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حسینپورامینیهافبکپارسجنوبیجم:

جدول گلزنان لیگ دسته اول فوتبال ساحلی

فع ً
ال به نساجی فکر می کنیم بعد استقالل!
حسین پورامینی درباره شرایط پارس جنوبی
عنوان کرد :شرایط خوبی داریم .بعد از
بردی که مقابل نفت مسجدسلیمان به دست
آوردیم ،روحیه تیم مان باال رفته و با تمریناتی
که طی روزهای قبل انجام دادیم ،آماده ایم
تا بتوانیم در مصاف با نساجی مازندران هم
بهترین عملکرد را برجای بگذاریم.
وی ادامه داد :کار سختی مقابل نساجی داریم.
نساجی تیم خوبی است که از کادرفنی و
بازیکنان خوبی بهره می برد .بی تردید روز
سختی در قائمشهر خواهیم داشت .از همه
مهم تر اینکه بازی در چمن مصنوعی برگزار
می شود و همین امر کار را دشوارتر می کند.
با این حال همه کار خواهیم کرد تا بتوانیم
 ۳امتیاز را بگیریم و هواداران خوبمان را
خوشحالکنیم.
هافبک پارس جنوبی درباره شرایط خودش
در این تیم گفت :من سال سوم است که با
مهدی تارتار کار می کنم .در این مدت به

نباید اسرار
تراکتورسازی را
فاشکنیم
داریم قهرمان شویم و سعی و تالشمان
برای همین منظور است اما فکر می کنم این
حرف زدن از قهرمانی به تیم فشار بیاورد.
ما بازی به بازی جلو می رویم و تالش
می کنیم نتایج خوبی بگیریم .االن لیگ تازه
شروع شده و شاید فکرمان قهرمانی باشد
اما کارمان سخت است .بهتر است پله پله
جلوبرویم.
 نباید اجازه دهیم اسرار فاش شود
االن از بیرون فشار زیادی به تیم وارد می
شود که خارجی های خوبی اضافه شدند
و مربی بزرگی در تراکتورسازی است.
این یک چالش جدید برای تراکتورسازی
است و من فکر می کنم نباید اجازه بدهیم
که اسرار تیم فاش شود و باید سعی کنیم
بهترین ها را داشته باشیم و بهترین نتایج
را بگیریم.
 همسر من آذربایجانی است
همسر من بزرگ شده باکو و به طور کلی
آذربایجانی است اما من زبان ترکی را زیاد
یاد نگرفتم .فقط می توانم به هواداران بگویم
یاشاسین تیراختور ،یاشاسین آذربایجان.
امیدوارم در تبریز بیشتر ترکی یاد بگیریم

قهرمانتیراندازیجانشینکیمیایمصدوم

الهه احمدی پرچمدار ایران در بازی های آسیایی شد
در حالی که همه منتظر بودند کیمیا علیزاده به
عنوان اولین پرچمدار ایران زن ایران در بازی
های آسیایی جلوی تمامی ورزشکاران در رژه
روز افتتاحیه در جاکارتا حرکت کند ،مصدومیت
شدید او باعث شد تا رویای پرچمداری برایش
به پایان برسد.
روز گذشته وزیر ورزش اعالم کرد جانشین
کیمیا علیزاده قطعا یکی از ورزشکاران زن
خواهد بود .الهه احمدی و خواهران منصوریان
گزینه های اصلی محسوب می شدند اما در
نهایت همانطور که پیش بینی می شد و شب
گذشته مازیار ناظمی کد داده بود ،الهه احمدی
به عنوان پرچمدار جدید معرفی شد.
در یک دهه اخیر این بانوی تیرانداز یکی از
موفقترین زنان ورزشکار ایران بوده و توانسته
در  2دوره المپیک تا یک قدیمی مدال هم پیش
برود.
او پیش از این در  2دوره اخیر بازی های آسیایی
هم حاضر بوده و موفق شده تا به حال  3مدال
نقره و یک برنز به دست بیاورد .انتظار می رود
با توجه به پرچمداری در این دوره الهه احمدی
مدال خود را طالیی کند.
الهه احمدی که در سال های اخیر صاحب یک
فرزند شده ،بارها از داستان های سخت زندگی
ورزشی اش به خاطر داشتن یک بچه کوچک
سخن گفته و به همین خاطر به مادر قهرمان
مشهور شده است.
این برای نخستین بار است که در بازی های
آسیایی ،پرچمدار کاروان ایران یک زن خواهد

اسماعیل شاهسوند (دهیاری صادقآباد
کهگلویه و بویراحمد)  -رضا ندومی
(دریانوردان بوشهر) – مرتضی حسینپور
(موجسواران ساحل چالوس) -ایوب دکان
بحری (شهرداری دشتی هرمزگان)
 ۵گل
محسن سام دلیری (موجسواران ساحل
چالوس) -محمد اصرافی (شهرداری دشتی
هرمزگان)
 ۴گل
مهرداد گاوداری (موج گناوه) -حسن آتشی

استقاللیها
آی تی سی تیام را نمی دهند!

دژاگه:

اشکان دژاگه کاپیتان
خبـــــر
تیم ملی فوتبال که به
تازگی به عضویت
تراکتورسازی در آمده
در گفت و گویی ویدئویی درباره حضورش
در تبریز و برخی موضوعات دیگر صحبت
کرد که ماحصل آن را در ادامه می خوانید:
 حضور شجاعی یکی از دالیل
تراکتوری شدنم بود
خوشحالم در تبریز هستم .دالیل زیادی
برای حضور در تراکتورسازی داشتم .یکی
از مساله های مهم حضور مسعود شجاعی
بود و البته هواداران خوب تراکتور و مردم
عزیز تبریز که قبل از حضورم در این شهر
درباره آنها خیلی زیاد شنیده بودم.
 به من گفته بودند تراکتور هواداران
فوق العاده ای دارد
قبل از اینکه قراردادم امضا شود ،خیلی ها
درباره هواداران تراکتورسازی با من حرف
زدند .می گفتند هواداران زیادی هستند که
می توانند به تیم کمک کنند.در فرودگاه هم
استقبال بی نظیری داشتند و ما این موضوع
را احساس کردیم .امیدوارم بتوانیم با تالش

مرتضی خضری :یکی از زیباییهای فوتبال
ساحلی گلهای متعددیست که گلزنان به
ثمر میرسانند .در جدول گلزنان لیگ دسته
اول فوتبال ساحلی کشور یعقوب عبدی در
صدر قرار دارد .عبدی در شهرداری دشتی
هرمزگان تنها بازیکنیست که در تمامی
دیدارهای این تیم موفق به گلزنی شده
است .این بازیکن با  ۱۰گل در صدر جدول
گلزنان است .عبدالمهدی تندسر بهترین
گلزن موج گناوه با  ۸گل در جای دوم
جدول قرار دارد .در فرش حدادی اصفهان

برسیم و بعد از آن
به دیدار بعدی
فکر خواهیم کرد.

طور کامل دستم آمده که آقا مهدی چه
چیزی از بازیکنانش می خواهد .در زمین
سعی می کنم دستورات کادرفنی را به نحو
احسن اجرا کنم و بهترین عملکرد را داشته
باشم .امیدوارم در آینده نیز مهره مفیدی برای
تیمم باشم و روزهای خوبی را تجربه کنم.
پورامینی درباره آینده پارس جنوبی در لیگ
هجدهم تاکید کرد :تیم ما شرایط خوبی دارد
و بسیار امیدوار هستیم با بازی های خوبی
که انجام می دهیم حتی بهتر از سال قبل
نتیجه بگیریم .البته با توجه به هزینه هایی
که تیم های دیگر انجام دادند ،کارمان
سخت تر شده اما بی تردید می خواهیم
که بهترین باشیم و این مساله تمام
هدفماناست.
وی درباره دیدار با استقالل در هفته
چهارم نیز گفت :از االن نباید درباره
استقالل صحبت کنیم .ما تمام تمرکزمان
روی دیدار با نساجی است تا انشااهلل به برد

زیاد نتایج خوبی بگیریم و آنها را خوشحال
کنیم.
 هواداران صبر داشته باشند
صبر کردن مساله خیلی مهمی است .ما
تیمی هستیم که بازیکنان مان جدید هستند
و مربی تیم هم به تازگی اضافه شده است.
طبیعی است که طرفداران دوست دارند
امتیازات کامل به دست بیاید اما به زمان
احتیاج داریم .تیم ما خوب است و نفرات
جوان و باتجربه زیادی داریم .امیدوارم
هواداران به ما زمان بدهند و بتوانیم قدم
های محکمی را برداریم.
 بازی سختی با استقالل داریم
بازی با استقالل خیلی مهم و سخت است.
ما می دانیم که استقالل تیم بزرگی است .ما
در تهران بازی می کنیم و آنجا استقاللی ها
طرفداران زیادی دارند .با این حال فکر می
کنم بازی خوب و زیبایی بشود .هر تیمی
بهتر بازی کند ،امتیاز کامل بازی را می گیرد.
 حرف زدن از قهرمانی به تیم فشار
می آورد
بهتر است از حاال به فکر قهرمانی
تراکتورسازی نباشیم .با اینکه ما دوست

ورزش

بود.
بازی های آسیایی  2018از  27مردادماه تا 11
شهریورماه در  2شهر اندونزی برگزار می شود.
شاهرخ شهنازی ،دبیرکل کمیته ملی المپیک در
این باره گفت :با ابراز تاسف از مصدومیت کیمیا
علیزاده و باتوجه به گزارش رییس فدراسیون
پزشکی ورزشی برای حفظ سالمت این قهرمان
بزرگ  ،ستاد عالی تصمیم گرفت سرکار خانم
الهه احمدی را بعنوان یک مادر قهرمان که
توانسته به رغم مسیولیت خانواده و فرزند  ،دوبار
در المپیک حضور داشته باشد و دارنده مقام
ششم بازیهای المپیک لندن است و البته نفر دوم
گزینه های قبلی بعد از خانم علیزاده به عنوان
پرچمدار ایران انتخاب کند.
تیراندازی (اسلحه)

باشگاه استقالل قصد دارد موضوع جدایی تیام را به
فیفابکشاند.
قرارداد رسمی تیام و عجمان ابتدای هفته جاری امضا
شد تا این بازیکن با ارسال نامه ای خواهان دریافت
کارت بازی خود از فدراسیون فوتبال ایران و با تایید
باشگاه استقالل شود.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که باشگاه استقالل چندی
قبل با نامه ای رسمی خواهان مذاکره با باشگاه عجمان
شده بود اما به نظر می رسد این باشگاه اماراتی با رد
مذاکره با استقالل و بر اساس صحبت های تیام با این
بازیکن به توافق رسیده و قرارداد رسمی این بازیکن
امضا شده است.
آبی های تهرانی در موضع گیری جدید خود قصد
ندارند فعال  ITCکارت این بازیکن را تایید و صادر کنند.
البته بر اساس قوانین فیفا حتی اگر استقالل مخالف این
موضوع باشد ،کارت بازی این بازیکن بعد از  15روز
کاری به صورت خودکار صادر می شود و تیام مشکلی
برای حضور در فوتبال امارات نخواهد داشت.
به همین دلیل مدیران استقالل قصد دارند بعد از این اقدام
تیام که به نظر آنها غیر قانونی است ،برای دادخواهی به
کمیته انضباطی فیفا مراجعه کنند و در فدراسیون جهانی
فوتبال نسبت به این رفتار بازیکن سنگالی و باشگاه
عجمانتشکیلپروندهدهند.
این پرونده در صورتیکه مدیران استقالل بتوانند از حق
خود دفاع کنند ،می تواند برای آبی ها با دریافت غرامت
سنگین از باشگاه عجمان و البته محرومیت این باشگاه
و شخص تیام همراه باشد و سرنوشتی مانند آنچه برای
مهدی طارمی اتفاق افتاد را در پی خواهد داشت.

طرح استعدادیابی و نخبه پروری
ورزشی در بوشهر با رویکردی جدید
معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر
در نشست با  20هیات ورزشی که شاخص های الزم نخبه
پروری را در سطح استان دارند اعالم کرد :طرح استعدادیابی و
نخبه پروری ورزشی را با رویکردی جدید و سازماندهی شده
در سال  97در دستور کار خود قرار داده ایم  .در این راستا از
هیاتها در خواست میکنیم با توجه به ظرفیتهای موجود و پیش
بینی های تخصصی ،برنامه ی خود را در این زمینه اعالم نمایند.
در این نشستها که در چند گروه با بیش از  20هیات برگزار شد
با حضور کارشناسان ورزشی و آموزشی کلیات این طرح  ،بسته
های پیشنهادی و سیاستگزاری کلی بررسی گردید.
موسی کشتکار با تاکید بر لزوم اجرای جامع و گسترده ی این
طرح افزود :هدف و کار اصلی ما آشنا کردن هیاتها با شکل کار
و ترسیم و ابالغ سیاستهای کلی طرح است و برنامه ریزی فنی
و شیوه ی اجرایی در جزییات بر عهده ی هر هیات میباشد ؛
ممکن است هر هیات با توجه به نوع ورزش و ظرفیت های
موجود ،جامعه ی هدف و شیوه ی استعداد یابی متفاوتی را
داشته باشد .وی با اشاره به فصل تابستان و استقبال جمعیت
بیشتری از ورزش کاران مبتدی و و خانواده ها از کالس های
آموزشی ،این فصل را فرصت مناسبی برای یافتن استعداد های
ورزشی و برنامه ریزی برای آنان عنوان کرد و گفت :نخبه
پروری یعنی یافتن و برنامه ریزی برای استعدادهایی که حداکثر
فاکتورهای الزم را برای رسیدن به مسیر قهرمانی در زمان
کوتاه تری دارند و خیلی زود سرمایه ورزش قهرمانی کشور
در عرصه های جهانی خواهند شد .در این نشستها نمایندگان
هیاتها نیز نقطه نظرات و چالش های پیش رو را به بحث و تبادل
نظر گذاشتند و مقرر گردید هر هیات برنامه زمانبندی خود را
برای اجرای این طرح هرچه زودتر اعالم نماید.

و دهیاری صادقآباد کهگلویه و بویراحمد
هم دو گلزن  ۷گله وجود دارد .عباس
مالکی و تورج پورپیرعلی بهترین گلزنان
فرش حدادی و دهیاری صادق آباد هستند
که هر کدام  ۷گل به ثمر رساندهاند .رضا
ندومی در دریانوردان و مرتضی حسینپور
در موجسوارا ن ساحل چالوس با  ۶گل در
تعقیب گروه پیشتاز جدول گلزنان هستند
البته علی امینی ،اسماعیل شاهسوند و ایوب
دکانبحری هم  ۶گلههای این رقابتها
هستن .د
جدول گلزنان لیگ دسته اول فوتبال ساحلی
هفتهپنجم
 ۱۰گل:
یعقوب عبدی (شهرداری دشتی هرمزگان)
 ۸گل
عبدالمهدیتندسر(موجگناوه)
 ۷گل
عباس مالکی (فرش حدادی اصفهان)-
تورج پورپیرعلی (دهیاری صادقآباد
کهگلویهوبویراحمد)
 ۶گل
علی امینی (فرش حدادی اصفهان)-

و هادی زایر ابراهیمی (دریانوردان بوشهر)
 ۳گل
حسن جوادی (دریانوردان بوشهر) -وحید
نجاریان (موجسواران ساحل چالوس)-
احمد محمدی (شهرداری دشتی هرمزگان)
 ۲گل
جعفر غالمی و احسان سلمان(موج گناوه)
– محمدامین ایزدی ،حامد بهارلویی و علی
قآباد کهگلویه و
بهارلویی(دهیاری صاد 
بویراحمد) -علی اصغر کیا ،علی صالحی و
آرشبالهمقدس(موجسوارانساحلچالوس)-
 ۱گل
احمد دهقان ،محسن فتوت و غالمرضا
سامخانی (موج گناوه) -مصطفی رضایی،
علی قاسمی ،رضا شیری و مصطفی هادیان
(فرش حدادی اصفهان) -رضا گنجعلی و
محمد بلوند (دهیاری صادقآباد کهگلویه
و بویراحمد) -ایمان گورکی (دریانوردان
بوشهر) -سهیل سلیمانی ،میالد خسروی،
مهرداد بهنامی و سفید سعدی زاده (موج
سواران ساحل چالوس) -خالد رسا،
یوسف احمدی ،علی قاسمی و عثمام
صادق (شهرداری دشتی هرمزگان)

مالک خونه به خونه:

با تشکر از عادل فردوسی پور؛
از لیگ یک انصراف می دهیم

قاسم حسن زاده مالک باشگاه خونه به
خونه بابل اعالم کرد باتوجه به اتفاقات
امشب رخ داده در برنامه به صورت قطعی
از تیمداری در فوتبال ایران کنار خواهد
کشید.
به گزارش پیام عسلویه حسن زاده با انتشار
بیانیه ای اعالم کرد باتوجه به قدرت بیش
از حد قدرتمندان فوتبال در ایران عطای
فعالیت در تیمداری را به لقایش خواهد
بخشید؛ اشاره او به برنامه  ۹۰امشب است
که به گفته او که در آن عادل فردوسی پور
موفق به پخش گزارشی که درباره اتفاقات
مربوط به هفته آخر لیگ دسته اول نشد.
حسن زاده در این بیانیه چنین آورده است:
ضمن عرض سالم خدمت مردم شریف
مازندران و شهر بابل و فوتبال دوستان
سراسر کشور ،بدین وسیله ضمن تشکر
از آقای عادل فردوسی پور بابت زحمت
تهیه برای تولید برنامه مربوط به بررسی

ادعاهای تیم خونه به خونه درباره اتفاقات
هفته آخر لیگ دسته اول کشیده بودند و
باتوجه به پخش نشدن این برنامه ،همین
جا اعالم میکنم خونه به خونه فعالیتی در
فوتبال ایران نخواهد داشت .اگر چه امروز
هواداران بابلی با حضور در ورزشگاه ما را
شرمنده خود کردند.
دل من امشب برای عادل فردوسی پور
سوخت .او با وجود وقتی که برای تهیه
برنامه اش گذاشته بود ،موفق به پخش آن
نشد تا ما ایمان بیاوریم حریف قدرتمندان
فوتبالایراننخواهیمشد.بنابراینباتوجهبه
جمیع جهات ،انصراف خود را از تیمداری
اعالم کرده و تاکید میکنم فعالیتی در عرصه
باشگاه داری نخواهم داشت.
البته از نظر من این یک شکست نیست
بلکه پیروزی فوتبال و طرفداران فوتبال و
مردم شریف شهر بابل است که تا انتهای
فصل از تیم خود و نتایج آن حمایت کردند.

صفحه ورزشی روزنامه پیام عسلویه
منتظر پیامها ،انتقادها ،و پیشنهادات شما خوانندگان گرامی
می باشد .سوژه ها و هرگونه اظهارنظر خود را به شماره
 09359866922ارسال نمائید.

