6

www. payameasalooye.ir

یادداشت
استرس در فوتبال گناوه

رسنوشت پرسپولیس این شهر به
کجاخواهدکشید؟!

فاضل قنبرپور
فوتبال گناوه در سالهای اخیر بازیکنان بزرگ و خوشنامی
را به فوتبال استان بوشهر و حتی کشور تحویل داده که
می توان به نامهایی همچون میثم امیری ،امیر تهمورثی
و… اشاره کرد.
در این میان تیمهایی مانند پرسپولیس گناوه،امید ،پاس در
رده های مختلف کشوری برای استان و فوتبال این شهر
آبرو داری کرده اند به شکلی که در فوتبال ساحلی نیز
اکنون ساحلی بازان گناوه ای یک قطب مستعد را تشکیل
داده اند .در این شرایط پرسپولیس گناوه که در سالهای
اخیر عالقه مندان خاص خود را داشته و یک ورزشگاه
لبریز از تماشاگر به لیگ دسته دوم هدیه داده است ،در
یک اما و اگر سخت وسنگین قرار گرفته تا جاییکه در
کمتر از  ۱۰روز مانده به آغاز رقابتهای لیگ دو ،این تیم
پرطرفدار نه بازیکنی دارد نه سرمربی و نه مدیریتی که
بتواند تیم را جمع و جور کند.
نادر جعفری مرد همه کاره و فداکار فوتبال گناوه که در

payameasalooye@gmail.com
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سرمربی تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی بوشهر:

پارس جنوبی بوشهر برای لیگ برتر انگیزه ندارد
سرمربی
تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی
بوشهر گفت :بازیکنان این تیم به دلیل اینکه
تکلیف قهرمان لیگ تا حدودی مشخص شده از انگیزه
.الزم برای حضور در بازی ها برخوردار نیستند
به گزارش پیام عسلویه به نقل از ایرنا مسلم مسیگر پنج شنبه شب پس از
برد پنج گلی تیمش برابر ملوان بندرگز در جمع خبرنگاران افزود :بازیکنان در
تمرین ها به خوبی
گلزنی میکنند ولی
در جریان بازی آن طور
که باید در گلزنی موفق
.نیستند
وی بیان کرد :این روند بیشتر
به دلیل کاهش انگیزه آنها در اثر
مشخص شدن قهرمان لیگ برتر
.فوتبال ساحلی کشور است
مسیگر ادامه داد :بازیکنان ما امروز
 ۱۵موقعیت گلزنی را از دست
دادند که در صورت تبدیل شدن
این موقعیت ها با اختالف گل
های بیشتری حریف را شکست
.می دادیم
وی یادآورشد :خودم نیز به عنوان
سرمربی در هفته گذشته به
دلیل مصدومیت تمرین خوبی
نداشتم و شاید به بازی هفته
پایانی برابر ایفا اردکان یزد نیز
.نرسم
مسیگر ادامه داد :با وجود
شانس کم برای قهرمانی
.در بازی هفته پایانی برابر ایفا اردکان یزد با نهایت توان ظاهر می شویم
وی گفت :از این تیم شناخت داریم و با آنالیز نقطه های قوت و ضعف آن می
.توانیم نتیجه الزم را برابر آنها کسب کنیم
پارس جنوبی با برد در بازی امشب  ۵۰امتیازی شد و رده دوم جدول
باقی ماند و تیم ملوان بندرگز نیز با این شکست همچنان ۱۱
.امتیازی ماند و سقوطش به لیگ دسته یک مسجل شد

ورزش

طارمی غایب بزرگ ایران مقابل هنگ کنگ
سفر کوتاه به بوشهر
بر اساس تست اولیه پزشکی پیش از آغاز دور جدید تمرینات تیم
ملی ،مشخص شد که مهدی طارمی دچار آسیب دیدگی است و
به همین دلیل بررسی بیشتر درباره وضعیت وی در روزهای اخیر
انجامگرفت.
بدین ترتیب ،طارمی با تشخیص کادر پزشکی تیم ملی را در سفر
به هنگ کنگ همراهی نخواهد کرد.
تیم ملی امشب از طریق امارات راهی هنگ کنگ خواهد شد.
مهدی طارمی در بازی دوم ریو آوه از ناحیه عضله پا مصدوم شد
و پس از بازی برابر اسپورتینگ مصدومیتش تشدید شد تا اینگونه
بازی جدال با هنگ کنگ را از دست بدهد.
ستاره بوشهری لیگ برتر پرتغال سفر یک روزه ای به بوشهر دارد تا
به دیدار خانواده اش برود و سپس راهی اروپا می گردد.

شهردار بوشهر در تمرین شاهین شهرداری حاضر شد

پرداخت ده درصد قرارداد بازیکنان
به گزارش پیام عسلویه به نقل از روابط عمومی باشگاه شاهین
شهرداری ،امیری شهردار بوشهر قبل از آغاز تمرین امروز با بازیکنان
شاهین شهرداری بوشهر دیدار و گفتگو کرد و با ارائه صحبتهایی
نوید بخشی تاکید کرد مجموعه شهرداری و شورای شهر در طول
فصل تمام تالش خود را برای انجام تعهدات خود نسبت به
بازیکنان و کادر فنی بکار خواهند بست.
در ضمن بازیکنان و کادر فنی قبل از آغاز تمرین در کانکسهای
تهیه شده (رختکن موقت) مستقر شدند و همچنین شهردار بوشهر
از رختکن در حال احداث (به متراژ  ۹۰متر) در زمین چمن مخبلند
بازدید کرد.
گفتنی است صبح امروز  ۱۰درصد قرارداد بازیکنان به حساب آنها
واریز شد و به احتمال فراوان تا آخر شهریور ۱۰درصد دیگر نیز به
آنها پرداخت خواهد شد.

محمدشریفیبازیکنبوشهریسایپا:

لیگ برتر فوتبال ساحلی

سالهای اخیر نقش زیادی در زنده ماندن پرسپولیس داشته
و یک تنه بار سنگین تیمداری را بر دوش کشیده ،در پایان
فصل گذشته عطای حضور روی نیمکت را به لقایش
بخشید اما گویا برخی مسئوالن شهری و استانی این ماجرا
را جدی نگرفتند و حاال امتیاز یک تیم دسته دومی برای
استان بوشهر در حال از دست رفتن است و هیچ اتفاقی
هم قرار نیست رخ دهد!
یک سکوی پر شور و دغ با هوادارانی متعصب در حال از
دست رفتن است اما انگار هیچ دلسوزی به داد پرسپولیس
نخواهد رسید ،ماجرای نیامدن نادر جعفری به شکل
خیلی جدی مطرح است و این چهره شناخته شده فوتبال
گناوه در تهران بسر میبرد و برای نیامدن بسیار جدی است
،در این میان بزرگان باشگاه هم برای جلب رضایت نادر
جعفری تالش زیادی داشته اند اما نادر جعفری برای خود
دالیل خاصی دارد.او سالها و در شرایط نابرابر و نامساوی
با تیمهای بزرگ نفتی و صنعتی در سراسر ایران برای
گناوه و باشگاه محبوبش تیمداری کرد و هیچ گاه شکایتی
علیه تیم او در فدراسیون فوتبال مطرح نشد که رفتار و
منش این مربی و اطرافیانش در تیمداری زبانزد گردید
اما گویا نادر جعفری هم خسته شده و پس از سالها می
خواهد نظاره گر این مسئله باشد که آیا در گناوه می توانند
بدون او تیمداری کنند؟!
کمتر از ده روز به آغاز رقابتهای لیگ دسته دوم باقی
مانده و هیچ مقام مسئولی در گناوه به فکر پرسپولیس و
طرفدارانش نیست ،یعنی به همین راحتی امتیاز یک تیم
پرطرفدار در شهر گناوه و استان بوشهر از دست خواهد
رفت یا ناجی برای پرسپولیس پیدا خواهد شد؟

به همراه تیم ملی امید

محبی و قائدی مسافر
تاشکندشدند
مهدی قائدی و محمد محبی دو بازیکن بوشهری در
لیست نهایی فرهاد مجیدی سرمربی تیم ملی امید ایران
قرارگرفتند.
 ٢٢بازیکن تیم امید طبق اعالم کادر فنی برای انجام دو
بازی تدارکاتی برابر ازبکستان راهی تاشکند خواهند شد.
اسامی نفرات منتخب جهت حضور در سفر به ازبکستان
به این شرح است؛
معراج اسماعیلی(ذوب آهن اصفهان)  ،مهدی قائدی
 ،محمد بلبلى و عارف غالمی (استقالل تهران) نیما
میرزازاد(نساجی مازندران) محمد خرم الحسینی (ماشین
سازی تبریز) امید نورافکن و محمد محبى (سپاهان
اصفهان) محمد خدابنده لو (پیکان تهران) امیرمهدى
جانملکى  ،مهدى نوراللهى  ،طاها شریعتی ،ابوالفضل
جاللیوامیرحسینحسینزاده(سایپا)رضاجبیره(صنعت
نفت آبادان) مهدی مهدی خانی(واراژدین کرواسی) محمد
آقاجانپور و سینا زامهران ( شهر خودرو) محمد رضا
آزادی و ابوالفضل رزاق پور (تراکتور تبریز) امیر روستایی
(پرسپولیستهران)

هر دو مناینده استان پیروز شدند

تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی بوشهر مهمان
شمالی خود ملوان بندرگز را با شکست بدرقه کرد
و دریانوردان بوشهر هم بر میزبان چهار محالی خود
پیروز شد.
به گزارش پیام عسلویه به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان؛ در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال
ساحلی ،تیم پارس جنوبی بوشهر از ساعت ۲۰
امشب در ورزشگاه دهکده گردشگری این شهر
میزبان ملوان بندرگز بود که این دیدار با نتیجه  ۵به
یک به نفع بوشهریها پایان یافت.

گروه داوری این بازی را سیدحسین علوی کیا،
جوادفالحی،عیسیبوعذار،فریدقنواتیراتشکیل
میدادند و هادی فالحت پیشه نیز ناظر داوری بود.
دیدار رفت دو تیم نیز  ۵به  ۳به نفع پارس جنوبی
بوشهر پایان یافته بود .به این ترتیب سقوط ملوان
بندر گز به لیگ دسته یک قطعی شد.
دریانوردان بوشهر دیگر تیم این استان در لیگ
برتر فوتبال ساحلی مهمان تیم شهدای چلیچه
چهارمحال و بختیاری بود که توانست با نتیجه ۳بر
یک این تیم را شکست دهد.

تالش می کنم نظر فرهاد مجیدی را جلب کنم،
از انتخاب سایپا خوشحامل

محمد شریفی ،هافبک بوشهری تیم سایپا
با وجود  ۱۹سال سن در هر دو بازی
ابتدایی سایپا در لیگ برتر درترکیب ثابت
این تیم به میدان آمده است.
این بدین معنی است که ابراهیم صادقی
قصد دارد با میدان دادن به جوان ها
دگردیسی خاصی را در سایپا ایجاد کند تا
تیم برای کسب نتیجه هم انگیزه پیدا کند.
محمد شریفی در این باره به خبرنگار ما
می گوید :از انتخاب تیم سایپا خوشحال
هستم چرا که در این تیم به جوان ها
بهاء داده می شود و همه تالش خود را
به کار می گیرم که جواب اعتماد ابراهیم
صادقی را به بهترین شکل ممکن بدهم.
فضای تیم هم آرام است و این کمک
می کند که بازیکن جوان شرایط خوبی

را در تیم تجربه کند .بطوریکه در سال
های اخیر شاهد بودیم از این تیم جوان
های خوبی رشد کردند و مطرح شدند که
یکی از این ها مهدی ترابی است .محمد
شریفی در خصوص دو بازی سپری
شده گفت :بازی با ذوب آهن یک بازی
خاص برای ما بود و بازگشت خوبی به
جریان بازی داشتیم .من شک ندارم این
فصل ذوب آهن یکی از تیم های خوب
لیگ برتر خواهد بود و هر تیمی به راحتی
قادر نخواهد بود این تیم را در اصفهان
شکست دهد .این بازی برای ما فقط یک
بازی سه امتیازی نبود .در سایه کسب
سه امتیاز به این نتیجه رسیدیم که این
توانمندی را داریم شکست را با پیروزی
عوض کنیم .در مصاف با گل گهر هم

موقعیت های خوبی برای گل زنی داشتیم
اما از آن بهره نبردیم .اما این قابل جبران
است و نگاه امیدوارانه ای به بازی های
آینده داریم .هافبک تیم سایپا در مورد
اینکه با وجود بازی برای تیم ملی نوجوانان
و جوانان این روزها در اردوی تیم امید
حضور ندارد ،گفت :من چند بار به اردوی
تیم امید دعوت شدم .با توجه به حضور
ثابتدرترکیبسایپاتالشخواهمکردکه
دوباره نگاه مثبت فرهاد مجیدی را نسبت
به خود جلب کنم .البته من در بازی های
لیگبرتربرایدعوتبهتیمملیهمتالش
می کنم به خصوص که مارک ویلموتس
نشان داده به جوان ها نگاه ویژه ای دارد
و این برای من و همه بازیکنان جوان امید
بخشاست.

هفته اول لیگ دسته سوم/

شاهین بندر عامری اب سه گل آغاز کرد
شاهین بندر عامری در هفته اول رقابتهای لیگ دسته سوم به برد
دست یافت.
به گزارش پیام عسلویه تیم بندر عامری که امسال محمود آرامش
بازیکن سابق شاهین بوشهر را روی نیمکت دارد مقابل کوثر
ایالم به میدان رفت و با نتیجه ۳بر ۰میزبان را شکست داد.محمد
دریانورد،محمد علیپور و محمد حیدری گلزنان شاهین عامری در
این دیدار خارج از خانه بودند.
از نکات جالب ترکیب شاهین عامری حضور محمد علیپور مهاجم
اسبق شاهین که سابقه حضور در لیگ تاجیکستان را دارد و گلزنی
او در این بازی می توان اشاره کرد.

صفحه ورزشی

روزنامه پیام عسلویه

منتظر پیامها ،انتقادها ،و پیشنهادات شما

خوانندگان گرامی می باشد .سوژه ها
و هرگونه اظهارنظر خود را به شماره

09359866922

ارسال نمائید.

