توافق گل گهر
با  3بازیکن
نوجوان

باشگاهپدیده

بازیکن رده نوجوانان جذب
باشگاه گلگهر از تیم پدیده سیرجان 3
ِ
کرد .منصور احمدزاده سرمربی نوجوانان گلگهر ،دوشنبه  21مهر ساعاتی
توافق مسووالن باشگاه گلگهر با مسووالن باشگاه پدیده برای
بعد از
ِ
جذب چند بازیکن رده نوجوانان پدیده ،طی یک بازی  3بازیکن پدیده
را تایید کرد .احمدزاده در بازی دوستانه بین تیمهای پدیده و گلگهر
در ورزشگاه تختی 3 ،بازیکن به نامهای سهیل اکبری ،مهدی جعفری و
ابوالفضل پاریاب را جهت حضور در مسابقات نوجوانان لیگ برتر در فصل آتی از تیم پدیده انتخاب نمودند.
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باشگاه پدیده از فرزند شهید تجلیل به عمل آورد

خبــر

باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده از مسلم فیروزآبادی فرزند شهید اسالم (مربی تیم نوجوانان پدیده) طی
مراسمی تقدیر به عمل آورد .مسوولین و کادر فنی باشگاه پدیده ،یکشنبه  27مهر  ،99ضمن گرامی
داشت سی و سومین سالگرد شهید رشید اسالم غالم رضا فیروزآبادی به مصداق «من لم یشکر المخلوق،
لم یشکر و الخالق» بر خود واجب دانست ،به پاس از تالشهای ارزشمند و مجدانه فرهنگی ،ترویجی
و همکاری مسلم فیروزآبادی فرزند شهید غالم رضا فیروزآبادی با این باشگاه در ورزشگاه تختی طی
مراسمی تقدیر به عمل آورد .گفتنی است مسلم فیروزآبادی یکی از گلزنان برتر فصل  98 -90لیگ یک
و بازیکن تیم مس سرچشمه در لیگ برتر ،فصل آتی در کسوت مربیگری باشگاه پدیده سیرجان را همراهی خواهد کرد.

مریم جهاننجاتی سرمربی تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان و مربی تیم ملی فوتبال بانوان؛

مرتضی شول افشارزاده

ورزشگـاه اختصـاصی بانـوان آرزوی ماست

مریم جهان نجاتی ورزش را از  10سالگی با
رشته تنیس روی میز آغاز کرد ،پنج بار در
ردههای سنی مختلف عنوان قهرمانی و نایب
قهرمانی شهرستان و سه بار هم عنوان قهرمانی
دانشجویان مناطق کشور را در این رشته کسب
کرد .جهاننجاتی از سال  ۸۱به فوتسال رویآورد
و زیر نظر خانم قدسولی اولین مربی خود استارت
در این رشته را زد ،این فوتسالیست سال ۸۲
نایب قهرمان استان ،سال  ۸۳قهرمان استان و
سال  ۸۴قهرمان لیگ دسته سه کشور شدند .وی
همزمان با آغاز فعالیت فوتبال بانوان در کشور،
سال  ۸۵در دوره مربیگری فوتبال شرکت کرد و
به عالقه واقعی خود رسید ،جهاننجاتی بالفاصله
با تشکیل تیمی از دختران نوپا و عالقمند به
رشته فوتبال ،سال  ۸۶در لیگ دسته دو کشور
در اولین حضورش به عنوان سرمربی یک تیم
فوتبال ،قهرمان کشور شد و این شروع طالیی،
آغاز راهی شد برای موفقیتهای بعدیاش .با
پر افتخارترین سرمربی بانو شهر به مصاحبه
نشستهایم که از نگاهتان میگذرد.
از حضورتان در تیمهای ملی بانوان و عناوینی
که بدست آوردید صحبت بفرمایید.
سال ۹۲از سوی فدراسیون فوتبال بعنوان کمک
مربی نوجوانان دختران تیم ملی انتخاب شدم و پس
از حضور در دور مقدماتی مسابقات نوجوانان آسیا
در کشور سریالنکا موفق به صعود دور بعد مسابقات
نوجوانان آسیا شدم .اگر بخواهم بطور تیتروار عنوان
کنم فینال مسابقات نوجوانان آسیا سال  ۹۳چین و
کسب رتبه ششمی آسیا ،سال  ۹۲و  ۹۳در خدمت
تیم ملی نوجوانان و سال  ۹۴تیم ملی جوانان و از سال
 ۹۵تا کنون مربی تیم ملی بزرگساالن کشور هستم .به
همراه تیم ملی جوانان سال  ۹۴حضور در دور مقدماتی
مسابقات جوانان آسیا تایلند .سال  ۹4حضور در دور
فینال مسابقات جوانان آسیا چین همچین سال ۹۴
حضور در تورنمت کوبان اسپرینگ روسیه .به همراه
تیم ملی بزرگساالن سال  ۹۵تورنمت دوستانه سوئد.

سال  ۹۶حضور در مسابقات مقدماتی جام ملتهای
آسیا ویتنام ؛ حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی
چین تایپه  .سال  ۹۷حضور در مسابقات مقدماتی
المپیک توکیو تایلند؛ حضور در مسابقات گلدن کاپ
هندوستان؛ دور دوم مسابقات المپیک توکیو در قطر
و طالیی ترین عنوان کسب شده زندگی ورزشیام ،به
عنوان مربی تیم امید دختران کشور بر سکوی دوم
آسیای مرکزی در ازبکستان ایستادم.
فواید حضورتان در تیم ملی برای سیرجان را
ذکر میکنید جدا از اینکه واقعا افتخاری بزرگ
برای جامعه فوتبال سیرجان است و آرزوی هر
مربی رسیدن به سطح ملی است.
این خوش شانسی بزرگی برای دختران سیرجانی
است که بنده بسیار از آن خرسندم من عالوه بر
مربی تیم ملی در این سالها سر استعدادیاب تیمهای
ملی فدراسیون نیز بودهام که این موضوع سبب شده
دختران سیرجانی راحتتر و بیشتر دیده شوند و در
اردوهای تیم ملی فرصت حضور پیدا کنند بطور مثال تا
کنون بیش از  ۳۵دختر سیرجانی به اردوهای تیم ملی
در همه ردهای سنی راه پیدا کردهاند و  ۱۴نفر دختر
سیرجانی توانستند با تیم ملی در ردهای سنی مختلف
اعزام شوند و حضور این تعداد سیرجانی در تیم ملی
شیرینترین اتفاق زندگی فوتبالی من است.
چند بازیکن در تیمهای پایه و بزرگساالن
ملی بانوان ایران داشتید؟
در تیم ملی نوجوانان هستی فروزنده و زهره عرفان ،در
تیم ملی جوانان مریم سروری که هر سه نفر از دختران
با آینده سیرجانی هستند در ردههای پایه و در تیم
ملی بزرگساالن نیز دونفر
سال اول حضورتان در لیگ برتر با تیم
شهرداری سیرجان به مقام سوم کشور رسیدید،
بعد از کسب این عنوان چه حسی داشتید؟
این عنوان به قدری در من انرژی ایجاد کرد که کامال
سقف آرزوهایم در فوتبال بانوان را جابجا کرد و برای
رسیدن به افتخار کسوت مربیگری تیم ملی ،تالش،
تحقیقو مطالعه خودم را صد چندان کردم ،بطوری که
ساعتها وقتم را صرف آموختن از پیشکسوتان فوتبال
کردم.
دالیل قهرمانی سال  94تیم بانوان شهرداری

عکس :مرتضی شول افشارزاده

سیرجان را چه میدانید؟
باشگاه شهرداری سیرجان فعالیت خود را در حمایت
از فوتبال بانوان از سال  ۹۳کلید زدند .در اولین
دیدارم با مدیرعامل باشگاه آقای جهانشاهی ایشان از
من برنامهای پنج ساله خواستند و طبق آن برنامه ما
در چشم اندازی بسیار نزدیک تر از افق برنامه مدون
خود موفق به کسب عنوان قهرمانی در سال  ۹۴شدیم.
با توجه به وجود استعدادهای بالقوه شهر ،مسووالن
باشگاه شهرداری از آنجایی که کامال واقف به مسایل
مدیریتی فوتبال هستند ،زمینه بسیار مناسبی برای
رشد فوتبال بانوان شدند.
چرا از قهرمانی سال  94خود طی  4سال
نتوانستید دفاع کنید؟
فوتبال بانوان هر روز دارد جایگاه ویژهتری را در جامعه
و بین اسپانسرها در سراسر کشور بدست می آورد .ما
پنج سال متوالی است که بعنوان یکی از مطرحترین
تیمهای فوتبال بانوان برای فدراسیون شناخته شدهایم.
برای تکرار عنوان قهرمانی شما متحمل هزینه بیشتری
نیز خواهی شد ما سعی کردیم با مدیریت هزینه و در

امتیاز مسکن ملی
به فروش می رسد.
0913 178 7893

عوض توجه به ردههای پایه دختران بومی خود نسل
جدیدی از دختران سیرجانی را به فوتبال بانوان معرفی
کنیم که فکر کنم حضور چندین بازیکن سیرجانی در
تیم ملی نونهاالن ،نوجوانان و جوانان از کسب عنوان
قهرمانی برای ما ارزشمندتر بود.
دالیل موفقیت تیم بانوان شهرداری بم که هر
ساله بدون رقیب قهرمان لیگ برتر ایران هست
را چه میدانید؟
شهرداری بم باشگاه پر افتخاری در حوزه بانوان که
از نظر مالی در شرایط بسیار ایدهال و در این سالها
حمایت شده است؛ تنها بازیکن بمی شهرستان بم
سالهاست در سیرجان و تیم ما حضور دارد.
ن نجاتی در مورد نا تمام ماندن
خانم جها 
لیگ فوتبال بانوان در فصل ( 98 - 99کرونایی)
نظرتان را بیان کنید؟
کامال تصمیم منطقی و درستی بود چون نتایج چهار
هفته پایانی تغییری در باالی جدول ایجاد نمیکرد و
سه تیم اول تا سوم جایگاهشان را تثبیت کرده بودند.
عملکرد کلی تیمتان در فصل گذشته را شرح

میدهید؟
ما پس از انجام  ۱۸بازی و ایستادن بر سکوی سوم
کشور با  ۴۱امتیاز که حاصل  ۱۳برد  ۲تساوی و3
باخت بود .همچنین با به ثمر رساند ۷۱گل زده دومین
خط حمله برتر کشور لقب گرفتیم.
چه موضوع درون تیمی و برون تیمی مربی
جهاننجاتی را در فصل گذشته اذیت کرد؟
مصدومیت فوروارد تیم و ضیعفتر از حد انتظار واقع
شدن یکی دو تا از بازیکنان تیم این فصل اذیتمان کرد.
فصل نقل و انتقاالت چند بازيكن جديد جذب
کردید؟
باشگاه فوتبال بانوان شهرداری سیرجان ،قرارداد
تمامی بازیکنان سال گذشته را تمدید کرد ،حدیث
بساط شیر بازیکن تیم ملی نوجوانان و باشگاه البرز و
لیال معلم بازیکن تیم ملی بزرگساالن بوشهر نیز با عقد
قرار داد به جمع ما پیوستند
چرا دو نفر از بازيكنان بومی که بازیکن تيم
ملی بزرگساالن فوتبال بانوان كشور هم هستند
را از دست دادید؟
بنده عالقه وافری به کار در ردههای پایه دارم و نگاه
ویژه باشگاه شهرداری به ردههای پایه و حمایت همه
جانبه باشگاه گلگهر از فوتبال پایه بانوان سبب شد که
ما با آزاد کردن دو بازیکن تیم ملی بزرگساالن خود و
جایگزین کردن دو بازیکن از رده نوجوانان خود بجای
آنها و عملکرد بسیار درخشان آنها در لیگ ثابت کنیم
سیرجان به ماشین ساخت بازیکن در فوتبال بانوان
مبدل شده است.
هدف اصلی تیم داری باشگاه شهرداری در
لیگ بانوان برای فصل پیش رو چیست؟
ما از سال  ۹۴که قهرمان لیگ شدهایم همواره
تالشمان برای قهرمانی بوده است و برای آن عنوان
تالش کردیم اما رقیبانمان از شرایط مالی کامال
متفاوتی برخوردار بودهاند.
نظرتان در رابطه با شروع لیگ سیزدهم از
اواسط آبان ماه و  14تیمی شدن لیگ چیست؟
امیدوارم تیمها بتوانند با رعایت پروتکلهای بهداشتی
با کیفیت خوب و بهتر از سال گذشته لیگ را برگزار
کنند ولیگی بسیار پویاتر از سالهای قبل داشته باشیم.
تمرینات و بازیهای بانوان لیگ برتری

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
شما را خریـداریم.

09917665969
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سیرجان بر روی چمن مصنوعی را چگونه ارزیابی
میکنید؟
کابوس هر بازیکن فوتبالی بازی و تمرین روی چمن
مصنوعی است بالخص برای بانوان به دلیل پوشش
خاص خودشان در این چمن آسیب بسیار زیاد.
چرا باشگاه شهرداری سیرجان یک ورزشگاه
اختصاصی استاندارد برای تیم لیگ برتریاش
مهیا نمیکند؟
این حرف شما از امال و آرزوهای ماست ،ای کاش
این اتفاق بزرگ رخ میداد تا کنون که هیچ تصمیمی
گرفته نشده است.
در یکی دو سال اخیر باشگاه گلگهر
چند زمین چمن طبیعی استاندارد ریخته؛ آیا
پیشنهادی برای انجام تمرینات و بازیهای تیم
بانوان در این زمینها برای فصل پیش رو دادهاند؟
واقعا اینجا جا دارد از مهندس عتیقی یکی از مدیران
بزرگ بومی شهرستان که تمام تالششان خدمت در
راستای کمک به شهر سیرجان خالصه میشود منجر
به ساخت و تجهیز و تکمیل سریع این دواستادیوم
شد .اما متاسفانه تعداد تیمهای ردهها ی گلگهر هم
بقدری زیاد است که بعید میدانم ما جز بزنامههای
آنها باشیم اما بازم هم جای امیدواری باقی است با نگاه
خوب حمایتی مهندس جواهری حمایتی به فوتبال
بانوان.
بهترین خاطره دوران ورزشی خانم
جهاننجاتی؟
ایستادن بر سکوی دوم امیدهای آسیا در مسابقات کن
کا کاف ازبکستان
آیا به غیر مربیگری در زمینه دیگری هم
فعالیت دارید؟
بنده مسوول ورزش بانوان باشگاه گلگهر هستم و در
خدمت پرسنل محترم و خانوادههای آنها برای پوشش
خدمات ورزشی.
باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر کبیر در چه
راستایی کمک تیم بانوان شهرش هست؟
نگاه حمایتی مهندس جواهری به فوتبال بانوان و
تحت پوشش دادن ردههای پایه فوتبال دختران به
طور کامل یکی از بزرگترین کمک ها به فوتبال بانوان
بوده است.

