6

www. payameasalooye.ir

payameasalooye@gmail.com

سال سیزدهم شماره  1150سه شنبه  27فروردین ماه 1398

ورزش

هفتهاوللیگبرترفوتبالساحلی

استارتدریانوردانبابرد
در روز هت تریک ندومی

امروز اوج حساسیت در ورزشگاه شهید بهشتی

یک نفس شاهین را حمایت کنید تا لیگ برتری شود
امروز هفته سی و دوم لیگ دسته اول
فوتبال ایران برگزار می شود و شاهین
شهرداری بوشهر در یک بازی خانگی
و حساس به مصاف ملوان بندر انزلی
خواهد رفت.
به گزارش پیام عسلویه این جدال شمال
و جنوبی در حالی برگزار می گردد که
تیم بوشهری برای رسیدن به لیگ برتر
باید سه امتیاز مهم بازی امروز را کسب
کند.شاهین شهرداری با هدایت عبداهلل
ویسی  48امتیازی است و مقابل ملوانی
قرار میگیرد که استرس سقوط یا صعود را
ندارد اما برای ارائه یک بازی جوانمردانه
راهی بوشهری شده اند.
این بازی حساس است ،خیلی هم

حساس و باید چشم انتظار حضور بیش
از  10هزار هوادار بوشهری در ورزشگاه
شهید بهشتی بود تا با یک برد شیرین
شاهین شهرداری به نزدیکی های لیگ
برتربرسد.
در سوی مقابل تیمی با قدمت زیاد از
شهر انزلی بنام ملوان وارد زمین می شود
.ملوان در این فصل با پورغالمی شروع
کرد اما اکنون محمد احمدزاده روی
نیمکت انزلی چی ها قرار دارد که دو
فصل پیش سرمربی شاهین شهرداری
بوشهر هم بود و باید انصاف را در مورد
وی رعایت کرد که چند بازیکن جوان
و مستعد را به تیم بزرگساالن شاهین
رهسپار کرد.

ملوان درست که نگرانی بابت سقوط
ندارد اما بدون تردید همانگونه که هفته
پیش آلومینیوم اراک را مغلوب کرد برای
شگفتی سازی در خانه شاهین انگیزه های
الزم را دارد.
شاهین شهرداری بوشهر و سرمربی
جوان آنها یعنی عبداهلل ویسی به خوبی
می داند برای بردن ملوان سرحال این
هفته ها کار سختی در پیش دارند.ویسی
که هفته گذشته در آخرین دقایق برد را با
تساوی مقابل مس رفسنجان عوض کرد
حاال باید سه امتیاز بازی ملوان را بگیرد تا
بوشهری ها یک بار دیگر به دروازه های
لیگ برتر نزدیک شوند.
این بازی تا دلتان بخواهد سوژه دارد.

هجوم ایرانی ها به صفحه مرد آلمانی

دانیال ماهینی بازیکن بوشهری و سرباز
ملوان انزلی در حساس ترین زمان ممکن
روبروی تیم شهرش قرار میگیرد .محمد
احمدزاده سرمربی سابق شاهینی ها که او
را کنار گذاشتند هم از جمله سوژه های
باز است.
اما شاهین در این بازی یار دوازدهمی
دارد که می تواند بال پروازش لقب
بگیرد.هواداران در این  90دقیقه باید فقط
تشویق کنند و تا دقیقه آخر تیم بوشهری
را حمایت کنند.نقش هواداران در این
بازی بسیار حساس است .آنچه مشخص
است یک بازی سراسر حساس را در
پیش داریم و بوشهری ها باید متحد و
یکصدا تیم شهرشان را تشویق کنند.

آلمانی انتخاب فدراسیون ایران خواهد بود و این سرمربی
به زودی هدایت ایران را بر عهده می گیرد تا مسئولیت
های مهمی از جمله صعود به جام جهانی  2022را به
انجام برساند.همچنین یکی از فعاالن بازار نقل و انتقاالت
هم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی این مسئله
را تایید کرده و از یورگن کلینزمن به عنوان سرمربی بعدی
تیم ملی ایران یاده کرده است  .

کلینزمن سرمربی تیم ملی می شود؟

یکی از بازی های مهم تاریخ ایران ،جدال با آلمان در جام
جهانی  ۱۹۹۸بود .در آن بازی کلینزمن کاپیتان آلمان بود و
دروازه احمدرضا عابدزاده را هم باز کرد.

پس از مدتها دوباره نام یورگن کلینزمن به عنوان یکی از
نامزدهای جدی هدایت تیم ملی مطرح شده است.
معمای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با ورود یک
نام جدید ادامه خواهد یافت؛درست مثل یک بازی پانتومیم
که جماعتی کثیر مشغول حدس زدن نام نهایی هستند.
از زمان جدایی کارلوس کی روش از فوتبال ایران  ،اسم
بازی طبیعی مخاطبان در سکوت فدراسیون فوتبال هرروز
به اخبار سمت و سویی داده و حاال پس از هروه رنار
سرمربی فرانسوی و درحالیکه پیش از این نیز نام هایی
از جمله فلیکس سانچز ،لوران بالن و ...یکی دیگر از
مربیان سرشناس مطرح شده است ،امروز بحث تازه ای به
راه افتاده؛نام جدید یورگن کلینزمن است که شغل آخراو

پارس جنوبی جم همچون دیدارهای
گذشته برای بازی با سپیدرود رشت
نیز چند بازیکن اصلی اش را در
اختیار ندارد.
پارس جنوبی در شرایطی در هفته
های گذشته به میدان رفته که در هر
بازی تعدادی محروم و مصدوم در
جمع این تیم حضور داشتند و مهدی
تارتار هیچ گاه تیمش را با نفرات
کامل به زمین نفرستاده است.
به عنوان مثال در بازی هفته گذشته
با نفت آبادان  7بازیکن کلیدی پارس
جنوبی در ترکیب این تیم غایب
بودند .در آن مسابقه شهرام گودرزی

سرمربیگری تیم ملی آمریکا بوده است .ستاره پیشین تیم
ملی آلمان و سرمربی سال های نه چندان دور ژرمن ها
و بایرن مونیخ ،ابتدا توسط مازیار ناظمی به عنوان یک
کاندیدا برای این پست بسیار مهم معرفی شد .اما پس از
مدتی جریان های خبری درباره این موضوع فروکش کرد
و مسئوالن فدراسیون فوتبال هم اعالم کردند که انتخاب
سرمربی در آینده ای نه چندان دور صورت می گیرد.
حاال در روزهایی که مهدی تاج از تعویق این انتخاب تا
ماه جوالی (تیر ماه) به دلیل نامعلوم بودن تعداد تیم های
جام جهانی  2022خبر داده ،بار دیگر یکی از نام های
اولیه به عنوان گزینه جدی سرمربیگری تیم ملی سر زبان
ها افتاده است .برخی منابع می گویند که یورگن کلینزمن

و عماد میرجوان به دلیل محرومیت
و فرزاد حاتمی ،متین کریم زاده،
سعید محمدی فر ،محسن خاکسار و
حسین پورامینی به دلیل مصدومیت
نتوانستند تیم شان را همراهی کنند.
حتی کار به جایی رسید که در بازی
با نفت دو دروازه بان ذخیره به نام
های احمد گوهری و سینا حاج وند
روی نیمکت ذخیره نشستند.
این شرایط اما ظاهرا برای پارس
جنوبی ادامه دار خواهد بود؛ مهدی
تارتار برای بازی این هفته مقابل
سپیدرود رشت نیز ابراهیم صالحی را
به دلیل محرومیت در اختیار ندارد.

این شایعات باعث شده که مردم ایران هم در فضای
مجازی به صفحه این مربی آلمانی بروند و به نوعی به
سبک خود از وی در فضای مجازی استقبال کنند.اما
درشرایطی که کاربران سرگردان و مخاطبان فوتبال ایران به
سبک خود به دنبال کشف حقیقت اند،فدراسیون فوتبال
کوچکترین عالقه ای به اطالع رسانی دراین باره ندارد
اگرچه حاال قطعی است که با کلینزمن گفت و گوهایی
صورت گرفته است .بازیکن بزرگ و جذابی که هفته
گذشته در افتتاحیه ورزشگاه جدید تاتنهام حاضر بود و
با لباس دو تیم اینتر و اسپرز به میدان رفت.
پرنده سابق خط حمله فوتبال آلمان که یکی از مهمترین
بازیکنان تاریخ این کشور نیز محسوب می شود اگرچه
در مربیگری سابقه سیاه و سفیدی دارد اما می تواند
یک گزینه جذاب برای فوتبالدوستان ایرانی باشد.البته
اوهمیشه شیفته زندگی در آمریکا بوده و همین موضوع
حضور او در ایران را کمی باورناپذیرتر می کند.
کلینزمن قبال در هیبت سرمربی تیم ملی آلمان به ایران سفر
کرده و البته و یک بار نیز با لباس تیم ملی این کشور در
جام جهانی به ایران گل زده است .اما اولین و مهمترین
ارتباط ایران و کلینزی به واکنش او بعد از زلزله رودبار و
منجیل در روزهای برگزاری جام  1990مربوط است که
از جامعه جهانی فوتبال بابت بی توجهی به این فاجعه
انسانی انتقاد کرد.

یورگن کلینزمن در سال  2004به عنوان سرمربی تیم ملی
آلمان برای دیدار دوستانه با ایران به ورزشگاه آزادی آمد.

همچنین هنوز وضعیت مصدومان
پارس به طور دقیق مشخص نیست
و احتمال دارد آنها به بازی روز
جمعه نیز نرسند.
غیبت بازیکنان کلیدی این روزها به
یکی از دغدغه های اصلی کادرفنی
پارس جنوبی تبدیل شده و باید
دید تارتار و همکارانش برای بازی
حساس پیش رو با سپیدرود چه
تدبیری برای عبور از این بحران
خواهند داشت.
گفتنی است؛ پارس جنوبی از ساعت
 19روز جمعه  30اردیبهشت میزبان
سپیدرود رشت است.

اتراتر و دغدغه
غیبتابزیکنان
کلیدیمقابل
سپیدرود

هفته اول لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران برگزار شد و دریانوردان
بوشهر در اولین بازی موفق به کسب سه امتیاز شیرن گردید.
به گزارش فوتبال بوشهر تیم جوان و یکدست بوشهری در این
بازی با نتیجه ۶بر ۲شهید جهان نژادیان آبادان را شکست داد
که در این مسابقه رضا ندومی جوان با شماره  ۱۰هت تریک
کرد.ایمان گورکی،علی عادلی و حسن جوادی دیگر گلزنان
تیم طبیب نژاد بودند.
این بازی در ورزشگاه ساحلی شهر بوشهر واقع در جاده
ساحلی برگزار شد و حضور عالقه مندان به فوتبال در اولین
بازی تیم بوشهری از نکات بارز مسابقه بود.
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شکستپارسجنوبیدراولینگام

آخرین خبرها از اردوی شاهین شهرداری

متاشای بازی رایگان شد

بوشهری ها رکورد لیگ یک را می شکنند؟۱
شاهین شهرداری بوشهر تنها نماینده استان بوشهر در
رقابتهای لیگ دسته اول سه شنبه راس ساعت  ۱۷میزبان
ملوان انزلی است که در صورت پیروزی مقابل تیم شمالی ،
نیمی از راه صعود به لیگ برتر را طی خواهد کرد.
به گزارش پیام عسلویه با هماهنگی های صورت گرفته
تماشای بازی برای عالقه مندان به فوتبال رایگان شد تا
شاید بعد از مدتها شاهد یک ورزشگاه لبریز از تماشاگر در
استانبوشهرباشیم.
این بازی از شبکه استانی صدا و سیمای مرکز بوشهر نیز
پخش خواهد شد.
عبداهلل ویسی سرمربی شاهین شهرداری به اتفاق واعظی
مدیر عامل این باشگاه عصر روز یکشنبه راهی شورای شهر
شدند و اعضا به گفتگو پرداختند.
روحیه تیمی شاهینی ها باالست و همه از کسب پیروزی
مقابل ملوان با انگیزه حرف میزنند.
تبلیغات در سطح شهر برای حضور اهالی فوتبال شدت
بیشتری گرفته تا سه شنبه یک روز بزرگ برای فوتبال
بوشهر رقم بخورد.
پیش از بازی مقابل مس رفسنجان درصدی از قرارداد
بازیکنان پرداخت شده و احتمال دارد برای بردن ملوان نیز
پاداش خوبی به آنها پرداخت شود.
اهالی فوتبال به خوبی در ذهن دارند که مدتهاست ورزشگاه
شهید بهشتی بوشهر پر نشده و حتی در رقابتهای لیگ دسته
اول امسال هیچ ورزشگاهی در شهرهای مختلف به صورت
کامل پر نشده و هواداران شاهین در سراسر استان می توانند
با حضور  ۱۵هزار نفره یک رکورد کم نظیر را در رقابتهای
لیگ دسته اول جام آزادگان را به نام خود ثبت کنند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر:

پنج پروژه ورزشی در شهرستان دشتی
تا پایان سال تکمیل می شود

هفته اول رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی با شکست پارس
جنوبی قهرمان سال گذشته همراه شد.
به گزارش فوتبال بوشهر پارس جنوبی که راهی سمنان شده
بود و در ابتدای بازی با سه گل از میزبانش شهرداری سمنان
پیش افتاد اما جوانی بازیکانش کار دست آنها داد و در نهایت
با نتیجه ۶بر ۴بازی را واگذار کردند.
معصومی و میرشکاری هر کدام یک گل و معصومی دو گل
برای پارس به ثمر رساندند.
مایلیکهن به کلینزمن هم حمله کرد؛

مگر او فیل هوا میکند؟
سرمربی سابق تیم ملی
فوتبال ایران گفت :من از
جرگه کارشناسان خارج
شدهام و مدتها است
صحبتی نکردهام ،شاید قبال
در مورد اقتصاد میتوانستم
حرف بزنم ولی االن در
مورد این مساله هم نمیتوانم
صحبت کنم .در خصوص گفته میشود فدراسیون فوتبال در حال
مذاکره با مربیان مختلف برای تیم ملی است و حتی نام کلینزمن هم از
شب گذشته برای هدایت تیم ملی مطرح شده است گفت:مدتها است
در مورد هیچ چیزی صحبت نمیکنم،مردم این همه مشکل دارند و
مشکالت سیل اظهر من الشمس است .وی افزود :این همه مشکل
اقتصادی در این مملکت وجود دارد بعد میگویند کلینزمن بیاید یا
نیاید! مگر کلینزمن فیل هوا میکند؟ اگر شما از من سوال میکنید من
کارشناس نیستم و از جرگه کارشناسان بیرون آمدهام!کارشناس مفاهیم
مختلفی دارد که من در جمع آنها نیستم.شما اصال از من در مورد فوتبال
نپرسید هر چند قبال میتوانستم بگویم در مورد مسائل اقتصادی سوال
کنید االن همان را هم نمیتوانم بگویم .سرمربی سابق تیم ملی ایران
تاکید کرد :مصاحبههای من  20-15سال است که ضبط شده ولی ما
نفهمیدیم که چه زمانی باران بیاید و چه زمانی باران نیاید!ما متوجه
نشدیم کی گرانی می شود و کی ارزانی؟این صحبت ها در آرشیو
وجود دارد ولی از من در مورد فوتبال و این مسائل سوال نکنید.

مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت :پنج پروژه
ورزشی در شهرستان دشتی تا پایان سال تکمیل می شود.
احمد بهروزیان فرد در بازدید از پروژه های ورزشی
شهرستان دشتی اظهار داشت :این پروژه ها شامل خوابگاه
ورزشکاران؛ جایگاه ویژه استادیوم تختی ؛ سالن ورزشی
باغان؛ کلل و چاوشی می باشد.
وی افزود :با عنایت فرماندار شهرستان و تامین اعتبارات
الزم مشکل برخی از پروژه های ورزشی شهرستان برطرف
شد و انشااهلل تا هفته دولت تکمیل می شود.
بهروزیان فرد بیان کرد :جایگاه ویژه استادیوم تختی که نیمه
کاره بود با تامین اعتبارات الزم بزودی تکمیل می شود و
مشکل و کمبود فضا برای هیات های ورزشی نیز با بهره
برداری از این پروژه ها برطرف می شود.
وی تصریح کرد :در دهه فجر امسال نیز استادیوم شماره دو
خورموج افتتاح شد و برای آن نیز پیست دومیدانی استاندارد
پیش بینی شده است.
بهروزیان فرد اضافه کرد :همچنین بزودی عملیات اجرایی
دو سالن ورزشی سقف کوتاه در شهرستان آغاز می شود
که نیازهای چندین هیات ورزشی در در دشتی بر طرف
می شود.
وی اضافه کرد :عملیات اجرایی سالن باغان از محل
اعتبارات نفت شروع شده که تا دهه فجر تکمیل می شود
و پروژه سالن ورزشی روستای چاوشی نیز به مناقصه رفته
و سالن ورزشی کلل نیز به زودی تعیین تکلیف می شود.
بهروزیان فرد گفت :تالش داریم تا پایان سال جاری این پنج
پروژه تکمیل و به بهره برداری برسانیم.
همچنین فرماندار دشتی گفت :دو پروژه ورزشی در شهر
خورموج با اعتبار  ۵۵میلیارد ریال در هفته دولت به بهره
برداری می رسد.
عبداهلل نادری ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه های ورزشی
شهرستان دشتی اظهار داشت :این پروژه ها شامل خوابگاه
ورزشکاران و جایگاه ویژه استادیوم تختی شهر خورموج
می باشد.
وی با بیان اینکه برای تکمیل این پروژه ها  ۵۵میلیارد ریال
اعتبار هزینه می شود اظهار داشت :در حال حاضر پیشرفت
فیزیکی هر کدام از این پروژه ها  ۵۰درصد است .
نادری بیان کرد :جایگاه ویژه استادیوم تختی خورموج
سالیان سال نیمه کاره رها شده بود که با تامین اعتبارات الزم
تالش داریم در هفته دولت تکمیل و بهره برداری برسد.
نادری تصریح کرد :این پروژه در سه طبقه احداث شده
است و هم اکنون نیز از روند کاری مطلوبی برخوردار است.
وی خاطر نشان کرد :خوابگاه ورزشکاران نیز یکی از
مطالبات اصلی ورزشکاران شهرستان بوده که به حمداهلل با
پیگیریهای فراوان این امر تحقق پیدا کرد که برای تکمیل این
پروژه بالغ بر  ۳۰میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.
فرماندار دشتی یادآور شد :علی رغم همه مشکالت در دهه
فجر سال گذشته استادیوم شماره دو خورموج نیز به بهره
برداری رسید .

