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مس  مهمان  برتری اش،  لیگ  دربی  اولین  در  گل گهر  تیم 
وارد حواشی شد؛  از شروع  قبل  که  دربی  بود.  رفسنجان 
برای  رفسنجان  هیالن  هتل  نگذاشتن  اختیار  در  قصِد  از 
گل گهر  باشگاه  عوامل  بودن  معترض  تا  گل گهر  کاروان 
برای انجام این مسابقه در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه 
گل گهر  مسوولین  پیگیرهای  با  نهایت  در  مس،  شهدای 
تنها هتل هیالن در اختیار گل گهرها قرار گرفت ولی بازی 
روی زمین چمن مصنوعی برگزار شد، دیداری که با 2 گل 
گادوین منشا با نتیجه 2 بر 0 به نفع گل گهر به پایان رسید. 

هتل فقط هیالن/ خود کرده را تدبیر نیست
تیم مس  رفسنجان،  مسوولین  لیگ،  سازمان  گفته  طبق 
هتل  یک  ناظران  و  داوران  مهمان،  گل گهِر  تیم  به  باید 
هتل  یک  فقط  هم  رفسنجان  شهر  می دادند،  استاندارد 
استاندارد و باکیفیت دارد، هتلی به نام »هیالن«؛ سیاست 
از  بازی هایی که میزبان هستند  این است در  باشگاه مس 
این هتل تحت اختیار مس، خود بهره ببرند و تیم مهمان را 
به محلی دیگر بفرستند، درست چند روز قبل از بازی دربی 
به باشگاه گل گهر عنوان کردند تنها کاری می توانیم برای 
حضور  بدهیم،  انجام  هیالن  هتل  در  گل گهر  تیم  اسکان 
مشترک دو تیم در این هتل است، پیشنهادی که به مذاق 
مسوولین گل گهر خوش نیامد و اعتراض شدید آنها را در 
پی داشت، اعتراضی که پاسخ درستی در بر نداشت، برای 
حل این معضل باشگاه گل گهر آنقدر پیگیری کرد تا درست 
فوتبال  تیم  کاروان  )چهارشنبه(  مسابقه  از  قبل  شب  دو 
مس رفسنجان مجبور شد محل اقامت خود »هتل هیالل 
تا کاروان  به مقصد شهر کرمان ترک کند،  را  رفسنجان« 
شود.  داده  اسکان  معروف«  هیالن  »هتل  در  گل گهر  تیم 
باالخره پس از کش و قوس های فراوان تیم سیرجان یک 
روز قبل از بازی دربی در این هتل مستقر شد. در واقع خود 
شهر  که  نوازی  مهمان  از  گوشه ای  نیست،  تدبیر  را  کرده 

همسایه باید همان اول با رویی باز انجام می داد..
جدال دو تیم رده سومی و رده چهاردهمی

فوتبال،  برتر  لیگ  بیستم  فصل  رقابت های  دوم  هفته  در 
جمعه 30 آبان 99 ساعت 16:10 تیم گل گهر سیرجاِن رده 
به مصاف تیم  سومی در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان 

مس رفسنجاِن رده چهاردهمی رفت.
احمد بکام و گادو در روند فصل گذشته

تنها 30 دقیقه به پایان بازی مانده و دربی بدون گل در 
حال ادامه، احمد بکام )زنده روح( پشت ضربه ایستگاهی 
ایستاده و ارسالی کوتاه روی تیر یک دروازه حریف می کند، 
مهاجمی فرصت طلب چون منشا توپ را با ضربه سر وارد 
تا بدین گونه قدردان »پاس های مهندسی  دروازه می کند 
بکام گل گهر« باشد. بازی با 1 گل به نفع گل گهر در حال 

بازی،  پایان  به  مانده  دقیقه   15 از  کمتر  است،  پیگیری 
ندارد،  خورده  گل  جبران  برای  زیادی  زمانی  مس  تیم 
گل گهر  زمین  در  خورده  گل  جبران  پی  نارنچی پوشان 
خیمه زده، پاس زمینی و بلند مدافع گل گهر سعید صادقی 
را سمت راست و مرکز زمین صاحب توپ می کند، یوزش 
پوشان،  نارنجی  دروازه  روی  بر  مس  و  گل گهر  بازیکنان 
از  صادقی  کرده،  ایجاد  گل گهر  نفع  به   5 به   3 موقعیتی 
زمین خودی تا پشت محوطه جریمه بدون هیچ مزاحمتی 
از  توپ را حمل می کند، پاس زمینی پشت دفاعی زیباتر 
حمل توپش برای منشا می اندازد، فرار 10 متری منشا و 

صاحب توپ شدن و گل.
دربی که گل گهر را به صدر جدول رساند

در  رفسنجان  مس  تیم   0 بر   2 شکست  با  گل گهر  تیم 
ورزشگاه شهدای مس رفسنجان از رده سوم جدول به رده 
اول جدول لیگ برتری رسید که معموال در اختیار تیم های 
اسم و رسم دار پایتخت و اصفهان بود؛ مس رفسنجان رده 
چهاردهمی هم بعد از این بازی به رده 16 یعنی قعر جدول 

هل خورد. 
اعتراض به داوری مسی ها ره به جایی نبرد  

تیم داوری  بازیکن تیم گل گهر، که توسط  ابراهیمی  گل 
این بازی افساید اعالم شده بود، افساید نبود منتها قبل از 
زدن گل داور باید خطا روی بازیکن مس را اعالم می کرد، 
که این صحنه از چشم داورها دور ماند.  گل دوم منشا که 
مس روی افساید بودنش اعتراض دارند، اصال آفساید نبود. 
پاس بلند، زیبا و پشت دفاع ابراهیمی و قرار گرفتن گادوین 
را  آن  دار  که  درواز ه بان  با  تک  به  تک  موقعیت  در  منشا 
آفساید اعالم کرد، افساید نبود. با کارشناسی داوری بازی 
دربی مشخص شد که اعتراض و پیگیری های مسوولین تیم 

مس حرفه ای نبوده.
آماری که نشان دهنده برتری گل گهر است

تیم گل گهر در بازی برابر مس از هر لحاظ ، آمار بهتری 
از حریف به ثبت رساند، جز تعداد شوت، امید گل گل گهر 
درصد   51 گل گهر  توپ  مالکیت  درصد،   47 مس    1/28
مس 49 درصد تعداد پاس گل گهر 474 مس 449، دقت 

پاس گل گهر 83 درصد مس 75 درصد
بله درست است آمار شوت مسی ها از گل گهر بیشتر است، 
از شوت،  تر  مهم  اما  داشتند،  و مس 12شوت   9 گل گهر 

است که گل گهر 4 شوت درچارچوب  شوت در چارچوب 
داشت و مس فقط 2 دو شوت در چارچوب.

بهترین بازیکن دربی استان 
با  نیجریه  الگوس  اهل  ساله   31 بازیکن  منشا  گادوین 
دوم  هفته  بازی  حساس ترین  در  زدنی،  مثال  درخششی 
لیگ برتر فوتبال ایران، عنوان »بهترین بازیکن در دومین 
در  گادوین   8/24 نمره  آورد.  بدست  را  برتر«  لیگ  دربی 
بهترین  عنوان  که  است  این  گویای  گل گهر   - مس  بازی 
بازیکن برای گادو چیزی جز حق نبود، چرا که هیچ کدام از 
13 بازیکن گل گهر حتی به نمره 8 نرسیدند، 16 بازیکنان 
بکنند.  7 کسب  نمره  نتوانستند  یک حتی  هیچ  هم  مس 
منشا  در این بازی حیثیتی 6 شوت، 3 شوت در چارچوب، 
2 گل و 1 پاس کلیدی داشت، آماری که بیانگر این است 
تصمیمی جدی  و  باال  انگیزه ای  بازی  از شروع  قبل  منشا 

برای موفقیت و درخشش را داشته. 

منشا با 2 تیر 4 نشان را زد
با 2 گلی که منشا در بازی دربی زد، اول و مهمتر از همه 
 2 این  شد،  کویرنشینان  دربی  در  گل گهر  تیم  برد  باعث 
گل و تک گلش در بازی هفته سخت او را به صدر جدول 
گلزنان لیگ )آقای گل( رساند، بهترین بازیکن زمین شد و 
باالتر از این بهترین بازیکن هفته دوم لیگ برتر ایران شد.

اولین کلین شیت دروازه بان سابق تیم ملی برای گل گهر
جهانی  جام  در  ایران  ملی  تیم  سنگربان  حقیقی  علیرضا 
2014 برزیل و  تیم گل گهر در فصل جاری لیگ برتر، هفته 
دوم رقابت ها موفق به اولین کلین شیت خود شد. دروازه بان 
داد  انجام  که  بازیهای  از  نیمی  در  گذشته  فصل  حقیقی 
کلین شیت داشت، یعنی در 21 دیداری که به میدان رفت، 

11 بازی کلین شیت داشت.
با روندی که دروازه بان و خط دفاعی گل گهر در دو بازی 
اگر مشکل خاصی  نظر  به  گذاشته،  بر جای  فصل  ابتدای 

قبل  کلین شیت فصل  رکورد  دروازه بان  این  نیاید،  پیش 
خود را خواهد شکست.     

قلعه نویی تقریبا به ترکیب خود رسیده 
گل گهر با همان ترکیب اولیه که در هفته نخست برابر 
سپاهان صف آرایی کرده بود، وارد زمین شد. قلعه نویی 
تعویض  اولی که انجام داد یعنی آوردن علی قربان جانی 
به بازی به مانند بازی برابر سپاهان بود، تنها تغییر این 
دیدار ورود دقیقه 87 محسن کریمی به بازی بود، آن هم 
در »غیبت کرونایی پورعلی و رنجبری« که در بازی برابر 

سپاهان به عنوان یار ذخیره وارد بازی شدند.
علل برد گل گهر در دربی 99

جنگندگی و بازیسازی بازیکنان گل گهر در میانه زمین. 
گل گهر.  وینگرهای  و  حمله  خط  سرعت   و  تکنیک 
اشتباهات  این  اوج  مس،  تیم  مدافعان  مکرر  اشتباهات 
بر می گردد به عدم توانایی در مهار ضد حمله منجر به 
حمله  و  هافبک  خط  هماهنگی  عدم  گل گهری ها.  گل 
مس. ربیعی همچون نویدکیا، تجربه قلعه نویی را نداشت. 
گل گهر.  فشرده  تمرینات  ماه   2 و  تیمی  درون  آرامش 
انجام بازی دوستانه با تیم هوادار تهران بر روی »زمین 
چمن مصنوعی شماره یک کمپ تیم های ملی«؛ سازگاری 
محیطی برای بازی دربی. انگیزه متفاوت بازیکنان دو تیم 
بر گرفته از بازی های هفته اول. رقابت تیم پر مهر گل گهر 
در تمرینات برای رسیدن به ترکیب اصلی که باعث رشد 

چشمگیر آنها شده.
جبران 4 تایی شدن گل گهر

آخرین دیداری که دو تیم گل گهر و مس با هم به رقابت 
مسابقات  سری  از   97 اسفند   6 به  می گردد  بر  پرداختند 
لیگ یک در رفسنجان، دیداری که در نهایت نارنچی پوشان 
رفسنجانی با نتیجه 4 بر 1 آبی پوشان سیرجان را شکست 
برتر صعود  لیگ  به  این فصل  پایان  از  بعد  دادند. گل گهر 
شدنش«  تایی   4 »جبران  برای  مس  تیم  با  دیگر  و  کرد 
نتوانست روبرو شود، تا این که فصل -99 98 مس به لیگ 
برتر صعود کرد و در هفته دوم گل گهر آماده را روبروی خود 
دید، دیداری که »اولین دربی لیگ برتری گل گهر - مس« 
محسوب می شد، گل گهر این جدال را با نتیجه 2 بر 0 برد 

تا اول فصلی این تیم رفسنجانی را مس داغ کند.

    مرتضی شول افشارزاده

احمد زنده روح هافبک تیم فوتبال گل گهر سیرجان در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، درخصوص صدرنشینی گل گهر در 
دو هفته ابتدایی لیگ برتر اظهار داشت: ما در این دو هفته واقعا لیاقت صدرنشینی را داشته ایم. از معدود تیم هایی بودیم که خیلی زود 
تمرینات مان را شروع کردیم و سخت کار کردیم تا به هدفی که داریم، برسیم.  خدا را شکر در این دو هفته هم بازی های با کیفیتی انجام 

دادیم و نشان دادیم که صدرنشینی گل گهر اتفاقی نیست و در بازی های آینده لیگ هم روند خوب مان را ادامه خواهیم داد.

خبــر
آستین همت 
سیرجان برای 

کمک به کشتی گیر
 دست فروش

ایرنا: فدراسیون کشتی در نخستین اقدام برای کمک به »محسن مدهنی« دارنده مدال طالی 
نوجوانان جهان شرایط حضور او را در تیم سیرجان در لیگ برتر فراهم کرد. »محسن مدهنی« 
دارنده مدال طالی پیکارهای کشتی فرنگی نوجوانان سال 2017 یونان دستفروشی او در خیابان های 
اندیمشک این روزها سر و صدای زیادی کرده و این امر سبب شد تا مسووالن فدراسیون کشتی برای 
کمک به او دست به کار شوند. در نخستین اقدام قرار است او در دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی 

با تیم سیرجان قرارداد منقعد نماید تا از منفعت مالی لیگ بهره ببرد.

      گل گهر فاتح دومین دربی فصل بیستم لیگ برتر فوتبال ایران؛

مس داغ

زنده روح: ثابت می کنیم صدرنشینی  گل گهر اتفاقی نیست

دوسالی می شود که در بیست کیلومتری جاده ی سیرجان- 
از جاده پناهگاهی برای سگ  اندکی فاصله  با  بندرعباس، 
آذرماه   ۳ دوشنبه،  است.روز  شده  احداث  پناه  بی  های 
بازدیدی از همین محل توسط برخی اعضای شورا، معاونت 
خدمات شهر و اصحاب رسانه از این محل که تقریبا پس از 

دوسال تکمیل شده است، صورت گرفت.
ضمن  شهرستان،  اسالمی  شورای  رئیس  زینلی،  ابوذر 
این  در  شرکت  برای  رسانه  اصحاب  به  گویی  آمد  خوش 
این  اول  فاز  داشت:  بیان  پناهگاه  این  بازدید، در خصوص 
پناهگاه در زمینی به مساحت 1 هکتار و با هزینه ای حدود 
2 میلیارد و دویست میلیون تومان اجرا شده و همانطور که 
مشاهده می کنید، تعداد زیادی از سگ هایی که در سطح 
شهر موجب آزار روحی و روانی به همشهریان شده بودند در 
این محل جمع آوری شده اند.پس از زنده گیری سگ ها 
توسط پیمانکار این پروژه، ابتدا قرنطینه صورت می گیرد و 
پس از آن تفکیک جنسیتی برای جداسازی سگ های نر 
و ماده انجام می شود تا در دو سایت مجزا نگهداری شوند. 
حیوانات  این  از  زیادی  تعداد  شود  می  دیده  که  همانطور 
بی پناه که این ها هم مخلوق خدای کریم هستند، در این 
از  که  آنان  چه  همشهریان،  تمام  از  و  دارند  وجود  سایت 
حامیان و دوستداران حیوانات هستند و چه دیگر شهروندان 
توقع داریم تا به این سایت و شهرداری در جهت نگهداری 
بهتر و به ویژه غذا رسانی به این مخلوقات الهی کمک کنند.

این پروژه مرحله به مرحله تکمیل تر شد و اکنون دامپزشک 
باتوجه  امروز هم  دارد؛  عقیم سازی  کامل  واحد  و  مستقر 
تنها  است  تکمیل شده  کامال  پروژه  این  اول  فاز  اینکه  به 
مساله ای که بیش از پیش به چشم می آید کمبود غذای 
مورد نیاز حیوانات است که به دلیل وجود ویروس کرونا و 
تعطیلی تاالرها این مورد بیشتر شده و مهم است که اکنون 
دوستداران و حامیان حیوانات پای کار بیایند و در حد توان 

در حل این مساله سهیم باشند.
طاهره جهانشاهی، عضو کمیسیون خدمات شهری شورا 
را چنین  این طرح  تازه  با سخن  گو  و  در گفت  نیز  شهر 
توضیح داد: این طرح از روز اول در دستور کار کمیسیون 
خدمات شهری شورا قرار گرفت و با همکاری خوب شهردار 
مدیریت  همچنین  و  شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  و 
سازمان پسماند بخش اول این پروژه تکمیل شده  است. 
برای سگ  مناسبی  استراحت  و جای  ابتدا کف سازی  در 
نداشت  نگهداری می شدند وجود  این محل  در  هایی که 
کف  و  شده  اجرا  آن  اعظم  قسمت  امروز  خوشبختانه  که 
سازی نیز تکمیل گشته است.اکنون در حال آماده سازی 
بخش مناسب با عقیم سازی سگ ها هستیم زیرا این بحث 
نیز در دستور کار قرار گرفته شده و پیمانکاری برای این 
زودتر  چه  هر  امیدواریم  که  است  شده  مشخص  خدمات 
کار به مرحله ی اجرا برسد. این سگ ها بی پناه هستند و 
مساله و خطر خاصی جز ایجاد رعب و وحشت در بین مردم 

ایجاد ننموده اند و حسن دیگر  این پروژه وجود دامپزشک 
است که میتواند سگ های بیمار را از سالم  تفکیک کند. از 
تا در محل های مشخص  همشهریان گرامی می خواهیم 
شده پسماندهای غذایی خود را تحویل دهند تا کمکی باشد 

برای ادامه ی روند هر چه بهتر این پروژه.
امین صادقی، دیگر عضو شورای شهر هم به سخن تازه 
گفت: از جایی به بعد در سیرجان احساس شد که تعداد 
تا  و  است  افزایش  به  رو  روز  به  روز  بالصاحب  های  سگ 
این سگ ها به صورت گله ای در حرکت  جایی که گاها 
اندیشی توسط  نیاز و چاره  این احساس  نتیجه  بودند؛ در 
شورای شهر و شهرداری این سایت کامال مجهز که حتی به 
جزئی ترین نیازهای این حیوانات در آن توجه شده است، 
راه اندازی شد که هنوز در حال تکمیل است و به پیمانکاری 
واگذار گردید تا این موجودات باوفا را زنده گیری و پس از 
آن برای رسیدگی بیشتر به این مکان منتقل کند. با وجود 
شرایط فعلی، تامین خوراک این حیوانات دوست داشتنی 
دشوار شده است و از مردم میخواهیم تا با جمع آوری و 
به سگ های  امر غذا رسانی  تحویل پسماندهای خود در 
پناهگاه کمک کنند.درمجموع کاری خوب با برآیندی مفید 
و قابل قبول صورت گرفته است و در تمام زمینه های مورد 
بر حسب  تفکیک  و  سازی  عقیم  آوری،  از جمع  اعم  نیاز 
مسائل مختلف و... شهرداری کارهای مثبتی انجام داده و 

این اقدامات همچنان ادامه دارند.
مهندس افصحی، معاونت شهری سازمان شهرداری، در 
رابطه با پناهگاه و کارهای انجام شده چنین اظهار داشت 
که: از دوسال و نیم پیش کلنگ این پروژه زده شد و باتوجه 
به تاکید شهردار برای داشتن مکانی درخور نام شهرداری 
سیرجان برای سگ های بی پناه باشد، این محل انتخاب 
مربع  متر  هزار  انجام شده.حدودا 7  فاز  دو  در  کنون  تا  و 
کف سازی سیمانی و 1800 مترمربع سقف و پوشش سقف 
بدین شکل است که در  صورت گرفته.اساس طراحی هم 
برای  اتاق جهت سگ های ورودی جدید  ابتدا یک سری 
قرنطینه و کنه زدایی، اگر مشکلی داشته باشند حل میشود 
تا به مرحله ی بعد  یعنی عقیم سازی ست راهی شوند. قرار 
بار  برای دومین  امسال  ولگرد،  زنده گیری سگ های  داد 
تمدید شده و نزدیک به 400 قالده سگ نیز از سطح شهر 
زنده گیری شد.برای قرار داد عقیم سازی نیز پیمانکار برنده 
شده و در حال عقد قرار داد است. تخمین زده میشود که به 
شود کلی چیزی حدود 200 قالده سگ در سیرجان و حومه 
به صورت  را  سایت  این  سیرجان  شهرداری  و  دارد  وجود 
جامع با ظرفیت 1500 قالده سگ ساخته و شهرداری های 
اقماری نیز میتوانند سگ هایی که زنده گیری میکنند را به 
اینجا بیاورند. اساس این کار بر پایه ی دستوری مبنی بر 
جمع آوری سگ های بالصاحب به سازمان شهرداری بود 
که ابالغ شد؛ در آن تمام مراحل و دستورالعمل های مختلف 
در خصوص جمع آوری سگ ها اعم از ساخت سایت، جمع 

آوری و نحوه ی آن، عقیم سازی و تمام نکات مربوطه ی 
دیگر آمده است.در انتهای طی شدن پروسه ی زنده گیری 
عملیات رها سازی داریم که میتوانیم هم در این محل و 
هم در سایت زباله آنان را رها کنیم؛ بحث سایت زباله هم 
برای این است که به لحاظ خوراک تامین باشند.درخصوص 
واگذاری سگ ها هم در دستور العمل ابالغی آمده است که 
میتوانند با مراجعه به شهرداری و پُر کردن یک تعهد نامه 
مبنی بر اینکه حیوان رهاسازی نشود، با مبلغی که همان 
هزینه های درمانی حیوان بوده، سگ را تحویل بگیرند و هر 
زمان که آن را نخواستند مجددا به پناهگاه تحویل دهند. 
مهندس افصحی نیز از بحران کمبود غذا برای حیوانات این 
پناه گفت و توضیح داد: ما پیش از کرونا مشکلی با تهیه غذا 
اما متاسفانه اکنون به مشکل  برای این حیوانات نداشتیم 
خوردیم که مردم میتوانند به راحتی به حل این مساله، آن 
هم با جمع آوری پسماند های خوراکی و تحویل آن ها به 
نگهبانی چهار مرکز مشخص شده ی شهرداری منطقه ی 
و   معلم  در خیابان  واقع  پسماند  مدیریت  و 2، سازمان   1
سازمان خدمات شهری در بلوار شهید زندی نیا به رفع این 
مساله کمک بزرگی کنند.جا دارد از شورای شهر و شهرداری 
و همینطور انجمن حمایت از حیوانات که نقش اساسی را در 

این پروژه دارد تشکر کنیم.
و  حیوانات  از  حمایت  انجمن  مدیر  آبادی،  فیروز  امیر 
پیمانکار این سایت هم در مصاحبه با خبرنگار سخن تازه 
توضیح داد: کارهای بسیاری خوبی در سایت انجام شده و 

روند  این  زودی  به  امیدواریم 
بیش  سهولت  باعث  تکمیلی 
این حیوانات  زندگی  پیش  از 
دوست داشتنی باشد.در چند 
بر  مبنی  گزارشی  اخیر  سال 
آسیب و انتقال بیماری هایی 
در  ها  سگ  از  هاری  مثل 
و  است  نشده  گزارش  شهر 
هم  ها  سگ  این  از  بسیاری 
و  اند  بوده  ای  گله  و  نگهبان 
به طور کلی تعداد سگ های 
اصال  کنون  تا  که  بالصاحب 
صاحبی نداشته اند کم است. 
بیشترین دغدغه ی ما کمبود 
و  هاست  سگ  برای  خوراک 
سازمان  و  ها  ارگان  تمام  از 
همچنین  و  مختلف  های 
شرکت های صنعتی و معدنی 
و همشهریان میخواهیم تا در 
موجودات  این  به  رسانی  غذا 
به هر شیوه که میتوانند یاور 

ما باشند.

در بازدید اعضا شورای شهر و معاونت خدمات شهر شهرداری از پناهگاه حیوانات بی پناه و بالصاحب مطرح شد:

عمده ترین مشکل پناهگاه، تهیه غذای حیوانات است


