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اروپا برگشت ،عشق فوتبال ها به صف؛

از حاال به بعد ،زنده باد «شنبه ها»
علی عشق آبادی

عالقه به تیم های داخلی و سردرد برای فوتبال ایران به کنار ،حال و هوایی که شروع
مسابقات خارجی به جماعت عشق فوتبال می دهد ،اساسا یک چیز دیگر است.
هر چقدر هم که جام جهانی جوانان و یورو زیر  21سال و جام ملتهای آفریقا و
جام جهانی زنان به خورد همه داده باشند ،با لذت تماشای یک بازی از لیگ های
معتبر جهان برابری نمی کند.
راستش دوست دارم پا را فراتر بگذارم؛ حتی جام جهانی و جام ملتهای اروپا هم
برای ما اللیگا و پریمیر لیگ نمی شود .ما؟ همین عشق فوتبال ها .همین ها که شبانه
روز به دنبال خبر از ریز و درشت فوتبال و اهلش هستیم.
اصال انگار فوتبال یعنی باشگاهی .جذابیت در رقابت است و رقابت هم اینجاست.
بر سر همه چیز .از کری خوانی و جام شماری برای همدیگر گرفته ،تا کورس بر سر
خریدن یک سوپراستار .همه اینهاست که فوتبال باشگاهی را برای ما جذاب کرده
و گروه بزرگی ساخته که دوست دارند آخر هفته و تعطیالت تمام شود؛ برخالف
آدم های عادی!
شاید خوره فوتبال ها تنها قشری از مردم باشند که عاشق شنبه هستند .اول هفته فارغ
از مدرسه و دانشگاه و محل کار ،برای این عده یک معنای دیگر دارد؛ چیزی فراتر از
درس و امتحان و مشغله .تعطیلی های بین دو فصل را که کم کنی ،در باقی روزهای
سال ،شنبه یعنی شروع یک درگیری فکری شیرین .یعنی برخاستن دوباره یک موج
هیجان .شنبه یعنی فوتبال ،یعنی فوتبال اروپا .و چه گل سرسبدی است «اول این
هفته» در تمام اول هفته های سال.
باالخره بعد از چند ماه ،شنبه ای رسیده که دوباره همان رنگ و بو را برای عشق
فوتبال ها دارد .دوباره همه برای این شغل بدون مستمری به تکاپو می افتند .برای
دنبال کردن هر متن و عکس و ویدیویی که فقط یک جایش نوشته باشد :فوتبال.
فوتبال اروپا شروع شده و چه حسن مطلعی برای آن ،بهتر از جذاب ترین لیگ دنیا؟
ما امروز حتی به درخشش جک گریلیش و جاه طلب های استون ویال مقابل
تاتنهام هم فکر می کنیم .به اینکه برناردو سیلوا در روز تولدش فصلی سرنوشت
ساز را با سیتی شروع می کند .لیورپول دیشب دوباره با هدف همیشگی ماموریت
خود را آغاز کرده ،برای پایان دادن به یک طلسم لعنتی .آخ ،راستی طلسم؛ همان که
خود ما هم حسابی دنبال شکستنش هستیم .امسال برای جواهر ایرانی جزیره زمین
تا آسمان با فصل قبل فرق دارد .جهانبخش هم بخش جذابی از این شنبه است .در
ویکاریج رود ،مقابل واتفورد.
امروز آنقدر برای این قماش هیجان انگیز است که خیلی راحت انتظار یک روزه تا
رونمایی از آرسنال و همینطور بازی بزرگ هفته را به جان می خرند .دلبری برنامه
هفته اول جزیره؛ منچستر – چلسی .یا برای نوستالژی بازها؛ سولسشر – لمپارد.
کنار انگلیس ،لوشامپیونه هم شروع شده .موناکو – لیون افتتاحیه به نسبت جذابی
بود اما حیف که نمی توانست شانه به شانه افتتاحیه جزیره بیاید .و این ماهیت خود
فوتبال انگلیس است .حاال لیورپول – واتفورد ،یا هر تقابل دیگری.
انتظار خوره فوتبال ها امروز با دیدارهای محبوب ترین لیگ دنیا تا حد زیادی به
پایان می رسد .شروع فوتبال اروپا و جریان خون تازه در رگ های یک مشت عاشق.
در ساعت هایی که جزئی از برنامه مان شده .شنبه ها؛  4بعد از ظهر 6 ،و نیم عصر
و  9شب .بقیه این انتظار مرحله به مرحله تمام می شود .آخر همین هفته بایرن و
هرتابرلین به داد آلمانی باز های تشنه فوتبال می رسند ،لیونل مسی هم پا به چمن
استادیوم سن مامس می گذارد تا عطش اللیگا فن ها تسکین پیدا کند.
هوادارهای کالچو اما یک هفته بیشتر از همه باید صبر کنند .البته برای وفادارهایی که
عاشق بوفون ،توتی ،زانتی و مالدینی هستند ،انتظار برای رسیدن به یک عشق اصال
مفهوم ناملموسی نیست؛ جماعتی که صبر و وفاداری را از بر هستند.
خالصه اینکه اگر برای هر کسی این روزها داغ و سوزان بوده ،به پوست یک
قشر خاص از جامعه تازه گرما رسیده و آرام آرام دارند متوجه حرارتی باال می
شوند .گرمای هوا خیلی ها را از پا درآورده اما گرمای رسیدن فوتبال ،آن هم از
نوع اروپاییش ،امید دهنده است و حیات بخش .رسیدن تنها شنبه سال که کسانی
چندین ماه انتظارش را می کشیدند ،نوش جان همه ما .از حاال به بعد ،زنده باد
شنبهها.
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کمالوند سرمربی پارس جنوبی جم:

روی قول آقایان حساب کرده ایم ،ات قبل از آغاز لیگ به تیم پول برسد
فراز کمالوند د در مورد قرعه کشی نوزدهمین
دوره لیگ برتر گفت :اعتقادی به تفاوت قرعه
ندارم .اگر در یکی دو هفته اول مسابقات قرعه ما
سخت است در یکی دو هفته بعد بازی ها سبک
ما
تر می شود .به هر حال اولین مسابقه
با پرسپولیس قهرمان سه دوره
لیگ برتر است .تیمی
که فصل گذشته هم
قهرمان جام حذفی و
هم قهرمان لیگ شد و
بهترین تیم سال های
اخیر کشورمان است.
وی افزود :بازی
در ورزشگاه
آزادی

لوکا گادرانی مدافع گرجستانی و جدید
شاهین شهرداری وارد بوشهر شد و به
احتمال فراوان امروز قرارداد وی رسما
امضا می شود.
به گزارش پیام عسلویه گادرانی که گفته
می شود سابقه بازی در تیم ملی زیر ۲۱
ساله های گرجستان را در کارنامه دارد
و سال گذشته در رقابتهای زیر  ۲۱ساله

بین تیم های حاضر در لیگ برتر است گفت :بله
این مساله را قبول دارم تیم ما و نفت مسجدسلیمان
با سخت ترین قرعه روبه رو شده اند .با این حال
ما تیم خوبی داریم .ضمن اینکه باید بگویم کل
بودجه باشگاه پارس جنوبی که مربوط به دستمزد
کادرفنی ،بازیکنان و مسافرت ها و همه مسایل می
شود به  ۱۰میلیارد تومان هم نمی رسد اما در لیگ
برتر این فصل بازیکنانی داریم که دستمزدی در
این حدود می گیرند یعنی کل بودجه باشگاه ما
به اندازه دستمزد یکی از بازیکنان برخی از تیم ها
است .با این حال در فوتبال همه چیز پول نیست،
انگیزه ،انرژی و اعتماد به نفس بازیکنان هم مطرح
است و بازیکنان جوانی داریم که با توجه به این
فاکتورها تالش می کنند بهترین عملکرد خود را
داشته باشند .ضمن اینکه سه چهار بازیکن با تجربه
هم داریم که در شرایط سخت می توانند به تیم ما
کمک کنند.
سرمربی پارس جنوبی در مورد مشکالت مالی که
گریبانگیر باشگاه شده گفت :تا این لحظه ما وظایف
خود را به نحو احسن انجام داده ایم ،البته اگر پول
بیشتری داشتیم قطعا بازیکنان با اسم و رسم داری
هم می گرفتیم .اما تمام تیم وظایف خود را به طور
دقیق انجام داده اند .و اکنون منتظریم تا مشکالت
مالی حل شود و پولی به باشگاه تزریق شود.خانم
دکتر الماسی نماینده مردم شهر جم و عسلویه در
مجلس شورای اسالمی و جناب موسوی مدیر عامل
منطقه ویژه عسلویه نیز قول های مساعدی برای حل
مشکالت مالی داده اند و ما روی قول این عزیزان
حساب کرده ایم و امیدواریم تا شروع مسابقات پول
به باشگاه تزریق شود.

برگزار می شود و شرایط ویژه ای است .بازیکنان ما
انگیز زیادی برای مسابقات لیگ برتر دارند .شماری
از بازیکنان تیم را ما از لیگ دسته اول جذب کردیم.
برخی از آنها هنوز ورزشگاه آزادی را ندیده اند با
این حال امیدوارم که بازی خوبی انجام بدهیم و
نتیجه الزم را بگیریم.
سرمربی پارس جنوبی در مورد احتمال
بخشش محرومیت هواداران پرسپولیس
در بازی اول لیگ و فشار برخی رسانه
ها در این مورد گفت :من به این مسایل
ورود نمی کنم اگر هواداران پرسپولیس
بخشیدهشوندحتماازنظرقانونیشرایطش
وجود داشته است و کمیته محترم استیناف و
جناب صالحی رئیس این کمیته حتما تصمیم
عادالنه ای در مورد این مساله خواهند گرفت.
من ورودی به این بحث ندارم و مطیع تصمیم
فدراسیون فوتبال و کمیتهاستینافهستم.
خودش
اینکه
کمالوند در مورد
با ز ی
تمایل دارد
با
اولتیمش

حضور
هو ا د ا ر ا ن
پرسپولیس برگزار
شود یا بدون آنها عنوان کرد :برای
من تفاوتی ندارد.
وی در مورد اینکه گفته می شود قرعه نفت
مسجدسلیمان و پارس جنوبی سخت ترین قرعه

ویلموتس می آید ،اما لیگ شروع می شود؟

با وجود قرعه کشی بازی های لیگ برتر هنوز
زمان دقیق آغاز این بازی ها مشخص نیست و
این بالتکلیفی برای تیم ها آزار دهنده شده است.
اما به نظر می رسد فدراسیون فوتبال بازی های
لیگ برتر را از سه شنبه  29مرداد همزمان با عید
غدیر آغاز کند چرا که مارک ولیموتس در آستانه
سفر به تهران است و قصد دارد پیش از شروع
اردوی تیم ملی دست کم دو هفته از بازی های
لیگ برتر را ببیند تا در صورت امکان پیش از
آغاز اردوی تیم ملی بازیکنان شایسته داخلی را
برای حضور در اردوی تیم ملی گزینش کند.
البته مارک ویلموتس پیش از این و در دیدار

لوکاگادرانیمدافعگرجستانیشاهینشهرداریکیست؟
های اروپا در کشور لهستان برای تیم ملی
کشورش نیز به میدان رفته است.
گادرانی در فصل اخیر لیگ گرجستان
برای تیم “روستاوی ” به میدان رفت و
حاال راهی شاهین شهرداری شده و با
 ۲۲سال سن می خواهد در لیگ برتر
فوتبال ایران بازی کند.این دومین بازیکن
گرجستانی فصل جدید شاهین شهرداری
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ورزش

که ویسی روی جذب انها و البته هزینه
کم برای باشگاه تاکید داشته و باید منتظر
شروع لیگ باشیم تا عملکرد انها را مورد
ارزیابی قرار دهیم.
نکته جالب در مورد این بازیکن خارجی
و جدید لیگ برتر اینکه دو فصل پیش
همبازی عباس سکانگیر بازیکن بوشهری
لیگ گرجستان نیز بوده است.

تدارکاتی با تیم امید بازیکنان خوب داخلی که
از سوی فدراسیون فوتبال به او معرفی شده بود
را دید و در جمع بازیکنان حاضر در اردوی
تیم ملی یکی دو بازیکن را پسندید اما همانند
همه مربیان عالقمند است بازیکنان خوب
داخلی را خودش انتخاب کند .به همین خاطر
در برنامه ای که به فدراسیون فوتبال ارایه داده
گفته قصد دارد پیش از بازی با هنگ کنگ دو
هفته از بازیهای لیگ برتر را تماشا کند .بازی
تیم ملی با هنگ کنگ اولین بازی تیم ملی در
مرحله مقدماتی جام جهانی  2022خواهد بود
که  19شهریور در هنگ کنگ برگزار می شود.

بر اساس برنامه طراحی شده بازی های لیگ
برتر بعد از دو هفته برگزاری به بهانه بازی تیم
ملی تعطیل می شود .البته فدراسیون فوتبال در
خصوص برگزاری لیگ برتر سخت گیری
های زیادی به یکباره انجام داده است و برخی
می گویند اگر روند بازسازی استادیوم ها پایان
نپذیرد هیچ بعید نیست لیگ برتر بعد از بازی
تیم ملی با هنگ کنگ آغاز شود .یعنی اواخر
شهریور ماه! که این کمی بعید است به این
خاطر که در این صورت سازمان لیگ برای
برگزاری بازی ها با توجه به تقویمی که وجود
دارد ،زمان کم خواهد آورد.

نشسترئیسهیاتبسکتبالبا
مربیاناستانبوشهر
در راستای سیاستگذاری های هیأت بسکتبال
استان بوشهر و همچنین ادامه ی هدف های این
هیأت جهت پیشرفت مربیان استان بوشهر نشست
صمیمی باحضور رییس هیأت رضازاده،دبیرهیأت
نباتخور،معاون هیأت رضایی،مسئول کمیته مربیان
آقایان و بانوان و اکثر مربیان آقایان و بانوان استان
بوشهر در روز جمعه مورخ  18مردادماه در محل
سالن بسکتبال شهید صدوقی برگزار گردید.
در ابتدا رضازاده رییس هیأت بسکتبال استان بوشهر
ضمن عرض تشکر و قدردانی از تمامی مربیان که
در واقع سرمایه های اصلی آموزش بسکتبال استان
هستند وضعیت و شرایط کنونی مربیان استان را
تشریحنمود.
همچنین در خصوص برنامه های گذشته ی این
هیأت که قب ً
ال در په جایگاهی بوده ایم و برنامه های
ماه های آینده از جمله برگزاری کالسهای کارگاهی
در سطح استان و همچنین برگزاری کالس درجه 2
مربیگریسخنانیایرادنمودند.
وی در ادامه در خصوص هدفی واحد و یکپارچه
اشاراتی نمود از جمله برنامه ها صدور مجوز مدارس
بسکتبال در سطح استان که از سوی فدراسیون
بسکتبال جمهوری اسالنی ایران ابالغ گردیده و
همچنین در خصوص یکسان سازی آموزشی برای
کلیه باشگاه ها و هیأت های شهرستان ها توضیحاتی
ارائه نمودند که بتوانیم با همکاری مسئولین کمیته
مربیان آقایان و بانوان و همچنین مدیر فنی تیم های
پایه آقای نجفی هرچه سریعتر انجام گردد.
سپس از کلیه مربیان دعوت نمود در راستای دوست
و همکار با هم متحد باشند و احترام به هم نوع خود
بیشتر قائل باشند تا بتوانیم به یک هدف مشترک و
رسیدن به درجات ملی که دور از دسترس نیست
برسیم.
در پایان جلسه تعدادی از مربیان نقطه نظراتی در
راستای هرچه بهتر شدن کاراشاره نمودند.

تارا سوری به مرحله نهایی
انتخابی تیم منتخب هوپس جهان
دعوت شد
پس از برگزاری اردو و مسابقات هوپس جهانی
در عمان  ،حاال فدراسیون جهانی تنیس روی میز
(  ) ITTFاز میان  16بازیکن حاضر در عمان 8
ورزشکار برتر را به رقابت های نهایی انتخابی تیم
منتخب هوپس جهان دعوت کرد که تارا سوری
ورزشکاربوشهریکشورمانبهمرحلهنهاییانتخابی
دعوت شد .
فدراسیون جهانی هنوز محل و زمان این رویداد
را مشخص نکرده است اما عالوه بر تارا سوری
ورزشکاران کشورهای مصر  ،رومانی  ،یونان  ،هند ،
مالزی  ،فرانسه و دومینیکن در مرحله نهایی انتخابی
تیم منتخب هوپس جهان حضور دارند در نهایت
 4بازیکن به عضویت تیم منتخب هوپس جهان
انتخاب خواهند شد .

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

صفحه ورزشی

روزنامه پیام عسلویه
منتظر پیامها ،انتقادها ،و

پیشنهاداتشماخوانندگان
گرامی می باشد .سوژه ها
و هرگونه اظهارنظر خود را

07733534872

به شماره 09359866922
ارسالنمائید.

