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ورزش

محمود فکری سرمربی شاهین شهرداری بوشهر در گفتگوی اختصاصی با پیام عسلویه:

خبر روز:

آمده ام بوشهر تا یک تجربه خوب را پشت سر بگذارم
هنوز حسرتفینال مقابلجوبیلو ژاپن را میخورم!

ماجرای آمدن به بوشهر
وی در ابتدای گفتگو از ماجرای آمدنش به بوشهر
گف:خب بعد از صعود نفت مسجد سلیمان به لیگ برتر
،پیشنهاداتی داشتم از تیمهای مختلف لیگ یکی که هر کدام
در موقعیت خود مناسب بود.طبیعی بود که تیمی را که
خودم باال آورده ام برای کار در آن شهر راغب باشم اما
شرایطی پیش آمد که قید مربی گری در مسجد سلیمان را
زدم.چند پیشنهاد خوب داشتم و حتی تا پای امضا هم رفتم
اما همزمان پیشنهاد شاهین شهرداری بوشهر هم رسید.شاید
باورتان نشود سال گذشته که برای بازی مقابل ایرانجوان
که به بوشهر آمدیم ،از این شهر و فضای آن خوشمان آمد.
در جمع مربیان و همکارانم با هم گفتیم اگر سال آینده
فرصتی پیش آمد در این شهر هم کار کنیم بد نیست .از
طرفی صعود شاهین شهرداری به لیگ یک گویا قرار ما با
بوشهری ها را بهم نزدیک تر هم کرد.
وقتی دیدم بودجه شاهین شهرداری برای کار ما خوب است
و مذاکرات هم مطلوب پیش رفت قراردادم را امضا کردم.
کار در تیمهای پرطرفدار را به عنوان یک چالش دوست
دارم!
شخصا کار در تیمهای پر طرفدار و بزرگ را دوست دارم.
کال این چالش ها را میپسندم ! هم در تیمهای بزرگ بازی و
هم مربی گری کرده ام و از هیجان آن نه تنها نمیترسم بلکه
لذتبخش هم است.این پتانسیل را در شاهین و بوشهر می بینم
که مدعی صعود باشیم.
شور و حال شهر به من هم روحیه داد
در این  12روزی که در بوشهر هستم شور و حالی را که
به دنبال آن بودم در بین مردم دیدم.هر جا می روم از تیم
حمایت می شود و همین انگیزه من را بیشتر میکند.در
مجموع شهر،یک شهر زنده است و این دریا و ساحل به
فوتبال و من انرژی مضاعفی می دهد.
مردم بسیار خونگرم و مهمان نوازی دارد که در این چند
روز به راحتی متوجه شدم.حس هواداران شاهین را کامال
درک میکنم و همینکه میبینم مردم اینجا دوست دارند شاهین
باز هم به روزهای لیگ برتری بازگردد".این جمله را که می
گویند از شما و تیم حمایت میکنیم "روحیه ما را بیشتر میکند.
ما هم همه تالش خود را برای یک اتفاق بزرگ انجام میدهیم
که این با حمایت مجموعه شهری و حتی استانی امکان پذیر
است.
 5جای خالی دیگر داریم
در لیست فعلی بزرگسالمان 5جای خالی را داریم .نفراتی که
جذب کرده ایم بازیکنان خوبی هستند.البته نیاز داریم که چند
بازیکن خوب دیگر را بگیریم چرا که یک تورنمت بسیار

حسین ماهینی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی
خبرگزاری فارس ،در خصوص اردوی تیم
فوتبال پرسپولیس در کشور کرواسی و حرف
و حدیثهایی که در این خصوص به راه افتاده،
مشکالت مالی بازیکنان این تیم ،وضعیت
پرسپولیس در لیگ آینده برتر صحبتهایی کرد که
در زیر میخوانید.
برای شروع مصاحبه از وضعیت اردوی تیم در
کرواسی صحبت کن.
ـ اردوی ما اردوی خوبی است و حدود  ۱۰روزی
هست که در کرواسی حضور داریم .اینجا تمرینات
خیلی سنگین بدنسازی را انجام میدهیم و اینکه
از نظر امکانات ،آب و هوا و تغذیه در این اردو
شرایط خیلی خوبی حاکم است .ما اینجا بدنسازی
اول فصل را انجام میدهیم.
تا اینجا  ۳بازی تدارکاتی انجام دادید .نظرت را
در خصوص این بازیها بگو.
ـ ما تا االن سه بازی مناسب تدارکاتی انجام دادیم،
بازی اول به درخواست کادر فنی یک بازی ساده
برگزار کردیم و توانستیم یک برد پرگل هم به
دست بیاوریم .در بازی دوم به مصاف تیم ششم
یا هفتم کرواسی رفتیم که تیم خیلی خوب و
گردن کلفتی هم بود .دیروز هم یک بازی سنگین
با تیمی از اسلونی برگزار کردیم که به دلیل دو بازی
سنگین و پشت سر هم کار سخت بود .ما در دوران
بدنسازی هستیم و این بازیهای سنگین را انجام
دادیم و اینکه تا اینجا سه بازی خوب تدارکاتی
انجام دادیم.
حاشیههایی در ایران به راه افتاده که پرسپولیس
در اولین بازی تدارکاتی به مصاف یک تیم
آماتور رفته که حتی بازیکنان کاملی هم نداشته
است .در این باره چه صحبتی داری؟
ـ ببینید همیشه از این حرفها زیاد است بازی اول
ما آنقدرها هم که میگویند بازی خیلی آسانی نبود
و حریف خیلی هم تیم افتضاحی نبود شما ببینید
که در کل دنیا تیمها در زمان بدنسازی بازیهای
اول و دوم را با تیمهای آسان انتخاب میکنند و
این مسئله در تمام دنیا مرسوم است ،در خود ایران
هم همین است و این مسئله هیچ چیزی نیست
که بخواهند برایش حاشیه درست کنند .در ایران
هم خیلی از تیمها بازیهایی که در زمان بدنسازی
انجام میدهند نسبت ًا ساده و آسان است.
قرار بود در اردوی کرواسی از سوی باشگاه
پرسپولیس مبالغی به بازیکنان تعلق بگیرد .آیا
این اتفاق رخ داد؟
ـ صحبتی که ما با باشگاه داشتیم قرار شد که تا

گفتگو:فاضل قنربپور

در یکی از شبهای گرم و لبریز از شرجی تابستان قرار مصاحبه با محمود فکری سرمربی این فصل شاهین شهرداری را
گذاشتم.دقیق سر ساعت و خوش روحیه مقابل ما نشست و حدود نیم ساعت پاسخگوی سواالت ما بود.

سخت و سنگین را در پیش داریم .مصدومیت ،محرومیت و
اتفاقات غیر طبیعی شاید در پیش باشد به همین دلیل سعی
خواهیم کرد با یک تیم کامل وارد لیگ دسته اول بشویم.
پتانسیل فوتبال در اینجا باالست
بوشهر پتانسیل خوبی دارد.جوانانی را اکنون در تمرین داریم
بازیکنان خوبی هستند که روی آنها کار بیشتری صورت
بگیرد می توانند به موفقیت های بزرگی برسند .در طول
سالهای گذشته بوشهر بازیکنان بزرگی حتی در رده ملی به
فوتبال تحویل داده که مشخص کننده پتانسیل باالی فوتبال
بوشهر است .اگر این توجه باز هم به جوانان استان بیشتر
شود بدون تعارف بوشهر می تواند نفرات بیشتری در تیمهای
خودش داشته باشد و حتی صادر کننده بازیکن به تیمهای
لیگ برتری لقب بگیرد.
با فوتبال می توان ناهنجاری های جامعه را کم کرد
من هم به خوبی بر این مسئله اشراف کامل دارم که شهرهای
کوچک به لحاظ جمعیتی نسبت به استانهای دیگر از برخی
پتانسیل های تفریحی و اجتمعای شاید محروم باشند که
فوتبال و حضور جوانها در ورزشگاهها می تواند از خیلی

ناهنجاری های موجود کم شود.به خوبی میدانم برد تیم
محبوب انها غرور مردمان یک شهر یا استان را سرپا نگه
میدارد و من هم در این راه همه تالشم را خواهم نمود.در
این راه مسئوالن،رسانه ها ،مجموعه باشگاه و بازیکنان باید
در راه بهبود این فضا تالش کنند.
غذاهای بوشهری را تجربه کرده ام از جمله قلیه ماهی
در این چند روز غذاهای خوشمزه بوشهری را خوردم که
عالی بوده اند.قلبه ماهی را خوردم که حرف نداشت،میگو هم
که در معدن آن بوشهر قرار داریم که این غذا هم بسیار خوب
است که البته سعی میکنم با پیاده روی آن را جبران کنم تا
خدای نکرده اضافه وزن پیدا نکنم{با خنده}
از سال  86مربی گری را آغاز کردم
من همزمان با دوران بازیگری مربی گری هم کردم.سال 86
که بازیکن شیرین فراز بودم ،مقطعی هم مربی گری را انجام
دادم.سپس در لیگ دسته اول باز هم یک سالی سرمربی
بودم.در لیگ دو شهرداری جویبار را هدایت کردم و بعد از ان
نیز سرمربی گری نساجی و نفت مسجد سلیمان را بر عهده
داشتم.البته به عنوان دستیار کنار آقایان قلعه نوعی،مظلومی و

مرفاوی تجربیات خوبی اندوخته ام.
سقف آرزوهایم در مربی گری فراتر از لیگ برتر است
سقف آرزوهای مربی گری محمود فکری به جاهای بزرگ
است.دوست دارم به باالتر از لیگ برتر فکر کنم و این دور
از دسترس نیست.چرخه مربی گری در فوتبال ما به کندی
حرکت میکند و این دالیل زیادی دارد.شاید یکی از دالیلش
این است که در فوتبال ما فضای ناخوش زیاد بوده،تعدادی
مربی هستند که در هر حالتی در این چرخه کار میکنند حتی
اگر تیمی را سقوط دهند باز هم هستند! یکی از دالیلش هم
کمبود مدیران سالم است که باید تعداد انها بیشتر شوند تا
مربیان ما هم تغیر نسل دهند .
 14سال بازی برای استقالل و حسرت فینال جام باشگاه
های آسیا
من  14سال استقالل بازی کردم که  6سال کاپیتان آبی
ها بودم.زنده یاد منصور پورحیدری به سبک بازی من و
حتی شخصیت من عالقه داشت.من درسهای زیادی از
منصورخان گرفتم و این عالقه و احترام همیشه دو طرفه
بود.بهترین بازی های من برای استقالل مقابل پرسپولیس
بوده است! عاشق بازی های سنگین و سخت بودم و
همواره در دربی ها موفق عمل کردم.حسرت قهرمانی با
استقالل در فینال باشگههای آسیا همچنان در ذهنم وجود
دارد.واقعا حیف شد چرا که نتوانستیم مردم را شاد کنیم اما
امیدوارم در مربی گری به آن برسم .صد در صد به نیمکت
استقالل هم فکر میکنم اما دوست دارم این اتفاق در زمان
خود و جای خودش رخ دهد.هر بازیکنی که در استقالل
بازی می کند آرزو دارد این نیمکت بزرگ را تجربه کند
.دوست دارم وقتی به آن رسیدم به راحتی نیمکت استقالل
را از دست ندهم! نمیدانم بگویم آمدن علی منصوریان به
استقالل اشتباه بود یا خیر اما علی سرماهی باشگاه استقالل
بوده که سالها روی او و امثال سرمایه گذاری شده تا یک
مربی موفق شود.زود آمدن علی منصور یا به موقع آمدن
وی را من نمی توانم نظر بدهم.
من در استقالل با بازیکنان زیادی راحت بودم .از جواد
زرینچه،همینسعیدلطفیکههماکنونهمکارماستومحمد
تقویهماتاقبودمولیبااکثربازیکنانشکرخداارتباطخوبی
داشتم.این رابطه حسنه هم اکنون نیز وجود دارد.
جویبار شهر کشتی است
جویبار شهر من استعدادهای خوبی دارد.مربیان سازنده و
زحمتکشی در کشتی دارد که آنجا عالقه مندی در وجود
خانواده ها هست که فرزندان خود را به این رشته قهرمان
پرور تشویق میکنند.میشود عنوان کرد در هر خانه ای یک
کشتی گیر داریم.

ماهینی:

بازیکنان جدید در پرسپولیس ۲۰۰درصد توان بگذارند
تشنه موفقیت هستیم و برای قهرمانی میجنگیم

قبل از شروع تمرینات مطالبات فصل گذشته ما
پرداخت شود اما انجام نشد .بعد از آن قرار بود تا
قبل از رفتن به کرواسی پول به حساب بازیکنان
واریز شود که باز هم این اتفاق رخ نداد بعد از
آن عنوان شد که در اردوی کرواسی به بازیکنان
پول میدهند اما اینجا هم به بازیکنان پولی ندادند.
قولهایی به ما داده شده اما عملی نشد و این در
حالی است که بچهها از فصل گذشته طلب دارند،
با بازیکنان تسویه کامل نشده است ،اما قولهایی
به ما داده شده ما میدانیم که آقای گرشاسبی و

اطرافیانش تالش خودشان را میکنند تا مشکل ما
حل شود اما تا این لحظه اتفاقی نیفتاده است ما
هنوز فصل گذشته را تسویه نکردهایم و تا اینجای
فصل جدید هم پولی نگرفتهایم.
خیلیها معتقدند که امسال فصل سختی برای
پرسپولیس خواهد بود .نظرت خودت به عنوان
یکی از کاپیتانهای تیم درباره فصل آینده
چیست؟
ـ همانطور که میدانید ما از نقل و انتقاالت محروم
هستیم و حدود سه چهار بازیکن تیم جدا شدند

فکر میکنیم یکی از سختتریننیمفصلهای
سالهای اخیر در انتظار پرسپولیس است ،اما
ما همچنان آماده هستیم و با همه وجود تمرین
میکنیم تا از نام پرسپولیس دفاع کنیم .با همه این
کمبودها میخواهیم به مسیر خودمان ادامه دهیم .با
این همه نیمفصل بسیاری سختی در انتظار ماست
و هواداران در این شرایط سخت باید بیشتر از
همیشه پشت بازیکنان ،مربیان و باشگاه باشند.
چند بازیکن جدید به پرسپولیس اضافه شدند و
شب گذشته هم سروش رفیعی قرمزپوش شد.

جریمهبازیکنانایرانجوانپس
از سقوط به لیگ دو،
از  ۲۰درصد الی  ۶۰درصد!
طی روزهای گذشته پیام های جالبی برای بازیکنان
ایرانجوان در فصل گذشته ارسال گردیده که می تواند
جالب توجه باشد.
گویا سقوط به لیگ دسته دوم باعث شده تا مدیران این
باشگاه بازیکنان را به شکل های مختلف جریمه کنند.از
جریمه  ۲۰درصدی تا  ۶۰درصدی که بواسطه مصدومیت
برای بازیکنان ایجاد شده که در نوع خود جالب خواهد
بود.این در حالی است که ایرانجوان بعد از سقوط تلخ به
دسته پایین تر همچنان تشکیل جلسه ای در هیات مدیره
نداشته یا اگر هم جلسه ای تشکیل شده تا این لحظه
خروجی از آن منتشر نشده است.
جریمه برای بازیکنان تیمی که سقوط می کند در همه
جای دنیا مرسوم است اما یک سوال در ذهن ما نقش بسته
:آیا هیات مدیره و مدیریت تیم هم در این ناکامی بزرگ
جریمه ای شامل حال آنها می شود؟!

آگهيتحديدحدوداختصاصي
نظربهاينكهتحديدحدودششدانگيكبابخانهواقع
در بخش  2بوشهر كوي ملكي آقاي داود آقازاده
پالك  2031/17به مساحت  159/20متر مربع
بعمل نيامده لذا حسب درخواست نامبرده جهت
انتشارآگهياختصاصيوقتتحديدحدودمورخه
 97/5/13تعيينوعملياتتحديدازساعت 8صبح
در محل شروع و بعمل خواهد آمد .اينك بوسيله
اينآگهي از متقاضي و كليه مجاورين بر طبق ماده
 14قانون ثبت دعوت مي شود كه در وقت مقرر
در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي طبق
ماده  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس
تحديدي به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه
بايستيكتب ًابهادارهثبتبوشهرتسليمنمايد.معترض
مكلف است طبق ماده 74و 86آيين نامه قانون ثبت
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره
ثبت دادخواست به مرجع قضايي ذيصالح تقديم
نمايد واال حق او ساقط خواهد شد884280./..
تاريخ انتشار- 97/04/20:شماره/558:م .الف
سهراب خواجه -رئيس اداره ثبت اسناد و
امالكشهرستانبوشهر

فکر میکنی این بازیکنان چقدر میتوانند به
پرسپولیس برای رسیدن به موفقیت کمک کنند؟
ـ بازیکنانی که جذب پرسپولیس شدند همگی
بهترینهای ایران هستند البته متأسفانه این بچهها
نمیتوانند در نیمفصل اول به ما کمک کنند اما در
نیمفصل دوم بازیکنان خیلی خوبی گرفتیم .مهدی
شیری ،مهدی شریفی ،مهدی ترابی و سروش
رفیعی از بهترینهای ایران هستند و همگی در
نیمفصل دوم کمک زیادی به پرسپولیس خواهند
کرد .تا همین جا با وجود محرومیت یارگیری
خیلی خوبی انجام دادیم و باید از همین طریق
حضور این بازیکنان را به پرسپولیس خوشامد
بگویم چون آنها به تیم بزرگ پرسپولیس آمدند و
باید بدانند بازی کردن در پرسپولیس خیلی با همه
تیمها فرق میکند اگر در هر تیمی  ۱۰۰درصد
توان خود را میگذاشتند در پرسپولیس باید ۲۰۰
درصد توان بگذارند تا در پرسپولیس موفق شوند
و انشاءاهلل که میشوند.
 پرسپولیس دو فصل متوالی قهرمان لیگ برتر
شد اما برخیها میگویند شاید این تیم نتواند
برای سومین سال در قهرمانی نام خود را جاودانه
کند ،نظر خودت در این خصوص چیست و
اینکه به نظرت پرسپولیس میتواند در قهرمانی
سومین جام متوالی را باالی سر ببرد؟
ـ به هر حال ما سه سال است که بهترین تیم ایران
هستیم و در این سه سال بهترین نتایج را برای
باشگاه و هواداران کسب کردیم در ایران خیلی
سخت است که شما بخواهید سه سال متوالی
روی اوج باشید اما تیم ما توانست تا همین جا
جزو بختهای قهرمانی فصل بعد باشد .همه فکر
و تمرکز ما برای تکرار قهرمانی است اما به نظر من
کار ما از چند سال گذشته برای قهرمانی سختتر
است هر چند که همچنان تشنه موفقیت هستیم و
میخواهیم دل هواداران را شاد کنیم.
برخی از بازیکنان که قراردادشان به پایان
رسیده بود از پرسپولیس رفتند اما خیلی از
هواداران پرسپولیس معتقد بودند که آنها باید
در این شرایط وفاداری خود را به پرسپولیس
نشان میدادند و در این تیم میماندند .به عنوان
یکی از قدیمیهای پرسپولیس در این باره چه
صحبتی داری؟
ـ به هر حال هر کسی مختار است که برای خودش
تصمیم بگیرد و آیندهاش را رقم بزند ،قرار نیست
یکسری بازیکن همیشه در یک تیم بمانند ،به هر
حال بازیکنانی که از پرسپولیس رفتند همگی برای
این تیم زحمت کشیدند و ما ممنون آنها هستیم

که در مدتی که در این تیم بودند زحمت خود
را کشیده و باعث موفقیت پرسپولیس شدند .باید
از آنها ممنون بود ،اما خودشان تصمیم گرفتند که
از پرسپولیس بروند و جای دیگری بازی کنند
ما برای آنها آرزوی موفقیت میکنیم اما مطمئن ًا
پرسپولیس وابسته به هیچ بازیکنی نیست و نام
بزرگ پرسپولیس است که همیشه میماند.
پرسپولیس مثل همه باشگاههای ایرانی دچار
مشکالت مالی است اما آیا نگران نیستی که این
مشکالت مالی باعث شود که پرسپولیس ضربه
بخورد؟
ـ میدانید که مشکالت مالی در همه باشگاهها
وجود دارد و در پرسپولیس است و ما هم مستثنی
نیستیم البته قول و قرارهایی داده شده و امیدوارم
که این مسائل حل شود که احتمالش هم زیاد است
اما بستگی به مدتش دارد .ما میدانیم که آقای
گرشاسبی و اطرافیانش تالش میکنند تا مشکالت
به حداقل برسد اما امیدوارم این مشکالت حل
شود تا با توان  ۱۰۰درصد وارد مسابقات شویم.
پرسپولیس باید در ادامه راه لیگ قهرمانان آسیا
بدون بازیکنان جدید بازی کند .با همین وضعیت
فکر میکنی میتوانید در آسیا به موفقیت رسیده
و قهرمانی را جشن بگیرید؟
ـ کار ما در آسیا خیلی سخت است چرا که هم
در لیگ برتر و هم در آسیا رقبای سرسختی داریم
ما با تیم الدحیل که تیم بسیاری قدرتمند قطری
است بازی حساسی داریم این تیم از بهترین
تیمهای آسیا است اما ما ناامید نیستیم و با همه
وجود برای کسب نتیجه وارد مسابقات میشویم
خیلی هم امیدوار هستیم که در آسیا نتیجه بگیرم
چرا که این مسئله خاص همه پرسپولیسیها است
هواداران میدانند ما با همه وجود برای پرسپولیس
بازی میکنیم هر چند که کاستیهایی هم وجود
دارد و امیدوارم در نهایت امسال قهرمانی آسیا را
جشنبگیریم.
تیم ملی آلمان که تیم مورد عالقه تو هم هست از
دور مقدماتی جامجهانی حذف شد .درباره این
تیم و نتایجش صحبت میکنی؟
ـ من در جامجهانی طرفدار آلمان بودم اما فکر
میکنم از همان بازی اول مشخص بود کهآلمان
آن تیم همیشگی نیست و اینکه یکی از بدترین
نتایج تاریخ خود در جامجهانی را رقم زد من از
حذف آلمان واقعًا ناراحت بودم اما انشاءاهلل در
یورو  ۲۰۲۰و جامجهانی  ۲۰۲۲این تیم بتواند
موفقیتهایش را تکرار کند.

