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داور دیری اولین ابالغ فصل را گرفت

مدافع فصل گذشته استقالل تهران بخاطر
قرار دادن بندی جنجالی و ناگهانی با
پرسپولیس به توافق نهایی نرسید.
زاوش محمدی :شاهین طاهرخانی پس از
فسخ قرارداد با باشگاه استقالل پیشنهاداتی
را از چند تیم لیگ برتری مثل تراکتور تبریز،
گل گهر سیرجان ،پیکان و پرسپولیس
داشت اما تصمیم گرفته بود تا جمع
شاگردان یحیی گل محمدی را برای ادامه
فوتبالش انتخاب کند.
انتخابی که ظاهرا با تماسهای متوالی
طاهرخانی با یکی از اعضای کادرفنی
پرسپولیس برای امضای قرارداد نهایی اش
به مدت دو روز ادامه داشت تا یحیی گل
محمدی در نهایت راضی به جذب این
بازیکن شود.
طاهرخانی هفته پیش با مدیران پرسپولیس
جلسه ای برگزار کرد اما حضور ایجنت های
او باعث شد تا مذاکرات از سوی مدیریت
پرسپولیس منتفی شود.
حال پس از چند روز،این بازیکن چهارشنبه
شب بدون حضور مدیربرنامه هایش در
ساختمان این باشگاه حاضر شد تا قرارداد
دوساله ای را که از پیش مورد توافق قرار
گرفته بود را امضا کند.
با این حال مدافع فصل گذشته استقالل
تهران ناگهان خواستار گنجاندن چند بند
در قرارداد خودش شد که همین موضوع

حضور او در این تیم را منتفی کرد.
طاهرخانی از مدیران پرسپولیس خواسته
بود تا بندی در قراردادش اضافه شود که در
صورت پیشنهاد خارجی در نیم فصل بتواند
جدا شود.باشگاه پرسپولیس مخالفت
خود را با این بند اعالم میکند اما اصرار
طاهرخانی سبب میشود ابراهیم شکوری
معاون اجرایی سرخها موافقت مشروط
داشته باشد.
مدیران پرسپولیس تنها در صورتی راضی
به گنجاندن این بند در قرارداد طاهرخانی

میشوند که این بازیکن در صورت پرداخت
 ۳۰۰هزاردالر و درصدی از قرارداد خود با
باشگاه اروپایی بتواند از پرسپولیس برود.
بندی که این بار مورد موافقت طاهرخانی
قرار نمیگیرد و این بازیکن تنها در صورت
پرداخت  ۱۰۰هزاردالر قصد داشت از چنین
بندی در قراردادش استفاده کند.
از طرفی دیگر هم او خواستار بندی در
قراردادش شده بود که در بازی های
پرسپولیس به صورت فیکس بازی کند .این
خواسته او بیشتر از خواسته قبلیش برای

مدیران پرسپولیس عجیب بود .مدافعی
که تعداد بازی هایش در لیگ برتر کمی
بیشتر از تعداد انگشتان یک دست است
می خواست از بین سید جالل حسینی و
کنعانی زادگان ،یکی نیمکت نشین او باشد.
حال او با چه منطق و معیاری چنین
درخواستی داشت مشخص نیست
اما هوشیاری و تصمیم درست مدیران
پرسپولیس باعث شد تا او با سرخپوشان
قرارداد نبندد و همچنین آل کثیر هم در
لیست سرخپوشان باقی بماند

ادای احرتام خرمزی به رسهنگ

محمود خرمزی مربی بوشهری باشگاه آلومینیوم اراک که برای بازی هفته
دوم لیگ برتر راهی اراک شده بوده بر سر خاک محمود یاوری حاضر شد و
به وی ادای احترام کرد.
به گزارش پیام عسلویه خرمزی روزگاری توسط یاوری پسندیده شد و از
بوشهر رفت و سالها در سطح اول فوتبال ایران با تیمهای اصفهانی و شیرازی
بازی کرد.محمود روزگاری زیر نظر یاوری فوتبال بازیکرد و در ابتدای راه
مربی گری نیز دستیار وی در تیمهای مس کرمان و ذوب آهن شد .
یاوری آنقدر به این بازیکن سابق خود عالقه مند بود که در پی درگذشت
پسر محمود خرمزی خود را به بوشهر رساند تا در مراسم خاکسپاری زنده یاد
آرین خرمزی شرکت کند.
محمود خرمزی در اصفهان بر سر خاک یاوری حاضر شد و با انتشار این
عکس نوشت :روحت شاد مرد بزرگ

نقل و انتقاالت پارس در فاصله سه روز مانده به بازی مقابل آرمان گهر

از جذب یک گلر با تجربه و بازگشت زید آبادی

هبرتین گلزانن اتریخ فوتبال ایران را بشناسید
اسامی داوران قضاوت کننده در هفته اول لیگ دسته اول
فوتبال کشور از سوی کمیته داوران مشخص شد.
علی ابراهیمی و یعقوب آشوری دو داور بوشهری در اولین
هفته لیگ دسته اول قضاوت خواهند کرد.
.
*یکشنبه  ۲آذر ۱۳۹۹
ملوان انزلی – قشقایی شیراز
مهدی نجار – محمدرضا مدیرروستا – محسن سلطانی –
عنایت قوچ کانلو – ناظر :محمد دوستی
گل ریحان البرز – مس کرمان
مهدی جبرئیلی – جعفر رهبرفام – مسلم رحیم خانی –
مهدی نورمحمدی – ناظر :حمید نظری
هوادار تهران – نود ارومیه
علی صباحی – سعید باهنر – مصطفی بابایی – هادی علی
نیافر – ناظر :ایرج امینی فر
فجرشهید سپاسی شیراز – خوشه طالیی ساوه
حمیدرضا همیراد – سیاوش باقرنژاد – محسن حکیم –
مجتبی افرا – ناظر :عبدالرسول استادزاده
رایکا بابل – استقالل مالثانی
کیوان علیمحمدی – مجتبی غریب – احد طوسی – میثم
صفاری – ناظر :فرشید افشار
آرمان گهر سیرجان – پارس جنوبی جم
مصطفی بینش – علی الفتی – رضا بابارئیسی – مهدی
اجاقی – ناظر :رضا عبدوس
شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری آستارا
عباس راکی – مرتضی یوسف شهریاری – مازیار معتمدنیا –
سیدامین خدادادپور – ناظر :علیرضا رجبلو
استقالل خوزستان – بادران تهران
علی ابراهیمی – عدنان پیروی – مرتضی هوشیار – یعقوب
آشوری – ناظر :مهدی پاکزاد
خیبرخرم آباد – چوکا تالش
وحید زمانی – براتعلی مولوی – هیمن نوربخش – فرزاد
منصوری – ناظر :حسین نیرویار

همکاری عجیب پپ و لئو برای زمین زدن
بارسا
آاس در گزارشی به احتمال جدایی لیونل مسی از بارسلونا در
نقل و انتقاالت ژانویه پرداخته است.
به نقل از آاس ،کارشناسان هشدار می دهند که موج دوم
همیشه قوی تر از موج اول است .در تابستان طوفان مسی
بارسا رالرزاند و زخم های باز را در معرض دید قرار داد .اکنون
به نظر می رسد که طوفان کامل می تواند در ماه ژانویه طی
پنجره نقل و انتقاالت زمستانی رخ دهد که می تواند با ترک
بارسلونا توسط کاپیتان آرژانتینی در اواسط فصل به پایان
برسد.
تمدید قرارداد پپ گواردیوال با منچسترسیتی تا سال 2023
مطمئن ًا بار دیگر چشم انداز را تغییر داده و ابر تاریکی را بر آینده
مسی در بارسلونا ایجاد کرده است.
اعالم قرارداد جدید گواردیوال با گزارش مطبوعات انگلیسی
مبنی بر اینکه سیتی قصد دارد حمله جدیدی را برای جذب
فوق ستاره بارسلونا آغاز کند ،همزمان بوده است .گفته می
شود که این اقدام جدید محدود به تالش برای جذب مهاجم
 33ساله در پایان فصل نیست بلکه ممکن است باشگاه
انگلیسی زودتر از آن و در نقل و انتقاالت زمستانی برای جذب
بازیکن متولد روزاریو اقدام کند؛ البته با یک پیشنهاد قابل قبول
برایبارسلونا.
مطبوعات انگلیس از عملیاتی با هزینه 50تا 60میلیون یورویی
صحبت کرده اند و این امکان وجود دارد که اریک گارسیا،
مدافع محصول آکادمی الماسیا که هم اکنون در منچسترسیتی
توپ میزند نیز در آن ایفای نقش کند .از دیدگاه ورزشی چنین
عملیاتی می تواند برای بارسلونا یک فاجعه تلقی شود اما این
پول می تواند به نوعی در از بین بردن اوضاع نابسامان مالی
باشگاه که قبال توسط اللیگا هم هشدار داده شده بود موثر
واقع شود.

تیم ملی ایران روز سوم شهریور  ۱۳۲۰در
دیدار با افغانستان متولد شد و اکنون در
آستانه  ۸۰سالگی است .مسابقات داخلی
باشگاهی یا همان لیگ نیز در سال ۱۳۴۹
به راه افتاد و اکنون دقیق ًا پنجاه سالگی
خود را جشن گرفته است .اگر بخواهیم
بهترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران را
فهرست کنیم باید در دو زیرمجموعه
«ملی» و «باشگاهی» به دنبالش باشیم و
نتیجه چنین خواهد شد.
الف) بهترین گلزنان ملی
علی دایی ،آقای گل جهان
سالهای متمادی «فرانس پوشکاش»
مجاری با رکورد  ۸۴گل زده ملی در صدر
بهترین گلزنان جهان بود تا اینکه «شهریار»
فوتبال ایران ظهور کرد و نخستین انسانی
شد که مرز «سهرقمی» در گلهای ملی را
رد کرد.
حاال  ۱۴سال از آخرین بازی ملی علی
دایی گذشته و ابرستاره پرتغالی جهان
«کریستیانو رونالدو» نیز موفق به عبور از
مرز صد گل ملی شد .کریس البته هنوز
 ۷گل کمتر از دایی دارد و هنوز عنوان

پرافتخار «بهترین گلزن تاریخ فوتبال
جهان» از آن ایران و علی دایی است.
ردهبندی  ۱۰گلزن برتر ملی
 -۱علی دایی؛  ۱۰۹گل در  ۱۴۹بازی ملی
 -۲کریم باقری؛  ۵۱گل در  ۸۸بازی ملی
 -۳جواد نکونام؛  ۴۲گل در  ۱۵۲بازی ملی
 -۴علی کریمی؛  ۳۶گل در  ۱۲۵بازی ملی
 -۵سردار آزمون؛  ۳۳گل در  ۵۱بازی ملی

عنایتی دستنیافتنی
اولین کسی که توانست  ۳بار عنوان
آقای گلی لیگ در ایران را کسب کند
«غالمحسین مظلومی» بود .او دو بار با
لباس استقالل و یک بار با پیراهن شهباز
به این افتخار رسید و با رکورد «حسین
کالنی» در  ۲فصل آقای گلی متوالی نیز
برابر کرد اما ...مظلومی بزرگ در دومین
عنوان خود یک شریک داشت! «عزیز
اسپندار» از ملوان که او هم  ۱۰گل زد...
در دهه  ۷۰از ابومسلم مهاجمی برخاست
که همه رکوردها را شکست« .غالمرضا
عنایتی» لیگ اول با لباس ابومسلم و لیگ
چهارم و پنجم با پیراهن استقالل آقای گل
 -۶کریم انصاریفرد؛  ۲۵گل در  ۷۹بازی شد تا همه رکوردها را مال خود کند.
تنها کسی که «ب ه تنهایی»  ۳دوره آقای
ملی
 -۷مهدی طارمی؛  ۲۲گل در  ۴۶بازی ملی گل شد ،با لباس «دو تیم» و «دو فصل»
متوالی و...
 -۸فرشاد پیوس؛  ۲۱گل در  ۳۶بازی ملی
 -۹غالمحسین مظلومی؛  ۲۱گل در  ۴۶بازی در مجموع نیز عنایتی طی  ۱۵فصل در لیگ
آزادگان و برتر ،با لباس ابومسلم ،استقالل،
ملی
 -۱۰رضا قوچاننژاد؛  ۱۷گل در  ۴۱بازی ملی سپاهان ،صبا ،مس ،پدیده و سیاهجامگان
بیش از  ۱۸۵گل بهثمر رساند تا در صدر
تمام گلزنان تاریخ لیگ در ایران بایستد.
ب) بهترین گلزنان باشگاهی

تنفر یب سابقه از یواخیم لوو در آملان!
با شکست  ۰-۶باورنکردنی آلمان مقابل
اسپانیا و به نمایش در آمدن یکی از
ضعیفترین بازیهای تاریخ فوتبال
آلمان ،هواداران و کارشناسان فوتبال این
کشور یک صدا خواهان اخراج یواخیم لو
سرمربی سابق ًا محبوب تیم ملی هستند؛
مربی که ژرمنها با او یک عنوان قهرمانی
را در رقابتهای جام جهانی  ۲۰۱۴برزیل به
ارمغان آورده و سابقه چند تورنمنت موفق با
او را نیز در کارنامه دارند.
اما یواخیم لو که با از دست دادن هانسی
فلیک ،مغز متفکرش در روزهای طالیی
تنهاتر و ناکاراتر و البته پیرتر از گذشته به
نظر میآید ،در لبه پرتگاهیست که یکبار در
جام جهانی  ۲۰۱۸از آن به پایین سقوط کرده
اما دوباره و با اعتماد ( DFBاتحادیه فوتبال
آلمان) از صخرهها باال آمده و حاال دوباره
فاصلهای با یک سقوط آزاد دیگر ندارد.
 ۴۸ساعت بعد از انتقادات شدید و بیسابقه
از تیم ملی فوتبال آلمان در رسانهها و

شبکههای اجتماعی ،نشریه کیکر امروز در
وبسایت خود نظرسنجی بزرگی را برگزار کرد
که نتیجه آن تکاندهندهست؛ سوالی که
کیکر از هواداران تیم ملی آلمان پرسیده این
است که «آیا آنها به یواخیم لو برای ادامه
کار در تیم ملی فوتبال اعتماد دارند یا خیر؟».

نتیجه عجیب و غریب است؛ نزدیک به ۹۴
درصد هواداران حاضر در این نظرسنجی
با ادامه کار یواخیم لو در تیم ملی آلمان
مخالفند.در این شرایط اگر چه فدارسیون
فوتبال آلمان تاکید دارد که یواخیم لو باید تا
پایان جام ملتهای اروپا در سمت سرمربی

باقی بماند اما با این حجم نارضایتی ،ممکن
است تصمیم برخالف طبیعت فوتبال آلمان
گرفته بشود؛ فوتبالی که گاه ًا مربیان درجه
اولی را باالی سر تیم ملی خود نگذاشته اما
به آنها وقت کافی داده است .با اینحال
در شرایط فعلی به نظر میرسد سرنوشت
فوتبال ملی آلمان با یواخیم لو شبیه به
چیزی باشد که در دوره پایانی برتی فوگتس
یا اریش ریبک رقم خورد .تیمی خالی از
اعتماد به نفس و با دستهایی باال در
مقابل حریفان در حالیکه آلمان همچنان
یکی از بهترین اسکوادهای فوتبال اروپا را در
اختیار دارد.تصمیم فدراسیون فوتبال ایتالیا
از تغییر سرمربی تیم ملی و انتخاب یک
مربی تراز اول و تاثیر او روی نتایج تیم ،یک
مثال ِدم دستی برای سرعت در تصمیمگیری
برای بدنه فدراسیون فوتبال آلمان است که
حاال نه بابت ثبات که بابت محافظهکاری
جدیاش مورد انتقاد فوتبالنویسان این
کشور قرار گرفته است.

در لیگ برتر  8تیم شانس قهرماین دارند
یورگن کلوپ سرمربی لیورپول میگوید در فصل
جاری هشت تیم برای قهرمانی در لیگ برتر
انگلیس شانس دارند و اگر او و تیمش بتوانند
امسال هم مثل سال گذشته قهرمان این لیگ
شوند موفقیتی مهمتر از فصل گذشته بدست
آورده اند.
لیورپول روز یکشنبه در شروع مجدد لیگ برتر
بعد از وقفه بازی های ملی به مصاف لسترسیتی
صدرنشین فعلی لیگ می رود .این در حالی
است که لیست بلندباالی مصدومین لیورپول
یورگن کلوپ را با چالشی دشوار مواجه کرده
است .یورگن کلوپ متوجه است که تیمش
در این فصل برای دفاع از قهرمانی خود با
دشواریهایی بیشتر از آنچه انتظار می رفت
مواجه است.
کلوپ در مصاحبه ای با جیمی ردنپ برای روزنامه
انگلیسی دیلی میل که به شکل ویدیویی و از
راه دور انجام شد در این باره گفت " :به نظر من

امسال هشت تیم شانس قهرمانی دارند .ولی من
با چنین شرایطی و با رقابت سخت و دشوار هیچ
مشکلی ندارم .خیلی هم عالی است".
کلوپ در ادامه صحبتهایش گفت " :ببخشید که
این را می گویم ولی در حال حاضر این مساله
اص ًال برایم مهم نیست .بعید است امسال کسی
بتواند به  100امتیاز دست پیدا کند؟ این فصل 4
هفته کوتاه تر است؟ با همان تعداد بازیها؟ به
نظر من این حرف درست است و امکان ندارد
کسی بتواند به چنین امتیازی برسد .حتی 87
امتیاز هم به نظرم بعید می رسد".
سرمربی لیورپول در ادامه درباره وضعیت
تیمش گفت " :ما بد شروع نکردیم .بله در بازی
مقابل استون ویال یک بازی خاص را پشت سر
گذاشتیم .شاید البته به آن شکست نیاز داشتیم.
ما از آن استفاده کرده ایم .حاال که باید روز یکشنبه
به مصاف لستر برویم .ببینیم در این بازی چه
خواهیم کرد".

پارس جنوبی جم یکی از دو نماینده استان بوشهر در رقابتهای این فصل لیگ
آزادگان باز هم از خرید های فصل جدید رونمایی کرد.
به گزارش پیام عسلویه جمی ها در فاصله 72ساعت مانده به بازی مقابل آرمان
گهر سیرجان از بازیکنانی مانند بهروز هوشمند از قشقایی شیراز،علی فاتح از
استقالل مالثانی ،علی نعمتی از قشقایی و مصطفی اکرامی رونمایی کردند.
شاید نکته جالب این فصل حضور حمید زید آبادی بازیکن جمی و محصول
آکادمیک پارس است که بعد از چند سال دوری باز هم به خانه بازگشته است
تا حضور بومی در لیست بزرگسال این باشگاه دیده شود.
نصرتی که دغدغه جذب یک گلر با تجربه را داشت علی نعمتی دروازبان گرگانی
و سابق شاهین شهرداری را جذب کرد.نعمتی در شاهین روزهای خوبی سپری
کرد و مورد قبول طرفداران تیم بوشهری واقع شده بود.

مهدی طارمی:

استادیوم پورتو یعنی عشق !

بازیکن ایرانی تیم فوتبال پورتو
با بیان اینکه اگر مهاجم نمیشد
به عنوان دروازهبان به فوتبالش
ادامه میداد ،گفت :گلزنی در لحظه
آخر در صورت برد تیم را بیشتر از
هتتریک دوست دارم.
مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم
فوتبال پورتو اخیر ًا در برنامهای
تحت عنوان «»Pensa Rápido
شرکت کرده است که به صورت
تصویری است و باید به سرعت به
سئواالت ،پاسخ کوتاهی بدهد.
این برنامه برای جذابیت بیشتر
و با تالش باشگاه پورتو در جهت
افزایش تعداد دنبال کنندگان در
شبکههای اجتماعی ساخته میشود
و بازیکنان مختلفی در آن حضور
دارند.
طارمی در این برنامه به سئواالت
مجری به این شکل پاسخ داده
است.
سبک شادی گل؟
(طارمی در این لحظه به مچ دست
خود اشاره میکند که در حال
بوسیدن آن است)
خواننده مورد عالقه؟
در دنیا یا در ایران؟
در ایران.
رضا راد
غذای مورد عالقه؟

قیمه بوشهری (غذای ایرانی)
اگر مهاجم نبودی دوست داشتی در
کدام پست بازی کنی؟
دروازهبان
هتتریک (به ثمر رساندن سه گل
در یک مسابقه) یا گل در آخرین
لحظه؛ کدام را ترجیح میدهی؟
اگر پیروز شویم گل در لحظه آخر.
بهترین مکان برای تعطیالت؟
بوشهر (زادگاه)
استادیوم دراگون (تیم پورتو) در
یک کلمه؟
عشق
خنده دارترین بازیکن تیم؟
اوتاویو (بازیکن برزیلی پورتو)
بیهودهترین بازیکن تیم؟
(با خنده) شاید من!
به چند زبان میتوانی صحبت
کنی؟
دو و نیم زبان( .فارسی و انگلیسی)
و کمی پرتغالی.
کلمه پرتغالی مورد عالقه؟
ُاال (سالم)
سگ یا گربه؛ کدام را دوست داری؟
تمام حیوانات را دوست دارم ولی
(در پاسخ به این سئوال) سگ
کدام بازی پلی استیشن؟
فیفا
شماره مورد عالقه؟
شماره ۹

