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بهمن ساالری زننده تک گل سه امتیازی شاهین در تبریز:

به لیگ برتر نزدیک شدیم
مهاجم تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر گفت :با حمایت مردم بوشهر
میتوانیم برای صعود به لیگ برتر امیدوار باشیم.
بهمن ساالری ،مهاجم تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر پس از به ثمر
رساندن گل  3امتیازی تیمش در دیدار با شهرداری تبریز اظهار داشت:
تیم ما خیلی خوب بازی کرد و این گل  3امتیازی حاصل زحمات همه
بچهها بود که با ضربه من به ثمر نشست.
وی در رابطه با اینکه محمود فکری خوشحالی بعد از گل این بازیکن را
نیمهتمام گذاشت گفت :آقای فکری با در آوردن پیراهن خیلی مخالف
است اما من بر اساس اعتقادی که داشتم عکس شهید ابراهیم هادی را
نشان دادم .امیدوارم آقای فکری هم من را بخشیده باشد و این اتفاق در
آیندهتکرارنمیشود.

payameasalooye@gmail.com
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استعفای سرمربی پرسپولیس گناوه
پذیرفته نشد
اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس گناوه استعفای نادر جعفری
سرمربی این تیم را که در رقابت های لیگ دسته دوم کشور حضور
داردنپذیرفتند.
به گزارش پیام عسلویه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گناوه روز پنجشنبه
به خبرنگار ایرنا گفت :در جلسه اعضای هیات مدیره این تیم که با
حضور کلیه اعضا در خصوص بررسی استعفای سرمربی و مشکالت
تیم تشکیل شد آنان مخالف و حمایت خود را از وی اعالم کردند.
نصراهلل خواجه گیری افزود :تمرینات این تیم برای دیدار با نیروی زمینی
در تهران با جدیت پیگیری و با حمایت قاطع اعضای هیات مدیره از
سرمربی و بازیکنان امیدواریم با بردی شیرین از این دیدار برگشته و
تقدیم هواداران و مردم خونگرم این شهرستان کنیم.
نادر جعفری منفرد سرمربی این تیم پس از باخت مقابل شهدای بابلسر
در مقابل سکوی تماشاگران حاضر و خداحافظی خود را اعالم کرده بود.
پرسپولیس گناوه که امتیاز یک تیم خوزستانی را خریداری و در لیگ
دسته دوم کشور حضور یافته در دور رفت این رقابت ها با کسب نتایج
خوب در رده دوم قرار داشت و امید زیادی به صعود به لیگ دسته اول
کشور داشت اما با نتایج ضعیفی که در دور برگشت گرفته وضعیت
خوبی ندارد و با  19امتیاز در رده دهم گروه  13تیمی قرار گرفته است.
پرسپولیس گناوه به عنوان یکی از نمایندگان استان بوشهر در رقابت های
لیگ دسته دوم کشور حضور دارد.

خبـــــر

مهدی طارمی:

بگذارند ابزی های تیم میل متام شود بعد هر چه خواستند بگویند!
مهدی طارمی که در جام ملتها بازیکنی آماده نشان داده
و زوجی خطرناک در کنار سردار آزمون برابر
حریفان شکل داده ،با دریافت کارت زرد
مقابل چین ،دیدار نیمه نهایی برابر ژاپن را از
دست داد تا با ناامیدی بزرگی در پایان بازی
برابر خبرنگاران حاضر شود و البته امیدوار
باشد همتیمیهایش با شکست ژاپن در فینال
حاضرشوند.
طارمی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص
صحنه منجر به دریافت کارت زرد دومش و
محرومیت از دیدار بعدی ایران گفت :خطا
که بود اما واقعا قصدی نداشتم و خیلی بد
شد .حاال نمیشود صحنه را دوباره ببینند و
کارتم را پس بگیرند؟ (با خنده)
وی ادامه داد :داور قطری را کامال میشناختم
و حداقل هفت و هشت بار بازیهای ما را
قضاوت کرده بود .اول بازی میخواستم بروم و
به او بگویم کارت دارم و حواسش باشد و محرومم
نکند .اما خدا لعنت کند رامین رضاییان را .او گفت و
نگذاشت بروم و گفت بیشتر احتماال روی تو زوم میکند.

طارمیالبتهگالیهشدیدینسبتبههوادارانداشتوگفت:
این بازی یک تورنمنت است و بازی داریم اما بعضیها واقعا
دل آدم را به درد میآورند .ما یک بازی گل نزدیم(عمان).
اما همین کنار زمین و در جریان بازی هر کدام یک چیزی
میگفتند؛ یک نفر میگفت خیریت ،یک نفر فحش و یک
نفر یک توهین دیگر .من االن تمام تالشم را برای تیم ملی
میکنم و ممکن است یک بازی هم توپمان گل
نشود اما ما تیم ملی هستیم و نیاز به حمایت
داریم .خدا این پندار (خمارلو) را هم
لعنت کند که آن خیریت
را در دهنم
گذاشت!
من
بر ا ی
هم
تیم ملی تمام تالشم را
تمام شود و
میکنم .اصال بگذارند بازیها
بعد هر چه خواستند بگویند! اما االن وقت حمایت
و روحیه دادن به تیم ملی است و واقعا دل آدم
میگیرد که داخل زمین هم که رد میشوی هر
تماشاگری یک چیزی به آدم میگوید.

اما اینقدر برای ما قضاوت
کرده بود که شاید اگر
میرفتم این شکلی
نمیشد.

پاسخیبهپویششبکههایاجتماعیبراییافتنمجری۹۰

ساالری در مورد عملکرد تیمش در این بازی نیز خاطرنشان کرد :دیدارمان
مقابل شهرداری تبریز بازی خوبی بود .در نیمه اول موقعیتهای بیشتری
نسبت به تیم حریف داشتیم و میتوانستیم به گل برسیم اما بدشانسی
باعث شد توپهایمان گل نشود.
مهاجم شاهین شهرداری تبریز ادامه داد :در نیمه دوم و روی تک موقعیتی
که به دست آمد توانستیم دروازه شهرداری را باز کنیم .فکر میکنم با توجه
به موقعیتهایی که ایجاد کردیم ،استحقاق این پیروزی را نیز داشتیم.
شهرداری تبریز هم خوب بازی کرد و به آنها خسته نباشید میگویم.
وی در پاسخ به این سؤال که تیمش تا چه میزان به صعود امیدوار است،
گفت :با این برد به  3امتیازی تیم دوم جدول رسیدیم .در بازی بعدی
میزبان فجر خواهیم بود و شرایطمان در آن دیدار بهتر است .در نهایت
امیدوارم با حمایت مردم بوشهر بتوانیم به لیگ برتر صعود کنیم.
جناب آقای فکری آیا تاج ،ساکت ،کفاشیان ،گرشاسبی و  ....که در نقش
مدیرفوتبالحاضرشدندفوتبالیبودند؟برایرسیدنبهروزهایبهترباید
جامعهشناسی موقعیت را هم مرور کنیم .شهردار یک شهر با هماهنگی و
حمایت شورای شهر شاهین را برای اوج گرفتن حمایت کردند و شما
هرگز قدر این موقعیت وحمایت را ندانستید.هواداران شاهین ،آرزوی
هر مربی در ایرا ن است .بعضی مربیان فوتبال ما برای بلند پروازی های
ل میکنند و توپ را خیلی ماهرانه به زمین دیگران
خود ،دیگران را سیب 
میاندازند.
جناب محمود فکری عزیز! روزی که حمید کللیفرد شاهین را به لیگ
برتر هدایت کرد تیم را برای سقوط نکرد ن بسته بودند اما چنان با غیرت
بازی کردند که نامشان در تاریخ ماندگار شد و حمید کللیفرد در اذهان
جادوانه شد .لطف کنید فقط خودتان را نبینید .شما سرمربی تیمی هستید
که استانی آن را دوست دارد .کمی منش برانکو ایوانکوویچ داشته باشید.
شش ماه حقوق نگرفت .بازیکنانش پانزده درصد دریافتی داشتند اما
هرگز نه خودش چیزی گفت نه اجازه داد تمرکز بازیکنانش به هم بریزد.
متاسفانه ثبات در بین مربیان ما نیست آماده هستند تیمی به آنها پیشنهاد
بهتری دهند سریع این تیم را رها میکنند و میروند .شما در استقالل
بهترین دوران فوتبال خود را گذراندهاید ملی پوش بوده اید آیا این روزها
را ندیدهاید ،آیا به عنوان کاپیتان استقالل ،مدیریت باشگاه که وزیر ورزش
یا رئیس سازمان تربیت بدنی سابق مسولیت اصلی آن را بر عهده داشتند
ب میکردید؟ نه جناب فکری عزیز ،هرگز احساسات مردم
اینگونه خطا 
و هواداران شاهین را درگیر این قضیه نکنید.
آیا اگر در استقالل هم بودید اینگونه به مدیران و حامیان مالی میتاختید؟
ی یا شفافیت نیست .این فرار به سمت جل و نام دارد .اگر
این رکگوی 
باختی یا شکستی رخ میدهد باید بدانیم که ابتدا فنی بررسی کنیم بعد به
سراغ مسائل دیگر برویم .یادمان باشد شهردار با تمام توان با حمایت و
همکاری شورا مصوبات کمک به شاهین را انجام دادند و این مصوبه به
کمیته انطباق ارجا ع داده میشود و پس از تایید قابل پرداخت میباشد.
شهردار این شهر نمیتواند مسئول بلند پروازی های شما باشد لطف
نمایید اینگونه با هیچ شخصی برخورد ننمایید .در شاهین بوشهر مربیان
و بازیکنان بزرگی حضور داشته اند و از زیباترین خاطرات زندگی شان
بازی در این تیم همیشه ماندگار است .جناب محمودخان فکری عزیز!
لطفا توپ را به زمین دیگران نیاندازد

ورزش

چراعادلخانهنشینشد؟

امیرمحمدسلیمانی :درشبکههایاجتماعیازپیدانشدن
عادل فردوسی پور در حوالی جامجم حرف می زنند .این
که او کمتر در صدا و سیما حضور پیدا می کند و برنامه
هایی که با نام او می شناسیم حاال توسط سایر مجری
های رسانه ملی ساخته می شوند .همه قبول دارند او
گزارشگرخوبیاستوتهیهکنندهایخوبتر.اماغیبت
او در تلویزیون ربطی به اختالفاتش با صدا و سیما ندارد.
عرف ورزشی های تلویزیون حکم می کند گزارشگری
که برای بازی های تیم ملی به مسابقات اعزام می شود،
معموال همه رقابت های ملیپوشان را گزارش خواهد
کرد .اگر در مسابقات پیشین صدای مزدک میرزایی یا
جواد خیابانی با تاخیر یا قطعی مواجه می شد ،امسال
و در جام ملت های امارات چنین اتفاقی رخ نداد و رخ
نخواهد داد .چرا که صدا و سیما هزینه زیادی کرده تا
باکس گزارشگری را برای حضور محمدرضا احمدی
تدارک ببیند .خرید باکس گزارشگری ،این بار برخالف
سیاست های پیشین صدا و سیما بود .فراموش نکنیم که
در جام جهانی و بازی های آسیایی هیچ خبرنگاری از
ایران به عنوان گزارشگر در محل برگزاری مسابقات

حضور نداشت .حتی در جام جهانی  2014هم وقتی
هزینه های حضور مزدک میرزایی برای حضور در
مسابقات به درستی تامین نشد ،او از باکس گزارشگری
برزیل اخراج شد.
به نظر نمی رسد عادل مشکلی با تلویزیون داشته باشد.
او دومین بازیاش را هم در این مسابقات گزارش کرد.
جام ملت ها هیچ وقت برای فردوسی پور مسابقات
جذابی به حساب نمی آمد و هر چه قدر او اشتیاق زیادی
برای تدارک برنامه از جام جهانی و یورو داشت ،در روز
هایی که آسیایی ها بازی می کردند ،کمتر به تلویزیون
می آمد .حتی احسان شیعه ،مدیر شبکه ورزش ،از
درخواست شخصیاش از عادل فردوسی پور برای
گزارش بازی های جام ملت ها هم گفته بود .حضور
عادل در شبکه ورزش هم اتفاق عجیبی نیست .او برنامه
«فوتبال  »120یکی از جذاب ترین و پر مخاطب ترین
برنامه های شبکه ورزش را تهیه می کند و حضورش
روی صندلی گزارشگری این شبکه آن هم در شرایطی
که بازی های ایران توسط محمدرضا احمدی ،یکی از
معدود گزارشگران با کیفیت تلویزیون پوشش داده می

شود ،به نظر منطقی است.
سیاست های تلویزیون هم همیشه به گونه ای بوده که
رویدادهایمختلففوتبالیرابهگروههایمتعددرسانهای
بسپاردتاهمهسلیقههادرصداوسیمامشاهدهشوند.برای
مثال در جام ملت های قبلی ،رضا جاودانی و محمدرضا
احمدی که حاال زوج ثابت برنامه «گزارش ورزشی»
شبکه سه هستند به عنوان مجری در تلویزیون حضور
داشتند .حساسیتهاییکهنسبتبهاختالففردوسیپور
با شبکه سه وجود دارد ،باعث شده تا برخی هنرمندان به
غیبتمجریبرنامه 90درتلویزیونشکایتداشتهباشند.
شکایتی که منطقی به نظر نمی رسد ،وقتی به یاد بیاوریم
نهتنهابرنامهبررسیجامعلیگبرتر،بلکهفوتبال 120هم
بخشمهمیازوظایفسنگینعادلاست.برگزاریجام
ملت ها در فصل امتحانات ،دورانی که برای فردوسی پور
سرشار از طرح سوال و تصحیح امتحان ها بود هم مزید بر
علتشدتاسرشناسترینچهرهورزشیتلویزیونمدت
بیشتریاز قابهایرنگیدورباشد.
اما چرا جای خالی عادل به چشم می آید؟ اگر جواد
خیابانی نمی تواند از فضای احساسی و اشکآلود و البته
پر اشتباهش فاصله بگیرد ،اگر استودیو شبکه ورزش در
امارات با وجود همه مهمان های باکیفیتش باز هم بی
کیفیت است و اگر برنامه محمدحسین میثاقی با وجود
نزدیک بودن به مدیوم برنامه های عادل هنوز هم در
فضایی مشابه با برنامهاش در شبکه ورزش پخش می
شود ،هیچ ارتباطی با عادل ندارد .این سوال را باید
صداوسیما پاسخ دهد .پاسخی که یک حقیقت تلخ دارد؛
بخش ورزشی تلویزیون به جز عادل فردوسی پور ،مهره
ای را برای بازی کردن در باالترین سطح رسانه ای ندارد.
اینکهچراکوچکترینهوادارفوتبالهمبادیدنتفاوت
برنامه های عادل با جواد خیابانی و مهدی توتونچی حق
را به استاد دانشگاه شریف می دهد ،به استاندارد های
تلویزیون باز می گردد و تقصیرکار باز هم فردوسی پور
نیست .در روزگاری که فوتبالیست سابق با حرف های
نژادپرستانه مقابل آنتن زنده ،مجری ورزشی شناخته می
شود ،غیبت عادل حتی به دالیل شخصی هم بیش از حد
به چشم می آید.

امتیازآورترین زوج آسیا؛ شمشیرهای بدون غالف
محرومیت مهدی طارمی از بازی نیمه
نهایی با ژاپن ،خبر تلخی برای تیم ملی
بود .طارمی باز هم بخاطر خصوصیات
عجیبش کار دست ایران داد و در بازی
بزرگ نیمه نهایی ،کیروش او را در
اختیار نخواهد داشت .در لیست تیم ملی
بازیکنان آمادهای مثل ترابی و قدوس
برای جانشینی طارمی وجود دارند اما او
در این جام نشان داد کیفیتی ،متفاوت با
بسیاری از بازیکنان آسیایی دارد.
مهدی طارمی در این جام ،روی  ۶گل
تاثیر گذاشته است .فقط معز علی ستاره
قطر با  ۷گل و یک پاس گل ،توانسته
بیشتر از او گل بزند و گل بسازد .آن
هم در حالی که طارمی ،مقابل عراق
استراحت کرد و در بازی با یمن خیلی
زود تعویض شد .طارمی در مجموع
 ۳۶۳دقیقه به میدان رفته و برای هر گل
یا پاس گل ،فقط  ۶۰دقیقه زمان الزم
داشته است.
طارمی در بازی اول با یمن دو گل زد.
گل اول او ریباند شوت آزمون بود و
گل دومش ،با ضربه سر زده شد .امروز
هم طارمی ،گل اول ایران را روی پاس
عالی آزمون زد .گلسازیهای طارمی،
به اندازه گلزنی او پررنگ بودند .در
بازی با یمن طارمی پاس گل آزمون را
برای او فرستاد .بازی با عمان ،پنالتی که
گرفت ایران را از زیر فشار خارج کرد و
دژاگه توانست گل دوم را بزند .امشب

دشتستان قهرمان مسابقات
بسکتبال انتخابی سه نفره
زیر  ۱۸سال دختران استان بوشهر

این مسابقات با حضور  12تیم در شهر بوشهر برگزار
گردید  ،که در پایان یم بسکتبال دشتستان  Aتوانست
در فینال با نتیجه  ۱۶بر  ۶بر رقیب بوشهری خود غلبه
کند و به مقام اول این مسابقات دست پیدا نماید.هیات
دشتستان با حضور سه تیم  Aو  Bو  Cدر این مسابقات
شرکت نمود که هر سه تیم به مرحله ی پلی اف این
مسابقات راه یافتند و در پایان تیم پرقدرت هیات
دشتستان  Aتوانست بر همه ی رقیبان خود فائق آمده
و جام قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود نماید.
تیم های مخبر و باژوند بوشهر دوم و سوم شدند

بانوی تیرانداز دشتستانی به اردوی
تیم ملی دعوت شد
با اعالم کادر فنی این اردو از دیروز سه شنبه  2بهمن
ماه آغاز و تا  8این ماه ادامه خواهد داشت 14.تیرانداز از
 9استان کشور متشکل از ،محمد احمدی ،سارامیرابی،
درسا عرب شاهی ،امیر جوهری خو از تهران ،هانیه
رستمیان از مازندران ،گلنوش سبقت الهی از اصفهان،
جواد فروغی از ایالم ،وحید گل خندان از فارس ،مینا
قربانی از همدان ،مصطفی نصیری و محمد علی پساویده
از البرز ،محمد رسول عفتی از کرمانشاه ،نوشین پی
خسته از بوشهر و نگین سادات شمسی نژاد از خراسان
رضوی نفراتی هستند که به این اردو دعوت شدند.گفتنی
است ورزشکاران تپانچه کشورمان تحت نظر کادر فنی و
هدایت الکساندر سماکین به تمرین می پردازند.

موفقیت مربی بوشهری در دوره
مدرسی فدراسیون دو چرخه سواری
مازیار فرزاد مسئول کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون
دوچرخه سواری در خصوص برگزار اولین دوره تربیت
مدرس گفت  :فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری
اسالمی ایران(کمیته آموزش و پژوهش) با هدف باال
بردن سطح کمی  ،علم روز  ،نحوه تدریس نوین و
پوشش تمامی مناطق کشور اقدام به برگزاری یک دوره
تربیت مدرس نمود.فرایند این دوره با فراخوان از تمام
هیئت استانهای کشور آغاز شد که تعداد  40نفر تقاضای
خود را برای حضور ارسال نمودند  .پس از بررسی
های الزم در جلسات کمیته آموزش و تاییدیه کمیته
فنی فدراسیون نهایتا تعداد  16نفر با توجه به محدودیت
تعداد و استانداردهای کالس حضور پیدا کردند و مورد
آموزش توسط مدرس بین المللی لیموچی و باقریان
(مدرس فنی) قرار گرفتند که توانستیم سر فصل های
آموزش مربیگری درجه  3را به صورت یک پارچه ،
نحوه استفاده از ابزارهای کمک آموزشی و آئین کالس
داری را به صورت هماهنگ با استانداردهای روز دنیا
برای سطح تمامی کالس ها در سراسر کشور پیاده سازی
نماییم.این کالس در محل کمپ تیم های ملی دوچرخه
سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.
در این دوره آموزشی فرید دهدشتی این دوره را از استان
بوشهر با موفقیت پشت سر گذاشت

مسابقات چهار جانبه والیبال نشسته
به یاد زنده یاد محمد زرین در بوشهر
مسابقات چهار جانبه والیبال نشسته به یاد زنده یاد محمد
زرین سر مربی شایسته و با اخالق والیبال نشسته استان
با حضور استان های فارس  ،هرمزگان ،یاسوج  ،بوشهر
پنجشنبه و جمعه  ۴و  ۵بهمن ماه  ۹۷در سالن ورزشی
جانبازان برگزار می شود.افتتاحیه بازیها  :پنج شنبه ۴بهمن
ماه  ، ۹۷ساعت  9صبح برگزار خواهد شد.همچنین
اختتامیه و برگزاری مراسم و اهدا جوائز به ورزشکاران و
رونمایی از تصویر زنده یاد محمد زرین و اهدا به خانواده
ایشان جمعه مورخ ۵بهمن ماه ساعت ۱۱:۰۰صبح برگزار
می شود.

هم دقایق پایانی بازی ،طارمی خودش
توپ را از مدافع چین ربود و با پاسی
دقیق ،انصاریفرد را در موقعیت تک به
تک قرار داد.
بعد از معز و طارمی ،سردار آزمون دیگر
بازیکن ایران با تاثیرگذاری روی  5گل
در رده بعدی قرار دارد .آزمون  ۴گل زده
و یک پاس گل داده و در غیاب طارمی،
مقابل ژاپن وظایف سنگینتری خواهد

داشت .سردار آزمون مقابل یمن یک گل
زد .مقابل ویتنام با دابلی که کرد ،ایران را
به پیروزی رساند .امروز و در بازی با
چین هم او روز فوقالعادهای داشت و با
دو توپ ربایی ،یک گل زد و یک گل
برای تیم ملی ساخت.
سه گل تیم ملی هم ،حاصل همکاری
مشترک طارمی و آزمون بودهاند .بازی
اول مقابل یمن ،طارمی پاس تک گل

آزمون را داد و گل اول طارمی ،روی
ریباند شوت آزمون زده شد .امروز هم
گل اول تیم ملی با پاس آزمون و ضربه
نهایی طارمی بدست آمد .آزمون بازی
بعد با ژاپن ،باید بدون طارمی بتواند
حریف بزرگ ایران را کنار بزند ،تا
دوباره در بازی فینال ،زوج او و طارمی
برای پایان حسرت  ۴۳ساله تیم ملی
شکلبگیرد.

موفقیت وزنه برداران استان در
مسابقات انتخابی تیم ملی
رقابت های وزنه برداری قهرمانی کشور انتخابی تیم
ملی با حضور  30تیم در قالب 500ورزشکار به میزبانی
شهرستان امیدیه در حال برگزاری است که اعضای تیم
استان در این رقابت ها یعقوب پشوتنی وزنه بردار دسته
 61کیلوگرم به  3نشان طال ،اسحاق ذعاب در دسته 74
کلیو گرم به سه نشان برنز و ابوالفضل خردبین مقدم در
دسته  76کیلو گرم به  3نشان برنز رسیدند.

