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گلگهر با شکست ماشینسازی در صدر باقی ماند؛

ل کاری ماشین در تبریز
گ 

مرتضی شول افشارزاده
گلگهر سیرجان تیم صدر نشین فصل بیستم ،هفته چهارم
لیگ برتر فوتبال ایران ،دوشنبه  10آذر  99ساعت  16:30در
ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز به مصاف تیم ماشین سازی
رده چهاردهمی رفت .گلگهر در این دیدار ماشین را شکست
داد تا با  10امتیاز باالتر از پرسپولیس  8امتیازی ،به صدر
نشینی خود ادامه دهد،
تک تغییر نفرات اصلی
قلعهنویی به مانند  3بازی قبلی تغییر چندانی در ترکیب تیم ایجاد
نکرده بود ،این مربی تنها تغییری در ترکیب اصلی داشت ،به جای
شاکری ،رنجبری را فیکس تیم کرده بود .علیرضا حقیقی ،آرمین
سهرابیان،علیرضا علیزاده،سیدعلیرضا ابراهیمی ،بهنام برزای ،علی
اصغر عاشوری( 71-علی قربانخانی) ،پیمان رنجبری ،میالد زکیپور،
سعید صادقی(86-امین پورعلی) ،احمد زندهروح و گادوین منشا
بکام ریلکس
احمد ِ
نیمه نخست این دیدار بازیکنان دو تیم توان گل زدن نداشتند و
بدون رد شدن توپی از خط دروازهها با صدای سوت داور به نشانه
پایان نیمه اول ،زمین سرد ورزشگاه را ترک و به رختکن رفتند .نیمه
دوم هم بازی به همین منوال پیش میرفت ،که برازی دقیقه  79از
سمت راست از آن ارسالهای معروفش روی دروازه میریزد ،پرواز بلند
پیمان رنجبری و ضربه سر این بازیکن اردبیلی که توپ به دست
مدافع ماشین برخورد میکند و داور پنالتی به نفع گلگهر اعالم کرد،
احمد بکام (زندهروح) دقیقه  81چنان با آرامش پشت پنالتی ایستاده
و ضربه به توپ میزند که گویی بازی درون تیم است ،توپ به خالف
شیرجه دروا زهبان خط دروازه را میپیماید و به تور میچسبد .تیم
میزبان در پی جبران گل خورده تا پایان بازی تالش کرد اما موفق به
گلزنی نمیشود ،تا این بازی با نتیجه  1بر  0به نفع گل گهر به پایان
برسد و  3امتیازی که گلگهر را با اقتدار در صدر جدول نگه دارد.
زنده باد زنده روح
احمد زنده روح با زدن  1گل 1 ،پاس کلیدی 3 ،لمس توپ و  4تکل
بهترین بازیکن زمین با نمره  8شد.
آمار گواه برتری گلگهر
در بازی هفته چهارم تیم گلگهر ،مهمان آمار بهتری از حریف
بر جای گذاشت؛ تعداد پاس گلگهر  612ماشین ،380دقت پاس

گلگهر  84درصد ماشین  70درصد ،تعداد شوت گلگهر  8ماشین
 ،11تعداد شوت در چارچوب گلگهر  4ماشین  ،3شانس گل گلگهر
 3ماشین .2
گلگهر با انگیزه باالتر از ماشین
نشین  6امتیازی هفته سوم لیگ برتر ،به مصاف
تیم گلگه ِر صدر
ِ
سومی  4امتیازی رفت و با تساوی  1بر  1صدر
رده
خوزستان
فوالد
ِ
ِ
جدول را حفظ کرد ،اما تیم ماشین هفته سوم  1بر  0مقابل تیم
استقالل شکست خورد؛ حاصل نتایج دو تیم در هفته سوم ،انگیزه
و روحیه باالتر بازیکنان گلگهر در تقابل با بازیکنان تیم ماشین در
هفته چهارم بود.
ماشین به دنبال اولین برد فصل بود
گلگهر با  2برد برابر سپاهان و مس و  1مساوی برابر فوالد به رقابت
با ماشینی پرداخت که هفته اول  3بر  0بازی را برابر شهرخودرو در
ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد واگذار کرده بود ،هفته دوم در ورزشگاه
شهید تختی تبریز به تساوی  1بر  1برابر ذوبآهن رسی و در همه
سوم پیش از رویارویی با گلگهر ،در ورزشگاه آزادی با نتیجه  1بر 0
برابر استقالل تن به شکست داده بود؛ ماشین پس از گذشت  3هفته
بدون حتی یک برد ،هفته چهارم در ورزشگاه خانگی شهید سلیمانی
تبریز برابر گلگهر سیرجان به دنبال اولین برد بود ،تا خود را از
منطقه خطر سقوط به باال کشد.
سطح کیفی بازیکنان ماشین پایینتر از بازیکنان گلگهر
عدم حضور بازیکنان ماشین در  3تیم منتخب هفته و حضور شاکری
و زنده روح در تیم منتخب هفته اول ،منشا و برزای در تیم منتخب
هفته دوم ضمن اینکه منشا بهترین بازیکن هفته دوم هم شد و منشا
و زکی پور در تیم منتخب هفته سوم نشان از برتری کیفی بازیکنان
تیم گلگهر برابر تیم ماشین سازی است .ماشین حریف هفته چهارم
گلگهردر لیگ برتر ،در هفتههای اول تا سوم پیش از رویارویی با
گلگهر در تیم منتخب هفته هیچ بازیکنی را نداشت این نشان از
پایینتر بودن سطح کیفی بازیکنان ماشین نسبت به گلگهر است.
به یاد «تاریخ سازی با ماشین سازی»
تیم گلگهر در بازیهای فصل نوزدهم و بیستم لیگ برتر 3،بار
با ماشین سازی روبرو شده که هر  3بازی را موفق به شکست تیم
حریف شده .بازی رفت فصل نوزدهم گلگهر در ورزشگاه امام علی
نه تنها تیم ماشین سازی را با نتیجه  1بر  0شکست داد بلکه اولین
برد لیگ برتریاش را به دست آورد ،در بازی برگشت فصل نوزدهم،
گلگهر نه تنها با نتیجه  2بر  1ماشین را شکست داد بلکه «اولین و

جهت تامین کسری بودجه و از طریق استانداری

میخواستند استادیوم امام علی (ع) را بفروشند
با ایستادگی مسوولین و حمایت امام جمعه و پیگیری نماینده
این برنامه از دستور کار خارج شد

آخرین برد رفت و برگشت فصل نوزدهم گلگهر» رقم خورد .در فصل
بیستم هم این گلگهر بود که با نتیجه  1بر  0حریف تبریزی خود
را شکست داد ،تا نشان دهد در برابر این تیم شکست ناپذیر بوده.
درس بزرگ قلعهنویی به گادو
دقیقه  79بازی وقتی داور اعالم پنالتی به نفع گلگهر کرد ،منشا
آقای گل لیگ با  4گل زده تا بدین جای کار ،به مانند بازی گلگهر
– فوالد پشت توپ برای زدن ضربه پنالتی قرار نگرفت ،اینکه چرا
مهاجم گلگهر با آمار  4گل زده در تنها  3بازی ،پنالتی را نزد بر
میگردد به بازی گلگهر و فوالد دیدار هفته قبل که ضربه پنالتی
منشا را محسن فروزان مهار کرد ،منتها گادو خیلی خوش شانس بود
که داور خطای خروج  3متری دروازهبان از روی خط دروازه قبل
از زدن ضربه را اعالم کرد .این اتفاقات باعث شد که قلعهنویی قبل
از بازی ،زندهروح را برای زدن ضربه پنالتی انتخاب کند ،مطمئن
باشید اگر در بازی فوالد این اتفاق رخ نمیداد گادو پنالتی مقابل
ماشینسازی را میزد.

ورزش

بازی که مهاجمهای گلگهر توان گلزدن ندارند
دو ِ
هفته چهارم عدم گلزنی مهاجمین گلگهر برای اولین بار در فصل
بیستم؛ هفته اول لیگ برتر منشا و شاگری مهاجمین گلگهر هر
کدام موفق به زدن  1گل و دادن  1پاس گل شدند ،بازی هفته دوم
(دربی) گادو  2گل به ثمر رساند تا با  3گل زده آقای گل لیگ در
فصل جاری لقب بگیرد ،هفته سوم اما مهاجمین گلگهر در جریان
بازی موفق به زد گل در بازی برابر فوالد نشدند ،فقط منشا از روی
نقطه پنالتی توانست به گل برسد و در بازی هفته چهارم برابر ماشین
هم برای اولین بار در فصل بیستم لیگ برتر هیچ یک از مهاجمین
گلگهر نتوانستند گلی را رقم بزنند تا هشداری جدی حس شود.
عواقب گل نزدن مهاجمان
موقعیت جدولی بهتر گلگهر ،پیش از هفته چهارم تیم گلگهر با
تفاضل گل مثبت  4و  7امتیاز صدر جدول را در اختیار داشت ،اما
پس از بازیهای روز نخست هفته چهارم گلگهر با تفاضل گل مثبت
 5در صدر است و به عنوان مثال پرسپولیس قبل هفته چهارم با تیم

جناب آاقی حاج شهباز حسن پور

جناب آاقی مهندس
مجید زند اقطاعی

«فرا رسیدن دهم آذرماه روز مجلس شورای اسالمی» را به جنابعالی تبریک عرض نموده ،امید است همچون

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان فرماندار

مطالبات ملت شریف ایران خصوصا سیرجانی های عزیز ،گامهای بلند و ارزندهای بردارید.

در این عرصه آرزومندم.

گذشته همگام با سایر نمایندگان مردم در خانه ملت با تعامل و همکاری نزدیک با سایر قوا در مسیر پاسخگویی به

شهرستان بافت تبریک عرض نموده ،موفقیت شما را

دوستدار شما :غالرمضا جهانشاهی
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بیش از  10مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

مبـــل

گلگهر  4گل اختالف داشت و بعد از بازی این تیم در هفته چهارم و
زدن  3گل با تفاصل گل  4تنها  1گل کمتر از گلگهر دارد.
قلعهنویی باید رنجبری را به شرایط آرمانی برساند
در تقابل گلگهر با ماشینسازی ،پیمان رنجبری برای اولین بار در
لیست اصلی جای گرفت و از ابتدا به میدان رفت ،در این بازی روی
ضربه سر رنجبری تیم گلگهر صاحب یک پنالتی شد و توانست با
گل کردن این پنالتی  3امتیاز بازی را بگیرد ،اما چیزی که مشهود
بود عدم میزان آمادگی و هماهنگی کامل این بازیکن در جریان
بازی بود ،که دلیلی جز کم بازی کردن این بازیکن در چهار هفته
نخست ندارد .بازیکنی که آقای گل لیگ یک شده و توسط ویلموتس
سرمربی وقت تیم ملی به اردوی تیم ملی دعوت شده ،به نظر میآید
باید توسط کادرفنی گلگهر در بازیهای لیگ برتر خیلی بیشتر به
بازی گرفته شود تا به دوران اوج خود برگردد ،با این کار رقابت
عجیبی برای فیکس شدن در تیم گلگهر بین مهاجمین صورت
خواهد گرفت .قلعهنویی که در تیم استقالل نشان داد توان بکارگیری
و آماده نگه داشتن  3مهاجم اصلی تیم خود را دارد.
کارشناسی داوری بازی گل گهر ماشین سازی
سعید صادقی بازیکن گلگهر از سمت چپ وارد محوطه جریمه
ماشین میشود و در همین حین زمین میخورد ،که ادامه بازی
تصمیم درستی بود داور وسط اعالم شد .صحنهای که داور به نفع
گلگهر پنالتی اعالم کرد ،کامال درست بود .در یک صحنه هم پیمان
بابایی بازیکن ماشین در محوطه جریمه گلگهر به زمین میافتد که
این هم پنالتی نبود و داور به درستی تصمیم گرفت .در مهمترین و
بحث برانگیزترین صحنه بازی در واپسین ثانیهها ،ماشینیها معتقدند
که توپ به دست آرمین سهرابیان مدافع گلگهر برخورد کرده ،در
ِ
دست با ِز پیمان بابایی مهاجم ماشین برخورد
صورتی که ابتدا توپ به
میکند و خطای هندش میشود که داور بازی هیچ هندی را اعالم
نمیکند و چند ثانیه بعد سوت پایان بازی را به صدا در میآورد.
بازی برابر فوالد هشداری جدی بود
قبل از هفته چهارم یعنی جدال تی م گلگهر با ماشین سازی،
گلگهر در ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان به مصاف فوالد رفت ،بازی
که تجزیه و تحلیلش کمی نگران کننده است؛ عدم گلزنی مهاجمان
گلگهر در جریان بازی ،بر خالف بازیهای قبلی انتخاب بهترین
بازیکن زمین از تیم حریف ،تعداد شوت و شوتهای در چارچوب کمتر
از حریف ،گلگهر فوتبال مالکانهتری انجام داد ،اما آیا برای پیروزی
فقط فوتبال مالکانه کافی است.

بر اساس طرح کشوری برای ترمیم بودجه دولت در کل کشور یکسری اماکن مازاد جهت
جبران کسری بودجه به معرض فروش گذاشته شد ،استادیوم امام علی (ع) شهرستان سیرجان
هم که امید بسیاری از ورزشکاران و جوانان این خطه میباشد با تصمیم مستقیم استانداری
در طرح فروش قرار گرفت ،اما خوشبختانه طی مکاتبات چند روزه ناصر گلمحمدی معاون
و مشاور مدیرکل و رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان و پیگیرهای امام جمعه
شهرستان و نماینده مردم سیرجان ،فروش استادیوم امام علی (ع) لغو و از دستور کار خارج
شد؛ در آیندهای نزدیک طبق قانون ماده  27به صورت رسمی و اداری استادیوم امام علی
(ع) و زمین چمن این ورزشگاه به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت به باشگاه گلگهر سیرجان
فقط اجاره داده خواهد شد.

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

رختکن،جاکفشی

شماره 627
 12آذر 1399

میز ناهارخوری
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میز آرایش

سرویس خواب

پا تختی

0913 145 2643
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0919 230 5036
(خدائی)

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

همگی یکجا  17/800/000 :تومان

سیرجان  -انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد

بوفه بزرگ

آهن آالت دست دوم
و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت
در محل خریداریم.
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