
سالها پیش برای اولین بار تیم فوتبالی به عنوان »دیوار47« 
تشکیل شد و مسابقه فوتبال بین بچه های سندروم داون 
و تیم فوتبال گل گهر سیرجان به سرمربیگری قاسم شهبا 

برگزار شدکه در یاد و خاطرات ماندگار شد.
اما پس از گذشت سال ها یکبار دیگر همین بچه ها تحت 
نامی دیگر در یک بازی دوستانه این مرتبه به مصاف تیم 
فوتبال آرمان گهر رفتند. این بازی  در سالن شهدای نیروی 
تحت  داون  سندروم  بچه های  تیم  و  شد  برگزار  انتظامی  
و  از شادی  پر  بازی  نیکان در یک  پوشش موسسه خیریه 

نشاط در مقابل تیم فوتبال آرمان گهر قرار گرفتند.
در این دیدار دوستانه که با شعار "به دیدن ما که می آیید، 
تیم  شد،  برگزار  بیاورید"  را  دل های تان  نه،  چشم های تان 
سندروم داون خیریه نیکان با نتیجه ۱۰ بر ۲ تیم فوتبال 

آرمان گهر را شکست داد. 
زیاد  بسیار  خوشحالی  و  شادی  بازی  این  جالب  نکات  از 
بچه های نیکان پس از اینکه هر مرتبه دروازه تیم حریف را 
باز می کردند بود که موجب شادمانی تمام حاضران در سالن 
ورزشی شهدای نیروی انتظامی از جمله آرمان گهری ها شده 

بود.

و   کامال صمیمی  فضایی  در  دیدار  این  که  است  گفتنی   
باشگاه فرهنگی ورزشی  و  نیکان  به همین موسسه خیریه 

آرمان گهر و با حضور مسوولین شهرستان برگزار شد. 
شاید تمام افرادی که در روز این مسابقه در سالن حضور 
داشتند بهترین لحظات شاد را در زندگی خود دیدند، صفا و 

صمیمیت خالص به دور از هیاهوی های فوتبال و امید به 
در  ورزشی  لباس  در  که  داون  سندروم  های  بچه  زندگی 
را  فوتبال، همه و همه روز خوبی  بودن در  رویای قهرمان 

برای تمام حاضرین رقم زد.
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فوتبال  حذفی  جام  مسابقات  دوم  دور  در  حضور  جهت  نجف شهر  شهرداری  فوتبال  تیم 
 کشور عازم قزوین شده بود تا برابر نماینده این شهر قرار بگیرد در وقت های اضافه حذف شد.

 تیم شهرداری نجف شهر که یک تیم کامال بومی است به مربیگری ایمان بنی اسدی در این 
مسابقات حضور داشت. بازی دو تیم شهرداری نجف شهر و نماینده قزوین در مرحله دوم رقابت 
های جام حذفی کشور انجام شد که دو تیم پس از ۹۰ دقیقه تالش به تساوی ۱ بر ۱ دست یافتند 
تا بازی به وقت های اضافی کشیده شود و  در ۳۰دقیقه دو گل وارد دروازه نجف شهر شد و این تیم 

از گردونه رقابت ها حذف شد.

تیم فوتبال 
شهرداری 

نجف شهر حذف 
 شد

ورزشی کاروان تیم فوتبال مس نوین وارد ماهشهر شد؛
 اما بدون سرمربی ! 

اعضای تیم فوتبال مس نوین که شب گذشته بدون حضور سرمربی خود برای دیدار جام حذفی خود با خلیج فارس راهی ماهشهر شده 
بود وارد این شهر شد. این تیم در حالی راهی ماهشهر شده است که کارت های بازیکنان این تیم دقیقه نود صادر شد. حال مشخص نیست 
علت عدم همراهی محمدرضا عسکری سرمربی این تیم چه می باشد؟ شنیده ها حکایت از آن دارد که در تمرین دو جلسه پیش این تیم، 
محمدرضا عسکری گفته است که سفر این تیم به ماهشهر به وی مربوط نمی شود و برایش مهم نیست و...!  این هم یکی از عجایب فوتبال 

ایران و استان کرمان بود.

حسین  فرزاد  با  مس  ناکامی  اولین 
لیگ  رقابت های  در هفته سوم  خانی 
یک روز گذشته برابر سایپا رقم خورد.

در  فصل  این  که  کرمان  مس 
یک،  لیگ  در  حاضر  های  تیم  بین 
صعود  مدعیان  از  یکی  به  می تواند 
بازی  در  شود  تبدیل  برتر  لیگ  به 
باخت. سایپا  به  بی کیفیت   بسیار 

هدایت  با  تا  دارد  امید  مس  تیم  اما 
خود،  سابق  کاپیتان  رهنمودهای  و 
را  برتر  لیگ  به  نکردن  صعود  طلسم 
کار،  اینجای  به  تا  تیم  این  بشکند،اما 
هنوز به آن شکل یک مدعی صعود به 
ریتم  به یک  است  نتوانسته  برتر  لیگ 

منظم برسد.
هرچند برای قضاوت و داوری عملکرد 
و  نیست  مناسبی  زمان  تیم  این  فنی 
روی  ها  بازی  گفت،هنوز  شود  می 
مس  تیم  اما  است،  نیفتاده  غلتک 
کرمان همیشه یک مدعی بوده است و 

همیشه توقعات را باال برده است.
اما آنچه که مشخص است مس فرزاد 
است  برگزار کرده  تاکنون سه مسابقه 
دالیل  به  بادران  برابر  بازی  اولین  که 

برابر  بازی دوم  لغو شد  مالکیت  تغییر 
مس شهربابک با یک گل پیروز شد و 
بازی سوم برابر سایپا در کرج دو بر یک 

شکست خورد.
باید دید این آغاز مس کرمان در لیگ 
یک با سرانجام خوشی را برای هواداران 
داشت. خواهد  همراه  به   کرمانی 

میزبان  چهارم  هفته  در  کرمانی 
هستند. تبریز  سازی  ماشین   تیم 

آرمان  تیم  استان  نماینده  دیگر  اما 
بومی  مربی  با  که  سیرجان  گهر 
با  امسال  لیگ  در  شهبا  قاسم  خود 
میدان  به  پا  مهره ها  بهترین  گرفتن 
در  نتوانست  هم  گذاشته،  مسابقات 
حریف  همدان  شهرداری  تیم  خانه 
کند. مغلوب  را  خود   سرسخت 

اول  هفته  بازی  در  گهری ها  آرمان 
بر  دو  ملوان مدعی صعود  تیم  مغلوب 
صفر بازنده بودند و در هفته دوم با یک 
شاهین شهرداری  برابر  در  برد خفیف 
بوشهر خود را در مسیر رو به جلو قرار 
تیم  برابر  در  سوم  هفته  در  اما  دادند 
در  ماهشهر  شهرداری  دونده  و  جوان 
خانه متوقف شدند و با تساوی بد این 

هفته به کار خود پایان دادند.
بازی  سه  از  اکنون  گهر  آرمان  تیم 

خود صاحب 4 امتیاز شدند و در هفته 
بسیار  بازی  یک  در  می بایست  چهارم 
و  خوب  تیم  میهمان  اهواز  در  دشوار 
 منسجم استقالل خوزستان قرار بگیرند.

سومین نماینده کرمان مس شهربابک 
که اولین سال حضور خود را در لیگ 
سه  فقط  کنند  می  تجربه  اول  دسته 
صادر  دلیل  به  هم  ان  دارند  امتیاز 
تیم  بازیکنان  بازی  کارت های  نشدن 

پارس جنوبی جم بود.
با وحید رضایی در دو  تیم شهربابک 
مس  به  ترتیب  به  خود  گذشته  بازی 
کرمان و خوشه طالیی ساوه باخت تا در 
 کسب امتیاز در حین بازی ناکام باشند.

هنوز  شهربابکی ها  است  گفتنی 
باشند  خود  رقبای  میزبان  نتوانستند 
هتل  نداشتن  و  امکانات  نبود  که  چرا 
برای این تیم درد سر شده و هر هفته 
آنها باید میهمان باشند تا میزبان رقبا 

در لیگ!
باید  چهارم  هفته  در  شهربابک ها  اما 
بروند،  اباد  خرم  خیبر  تیم  مصاف  به 
اصلی  مدعی  یک  کنون  تا  که  تیمی 
خود را معرفی کرده است که این کار 
 تیم شهربابک را بسیار دشوار می کند.

مروری بر لیگ یک کشور و نماینده گان استان  بازی بچه های  سندروم داون خیریه نیکان؛

بازی فوتبالی از جنس صداقت 
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آگهی زمایده اجاره ملک
انجمن حمایت زندانیان سیرجان در نظر دارد مزرعه و موتور آب خود را واقع در جاده راه آهن 
به شرح زیر از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره 20 ساله واگذار نماید . ضمنا پروانه چاه آب 

غیر کشاورزی می باشد و مستاجر با علم به موضوع اقدام به اجاره مزرعه می نماید .
لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 1400/08/12 لغایت 1400/08/15 جهت 
 – تختی  خیابان  در  واقع  سیرجان  زندانیان  حمایت  انجمن  دفتر  به  مزایده  اسناد  دریافت 
کوچه بهداشت مرکزی مراجعه نمایند و تاریخ تحویل پاکت ها تا پایان وقت اداری روز شنبه 

1400/08/15 می باشد. 

تذکرات :
ملک مذکور با وضعیت موجود واگذار می گردد و ارائه – پیشنهاد شرکت کنندگان  در مزایده 

مبین بازدید از ملک و اطالع کامل از شرایط وضعیت موجود ملک و اسناد مزایده می باشد. 
1-هزینه های انتشار آگهی مزایده و همچنین حق الزحمه کارشناسی امالک بر عهده برندگان 

مزایده بوده و از تضمین سپرده شرکت در مزایده کسر خواهد شد .
2-انجمن حمایت زندانیان در رد یا قبول هر یک و یا رد کلیه پیشنهادات مختار است. 

3-پیشنهاد فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برای سالهای  و  اول  برای سال  ریال  مبلغ 250/000/000  ماهیانه  بهاء  اجاره  پایه  4-قیمت 
بعدی  بر اساس نرخ تورم و توافق طرفین می باشد و جمع قیمت کارشناسی اجاره بهاء سالیانه 

3/000/000/000 می باشد. 
5-مدت اجــاره: 20 سال

6-پیشنهاد دهنده باید مبلغ 10 درصد از کل قیمت پایه کارشناسی که مبلغ 300/000/000  
شماره  حساب  به  رسالت  بانک  در  زندانیان  حمایت  انجمن   حساب  به  را  باشد  می  ریال 
107280207/2 واریز و رسید مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نماید و یا به صورت ضمانت 

نامه بانکی در وجه انجمن سیرجان صادر گردد. 
7-چنانچه برنده مزایده عالوه بر نفر اول،  نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری نماید. واریزی 

10 درصد قیمت پایه به نفع انجمن ضبط و با نفر سوم مزایده قرارداد منعقد می گردد. 

نجمن حمایت زندانیان سیرجان
هیئت دمریه ا

       رضا فتح آبادی

بین  دیدار  برگزاری  با  برتر  لیگ  های  رقابت  سوم  هفته 
ورزشگاه  در  مازندران  نساجی  و  گهر سیرجان  تیم گل  دو 

اختصاصی گل گهر انجام شد.
تقابل جذاب امیر قلعه نویی مربی پر افتخار لیگ ایران و  
الهامی مربی با دانش فوتبال ایران با تساوی تمام شد. این 
بازی با سوت  موعود بنیادی فر آغاز شد و درست از همان 
ابتدایی این گل گهر بود که بر روی دروازه نساجی  دقایق 
موقعیت های خطرناکی ایجاد کرد تا در دقیقه ۲۰بازی نوید 
عاشوری از جناح چپ یک ارسال برای شاکری انجام شد و 

یونس با ضربه ای دقیق گل اول بازی رو به ثمر رساند.
در واقع می توان گفت گل گهر در نیمه اول بصورت قاطع، 
چندین  که  جایی  تا  بود  بازی  زمین  مالک  کمال  و  تمام 
موقعیت گلزنی بدست آورد که بهترینش نصیب رضا شکاری 

شد و او هم براحتی آن را از دست داد.

در نیمه دوم بازی تعویض های گل گهر روند بازی را به سود 
این تیم پر مهره پیش نبرد و یکی از این تعویض ها فرشید 

باقری بود که این بازیکن روز خوبی نداشت.
 در ادامه این تیم نساجی بود که موفق تر از تیم گل گهر 
عمل کرد و نساجی توسط کاپیتان با تجربه خودش مسعود 
شجاعی، نبض بازی رو به طور کامل در اختیار گرفت و موفق 
شد روی دومین موقعیت جدی توسط حسن نجفی کوتاه 
با ضربه سر گل  بلند زن گل گهر  قامت در میان مدافعان 

تساوی را به ثمر برساند.
بازی  کماکان  گل گهر  اینکه  با  نساجی  گل  زدن  از  بعد 
ضعیفی از خود به نمایش می گذاشت، اما یک فرصت طالیی 
را خلق کرد و توپ ارسالی نصیب سعید صادقی شد که ضربه 
ی سعید صادقی را علیرضا حقیقی گلر سابق گل گهر و فعلی 

نساجی با واکنشی استثنایی  مهارشد.

گفتنی است علیرضا حقیقی در فصل قبل در همین تیم 
اما همین  را سپری کرد  ترین فصل خود  گل گهر ضعیف 
دروازه بان در تیم نساجی به یکی از مهره های کلیدی تبدیل 

شده است!

 گل گهر مدعی در خانه متوقف شد!

محمدحسین سلیمی پورگوغری


