
بیانیه باشگاه گل گهر
 در خصوص گادوین منشا

مهاجم نیجریه ای گل گهر در نیمه دوم دیدار با نساجی 
برتری  گل  پایانی  دقایق  در  و  رفت  زمین  به  مازندران 
از زدن  او پس  اما حرکتی که  ثمر رساند،  به  را  تیمش 
گل در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر انجام داد، موجب 

محرومیت اش شد.
امتیازی  ثمر رساندن گل سه  به  از   گادوین منشا پس 
مقابل نساجی به گوشه زمین رفت و یک خوشحالی گل 
تصاویر  و  ویدئو  گسترده  انتشار  که  داد  انجام  جنجالی 
شادی او کاری کرد تا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
همراهی  از  ثانوی  اطالع  تا  را  او  موقت،  دستوری  در 

گل گهر سیرجان محروم کند. 
باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر در واکنش به این حکم 
اعالمیه ای صادر کرد که در آن آمده: »قبل از هر سخنی 
به  گل گهر  باشگاه  واکنش  اولین   این  کنیم  اشاره  باید 
نساجی  با  بازی  در  منشا  گادوین  برای  که  است  اتفاقی 

افتاد.
محترم  کمیته  اگر  که  می کنیم  اعالم  صریحا  و  قطعا 
باشگاه  ارکان  نمی کرد  ورود  اتفاق  این  به  هم  اخالق 
گل گهر با این حرکت برخورد می کردند و قصد این کار 
را هم داشتند که حداقل آن عذرخواهی از جامعه ورزش 
و ۱۰ درصد جریمه قطعی است؛ اما نکته عجیب در این 
برداری  بهره  برای  ماجرا ذوق زدگی پیج های هواداری 
به نفع یک تیم و البته سرعت عمل کمیته اخالق است. 
واقعیتی وجود دارد که در رابطه با موارد مشابه  سکوت 
رسانه ای و چشم پوشی قضایی در میان بوده است و این 
اتفاق از عدالت به دور است و حس تبعیض را در هواداران 
دستگی  چند  آن  ثمره  و  آورد  خواهد  وجود  به  فوتبال 
کنونی در فوتبال است که جای لذت را گرفته است. اگر 
قرار است عدالت با قدرت سخت عمل کند باید برای همه 
تیم ها اینگونه باشد. موارد بسیاری هستند که حرف ما را 

در مورد این رفتار دوگانه ثابت می کنند. 
باز هم خاطر نشان می کنیم حرکت گادوین منشا با اینکه 
از ارکان مسابقه و هواداری نبوده و  اهانت به هیچکدام 
صرفا یک رفتار هیجانی بوده محکوم می کنیم و در همین 
جامعه  از  و  کردیم  کسر  او  قرارداد  از  درصد   ۱۰ راستا 
است  چیزی  تنها  عدالت  کنیم.  می  عذرخواهی  ورزش 
که برای همه خوش آیند است و گمان تک قطبی سازی 
خواهد  بین  از  را  مشخص  جریانی  توسط  ایران  فوتبال 

برد.«

    خبر

تیم شهرداری سیرجان با پیروزِی هفته هشتم 
برابر وچان کردستان، به عنوان اولین تیم صعود 
کننده به دور نهایی مسابقات لیگ برتر فوتبال 
دو  سیرجان  نماینده  گرفت؛  لقب  ایران  بانوان 
هفته مانده به پایان بازی های مرحله مقدماتی 
این عنوان را به دست آورد. بعد از  شهرداری 
سیرجان، وچان کردستان در هفته نهم با غلبه 
نهایی صعود  مرحله  به  شیراز  قشقایی  تیم  بر 
به  یافته  راه  دِو  گروه  تیِم  دو  تکلیف  تا  کرد، 
یک  گروه  در  شود؛  مشخص  نهایی  مرحله 
رقابت ها نیز تیم  شهرداری بم، هفته دهم مرحله 
گروهی با پیروزی برابر ذوب آهن اصفهان و تیم 
سپاهان اصفهان هم با شکست نماینده البرز به 
عنوان دوم تیم صعود کننده شناخته شدند. دو 
نماینده استان کرمان )سیرجان و بم( در هفته 
اول رقابتهای مرحله پایانی، دوشنبه 27 بهمن، 
به مصاف حریفان رفتند و هر دو نماینده استان 

حریفان خود را با شکست بدرقه کردند.  
هفته اول دور نهایی لیگ برتر فوتبال

دوشنبه  بانوان،  فوتبال  برتر  لیگ  نهایی  دور 
۲۷ بهمن، با دو دیدار بین شهرداری سیرجان 
سپاهان  و  بم  شهرداری  و  کردستان  وچان   –

اصفهان، ساعت ۱3 استارات خورد. 
نتایج هفته اول دور نهایی لیگ برتر بانوان

شهرداری سیرجان۲ )شبنم بهشت دقیقه 8 و 
دقیقه ۵۷( - وچان کردستان۱)زهرا قنبری(

شهرداری بم۲ )گل بخودی ۷۰، فاطمه گرایلی 
دقیقه 88( - فوالد مبارکه سپاهان۰

ورزشگاه تختی بهشت شد 
تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان در اولین 
برتر  لیگ  مسابقات  نهایی  دور  در  مسابقه اش 
موفق شد، با دبل شبنم بهشت با نتیجه ۲ بر 
۱ تیم وچان کردستان را شکست دهد و اولین 

با  راه قهرمانی  را در  رقابتها  از  این مرحله  گام 
سربلندی پشت سر بگذارد.

ثبت اولین گل دور نهایی لیگ برتر
شهرداری   8 شماره  مهاجم  بهشت  شبنم 
تیم  اول  گل  شد،  موفق   8 دقیقه  سیرجان، 
شهرداری سیرجان را به ثمر رساند تا اولین گل 

دور نهایی لیگ برتر بانوان را زده باشد.
باخت وچان جلوی دیدگان مدیرعامل!

کاظم مفاخری مدیرعامل وچان کردستان برای 
کردستان  وچان   – سیرجان  شهرداری  دیدار 
وطن را به مقصد سیرجان ترک کرد، تا جدای 
سیرجان،  تختی  ورزشگاه  در  بازی  دیدن  از 
روحیه ی تیمی بازیکنان وچان را باال برده باشد. 
و  برد  را  بازی  بر ۱  تیم سیرجان ۲  نهایت  در 
سفری که جز هزینه نتیجه دیگری در بر نداشت.

جلسه ی فنی وچانی ها جواب نداد!
سیرجان  شهرداری  با  دیدار  از  پیش  وچانی ها 
جلسه فنی برگزار کردند، تا شاید بتوانند حداقل 
امتیاز را در ورزشگاه تختی بگیرند، جلسه فنی 

که در پایان نتیجه ای در گرفتن امتیاز نداشت.
جهان نجاتی؛ تازه کار برایمان شروع شده 

بانوان شهرداری  تیم  مریم جهانجاتی سرمربی 
وچان  تیم  دادن  شکست  از  بعد  سیرجان 
کردستان بیان کرد :خداوند را شاکرم که مثل 
مرحله گروهی، مرحله نهایی را هم با موفقیت 
آغاز کردیم، این برد را تقدیم می کنیم به همه 
استادیوم  در  جای شان  که  سیرجانی  بانوان 
با حضور مدیر کل  تیم وچان  بود.  واقعا خالی 
ورزش وجوانان کردستان، ریاست هیات فوتبال 
کردستان و مدیر عامل باشگاه به سیرجان سفر 
این  از  خوبی  حمایت  مسوولین  و  بودند  کرده 
و  طراح  هافبک های  که  روزی  .در  کردند  تیم 
به دلیل  را  ندا رضاپور و لیال معلم  بازیسازمان 
مصدومیت در اختیار نداشتیم، بازیکنانم نمایش 

و  دادند  ارایه  خوبی 
از  را  وچان  خوب  تیم 
از  برداشتند،  رو  پیش 
شاگردانم راضی ام  و به 
که  می کنم  افتخار  آنها 
اینجا بهترین های  به  تا 
کار  .تازه  بودند  لیگ 
شده  شروع  برای مان 
مهم  بازی   ۵ ما  است 
که  داریم،  رو  پیش  در 
فینال  حکم  کدام  هر 

اصفهان  در  باید  آتی  هفته  دارند  برای مان  را 
به مصاف تیم خوب سپاهان برویم که یکی از 
رقبای سنتی ما در لیگ بانوان بوده است .تیم 
سپاهان کادر فنی با دانش و بازیکنان با کیفیتی 
دارد امیدوارم بتوانیم مقابل این تیم هم نتیجه 

دلخواه را بگیریم.
دوبله سوبله!

تیم  برتر،  لیگ  سوم  هفته  آذر،   ۲۱ جمعه 
با نتیجه 4 )شبنم بهشت،  شهرداری سیرجان 
زهرا علیزاده، افسانه چترنور، هستی فروزنده( بر 
۲ تیم وچان )زهرا قنبری ۲ گل( را در ورزشگاه 

ملک نیا سنندج شکست داد.
 3 جمعه  گروهی،  مرحله  برگشت  دور  دوبله؛ 
بهمن، هفته هشتم، تیم شهرداری سیرجان در 
ورزشگاه تختی با نتیجه 3 )سهیال نظام آبادی، 
وچان  تیم   ۲ بر  بخودی(  گل  بهشت،  شبنم 
داد،  شکست  را  قنبری(  زهرا  قاسمی،  )فاطمه 

تا این تیم را رفت و برگشت برده باشد)دوبله(.
سوبله؛ در هفته نخست دور نهایی مسابقات هم 
۲۷ بهمن باز تیم شهرداری سیرجان، تیم وجان 
را شکست داد، تا این تیم را برای سومین بار در 

این فصل از پیش رو برداشته باشد.
آمار در هر بازی 3 گل

تیم شهرداری سیرجان، با زدن 4 گل در هفته 
سوم، 3 گل در هفته هشتم و ۲ گل در هفته 
اول مرحله نهایی، به تیم وچان، موفق شد به 
این تیم 9 گل بزند تا آمار 3 گل در هر بازی 

رقم خورده باشد. 
یک گل و 5 گام تا »عناوین فصل 94-95«

و  )کهگیلویه  دهدشتِی  مهاجم  بهشت  شبنم 
بویراحمد( تیم شهرداری سیرجان، فصل 9۵-

ایران، ۱3 گل زد  بانوان  فوتبال  برتر  لیگ   94
و ۷ پاس گل داد و در قهرمانی تیم شهرداری 
سیرجان تاثیر بسزایی داشت، بهشت در پایان 
این فصل به عنوان بهترین بازیکن لیگ بانوان 
فصل  در  شهرداری  تیم  مهاجم  شد.  انتخاب 
جاری ۱۲ گل زده و یک گل تا رسیدن به ۱3 
گل فصل 9۵- 94 فاصله دارد و تیم سیرجان 

هم ۵ بازی تا تکرار عنوان قهرمانی.  
پایان  در  فوتبال  برتر  لیگ  نهایی  دور  جدول 

هفته اول
در پایاِن هفته اوِل دور نهایِی لیگ برتر فوتبال 
بانوان ایران، تیم شهرداری بم با تفاضل گل ۲ و 
3 امتیاز در رده اول، تیم شهرداری سیرجان به 
تفاضل گل ۱ و 3 امتیاز در رده دوم، تیم وچان 
کردستان با تفاضل گل منفی یک و صفر امتیاز 
در رده سوم و تیم سپاهان اصفهان هم با تفاضل 

گل منفی یک و صفر امتیاز در رده چهارم )آخر( 
قرار دارد.  

خانم گلی در سیرجان با کردستان 
افسانه چترنور مهاجم تیم شهرداری سیرجان، با 
زدن ۱9 گل عنوان بیشترین گِل زده در مرحله 
گروهی را از آن خود کرد، زهرا قنبری مهاجم 
وچان کردستان هم تنها با اختالف یک گل کمتر 
از چترنور در رده دوم جدول گلزنان قرار گرفت 
و شبنم بهشت دیگر مهاجم شهرداری سیرجان 
هم با زدن ۱۰ گل در ردیف سوم گلزنان لیگ 
جای گرفت. در هفته اول رقابتها قنبری با زدن 
۱ گل به شهرداری سیرجان ۱9 گله شد و خود 
را به چترنور رساند و شبنم بهشت هم با زدن دو 
گل به وچان خود را ۱۲ گله کرد. حال باید دید 
در ۵ هفته پایانی کدام مهاجم عنوان خانم گلی 

را به دست خواهد آورد.
تیم شهرجهانی گلیم در نصف جهان

اسفند   3 یکشنبه  سیرجان،  شهرداری  تیم 
دوم  هفته  مسابقات  سری  از   ،۱3:۰۰ ساعت 
مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال بانوان ایران، در 
ورزشگاه صفاییه مبارکه اصفهان به مصاف تیم 
سپاهان اصفهان خواهد رفت، از آنجا که این دو 
تیم در مرحله گروهی در دو گروه قرار داشتند، 
برای اولین بار در این فصل رو در روی هم قرار 
خواهند گرفت. دیگر نماینده استان )شهرداری 
به  سنندج  ملک نیا  ورزشگاه  در  اسفند   3 بم( 

مصاف تیم وچان کردستان خواهد رفت.

     مرتضی شول افشارزاده

خبرورزشی:گادوین منشا در مورد شادی گل غیرمتعارفش در جریان برتری دو بر یک تیم 
گل گهر سیرجان مقابل نساجی مازندران در هفته پانزدهم لیگ برتر، اظهار داشت: من به هیچ 
عنوان کار غیراخالقی انجام ندادم. وقتی گل زدم همه بازیکنان به سمت من آمدند و در آن شلوغی 
شادی بعد از گل، ضربه ای به پایم برخورد کرد و آن اتفاق رخ داد. حرکتی که از من دیدید کامال 
ناخودآگاه بود. و عمدی در آن نداشتم. همانطور که گفتم این حرکت اتفاقی رخ داد و هیچ قصد 
و غرضی نداشتم. واقعا متاسفم؛ نمی دانم چرا این موضوع اینقدر بزرگ شد و من را محروم کردند.

واکنش منشا 
به شادی گل و 

محرومیتش
 تا اطالع ثانوی

خبــرصابر کاظمی بازیکن تیم سیرجان امتیازآورترین بازیکن هفته

هفته بیست ونهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، دوشنبه  
27 بهمن با شش دیدار به صورت متمرکز در خانه والیبال و سالن فدراسیون پیگیری شد. در این دیدارها تیم های شهداب 
یزد، سایپا تهران، شهرداری گنبد، خاتم اردکان، لبنیات هراز آمل و شهرداری ارومیه برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند. 
صابر کاظمی بازیکن تیم سیرجان با کسب 22 پوئن در دیدار با لبنیات هراز آمل که همگی در حمله کسب شد، به عنوان 

امتیازآورترین بازیکن و مهاجم هفته بیست ونهم لیگ برتر والیبال مردان معرفی شد. شماره 637
29 بهمن 1399 ورزش
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آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 24/500/000 تومان1

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی

)نو و دست دوم(شما را خریداریم.

0 9 9 1 7 6 6 5 9 6 9

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

آقای محمدعلی خداکرم پور هندیمی وکیل ورثه غالمرضا پورفریدونی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 3  فرعی از 2547  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای غالمرضا 
پورفریدونی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس 
از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ضمنا حسب شماره 10692/2069-

89/07/14 تعزیرات حکومتی سیرجان بازداشت است.    923  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/11/29
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

شکست تیم وچان کردستان توسط تیم شهرداری سیرجان برای سومین بار در فصل سیزدهم

دوبلـه سوبلـه
                 ورزشگاه تختی بهشت شد


