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سرمربی شاهین شهرداری بوشهر در گفتگوی اختصاصی با پیام عسلویه:

به موقع خواهم گفت
که آدم های سیایس
اب استفاده از انم شاهین
چکار یم کنند!

برخیاز بیرونتیم
بهقصدتخریبشاهینشهرداری
درحالکارشکنیهستند!

عبداهلل ویسی سرمربی شاهین شهرداری بوشهر در گفتگو
با روزنامه پیام عسلویه پیرامون آخرین وضعیت تیمش
صحبتهای جالبی مطرح کرد.
ویسی ابتدا گفت:یازدهمین سال مربی گری خود را
در لیگ برتر فوتبال ایران تجربه می کنم .از صبای قم
سرمربی گری را شروع کردم و اکنون در خدمت باشگاه

موفقیت تیم هیات روستایی و بازیهای
بومی و محلی شهرستان دشتی در
مسابقاتمنطقهایجنوبکشور
تیم هیات روستایی و بازیهای بومی ومحلی شهرستان
دشتی که بعنوان نماینده استان بوشهر به مسابقات
منطقه ای جنوب کشور اعزام شده بود در پایان دراین
رقابت هادر رشته چوب کشی آقایان مقام اول ودر
مسابقات چوگو مقام دوم را کسب نماید
الزم به ذکر است این مسابقات در کهکیلویه وبا
حضور استانهای اصفهان ،یزد ،خوزستان ،فارس،
کهکیلویه و بویر احمد  ،چهار محال بختیاری و بوشهر
برگزار گردید.

انتشاراتشروع

چاپ کتاب های شما از
یک نسخه تا صد هزار نسخه
صفحه آرایی و طراحی کتاب،
مجله و نشریات ،بروشور و ...
پذیرفته می شود

07733534872

شاهین شهرداری و مردم خوب بوشهر هستم.
وی در مورد مقایسه دوران حضورش در استقالل
خوزستان و شرایط فعلی شاهین اینگونه توضیح داد:من
در استقالل خوزستان پشتم پر بود ،یعنی هیات مدیره
،مدیر عامل و مردم درک کرده بودند که تیم باید در لیگ
برتر بماند و این مهم با حضور عده ای بازیکن گمنام

شکل گرفت اما اکنون در شرایط فعلی این احساس را
در شاهین شهرداری ندارم اما امیدوار هستم این روزها
سپری شود چرا که مجموعه خوبی داریم.
سرمربی شاهینی ها در مورد اینکه چرا اکنون آن حس و
حال ابتدای فصلی که با استقالل خوزستان قهرمان شد
را ندارد تصریح کرد:باید صادقانه با مردم حرف زد و اگر

ورزش

نیاز باشد همه را بازگو می کنم واحساس می کنم برخی
در حال کارشکنی هستند ،از بیرون تیم و آدمهایی با تفکر
سیاسی قصد ضربه زدن به تیم را دارند.بخاطر مقاصد
سیاسی خودشان دوست دارند ما را اذیت کنند اما من
یک ورزشی هستم و اصال آدم سیاسی نیستم و به موقع به
مردم خواهم گفت که بعضی ها دوست دارند با استفاده از
نام شاهین چه کارهایی را انجام دهند.
عبداهلل ویسی این تیم شکل گرفته را بومی ترین تیم
تاریخ استان بوشهر در لیگ برتر دانست و دالیلش را مهم
ارزیابی کرد و گفت:فلسفه کاری من این است که باید
بازیکنان زیر  23سال از همان منطقه باشند.این رویه را
در قم هم اجرا کردم در حالی که خیلی ها می گفتند آنجا
فوتبالیست نیست اما من پیدا کرد.در تهران با پیکان و در
خوزستان نیز ادامه دادم.حتی در اصفهان هم به جوانان
بومی آنجا بها دادم که آنجا به من خندیدند اما حاال یکی
یکی به فکر بازگرداندن آنها هستند.االن نوبت بوشهر
است و وظیفه من کشف استعدادهای بوشهر است تا
مردم ببینند اما نه به هر قیمتی...
سرمربی شاهین شهرداری افزود:سه بازیکن خارجی
داریم که پیش از آغاز لیگ به ما اضافه می شوند ،به
دلیل اینکه اکنون در شرایط بازی و رقابتهای لیگ
گرجستان هستند نیازی به بدنسازی ندارند و به موقع
کنار ما خواهند بود .تیم اکنون  70درصد شکل گرفته
اما بدن ندارد و هنوز کار تاکتیکی را آغاز نکرده است.در
نهایت یکی دو مهره لیگ برتری به جمع ما اضافه خواهند
شد.البته حضور در تورنمت شیراز در جهت آماده سازی
تیم به من خیلی کمک خواهد کرد.
ویسی در خاتمه به نکته جالبی اشاره کرد :امیدوارم در
قرعه کشی لیگ برتر خوش شانس باشیم.طبیعی است
برخی بازیکنان ما هنوز ورزشگاه آزادی را ندیده اند،اگر
قرعه خوبی داشته باشیم کم کم در لیگ جا خواهیم
افتاد هرچند بازی با تیمهایی مانند ذوب آهن یا همین
چهارجانبه شیراز خیلی به تیم ما کمک خواهد کرد.

گزارش روز:

دو ماه به آغاز لیگ دسته دوم باقی مانده ،ایرانجوانی ها چکار می کنند؟!

هنوز درس نگرفته اید؟

بر اساس تصمیم و اعالم کمیته مسابقات سازمان
لیگ فصل جدید رقابت های لیگ دسته دوم از ۲۴
شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش پیام عسلویه لیگ دسته دوم در حالی
حدود دو ماه دیگر آغاز می شود که ایرانجوان تیمی
با قدمت بیش از  ۷۰سال به لیگ دسته سوم سقوط
کرد تا دوره متزلزل مدیریتی و عدم موفقیت در
این باشگاه کامل شود اما به یکباره و با نامه فیفا
تیم استقالل اهواز کسر امتیاز شد و راهی لیگ سه
گردید تا ایرانجوان و هوادارانش از ماندگاری در
لیگ دسته دوم فصل آتی شادمان شوند.
این روزها هیچ خبری از باشگاه بوشهری برای
آینده در دست نیست و نهایت خبرهای ضد و
نقیض دادگاه و زمین های باشگاه ایرانجوان شنیده
می شود .تیمهای پایه و مدرسه فوتبال که در
ویرانگی کامل بسر می برند و بازیکنان بزرگساالن
این باشگاه نیز در تست های تیمهای استان های
همجوار دیده می شوند تا برای رسیدن به رویاهای
خود حداکثر تالش خود را کرده باشند!
در این شرایط و با ماندگاری در لیگ دسته دوم،
انتظار می رود مسئوالن این باشگاه برای ادامه
فعالیت و درست کردن زیر ساختها ،تکانی به خود
داده و گامهایی بردارند .باشگاهی که روزگاری
مهدی طارمی ،دانیال ماهینی ،عزت پوقاز ،مهدی
قائدی ،رامین دهقانی ،صادق گشنی ،حسین
پورامینی ،ابراهیم صالحی ،سلمان بحرانی ،حسین

در دومین مرحله از انتخاب نفرات نهایی تیم
ملی جوانان اسامی  77بازیکن در  3گروه
اعالم شده که الزم است طبق برنامه در
اردوهای انتخابی  20الی  30تیرماه شرکت
کنند .بازیکنان دعوت شده در سه گروه به

گناوه میزبان فوتبال ساحلی جوانان
کشور شد

تیم پاس بندر گناوه به عنوان میزبان رقابت های گروه یک قهرمانی
لیگ فوتبال ساحلی جوانان کشور در فصل  ۹۸ - ۹۹انتخاب شد.
به گزارش پیام عسلویه رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه به ایرنا
گفت :بر اساس قرعه کشی به عمل آمده در سازمان لیگ فوتبال
ایران این رقابتها با حضور  ۱۰تیم در دو گروه پنج تیمی به
صورت متمرکز در  ۲شهر کشور برگزار میشود که گناوه به عنوان
میزبان گروه یک انتخاب شده است.
رحمان عمادی افزود :تیم پاس این شهرستان در گروه یک این
رقابتها میزبان تیمهای تردد راهنمایی کرمان ،شهرداری دشتی
پارسیان ،شهدای چلیچه و پارس جنوبی بوشهر است.
وی اظهار داشت :مقاومت گلسا پوش یزد نیز به عنوان میزبان گروه
دوم انتخاب شده و با تیمهای شهرداری چابهار ،صنعت فرش
حدادی اصفهان ،دریانوردان بوشهر و شهرداری سمنان هم گروه
است .رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه گفت :دیدارهای مرحله
اول این رقابتها از  ۲۳تیر ماه جاری آغاز و  ۲۶همین ماه به پایان
میرسد .وی ادامه داد :دیدارهای گروه اول در مجموعه ورزشی
ساحلی شهدای خلیج فارس گناوه برگزار میشود.

اخبار کوتاه از بسکتبال استان
مسابقات لیگ بانوان استان در رده مینی بسکتبال در صبح و
بعد از ظهر و۱۷تیر با شرکت سه تیم هیات شهرستان بوشهر ،
باشگاه باژونداز بوشهر و باشگاه امیری از برازجان شرکت کردند
و مسابقات بصورت دوره ایی برگزار شد که مقام اول باشگاه
باژوند ،مقام دوم باشگاه امیری و مقام سوم توسط هیأت شهرستان
بوشهرکسبگردید .
***
مسابقات لیگ بسکتبال بانوان استان در رده نونهاالن در تاریخ
۱۶تیر در صبح و بعد از ظهر و۱۷تیر در نوبت صبح با شرکت
چهار تیم هیات بسکتبال  ،باشگاه شاهین نوین و باشگاه بازیاری
از بوشهر و باشگاه امیری از برازجان شرکت کردند و مسابقات
بصورت دوره ایی برگزار شد که مقام اول باشگاه امیری ،مقام دوم
باشگاه بازیاری و مقام سوم توسط شاهین نوین کسب گردید .

رضا شکاری  ،شکار تراکتور شد

بازیاری ،رضا حسن پور  ...و چندین بازیکن طراز
اول به فوتبال ایران معرفی کرده بود ،اکنون در بی
ثباتی کامل تیمهای پایه بخصوص جوانان و امید
قرار دارد و مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار
آنها خواهد بود!
روزگاری تیمهای نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و
امیدهای ایرانجوان در کشور سرآمد بازیکن سازی
بود و هر سال تیم بزرگساالن این باشگاه از همین
محصوالت خودی استفاده می کرد اما در سه سال
اخیر بدترین اتفاقات ممکن را تجربه کرده است.

برخی به فکر حفظ زمین هستند اما نمی دانند وقتی
تیمهای پایه وجود ندارد و بازیکن رده سنی امید
مستعدی برای ورود به تیم بزرگساالن وجود ندارد،
زمین چندین میلیاردی چه سودی خواهد داشت؟!
دو ماه تا آغاز رقابتهای لیگ دسته دوم باقی مانده
اما باشگاهی بنام ایرانجوان هیچ اقدام موثری برای
راه اندازی تیمهای پایه خود و البته رسیدگی به امور
آنها انجام نداده و شاید برخی مسئوالن این باشگاه
به سقوط استقالل اهواز دیگری در فصل اینده فکر
میکنند نه صعود به مراحل باالتر….

شکیب خو به تیم ملی جوانان ایران دعوت شد

ترتیب از  20الی  22تیر  22 ،الی  24تیر و
 24الی  30تیر در اردوی تیم ملی جوانان
حضور خواهند یافت و کادر فنی عملکرد
کلیه بازیکنان را در طول  3مرحله زیر نظر
می گیرد .بر این اساس طبق برنامه گروه

خبــــــــر

نخست از نفرات دعوت شده می بایست
روز  20تیرماه ساعت  15در محل مهمانسرای
شهید رضایی مجد واقع در مرکز ملی فوتبال
ایران حضور یابند.نفرات گروه دوم از  22تیر
ساعت  15در این محل حاضر خواهند شد

و تمرینات خود را تا  24تیر دنبال می کنند.
همچنین آخرین گروه که متشکل از بازیکنان
حاضر در اردوهای قبلی و خصوصا نفرات
اعزام شده به مسابقات روسیه خواهند بود از
تاریخ  24تا  30تیر در اردوی تیم ملی فوتبال
جوانان حضور خواهند داشت.
اسامی نفرات گروه نخست که از  20الی 22
تیر در اردوی تیم ملی جوانان حضور خواهند
یافت به این شرح است؛
مهدی مهدوی و آرین عشرتی (گیالن)
ابوالفضل هاشمی ،میالد ایمن تراج ،امیر
حسین خدا بنده لو ،امیر حسین حاجیان،
سامان فالح  ،ابوالفضل بابایی و امید دریاب
(مازندران) سعید کریم آذر ،سینا عبدالهی و
مهدی سیدی بارنجی(آذربایجان شرقی) ،
شاهین فروهر نیا ،علیرضا لطفی پور و اشکان
محمدی(فارس) شایان تارین و امیر حسین
بهادر(اصفهان)  ،عباس طریفی (خوزستان)
حسین انصاری(مرکزی) ،محمد رستمی
زاده(آذربایجان غربی)  ،مهدی بهرامی(لرستان)
 ،رضا دلجو و جواد جداوی(هرمزگان)  ،علی
خدایی ،کیوان صیامی و امیر محمد بهره
مند(تهران) بردیا نیری (استرالیا)
اسامی نفرات گروه دوم که از  22الی  24تیر
در اردوی تیم ملی جوانان حضور خواهند
یافت به این شرح است؛ مهدی پروینی ،امیر

حسین قاسمی ،سبحان ساکی ،محمد زال ،
آرشام پارسا پور  ،سعید الیاسی  ،فرزاد جلیلی
 ،حمید رضا استواری  ،شهاب الدین دهقانیان،
علی مفرد ،محمد قربانی ،امیر علی صادقی،
نیما کبود رنگی ،مهدی احمدی ،عمران جادکه،
سجاد محبی زاده و عرفان شهریاری(تهران)
مهران حیدری ،حسین خواجوی(کرمان)،
 ،میالد شیخی و مهدی سواری(خوزستان)
حسین افشار بخش(فارس) سید محمد
گرائیلی(مازندران) سعیدسحرخیزان(اردبیل)
امیر مهدی ایزدی(اسپانیا)
اسامی نفرات گروه سوم که از  24الی 30
تیر در اردوی تیم ملی جوانان حضور خواهند
یافت به این شرح است؛
محمد رضا باقری(البرز) ،امیر حسین نیک
پور ،محمد عسگری ،یاسین سلمانی و علیرضا
منظمی پور(اصفهان)  ،سهیل ستاری فر ،علی
الوندی ،حسین نخود کار ،علیرضا اسد آبادی،
علی بابایی و سعید آهنی(تهران)  ،محمد رضا
محرمی و مهدی هاشمی نژاد(گیالن)  ،دانیال
محمودی ،عبداهلل شبانی ،احمد رضا جنادله،
احمد رضا جاللی ،سید رضا موسویان،
حسین بیژنی و احمد شریعت زاده(خوزستان)
علیرضا زارع و آریا برزگر(فارس) محمد رضا
شکیب خو(بوشهر) حسین زواری(گلستان) و
علیسبحانی(همدان)

ملی پوش تیم امید و سابق روبین کازان در میانه راه پرسپولیسی
شدن سر از تبریز و باشگاه تراکتور در آورد.
رضا شکاری نام اول نقل و انتقاالت فوتبال ایران طی روزهای
گذشته بوده است؛ ستاره  21ساله ای که در سال های اخیر به
عنوان یکی از  50استعدادهای برتر فوتبال جهان از سوی سایت
های معتبر خارجی معرفی شده و با وجود سن و سال کمی که
دارد ،حضور در فوتبال اروپا و بازی برای روبین کازان روسیه را
نیز تجربه کرده است .این تجربیات باعث شده تا حاال در آستانه
ورود او به  22سالگی دو تیم پرسپولیس و تراکتور برای جذبش
رقابت کنند و این رقابت جذاب را حاال ظاهرا تراکتورسازی
پیروز شده است .نام شکاری از آنجایی به عنوان یک ستاره
فوتبال مطرح شد که در رقابت های جام جهانی جوانان در سال
 2017در کشور کره جنوبی برای تیم ملی ایران بازی کرد و
درخشش فوق العاده ای داشت .او در جریان باخت دو بر یک
ایران مقابل پرتغال تک گل تیم ملی جوانان را زد و در مسابقه با
زامبیا نیز که با شکست  4بر  2ایران همراه شد ،هردوگل شاگردان
امیرحسین پیروانی را وارد دروازه حریف کرد .در مصاف با
کاستاریکا نیز که بعد از  40سال ایران آن تیم را شکست داد
نمایش قابل قبولی ارائه داد تا بسیاری از رسانه های معتبر جهان
به تمجید از او بپردازند .شکاری که آن زمان حضور عضو تیم
ذوب آهن بود ،با جنجال های فراوان از این تیم جدا و راهی
روسیه شد .مسئوالن اصفهانی مدعی بودند که شکاری بدون
اطالع آنها راهی روستوف و سپس روبین کازان شده و این انتقال
غیرقانونی است اما در نهایت او رسما به تیم روسی پیوست و
در  5مسابقه نیز پیراهن این تیم را برتن کرد .او اما بعد از جدایی
قربان بردی اف سرمربی روبین کازان تصمیم به فسخ قراردادش
با روس ها گرفت و به ایران بازگشت.در این شرایط او به یکی
از ستاره های نقل و انتقاالت لیگ نوزدهم تبدیل شد؛ تا جایی که
تیم های مدعی فوتبال ایران برای جذبش اقدام کردند .بالفاصله
بعد از بازگشت شکاری به ایران پرسپولیسی ها مذاکرات خود با
این بازیکن را آغاز کردند و حتی گفته شد که قرارداد همکاری
بسته شده اما بار دیگر ذوب آهنی ها به ماجرای شکاری ورود
کردند تا سرخ پوشان کمی عقب بنشینند .با هشدارسعید آذری
پرسپولیسی ها با تردید مواجه شدند تا با وجود حضور مجدد
شکاری در دفتر باشگاه پرسپولیس عمال سرخپوش شدن این
ستاره  21ساله در هاله ای از ابهام قرار بگیرد .در این شرایط
اما مدیران تراکتور بدون توجه به این موضوعات و البته بدون
آنکه هیاهویی به راه بیندازند وارد مذاکره با شکاری شدند و
در نهایت با مهاجم تیم ملی امید قراردادی  5ساله را امضا و
شکاری را شکار کردند .غالمرضا صادقیان ،مدیرعامل تراکتور که
در سفری دوروزه به تهران توانست با این مهاجم ترک زبان و
اینده دار قرارداد امضا کند ،در این خصوص گفته است« :با توجه
به خواهرخواندگی دو باشگاه تراکتور و روبین کازان روسیه و
همکاری این باشگاه با رضا شکاری به توافق نهایی رسیده و قرار
داد پنج ساله امضا کردیم ».جالب اینکه مدیرعامل ذوب آهن در
پستی اینستاگرامی با لحنی مهربانانه خطاب به شکاری اعالم کرده
که اگر با هر تیمی قرارداد ببندد به مشکل می خورد تا نشان دهد
قصد پیگیری موضوع را دارد اما تراکتوری ها در این دعوا قرص
تر ازپرسپولیس به نظر می رسند...

