حضور سه
بسکتبالیست
سیرجانی در اردوی
تیم ملی جوانان

سه بسکتبالیست سیرجانی؛ به دهمین اردوی آمادهسازی
تیم ملی جوانان  ۲۰۲۴دعوت شدند .به گزارش روابط
عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان به نقل از
هیات بسکتبال ،متین اسدی ،حسین بخشی و امیرحسین
یزدیانی سه بسکتبالیست جوان و آیندهدار سیرجانی ،آکادمی
بسکتبال گلگهر ،تنها نفرات دعوت شده به تیم ملی از استان
کرمان هستند.

خبر

اكادمي فوتبال دختران گل گهر
استارات خورد

در ادامه طرح استعداديابي فوتبال پايه
در باشگاه گل گهر سيرجان ،اين مرتبه در
بخش دخترام زير  ١٤سال هم استارت خورد.
گفتني است باشگاه گل گهر طي روزهاي
گذشته از دختران مستعد سيرجاني تست
فوتبال گرفت و در پايان نفرات انتخابه شده در
آكادمي بانوان گل گهر زير نظر مريم جهانجاتي
به آموزش اصولي و پايه فوتبال مي پردازند.
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پایان کالس مربیگری آسیا در کرمان
اختتامیه دوره آموزش مربیگری فوتبال درجه آسیا با حضور رضاشجاعی رییس هیات فوتبال شهرستان
کرمان ،منصور دامغانی رییس اداره ورزش وجوانان کرمان ،سرپرست دبیری هیات فوتبال استان  ،رییس
کمیته آموزش هیات فوتبال کرمان انجام شد .این دوره مربیگری به مدرسی «محمود محمودینیا» و
با حضور  ۲۴شرکتکننده به همت هیات فوتبال کرمان ،در محل هیات فوتبال استان برگزار گردید .از
نکات جالب این کالس حضور رضا فتح آبادی مربی سیرجانی تیم مس کرمان به عنوان مدرس در بخش
دروازه بانی و حضور حمزه مظفری مربی تیم بزرگساالن گل گهر به عنوان مربی در این این دوره بود.

مهاجم خارجی گلگهر دردسر ساز شد!

چه کسی در این پرونده مقصر است؟

پرواز آرمانگهری ها
کنسل شد

سفر سیرجانیها با اتوبوس به آستارا
درحالیکه روز سه شنبه ،ساعت  ۱۳:۳۰دقیقه
تیم فوتبال آرمانگهر سیرجان در شهر آستارا
می بایست در برابر تیم شهرداری آستارا این
شهر به میدان برود ،پرواز این تیم از تهران
به مقصد اردبیل که نزدیکترین فرودگاه به
آستارا است ،به دلیل نامساعد بودن هوا لغو
شده است.
بنابراین تنها راه برای این تیم ،سفر به آستارا
با اتوبوس بود .بدینترتیب تیم فوتبال تیم
آرمانگهر ساعت  ۲نیمهشب به آستارا رسید،
و در یک بازی سخت و دشوار در مقابل تیم
شهرداری آستارا قرار گرفت.
اما نکته قابل توجه این است که فدراسیون
فوتبال تاکنون به شهرها و تیم های حاضر
در لیگ یک توجه نکرده است عدم توجه
به امکانات شهرها و شایط میزبانی آن تیم
ها است که باید مسولین هیات شهرستان
سیرجان طی نامه ی این موضوع را به اطالع
سازمان لیگ برسانند.
شهرداری آستارا که بعد از مدت ها میزبانی
را گرفته است اما از امکانات اولیه میزبانی که
همان فرودگاه است بهره مند نیست.

ورزش
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خبــر

گروه ورزش

این روزهای پرونده پر سرو صدای مهاجم گابنی
گلگهر ذهن ها را به سه سال قبل و زمان صدور
مجوز بازی برای آیاندا پاتوسی در استقالل
میبرد.
تیم فوتبال گلگهر این روزها به واسطه بازی
دادن به اریک بایناما ،مهاجم  21ساله گابنی
خود در دیدار با استقالل درگیر پرونده حقوقی
شکایت این باشگاه شده و استقاللیها مدعی
غیرقانونی بودن حضور وی در زمین و خواستار
 3بر صفر شدن نتیجه بازی با گلگهر به این
دلیل از فدراسیون فوتبال شدهاند.
از طرفی شنیده می شود دو باشگاه پیکان
تهران و سپاهان اصفهان هم که در مقابل تیم
گلگهر شکست خوردند و به حضور این بازیکن
در برابرشان اعتراض دارند وخواستار سه امتیاز
هستند.
ماجرا از آن قرار است که از زمان پیوستن بایناما
به گلگهر و امضای قرارداد وی با سیرجانیها به
دلیل اینکه اطالعات چندانی از وی در اینترنت
در دسترس نبود ،شبهاتی به رزومه او و واجد
بودنش طبق شرایط جذب بازیکن خارجی در
فدراسیون فوتبال ایران وارد شد و همین موضوع
باعث شد این بازیکن در دو دیدار پرسپولیس و
صنعت نفت قادر به همراهی تیمش نباشد.
فدراسیون فوتبال با حساسیت باالیی نسبت
به وضعیت این بازیکن ،صدور کارت بازی این
بازیکن را تا زمان بازی با استقالل به تعویق
انداخت و زمانی که استعالمات الزم از فدراسیون
فوتبال گابن به بخش امور بین الملل فدراسیون
فوتبال رسید به این بازیکن مجوز بازی داده شد.
گفتنی است نامه اولیه فدراسیون فوتبال گابن
مبنی بر تایید حضور این بازیکن در  4بازی ملی
هم از سوی برخی رسانهها با تردید مواجه شد
و به همین جهت نامه ثانویهای از سوی این
فدراسیون صادر شد که طی آن بازیها و دقایق
حضور بایناما در ترکیب تیم ملی گابن لحاظ

شده بود .پس از این موضوع بود که
بازهم رسانههایی نسبت به مفاد نامه
ایراد وارد کرده و آنها را اطالعاتی
نادرست و غیرواقعی دانستند و باشگاه
استقالل هم به همین واسطه اعالم
کرد که پیگیر شکایتش از گلگهر و
تغییر نتیجه بازی است.
اما آیین نامه سازمان لیگ چه می گوید؟

طبق آیین نامه سازمان لیگ و در
ماده  ۱۰این آیین نامه پیرامون
الف
جذب بازیکن خارجی آماده
است:

هر باشگاه لیگ برتری میتواند
ب حداکثر با  ۴بازیکن خارجی با
شرایط زیر ثبت کند که یک
نفر الزاما آسیایی باشد.
بازیکنان خارجی مشروط به بازی در
تیم ملی بزرگساالن یا امید کشور در ۲
سال گذشته یا بازی در باالترین سطح
مسابقات لیگ قاره ای در  ۲فصل
گذشته مجاز به عقد قرارداد با باشگاه
های لیگ برتری هستند.
تبصره :بازیکنان خارجی در صورتیکه در ۲
فصل گذشته حداقل  ۱۰بازی در  ۲سطح از
باالترین لیگهای اروپایی و آمریکای جنوبی
بازی کرده باشند نیز میتوانند با باشگاه لیگ
برتری قرارداد امضا کنند.
ماجرای مهاجم گابنی چیست؟

اریک بایناما تنها  22سال دارد و هنوز به رده
بزرگساالن نرسیده است .اطالعات زیادی در
مورد دیدارهای ملی گابن در دسترس نیست و از
طرفی فدراسیون فوتبال این کشور حضور او در
ترکیب تیم ملی را تایید کرده است و در اینجا
به نظر میرسد باشگاه گلگهر اقدامات الزم برای
اطمینان از احراز شرایط این بازیکن را انجام داده
و اگر اطالعات نادرستی از سوی فدراسیون مبدا
صادر شده پای باشگاه ایرانی در این میان به

واسطه بازی داده به او مطرح نیست .کما اینکه
صدور کارت بازی از سوی مسووالن فدراسیون
برای او  2هفته طول کشید که نشان میدهد
مشغول بررسی صالحیت او و اصالت مدارک
شدهاند.
هوشنگ نصیرزاده ،کارشناس حقوقی ،عضو
هیات رییسه فدراسیون فوتبال و نماینده
باشگاهها در فدراسیون فوتبال در گفتگو با ایلنا
در این خصوص اظهار داشت :در این شرایط که
به درستی و صحت شرایط این بازیکن شبهه
وارد شده دو باشگاه مدعی باید شکایت خود را
به کمیته انضباطی ببرند و کمیته انضباطی هم
طبق قانون به نامه فدراسیون فوتبال گابن مبنی
بر تایید شرایط این بازیکن استناد میکند و در
این شرایط دو باشگاه استقالل و پیکان شانسی
برای برنده شدن در این پرونده ندارند مگر اینکه
فدراسیون فوتبال گابن این نامه را تکذیب کند

و ادعا کند جعلی بوده است .در غیر این صورت
مالک برای فدراسیون فوتبال و کمیته بین الملل
برای صدور مجوز بازی همان تایید فدراسیون
فوتبال گابن است.
بدین ترتیب به نظر میرسد با توجه به اینکه
مسووالن فدراسیون فوتبال در قبال آیاندا
پاتوسی دقت نظر به خرج نداده و شبهات مطرح
شده به دقت موشکافی نشد و تنها به تاییدیه
دست نویس یک مربی اکتفا کردند و منطقی به
نظر نمیرسد حاال بشود نامه رسمی فدراسیون
فوتبال یک کشور را نادیده گرفت.
قانون چه میگوید؟

در قوانین نقل و انتقاالت جذب بازیکنان
خارجی مواردی عنوان شده که میتوان آن را
با شرایط حال حاضر و ادعای باشگاه استقالل
مطابقت داد و نتیجهگیری کرد.
طبق این بند و با توجه به سابقه فدراسیون

در برخورد با موارد این چنینی که مهمترینش
پرونده آیاندا پاتوسی بود  ،بعید به نظر میرسد
اعتراض باشگاه استقالل در خصوص حضور
این بازیکن در ترکیب گلگهر به جایی برسد
و از همین رو به نظر میرسد مطرح کردن این
موضوع بیشتر یک جنگ روانی و رسانهای باشد
تا یک پرونده قابل بحث حقوقی ،و شاید هم
اگر اثبات شود که استعالم فدراسیون جعلی
بوده است،آن وقت حق با تیم استقالل ،پیکان
و سپاهان است.
اما چند نکته در این باب باید گفت ،اوال که این
بازیکن آیا آنقدر در سطح باالیی بوده که باشگاه
گلگهر این بازیکن بدون رزومه را به تیم خود
آورده است ،و حاال به چنین مشکلی برخورده
است .به نظر می رسد بازیکن سی هزار دالری
فقط برای آمدن به گلگهر جهت ایجاد رزومه
خودش بوده است!
دوما ،مدیر برنامه این بازیکن چه نقش و رابطه
ی داشته است که یک بازیکن کامال معمولی و
بدون رزومه به راحتی به گلگهر پیوسته و حاال
این مدیر عزیز کجاست؟ و چه نقشی در این
پرونده دارد و چرا باشگاه گلگهر تاکنون نامی
از وی نبرده است؟
سوما ،اگر تمامی مدارک این بازیکن تایید و
رسمی است چرا فدراسیون فوتبال یک جواب
قاطع و قانع کننده نمی زند؟
و اما آنطور که از شواهد مشخص است در
آخرین جلسه کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال
جعلی بودن مدارک این بازیکن تایید شده است
و متاسفانه بعضی رسانه های داخلی با عوام
فریبی قصد دارند این اشتباه فاحش را پنهان
کنند.
آنطور که مشخص است محرومیت بازیکن به
طور یقین حتمی است و حال باید منظر ماند و
دید کسر امتیاز هم به گلگهر می رسد یا خیر؟
در نهایت باید منتظر ماند و پایان ماجرای
بازیکن بی رزومه خارجی گلگهر را دیدو درادامه
دید مقصر اصلی این ماجرا کیست؟

فروش ویــژه یلدایی آغاز شد

تولیدی و بازار مبل امام علی (ع)
تعداد محدود و مدت محدود

آگهي تمديد مهلت تحويل پاكات

سرویس خواب و مبلمان اقساطی بدون پیش پرداخت
سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

استعالم عمومي شمــاره /400/23س
پيرو درج آگهي استعالم با موضوع « راهبری،تعمیرات ،سرویس و نگهداری سیستمهای
آنالین کارخانجات خود در بخش هوا و تصفیه خانه فاضالب بهداشتی » و همچنين انتشار
اسناد استعالم از طريق وبسايت اين شركت به نشاني  WWW.GEG.IRدر بخش

رختکن،جاکفشی

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

مناقصه و مزايده به آگاهي مي رساند ،مهلت تحويل پاكات استعالم از روز چهارشنبه
مورخ  1400/09/24به روز شنبه مورخ  1400/10/04موكول گرديد .
سایر مشخصات مندرج در اسناد استعالم بدون تغییر و به قوت خود باقی می باشد .
کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی
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میز آرایش

سرویس خواب

کمد لباسی

همگی یکجا  29/800/000 :تومان

انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد
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تشک طبی فنری

