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قهرمانی سوارکار گناوه ای در
هفته دوم مسابقات پائیزه
اسبدوانی استان یزد

برجیس از استان بوشهر شهرستان گناوه مقام اول
مسابقات اسبدوانی کشوری جمهوری اسالمی
ایران را در مسافت  ۱۴۰۰متر کسب کرد.
هفته دوم مسابقات پائیزه اسبدوانی کشوری ،به
میزبانی استان یزد در پیست سوارکاری صفائیه
یزد برگزار گردید.
که در دور چهارم ( گروه مبتدی) از مسابقات
اسبدوانی سراسری ایران در رده اسبهای +۴ساله
اسبی به نام برجیس به مالکیت حمید عبدالهی
( از گناوه) با مربیگری سید جمال میردهقان و
چابکسواری سمیر محمدی موفق به کسب مقام
اول این دور از مسابقات شد.

با اعالم رسمی این باشگاه:

خرمزی یک فصل دیگر روی
نیمکتایرانجوان

باشگاه ایرانجوان بوشهر رسما اعالم کرد قرارداد
عبدالرحیم خرمزی سرمربی این تیم برای فصل
جدید تمدید گردید.
به گزارش پیام عسلویه خرمزی سال گذشته نیز
روی نیمکت تیم قدیمی بوشهری حاضر بود و
سالها به عنوان کاپیتان ایرانجوان در این تیم به
میدان رفته است.
این مربی بوشهری عالقه خاصی به میدان دادن
به بازیکنان جوان دارد و امسال در رقابتهای لیگ
دو هدایت ایرانجوان را بر عهده خواهد داشت.
خرمزی هنوز دستیاران خود را معرفی نکرده و به
احتمال زیاد فبل از اردوی تهران کمکهای خود را
معرفی خواهد کرد

توماس مولر:

دوست من کیمیچ ،لطفا
واکسن بزن!
توماس مولر ،ستاره آلمانی بایرن مونیخ ابراز
امیدواری کرد همه بازیکنان به زودی در مقابل
کرونا واکسینه بشوند.
به گزارش "ورزش سه" ،برخی از بازیکنان دنیای
فوتبال نیز همانند افراد عادی اعتقادی به تزریق
واکسن کرونا نداشته و علیرغم اصرار دولت های
مختلف ،هنوز به این قاعده جهانی تن نداده اند.
جاشوا کیمیچ ،هافبک آلمانی بایرن مونیخ دیروز
فاش کرد هنوز واکسن کرونا تزریق نکرده ،اما
ممکن است در آینده نظر خود را تغییر دهد.
توماس مولر ،مهاجم باتجربه بایرن مونیخ تاکید
کرد به نظر جاشوا کیمیچ احترام می گذارد ،اما
به نظر می رسد واکسیناسیون بهترین راه حل
برای عبور از این بحران خواهد بود.
توماس مولر گفت" :به عنوان دوست جاشوا
کیمیچ ،این یک تصمیم قابل قبول برای من
است و هرکسی باید خودش در این رابطه
تصمیم بگیرد .اما به عنوان یک هم تیمی و با
توجه به این کار به سود همه اعضای تیم خواهد
بود و همچنین با تکیه بر نظرات علمی ،عقیده
من این است که انجام واکسیناسیون برای همه
بهتر خواهد بود.
من خودم شخصا دوستدار و موافق روند
واکسیناسیون هستم و امیدوارم بازیکنانی که
هنوز واکسینه نشده اند نظر خود را تغییر دهند.
در نهایت همه ما می خواهیم از این دوران
شیوع ویروس کرونا عبور کنیم و تا آنجا که من
می دانم ،واکسیناسیون بهترین راه برای رسیدن
به این هدف است .با این وجود ما باید سعی
کنیم به تصمیم جاشوا کیمیچ احترام بگذاریم.
این یک بحث اخالقی یا مسئله ای روحی و
ذهنی بوده و این تصمیم از نظر انسانی برای
من قابل درک است".
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بهترین  ۴۵دقیقه طارمی در پرتغال؛

یبخیال طاریم ابشید ،گلیمخورید،
اخراجیمشوید

عملکرد مهدی طارمی در فوتبال اروپا و
پرتغال توقف ناپذیر است و مهاجم بوشهری
پورتو در یک نیمه ،کار توندال را یکسره کرد.
درخشش های مهدی طارمی در لباس
پورتو تمامی ندارد و ستاره بوشهری آبی و
سفیدهای بندرنشین ،مرد شماره یک تیمش
در دیدار برابر توندال بود .پورتو برای اینکه
بتواند حداقل به صورت موقت و برای 24
ساعت به صدر جدول رده بندی لیگ برتر
پرتغال صعود کند ،باید در استادیوم ژوائو
کاردوسو از سد میزبانش عبور می کرد.
توندال حریف مورد عالقه مهدی طارمی است
چرا که ستاره ایرانی در هر دو دیدار رفت و
برگشت لیگ سال گذشته و جام حذفی به
این تیم گل زده بود .با اینکه به نظر می رسید
پورتو کار به مراتب آسانی داشته باشد اما
این میزبان بود که روی غافلگیری خط دفاعی
پورتو در دقیقه  4به گل رسید تا شاگردان
کونسیسائو به این مسئله پی ببرند که کار
آسانی در پیش ندارند.
پورتو که فصل گذشته به دلیل از دست
دادن امتیازات فراوان برابر تیم های آسان
نتوانست قهرمان لیگ شود ،از این موضوع
درست عبرت گرفته بود و برای پیروزی پیش
کشید .حرکت ژائو ماریو در دقیقه  20از سمت
راست و ارسال زمینی او به دهانه دروازه،
موقعیت فوق العاده ای را نصیب مهدی
طارمی کرد که تشنه گلزنی بود و برای باز
کردن دروازه توندال مقابل دروازه پدرو تریگیرا
کمین کرده بود .ارسال ماریو پس از عبور از
اوانیلسون ،در بهترین زمان و بهترین مکان
ممکن به طارمی رسید و این مهاجم آماده
ایرانی با بغل پایی ساده گل تساوی را به ثمر
رساند.توندال که به خوبی می دانست پورتو
تشنه گلزنی است و برای کسب  3امتیاز
عقب نخواهد نشست ،تمرکزش را روی
حفظ همین تساوی گذاشته بود اما غافل
از اینکه یک بازیکن ایرانی مترصد استفاده
از کوچکترین فرصت هاست و مدافعین
حریفان پورتو در هفته های گذشته ثابت
کرده بودند که اشتباه برابر طارمی برابر است
با مرگ! در دقیقه  28و زمانی که ادواردو
کوارشما در خط دفاعی توندال پا به توپ شد،
تحت فشار لوئیز دیاز و اوا نیلسون قرار گرفت

و برای اینکه توپ را از دست ندهد ،سعی
داشت با یک پاس رو به عقب ،هم تیمی
اش ایکر آندابارنا را صاحب توپ کند.
اما غافل از اینکه طارمی با خواندن ذهن
کوارشما و پیش از اینکه او رو به عقب پاس
دهد ،دقیقا به همان نقطه حرکت کرد و پس
از تصاحب توپ ،در مصافی تک به تک با
دروازه توندال قرار گرفت اما با خطای ایکر
آندابارنا متوقف شد که فابیو ورسیمو داور
مسابقه بدون درنگ دست به جیب شد و
مدافع میزبان را با یک کارت قرمز روبرو کرد
تا طارمی به بالی جان توندال تبدیل شود.
در ادامه و در حالیکه نیمه اول رو به اتمام
بود ،پورتو پشت محوطه جریمه صاحب یک
ضربه کاشته شد .در غیاب سرجیو اولیویرا،
این بار متئوس اوریبه پشت توپ ایستاد .او
ضربه اش را زمینی به سمت دروازه توندال
زد که پدرو تریگیرا گلر میزبان نتوانست این
توپ را مهار کند و همین برای طارمی تشنه
گلزنی کافی بود تا با حضوری به موقع مقابل
دروازه ،توپ را به تور دروازه توندال بچسباند و
تیمش را دو بر یک پیش بیندازد.
عطش گلزنی ستاره بوشهری پورتو با این 2

گل نیز پایان نیافت .طارمی در نیمه دوم و
در دقیقه  ،79درخشش بی نظیرش را تکمیل
کرد .او با فرار از آفسایدگیری خط دفاعی
توندال و روی پاس در عمق فابیو ویرا ،با گلر
این تیم در مصافی تک به تک قرار گرفت
و با ضربه ای دقیق ،توپ را به تور دروازه
میزبان چسباند تا هت تریک خود را تکمیل
کند و یک پیروزی شیرین برای پورتو به
ارمغان بیاورد.این دومین تجربه هت تریک
طارمی در فوتبال پرتغال است .او در هفته
سوم فصل  2020-2019لیگ این کشور و در
نخستین دیداری که از ابتدا برای ریوه آوه
به میدان رفت ،در جریان پیروزی  5بر یک
مقابل دپورتیوو آوس موفق به ثبت هت
تریک شد و حاال توندال دومین تیمی است
که ستاره تیم ملی ایران مقابلش  3گل به
ثمر می رساند.در لحظاتی که لوئیز دیاز و
اوا نیلسون روی کوارشما مدافع توندال فشار
آورده بودند ،این بازیکن با یک پاس رو به
عقب قصد داشت هم تیمی اش را صاحب
توپ کند اما طارمی با تیزهوشی فوق العاده،
پیش از ایکر آندابارنا صاحب توپ شد و
مدافع توندال نیز مانع از تک به تک شدن

طارمی با گلر تیمش شد که در نهایت داور
مسابقه با یک کارت قرمز مستقیم ،آندابارنا را
از زمین مسابقه اخراج کرد تا کار برای پورتو
در ادامه راحت تر شود.عالوه بر این ،هت
تریک مهاجم بوشهری پورتو باعث شد تا
شمار گل های این بازیکن در فصل جدید به
عدد  7برسد و بدین ترتیب مهدی طارمی به
صدر جدول گلزنان لیگ برتر پرتغال صعود
کرد تا رویای کسب عنوان آقای گلی که فصل
گذشته با بدشانسی از دست داد ،برای او
نزدیک تر از هر زمان دیگری باشد.طارمی در
دیدار برابر توندال عملکرد بی نظیری داشت.
زدن  3گل و خطایی که روی او صورت گرفت
و منجر به اخراج مدافع میزبان شد ،سبب
گردید تا تیم سرجیو کونسیسائو با یک بازی
بیشتر ،به صدر جدول رده بندی صعود کند.
این ایام مهدی طارمی در آماده ترین روزهای
دوران حرفه ای خود به سر می برد و به نظر
می رسد مدافعین هیچ تیمی قادر به مهار
این استعداد ایرانی نیستند .مهاجمی که به
نظر می رسد با ادامه این درخشش ،تابستان
 2022به یکی از اهداف نقل و انتقاالتی غول
های اروپا تبدیل شود.

مهدوی کیا :هدف اصیل ما صعود به املپیک است
مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم امید در
کنفرانس خبری پیش از بازی با نپال در
شهر دوشنبه گفت هدف اصلی ما صعود
به المپیک پاریس است و برای این کار یک
برنامه بلند مدت طراحی کردیم.
تیم زیر  23سال ایران در بازی های مقدماتی
قهرمانی زیر  23سال آسیا فردا در شهر
دوشنبه در اولین بازی خود به مصاف نپال
می رود .مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم امید
با حضور در کنفرانس خبری پیش از بازی به
سواالت خبرنگاران پاسخ داد که به اتفاق این
مصاحبه را می خوانیم:
*خوشحالم از اینکه به همراه تیم امید ایران
در بازی های مقدماتی قهرمانی زیر  23سال
آسیا در تاجیکستان حضور دارم .ما با یک
تیم جوان وارد بازی ها شدیم ( اشاره مهدی
مهدوی کیا به این بود که برخی از بازیکنان
تیمش زیر  22سال زیر  21سال و  ...هستند
و لزوما همه بازیکنانش  22سال و اندی
سن ندارند ).ترکیبی از بازیکنان لیگ برتر و
لیگ یک  .هدف اصلی ما صعود به المپیک
پاریس است اما تالش خواهیم کرد سه بازی
خوب در شهر دوشنبه داشته باشیم.
*بازیکنان خوبی به اردوی تیم امید دعوت
شده اند .برای پیشرفت در فوتبال در سایه

استعدادها باید مربیان خوب را بکار بگیریم
که با دانش روز فوتبال آشنایی داشته باشند.
ایران فوتبالیست های با کیفیتی دارد و
همیشه معرف ستاره هایی به فوتبال آسیا
بوده است .هم اکنون ما در رنکینگ فیفا در
رتبه اول آسیا قرار داریم و دانش مربیان و
بازیکنان با کیفیت به ما کمک خواهد کرد که
این روند را دنبال کنیم.
*ما یک مقدار کار را در تیم امید ایران دیر
شروع کردیم .دو بازی دوستانه با تیم های
داخلی هم داشتیم که از بازخورد این بازی
های دوستانه راضی هستیم .به بازی های

شهر دوشنبه به چشم بازی های تدارکاتی
نگاه می کنیم و هدف ما این است که تیم
امید ایران در بازی های مختلف محک
بخورد تا در نهایت برای صعود به المپیک
پاریس آماده شود .از نپال شناختی نداریم .از
لبنان هم همین طور اما از تاجیکستان ،چون
تیم های نوجوانان و جوانان ما بارها و بارها
با تاجیکستان بازی کرده اند .در نهایت ما
اینجا هستیم تا سه بازی خوب به نمایش
بگذاریم.
*هدف ما از حضور در شهر دوشنبه این است
که به عنوان تیم اول به دور نهایی بازی ها

صعود کنیم و سال آینده در بازی های نهایی
حاضر باشیم .البته ارایه بازی های با کیفیت
هم مد نظر ماست اما فوتبال است و هزار
و یک اتفاق .برنامه بلند مدت ما صعود به
المپیک است و با هر نتیجه ای در بازی های
مقدماتی قهرمانی زیر  23سال آسیا ما کار
خود را دنبال خواهیم کرد.
*حریف اصلی ما در بازی های شهر دوشنبه
تاجیکستان است .البته به نپال و لبنان هم
احترام می گذاریم .هیچ حریف ساده ای در
فوتبال وجود ندارد و اگر به دنبال صعود به
عنوان تیم نخست هستیم باید در هر سه
مسابقه تالش کنیم.
*همه بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم
امید از بازیکنان تیم های لیگ برتری و لیگ
یکی هستند .هیچ بازیکنی خارج از ایران به
اردوی تیم امید دعوت نشده است .البته ما
با برخی از باشگاه ها به مشکل خوردیم و
نتوانستیم از بازیکنان آنها در اردوی تیم امید
بهره ببریم .با این حال به کنفدراسیون فوتبال
آسیا پیشنهاد دادیم تا بازی های قهرمانی زیر
 23سال را در روزهای فیفا برگزار کند تا این
چالش بین تیم امید و باشگاه ها از بین برود.
ما در حالی اینجا هستیم که بازی های لیگ
برتر ایران در حال برگزاری است.

قرارداد هنگفت و نجویم دیوید بکام اب قطریها
دیوید بکام پس از عقد قرارداد با قطری
ها به سفیر جدید جام جهانی  2022تبدیل
شد.
دیوید بکام در  46سالگی همچنان پولساز
است.
او که از  2013و با پیراهن پی اس جی
فوتبال را کنار گذاشت و این روزها مالک
باشگاه اینترمیامی در فوتبال آمریکاست،
به عنوان سفیر جدید جام جهانی 2022
قطر نیز فعالیت خواهد کرد و برای این

منظور قراردادی نجومی با فوتبال قطر
بسته است.
طبق این قرارداد او  180میلیون یورو
دریافت خواهد کرد که در نوع خود بسیار
جالب توجه است.
جام جهانی قرار است پاییز سال بعد
در قطر برگزار شود .این اولین دوره جام
جهانی است که در غرب آسیا برگزار می
شود و اولین جام جهانی که به جای بهار
و تابستان در فصل پاییز به انجام خواهد

رسید .عالوه بر دیوید بکام ،ستاره های
بزرگی چون ژاوی ،کافو ،سامی اتوئو،
رونالد دی بوئر و تیم کیهیل نیز به عنوان
سفیر جام جهانی قطر فعالیت می کنند.
عالوه بر این ،بکام برای  10سال آینده نیز
یکی از سفرای فوتبال قطر خواهد بود.
در قطر تردیدی ندارند که اسطوره فوتبال
انگلیس می تواند یک چهره جذاب و
هیجان انگیز برای معرفی فوتبال شان به
جهانیان باشد.

ورزش
تیم دخرتان تنیس روی میزاستان بوشهر موفق
به کسب مقام سوم مسابقات باشگاهی
نوجوانان و جوانان ایران شد

مسابقات لیگ نوجوانان و جوانان دختر باشگاههای کشور که از صبح روز
 ۲۸مهر ماه به مدت دو روز به میزبانی استان همدان در جریان بود با کسب
سکوی قهرمانی مارال چوب همدان به اتمام رسید.
دقایقی قبل در گام پایانی این مسابقات مابین آکادمی شعاری و مارال چوب
همدان ،تیم میزبان با غلبه  ۴بر  ۲بر حریف مازندرانی خود موفق شد سکوی
قهرمانی را به نام خود ثبت کند.
مارال چوب همدان که در دور اول مرحله حذفی با قرعه استراحت روبرو شد
در گام دوم با غلبه بر هیئت تنیس روی میز بوشهر موفق شد به مرحله نهایی
راه یابد.قهرمان مسابقات با ترکیب شیما صفایی ،صبا سراجی ،نیلیا نقیبی،
مبینا اصالنی ،کوثر فتاحی ،نازنین مرتضایی به سکانداری زهره ابوطالبیان و
سرپرستی هدیه آقامحمدی در این رقابتها حاضر بود.
آکادمی شعاری بابل نیز پس از عبور از شرکت نصر و بیمه خاور میانه داراب پا
به فینال گذاشت و در یک بازی برابر به مقام دوم این مسابقات دست یافت .
هیئت تنیس روی میز بوشهر در دور اول جدول حذفی با عبور از آرد گل
گلستان به نیمه نهایی راه یافت و در این مرحله با پذیرش شکست از مارال
چوب همدان  ،بر سکوی سوم ایستاد.
بیمه خاور میانه داراب نیز که در دور نخست با قرعه استراحت روبرو شد در
مرحله بعد در تقابل با آکادمی شعاری بابل پذیرای شکست شد و بر جایگاه
سوم مشترک ایستاد.گفتنیست در روز نخست این رقابتها  ۹تیم حاضر ابتدا
در  ۳جدول مقدماتی با یکدیگر به رقابت پرداختند ،سپس شش تیم (مارال
چوب همدان  ،بیمه خاورمیانه داراب  ،هیئت تنیس روی میز بوشهر،آرد گل
گلستان ،آکادمی شعاری بابل ،شرکت نصر “هیئت شهریار” ) وارد جدول
حذفی شدند .

هفته دوم لیگ دسته اول

آرمان گهر سیرجان  1شاهین شهرداری 0
شاهین در سیرجان بازنده شد

هفته دوم رقابتهای لیگ دسته اول برگزار شد و شاهین شهرداری در سیرجان
با یک گل شکست خورد.به گزارش پیام عسلویه شاگردان مهدی قنبری که
با یک دستگاه اتوبوس راهی سیرجان شده بودند در حالی مقابل آرمان
گهر صف آرایی کردند که با یک گل زودهنگام در دقیقه  9بازی غافلگیر
شدند و همین یک گل تا انتها باقی ماند.در این بازی شاهین شهرداری
با ترکیب:امین احسان بخش،علی مصلی نژاد،امیر حسین نادم،ابوالفضل
اعالیی،مجید قشقایی،محمد رضا شکیب خو،محمد ره آور،مهران
حاجب،حسن پوالدی،حسین خروجی و الیاس صالحی به میدان رفتند.
میالد سوری و محمد جواد مرادی بازیکنان تعویضی تیم بوشهری لقب
گرفتند.حمید کللی فرد مربی نام آشنای بوشهری به عنوان مدیر فنی در کادر
فنی آرمان گهر حضور داشت.

وزیر ورزش و جوانان خرب داد؛

اخذ مجوزهای واگذاری استقالل و
پرسپولیس
وزیر ورزش و جوان اعالم کرد که مجوزها و دستورات واگذاری دو باشگاه
استقالل و پرسپولیس را گرفته است.واگذاری دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس به بخش خصوصی یکی از بحث های تکراری و بی سرانجام
فوتبال ایران در طول سال های طوالنی بوده و اینک حمید سجادی ،وزیر
ورزش و جوانان دولت جدید از اخذ مجوزها و دستورات این کار خبر می
دهد.سجادی امروز گفت :اگر اراده ای باشد شرایط و مقدمات کار فراهم
است که بتوانیم در عرض دو سه ماه شروع به واگذاری این دو باشگاه
کنیم .االن می خواهم سر بسته بگویم که مجوزها و دستورات این کار
را گرفتم و اراده اش هم هست و انشاهلل به زودی خبرهای خوب را به
هواداران دو باشگاه اطالع رسانی می کنیم .وی افزود :چون قرارمان بر این
است و از معاونینم هم خواسته ام که تا اقدام اجرایی نشده اطالع رسانی
نشود .همیشه از من می پرسند که شما قرمز هستی یا آبی؟ من طرفدار
همه باشگاهها هستم و برای هر دو باشگاه استقالل و پرسپولیس هم
احترام قائل هستم .در راس همه هم تیم ملی است و در مورد باشگاهها
باید بی طرف باشم ولی این وظیفه ماست.وزیر ورزش و جوانان در مورد
حمایت از باشگاهها تاکید کرد :به هواداران عزیز ،محترم و دغدغه مند
استقالل و پرسپولیس و سایر باشگاهها که دوست دارند تیم شان مورد
حمایت دستگاه ورزش قرار بگیرند می گویم که وظیفه ماست که هر
کدام از این باشگاهها نیاز به حمایت داشتند در خدمت شان باشیم .کار
دیگری هم نداریم.

