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گلگهر ،قهرمان را ثانیههای
آخر نقره داغ کرد؛

مرتضی شول افشارزاده

هفته بیست و نهم لیگ برتر دو تیم گلگهر و
پرسپولیس در ورزشگاه امام علی (ع) به مصاف
هم رفتند .دیداری که تیم گلگهر برای ماندن
در لیگی که در دو هفتهی پایانی  7تیم برای بقا
تالش دارند از اهمیت بسیار برخوردار بود .در
این بازی ابتدا گلگهر با  2گل زیبا جلو افتاد،
در ادامه با  3گل مغلوب و در نهایت  3بر  3و
گرفتن  1امتیاز از قهرمان پوکر به پایان رسید.
کالس فرهنگ سیرجانی
باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان در
دیدار گلگهر  -پرسپولیس روی قسمتی از
سکوهای خالی از تماشاگر بَنر نوشتهی «هوادار
جای تو اینجا خالیست» نصب کرده و با این
حرکت فرهنگی ورزشی یاد هواداران با تعصب
باشگاه را گرامی داشت .یحیی گلمحمدی
سرمربی پرسپولیس بعد از بازی عنوان کرد:
«بابت استقبال خوبی که از تیم پرسپولیس
در شهرستان سیرجان شد تشکر و قدردانی
میکنم ،همچنین از میزبانی خوب باشگاه
گلگهر سیرجان هم کمال تشکر را داریم».
قهرمانی گلگهرها» را داد
«تونل
پیروانی پاسخ
ِ
ِ

گلگهر قبل از بازی مقابل پرسپولیس با تشکیل
صف بازیکنان و صف کادر و مسوولین تونل
جشن قهرمانی برای بازیکنان پرسپولیس درست
کرد؛ بازیکنان پرسپولیس با عبور از «تونل جشن
قهرمانی پوکر» خود را مهیای بازی کردند.
افشین پیروانی سرپرست پرسپولیس عنوان کرد:
«وظیفه خودم میدانم از طرف همه اعضای
تیم پرسپولیس تشکر خالصانهای از مدیران و
مسووالن گلگهر سیرجان به ویژه آقایان محمد
جواهری مدیرعامل ،مجید جاللی سرمربی و
کادر فنی این تیم بابت تشکیل تونل قهرمانی
قبل از بازی با ما داشته باشم.
این کار ماندگار و ارزشمندی بود که گلگهر
سیرجان انجام داد .اما این کارهاست که
در فوتبال میماند .شما دیدید تیم گلگهر

سیرجان برای قهرمانی ما تونل زد و جدا از
بازیکنان اعضای کادر فنی این تیم هم ایستادند
و ما را تشویق کردند .با شروع مسابقه ،اما دیدید
با چه انرژیای مقابل ما بازی کردند و این کارها
اخالقی و ارزشمند است».
ِ
بزرگ
جاللی ،بازی گلگهر-پرسپولیس فینال
گلگهر

سید
سه گل از دو ّ

احمد بکام وعلیرضا راموس

تنها  5دقیقه بعد از اخراج کمال تیم گلگهر
دقیقه  20روی ارسال کرنر زندهروح (احمد
بکام) توسط سید ابراهیمی (علیرضا راموس)
مدافع پیش تاخته با ضربه سری زیبا به گل
دست مییابد .یک یار بیشتر و یک گل جلوتر
انگیزه عجیبی به بازیکنان گلگهر داده بود تا
آنها خیلی سریع دقیقه  38روی ارسال بلند
بیرون پای احمد بکام توسط سید احمد موسوی
به گل دوم دست پیدا کنند .گلگهر با همین
 2گل بدون دریافت گلی نیمه اول را به پایان
رساند و به رختکن رفت.

لیگ رو به اتمام است تنها دو هفته مانده به
پایان فصل نوزدهم ،گلگه ِر در حال سقوط باید
ی میکرد ،تیمی
در خانه مقابل قهرمان لیگ باز 
که از بازیکنان بزرگ تیم ملی بهره میبرد .حتی
گرفتن حداقل امتیاز ( 1امتیاز) در ورزشگاه امام
علی (ع) مقابل تیم قهرمان پوکر به نوعی متوقف
کردن این تیم به حساب میآمد.
هفته  29لیگ برتر در حالی برگزار شد که 7
تیم برای سقوط نکردن به لیگ یک کشور تالش
عجیبی داشتند؛ تیمهایی چون ذوب رده ،10
گلگهر رده  ،11سایپای رده  ،12ماشین رده
 ،13پیکان رده  ،14پارس رده  15و شاهین
رده  .16از این رو جاللی پیش از رویارویی با
پرسپولیس در یک هفته قبل از دیدار پایانی
فصل برابر ذوبِ میزبان عنوان کرد؛ بازی
هفته  29گلگهر  -پرسپولیس «فینال بزرگ
گلگهر» است.

پرسپولیس نیمه مربیان را با تغییراتی در زمین
بسیار خوب ادامه میداد تا اینکه دقیقه 48
توسط علیپور و دقیقه  70توسط نوراللهی بازی
 2بر  0باخته را با نتیجه  2بر  2مساوی کردند.
نتیجهای که برای دو تیم به نوعی خیلی بد
نمیتوانست قلمداد شود.

پس از پایان هفته  26لیگ برتر ،تیم پرسپولیس
ِ
شکست  2بر  1نفت
تحت هدایت یحیی با
سلیمان میزبان ،قهرمانیاش مسجل شد.
مسجد
ِ
تا  4بازی آخر فصل برای پرسپولیس به نوعی
تشریفاتی به حساب آید.
پرسپولیس بعد از قهرمانی ،هفته  27برابر تیم
نساجی  1-1مساوی ،هفته  28برابر ذوب آهن
 1-0باخت تا قبل از رویارویی با گلگهر دو هفته
بدون برد داشته باشد ،این نبردنهای متوالی
قهرمان ،کار را کمی برای گلگهر سخت و دلیلی
شد تا یحیی یکی از بهترین چیدمانهای فصل
خود را برابر گلگهر تازه لیگ برتر و در معرض
سقوط داشته باشد.

صحبتهای یحیی کادرفنی پرسپولیس در
رختکن
تغییر سیستم  3دفاع پرسپولیس
تعویض سید جالل حسینی بازیکن پا به سن
گذاشته با سعید حسینپور
غفلت و اشتباهات فردی در فاز دفاعی و دروازه
گلگهر؛ تیم آبیپوش سیرجانی این فصل در
بخش دفاع و دروازه اشتباهات فردی داشته.
چند بار نوشتیم بار دیگر هم مینویسیم تیم
گلگهر اشتباهات فردی فاحشی دارد که اگر
این اشتباهات فردی کم و از بین برد تیم در
روند نتیجهگیری رشد قابل توجهای خواهد
داشت.

صف آرایی قوی یحیی برابر گلگهر

رفتن بازی
نیمه دوم و به تساوی
ِ

گل گلگهر درنیمه دوم
علل دریافت ِ 2

تاثیر گذاری سجاد آشوری بازیکن ریز نقش
تعویضی گلگهر که روی گل آخر ریز نقشی
را به نمایش گذاشت .شم گلزنی اکثر بازیکنان
تیم گلگهر سیرجان ،که در این بازی باز در دو
نیمه به فوتبال ایران به نمایش و ثابت شد.

سر بر تبلیغات نهادن و خم شدن کمر!!!

 90دقیقه با نتیجه  2بر  2تمام شده سید علی
داور بازی  5دقیقه وقت اضافه اعالم کرده،
بازیکنان با شور و حال خاصی بازی را ادمه
میدهند تا اینکه دقیقه  91سید ابراهیمی توی
محوطهی جریمه به بازیکن پرسپولیس در حال
حمل توپ پا میندازد و پس از سرنگونی بازیکن
داور نقطه پنالتی را اعالم میکند.
تصمیمی که آه از نهاد همه بازیکنان گلگهر،
کادرفنی ،هواداران پای گیرنده و علی الخصوص
سید ابراهیمی بلند میکند؛ در حدی که علیرضا
ابراهیمی بازیکن خطا کننده به بیرون زمین
رفته و سر بر تبلیغات کنار دروازه میگذارد،
ترابی دقیقه  93ضربه پنالتی را میزند و توپ از
زیر دستان فراهانی وارد دروازه گلگهر میشود
و این بار جاللی کمر خم کرده و دو دست بر زانو
و غم چهرهاش را فرا میگیرد.
همهی نگاهها به توپ و سوت

در ادامه وقتهای تلف شده دو تیم ره به جایی
نبردند و  5دقیقه وقتهای تلف شده هم تمام
شده و تاسفی برای «بازی برده را با باخت عوض
کرده».
گلگهریها هنوز ناامید نشده و روی دروازه
پرسپولیس حمله ور شده به طوری که از چپ و
راست و روبرو شوت و ارسال دارند ،همه نگاهها
به توپ و سوت و گل ،گل گل گل ،پاس سید
موسوی و گل دقیقه  95:33راموس پیش تاخته
و تمام.
چه شد در وقتهای تلف شده

پنالتی که نباید سید میداد .امید واهی بازیکنان
گلگهر در واپسین لحظات بازی ،امیدی که
همیشه جاللی سرمربی تیم برای بازیکنان و
خبرنگاران از آن دم میزند.

سید احمد بهترین بازیکن
دیدار گلگهر  -پرسپولیس

بهترین بازیکن زمین سید احمد موسوی با
 1گل زده ،یک پاس گل 4 ،تکل موفق54 ،
لمس توپ و نمره  . 8/22سید احمد بازیکن تیم
گلگهر در حالی نمره باالی  8داشت که همهی
بازیکنان دو تیم نمره زیر  8کسب کردند.
سیدهای گلگهر در تیم منتخب هفته 29

در تیم برتر منتخب هفته تنها  4بازیکن نمره
باالی  8داشتند که سید احمد گلگهر جز این
 4نفر هست ،سید در واقع نفر سوم تیم منتخب
از لحاظ کسب نمره باال هست.
گلگهر صدر جدول «نرخ تبدیل شوت به گل»

تیم گلگهر در هفته بیست و نهم لیگ برتر
با  25درصد نرخ تبدیل شوت به گل باالتر از
همهی تیمهای لیگ قرار گرفت بعد از گلگهر،
تیمهای پرسپولیس ،پیکان و صنعت با 20
درصد در رتبه دوم قرار گرفتند.
گلگهر بعد از صنعت باالترین شوت در چارچوب

صنعت نفت با  9شوت در چارچوب باالتر از 15
تیم دیگر قرار گرفت و تیم گلگهر و تراکتور
هم بعد این تیم جنوبی با  6شوت در چارچوب
باالترین از  13تیم دیگر قرار گرفت.
گلگهر فقط شوت در چارچوب بیشتری داشت

در دیدار گلگهر  -پرسپولیس؛ مالکیت توپ
 46درصد گلگهر و  54درصد پرسپولیس،
تعداد پاس  313پاس گلگهر و  483پاس
پرسپولیس ،دقت پاس  80درصد گلگهر و 86
درصد پرسپولیس ،شوت  12تا گلگهر و  15تا
پرسپولیس ،شوت در چارچوب  6تا گلگهر و
 5شوت پرسپولیس .شوت در چارچوب خیلی
مهم هست و نتیجه بخش که گلگهر یک شوت
بیشتر در چارچوب داشت؛ شوتی زیبایی که

منشا بازیکن تعویضی در ثانیههای پایانی بازی
شلیک کرد و رادو آن را مهار کرد.

سرخابیهای پایتخت فقط  1امتیاز در سیرجان

هفته بیست و یکم لیگ برتر پنجشنبه 8اسفند
 ساعت  16:00تیم استقالل مقابل گلگهردر ورزشگاه امام علی سیرجان با نتیجه  1بر
 0باخت و به تعطیالت کرونایی رفت؛ حاال پس
از گذشت  8هفته ،دیگر تیم تهرانی در ورزشگاه
امام علی (ع) به مصاف گل گهر آمد ،در نهایت
بازی با نتیجه  3بر  3به پایان رسید ،تا دو تیم
سرخابی پایتخت روی هم رفته  1امتیاز از 6
امتیاز ممکن در سیرجان بگیرند.
شاهین به کما رفته پرواز کرد

در هفته بیست و هشتم لیگ برتر تیم شاهین
با تساوی مقابل تیم تراکتور کار برای ماندنش
در لیگ خیلی تا خیلی سخت شد و تیتر زدیم
که شاهین به که رفت ،هفته بیست و نهم هم
شاهین به کما رفته در آبادان مقابل صنعت
نفت به میدان رفت و با نتیجهی  3بر  1بازی را
واگذار کرد ،با این باخت شاهین به کما رفته به
لیگ یک برواز کرد.
ته جدولیها در هفتهای که گذشت

هفته بیستونهم و یک هفته مانده به هفتهی
پایان لیگ رقابت حساسی بین  7تیم ته
جدولی در معرض سقوط بود .دیدارهای که دو
تیم ماشین رده  13برابر تراکتور مدعی کسب
سهمیه آسیا با نتیجه  2بر  1و شاهین رده آخر
با نتیجه  3بر  1برابر صنعت نفت میزبان واگذار
کردند ،دیگر ته جدولی های لب مرز افتادن
با تساوی بازیهای خود را به پایان رساندند؛
ذوب رده  10برابر نساجی به تساویی  0بر 0
رسید ،گلگهر رده  11برابر پرسپولیس قهرمان
به تساوی  3بر  3رسید ،سایپای رده  12برابر
نفت سلیمان به تساوی  0بر  0رسید ،پیکان رده
 13برابر استقال میزان به تساوی  1بر  1رسید،
پارس رده  15برابر فوالد مدعی کسب سهمیه
به تساوی  0بر  0رسید .تا کار برای تکلیف دیگر
تیم سقوطی به هفته آخر کشید شود.

فروش ،نصب ،سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی

42338788 - 09164458335

مب
تولیدی و بازار ل امام علی (ع)

نق
د و اقساط

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

بیش از  10مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

 -0913 669 6216رضایی

میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

کارگاه بلوک زنی اعتماد
تحویل در اسرع وقت و در محل کار شما

سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

0913 669 6216

کمربندی ،بعد از مکی آباد،نبش بلوار غدیر،
جنب آهن فروشی نورمندی

رختکن،جاکفشی

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

میز آرایش

سرویس خواب

پا تختی

بوفه بزرگ

کارخانه کارتن فرزان سیرجان
تولیدانواع جعبه کارتن(معمولی -لمینت)

مبـــل

جهت بسته بندی محصوالت کشـــاورزی و صنعتـــی
کمد لباسی

تشک طبی فنری

جم هس
همگی یکجا  17/800/000 :تومان
تعطی
ت
ی
ع
ایام ل و روزاهی ه باز م

سیرجان  -انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد
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