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منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
آدرس  یا  روزنامه  دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمنًا  نمائید.  ارسال  ذیل  الکترونیکی 

ارسالی، آزاد است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

کارشناس سرویس ورزشی: محمدرضا پوالدی
Mohamadrp53@yahoo.com

ورزشـــی

سال هاست که فوتبال بیچاره ما دچار بیماری حاشیه و حاشیه سازی شده است و با کمال تأسف 
هر روز هم این بیماری پیشرفته تر می شود.

بااینکه دو هفته از بازی برگشت فینال آسیا می گذرد؛ ولی حاشیه سازان هنوز در باد آن واقعه 
به سر برده و زمین و زمان را در آن دخالت داده و ول کن ماجرا هم نیستند.

وقتی کاپیتان های دو تیم پرسپولیس- تراکتورسازی بیانیه مشترک صادر کردند کم مانده بود 
از فشار و هیجان پس بیافتیم، یعنی که چی؟ وقتی در چند سال گذشته تماشاگران سکوها را با 
چاله میدان اشتباه گرفته بودند چرا کسی پیدا نشد تا ریشه این کار شناسایی شود؟ چرا کسانی 
که مسئول بودند فرهنگ سازی نکردند که این نسل از تماشاگران از این همه فحش و ناسزاگویی 

دور شود؟
مگر این تماشاگران محصول همین سیستم و نظام آموزشی نیستند؟ نظامی که قرار بود ژاپن 
اسالمی باشد ولی نشد آنچه در نظر مسئوالن بود، نه حرمت نه احترام نه کسوت هیچ و دیگر 

هیچ...
کدام رسانه می توانست به اندازه تلویزیون جریان ساز فرهنگ باشد؟ ولی وقتی تربیون این رسانه 
به دست  افراد خاصی می افتد آیا انتظار بیشتر از این می رود که نسل فعلی تماشاچی حداقل ها 
را حفظ کند؟ وقتی این تربیون داران که با کمال تأسف ازنظر اطالعات فوتبالی کافی، بی بهره 
هستند برای یک عده از رسانه ملی ُکریخوانی می کند چه توقع از آن تماشاگر می رود که وقتی 

به تیم محبوب آن مجری یا آن رسانه می رسد فضا را با الفاظ رکیک آلوده نکند.
وقتی کمیته انضباطی یک چشمش به تیم خاص و چشم دیگرش برای 15 تیم دیگرست و عدالت 
را به سخره می گیرد آیا توقع دیگری از این نسل می رود. همچنین کمیته داوران و فدراسیون 

سازمان لیگ همه و همه مقصر این اتفاقات و نابرابری ها هستند.
بازی بزرگ هفته هم با تمام حاشیه های آن از پرچم ژاپن گرفته تا اشتباه مرگبار کمک داور 
و  بسته  دست های  قصه  همچنان  تا  پیوست  تاریخ  به  میزبان  تیم  گل  اعالم کردن  آفساید  در 

مظلوم نمایی پابرجا باشد.
در دیگر دیدار این هفته جدال برادران استقاللی بود جدالی که روی کاغذ نابرابر، ولی در میدان 
برابر و پابه پا بود. قهرمان سه سال قبل لیگ حال آن چنان مستأصل شده است که حتی سرمربی 
بر روی نیمکت آن نیست؛ ولی کسی از دست های بسته برایش قصه نمی سراید قهرمانی که با 
یک عده جوان گمنام و با پاکی فاتح لیگ برتر شده بودند حال باید حریف از پیش باخته تلقی 
شود؛ ولی در عمل این طور نبود فوتبالی مردانه بازی کردند تا به همگان نشان دهند که اگر 
کمی فقط کمی به آنها هم توجه و بذل محبت می شود جایگاه آنها ته جدول نبود. این بازی نیز 
از حاشیه دور نماند. از حوادث شب قبل از بازی در اردوی خوزستان ها تا توقف بازی به علت 

ریزش باران و حذف میکروفن شبکه خبر در کنفرانس خبری بعد از بازی.

بازی ذوب آهن با پارس جنوبی نیز با حاشیه همراه بود وقتی مدیرعامل تیم ذوب آهن جلوی 
یک  باید  چرا  کرد.  علنی  را  تبعیض ها  دیگر  یک بار  گرفت  را  تلویزیون  دوربین های  ورود 
رسانه که ادعای ملی بودن دارد چنین اشتباهی مرتکب شود؟ آیا مگر غیر این است که هر 4 
نام ایران در مسابقات بین المللی حاضر می شوند؟ آیا مگر  با  نماینده ایرانی زیر یک پرچم و 
همین یک ماه گذشته نبود که از دولت و رئیس جمهور و وزرا بازی فینال را یک بازی ملی 
قلمداد می کردند؟ پس چرا باید از روی غرض ورزی استقالل را استقالل تهران و ذوب آهن را 

ذوب آهن اصفهان نامید درجایی که پرسپولیس و سایپا را با پسوند ایران خطاب می کند.
این نمی تواند یک اشتباه باشد؛ بلکه بیشتر به یک حس تعمدی شباهت دارد که ریشه آن در 

همان رنگ پرستی های افراد کم سواد تربیون دار باید جست وجو کرد.
در ثبت شرکت ها استقالل را بنام شرکت استقالل ایران و پرسپولیس بنام شرکت پرسپولیس نه 
با پسوند تهران و نه با پسوند ایران به ثبت رسیده؛ ولی رسانه ملی ما همان طور که خودش صالح 

بداند و دوست داشته باشد باید رفتار کند.

سرویس خبری/ علیرضا گلچین: اولین دوره المپیاد 
زیر  دختران  بسکتبالیست  برتر  استعدادهای  ورزشی 
به میزبانی شیراز در حال برگزاری  چهارده سال کشور 

است.
مبینا نوحی، پریا حسن بگی، یسنا زارعی و ماریا فخرایی 

از کازرون در ترکیب تیم فارس قرار دارند.
ترکیب  با  فارس  تیم  رقابت ها  این  در  است  گفتنی 
بسکتبالیست های کازرون تاکنون خوش درخشیدند و در 

رقابت سوم تیم مازندران را مغلوب کردند.

هفته  مناسبت  به  گلچین:  علیرضا  خبری/  سرویس 
جعفر  امام  و  )ص(  اکرم  رسول  میالد  روز  و  وحدت 
اکسیر  تیم های  بین  بانوان  والیبال  مسابقه  )ص(  صادق 

کازرون و ایران خودرو شیراز برگزار شد.
در این رقابت دوستانه تیم اکسیر کازرون توانست تیم 

ایران خودرو شیراز را شکست دهد.

حضور دختران بسکتبالیست کازرون 
در المپیاد کشوری

تیم اکسیر کازرون تیم ایران خودرو 
شیراز را مغلوب کرد

آذر   4 درگذشت   ،۱۳۱۲ فروردین   ۱۲ زاده  دهداری  پرویز 
در  او  است.  ایران  اهل  فوتبال  سابق  مربی  و  بازیکن   ۱۳۷۱
آبادان و شاهین آبادان  تیم های جم  برای  ابتدا  بازیکنی  دوران 

بازی می کرد. سپس به تیم شاهین تهران پیوست. 
در نخستین دوره مسابقات جام باشگاه های فوتبال ایران در سال 
۱۳۳۹ او با بازوبند کاپیتانی تیم شاهین آبادان موفق شد نخستین 
قهرمانی باشگاهی فوتبال در ایران را کسب نماید. پس ازآن به 
تیم شاهین تهران پیوست. تا زمان انحالل باشگاه شاهین در سال 
۱۳4۶ او با تیم شاهین تهران بود. سپس به پرسپولیس پیوست و 

مربیگری آن تیم را بر عهده گرفت. 
چندی  بود.  تهران  پرسپولیس  باشگاه  مربی  نخستین  دهداری 
پس ازآن او به تیم بی ستاره گارد تهران رفت و نتایج درخشانی 
را با این تیم در لیگ تخت جمشید کسب نمود. تیم گارد در 
مدت کوتاهی تبدیل به یکی از تیم های بزرگ فوتبال ایران و 
صاحب مکتب اخالق و منش شد. گارد بعدها به هما تغییر نام 
داد. پرویز دهداری یک الگوی ورزشی و اخالقی در ورزش 

ایران به حساب می آید. 
او در کسوت مربیگری بازیکنان زیادی ازجمله عابدزاده، زرین 
چه، صمد مرفاوی و سیروس قایقران را در فوتبال ایران تربیت 
کرد. او در سال ۱۳۵۰ در سن ۳۸ سالگی سرمربی تیم ملی شد 
و دربازی های مقدماتی المپیک مونیخ با موفقیت توانست تیم 
ملی را به رقابت های المپیک برساند؛ اما پیش از مسابقات از 
سمت خود کناره گیری کرد. علت این استعفا اختالف وی با 

رنجبر دستیارش بود.

او پس از ۱4 سال دوباره دربازی های آسیایی ۱۹۸۶ سئول و 
نیز جام ملت های آسیا ۱۹۸۸ هدایت تیم ملی را بر عهده داشت؛ 
که در این رقابت های ایران درنهایت با پیروزی برابر چین به 
با  انگلیسی  اما شبهاتی در مورد تبانی داور  مقام سومی رسید، 
تیم عربستان جهت نرسیدن ایران به فینال آن بازی ها به وجود 
آمد اما پیش از رقابت های مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۰ از سمت 

خود استعفا کرد. 
مرحوم دهداری در این دوران مورد بی احترامی از سوی برخی 
رسانه های منفعت طلب که باج گیر آدم های معلوم الحال بودند، 
در  ژاپن  ایران-  دوستانه  بازی  در  به طوری که  گرفت؛  قرار 

استادیوم آزادی با گلوله های برف او را نوازش کردند. 
او همچنین مدتی سرپرست باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان 
مقدم  ورزش  بر  را  اخالق  که  بود  کسانی  ازجمله  او  بود. 
او را معلم  اهالی ورزش  می دانست و همین خلق وخو بود که 

اخالق خطاب می کردند. 
او بارها هدایا و جوایز دولتی را رد کرد و پیشکش هایی نظیر 
سال  در  ملی  تیم  اسبق  مربی  نمی پذیرفت.  را  اتومبیل  و  خانه 
فرزند  دو  وی  از  درگذشت.  کلیوی  عارضه  دلیل  به   ۱۳۷۱
به جای مانده است و همسر وی نیز در سال ۱۳۸۱ در پی سرطان 

درگذشت. 
شهرآبادان  در  دهداری  پرویز  بزرگداشت  مراسم  همه ساله 
استادیوم  که  شهرآبادان  در  خیابان  یک  و  می شود  برگزار 
پرویز  بلوار  او  بنام  دارد  قرار  آن  در  آبادان  تختی  ورزشی 

دهداری نامگذاری شده است.

عکـس هفتـه:
تیم فوتبال دارایی ک از تیم های با ریشه و با اصالت در تاریخ پرافتخار فوتبال کازرون بود که با 

مدیریت زنده یاد ابراهیم معینی سال های سال به امر سازندگی مشغول بود. دارایی تیمی بازیکن ساز 
و باافتخار بود که همواره در دل فوتبال دوستان از محبوبت باالیی برخوردار بود.

ایستاده از راست: قاسم رضا خواه، حسن ایزدی، شهید عبدالحسین خالو عسکری، جعفر مطهری زاده، هدایت 
خورشیدی، دکتر عبدالرسول رهگشای، مرتضی معینی، یداله شیرنژاد، حبیب شیرنژاد

نشسته از راست: حمید دهقانی، کاظم زارع، اسداهلل ناظر، اسداهلل شیرنژاد، جعفر شیرنژاد، علی خالوعسکری، 
حسین فهیمی.

لیگ برتر از نگاهی دیگر

به قلم: محمدرضا پوالدیدر سوگ پرویز

به قلم: محمدرضا پوالدی

تیم منتخب زورخانه ای فارس شامل ۱۵ ورزشکار جهت شرکت در مسابقات استعدادهای 
برتر کشور که از تاریخ ۵ الی ۷ آذرماه در استان قم برگزار شد به این مسابقات اعزام 

شدند که از بین این ۱۵ نفر شش قهرمان کازرونی نیز حضور دارند.
۱. محمد شعبانی قهرمان دو دوره سنگ نونهاالن کشور

۲. اشکان درستی قهرمان چرخ چمنی و ورزشکار نمونه اخالق کشور
۳. پیمان رفیعی قهرمان سنگ نونهاالن کشور

4. رامین ترابی نایب قهرمان کباده کشور
۵. شایان عباسی قهرمان کباده نوجوانان استان
۶. قاسم ستونی قهرمان کباده نونهاالن استان.

از پیروزی ُپر گل سرباز مقابل نوجوانان نی ریز تا شکست پدیده در شهرآورد نونهاالن 
کازرون در لیگ استان:

لیگ دسته یک بزرگساالن
برکه خنج ۲- اتحاد گراش ۲

شهدای علی آباد قیر ۰- جنوب خنج ۳
پادنا میمند ۰- امید آباده ۰

مرصاد ارسنجان ۱- شالیزار کامفیروز مرودشت ۱
لیگ برتر جوانان

برق شیراز ۰- ماهان فسا ۱
لیگ برتر نوجوانان

سرباز کازرون ۵- استعدادهای درخشان نی ریز ۱
برق شیراز - باران ممسنی ۲

ستارگان قائم قائمیه ۰- پیام شیراز ۱
هالل احمر گراش ۷- جنوب خنج ۰

خلیج فارس شیراز 4- شاهد فیروزآباد ۳
لیگ برتر نونهاالن

شاهین رستم ۰- شریف بتن نورآباد 4
شاهین نوین قائمیه ۲- پدیده کازرون ۰

پیمان رفیعی قهرمان سنگ منفی سی کیلو در جام استعدادهای برتر ایران شد.

حضور 6 شیربچه کازرونی در قم

نتایج مسابقات فوتبال استان فارس
پنجشنبه 1 آذرماه

پیمان رفیعی یک بار دیگر افتخار کازرون شد


