برگزاری دوره
اختتامیه مربیگری
درجه سی آسیا

شنبه گذشته مراسم اختتامیه دوره مربیگری سی آسیا در محل سالن پیامبر اعظم (ص) اداره ورزش
و جوانان شهرستان سیرجان برگزار شد .به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان
سیرجان به نقل از هیات فوتبال ،طی این مراسم ضمن اعطای گواهی موقت شرکت در دوره مذکور
به مربیان ،از محمدامین چرخنده؛ مدرس این دوره توسط هیات فوتبال تقدیر به عمل آورده شد.
شایان ذکر است ناصر گلمحمدی؛ معاون مدیرکل و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ،رسول
بلوردی؛ سرپرست و اسماعیل سون؛ دبیر هیات فوتبال به همراه جمعی از پیشکسوتان ورزش فوتبال از
جمله حاضران در این مراسم بودند.

خبر

درخشش سنگ نوردان کرمانی
در مسابقات کشوری

آیناز محمدی ،سارا زراعت زاده و امیر حسین روح
اللهی از استان کرمان در رده سنی نوجوانان و جوانان
ماده «سرعت» عناوین اول تا سوم مسابقات سنگ
نوردی را به خود اختصاص دادند .بیست و یکمین
دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر ماده «سرعت»،
گرامیداشت شهدای ورزش و سالمت در دو بخش بانوان
و آقایان با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور در
آکادمی سنگنوردی «پیام» برگزار شد.

گل گهر در تيم هاي پايه
دست بكار شد

حامد اندام اولين مربي كه از تيم پايه كنار گذاشته
شد! پس از شعار رويش باورها در دل كوير و حضور
عباس چمنيان در راس اين اكادمي ،جهت كشف
استعداد ها در مربيگري و بازيكنان باشگاه گل گهر
پس از كسب نتايج مورد نظر خود از تيم جوانان
حامد اندام مربي اين تيم را بركنار كرد و به جاي
ايشان ،ايمان بني اسدي سرمربي تيم جوانان شد.
از بدو تشكيل تيم هاي پايه در فوتبال گل گهر اين
اخراج اولين بوده و در نوع خود جالب توجه است

در جام حذفی گل گهر حریف نساجی شد

قرعهکشی مرحله یک هشتم نهایی جامحذفی برگزار شد و ۳نماینده استان رقبای خود را در این مرحله از مسابقات
شناختند بر این اساس مس کرمان بایستی در این مرحله از مسابقات به مصاف فوالد خوزستان برود .گل گهر سیرجان هم
در این مرحله با نساجی مازندران روبرو خواهد شد .مس رفسنجان دیگر نماینده استان در این مرحله از مسابقات
به مصاف پدیده مشهد می رود .بازی های یک هشتم نهایی جام حذفی روزهای  27و  28دی ماه برگزار می شود.
ذوب آهن  -پرسپولیس مس رفسنجان  -پدیده نساجی  -گل گهر سیرجان پیکان  -استقالل خیبر خرم آباد  -نفت آبادان آلومینیوم
اراک  -سپاهان مس کرمان  -فوالد خوزستان نفت مسجدسلیمان  -خلیج فارس ماهشهر
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احداث آکادمی والیبال برای چه بود؟

حال بد والیبال فوالد سیرجان

دوره توجیهی نمایندگان استان
دوره توجیهی نمایندگان هیات فوتبال استان کرمان
در مسابقات برگزار شد.دوره توجیهی نمایندگان هیات
فوتبال استان کرمان در لیگهای برتر فوتبال ،فوتسال و
فوتبال ساحلی استان عصر سهشنبه هفتم دی ماه برگزار
شد .به گزارش روابطعمومی هیات فوتبال استان کرمان؛
با توجه به آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال و
فوتسال استان ،هیات فوتبال استان ،یک دوره توجیهی
ویژه نمایندگان هیات فوتبال استان کرمان در لیگهای
برتر فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلی برگزار گردید .این
دوره عصر روز سهشنبه هفتم دی ماه  ۱۴۰۰از ساعت
 ۱۵الی  ۱۷در سالن اداره کل ورزش و جوانان کرمان شد
گفتنی است حدود  ۷۰نماینده در این دوره شرکت
کردند.

ورزش
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گروه ورزش
گروه ورزش :به بهانه نتایج ضعیف تیم
والیبال فوالد سیرجان در مسابقات جهانی،
آسیایی و لیگ برتر ،که مسوولین مربوطه
خود را به خواب زدند شاید همهی عالقه
مندان به این رشته ورزشی به یاد دارند
که روزگارانی سیرجان در رشته والیبال
با سرمایه گذاری در بخش استعدادیابی
و برنامه بلند مدت در این رشته ورزشی
در پی ساختن و رشد استعدادهای این
شهرستان بودند.
احداث چندین کانون استعدادیابی والیبال
در استان و شهرستان در ظاهر این را نشان
می داد که در سالهای آتی شاهد این
خواهیم بود که آیندهی خوبی در انتظار
والیبال سیرجان است.
حضور «شریف پور» رییس هیات
والیبال دریک طرف قضیه و مانور بر روی
«داورزنی» که خود یکی از والیبالیهای
آن زمان بود همه و همه نشان از روزهای
خوب و نوید بخش ورزش والیبال در این
شهرستان داشت.
حال سالها گذشته و این سواالت را
باید از رییس هیات والیبال سیرجان که
از همان سالها هنوز بر مسند این هیات
است ،پرسید :آیا در این سالها که هدف

تکواندوکاران
مس کرمان
در لیگ برتر

اصلی کشف و پرورش استعدادها بود ،این
امر و شعار چقدر محقق شد؟ آیا با این
همه تبلیغات ،وجود اسپانسرهای مناسب
و هزینههای هنگفت برای مربیان غیر
بومی و بازیکنان پا به سن گذاشتهی
غیر بومی والیبال سیرجان به آن چیزی
که میخواست رسید؟ راهی که فوتبال
سیرجان رفت تا به هر قیمتی لیگ برتری
شود و در نهایت برای فوتبالیستهای
مستعد سیرجانی فقط لذت تماشای

خبــر

امکانات و بازیکنان میلیاردی را به ارمغان
داشت!
اما نکته جالب این است که در والیبال هم
نتیجه همان شد! جالب است بدانید که تیم
والیبال جوانان سیرجان که در گذشته قرار
بود با هدف کشف استعدادهای بومی استان
مسیری را پیش بگیرد تا والیبالیستهای با
استعداد با آموزش و قرار گرفتن در مسیر
موفقیت جلو بروند حال بعد از آن همه
شعار و برنامه ریزی پوشالی شاهد بیش

فصل جدید رقابت های لیگ برتر تکواندو
کشور آغاز شد و هوگوپوشان مس کرمان
در دو بازی برابر تیم های مدعی پاس
و لوازم خانگی کن به تساوی رسیدند.
گفتي است در رقابت های دوشنبه گذشته
تیم مس کرمان به مصاف تیم پاس رفت که
این بازی در نهایت به تساوی 4بر  4رسید.
برای مس کرمان در اوزان مختلف امیررضا
مددی ،سیدامید حسینی،سهیل محمدیان

از  10بازیکن غیر بومی در تیم شهرستان
هستیم!
این خود از نکات جالب توجهایست که
رییس هیات والیبال و به نوعی همه کاره
والیبال این شهرستان در قبال آن سکوت
مطلق کرده است.
ازدیگر نکات جالب توجه در والیبال این
شهر عدم اعزا م یکی از کمک مربیهای
تیم والیبال بزرگساالن باشگاه فوالد ایرانیان
در مسابقات جهانی بوده و طبق شنیدهها

و طوفان ابراهیمی در این رقابت به پیروزی
رسیدند .در بازی دوم تکواندوکاران مس
کرمان به مصاف تیم لوازم خانگی کن رفتند
که این دیدار نیز به تساوی 4بر 4رسید.
در این پیکار نفس گیر سهیل محمدیان،
علی اشکوریان ،محمدصادق دهقانی و
سیدامید حسینی نفرات پیروز مس کرمان در
اوزان مختلف بودند.
با توجه به حضور نفرات و ملی پوشان

گویا اعزام فقط یک مربی بومی در دستور
کار بوده و مابقی افراد اعزامی حتا مدیر
رسانه تیم جهت اعزام به مسابقات جهانی
از جایی دیگر معرفی شده اند!
متاسفانه در حال حاضر استان کرمان و
علی الخصوص شهرستان سیرجان فقط
در امر اسپانسری تیمهای ورزشی خوب
عمل می کند و سرمایه این شهرستان هیچ
سودی برای جوانان و فرزندان این شهر و
همچنین مربیان ،ندارد.
جای بسی تعجب هم دارد که سکوت
عجیب مسوولین شهرستان و افراد کار بلد
ورزشی را هم شاهد هستیم.
نتایج عجیب و غریب این فصل والیبال
سیرجان ،حضور مربی تازه کاری که برای
کسب تجربه به سیرجان آمده و حضور
بیش از ده بازیکن غیر بومی در تیمهای
پایه والیبال و عدم حضور مربی بومی این
تیم در مسابقات جهانی والیبال ،جنجال
و سو مدیریت در والیبال فوالد ایرانیان و
در نهایت سکوت عجیب دست اندر کاران
بومی در این تیم همه و همه عجیب و
غریب است.
البته در چند ماه گذشته در فوتبال بانوان
هم شاهد مواردی عجیب برای حضور
در مسابقات آسیایی بودیم که باشگاه
شهرداری سیرجانیک مدیر فنی را بنا

بر سفارشات به تیم خود اضافه کرد و
همران این تیم در مسابقات آسیایی هم
از بازیکنان تیم بیشتر بودند! و در نهایت
فوتبالیستهای سیرجانی فقط برای سفر
تفریحی اعزام شده بودند که بازهم سکوت
مدیران آن مجموعه را شاهد بودیم و در
نهایت هم هیچ کارشناسی متوجه نشد که
چرا و به چه دلیل این مدیر فنی از کجا آمد
و به چه دلیل؟
شاید تاکنون اکثر رسانهها و فضای
مجازی بیشترین مانور خود را برروی
تیمهای فوتبال علی الخصوص گل گهر می
دهند و غافل از این ورزش توپی جذاب
شده بودند اما حال بد والیبال سیرجان
صدای بسیاری از هواداران و استعدادهای
آینده دار این شهر را در آورده است و از
آنجایی که بعضی دوستان مسوول در این
سیستم ذینفع هستند ،شاهد سکوتی
عجیب تر هستیم! تا مبادا جایگاه خود را
از دست بدهند.
اما والیبالیستهای سیرجانی دیگر از
این شرایط و نتایج و عملکرد بد و ضعیف
مسولین این رشته ورزشی گله مند هستند
و خواستار بررسی و رفع این بی توجهی از
مسوولیت باالتر هستند .این والیبالیستها
امیدوارند تا هر چه زودتر در این رشته
وزشی عدالت برقرار شود.

زیاد در ترکیب حریفان امروز مس
کرمان می توان شروع فصل را برای
هوگوپوشان این تیم بسیار سنگین
دانست که با کسب امتیاز برای آن
ها از این دو بازی سخت همراه بود.
تکواندوکاران مس کرمان بازی بعد
خود را در دور گروهی رقابت ها برابر
تیم پاالیش نفت آبادان برگزار خواهند
کرد.

ایام فاطمیـه تسلیت باد

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