری  بتـوان  تـا  کـرد  عمـل  سـریع   بایـد 

 انجام داد.

کرد کرمان عنوان  رئیس هیأت والیبال 

کسب رتبه اول راه باند کوير 
کرمان در جام شهید حججی

کرمـان  اسـتان  والیبـال  هیـأت  رئیـس 
در  کویـر  بانـد  راه  والیبـال  تیـم  قهرمانـی  از 
اسـتان  بانـوان  باشـگاه های  لیـگ  مسـابقات 

داد. خبـر  شـهیدحججی  جـام 

خبرنـگار  بـا  گفت و گـو  در  ثابتی پـور  کبـر  علی ا
کرمـان اظهار داشـت: مسـابقات لیگ  فـارس در 
کرمـان جـام شـهید  باشـگاه های بانـوان اسـتان 
تیم هـای  و  برگـزار  تیـم   ۱۱ حضـور  بـا  حججـی 

گرفتنـد. گـروه ۵ و ۶ تیمـی قـرار  حاضـر در دو 
راه  تیم هـای  الـف  گـروه  در  کـرد:  عنـوان  وی 
کرمـان،  کرمـان )بـرق(، تربیـت بدنـی  کویـر  بانـد 
کرمـان، پردیـس جیرفـت و صفـای راور  بیگلـری 
گـروه ب  بـه رقابـت می پردازنـد و در  بـا یکدیگـر 

عدالـت  رفسـنجان،  شـهرداری  تیم هـای  نیـز 
کرمـان،  تجلـی  سـیرجان،  ملـوان  رفسـنجان، 
امیـد رودبـار و نخل هـای بـم رقابـت خـود را آغـاز 

کردنـد.
ایـن  ادامـه  در  کـرد:  خاطرنشـان  ثابتی پـور 
کویـر  بانـد  راه  تیـم  الـف  گـروه  از  مسـابقات 
ملـوان سـیرجان  تیم هـای  گـروه ب  از  و  کرمـان 
صعـود  نهایـی  دور  بـه  رفسـنجان  شـهرداری  و 
پردیـس  تیـم  دو  پایانـی  دیـدار  در  و  کردنـد 

هـم  مصـاف  بـه  کـران  بدنـی  تربیـت  و  جیرفـت 
بـه دورنهایـی  پردیـس جیرفـت  تیـم  کـه  رفتنـد 

کـرد. صعـود 
عنـوان  کرمـان  اسـتان  والیبـال  رئیـس هیـأت 
والیبـال  تیـم  مسـابقات  ایـن  پایـان  در  کـرد: 
ملـوان  تیـم  اول،  مقـام  کرمـان  کویـر  بانـد  راه 
سـیرجان مقـام دوم، تیـم پردیس جیرفت مقام 
سـوم و تیـم شـهرداری رفسـنجان مقـام چهـارم 

کردنـد. کسـب  را  مسـابقات  ایـن 

کرمان لرزید ؛ اما مس از جایش 
تکان نخورد

گذشـته  کـه هفتـه  کرمـان  مهـدی عامـری - مـس 
در خانـه مغلـوب فجـر سپاسـی شـده بـود ایـن هفتـه 
کـه در رده ی ۱2 جـدول قـرار  ک  نیـز بـا آلومینیـوم ارا
کـه پـس از نتایـج  دارد بـازی داشـت. احمـد نخعـی 
روانـی  فشـار  تحـت  نیـز  اخیـر  هفتـه  چنـد  ضعیـف 
اسـتعفا  وقصـد  بـود  گرفتـه  قـرار  هـواداران  سـوی  از 
مخالفـت  بـا  سـرانجام  داشـت   را  خـود  سـمت  از 
مدیریت باشـگاه  و اعضای هیات مدیره روبرو شـد.  
دادن  دسـت  از  بـرای  چیـزی  کـه  نخعـی  گردان  شـا
داشـته  چنتـه  در  چـه  هـر  بـازی  ایـن  در  نداشـتند 
گل احمـد حیـات  بـا دو  کردنـد و توانسـتند  انـد رو 
منـش و یاسـر فیضـی حریـف ۱0 نفـره خـود را از پیـش 
رو بردارنـد.  مـس بـا ایـن بـرد جایگاهـش در جـدول 
تغییـری نکـرد و بـا 24 امتیـاز در رده ی هشـتم باقـی 

مانـد.
رفسنجانی ها بازی برده را باختند

کـه هفتـه پیـش در برابـر ماشـین  مـس رفسـنجان 
سـازی تبریـز در خانـه بـه تسـاوی رضایـت داده بـود 

ایـن هفتـه نیـز مهمـان ایرانجـوان بوشـهر بـود.
مسـی هـا در دقیقـه ۱9 توسـط رشـید فرخـی دروازه 
پیشـی  خـود  حریـف  از  و  گشـودند  را  هـا  بوشـهری 
گرفتنـد. ایـن برتـری تـا دقیقـه 37 بیشـتر دوام نیاورد 
رفسـنجانی دروازه  تیـم  قاتـل   کـرد جهـان  اویـس  و 
بـازی  کشـاند.  بـه تسـاوی  را  بـازی  گشـود و  را  مـس 
کـه در  تـا دقایـق پایانـی بـا همیـن نتیجـه سـپری شـد 
کـرد تـا بـازی  گل دوم را دریافـت  دقیقـه 87 نیـز مـس 
کند. مس رفسـنجان با این باخت  گذار  برده را نیز وا

بـا همـان۱8 امتیـاز در جایـگاه یازدهـم قـرار دارد.

گرفت گهر را برق  گل 
گهـر سـیرجان در ایـن هفتـه رقابـت هـای لیگ  گل 
آزادگان در خانـه بـه مصـاف بـرق جدیـد شـیراز رده 
شـد  مـی  بینـی  پیـش  کـه  همانطـور  رفـت.  سـومی 
کـه در  بـازی سـختی در انتظـار سـیرجانی هـا بـود . 
ضربـه  روی  از  ، نیـز  بـازی  ی  اولیـه  دقایـق  همـان 
گل رسـید . در ادامـه سـیرجانی  پنالتـی تیـم بـرق بـه 
کردنـد نتوانسـتند دروازه حریـف را  هـا هرچـه تـاش 
کـه در دقیقـه  بگشـایند . در نیمـه دوم تیـم بـرق بـود 
گل دوم رسـید و تیـر خـاص را بـه سـیرجانی  ۵9 بـه 
هـا زد. تـاش سـیرجانی ادامـه داشـت تـا توانسـتند 
گل های  در دقیقـه 7۱ توسـط محمـد غامی یکـی از 
کننـد. امـا ایـن نتیجـه تـا پایـان  خـورده را نیـز جبـران 
گهـر سـیرجان بـازی را 2بـر۱  گل  بـازی پابرجـا مانـد تـا 
همـان 2۱  بـا  باخـت  ایـن  بـا  گهـر  گل  کنـد.  گـذار  وا

گرفـت. امتیـاز در رده ی دهـم جـدول قـرار 

●●●●●●
پیروزی جوانان

 در ساحل خلیج فارس
در  رفسـنجان  مـس  جوانـان  شـیرین  پیـروزی 
دسـته  لیـگ  رقابتهـای  ششـم  هفتـه  بندرعبـاس. 
کشـور عصـر سـه شـنبه ۱4 آذرمـاه آغـاز  اول جوانـان 
شـد.در ادامـه ایـن رقابتها دو تیم فوتبال شـهرداری 
بندرعبـاس و صنعـت مـس رفسـنجان در ورزشـگاه 
شـهدای بندرعبـاس و بـا قضـاوت داورانـی از اسـتان 
گرفتنـد.در این دیدار  بوشـهر رو در روی یکدیگـر قـرار 
گردان عبـاس آبـادی توانسـتند حریـف قدرتمنـد  شـا
 ۱-2 نتیجـه  بـا  بندرعبـاس  در  را  شـهرداری  خـود 
کسـب  ج از خانـه را  شکسـت دهنـد و 3 امتیـاز خـار
و  ثمـره  مهـدی  را  رفسـنجان  مـس  نمایند.گلهـای 

محمـد صفـری بـه ثمـر رسـاندند.

قدوس: هر مهاجمی مقابل راموس کار سختی دارد

کرمـان  مـس  امیدهـای  بسـکتبال  تیـم 
کشـور  در رقابت هـای لیـگ یـک بسـکتبال 
کار خـود در نیـم فصـل اول رقابت هـای  بـه 

پایـان داد. گروهـی 
ایـن تیـم بسـیار جـوان و عمدتـا تشـکیل 
کرمانـی تنهـا تیـم  شـده از جوانـان مسـتعد 
کـه  می باشـد  اسـتان  بسـکتبال  حرفـه ای 
بهبـود  بـرای  رقابت هـا  دوم  فصـل  نیـم  در 

تـاش می کنـد.  گـروه  جایـگاه خـود در 
بـزرگ  تیم هـای  کنـار  در  کـه  تیـم  ایـن 
جنـوب  گـروه  در  خوزسـتانی  قدرتمنـد  و 
کشـور قرار  رقابت هـای لیـگ یک بسـکتبال 
گرفتـه اسـت، تیمی بسـیار جوان و مسـتعد 
که  و البتـه بـا انگیزه هـای بسـیار زیـاد اسـت 
گفتـن  بـرای  آینـده  در  زیـادی  حرف هـای 

داشـت. خواهـد 

گزارش تصویری مسابقه 

بسکتبال امید مس در لیگ یک
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یــادمان

پـوراز  خواجـه  شـهامت  زاده-  امینـی  زهـره   
اسـت  معتقـد  کرمـان  فوتبـال  پیشکسـوتان 
کرمـان   . دارد  مـس  صنعـت  کـه  امکاناتـی  بـا 
کـه قطـب فوتبـال شـود.   شایسـته ایـن اسـت 
کـه صنعـت مـس از  ایـن زمانـی شـدنی اسـت 
کنـد.  حمایـت  فوتبـال  کرمانـی  هـای  نخبـه 
را  المللـی  بیـن  کاسـهای  از  اسـتفاده  امـکان 
کنـد. وی خـود را  بـرای مربیـان بومـی فراهـم 
گـری مـس  کادر بومـی و جـوان مربـی  حامـی 
کرمـان  فوتبـال  نفـع  بـه   : گفـت  و  کـرد  اعـام 
همکارانـش  و  نخعـی  احمـد  بـه  کـه  اسـت 

داد.  فرصـت 

کنید ■ لطفا خودتان را بیشتر معرفی 
شـهامت خواجـه پـور، متولـد ۱347هسـتم. 
تیمهـای  در  وامیـد  جوانـان  نوجـوان،  دررده 
کرمـان، صنعـت مـس، نفـت تهران  شـهرداری 

کـردم. و ... از سـال ۶2 تـا 82 بـازی 

کردید؟ کسب  ■ آیا مقامی 
کـه  گرفتـه  کرمـان در مکانـی در فوتبـال قـرار 
بخاطـر  ایـن  آورد.  مـی  مقـام  سـخت  خیلـی 
مـا  ورزش  بـر  همیشـه  کـه  اسـت  سیاسـتی  
مـی  خوبـی  نتایـج  مـا  اسـت.  بـوده  کـم  حا

نداشـتیم. خوبـی  خروجـی  امـا  آوردیـم 

■ منظورتان چه سیاستهايی است؟
وقتـی مربـی و بازیکـن خـوب  ولـی امکانـات  
دیدگاههـای   امـا  خـوب  امکانـات   . نداریـد 
همـه  وقتـی  نیسـت،  کار  بـه  نسـبت  خوبـی 
رسـد.  نمـی  بجایـی  نباشـد  کامـل  مجموعـه 
آورد،  خوبـی  مقـام  کرمـان  مـس  مقطعـی  در 
پایـدار  نتوانسـت  مجموعـه  امـا  شـد  آسـیایی 

بمانـد.

کنـار  را  فوتبـال  کامـا  کنـون  ا شـما   ■
؟ شـتید ا گذ

بـرادران  بـا   کرمـان   پیشکسـوتان  در  خیـر 
نخعـی،   مهـدی  الدینـی،  تـاج  نیـا،  رحیمـی 
چوبـداری   علـی  کریمـی  ناصـر  قـوام،  امیـن 

هسـتیم. بـازی  هـم  ودادگـر 

کرمان  ■ در حـال حاضـر وضعیت فوتبال 
چگونه است؟

صنعـت مـس در رده پایـه بـا امکانـات عالـی 
دهـد  مـی  جـواب  خـوب  اسـت.پایه  فعـال 

و  شـوند  مـی  بزرگسـاالن  جـذب  نفـر  چنـد   ،
شـوند.  مـی  محـو  بقیـه  متاسـفانه 

■چرا برخی محو می شوند؟
اسـت.  خـوب  حـدودی  تـا  مربیـان  دانـش 
امـا بازیکـن را حرفـه ای بـار نمـی آورنـد. مربـی 
نـدارد.  ای  حرفـه  تجربـه  امـا  دارد  داتـش 
کیفیـت  بـا  خیلـی  امیـد  مقطـع  تـا  بازیکـن 
وارد  موفقیـت  بـا  توانـد  نمـی  امـا  اسـت. 
بزرگسـال شـود. باید دررده های پایین تر این 

شـد.  مـی  تزریـق  بازیکـن  بـه  توانایـی 

شـما  نظـر  گرايـی  بومـی  بـه  راجـع   ■
؟ چیسـت

گرایـی در برزیـل بخوبـی جـواب داده  بومـی 
اسـتعداد  برزیلـی هسـتند.  بازیکنـان  بهتریـن 
کهنـوج ،رودبـار و..  زیـاد  در شهرسـتانهای مـا 
خـوب  دانـش  و  امکانـات  بـا  بایـد  امـا  اسـت، 
زاده  حسـن  داد.احمـد  پـرورش  را  اسـتعداد 
بـم  اهـل  العـاده  فـوق  مـس  صنعـت  پدیـده 
بـود. بگفتـه خـودش و بـه دیـدگاه مـا فوتبـال 
جـا  بـود.  بـاال  سـنش  کـه  فهمیـد  زمانـی  را 
کنـم بـا محـو  دارد از مسـئولین ورزشـی انتقـاد 
کـردن باشـگاه شـهرداری و زغـال سـنگ نسـل 
کشـی در فوتبـال پیـش آوردند.اسـتعدادهای 
نمـی  جـذب  جایـی  در  کـه  داریـم  زیـادی 
گاهـی بازیکنانـی مـی بینـم در  شـوند. اتفاقـی 

حـد لیـگ برتـر یـا لژیونـری هسـتند امـا بـدون 
ورزش  بـزرگان  بـه  هسـت  انتقـاد  تیم.ایـن 

شـدند.  حـذف  تیمهـا  ایـن  کـه  فوتبـال 

■ چـه تفاوتـی بیـن زمـان بازیکنـی شـما و 
االن وجـود دارد؟

نبـود.  کـم  واسپانسـری  زمـان مـا امکانـات 
امـا انگیـزه هـای بیشـتری بود. در حـال حاضر 
کنـد این نوعی  کار مـی  رابطـه بیـش از ضابطـه 

مـرگ تدریجـی بـرای ورزش اسـت.

باشـگاه  و  شـما  بیـن  ارتباطـی  کنـون  ا  ■
دارد؟ وجـود  مـس 

کـدام از فوتبالهای صنعت مس را  مـن هیـچ 
در ورزشـگاه ندیـدم. هیچـگاه بـرای تماشـای 
نتیجـه  در  ایـن  نشـدیم.  دعـوت  مسـابقه 
که پیوند پیشکسـوتان  ضعف مدیریت اسـت 

کرمـان برقـرار نیسـت. بـا فوتبـال 

■ چرا پیوندی نیست؟ 
متفـاوت  نظـرات  و  فکـر  و  دیـدگاه  چـون 
شـده  ای  سـلیقه  اینکـه  بدتـر  همـه  از  اسـت. 
کشـور هم  اسـت.  سـلیقه ای شـدن در سـطح 

شـود.  مـی  مشـاهده 

گـری  مربـی  کادر  بـه  راجـع  شـما  نظـر   ■
چیسـت؟ مـس  کنونـی 

بـازی  فوتبـال  فعلـی  کادر  کنـار  در  سـالها 

هـای  نخبـه  از  نخعـی  بازیکنـی  کردم.زمـان 
بـه  سـعیدیان  عـارف  بـود.  ایـران  فوتبـال 
برتـر  نفـرات  از  توانسـت  مـی  نرسـید،  حقـش 
مدافعیـن  از  نامجـو  مهـدی  باشـد.  ایـران 
اصـا  مـس  بازیهـا  در  بـود.  کرمـان  خـوب 
منطقـی  بـازی  کننـد  نمـی  بـازی  احساسـی 

دهنـد. مـی  انجـام 

■ االن چه مشکلی وجود دارد؟
کـه بخاطـر نتیجـه  دلهـره فعلـی ایـن هسـت 
کادر مربیگـری برکنـار  بـازی  نگرفتـن در چنـد 
ماسـت.  فوتبـال  در  سـرطان  یـک  شـود.این 
کاربلـد انتخـاب شـدند باید  کادر جـوان و  یـک 

بـه اینهـا فرصـت داده شـود. 

چـه  کادر  ايـن  بـه  دادن  فرصـت  بـا   ■
آوريـم؟  مـی  بدسـت 

مربیـان پختـه شـده سـالیان سـال خواهیـم 
داشـت.  تیـم بـه لیـگ برتر صعود و به سـادگی 
بایـد  کرمـان  هـای  کند.بومـی  نمـی  سـقوط 

میادیـن بـزرگ ببیننـد.  

کرمان هم  ح دیگـری از  ■ آیـا مربیـان مطـر
می شناسید؟

 بلـه هـادی میـری، ایمـان فرحبخش،ولـی 
کرمانی  کاربلـد  میرزایـی و.. از مربیـان جـوان و 

 . هستند

■ چگونه از اين مربیان استفاده شود؟
بـرای  کـه  دارد  را  امکانـش  مـس  صنعـت 
کرمانـی  امـکان اسـتفاده ازکاسـهای  مربیـان 
بـا فوتبـال روز  کنـد. و  تـراز اول دنیـا را فراهـم 

کنـد.  آشنایشـان  جهـان  و  دنیـا 

■ حرف آخر..؟
کبـر ایرانمنـش در مس  حضورافـرادی مثـل ا
کـه  الدینـی  سـیف  آقـای  از  اسـت.  غنیمـت 
اسـتاد دانشـگاه هسـتند از فوتبالیستهای تراز 
کنند.یـک تلفیقـی  اول هسـت بایـد اسـتفاده 
کننـد تـا  کـم  از ورزش مـدرن علمـی  را بایـد حا
تیـم نتیجـه بگیـرد. تجربـی بـودن بـه تنهایـی 
نمـی توانـد راهگشـا باشـد. مـن حمایتـم را از 
اعـام  نامجـو وسـعیدیان   نخعـی،  کادر مـس 
کنـم .  امیـدوارم سـایر باشـگاهها فوتبـال  مـی 
ج  خـار بـودن  قطبـی  تـک  از  فوتبـال  و  فعـال 

شـود  باشـگاهها دوبـار ه پویـا شـوند. 

زنده یاد ناصر اسدی ؛ پهلوان 
نامدار کرمان 

شـهر  در   ۱340 سـال  در  اسـدی  ناصـر  پهلـوان 
کرمـان و در محلـه ی جـوی مویـدی بـه دنیـا آمـد.
انقـاب وارد صحنـه ی ورزش  از  اسـدی پیـش 
ورزش  بـه  کشـتی  ورزش  کنـار  در  و  شـد  کشـتی 
زورخانـه ای نیـز پرداخـت و سـال هـای سـال ایـن 

. داد  ادامـه  را  ورزش 
ی  رشـته  در  کشـور  قهرمانـی  مسـابقات  در   
کسـب نمـود  کشـتی فرنگـی مقـام قابـل توجهـی را 
و بـه اردوی تیـم ملـی دعـوت شـد. در زمان جنگ  
کسـی بـه مسـابقات آسـیایی  کـه  تحمیلـی از آنجـا 
نرفـت حـاج ناصـر اسـدی نتوانسـت بـه مسـابقات 
آسـیایی اعـزام شـود.  حـاج ناصـر چهـار فرزنـد پسـر 
کشتی و زورخانه  که همه از قهرمانان ورزش  دارد 

کـه مربوط به  ای هسـتند. زورخانـه ی فاتـح خیبر 
میـراث فرهنگـی و در خیابـان پیـروزی مـی باشـد 
اینـک  هـم  و  شـد  انـدازی  راه  ناصـر  حـاج  توسـط 
ایـن زورخانـه بـه نـام این پهلـوان نامگذاری شـده 
مشـغول  زورخانـه  ایـن  در  وی  فرزنـدان  و  اسـت 

ورزش پهلوانـی مـی باشـند.
کرد  کرمان مردم داری  ناصر اسـدی سـال ها در 
کشـور به دوسـتی با او  و دوسـتان زیادی از سراسـر 

کننـد و هنـوز ارتباطشـان را بـا فرزندان  افتخـار مـی 
کرمـان  حـاج ناصـر قطـع نکردنـد امـا متاسـفانه در 
کـه نـام و نشـانی را بـه واسـطه  خودمـان افـرادی 
آورده  بـه دسـت  ناصـر در ورزش  ارتبـاط حـاج  ی 
تـا توانسـتند عرصـه  بودنـد ، در سـال هـای اخیـر 
کردند . حاج ناصر  ورزش را بـرای فرزنـدان او تنـگ 

گفـت. اسـدی در سـال ۱39۱ دارفانـی را وداع 
گرامی. روحش شاد و یادش 

زندگینامه شهید محمد 
حسن زاده

شـهید حسـن زاده  در اولین روز آبان ماه سـال 
۱34۵ در روسـتای سـبلوئیه از توابـع شهرسـتان 
زاده  متدیـن  و  خـوب  ای  خانـواده  در  و  زرنـد 
کودکـی و نوجوانـی را در دامـان  شـد وی دوران 
بـا مصائـب و مشـکات فـراوان  پـر مهـر خانـواده 
پشـت سـر نهـاد. وی همیشـه پـای پیـاده حـدود 
انسـانی  کـرد.  مـی  را طـی  تـا مدرسـه  کیلومتـر   4
مبـارزه  در  و  بـود  گزیـده  صبـوری  و  منـش  نیکـو 
تـوان  از  زندگـی  فرسـای  طاقـت  مشـکات  بـا 
منزلـت  بـرد  مـی  بهـره  نیکویـی  بـه  خـود  ایمـان 
گرامـی  جـان  صمیـم  از  را  مـادر  و  پـدر  ملکوتـی 
مـی داشـت و پیوسـته بـا سـودای سـبز شـهادت 
رفتـار  اطرافیـان  بـا  مهربانـی  بـا  و  گذرانـد   روزگار 

کرد.  می 
محمـد)ص(  حضـرت  سـپاه  همـراه  بـه  وی 
جبهـه  بـه   ۶۵ مـاه  آبـان   ، زرنـد  بسـیج  طـرف  از 
در  فـراوان  رشـادت  ابـراز  بـا  وی  کـرد.  عزیمـت 
فعـال  مشـارکت  رزمـی  مجاهـدات  از  شـماری 
داشـت. وی عاقبـت بـا فرجامـی خونیـن  و بـال 
سـال  در  دریایـی  خـوان  آواز  مرغـکان  بـال  در 

کشـید. پـر  هـا  آسـمان  بـه   ۱3۶۵

●●●●●●
زندگینامه شهید مسعود 

ظهیر صادقی

سـال  در  صادقـی   ظهیـر  مسـعود  شـهید 
پـس  گردیـد  متولـد  زرنـد  شهرسـتان  در   ۱343
 ، شـد  مدرسـه  وارد  کودکـی  دوران  گذرانـدن  از 
سـپری  دیپلـم  دریافـت  تـا  را  تحصیـل  مراحـل 
پاسـدار  عنـوان  بـه  سـپاه  در  آن  از  بعـد  کردکـه 

 . شـد  خدمـت  بـه  مشـغول 
پـدر  بـه  و  بـود  سلحشـور  و  مومـن  جوانـی 
و  گذاشـت  مـی  احتـرام  محترمـش  مـادر  و 
از  وی  بـود  کوشـا  خـود  وظایـف  انجـام  در 
ای  رزمنـده  و  شـد  جبهـه  عـازم  سـپاه  سـوی 
رضـای  بـرای  عاشـقانه  و  بـود  شـجاع  و  دلیـر 
در  صادقـی  ظهیـر  شـهید  رزمیـد.  مـی  اهلل 
شـهیدان  صـف  بـه   ۶۶ سـال  اردیبهشـت   ۵ 

مبارز پیوست.

شهامت خواجه پوراز پیشکسوتان فوتبال:

  فرصت دادن به نخعی به نفع فوتبال کرمان است

 AFC نامه نایب رییس به
دردسرساز می شود؟

 AFC نایب رییس فدراسـیون فوتبال با ارسـال نامه ای به
خواهان حضور نفت در لیگ قهرمانان آسـیا شـد!

لیـگ  رقابتهـای  حالیکـه  در  سـه"،  "ورزش  گـزارش  بـه 
و  شـد  خواهـد  کشـی  قرعـه  مالـزی  در  فـردا  اسـیا  قهرمانـان 
کتورسـازی  نماینـدگان چهـار تیـم پرسـپولیس، اسـتقال، ترا
کفاشـیان  کواالالمپـور بـه سـر مـی برنـد، علـی  و ذوب آهـن در 

اسـت. زده  جالبـی  اقـدام  بـه  دسـت 
گذشـته در تصمیمـات اجرایی  کـه طـی ماه های  کفاشـیان 
سـعی  معمـوال  و  نداشـته  زیـادی  تاثیـر  فوتبـال  فدراسـیون 
کنـد،  پیشـه  سـکوت  فوتبـال  اتفاقـات  بـا  مواجهـه  در  کـرده 

کـه ماجـرای حـذف نفـت تهـران از لیـگ قهرمانان آسـیا  حـاال 
AFC دردسـر جدیـدی  بـه  ای  نامـه  ارسـال  بـا  آمـده،  پیـش 

کـرده اسـت. ایجـاد 
فرزنـدش  کـه  فوتبـال  فدراسـیون  کنونـی  رییـس  نایـب 
مسـئوالن  بـا  نزدیکـی  روابـط  و  اسـت  نفـت  وزارت  کارمنـد 
ذوب  حضـور  جلـوی  دارد  قصـد  حـاال  دارد،  تهـران  نفـت 
هـا  رقابـت  ایـن  بـه  را  نفـت  و  بگیـرد  را  آسـیا  در   آهـن 

بفرستد.
کنفدراسـیون  رییسـی  نایـب  کـه  کفاشـیان  بـاره  ایـن  در 
و  رییـس  اطـاع  بـدون  دارد،  اختیـار  در  نیـز  را  آسـیا  فوتبـال 
دبیـرکل فدراسـیون فوتبـال نامـه ای بـه ای اف اسـی ارسـال 
کـرده و خواسـتار حضـور نفـت در لیـگ قهرمانـان آسـیا شـده 
کـه پرونـده بدهـی هـای نفـت  اسـت. در ایـن نامـه ذکـر شـده 
تیـم مشـکلی  ایـن  بنابرایـن  و  قـرار دارد  اسـتیناف  تهـران در 
بـا  موضـوع  ایـن  داشـت.  نخواهـد  آسـیا  در  حضـور  بـرای 

کشـی آسـیا مـی توانـد  توجـه بـه فاصلـه انـدک تـا زمـان قرعـه 
کنـد. ایجـاد  ایـران  فوتبـال  بـرای  را  مشـکاتی 

کـه نفـت بـا وجـود بدهـی هـای فـراوان  ایـن در حالـی اسـت 
کنفدراسـیون  نظـر  مـورد  ای  حرفـه  مجـوز  نتوانسـته  حتـی 
کـه ای اف سـی بـه  کنـد و در صورتـی  کسـب  فوتبـال آسـیا را 
کفاشـیان بخواهـد نفـت را جایگزیـن ذوب آهـن  خاطـر نامـه 
کنـد و نداشـتن  کشـی مسـابقات  در لیـگ قهرمانـان و قرعـه 
شـود،  آشـکار   AFC آزمایـی  راسـتی  در  ای  حرفـه  مجـوز 
شـد.  خواهـد  ایجـاد  ایـران  فوتبـال  بـرای  بعـدی  مشـکات 
بـا  ایـران  فوتبـال  اتفـاق  ایـن  خاطـر  بـه  اسـت  ممکـن  حتـی 

شـود. مواجـه  تعلیـق 
کنـش مهـدی تـاج و محمدرضـا  بایـد منتظـر مانـد و دیـد وا
کـه بـدون هماهنگـی آنهـا انجـام شـده  کت بـه ایـن اتفـاق  سـا
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا چطـور به این  چیسـت و از طرفـی 

نامـه جـواب خواهنـد داد.
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بـر  کیـد  تأ بـا  کرمـان  اسـتان  هندبـال  هیئـت  رییـس 
ضـرورت نیـاز اسپانسـر در حـوزه ورزش، از تـاش بـرای 
ورزش  مشـکات  رفـع  منظـور  بـه  اسپانسـر  جـذب 

داد. خبـر  اسـتان  ایـن  در  هندبـال 
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
کرمـان، محمـد باژیـان، مدیـرکل  خبرنـگاران جـوان از 
رییـس هیئـت هندبـال  و  کرمـان  اسـتانداری  بازرسـی 

هـای  هیئـت  رؤسـای  صمیمانـه  نشسـت  در  اسـتان 
برگـزار  کـه در شهرسـتان زرنـد  کرمـان  هندبـال اسـتان 
کرمـان  شـد، شهرسـتان زرنـد را قطـب هندبـال اسـتان 
کرد و افزود: این شهرسـتان همواره در هندبال  عنوان 

گفتـن داشـته اسـت. بـرای  حرفـی 
وی بـه نیـاز اسپانسـر در حـوزه ورزش اشـاره و تصریـح 
رفـع مشـکات ورزش هندبـال  بـرای  تاشـیم  کـرد: در 

کنیـم. اسپانسـر جـذب 
حسـین امیـری خامکانـی، رییس مجمـع نمایندگان 
کرمـان و نماینـده مـردم شهرسـتان هـای زرنـد  اسـتان 
ایـن  در  نیـز  اسـامی  شـورای  مجلـس  در  کوهبنـان  و 
گفـت:  نشسـت بـا اشـاره بـه اهمیـت ورزش در جامعـه، 
انجـام  بـرای  اسـتان،  هندبـال  پیشـرفت  منظـور  بـه 

کنیـم. هرگونـه همـکاری اعـام آمادگـی مـی 
عزمـی  اسـتان  هندبـال  ورزش  توسـعه  افـزود:  وی 

طلبـد. مـی  اسـتانی 
مـردم شهرسـتان  نماینـده  بـر  عـاوه  ایـن جلسـه  در 
هـم  زرنـد  فرمانـدار  خنجـری   ، وکوهبنـان  زرنـد  هـای 

داشـت. حضـور 
وی نیـز بـه حمایـت شـرکت هـا و صنایـع  از ورزش در 
گـر بتوانیـم در ورزش خـوب  گفـت : ا کـرد و  کیـد  زرنـد تا
گرفته  کنیـم جلو بسـیاری از آسـیب هـای اجتماعی  کار 
خواهد شـد و باید جوانان را به سـوی میادین ورزشـی 

سـوق دهیم.

عباس ناجی سرپرست اداره 
ورزش و جوانان انار شد

کل ورزش و جوانـان  عبـاس ناجـی از سـوی اداره 
کرمـان بـه عنـوان سرپرسـت اداره ورزش و  اسـتان 

جوانـان شهرسـتان انـار منصـوب شـد.
کـه  بـود  داده  خبـر  امسـال  مـاه  تیـر  انارپـرس 
احتمـاال عبـاس ناجی به عنـوان رئیس اداره ورزش 

شـد. خواهـد  منصـوب  جوانـان  و 
بـوده  امین شـهر  شـهردار  قبـل  سـال  چهـار  او 
رئیـس  خواجه پـور  محمـد  ایـن  از  پیـش  اسـت.تا 

بـود. انـار  جوانـان  و  ورزش  اداره 

●●●●●●
آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر 

هندبال
هندبـال  برتـر  لیـگ  برگشـت  دور  اول  هفتـه 
پنجشـنبه ۱۶ آذر مـاه بـا یـک دیـدار آغـاز مـی شـود.
گزارش بانک ورزش، از هفته اول دور برگشـت  به 
لیـگ برتـر آقایـان پنجشـنبه ۱۶ آذر مـاه تیـم هـای 
سـنگ  و  کازرون  شـهرداری  سـومی  و  دومـی  رده 

آهـن بافـق بـه مصـاف هـم مـی رونـد.
سـایر دیدارهـا جمعـه ۱7 آذر مـاه برگـزار مـی شـود 
هپکـو  میزبـان  مـس  صنعـت  تیـم  کرمـان  در  کـه 
گچسـاران  گاز  ک اسـت. تیـم صدرنشـین نفـت و  ارا
اصفهـان  در  و  اسـت  مـارون  پتروشـیمی  میهمـان 
تیـم هـای فـوالد مبارکـه سـپاهان و نیـروی زمینـی 
گیرنـد. تـا پایـان  تهـران رو در روی یکدیگـر قـرار مـی 
گاز  و  نفـت  تیـم  هندبـال  برتـر  لیـگ  هفتـم  هفتـه 
گچسـاران با ۱2 امتیاز صدرنشـین اسـت و تیم های 
کازرون با ۱۱ امتیاز و سـنگ آهن بافق با  شـهرداری 

۱0 امتیـاز در رده هـای دوم و سـوم قـرار دارنـد.
کامـل هفتـه هشـتم لیـگ برتـر هندبـال به  برنامـه 

ح زیر اسـت: شـر
پنجشنبه ۱۶ آذر ماه ساعت ۱۶

کازرون - سنگ آهن بافق شهرداری 
جمعه ۱7 آذر ماه ساعت ۱۶

ک کرمان - هپکو ارا صنعت مس 
گچساران گاز  پتروشیمی مارون - نفت 

فوالد مبارکه سپاهان - نیروی زمینی تهران

●●●●●●
استقبال از هاکی بازان 

کرمانی
که در مسـابقات دوربرگشـت  کرمانی  کی بازان  ها
گیـان،  بانـوان در اسـتان  برتـر  لیـگ  نهمیـن دوره 
عنـوان سـوم رقابت ها را بـه خود اختصاص دادند، 
کرمـان مورد اسـتقبال جامعه ورزش  در سـالن فجـر 
گروه اسـتان  گزارش خبرنگار  گرفتند به  اسـتان قرار 
کرمـان، نهمیـن  هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از 
کوثـر بـا  کشـور، جـام  کـی بانـوان  دوره لیـگ برتـر ها
و  گلسـتان، همـدان  گیـان،  ایـام،  تیـم  حضـور ۵ 
کرمـان از 7 تـا ۱0 آذر بـه میزبانـی رشـت برگـزار شـد. 
گیـان  کـی  در پایـان ایـن رقابـت هـا، تیـم هیئـت ها
قهرمانـی ایـن دوره از لیـگ برتـر بانـوان را از آن خـود 
کـرد، تیـم تجهیـزات دندانپزشـکی رازی ایـام مقـام 
کی همدان و پی سـازان  دوم و تیـم هـای هیئت ها
کرمـان بـه طور مشـترک مقام سـوم  کریمـان جنـوب 

را بـه خـود اختصـاص دادنـد.

●●●●●● 

ناکامی فوتسالیستها مس 
رفسنجان در دربی استان

فوتسـال  برتـر  لیـگ  رقابتهـای  هشـتم  هفتـه 
کشـور عصـر یکشـنبه ۱2 آذرمـاه از سـاعت ۱۱  بانـوان 
بانـوان مـس رفسـنجان در  آغـاز شـد.تیم فوتسـال 
کویـر  کرمـان بـه مصـاف دختـران  سـالن شـهرداری 
ایـن شـهر رفـت.در ایـن دیدارکـه با قضـاوت داورانی 
از اسـتان فـارس برگـزار شـد بانـوان مـس رفسـنجان 
کام ماند.یـادآور مـی شـود بانـوان  بـا نتیجـه 3-0 مـا
مـس رفسـنجان در هفتـه نهـم ایـن رقابتهـا جمعـه 
دانشـگاه  سـالن  در  صبـح   ۱۱ سـاعت  از  آذرمـاه   ۱7
پیـام نـور رفسـنجان میزبـان تیـم پیام نور سـیرجان 

خواهـد بـود.

ضرورت نیاز اسپانسر در حوزه ورزش

مهـدی عامـری -  جلسـه روئسـای هیـات 
اسـتان  هـای  شهرسـتان  هندبـال  هـای 
زرنـد  هندبـال  هیـات  میزبانـی  بـه  کرمـان 
شهرسـتان  ایـن  جوانـان  و  ورزش  اداره  و 
تـاالر  محـل  در  جـاری  هفتـه  یکشـنبه  روز 

شـد. برگـزار  زرنـد  فرهنگیـان 
 ایـن جلسـه با حضـور دکتر امیـری نماینده 
باژیـان  محمـد   ، کوهبنـان  و  زرنـد  مـردم  
کرمان و رئیس  مدیـرکل بازرسـی اسـتانداری 
خنجـری   ، کرمـان  اسـتان  هندبـال  هیئـت 
رییـس  همتـی   ، زرنـد  شهرسـتان  فرمانـدار 
 ، زرنـد  شهرسـتان  جوانـان  و  ورزش  اداره 
مجیـد زراعتـی دبیـر هیـات اسـتان و رحمانی 
رییـس هیـات هـای هندبال شهرسـتان زرند 
برگـزار شـد ضمـن اینکـه نماینـدگان هندبـال 
و  شـهربابک   ، جیرفـت  هـای  شهرسـتان  از 

داشـتند. حضـور  جلسـه  ایـن  در  سـیرجان 

رحمانی رییـس هیات هندبال 
شهرسـتان زرند :

وضعیـت هندبال زرند 
رضایت بخش اسـت 

زرنـد  شهرسـتان  هندبـال  هیـات  رییـس 
محسـوب  جلسـه  ایـن  میزبـان  بعنـوان  کـه 
گفـت :  کوتاهـی  مـی شـد ، در صحبـت هـای 
شهرسـتان زرنـد جـزو شهرسـتان هـای فعـال 
مقاطـع  همـه  در  و  اسـت  هندبـال  رشـته  در 
فعالیـت  نیـز  و جوانـان  نوجوانـان  نونهـاالن، 
کشـوری  و  اسـتانی  مسـابقات  در  و  دارد 

را  سـوم  تـا  اول  هـای  مقـام  و  یافتـه  حضـور 
کـه حـدود ۱00 نفـر در  کـرده اسـت  کسـب  نیـز 
بخـش آقایـان و ۵0 نفـر در بخـش بانـوان در 

دارنـد.  فعالیـت  رشـته  ایـن 

باژیان رئیـس هیات هندبال 
کرمان: استان 

کرمان از رشـته های  هندبال 
موفق توپی اسـت

کرمـان  اسـتان  هندبـال  هیـات  رئیـس 
بـاالی ۵۵  کشـور  : سـابقه هندبـال در  گفـت 
 ۵0 حـدود  کرمـان  اسـتان  در  و  اسـت  سـال 
دارد.  فعالیـت  رشـته  ایـن  کـه  اسـت  سـال 

هـای  رشـته  از  هندبـال   : داد  ادامـه  وی 
کـه  اسـت   کشـور  سـطح  در  توپـی  موفـق 
کـه  کرمـان  یکـی از اسـتان هایـی بـوده اسـت 
گفتن داشـته  در رشـته هندبـال حرفـی بـرای 
اسـت. رئیـس هیـات هندبـال اسـتان ادامـه 
بـرای  زیـادی  کارهایـی   ، بنـده  از  قبـل   : داد 
دارد  جـا  کـه  گرفتـه  انجـام  اسـتان   هندبـال 
آقـای  از   ، کنـم  تشـکر  عزیـزان  تـک  تـک  از 
اسـتان  از هندبالـی هـای  کـه خـود  مهـدوی 
سـابق  بدنـی  تربیـت  اداره  رییـس  انـد  بـوده 
هندبالـی  خـود  کـه  فدایـی  آقـای   ، اسـتان 
ایـن  بـرای  زیـادی  زحمـات  ولـی  نبودنـد 
محمـودی  مرحـوم  آقـای  کشـیدند،  هیـات 
پایلـوت  اسـتانداری  ایشـان  زمـان  در  کـه 

شـد.  هندبـال  اسـتعدادیابی 
گفـت : در حـال حاضـر تیـم بزرگسـاالن  وی 

هـای  رقابـت  در  کرمـان  مـس  تیـم  قالـب  در 
که سـابقه  کنـد  کشـور فعالیـت مـی  لیـگ برتـر 
گـردد. هندبـال مـس بـه ۱۵ سـال قبـل برمـی 
اختیاراتـی  سـری  یـک   : داد  ادامـه  باژیـان 
وجـود  اسـتان  در  مالیاتـی  هـای  بحـث  در 
از بودجـه مالیاتـی مـی  کـه یـک درصـد  دارد 
کـه جـزو هزینـه  توانـد در ورزش هزینـه شـود 
ایـن  گـر  ا رود.  مـی  شـمار  بـه  عمرانـی  هـای 
که این  قانـون از طریـق مجلـس اصاح شـود 
یـک درصـد را بتوانیـم در بحـث هـای جـاری 
مـی  خیلـی   ، کنیـم  هزینـه  داری  تیـم  یـا  و 

باشـد.  مثمرثمـر  ورزش  بـرای  توانـد 
کـه  اتفاقـی  همـه  از  مهمتـر  گفـت:  وی 
سـالیان سـال در ورزش افتـاده و خیلـی هـم 
صنعـت  اسـت.  صنعـت  بحـث  کـرده  کمـک 
مـی توانـد بخشـی از هزینـه هـای خـود را در 
کنـد. اتفاقـی  ج  زمینـه فرهنگـی و ورزشـی خـر
گـر  ا اسـت.  افتـاده  فوالدهـا  و  مـس  در  کـه 
بشـود در فوالدهـا بخشـی از هزینـه هایشـان 
کمـک  هندبـال  سـمت  بـه  بدهنـد  سـوق  را 
شـایانی بـه ورزش هندبـال اسـتان می شـود. 
 : افـزود  اسـتان  هندبـال  هیـات  رئیـس 
اسـت  افتـاده  ورزش  در  کـه  دیگـری  اتفـاق 
بـه  کـه  اسـت   27 مـاده  کمیسـیون  بحـث   ،
زمیـن   ، دهـد  مـی  اختیـار  هـا  شهرسـتان 
اداره  اختیـار  در  ورزشـی  کاربـری  بـا  هایـی 
ورزش و جوانـان اسـت در اختیـار هیـات ها و 
کن ورزشـی بسـازند  گیـرد تا آنها اما افـراد قـرار 
امـا ایـن اتفـاق نمـی توانـد در شهرسـتان هـا 
و بـا اختیـار مدیـرکل انجـام شـود و از جنـاب 

نماینـدگان  مجمـع  رئیـس  بعنـوان  امیـری 
کـه پیگیـری نماینـد تـا اختیـار  انتظـار داریـم 
اسـتان  در  تهـران  جـای  بـه  کمیسـیون  ایـن 
اسـتان  ورزش  مدیـرکل  اختیـارات  بـا  هـا 

گیـرد.  صـورت 
: در بحـث قاچـاق  گفـت  ادامـه  باژیـان در 
که   کاال و ارز یـک سـری مصوبـات داشـته ایـم 
کاال و ارز  کـه در قاچـاق  مـی شـد از امکاناتـی 
کنیـم امـا اخیـرا با این  وجـود دارد ، اسـتفاده 
گـر بتوانیـم  کـه ا کننـد  تصمیـم مخالفـت مـی 
بعنـوان مثـال از تـوپ یـا لبـاس هـای ورزشـی 
گرفته می شـود در  کاال و قاچاق  کـه از طریـق 
شـایانی  کمـک  شـود  اسـتفاده  ورزش  بحـث 

در بحـث هزینـه هـا بـه ورزش مـی شـود. 

امیـری نماینده مردم شهرسـتان 
کوهبنان و زرند: هـای 

که  تالشـمان بر این است 
شـرکت ها بتوانند از ورزش 

کنند حمایت 

و  زرنـد  هـای  شهرسـتان  مـردم  نماینـده 
بـه  : در مجلـس  گفـت  کوهبنـان در مجلـس 
ورزش  و جوانـان چـه در بحـث هـم افزایـی  و 
نیـرو افزایـی وچـه در بحـث شـادابی و ورزش 

کـرده ایـم.  کمـک 
شهرسـتان  در   : داد  ادامـه  امیـری  دکتـر 
تـاش  مختلـف  ورزشـی  هـای  رشـته  در 
اسپانسـر  بتواننـد  هـا  شـرکت  کـه  کردیـم 
دهنـد.  انجـام  مالـی  هـای  حمایـت  و  شـوند 

به میزبانی شهرستان زرند صورت گرفت

برگزاری جلسه روئسای هیات های هندبال شهرستان های استان با 
حضور امیری نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان 
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چهارمیـن  فوتسـال  هـای  رقابـت 
کارکنـان  ورزشـی  ـ  فرهنگـی  جشـنواره 
زنـدان  کل  اداره  تیـم  قهرمانـی  بـا  دولـت 
پایـان  خـود  کار  بـه  کرمـان  اسـتان  هـای 

داد.
کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مریـم  کرمـان،  اسـتان  جوانـان  و  ورزش 
جشـنواره  چهارمیـن  دبیـر  زاده،  نخعـی 
بـا  دولـت  کارکنـان  ورزشـی  ـ  فرهنگـی 
اشـاره بـه اینکـه هـزار و ۱00 ورزشـکار خانـم 
رشـته   ۵ در  دولتـی  ارگان   48 از  آقـا  و 
میـز،  روی  تنیـس  جسـمانی،  آمادگـی 
)ویـژه  کشـی  طنـاب  دارات،  والیبـال، 
دو  در  آقایـان(  )ویـژه  فوتسـال  و  بانـوان( 
بخـش انفـرادی و تیمـی بـا هـم بـه رقابـت 
انفـرادی  مسـابقات  گفـت:  پرداختنـد، 
ایـن جشـنواره از 30 مهـر بـه مـدت دو روز 

انجـام و رقابـت هـای بخـش تیمـی نیـز از 7 آبـان آغـاز 
. شـد

بـه  مربـوط  هـا،  رقابـت  ایـن  آخریـن  افـزود:  وی 
کـه بـا حضـور 29 تیم  مسـابقات فوتسـال آقایـان بـود 

شـد. انجـام  اسـتان  ارگان   29 از 
کـرد: در پایـان، تیـم هـای  نخعـی زاده خاطرنشـان 
علـوم  و  بـرق  تولیـد  مدیریـت  هـا،  زنـدان  کل  اداره 
کرمـان بـه ترتیـب عناویـن اول تـا سـوم را از  پزشـکی 

کردنـد. آن خـود 
کارکنـان  ورزشـی  ـ  فرهنگـی  جشـنواره  چهارمیـن 
دولـت بـا حضـور بیـش از هـزار ورزشـکار از 30 مهـر در 

کرمـان آغـاز شـد.
اداره  از سـوی  کارکنـان دولـت  برگـزاری مسـابقات 
ایـن چنـد سـال توانسـته  کل ورزش و جوانـان طـی 
را  خوبـی  رقابـت  نشـاط  و  شـادی  ایجـاد  بـر  عـاوه 
کارکنان در راسـتای رسـیدن به مقـام قهرمانی  بـرای 

کنـد. ایجـاد 

برنز بهداد با طعم ناداوری؛ 
علی حسینی با نقره برگشت

مـدال نقـره و برنـز مجمـوع دسـته فوق سـنگین 
کشـورمان  نماینـدگان  بـه  جهـان  بـرداری  وزنـه 

رسـید.
رقابـت هـای دسـته  گـزارش »ورزش سـه«،  بـه 
بـرداری  وزنـه  جهانـی  مسـابقات  سـنگین  فـوق 
حضـور  بـا  امـروز  بامـداد  آمریـکا  آناهیـم  در   20۱7
سـعید  شـد.  پیگیـری  کشـورمان  از  نماینـده   2
 2 از  بعـد  یکضـرب  حرکـت  در  حسـینی  علـی 
در  کیلوگـرم   203 بـردن  بـاال  بـا  ناموفـق  تـاش 
وزنـه  ایـن  رسـید.  برنـز  مـدال  بـه  سـوم  حرکـت 
بـا  ترتیـب  بـه  دوضـرب  حرکـت  در  اردبیلـی  بـردار 
کیلوگـرم  بـاال بـردن وزنـه هـای 23۶، 243 و 2۵۱ 
کنـد. ایـن وزنـه  توانسـت مـدال برنـز را از آن خـود 
از  دوری  سـال   8 از  بعـد  کـه  کشـورمان  بـردار 
بـود،  اعـزام شـده  بـه مسـابقات جهانـی  میادیـن 

کنـد. کسـب  را  مجمـوع  نقـره  مـدال  توانسـت 
کیلوگـرم   2۱۱ بـا  یکضـرب  در  سـلیمی  بهـداد 
 2۱۶ وزنـه  بـردن  بـاال  در  و  رسـید  نقـره  مـدال  بـه 
امیـدوار  سـلیمی  اینکـه  بـا  بـود.  کام  نـا کیلوگرمـی 
بـود در حرکـت دوضـرب هـم بتوانـد مـدال نقـره را 
کنـد، در بـار دیگـر تجربـه تلـخ المپیـک ریـو  کسـب 
کیلوگرم  کرد. سـلیمی با وجود اینکه 24۱  را تکرار 
ایـن وزنـه  از سـوی هیـات ژوری  بـرد،  بـاالی سـر 
کیلوگـرم  مـورد قبـول قـرار نگرفـت. در ادامـه 242 
را بهـداد سـلیمی توانسـت بـه درسـتی بـاالی سـر 
ببـرد و باقـی ماندنـش در جـدول قطعـی شـد. در 
حرکـت سـوم ایـن وزنـه بـردار مازندرانـی توانسـت 
کیلوگـرم را بـاالی سـر بـرد و خوشـحالی هـم   2۵2
کرد  کنایـه آمیـزی بـه وزنه  کـرد. حتـی بهـداد نـگاه 
کـه بعـد از  و سـپس آن را پاییـن آورد. عجیـب بـود 
ایـن حرکـت بـار دیگـر از سـوی هیـات ژوری وزنـه 
کار  کیلوگـرم بـه  بهـداد رد شـد و او بـا همـان 242 
خـود پایـان داد. بهـداد در دوضـرب پنجـم شـد و 
در مجمـوع بـه مـدال برنـز رسـید. ایـن اتفـاق در 
و  داد  خ  ر سـلیمی  بـرای  هـم   20۱۶ ریـو  المپیـک 
ایـن بـار نیـز نـاداوری عجیـب باعـث عصبانیـت او 

. شد
در دوضـرب وزنـه بـردار اسـتونیايی توانسـت 
کنـد. الشـا تاالخـادزه  بـه مـدال نقـره دسـت پیـدا 
موفقیـت  رونـد  بـه  توانسـت  هـم  گرجسـتان  از 
آمیـز خـود ادامـه دهـد و در دوضـرب نیـز بـا 2۵7 
 477 بـا  نیـز  و در مجمـوع  قهرمـان شـد  کیلوگـرم 
ارتقـا  را  خـود  رکـورد  دیگـر  بـار  توانسـت  کیلوگـرم 
دهـد. او در یکضـرب نیـز بـا بـاال بـردن وزنـه 220 
کرده بود و هم  کسـب  کیلوگرمـی هـم مـدال طا را 

بـود. کـرده  رکوردشـکنی 
قهرمانـی تاریخی ايران

تیـم ملـی ایـران در ایـن رقابـت هـا توانسـت در 
پیـدا  دسـت  قهرمانـی  عنـوان  بـه  تیمـی  بخـش 
کسـب  کنـد و بـرای نخسـتین بـار چنیـن عنوانی را 
کـرد. 2 مـدال نقـره و برنـز علـی حسـینی و بهـداد 
سـلیمی در دسـته فـوق سـنگین بـه مـدال هـای 
جنوبـی  کـره  از  باالتـر  ایـران  تـا  شـد  اضافـه  قبلـی 
 20۱7 سـال  در  جهـان  قهرمـان  بـار  اولیـن  بـرای 
سـهراب  نقـره،  یـک  رسـتمی  کیانـوش  شـود. 
مـرادی 3 مـدال طـا، ایـوب موسـوی 2 برنز، علی 
بودنـد.  کـرده  کسـب  برنـز  یـک  و  2 طـا  هاشـمی 
و  برنـز   2 و  نقـره  یـک  حسـینی  علـی  هـم  امشـب 
دسـت  بـه  برنـز  یـک  و  نقـره  یـک  سـلیمی  بهـداد 
عنـوان  مـدال   ۱4 مجمـوع  بـا  ایـران  تـا  آوردنـد 
قهرمانـی را در مجمـوع بخـش مـردان و زنـان بـه 

بیـاورد. دسـت 
ناراحتی بهداد در مراسـم اهدای مدال

تصمیمـات  از  شـدت  بـه  کـه  سـلیمی  بهـداد 
 2۵2 وزنـه  شـدن  رد  خاطـر  بـه  ژوری  هیـات 
سـکو  روی  کـرد  سـعی  بـود،  ناراحـت  کیلوگرمـی 
هـم ایـن ناراحتـی را از خـود نشـان دهـد. قهرمان 
از  بافاصلـه  را  خـود  هـای  مـدال   20۱۶ المپیـک 
رییـس  آیـان،  تامـاش  بـه  و  کـرد  ج  خـار گردنـش 
بـاره  ایـن  را در  فدراسـیون جهانـی هـم جماتـی 

. گفـت

اداره کل زندان ها قهرمان مسابقات فوتسال کارکنان دولت در کرمان

کک  و  سـازی  گـن  وا میدکـو،  مجموعـه  بـا 
تاشـمان  و   ایـم  را داشـته  سـازی جلسـاتی 
که  کـه تیـم هایی را اسپانسـر شـوند  ایـن بـود 
کـه تبلیغـی هـم  کننـد  بـا لبـاس آن هـا بـازی 

. باشـد  هـا  شـرکت  بـرای 

خنجری فرماندار 
شهرستان زرند:

بالـغ بـر 6 میلیارد تومان 
به مجموعه های ورزشـی 

اختصاص دادیم

 : گفـت  جلسـه  ایـن  در  نیـز  زرنـد  فرمانـدار 
کـه در زرنـد تشـکیل  اولیـن هیـات هندبالـی 
بعنـوان  بنـده  کـه  بـود   7۶ سـال  در  شـد 

بـودم.  زرنـد  مرکـزی  بخشـدار 
کـه  اسـت  ایـن  بـر  اعتقادمـان   : گفـت  وی 
متاسـفانه نمـی بایسـت چالـش هـا و آسـیب 
شهرسـتان  در  بخصـوص  اجتماعـی  هـای 
 ، باشـد  مـی  مذهبـی  شهرسـتانی  کـه  زرنـد 
مـی  کـه  راهکارهایـی   از  یکـی  و  باشـد  زیـاد 
کاهـش  را  اجتماعـی  هـای  آسـیب  توانـد 
دهـد بحـث ورزش و حضـور جوانان و آوردن 

اسـت. ورزشـی  میادیـن  بـه  جوانـان 

خنجـری ادامـه داد :  بـر ایـن اسـاس اسـت 
کار  کـه بعنـوان فرمانـدار شـروع بـه  از زمانـی 
کـه  کـردم در بحـث ورزش نظـرم بـر ایـن بـود 
کنیم  جوانـان را بـه عرصـه های ورزشـی وارد 
که هم دیگران  کـه ایـن امـر باعث می شـود   ،
بـه ورزش تشـویق شـوند و هـم آسـیب هـای 

کنـد.  کاهـش پیـدا مـی  اجتماعـی 
برنامـه  کمیتـه  در   : افـزود  زرنـد  فرمانـدار 
 9۶ تـا   93 هـای  سـال  در  شهرسـتان  ریـزی 
مجموعـه  بـه  تومـان  میلیـارد   ۶ بـر  بالـغ 
زمانـی  و  دادیـم  اختصـاص  ورزشـی  هـای 
مجموعـه  گرفتـم  تحویـل  را  فرمانـداری  کـه 
ای  مخروبـه  نـژاد  عـرب  شـهید  ورزشـی 
را  آن   توانسـتیم  خـدا  لطـف  بـه  امـا  بـود. 
آنطـور  حـال  ایـن  بـا  ولـی  کنیـم  سـاماندهی 

نیسـت.  باشـد  بایـد  کـه 
و  توانایـی  الحمـدا...   : گفـت  وی 
ورزش  در  زرنـد  جوانـان  اسـتعدادهای 
قهرمـان  سـاله  همـه  و  وهمیشـه  باالسـت 
حمایـت  بایـد  مقـداری  امـا  ایـم.  داشـته 
کـه متاسـفانه دسـتمان خالـی اسـت.  شـوند 
وقتـی  متاسـفانه   : افـزود  خنجـری 
و  آورد   مـی  مقامـی  یـا  مـدال  ورزشـکاری 
کاری  تنهـا  گـردد  مـی  بـاز  شهرسـتان  بـه 
اسـتقبال  یـک  بکنیـم  توانیـم  مـی  کـه 

هـم  خودمـان  کـه  اسـت  خالـی  و   خشـک 
کشـیم.  خجالت می 

همتـی رئیس اداره ورزش و 
جوانان شهرسـتان زرند:

امیدواریـم هندبال هم 
به جمع رشـته های مورد 

گیرد حمایـت فوالد قرار 

جوانـان  و  ورزش  اداره  رئیـس  همتـی 
کـه  ای  جلسـه  در   : گفـت  زرنـد  شهرسـتان 
بـا آقـای فرمانـدار داشـتیم دو سـالن در زرنـد 
از  کـدام  هـر  بـرای  شـد  قـرار  کـه  دارد  وجـود 
سـالن هـا هزینـه ای اختصـاص داده شـود. 
کـه انجـام شـد هزینـه ی دو  امـا بـا صحبتـی 
ج یک سـالن می  کـرده و خـر تـا سـالن را یکـی 
کامـل شـود و بعـد سـالن  کنیـم تـا یـک سـالن 

برسـانیم.  بـرداری  بهـره  بـه  را  دیگـری 
اسـتخدام  دیگـر  موضـوع   : گفـت  وی 
که بیشـتر  نیروهـای ورزشـکار در فوالد اسـت 
گـر  ا کننـد.  مـی  جـذب  فوتسـالی  نیـروی 
هـای  هماهنگـی  بـا  و  کنیـم  رایزنـی  بتوانیـد 
نیـروی  بتوانیـم  امیـری  آقـای  و  فرمانـدار 
هـای  بچـه  از  خیلـی  بگیرنـد،  هـم  هندبالـی 

تواننـد  مـی  هسـتند  بیـکار  کـه  هندبـال 
از  و  بپردازنـد  فعالیـت  بـه  شـرکت  ایـن  در 
طـرف دیگـر ایـن مجموعـه بیشـتر در ورزش 
کنـد. مـی  پیـدا  را  حمایتـی  نقـش  هندبـال 

حبیـب زاده مسـئول تربیت بدنی 
فـوالد زرند ایرانیان:

شـرکت فوالد زرند در پنچ 
رشـته ورزشی فعال است

مسـئول تربیـت بدنـی فـوالد زرنـد ایرانیـان 
از  بعضـی  اسـتخدام  گذشـته  سـال   : گفـت 
کـه  ورزشـکاران را در شـرکت فـوالد داشـتیم 
کمـک  بتواننـد بـه ورزش تحـت حمایـت مـا 

کننـد.
پنـج رشـته فعـال دارد  فـوالد   : گفـت   وی 
بدمینتـون،  فوتسـال،  شـطرنج،  شـامل  کـه 
گـر  ا و  شـود  مـی  والیبـال  و  میـز  روی  تنیـس 
فـوالد  هـای  حمایـت  از  بخشـی  بخواهیـم 
ایـن  بایـد  از هندبـال را داشـته باشـیم  زرنـد 
رشـته بـه رشـته هـای مـورد تایید فـوالد زرند 
 ، افتـد  اتفـاق  مهـم  ایـن  گـر  ا و  شـود  اضافـه 
مـورد  هـا  رشـته  سـایر  ماننـد  هـم  هندبـال 

گیـرد. مـی  قـرار  فـوالد  حمایـت 
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خبــــــر

کرمان: مديرکل آموزش و پرورش 

اعتبارات ويژه برای مدارس 
تخريبی استان کرمان 

اختصاص یابد
بحـران  سـتاد   در  بیگـی  محسـن  محمـد 
سـازمان  رئیـس  حضـور  بـا  کـه  کرمـان  اسـتان 
کشـور در سـالن پیامبـر اعظـم  مدیریـت بحـران 

اظهـار داشـت:  برگـزار شـد،  کرمـان  اسـتانداری 
اسـتان  از چهـار هـزار و 800 مدرسـه دولتـی در 
هسـتند. تخریبـی  مـدارس  درصـد   30 کرمـان 
وی خواسـتار اختصـاص اعتبـارات ویـژه برای 
مـدارس  ایـن  افـزود:  و  شـد  تخریبـی  مـدارس 
و مسـئوالن هسـتند. مـردم  بـرای  دغدغـه ای 

کرمـان  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
گفـت: مـدارس تخریبـی بـار روانـی زیـادی بـرای 

خانـواده هـا بـه بـار آورده انـد و مـا بـه دلیـل ایـن 
در  را  مـدارس  کـه  ایـم  شـده  مجبـور  روانـی  بـار 

کنیـم. تعطیـل  راور  و  کرمـان  شهرسـتانهای 
در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  بیگـی  محسـن 
داریـم،  غیرمقـاوم  مدرسـه   28 راور  شهرسـتان 
کـه مرکـز زلزلـه  کوهسـاران راور  گفـت: در منطقـه 
یـک  بایـد  کـه  دارد  وجـود  مدرسـه  پنـج  بـوده 
مدرسـه تخریـب و بازسـازی شـود، سـه مدرسـه 

و  بازسـازی  بایـد  مدرسـه  یـک  و  اسـت  نوسـاز 
شـود. سـازی  مقـاوم 

کرمـان  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
کـرد: بـه دلیـل پـس لـرزه هـای شـدیدی  عنـوان 
کرمـان آسـیب  خ داده 20 مدرسـه در شـهر  کـه ر
راور  در  مـدارس  مدیـران  از  برخـی  و  انـد  دیـده 
حاضـر نیسـتند دانـش آمـوزان را در سـاختمان 

ببرنـد. مـدارس 

۲۸مدرسه در 
شهرستان راور نیاز به 

بازسازی و مقاوم سازی دارند
کرمـان  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  کل  مدیـر 
گفـت: بـا توجـه به وقـوع زلزله اخیر در شهرسـتان 
راور 28 مدرسـه این شهرسـتان نیاز به بازسـازی 

و مقـاوم سـازی دارنـد.
محمـد محسـن بیگـی در جلسـه سـتاد بحـران 
مهـدی  محمـد  حضـور  بـا  کـه  راور  شهرسـتان 
آمـوزش و تحقیقـات  کمیسـیون  زاهـدی رئیـس 
نقـش  بـه  شـد  برگـزار  اسـامی  شـورای  مجلـس 
 – یاددهـی  فراینـد  در  آموزشـی  فضـای  موثـر 
کـرد بـر مقـاوم سـازی مـدارس در  یادگیـری اشـاره 

کـرد. کیـد  تا راور  زده  زلزلـه  مناطـق 
زمیـن  وقـوع  بـه  توجـه  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
پنـج مدرسـه بخـش  لـرزه ۶.۱ ریشـتری هجـدک 
روزهـای  راور  شهرسـتان  توابـع  از  کوهسـاران 
خسـارت  از  هسـتند  تعطیـل  یکشـنبه  و  شـنبه 
برخـی مـدارس ایـن بخـش بـه دلیـل وقـوع زمین 

داد. خبـر  لـرزه 

●●●●●●
بیش از ۲00 فقره انشعاب 

غیر مجاز آب در فاریاب 
کهنوج قطع و جمع آوری شد

فاضـاب  و  آب  امـور  مدیـر  بهرامـی  رضـا 
کـه  کهنـوج بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب  شهرسـتان 
وجـود انشـعابات غیرمجـاز در سـطح شـهر یکـی 
از اصلی تریـن چالش هـای پیـش روی امـور آبفـا 
غیرمجـاز  انشـعابات  سـاماندهي  گفـت:  اسـت 
طبـق یـك برنامه ریـزي منسـجم در حـال انجـام 

اسـت.
وی افـزود: در همیـن راسـتا در آبـان مـاه 249 
شناسـایی  رودبـار  در  مجـاز  غیـر  انشـعاب  فقـره 
شـدکه از ایـن تعـداد 24 فقـره تبدیـل بـه مجـاز و 

22۵ فقـره نیـز قطـع و جمـع آوری شـد.

●●●●●●  

کرمان  کتاب در  ح پايیزه  طر
در حال برگزاری است

کل  اداره  فرهنگـی  معـاون  محمـدی،  وحیـد 
گفـت:  کرمـان  فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان 
کتـاب« از ٢ لغایـت  ح » پاییـزه  اجـرای مجددطـر
کـز اسـتان هـا و در  ٢٢ آذر مـاه سـال جـاری در مرا
کتابفروشـی های  شهرسـتان هـا تـا ٢ دی مـاه در 

ح ادامـه دارد. عضـو طـر
ح  ارتبـاط  وی افـزود: هـدف از اجـرای ایـن طـر
کتابفروشـی هـا و هدایـت یارانـه  بیشـتر مـردم بـا 
کتابفروشـی هـا اسـت  تـا آنهـا نیز به  هـای نشـر بـه 
ماننـد دیگـر بخـش هـای نشـر از یارانـه هـای نشـر 

بهـره منـد شـوند .
بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  فرهنگـی  معـاون 
هفتمیـن  عنـوان  بـه   » »پاییـزه  ح  طـر اجـرای 
ارشـاد  وزارت  فرهنگـی  معاونـت  حمایتـی  ح  طـر
بـه  کتـاب  خریـد  یارانـه   اختصـاص   منظـور  بـه 
مـردم  بـه  دولـت  سـوی  از  مسـتقیم  صـورت  
در  اسـتان  از   کتابفروشـی   ٣١ کـرد:  تصریـح   ،
در  ٢٦کتابفروشـی  کـه  دارنـد  حضـور  ح  طـر ایـن 
،سـیرجان  بـم  هـا  شهرسـتان  از  و  اسـتان   مرکـز 
کتابفروشـی    ،رفسـنجان  ،جیرفت و بردسـیر یک 

حضور دارد.

اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور  عنوان کرد

معطلی 3۰ ماهه الیحه مدیریت بحران

شـورای  دفتـر  مسـئول  کرمـان- 
گفـت:  کرمـان  جمعـه  ائمـه  سیاسـت گذاری 
جعفـری  اهلل  آیـت  همیشـگی  هـای  حمایـت 
بـه  کرمـان  اسـتان  بـرای  بسـیاری  بـرکات 

اسـت. داشـته  همـراه 
گـزارش خبرنـگار مهـر، محمـد قاسـمی  بـه 
جعفـری  اهلل  آیـت  تکریـم  مراسـم  در  زاده 
سـمت  در  او  خدمـت  سـال   40 از  تقدیـر  و 
کرمـان  جمعـه  امـام  و  فقیـه  ولـی  نماینـده 
کـه بـا حضـور علمـا، روحانیـون، ائمـه جمعـه 
کرمـان برگـزار شـد،  و ائمـه جماعـات اسـتان 
اظهـار داشـت: بسـیاری از فعالیـت هـای آیت 
در  خدمـت  سـال   40 مـدت  در  جعفـری  اهلل 
کرمـان، نیـاز بـه فرصـت زیـادی بـرای تجزیـه 

دارد. کـردن  مکتـوب  و  تحلیـل 
قاسـمی زاده بیـان داشـت: در حـال حاضـر 
کرمان وجود  ۵۶ نهـاد نمـاز جمعه در اسـتان 
بـرای  متقاضـی  شـهر  شـش  حـدود  و  دارد 

جـذب نیـرو امـام جمعه هسـتند و متاسـفانه 
روحانـی  نیـروی  تامیـن  مـا  اصلـی  مشـکل 

بـرای ِسـمت امـام جمعـه اسـت.
سیاسـت گذاری  شـورای  دفتـر  مسـئول 
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان  جمعـه  ائمـه 
بـزرگ در اسـتان  از 20 مصـای  وجـود بیـش 
کـرد: حـدود ۵0 منـزل و دفتـر  کرمـان تصریـح 
بـرای تشـکیات نهـاد نمـاز جمعـه در اسـتان 

اسـت. شـده  خریـداری  یـا  سـاخته  کرمـان 
و  سـاخت  حـوزه  در  امـروز  افـزود:  وی 
سـازهای منـازل و دفاتـر پیشـگام هسـتیم و 
را  رتبـه خوبـی  نیـز  احـداث مصلـی  در حـوزه 

داریـم.
گفت: در شهرستان سیرجان  قاسمی زاده 
مصلـی بزرگـی بالـغ بـر 20 هزار متـر مربع زیر بنا 
در دسـت احـداث اسـت و طبیعـی اسـت بـه 

ایـن سـادگی ها سـاخته نمی شـود.
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  موقـت  جمعـه  امـام 

بهـره  قابـل  شـهر  هفـت  هـای  مصلـی  اینکـه 
اسـتان  افـزود: ۱3 مصلـی در  بـرداری اسـت، 
شـدن  تکمیـل  و  احـداث  حـال  در  کرمـان 
هسـتند. قاسـمی زاده بیان داشـت: حمایت 
صداقـت  و  باطنـی  معنـوی،  ظاهـری،  هـای 
آیـت اهلل جعفـری باعـث ایجـاد ایـن بـرکات در 

اسـت. بـوده  کرمـان  اسـتان 
جعفـری  اهلل  آیـت  کـرد:  تصریـح  وی 

شـخصی بسـیار صبور، بی توقع اسـت و عالم 
بـه زمـان بـودن یکـی از خصوصیـات بـارز آیـت 

اسـت. جعفـری  اهلل 
سیاسـت گذاری  شـورای  دفتـر  مسـئول 
آیـت اهلل  گفـت:  کرمـان  ائمـه جمعـه اسـتان 
جعفـری در زمـان فتنـه 88 بـا بصیـرت هـای 
الزم و به موقع وارد صحنه شـد و ما هم باید 

بگیریـم. درس  وی  خصوصیـت  از 

امام جمعه موقت کرمان:

حمایت های آیت اهلل جعفری باعث 
پیشرفت کرمان شده است

بحـران  مدیریـت  سـازمان  رئیـس   - کرمـان 
گفـت: بـا وجـود اینکـه الیحـه مدیریـت بحـران 
مـورد  مجلـس  هـای  کمیسـیون  در  مـاه   30
گرفته هنوز به  کاری هـای زیادی قـرار  چکـش 

نرسـیده اسـت. سـرانجام 
نجـار  اسـماعیل  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
کرمـان اظهـار  در جلسـه سـتاد بحـران اسـتان 
باعـث  گذشـته  نوسـازی هـای سـال  داشـت: 
راور  هجـدک  ریشـتری   ۶.۱ لـرزه  زمیـن  شـد 
اینکـه  ضمـن  باشـد  نداشـته  جانـی  تلفـات 

هسـتیم. مالـی  خسـارت  کمتریـن  شـاهد 
بعـد  بافاصلـه  کرمـان  اسـتاندار  وی 
تشـکیل  را  اسـتان  بحـران  سـتاد  زلزلـه  از 
زده  زلزلـه  مناطـق  اوضـاع  بـه  و   داد 

تسلط داشت.
حادثـه  مناطـق  مـردم  بـه  اشـاره  بـا  نجـار 
نیـاز  کـه  امکاناتـی  هـر  افـزود:  بـه چـادر  دیـده 
باشـد از سـوی جمعیـت هـال احمـر و سـایر 
زده  زلزلـه  مـردم  بـه  مربوطـه  هـای  سـازمان 

شـد. خواهـد  اهـدا 
کشـور  بحـران  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
اسـامی  انقـاب  مسـکن  بنیـاد  گفـت: 
کـه بافاصلـه پـس  اعتباراتـی در اختیـار دارد 
از وقـوع حادثـه می تواند بازسـازی واحدهای 
کند. وی با اشـاره به اینکه  مسـکونی را شـروع 
کرمانشـاه،  پـس از وقـوع زمیـن لرزه در اسـتان 
اعتبـارات جدیـدی بـرای بازسـازی واحدهای 
یافتـه  اختصـاص  حـوادث  از  دیـده  آسـیب 
کـه  اسـت، ابـراز داشـت: واحدهـای مسـکونی 
یکدیگـر  از  دارنـد  بازسـازی  و  تعمیـر  بـه  نیـاز 
داشـت  توجـه  بایـد  کـه  چـرا  شـوند  تفکیـک 
همـه واحدهـای مسـکونی نیـاز بـه بازسـازی و 

ندارنـد. نوسـازی 
گرفته  جزئیات تسهیات در نظر 

شده برای مناطق زلزله زده
در  لـرزه  پـس   320 ثبـت  بـه  اشـاره  بـا  نجـار 
شـهری  واحـد  هـر  بـرای  کـرد:  بیـان  هجـدک 
درصـد  پنـج  سـود  بـا  تومـان  میلیـون   40
نیـز  روسـتایی  واحـد  هـر  بـرای  و  تسـهیات 
30 میلیـون تسـهیات  بـا سـود چهـار درصـد 
کـرد:  گرفتـه شـده اسـت. وی تصریـح  در نظـر 
بـه ازای هـر واحـد مسـکونی روسـتایی مبلـغ 
پنـج میلیـون تومـان و شـهری شـش میلیـون 
گرفتـه  نظـر  در  باعـوض  تسـهیات  تومـان 
شـده اسـت. رئیـس سـازمان مدیریـت بحـران 
گفـت: دو میلیـون تسـهیات معیشـتی  کشـور 
بـه زلزلـه زدگان و دو میلیـون تومـان سـیمان 
پرداخـت  سـاختمانی  واحـد  هـر  بـرای  نیـز 
بـاور بـه بحـران  کـرد:  مـی شـود. نجـار عنـوان 
کـه  اسـت  مـاه  و30  نـدارد  وجـود  کشـور  در 
هـای  کمیسـیون  در  بحـران  مدیریـت  الیحـه 
مجلس شـورای اسـامی اسـت و مورد چکش 

بـه  هنـوز  امـا  گرفتـه  قـرار  زیـادی  هـای  کاری 
سـرانجامی نرسـیده و ما بین شـورای نگهبان 

آمـد اسـت. و  رفـت  و مجلـس در حـال 
کـرد: قانـون جامـع و مانـع برای  وی تصریـج 
مدیریـت بحـران درکشـور وجـود نـدارد و ایـن 
انـدرکاران   بـا همـت همـه دسـت  قانـون بایـد 
در  کار  اسـاس  و  شـود  اجرایـی  و  تدویـن 
و  بینـی  پیـش  مبنـای  بـر  بحـران  مدیریـت 
کار  پیشـگیری اسـت. نجار ادامه داد: اسـاس 
در پیشـگیری سـاخت و سـاز مناسـب اسـت 
کـه در ایـن رابطـه بایـد نظـارت هـا مـورد توجـه 

گیـرد. قـرار  تـری  جـدی 
کشته شدگان  ۵۱۸ نفر آخرين  آمار 

کرمانشاه زمین لرزه 
کشـور  بحـران  مدیریـت  سـازمان  رئیـس   
در  زلزلـه  جانـی  حـوادث  آمـار  آخریـن  افـزود: 

اسـت. بـوده  نفـر   ۵۱8 کرمانشـاه 
مسـائل  بـه  اشـاره  بـا  کـرد:  تصریـح  نجـار 

ح شـده در فضـای مجـازی دربـاره عـدم  مطـر
لـرزه  زمیـن  هـای  کشـته  واقعـی  آمـار  ح  طـر
کاری  بایـد چنیـن  گفـت: چـرا  کرمانشـاه،  در 
کسـی مقصر حادثه اسـت.  گیـرد، مگر  صـورت 
کـرد: دربـاره بازسـازی بافـت هـای  وی عنـوان 
کشـور انجـام  فرسـوده نیـز پیگیـری هایـی در 
کـه در حـوزه رفـع آسـیب هـای وارده بـه  شـده 
کـه سـازمان هـای  زیرسـاخت هـا، الزم اسـت 
کار را شـروع شـده اسـت. نجـار بیـان  مربوطـه 
گویی  با زمین شناسـان  گفـت و  داشـت: طـی 
گسـل  و نظـر آنهـا مبنـی بـر اینکـه رفتار طبیعی 
کرمانشـاه اسـت  کرمان بهتر از  و زمین لرزه در 
بایـد مـوارد  و  امـا احتیـاط شـرط عقـل اسـت 

کنیـم. احتیـاط را رعایـت 

مردم به شایعات توجه نکنند
کشـور  بحـران  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
کـرد: مـردم نبایـد بـه شـایعات توجـه  تصریـح 
کـه در اسـتان  داشـته باشـند و برخـی افـرادی 
کرده انـد برای  کرمـان دسـتگیر شـده انـد اقـرار 
انجـام  کانـال هـای ضـد نظـام تغذیـه خبـری 
کـرد: خبرنـگاری  مـی دادنـد. نجـاری تصریـح 
کـه  گرفـت  تمـاس  مـن  بـا  حادثـه  روز  صبـح 
مـن  و  اسـت  کانـادا  و  نیسـت  شـما  مدیـرکل 
مسـئول  او  و  دارد  اسـتاندار  اسـتان  گفتـم 
مدیریـت بحـران در اسـتان اسـت و در اسـتان 

داریـم. سـوم  نفـر  و  جانشـین 
کـم لطفـی  گفـت: شـبکه هـای مجـازی  وی 
و بـی مهـری نداشـته باشـند؛ بایـد بـا واقعیـت 
کـرده و مسـائل دینی  ح  نگـری مسـائل را مطـر

کننـد. و اخاقـی را رعایـت 
نجـار با اشـاره بـه اینکه مدیریـت بحران نیاز 
افـزود: مـردم و مسـئوالن  آرامـش  دارنـد،  بـه 
آرامـش را الزم دارنـد تـا بتواننـد درسـت برنامه 

کنند. ریـزی 
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خبـــــــر

پایان مسابقات والیبال بانوان 
باشگاه های استان

مسـابقات لیـگ باشـگاههای بانـوان اسـتان 
کار خـود  کرمـان بـا شـناخت تیـم هـای برتـر بـه 

پایـان داد.
باشـگاههای  لیـگ  مسـابقات  ادامـه  در 
و  جیرفـت  پردیـس  تیـم  دو  اسـتان  بانـوان 

رفتنـد  هـم  مصـاف  بـه  رفسـنجان  شـهرداری 
و در نهایـت تیـم پردیـس جیرفـت موفـق شـد 
بـا نتیجـه 3-۱ تیـم سـختکوش و جویـای نـام 
رفسـنجان را شکسـت داده و بـه عنـوان سـوم 

کنـد. پیـدا  دسـت 
راه  تیـم  دو  را  مسـابقات  ایـن  نهایـی  دیـدار 
کردند  کویر)بـرق( و ملوان سـیرجان برگزار  بانـد 
کویـر )بـرق( بـا شکسـت 3 بـر 0  کـه تیـم راه بانـد 

حریـف خـود عنـوان قهرمانـی ایـن مسـابقات را 
کـرد. از آن خـود 

در پایـان ایـن رقابـت هـا و بـا حضـور دامغانـی 
شهرسـتان  جوانـان  و  ورزش  اداره  مدیـرکل 
هیـأت  رئیـس  پـور  ثابتـی  کبـر  ا علـی   ، کرمـان 
والیبال اسـتان ، خضری رئیس هیأت والیبال 
گرامـی نایـب رئیـس هیـأت  شهرسـتان ، خانـم 
، الهـه ضیغـم پـور و جمعـی از پیشکسـوتان بـه 

لـوح  و  مـدال   ، قهرمانـی  کاپ  برتـر  هـای  تیـم 
تقدیـر اهـدا شـد.

کاپیتـان تیـم راه  "بتـول بردسـیری" مربـی و 
کرمان)برق( ضمن ابراز خردسـندی  کویر  بانـد 
از قهرمانـی در مسـابقات لیـگ اسـتان از مدیـر 
آقـای  کرمـان  کویـر  بانـد  راه  شـرکت  عامـل 
قـرار  حمایـت  مـورد  را  تیـم  ایـن  کـه  حیـدری 

کـرد. تشـکر  صمیمانـه   ، دادنـد 

کی  کرمانی ها در لیگ برتر ها
کشور سوم شدند بانوان 

کرمانـی در مسـابقات دوربرگشـت  بـازان  کـی  ها
بـه  کـه  بانـوان  برتـر  لیـگ  دوره  نهمیـن  نهایـی  و 
گیان برگزار شـد، بر سـکوی سـوم  میزبانی اسـتان 
عمومـی  روابـط  گـزارش  ایسـتادند.به  هـا  رقابـت 
کرمـان، نهمیـن  کل ورزش و جوانـان اسـتان  اداره 
کوثـر بـا  کشـور، جـام  کـی بانـوان  دوره لیـگ برتـر ها
گلسـتان، همـدان و  گیـان،  حضـور ۵ تیـم ایـام، 
کرمـان از 7 آذر جـاری بـه میزبانـی رشـت آغـاز شـد.
کـی  ها هیئـت  تیـم  هـا،  رقابـت  ایـن  پایـان  در 
گیـان قهرمانـی ایـن دوره از لیـگ برتـر بانـوان را از 
کـرد، تیـم تجهیـزات دندانپزشـکی رازی  آن خـود 
کـی همدان  ایـام مقـام دوم و تیـم هـای هیئت ها
طـور  بـه  کرمـان  جنـوب  کریمـان  سـازان  پـی  و 
مشـترک مقـام سـوم را بـه خـود اختصـاص دادنـد.

●●●●●●
فوتسالیست های جوان به 

اردو دعوت شدند
فوتبـال،  فدراسـیون  شـنبه  روز  گـزارش  بـه 
تمرینـات تیـم دختـران زیـر ۱7 )نوجوانـان ( و زیـر 
بـه  امسـال  مـاه  فروردیـن  از   ) )جوانـان  سـال   20

شـود. مـی  برگـزار  مشـترک  صـورت 
کـه ایـران بتوانـد سـهمیه حضـور در  در صورتـی 
را  آرژانتیـن   20۱8 نوجوانـان  المپیـک  هـای  بـازی 
کنـد، تیـم نوجوانان ایران بـه این رقابت ها  کسـب 
اعـزام خواهـد شـد و تیـم دختـران جـوان نیـز بـرای 
کند. رقابـت هـای قهرمانـی آسـیا خـود را مهیا مـی 
پیشـگاه  مهدیـه  تهـران،  از  دمیرچـی  فاطمـه 
کرمـی، تـارا جانـی نـژاد و رقیـه  زاده از البـرز، زینـب 
بیتـا  علیـزاده،  زهـرا  رضـوی،  خراسـان  از  صومعـه 
نیـا  محمـودی  مهدیـه  ارزانـی،  فهیمـه  طاهـری، 
وردی  خواجـه  آینـاز  احمـد،  بویـر  و  کهگیلویـه  از 
از قزویـن، نسـرین قمـی، فاطمـه  و نگیـن همتـی 
فـارس،  از  احمـدزاده  زهـرا  مازنـدران،  از  ایجـادی 
کرمانشـاه، سـمیرا محمـود پـور،  کیمیـا میرزاپـور از 
مرکـزی،  از  افـروغ  زیبـا  گیـان،  از  رسـتمی  ژینـو 
 20 اصفهـان  از  پرسـه  راضیـه  و  امیـری  مهشـاد 
بازیکـن نوجـوان و جـوان دعـوت شـده بـه اردوی 

هسـتند. ملـی  تیـم 

●●●●●●
مقام هشتمی دختران ايران در 

گبی آسیا مسابقات قهرمانی را
گـزارش روز شـنبه فدراسـیون انجمـن هـای  بـه 
ابتـدا  ایـن مسـابقات  در  کشـورمان  تیـم  ورزشـی، 
امـارات میزبـان را شکسـت داد و سـپس در دیـدار 
قهرمانـی  هـای  رقابـت  چارچـوب  در  خـود  دوم 
قدرتمنـد  تیـم  مقابـل  آسـیا  نفـره  هفـت  گبـی  را
گـروه خـود  از  امـا  بـه شکسـت داد  تـن  قزاقسـتان 
کرد. تیم زیر ۱7 سـال زنان ایران در مرحله  صعود 
کسـب  دوم رقابـت هـا مغلـوب چیـن شـد و بـرای 
مقـام پنجـم تـا هشـتم بـه مصـاف تیـم هـای هنک 
کـه بـا شکسـت در برابـر این  کنـگ و سـریانکا رفـت 

رقبـا در نهایـت بـه مقـام هشـتم آسـیا رسـید.
گاره سـهیلی، معصومـه نوروزپـور،  بیتـا چراغـی، 
کوثـر  سـنجری،  اسـما  )تهـران(،  کـری  ذا نگیـن 
لشـگری، آیدا خسـروی )کرمان(، یاسـمن شـفاهی 
)گلسـتان(، مائـده بهرامـی، ملیکا درخشـانفر، زهرا 
نماینـدگان  )البـرز(،  خلفـی  مهرسـا  و  پـور  خـادم 

اعزامـی ایـران بـه ایـن دوره از رقابـت هـا بودنـد.

 زهـره امینـی زاده - ایـن هفتـه  در خدمـت سـرکار 
خانم مریم رشـیدی، نایب رئیس هیات بسـکتبال 
وضعیـت  رشـیدی   بگفتـه  هسـتیم.  اسـتان 
اسـتان  شهرسـتانهای  سـایر  و  کرمـان  بسـکتبال 
مشـکل  تنهـا  وی  بنظـر  اسـت.  بخـش  رضایـت 
ای  حرفـه  غیـر  حاضـر  حـال  در  اسـتان  بسـکتبال 
اسـت.  اسـتان  سـطح  باشـگاههای  برخـی  بـودن 

■ لطفا خودتان را بیشتر معرفی فرمايید.
رئیـس هیـات بسـکتبال  نایـب  مریـم رشـیدی،  
کـه در رشـته  کرمـان هسـتم. حـدود 28 سـال اسـت 

بسـکتبال فعالیـت دارم.
کردید؟ ■ از چه زمانی بسکتبال را شروع 

زمـان تحصیـل بعنـوان بازیکـن، بسـکتبال را آغـاز و 
بعـد هـم  بعنـوان مربـی و داور این رشـته را ادامه دادم.

کسب مقامی نیز شدید ؟ ■ آیا موفق به 
را  کشـور  اول  مقـام  کـه  بـودم  راهنمایـی  سـوم 
کردیـم. در دوران دبیرسـتان حداقـل مقـام  کسـب 
کشـوری بـود آن زمـان اردویـی بـرای تیـم  مـا سـوم 
ملـی نبـود مسـابقات ملـی و بـرون مرزی نداشـتیم.

■ وضعیت بسکتبال استان چگونه است؟
در  بودیـم.  مقـام  صاحـب  همیشـه  گذشـته  در 
شـدیم. روبـرو  سـاله  چندیـن  وقفـه  یـک  بـا  ادامـه 

■ چرا اين وقفه طوالنی مدت پیش آمد؟
شد.روسـا  مـی  اداره  سرپرسـت  توسـط  هیـات 
برنامـه خاصـی وجـود  و  مـی شـدند  عـوض  مرتـب 

نداشـت.
از چـه زمانـی دوبـاره بسـکتبال شـروع بـه   ■

کـرد؟ فعالیـت 
سیاووشـی  مهـدی  آقـاى  جنـاب   ٩٣ ازسـال 
ریاسـت هیئت بسـکتبال استان را عهده دار شدند 
بسـکتبال  جدیـد  فنـی  وکادر  ایشـان  حضـور  بـا  و 

گرفـت. ای  تـازه  جـان  اسـتان 
در حـال حاضـر جایـگاه بسـکتبال بانـوان   ■

کشـور چگونـه اسـت؟ اسـتان در 
مـی  کار  قـوی  خیلـی  کنـون  ا کرمـان  بسـکتبال 
سـطح  باالتریـن  در  اسـتان  بانـوان  کند.بسـکتبال 
کنـد. تیـم مینـی  کشـور )سـوپر A( بـازى مـی  لیـگ 
کـم از  بسـکتبال ظـرف ایـن مـدت بـا فاصلـه بسـیار 
کشـور را به دسـت آورده  تیـم سـوم ، جایـگاه چهارم 
کشوراسـت همچنیـن  و سـه سـال جـزء ٤ تیـم برتـر 
هشـتم  یـک  مسـابقات  بـه  کرمـان  نوجوانـان  
کشـور راه یافتنـد. بـا رونـد رو بـه رشـدى  قهرمانـی 
گرفتـه شـاهد  پیـش  اسـتان  بسـکتبال  کـه هیئـت 

بـود. کشـور خواهیـم  رشـته در  ایـن  درخشـش 
در  عنوانـی  چـه  بـا  بانـوان  بسـکتبال  تیـم   ■

کنـد؟ مـی  بـازی  لیـگ  سـوپر 
ایـن تیـم بـا عنوان باشـگاه ساسـان در مسـابقات 
فـرزاد  جنـاب  باشـگاه  مدیریـت  دارد.  حضـور 
ایرانمنـش همـواره تیـم را مـورد حمایـت خـود قـرار 
هیـات  باالتـر  سـطح  در  کـه  چنـد  هـر  دهنـد.  مـی 

اسـت. تیـم  حامـی  نیـز  کرمـان  بسـکتبال 
کرمان چه امکاناتی دارید؟ ■ در 

کرمان  سالن مخصوص بسکتبال  در شهرستان 
داریـم  تمرینـات پایـه  و تمرینـات تیـم هـا در سـالن 

اختصاصـی  بسـکتبال انجـام می شـود.
وضعیـت  اسـتان  شهرسـتانهای  در   ■  

اسـت؟ چگونـه  بسـکتبال 
و  بافـت   ، زرنـد  جیرفـت،  بـم،  شهرسـتانهای 
خصوصـا سـیرجان در بخـش بانـوان در ایـن چنـد 
کننـد. تیـم سـیرجان  کار مـی  سـاله خیلـی خـوب 
کنـون  گهـر اسـت. هـم ا گل  تحـت حمایـت باشـگاه 
ریـزى  برنامـه  رشـته  ایـن  در  رفسـنجان  هیـات 
هدفمندى را انجام داده وبا طرح اسـتعدادیابی از 

کـرده اسـت . پایـه شـروع بـه فعالیـت 
■ بسـکتبال رفسـنجان تحـت حمایـت نهـاد 

خاصـی قـرار دارد؟
بسـکتبال  هیـات  حمایـت  تحـت  رفسـنجان  در 
کسایی پور  بازیکن اسبق تیم  است.  آقاى محمد 
کشـور  کـه در سـطوح بـاالی  ملـی ومربـی تیـم ملـی 
کرمانـی اسـت. بـا  گـری دارد و اصالتـا  سـابقه مربـی 
هیـات رفسـنجان بـه توافق رسـیدند و چندین ماه 

کـه مشـغول بـه فعالیـت  هسـتند. اسـت 
■ کرمان هم  از مربی بومی  استفاده می کند؟

مربیگـرى  غـم  بـی  خانـم  سـرکار  کـه  زمانـی  از 
گذاشتند سطح  کنار  بسکتبال در سطح حرفه اى را 
هیئـت  کـه  زمانـی  و  شـد  افـت  دچـار  مربیـان  فنـی 
بـراى  وبرنامـه خاصـی  اداره مـي شـد  رئیـس  بـدون 
ارتقـاء مربیـان نداشـت ایـن مسـئله نمـود بیشـترى 
هیئـت  کار  بـه  شـروع  بـا  خوشـبختانه   . کـرد  پیـدا 
کشـور در آمـوزش  جدیـد مـا توانسـتیم از مربیـان برتـر 
پایـه ، همیـن طـور لیـگ بزرگسـال اسـتان اسـتفاده 
کنـار این اسـاتید بـار فنی مربیان  کنیـم تـا بتوانیـم در 
ایـن  در  خوشـبختانه  کـه  بخشـیم  ارتقـاء  را  اسـتان 
اسـتان  بسـکتبال  وآینـده  ایـم  بـوده  موفـق  زمینـه 

بـود. خواهـد  توانمنـد  مربیانـی  شـاهد 
کنید؟ -برای تیم پایه ها از چه مربی استفاده می 

مربیـان تیـم هاى پایه مربیـان جوان وتوانمندى 
اسـتان  بسـکتبال  پشـتوانه  آینـده  در  کـه  هسـتند 
سـال  سـه  ایـن  در  هیئـت  البتـه   . بـود  خواهنـد 

ومتعهـد  اخـاق  بـا  مربیـان  از  بانـوان  بخـش  در 
اسـت.  کـرده  اسـتفاده  نیـز  هـا  شهرسـتان 

■ آیـا دوره اموزشـی بـرای مربیان اسـتان برگزار 
کنید ؟  مـی 

کاس هـاى مربیگـرى و  داورى درجـه ٣  بلـه مـا 
همیـن طـور ارتقـاء مربیگـرى وداورى را در بخـش 
در  هـم  آمـوزى  بـاز  هـاى  کاس   . داشـتیم  بانـوان 
بخـش داورى وهـم مربیگـرى بـا حضـور مدرسـان 
کردیم.  مدرس بین المللی سـرکار خانم  ملی برگزار 
آقایـان  المللـی  اسـامی در داورى و مدرسـن بیـن 

کسـایی پـور واسـامی در بخـش مربیگـرى . .
کرمان چه امکاناتی دارید؟ ■ در 

کرمان  سالن مخصوص بسکتبال  در شهرستان 
داریـم  تمرینـات پایـه  و تمرینـات تیـم هـا در سـالن 

اختصـاص بسـکتبال انجـام می شـود.
بـا  رابطـه  در  خاصـی  مشـکل  آیـا  االن   ■
دارد؟ وجـود  اسـتان  سـطح  در  بسـکتبال 

شـرایط  مـا  سیاوشـی  جنـاب  کار  بـه  شـروع  بـا 
خوبـی را داریـم. باشـگاه هـای زیـادی  مشـغول بـه 

هسـتند. فعالیـت 
ریـزی  برنامـه  باشـگاهها  برخـی  فقـط متاسـفانه 
کـردن بازیکنـان ندارنـد و تفریحـی  بـرای حرفـه ای 

کننـد. کار مـی 
■ از نظـر شـما تمـام امکانـات بـرای بسـکتبال 

فراهـم اسـت؟ 
را  خوبـی  افـزاری  سـخت  و  نـرم  امکانـات  بلـه 
کرده اسـت. امکان  کرمـان فراهم  هیـات بسـکتبال 
کـه مـی خواهنـد در ایـن  کسـانی  پیشـرفت  بـرای 
بازیکنـی  و  داورى  یـا  مربیگـرى  سـمت  در  رشـته 

اسـت. فراهـم  کننـد   فعالیـت 
مـی  انجـام  صـورت  چـه  بـه  اسـتعدادیابی   ■

شـود؟
پـرورش  و  آمـوزش  همـکاری  بـا  هیـات  طـرف  از 

شـود.   مـی  داده  فراخـوان 
■ حرف آخر...؟

که در  در آخر از تمام مسـئولین بسـکتبال اسـتان 
راس آن جناب آقاى سیاوشی حضور دارند همین 
کنم  طـور آقـاى نیـك طبـع وآقـاى رفیعی تشـکر مـي 
کـه بـا حمایـت همـه جانبـه ودلسـوزانه خـود باعـث 

کشـور شـدند.  پیشـرفت این رشـته در سـطح 

مریم رشیدی، نایب رئیس هیات بسکتبال استان :

روزهای خوبی در انتظار 
بسکتبال استان است

کرملین  کاخ  کشـی جام جهانی 20۱8 در  قرعه 
کرد اما  روسـیه همـه نـگاه هـا را به خود معطـوف 
عـاوه بـر ملـی پوشـان تیـم ملـی ایـران ، دختران 
قرعـه  مـورد  در  هـم  ایـران  فوتبـال  پـوش  ملـی 

ایـران در جـام جهانـی نظـرات جالبـی دارنـد.
بـه   ، بانـوان  پایـگاه خبـری ورزش  گـزارش  بـه 
روسـیه   20۱8 جهانـی  جـام  کشـی  قرعـه  بهانـه 
گروهـی تیـم ملـی فوتبـال  کرملیـن و هـم  کاخ  در 
گروه مرگ  کش در  ایران با اسـپانیا ، پرتغال و مرا
بـه سـراغ بهترین هـای فوتبال زنـان ایران رفتیم 
تـا نظـر آنها را درباره قرعه ملی پوشـان در روسـیه 
بدانیـم. الهـام فرهمنـد و فـروغ مـوری بازیکنـان 

چهکنـدی  سـمانه  و  قنبـری  زهـرا  و  سـپاهان 
گفتند.  کرملیـن  بازیکتـان شـهرداری بـم از قرعـه 
کـه آن هـا بـا شـور و اشـتیاق از  نکتـه جالـب آن 
گـروه  کـه حضـور در  ایـن  از  و  امیـد حـرف زدنـد 
کـه چالـش باشـد یـک فرصـت  مـرگ بیـش از آن 
تـوان  دادن  نشـان  بـرای  فرصتـی  اسـت.  بـزرگ 
ایـران! الهام فرهمند هافبک میانی تیم فوتبال 
سـپاهان و تیـم ملـی در مورد قرعه ایـران در جام 
گویـد:  گفتگـو بـا “ورزش بانـوان” مـی  جهانـی در 
کند باید  وقتـی تیمـی به جـام جهانی صعود می 
داشـته  را  سـختی  حریفـان  بـا  رویارویـی  انتظـار 
که  32 تیم برتر دنیا در آن حضور  باشـد. رقابتی 

بـا  کـه  دارنـد طبیعتـا سـخت خواهـد بـود. ایـن 
گـروه هسـتیم  کـش هـم  اسـپانیا ، پرتغـال و مرا
را.  خـودش  معایـب  هـم  داره  محاسـن  هـم  
گـروه مـرگ را بـازی در  فرهمنـد حسـن حضـور در 
گویـد:  برابـر برتریـن هـای جهـان مـی دانـد و مـی 
کـردن برابـر ایـن تیـم هـا و بازیکنـان باعـث  بـازی 
فـوق  فرصـت  و  شـود  مـی  مـا  فوتبـال  پیشـرفت 
کـه بازیکنـان مـا بـه همـه دنیـا  العـاده ای اسـت 
کـه مـا چـه اسـتعداد هایـی داریـم  نشـان دهنـد 
بـا ایـن تیـم  گروهـی  کـه هـم  امـا طبیعـی اسـت 
گروهـی را خیلـی  از مرحلـه ی  ایـران  هـا صعـود 
کند. ایـن بازیکن با اخـاق تیم ملی  سـخت مـی 
کشـی  کنم وقتی قرعه  ایـران مـی افزاید:  فکر می 
تمـام شـده ، بـه جـای سـاختن جـوک و شـروع 
بازیکنـان  شـخصی  هـای  پیـج  در  فحاشـی  بـه 
 ، معـدودی  عـده  سـوی  از  پرتغـال  و  اسـپانیا 
بهتـر اسـت بـا تزریـق انـرژی مثبـت بـه بازیکنـان 
خودمـان اعتمـاد بـه نفـس و روحیـه آن هـا را باال 
کیـروش  کارلـوس  ببریـم. مـا بایـد بـه بازیکنـان و 

ملـی  تیـم  مهاجـم  قنبـری  زهـرا  کنیـم.  اعتمـاد 
گلزنان  فوتبـال ایران و صدرنشـین فعلـی جدول 
گفتگـو بـا  لیـگ برتـر فوتبـال زنـان در ایـن بـاره در 
گـروه بسـیار سـختی  گویـد:  “ورزش بانـوان” مـی 
گرفتیـم  مـی  قـرار  دیگـری  گـروه  در  گـر  ا داریـم. 
کنون  شـانس بیشـتری برای صعود داشتیم اما ا
کـه مـی توانیـم بـا 2 تیـم درجـه یـک دنیـا  از ایـن 
گـر در  کنیـم بایـد خوشـحال باشـیم حتـی ا بـازی 
و  اسـپانیا  بـا  بـازی  شـویم.  حـذف  مرحلـه  ایـن 
کمـک زیـادی خواهـد  پرتغـال بـه فوتبـال ایـران 
کـه تیـم  کـرد: چنـد سـالی اسـت  کـرد. وی اضافـه 
گروه هم صعود نکنیم  گـر از  ملـی بهتـری داریم. ا
اطمینـان دارم تیـم ملـی مـا بـازی هـای خوبـی 
کـه قرعـه  در روسـیه انجـام خواهـد داد. بـا ایـن 
سـختی داریـم ، امـا نبایـد خـود را از قبـل ، بازنده 
بدانیـم. مـی توانیم شـگفتی سـاز شـویم ، صعود 
بایـد  صعـود  بـرای  امـا  نیسـت  دسـترس  از  دور 
خـارق العاده باشـیم. ما ایرانی هـا مردم روزهای 

سـخت هسـتیم.

دختران فوتبالیست درباره قرعه ایران 
در جام جهانی چه گفتند؟
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آفـاق ورزشـی -  محمـد رضـا مقصودلـو رئیس  
دکتـر  قـول  طبـق  گفـت:  کبـدی   فدراسـیون 
کبدی   کرمـان خانه  امیـری خراسـانی  در شـهر 
هـای  بچـه  الاقـل  تـا   شـود  مـی  انـدازی  راه 
کرمـان مشـکل مـکان ورزشـی نداشـته  کبـدی 

باشـند.
کـه تـا   وی ادامـه داد : هـدف مـا ایـن اسـت 
در حـد تـوان حداقـل هایـی بـرای ایـن رشـته 
کنیـم . زمـان آقـای هاشـمی طبا  ورزشـی مهیـا 
ورزش  انجمـن  در  همگانـی  فدراسـیون  در   ،
هـای بومـی و محلـی بـودم.  از مـن خواسـتند 

کنـم. ایـن رشـته را راه انـدازی 
کـه  حداقلـی  ایـن  کـرد:  اضافـه  مقصودلـو   
شـما داریـد را هـم مـا نداشـتیم. فقـط بـه مـن 
کـن.  انـدازی  راه  را  ایـن رشـته ورزشـی  گفتنـد 
و  قهرمانـان   بـا  کـه  بـود  ایـن  مـن  تشـخیص 
ده  مـدت  یـک  تواننـد  مـی  کـه  ورزشـکارانی 
سـاله بـا مـن همـکاری داشـته باشـند، شـروع 

کنـم. فعالیـت  بـه 

در  افـزود:  کبـدی  فدراسـیون  رئیـس   
ورزش  ایـن  بـرای  را  سـاختاری  الاقـل  اینجـا 
جامعـه  بتوانـد  سـاختار  کـه  کردیـم   درسـت 
کبـدی  کبـدی را تحـت نـام فدراسـیون  ورزش 
سـاختار  در  االن  کـه  کسـانی  کنـد.   مدیریـت 
نخسـت  روز  همـکاران  همـان   ، هسـتند  مـا 
کنـون مربیـان تیـم هـای ملـی،  مـی باشـند.. ا
کبـدی   داوران بیـن المللـی و  خاصـه در بدنـه 

کننـد.  مـی  کار 
در  کـه  کریم  شـکا خـدارا  کـرد:  اضافـه  وی   
واالن  شـد  انجـام  کارهـا  ایـن  کبـدی  رشـته 

هسـتیم.  جهـان  و  آسـیا  قهرمـان  نایـب 
شـده  پخـش  تصاویـر  بـه  راجـع  مقصودلـو    
تایلنـد  مربـی  بـه  مربـوط  مجـازی  فضـای  در 
گفـت:  نایـب رئیـس فدراسـیون ژاپـن بـه همـه 
تیمهـا یکـی از ایـن حولـه هـا داده بـود. و ایـن 
ضمـن  انـدازد،  مـی  سـرش  روی  را  حولـه  آقـا 
اینکـه بارندگـی شـدیدی هـم بـود و متاسـفانه 
در فضاهـای مجـاز البتـه عکس دوم  فتوشـاپ 

بـود. در نهایـت ایـن مسـابقات  بـه طـور منظم 
کارتـا نیـز  کـه در جا کشـور آسـیایی  بـا حضـور ۱۱ 
هسـتند  نیـز  مـا  رقیـب  البتـه  و  دارنـد  حضـور 
برگزار شـد. به شـکل دیگری اطاع رسـانی می 
شـود. تمـام تیـم هـا بـه شـهر میزبـان آمدنـد. 
امـام  فـرودگاه  طریـق  از  آمدشـان  و  رفـت  و 

خمینـی بـا برنامـه ریـزی انجـام شـد.
   رئیـس فدراسـیون افـزود: در همیـن یکـی 
درسـت  مـا  بـرای  مسـائل  خیلـی  سـاله  دو 
بـر  فدراسـیون  غلبـه  باعـث  آنچـه  امـا  کردنـد. 
بـود. خـدارا  کاری  ایـن مسـائل شـد صداقـت 
کبدی توسط وزارت  شـکر عملکرد فدراسـیون 
بررسـی شـد، بعـد فوتبـال و والیبـال  سـومین 
کشـور بودیم. در ارزیابی سـال 9۵  رشـته تیمی 
در بخـش بانـوان پنجـم و در مجموع آیتمهای 
 ۱0 جـزو  نهایـت  در  و  هفتـم   بررسـی   مـورد 
گرفتیـم. ایـن بـرای  کشـور قـرار  فدراسـیون برتـر 

اسـت.  افتخـاری  کبـدی  ورزش 
نکننـد  کمـک  گـر خانمهـا  ا امـا   : افـزود   وی 

گـرگان در بازیهای آسـیایی تکرار  شـاید نتیجـه 
گفـت:  خانمهـا  بـه  خطـاب  مقصودلـو  شـود. 
شـوید. اضافـه  کبـدی  بدنـه  بـه  شـما  بایـد 
خـوب  کـه   نفـری  دو  یکـی  الاقـل  بتوانیـم  تـا 

برگردنـد.  ملـی  تیـم  اردوی  بـه  بودنـد، 
و  ای  حرفـه  ورزشـکار  عمـر  افـزود:  وی 
آقـای  قهرمانـی محـدود اسـت. تیـم سـاحلی  

پیشـنهادم  اسـت.  خوبـی  تیـم  آبـادی  زنگـی 
تـا دو سـال  کنیـم   کار   کـه  خـوب  ایـن اسـت 
شـهر  در  را  سـاحلی  آسـیایی  بازیهـای  آینـده 
کار را انجـام دهیـم  کنیـم. ایـن  گـزار  کرمـان بـر 
کرمـان یکـی دو نفـر عضـو تیـم ملـی  از تیـم  تـا 
کرمـان  گر، شـهر  باشـند. از طرفـی  بـرای تماشـا
بـود. خواهـد  خوبـی  فرصـت  سـاحلی  تیـم  و 

کبدی  : محمد رضا مقصودلو رئیس  فدراسیون 

جزو ۱۰ فدراسیون برتر کشور قرار داریم

انتخاباتـی  مجمـع  در  مقصودلـو  محمدرضـا 
کـه در محـل اتاق  کرمـان  کبـدی اسـتان  هیئـت 
جلسـات مدیرکل ورزش و جوانان اسـتان برگزار 
کبـدی  تیـم  کرمـان  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  شـد، 
پیشـنهاد  گفـت:  دارد،  خوبـی  خیلـی  سـاحلی 
ایـن رشـته  کـه  در  ایـن اسـت، در صورتـی  مـن 
کار شـود، تـا دو سـال آینـده بـازی هـای  خـوب 
کنیـم. کرمـان برگـزار  آسـیایی سـاحلی را در شـهر 
میزبانـی  ایـن  مثبـت  نـکات  بیـان  بـه  وی 
اینکـه  بـر  عـاوه  کار  ایـن  بـا  گفـت:  و  پرداخـت 
کرمانـی به تیم ملی مـی پیوندند،  چنـد بازیکـن 
گران و هـم بـرای خـود  ایـن امـر هـم بـرای تماشـا

کنـد. مـی  ایجـاد  خوبـی  فرصـت  کرمـان 
کبدی استان  وی در خصوص ارزیابی هیئت 
کرمـان ،گفـت : با حضور مربیان و پیشکسـوتانی 
بخـش  در  میانـی  خانـم  و  آبـادی  زنگـی  چـون 
و  پهلوانـی  آقـای  المللـی  بیـن  داور  و  بانـوان 
اداره   ، فدراسـیون  هـای  حمایـت  چنیـن  هـم 
اسـتان  کبـدی  هیئـت  و  اسـتان  ورزش  کل  ی 
گام هـای موثـری در  گیـرد و  ایـن هیئـت قـدرت 

برداشـته شـود. آن  پیشـرفت  جهـت 
ورزش  متاسـفانه  اینکـه  بیـان  بـا  مقصودلـو 
برخـوردار  باالیـی  جایـگاه  از  اسـتان  در  کبـدی 
و  همـت  بـا  امیدواریـم   : کـرد  کیـد  تا  ، نیسـت 
ایـن  همـکاری پیشکسـوتان ،داوران و مربیـان 
بـه رشـدی  داشـته باشـد و در  هیئـت رونـد رو 

گیـرد. قـرار  خـود  اصلـی  جایـگاه 
در  کبـدی  کنـون 24 خانـه  ا هـم   : گفـت  وی 
مـی  تـاش  کـه  اسـت  شـده  انـدازی  راه  کشـور 
کبـدی  کنیـم در جهـت تقویـت و ارتقـای ورزش 
هـای  خانـه   ، ورزش  ایـن  در  رقابـت  افزایـش  و 

از جملـه  کشـور  اسـتان هـای  بیشـتر در  کبـدی 
شـود. انـدازی  راه  نیـز  کرمـان 

کرمـان  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  مقصودلـو 
فدراسـیون  دارد،  خوبـی  خیلـی  سـاحلی  تیـم 

شـود. انجـام  کار  ایـن  تـا  کنـد  مـی  کمـک  هـم 
گذشـته ی  گزارشـی از وضعیـت  وی بـه بیـان 
کنـون پرداخـت و  تا کشـور  کبـدی در  رشـته ی 
کـه  کـرد: خوشـبختانه بـا ارزیابـی هایـی  تصریـح 
کبـدی  وزارت ورزش انجـام داد، امـروز رشـته ی 
بعـد از فوتبـال و والیبـال جـزو سـومین رشـته ی 
کبـدی  کشـور اسـت. رییـس فدراسـیون  تیمـی 
کشـور یـادآور شـد: در ارزیابـی سـال 9۵ در بخش 
کـه  بانـوان نیـز پنجـم و در مجمـوع آیتـم هایـی 
کردنـد، هفتـم بودیـم و در نهایـت جـزو  ارزیابـی 

۱0 فدراسـیون برتـر شـدیم.
کـه سـبب موفقیـت  گفـت: چیـزی  مقصودلـو 
کار شـده اسـت، همیـن صـادق بـودن و عملکرد 
بـرای  کنـون ایـن یـک افتخـار  ا کـه  خـوب بـوده 
مدیـون  را  آن  و  اسـت  ورزشـی  ی  رشـته  ایـن 
کل ورزش  همکارانمـان در هیئـت هـا، مدیـران 
اسـتان هـا، فدراسـیون و همیـاری، مشـارکت و 
حمایت وزارت ورزش و جوانان از این رشـته ی 

ورزشـی مـی دانیـم.
بـه  سـخنانش  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
دیگـر  سـال   4 بـرای  اخضمـی  مرتضـی  انتخـاب 

کبـدی اسـتان اشـاره  بـه عنـوان رییـس هیئـت 
کـرد: بـا  و ضمـن تبریـک بـه وی، ابـراز امیـدواری 
همیـاری و همـکاری همـه ی اعضـای مجمـع، 
بخـش  در  اسـتان  مدیـران  و  هیئـت  کارکنـان 
دولتـی و خصوصـی بتوانیـم یـک هیئـت خـوب 

باشـیم. داشـته  قـوی  و 
تنظیـف،  ترتیـب،  تشـخیص،  مقصودلـو، 
کسـب  تثبـت و تکلیـف را ۵ عامـل اساسـی بـرای 
داشـتن  بـرای  کـرد:  توصیـه  و  عنـوان  موفقیـت 
داده  تشـخیص  بایـد  ابتـدا  قـوی  هیئـت  یـک 

کار هیئت مناسـبند،  کسـانی برای  که چه  شـود 
سـپس ترتیـب بنـدی و در نهایـت پـس از مرحله 
کار را تثبـت و ادای تکلیـف شـود. ی تنظیـف، 
کبـدی خطـاب بـه اعضای  رییـس فدراسـیون 
کبدی اسـتان افزود: باید تمام  مجمـع و هیئـت 
گیریـم تا خدماتی بـرای جوانان  توانمـان را بـکار 
و نوجوانـان ایـن مملکـت ارائـه دهیـم و حداقـل 

کنیم. هایـی بـرای این رشـته ی ورزشـی مهیـا 
کرد: سـاختار هیئت  مقصودلـو ابراز امیدواری 
در  کـه  بـرود  سـمتی  بـه  کرمـان  اسـتان  کبـدی 

نهایـت شـاهد حضـور ورزشـکاران ایـن خطـه در 
میادیـن بیـن المللـی باشـیم.

گفتگـو  ایـن  ادامـه  در  نیـز  اخضمـی  مرتضـی 
کبـدی  ضمـن تشـکر از اعتمـاد جامعـه ورزشـی 
بـه وی بـرای انتخابـش بـه عنـوان رئیـس هیئت 
کبدی جزو ورزش  کبدی اسـتان ،افزود : ورزش 
آسـیایی  سـتاد  توجـه  مـورد  و  آسـیایی  هـای 
کـه در جهـت ارتقـای آن در اسـتان تـاش  اسـت 
کنـون ۶0 نفـر در  کنیـم. وی بابیـان اینکـه هـم ا
ایـن ورزش بصـورت حرفـه ای در اسـتان فعـال 
ایـن  فقـط  متاسـفانه   : داد  ،ادامـه  هسـتند  
تـاش  کـه  اسـت  فعـال  کرمـان  هیئـت در شـهر 
کبـدی را در شهرسـتان هـای  کنیـم هیئـت  مـی 

کنیـم. فعـال  اسـتان 
خصـوص  در  فدراسـیون   : اظهارداشـت  وی 
در  ورزش  ایـن  هـای  پتانسـیل  و  توانمنـدی 
اسـتان بررسـی هـای میدانـی انجـام داده اسـت 
بـا همـت و همـکاری یکدیگـر در  کـه امیدواریـم 
گام هـای  جهـت ارتقـای ایـن ورزش در اسـتان 

شـود.  برداشـته  اساسـی 
از  اخضمـی  مرتضـی  مجمـع،  ایـن  پایـان  در 
رأی،   ۱7 کسـب  بـا  مأخـوذه  رأی   ۱8 مجمـوع 
بـه مـدت چهـار سـال بـه عنـوان رییـس هیئـت 

شـد. انتخـاب  کرمـان  اسـتان  کبـدی 

کبدی استان: مرتضی اخضمی رئیس هیئت 

کنیم کبدی را در شهرستان های استان فعال می  هیئت 

کبدی استان مرتضی اخضمی رییس جدید هیات 


