برگزاری نخستین
همایش دوچرخه
سواری دو نفره
نابینایان در سیرجان

در این همایش که به هیئت ورزشهای نابینایان و کمبینایان شهرستان سیرجان
برگزار شد ،دوچرخه سواران مسیر پارک شهیدهادی تا گلزار شهدای سیرجان به
مسافت  ۵کیلومتر را رکابزنی کردند.
در پایان این مراسم ،آیین غبارروبی قبور مطهر شهدا و نثار گل با حضور مسئوالن و
دوچرخهسواران برگزار و از سوی رییس دفتر نماینده مجلس به افراد نابینای شرکت
کننده در این همایش ،سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا شد.

اخبار کوتاه
شکست تیم ملی ایران
در دیدار دوستانه مقابل الجزایر

به گزارش ورزش سه ،در حالیکه شاگردان دراگان اسکوچیچ
هیچ دیدار دوستانهای را در اردوی خرداد ماه نداشتند ،سرانجام
یکشنبه شب برابر الجزایر قرار گرفتند تا مقابل تیم جمال بلماضی
خود را محک بزنند .به دلیل اشتباه راننده اتوبوس الجزایر و تاخیر در
رسیدن این تیم به ورزشگاه ،بازی با  20دقیقه تاخیر آغاز شد.
در شروع این بازی تیم ملی نمایش چندان خوبی نداشت و سرانجام
روی پاس اشتباه علیرضا جهانبخش در آخرین دقایق نیمه اول ،دروازه
امیر عابدزاده پراشتباه باز شد .در این صحنه ریاض بن عیاد پس از
توپربایی در یکسوم دفاعی ایران به سرعت وارد محوطه جریمه
حریف شد و ضربه نهایی را وارد دروازه کرد .پس از این گل و در
آخرین موقعیت الجزایر ،عابدزاده واکنش خوبی را از خود نشان داد.
نیمه دوم با دو تغییر برای ایران آغاز شد و در حالیکه امید ابراهیمی
و میالد سرلک وارد زمین شدند ،تیم ملی نمایش بهتری را ارائه کرد
و پس از اینکه مهدی طارمی روی یک بازیخوانی فوق العاده صاحب
فرصت شد و این توپ را گلر حریف سیو کرد ،سرانجام جهانبخش
توانست دروازه را باز کند .در صحنه گل نورافکن توپ را به دهانه
دروازه فرستاد و جهانبخش اشتباه خود را به این شکل جبران کرد.
در حالیکه میرفت بازی با همین نتیجه به پایان برسد ،دوباره روی
اشتباه و این بار پاس امید نورافکن ،عموره توانست گل دوم را هم بزند.
در این صحنه آقاسی و حسینی هم نتوانستند مانع گلزنی او شوند.

دروازهبان پرسپولیسی شاگرد قلعهنویی میشود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛حامد لک که همین چند روز
پیش از پرسپولیس جدا شد با چند پیشنهاد از تیمهای لیگ برتری
روبرو شده است.او که به پیشنهاد آلومینیوم اراک پاسخ منفی داده
بود حاال وارد مذاکره با گلگهر سیرجان شده است.
این اتفاق در حالی است که گلگهریها محسن فروزان را درون
دروازه شان دارند اما خبر رسیده که شاید فروزان بر سر مسائل مالی
با گلگهریها به توافق نرسد و از جمع آنها جدا شود .باید دید در
روزهای آینده چه اتفاقی میافتد؟

قلعه نویی ،شهباززاده و حسینی را نمیخواهد

باشگاه گلگهر سیرجان به  2بازیکن سپاهان پیشنهاد نقل و
انتقاالتی ارائه نداده است .در روزهای گذشته گمانهزنیهایی در
خصوص پیشنهاد گلگهر سیرجان به سجاد شهباززاده و محمدرضا
حسینی مطرح شد .با این حال بررسیها حاکی از آن است که این
 2بازیکن در لیست نقل و انتقاالتی سیرجانیها حضور ندارند .فعال
مدیران گلگهر درگیر تمدید قرارداد بازیکنان فعلی خود هستند و
مذاکره این تیم با پاتوسی به دلیل مسائل مالی فع ً
ال متوقف شده است.
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ژیمناست ارزنده کشورمان بورسیه iocشد

خبــر

با پیگیری فدراسیون ژیمناستیک و همکاری کمیته ملی المپیک ،بورسیه مهدی احمد کهنی ،ورزشکار ارزنده کشورمان
مورد تایید کمیته بین المللی المپیک قرار گرفت .به همین منظور کمک اهدایی این کمیته به میزان  500دالر ماهیانه
به این قهرمان ملی کشورمان پرداخت خواهد شد .این بورسیه جهت آمادگی بیشتر ورزشکاران نخبه ی پذیرش شده از
سوی کمیته ملی و بین المللی المپیک برای کسب سهمیه المپیک  2024پاریس میباشد .کهنی نایب قهرمانی جام
جهانی استرالیا  ،مدال برنز جام جهانی قطر و مدال برنز قهرمانی آسیا در وسیله دار حلقه را در کارنامه خود دارد.
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هیاتی که فقط به فکر کسب درآمد است!

استادیوم پیر و فرسوده!

رضا فتح آبادی

روزی روزگاری فوتبال سیرجان
در کش قوس رسیدن به سطح
اول فوتبال ایران بود .آن روزها
عزمی برای تحقق یافتن آرزوی
فوتبالیستهای سیرجانی از سوی
مسووالن نبود ،اما باالخره این رویا
تحقق یافت و فوتبال سیرجان گل
سرسبد فوتبال استان و کشور شد.
حضور مربیان اسمی ،بازیکنان تراز
اول در فوتبال سیرجان خود نشان از
موفقیت و پیشرفت فوتبال سیرجان
در مدیریت هزینه بود نه امکانات
ورزشی در این شهرستان!
وقتی تمام فوتبال سیرجان به گلگهر
ختم شد!

از روزی که همه چیز فوتبال
سیرجان به تیم فوتبال گلگهر ختم
شد ،نه در بحث بازیکنان و نه در
همان
بحث مربی انگیزهای ماند و حتا
عکس :سید محسن فروزنده
حداقل امکانات ورزشی که در این
شاید بیش از بیست آیین نامه و زیر
شهرستان بود هم به باشگاه گلگهر
مجموعه برای وظایف هیات فوتبال در
تعلق گرفت!
برای اینکه دیگر شهروندان سیرجانی نه برابر حقوق شهروندی عالقه مندان قشر
توان پرداخت هزینهی اجاره زمینهای پر استعداد و پایین در یک شهرستان
فوتبال را داشتند و نه هیات فوتبال دارد.
برایش قشر پایین و فوتبالی مهم بود! اما در واقع در این شهرستان برای
آنها هم برایشان اسم و رسمها و زرق و فوتبالیستهایی که جایی در گلگهر
ندارند برنامه هیات فوتبال چه بوده
برقهای لیگ برتری مهم بود.
بهترین سانسهای زمین از آن گلگهر ،است؟
بیشترین تایم ،تنها زمین فرسوده شهر آیا استادیوم تختی که سالهاست
«ورزشگاه تختی» بازم هم برای گلگهر بسیار از کار افتاده است نباید
تعمیرات جزیی بر روی آن انجام
بوده و هست.
وظایف هیات فوتبال در قبال شود؟
مگر هیات فوتبال فقط باید کسب درآمد
فوتبالیستها سیرجانی چیست؟

کند و از این درآمدها چه چیزی نصیب
تعمیرات و بازسازی این ورزشگاه پیر
شهرستان شده است؟
نبود امکانات اولیه حتا سرویس
بهداشتی ،آبخوری مجهز به آب سرد
کن بر روی زمینی که به جز آسیب به
ورزشکاران چیز دیگری ندارد درد را دو
چندان کرده است.
ورزشگاهی که سالها در پی تعمیر حتا
چند پروژکتور برای روشنایی دست به
دامن چند نهاد شده و ارادهای در این
سیستم نبوده است ،چرا که عادت شده
همیشه از این و آن درخواست کردند
عادت بوده است و جایی بسی تعجب

دارد .ورزشگاه پیری که ده سال پیش
چمن مصنوعی نصب شد.
در زمان مدیریت اصغر حدیدی در
راس اداره ورزش شهرستان سیرجان
این استادیوم مجهز به چمن مصنوعی و
سکوی ورزشی شد.
حدود ده سال از بهره برداری این زمین
میگذرد و تنها از چمن این ورزشگاه
فقط یک ظاهری مستهلک و آسفالتی
بیش از آن نمانده که به جز آسیب به
سالمت ورزشکاران هیچ فایدهای ندارد.
جالب است بدانید هیچ عزمی هم برای
بازسازی این چمن تاکنون جزم نشده
است.

اما یکی دو سالی هست که شنیده
میشود رییس اداره ورزش جوانان
شهرستان پیگیر است تا به نوعی از
باشگاه گلگهر کمک بگیرد و این زمین
هم به مانند دیگر اماکن عمومی برای
ورزش به اجاره بلند مدت گلگهر در
بیاورد تا بازهم همه چیز در اختیار
این باشگاه حرفهای باشد و تنها بخشی
از ساعت بد موقع در اختیار شهروندان
باشد!
اما کسی پیگیر این نیست تا از گلگهر
بخواهد تا به فضای ورزشی این شهر
اماکن جدیدی اضافه کند نه اینکه
همانی هم هست از مردم این شهر بگیرد
تا اوضاع بدتر از این شود و در کمبود
امکانات شهری برای شهروندان عالقه به
ورزش گامی بردارد.
اما گالیه مدارس فوتبال و اجارههای
سنگین سالنهای زمین چمنی که فقط
از آن نامی مانده!
جالب است که بدانیم همین چمن به
حساب چمن مصنوعی سانسهای دارد
از جنس طال ! وجالب همین سانسها
با هزینه ی زیاد برای هر سانس از
شهروندان دریافت میشود و بدون
اینکه حتا کوچکترین امکاناتی در اختیار
داشته باشند!
جالب است که تمام وقت هیات فوتبال
هم خالصه شده در برگزاری مسابقات
تیم فوتبال گلگهر و آرمان گهر و سهم
فوتبالیهایی که در این باشگاهها جایی
ندارند از امکانات ناچیز شهرستان هیچ
است!
حال باید دید آیا ارادهای برای بهتر
شدن این ورزشگاه از مسوولین دیده
میشود؟
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