
فوتبال  هيات  داوران  کميته  همت  به   
داوران  جمع  به  نفر   ۴۰ تعداد  سيرجان 
مراسم  و  اضافه  سيرجان  شهرستان 
این  آقای  و  بانو  جدید  داوران  معارفه ی 

هيات فوتبال برگزار شد.
مدیره  هيات  ریيس  که  مراسم  این  در 
هيات  دبير  و  سرپرست  گل گهر،  باشگاه 
داوران،  های  کميته  روسای  فوتبال، 
آموزش و بانوان هيات فوتبال و تنی چند 
داشتند،  حضور  داوری  ازپيشکسوتان 
ضمن  فوتبال  هيات  سرپرست  بلوردی 
جرگه  به  جدید  داوران  پيوستن  تبریک 
پيشرفت  الزمه  گفت؛  سيرجان  داوران 
داوری، آموزش و تجربه اندوزی است. ما 
برای تان فراهم می کنيم  بستر تجربه را 
بدنبال دانش  نيز همواره  بایستی شما  و 

نوین داوری باشيد.
کميته  ریيس  جهانشاهی  ادامه  در 
که  شد  یادآور  سخنانی  در  نيز  دا وران 
تا  باشيد  داشته  سر  در  بزرگ  آرزوی 
موفق شوید. برای رشد باید هدف و نقشه 
هيچ  که  کنيد  تعریف  خودتان  راهبرای 
تعالی دور از دسترس نيست. در تالشيم 
شما را به مسابقات کشوری اعزام کنيم و 

این وظيفه ماست.
نورمندی،  عباس  از  مراسم  ادامه  در 
فهيمه اسفندیارپور و سارا موسایی پور به 
عنوان داوران سيرجانی مسابقات کشوری 
جدیدکميته  داوران  معرفی  شد.  تجليل 
بيان  و  سيرجان  فوتبال  هيات  داوران 
پایان  آنها،  درخواست   و  نظرات  نقطه 

بخش این جلسه تخصصی داوری بود.

با توجه به هجمه های روزهای اخير 
هواداران  از  نفر   ۲ اعزام  پيرامون 
فوتبال به عنوان نماینده اعزامی در 
در  فوتبال  ملی  تيم  مشوقان  قالب 
بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال 

بسيار حاشيه ساز شد.
هيات  ریيس  جهانشاهي  مهدي 
فوتبال استان، در همين راستا و نحوه 
انتخاب این دو ليدر توضيحاتي ارایه 
داد و نظر و مالك هاي معرفي این دو 
ليدر راتوضيح داد: طبق گفته ریاست 
فدراسيون  مقامات  استان،  هيات 
فوتبال و سازمان ليگ پيرو مکاتباتی 
هيات  از  جاری  سال  ماه  مرداد  از 
۲هوادار  معرفی  درخواست  فوتبال 

استان  فوتبال  هيات  از  را  )ليدر( 
کرمان داشتند.

این  انتخاب  برای   : داد  ادامه  وي   
افراد هيچ گونه توصيه ای به برگزاری  
نظر خواهی عمومی و  یا کسب اجازه 
فوتبال  هيات  به  افرادی  و  فرد  از 
نشده بود و هيات فوتبال استان برای 
گرفتن  نظر  در  با  افراد  این  معرفی 
مرسوم  مالحظات  برخی  و  سوابق 
اقدام به معرفی این افراد داشته است.

جهانشاهي ادامه داد: هيات فوتبال 
فدراسيون  که  ای  سهميه  از  استان 
گرفته  نظر  در  هيات  این  برای 
استفاده کرده و به هيچ وجه سهميه 
باشگاه های  به  مربوط  مذکور  های 

فوتبال استان نبوده است.
 وي افزود: گویا مقامات فدراسيون 
هم  استان  فوتبال  باشگاه های  از 
ليدر  اعزام  پيرامون  مکاتباتی 
داشته اند که این موضوع به هر دليلی 

انجام نشده است.
بعضي  از  گالیه  ضمن  جهانشاهي 
روزهای  در  متاسفانه  گفت  دوستان 
اخير شاهد رفتارهای  ناپسند و خارج 
افرادی هستيم که  از سوی  از عرف 
فوتبال  هوادار  و  ليدر  را  خود  تنها 
که  موضوعی  دانند،  می  کرمان 
زیبنده  هواداران هميشه همراه  دیار 
کریمان  نيست. هيات فوتبال استان 
از  قدردانی  و  احترام  ضمن  کرمان 

خدمات انجام شده از سوی هواداران 
برخورد  فوتبال،  واقعی  ليدرهای  و 
روزهای  طی  که  افرادی  با  قانونی 
و  کذب  مسائل  طرح  با  گذشته 
مجازی  فضای  در  فراوان  اتهامات 
هيات  جایگاه  تخریب  ساز  زمينه 
فوتبال استان شده اند را حق طبيعی 

خود می داند.
و  سالمتی  آرزوی  ضمن  پایان  در 
در  کشورمان  پوشان  ملی  موفقيت 
برای    ، قطر  جام جهانی  های  بازی 
عنوان   به  واقعی   هواداران   تمامی 
سرمایه های ارزشمند  فوتبال استان 
موفقيت  و  سالمتی  آرزوی  کرمان  

می کنيم.

از  یکی  در  تاریخ  نتيجه  بدترین 
ایران  ملی  فوتبال  روزهای  پرحاشيه ترین 

به دست آمد.
آبان   3۰ نتواند  راحتی  این  به  شاید  ایران 
قابل  حواشی  با  ملی  تيم  کند.  فراموش  را 
توجهی پا به دوحه گذاشته بود؛ حاشيه هایی 
این  وجود  این  با  فنی.  غير  و  فنی  جنس  از 
تدابير  با  ملی  تيم  که  داشت  وجود  اميد 
جام  دو  مانند  کی روش  کارلوس  تدافعی 
داشته  جام  در  مطلوب  شروعی  قبل  جهانی 
بين المللی  ورزشگاه  اطراف  فضای  از  باشد. 
تنها  روز  امروز  که  بود  معلوم  هم  خليفه 
بود.  نخواهد  ایران  ملی  تيم  برای  فوتبالی 
با ریسکی  نظر فنی هم کارلوس کی روش  از 
کرد؛  ميدان  راهی  را  ملی  تيم  توجه  قابل 

غيرمتداول. و سيستمی  ترکيب 

نبودند تشویق شدند! آن هایی که 
طبيعی  جوی  سکوها  و  بازی  جو  اینکه 
نيست از همان قبل از سوت شروع و هنگام 
مراسم ابتدای بازی و خواندن سرود مشخص 
ابتدا مشخص بود که چيدمان نفرات  .از  شد 
پس  نيست  کارساز  بازی  این  برای  ایران 
شد.در  مشخص  چيز  همه  دقيقه  چند  از 
عليرضا  مصدوميت  حادثه،  اولين  بين  این 

بيرانوندبود!
بدترین  باعث  کی روش  عجيب  تفکرات   

بازي ایران  در ادوار جام جهانی شد.
و  تلویزیون  پاي  از  که  ایرانی ای  هوادارن 
مي  را  بازي  این  ورزشگاه  در  حاضر  نزدیک 
شاهد  باید  شدند  متوجه  زود  خيلی  دیدند 
بين  اتحاد  نبود  باشند.   سنگين  باخت  یک 
چهره هایی  می آمد.  به چشم  هم  تماشاگران 
بازیکنان  از  بيشتر  گذشته  فوتبال  در  ملي 

حاضر در زمين تشویق شدند.

اول بي  نيمه  نيمه دوم هم مثل  اما  و 
از  نشان  چهارم.  گل  شد؛  شروع  نظم 
خواهد  بدي  روند  بازي  که  داشت  این 
برای  طارمی  مهدی  گل  اما  داشت 
ایرانی ها یک نقطه اميد شد.  هواداران 
کردند،  تشویق  را  ایران  یکباره  به 
دیده  کمتر  بازی  این  در  که  موضوعی 
آب  رشفورد  مارکوس  هم  باز  اما  شد. 
دوباره  ریخت.  ایران  پيکره  بر  را  سرد 
و  ورزشگاه  در  حاضر  ایرانيان  سکوت 
مي  گوش  به  انگليسی ها   شعارهاي 

آمد.
حرکت عجیب کی روش و طارمی

انگليس  و  بود  بر یک   5 بازی  زمانی که  در 
در حال حمله بود، کی روش بازی را رها کرد 
و به سمت هواداران آمد تا آن ها را وادار به 
تشویق کند. در ميان این حواشی گل ششم 
ایران  فوتبال  تلخ  روز  تا  رسيد  راه  از  هم 

همدلي  و  اتحاد  که  روزی  در  شود.  کامل 
دیده نشد، تشویق  و هو شدن ها به اصل بازی 
سایه انداخت.  تنها بازیکنی که طعم تشویق 
را چشيد سردار آزمون بود و برعکس مهدی 

ترابی با اتفاقاتی دیگر روبرو شد. 
مسکن  یک  هواداران  برای  ایران  دوم  گل 

بازیکنان  حلقه  اما  عجيب  اتفاق  بود.  خفيف 
ميدان داری  با  حلقه ای  بود.  بازی  انتهای  در 
مهدی طارمی که ایرانی ها را اميدوار کرد که 
آینده عبور کنند.  باخت در  این  از  می توانند 
حاال باید منتظر ماند و دید آیا تيم ایران در 
دو بازي بعدي خود مي تواند آبروداري کند؟

معارفه ی داوران جدید 
داوران سیرجانی در مسابقات کشوری سوت می زنند

اعزام هوادار به رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲قطر 

حاشیه سازي اعزام هواداران فوتبال از استان کرمان

تيم ايران، و بدترين نتيجه تاريخ جام جهاني

     رضا فتح آبادی
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تيم فوتبال مس شهربابک با پيروزی برابر خليج فارس ماهشهر در جمع مدعيان باالی جدولی 
ليگ آزادگان جای گرفت. تيم فوتبال مس شهربابک با برتری یک بر صفر در برابر خليج فارس 
ماهشهر پيروزی با ارزشی را در هفته چهاردهم مسابقات ليگ دسته اول فوتبال بدست آورد.  
تيم فوتبال آرمان گهر سيرجان در تهران ميهمان تيم مدعي سایپا بود که عليرغم بازي خوب 
شاگردان شهبا و گلزني بازیکن جوان این تيم سعيد عزت آبادي درنيمه دوم باز آرمان گهر در 

دقایق پایاني بازي را واگذار کرد و با نتيجه دو بر یک مغلوب شد.

مس شهربابک 
در صف دعیان، 

باخت آرمان گهر 
در تهران

شهرداری سیرجان شهرداری سیرجان ۵۵ -  - ۰۰ کیان نیشابور کیان نیشابور
دیگر دیدار پُرگل این هفته از رقابت ها نبرد شاگردان جهان نجاتی در شهرداری سيرجان و سهيال جعفری در تيم کيان نيشابور 
بود.سيرجانی ها که در هفته سوم رقابت ها با نتيجه یک بر یک برابر همشهری خود متوقف شده بودند و با ۱۰ امتياز به طور 
مشترك با خاتون بم در صدر جدول رده بندی قرار داشتند، به خوبی می دانستند که با یک تعلل صدر جدول را از دست خواهند 
داد. شاگردان جهان نجاتی در این دیدار موفق شدند پنج بار دروازه مهمان خود را باز کنند تا با این نتيجه و تفاضل گل بهتر 

نسبت به همشهری خود به صدر جدول تکيه بزنند.

خبــر

در ادامه بازی های هفته چهارم لیگ برتر بانوان 

صورت گرفت؛

پیروزی ارزشمند شهرداری سیرجان در خانه
فوتبال  برتر  ليگ  رقابت های  چهارم  هفته  چارچوب  در 
تيم های  آبان ماه  نهم  و  بيست  یکشنبه  روز  کشور،  بانوان 
کيان نيشابور و شهرداری سيرجان ساعت ۱3 در ورزشگاه 
امام علی)ع( سيرجان، به مصاف هم رفتند و در نهایت تيم 
شهرداری سيرجان موفق شد امتياز این دیدار را از آن خود 

کند. 
باشگاه  مدیرعامل  بصيری نيا  الهام  رابطه  همين  در 
و  بانوان  شد:  یادآور  سيرجان  شهرداری  فرهنگی ورزشی 
و  شایسته  که  آن طور  سيرجان  شهرداری  تيم  شيرزنان 
بایسته است؛ الگوی عينی پایبندی به ارزش ها هستند و در 
کنار ورزش حرفه ای خود نسبت به رعایت اخالق حرفه ای 
و پهلوانی، در راستای مسئوليت های اجتماعی و فرهنگی 

گام برمی دارند.
قبل از شروع این دیدار به مناسبت پاسداشت مقام شهدای 
حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ)ع( مراسم تجليل از 
خانواده شهيد علی اصغر لری گویينی دانش آموز هشت ساله 
که در این فاجعه انسانی به شهادت رسيد با حضور مسئوالن 
ارشد شهرستان و سایر مسئوالن ورزشی و مدیران حاضر در 
ورزشگاه برگزار شد. جامعه ورزشی بانوان سيرجان ضمن 
تسليت و همدردی با خانواده این شهيد معزز، مظلوميت 

او را فراموش نشدنی دانست و از خانواده ی وی تقدیر کرد. 
به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری، 
در نيمه ی اول این دیدار هستی فروزنده  توانست گل اول 
را در دقيقه  ۱5، شبنم بهشت دقيقه ۲۶ و افسانه چترنور در 
دقيقه 3۶ از نقطه پنالتی برای شهرداری سيرجان به ثمر 
برساند. نيمه ی دوم نيز شاگردان مریم جهان نجاتی به ترتيب 
در دقيقه ۷۱ توسط شبنم بهشت و دقيقه  ۷۷ توسط زهره 
عرفانی دروازه ی حریف را گشودند. در پایان، این بازی با 
نتيجه ی 5 بر ۰  به سود تيم شهرداری سيرجان پایان یافت.

صفحه 5   اخبار  ورزشی
?

صفحه 2
?

یک شرکت پیمانکاری در 
معدن 3 گهرزمین
 از  2 نفر سرویسکار

 یک نفر  نگهبـــان
  دعوت به عمل می آورد:

0917   822   3248   

از یک پرستار خانم
برای همنشینی با یک خانم 
سالمند تنها  بصورت تمام 

وقت دعوت به عمل می آید
مسکن رایگان+ حقوق مناسب

0913   145   1326   
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اط آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی
 فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و شناسه 
سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله   10860520273 ملی 
مجمع  جلسه  در  تا  آورد  می  عمل  به  دعوت  این شرکت 
عمومی فوق العاده شرکت که در تاریخ 1401/09/12 
راس ساعت 9 صبح تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلســه: 
1- تغییر تعداد اعضای هیات مدیره و 

اصالح ماده مربوطه در اساسنامه
2- تغییر محل شرکت

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 
سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا 

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این 
شرکت که در تاریخ 1401/09/12 راس ساعت 

10 صبح تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1-انتخاب مدیران   2- انتخاب بازرسین
3-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان

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

09135320842-09132794372


