مس شهربابک
در صف دعیان،
باخت آرمان گهر
در تهران

تیم فوتبال مس شهربابک با پیروزی برابر خلیج فارس ماهشهر در جمع مدعیان باالی جدولی
لیگ آزادگان جای گرفت .تیم فوتبال مس شهربابک با برتری یک بر صفر در برابر خلیج فارس
ماهشهر پیروزی با ارزشی را در هفته چهاردهم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بدست آورد.
تيم فوتبال آرمان گهر سیرجان در تهران ميهمان تيم مدعي سايپا بود كه علیرغم بازي خوب
شاگردان شهبا و گلزني بازيكن جوان اين تيم سعيد عزت آبادي درنيمه دوم باز آرمان گهر در
دقايق پاياني بازي را واگذار كرد و با نتيجه دو بر يك مغلوب شد.
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ورزش

شهرداری سیرجان  ۰ - ۵کیان نیشابور

شماره 719

دیگر دیدار پُرگل این هفته از رقابتها نبرد شاگردان جهاننجاتی در شهرداری سیرجان و سهیال جعفری در تیم کیان نیشابور
بود.سیرجانیها که در هفته سوم رقابتها با نتیجه یک بر یک برابر همشهری خود متوقف شده بودند و با  ۱۰امتیاز به طور
مشترک با خاتون بم در صدر جدول رده بندی قرار داشتند ،به خوبی میدانستند 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 نتیجه و تفاضل گل بهتر
نسبت به همشهری خود به صدر جدول تکیه بزنند.

صفحه 5
?
 2آذر1401

اخبار ورزشی

تيم ايران ،و بدترين نتيجه تاريخ جام جهاني
آنهایی که نبودند تشویق شدند!

رضا فتح آبادی

بدترین نتیجه تاریخ در یکی از
پرحاشیهترین روزهای فوتبال ملی ایران
بهدست آمد.
ایران شاید به این راحتی نتواند  30آبان
را فراموش کند .تیم ملی با حواشی قابل
توجهی پا به دوحه گذاشته بود؛ حاشیههایی
از جنس فنی و غیر فنی .با این وجود این
امید وجود داشت که تیم ملی با تدابیر
تدافعی کارلوس کیروش مانند دو جام
جهانی قبل شروعی مطلوب در جام داشته
باشد .از فضای اطراف ورزشگاه بینالمللی
خلیفه هم معلوم بود که امروز روز تنها
فوتبالی برای تیم ملی ایران نخواهد بود.
از نظر فنی هم کارلوس کیروش با ریسکی
قابل توجه تیم ملی را راهی میدان کرد؛
ترکیب و سیستمی غیرمتداول.

اینکه جو بازی و سکوها جوی طبیعی
نیست از همان قبل از سوت شروع و هنگام
مراسم ابتدای بازی و خواندن سرود مشخص
شد .از ابتدا مشخص بود كه چيدمان نفرات
ایران برای این بازی کارساز نیست پس
از چند دقیقه همه چيز مشخص شد.در
اين بين اولين حادثه ،مصدومیت علیرضا
بیرانوندبود!
تفكرات عجيب کیروش باعث بدترین
بازي ايران در ادوار جام جهانی شد.
هوادارن ایرانیای که از پاي تلويزيون و
نزديك حاضر در ورزشگاه اين بازي را مي
ديدند خیلی زود متوجه شدند باید شاهد
یک باخت سنگین باشند .نبود اتحاد بین
تماشاگران هم بهچشم میآمد .چهرههایی
ملي در فوتبال گذشته بیشتر از بازیکنان
حاضر در زمین تشویق شدند.

و اما نیمه دوم هم مثل نیمه اول بي
نظم شروع شد؛ گل چهارم .نشان از
اين داشت كه بازي روند بدي خواهد
داشت اما گل مهدی طارمی برای
ایرانیها یک نقطه امید شد .هواداران
به یکباره ایران را تشویق کردند،
موضوعی که در این بازی كمتر دیده
شد .اما باز هم مارکوس رشفورد آب
سرد را بر پیکره ایران ریخت .دوباره
سکوت ايرانيان حاضر در ورزشگاه و
شعارهاي انگلیسیها به گوش مي
آمد.
حرکت عجیب کیروش و طارمی

در زمانی که بازی  5بر یک بود و انگلیس
در حال حمله بود ،کیروش بازی را رها کرد
و به سمت هواداران آمد تا آنها را وادار به
تشویق کند .در میان این حواشی گل ششم
هم از راه رسید تا روز تلخ فوتبال ايران

كامل شود .در روزی که اتحاد و همدلي
دیده نشد ،تشویق و هو شدنها به اصل بازی
سایه انداخت .تنها بازیکنی که طعم تشویق
را چشید سردار آزمون بود و برعکس مهدی
ترابی با اتفاقاتی دیگر روبرو شد.
گل دوم ایران برای هواداران یک مسکن

اعزام هوادار به رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲قطر

با توجه به هجمههای روزهای اخیر
پیرامون اعزام  ۲نفر از هواداران
فوتبال به عنوان نماینده اعزامی در
قالب مشوقان تیم ملی فوتبال در
بازی های جام جهانی  2022فوتبال
بسيار حاشيه ساز شد.
مهدي جهانشاهي رييس هيات
فوتبال استان ،در همين راستا و نحوه
انتخاب اين دو ليدر توضيحاتي ارايه
داد و نظر و مالك هاي معرفي اين دو
ليدر راتوضيح داد :طبق گفته رياست
هيات استان ،مقامات فدراسیون
فوتبال و سازمان لیگ پیرو مکاتباتی
از مرداد ماه سال جاری از هیات
فوتبال درخواست معرفی ۲هوادار

(لیدر) را از هیات فوتبال استان
کرمان داشتند.
وي ادامه داد  :برای انتخاب این
افراد هیچ گونه توصیه ای به برگزاری
نظر خواهی عمومی و یا کسب اجازه
از فرد و افرادی به هیات فوتبال
نشده بود و هیات فوتبال استان برای
معرفی این افراد با در نظر گرفتن
سوابق و برخی مالحظات مرسوم
اقدام به معرفی این افراد داشته است.
جهانشاهي ادامه داد :هیات فوتبال
استان از سهمیه ای که فدراسیون
برای این هیات در نظر گرفته
استفاده کرده و به هیچ وجه سهمیه
های مذکور مربوط به باشگاههای

سالمند تنها بصورت تمام

پیروزی ارزشمند شهرداری سیرجان در خانه

خفیف بود .اتفاق عجیب اما حلقه بازیکنان
در انتهای بازی بود .حلقهای با میدانداری
مهدی طارمی که ایرانیها را امیدوار کرد که
میتوانند از این باخت در آینده عبور کنند.
حاال بايد منتظر ماند و ديد آيا تيم ايران در
دو بازي بعدي خود مي تواند آبروداري كند؟

داوران سیرجانی در مسابقات کشوری سوت می زنند

خدمات انجام شده از سوی هواداران
و لیدرهای واقعی فوتبال ،برخورد
قانونی با افرادی که طی روزهای
گذشته با طرح مسائل کذب و
اتهامات فراوان در فضای مجازی
زمینه ساز تخریب جایگاه هیات
فوتبال استان شده اند را حق طبیعی
خود می داند.
در پایان ضمن آرزوی سالمتی و
موفقیت ملی پوشان کشورمان در
بازی های جامجهانی قطر  ،برای
تمامی هواداران واقعی به عنوان
سرمایههای ارزشمند فوتبال استان
کرمان آرزوی سالمتی و موفقیت
می کنیم.

یک شرکت پیمانکاری در
معدن  3گهرزمین
از  2نفر سرویسکار

به همت کمیته داوران هيات فوتبال
سیرجان تعداد  ۴۰نفر به جمع داوران
شهرستان سیرجان اضافه و مراسم
معارفهی داوران جدید بانو و آقای این
هيات فوتبال برگزار شد.
در این مراسم که رييس هيات مدیره
باشگاه گلگهر ،سرپرست و دبیر هيات
فوتبال ،روسای کمیته های داوران،
آموزش و بانوان هيات فوتبال و تنی چند
ازپیشکسوتان داوری حضور داشتند،
بلوردی سرپرست هيات فوتبال ضمن
تبریک پیوستن داوران جدید به جرگه
داوران سیرجان گفت؛ الزمه پیشرفت
داوری ،آموزش و تجربه اندوزی است .ما
بستر تجربه را برایتان فراهم می کنیم
و بایستی شما نیز همواره بدنبال دانش

نوین داوری باشید.
در ادامه جهانشاهی رییس کمیته
داوران نیز در سخنانی یادآور شد که
آرزوی بزرگ در سر داشته باشید تا
موفق شوید .برای رشد باید هدف و نقشه
راهبرای خودتان تعریف کنید که هیچ
تعالی دور از دسترس نیست .در تالشیم
شما را به مسابقات کشوری اعزام کنیم و
این وظیفه ماست.
در ادامه مراسم از عباس نورمندی،
فهیمه اسفندیارپور و سارا موسایی پور به
عنوان داوران سیرجانی مسابقات کشوری
تجلیل شد .معرفی داوران جدیدکمیته
داوران هيات فوتبال سیرجان و بیان
نقطه نظرات و درخواست آنها ،پایان
بخش این جلسه تخصصی داوری بود.

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده شرکت به ُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره  638و
شناسه ملی  10860520273بدینوسیله از کلیه
سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این

وقت دعوت به عمل می آید

یک نفر نگهبـــان

مسکن رایگان +حقوق مناسب

دعوت به عمل می آورد:

دستور جلسه:

0917 822 3248

-3انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

0913 145 1326

جوشکـاری سیــار

َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

شرکت که در تاریخ  1401/09/12راس ساعت
 10صبح تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
-1انتخاب مدیران  -2انتخاب بازرسین

هیات مدیره شرکت به ُبر سیرجان

بهبر سیرجـان
اطالعیـه شرکت ُ

برای همنشینی با یک خانم

صورت گرفت؛
در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال
بانوان کشور ،روز یکشنبه بیست و نهم آبانماه تیمهای
کیان نیشابور و شهرداری سیرجان ساعت  ۱۳در ورزشگاه
امام علی(ع) سیرجان ،به مصاف هم رفتند و در نهایت تیم
شهرداری سیرجان موفق شد امتیاز این دیدار را از آن خود
کند.
در همین رابطه الهام بصیرینیا مدیرعامل باشگاه
فرهنگیورزشی شهرداری سیرجان یادآور شد :بانوان و
شیرزنان تیم شهرداری سیرجان آنطور که شایسته و
بایسته است؛ الگوی عینی پایبندی به ارزشها هستند و در
کنار ورزش حرفهای خود نسبت به رعایت اخالق حرفهای
و پهلوانی ،در راستای مسئولیتهای اجتماعی و فرهنگی
گام برمیدارند.
قبل از شروع این دیدار به مناسبت پاسداشت مقام شهدای
حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ(ع) مراسم تجلیل از
خانواده شهید علیاصغر لریگویینی دانشآموز هشت ساله
که در این فاجعه انسانی به شهادت رسید با حضور مسئوالن
ارشد شهرستان و سایر مسئوالن ورزشی و مدیران حاضر در
ورزشگاه برگزار شد .جامعه ورزشی بانوان سیرجان ضمن
تسلیت و همدردی با خانواده این شهید معزز ،مظلومیت
او را فراموشنشدنی دانست و از خانوادهی وی تقدیر کرد.
به گزارش روابطعمومی باشگاه فرهنگیورزشی شهرداری،
در نیمهی اول این دیدار هستی فروزنده توانست گل اول
را در دقیق ه  ،۱۵شبنم بهشت دقیقه  ۲۶و افسانه چترنور در
دقیقه  ۳۶از نقطه پنالتی برای شهرداری سیرجان به ثمر
برساند .نیمهی دوم نیز شاگردان مریم جهاننجاتی به ترتیب
در دقیقه  ۷۱توسط شبنم بهشت و دقیق ه  ۷۷توسط زهره
عرفانی دروازهی حریف را گشودند .در پایان ،این بازی با
نتیجهی  ۵بر  ۰به سود تیم شهرداری سیرجان پایان یافت.

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی
فوق العاده شرکت به ُبر سیرجان

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

 -1تغییر تعداد اعضای هیات مدیره و
اصالح ماده مربوطه در اساسنامه
 -2تغییر محل شرکت

هیات مدیره شرکت به ُبر سیرجان

بهبر سیرجـان
اطالعیـه شرکت ُ

از یک پرستار خانم

فوتبال استان نبوده است.
وي افزود :گویا مقامات فدراسیون
از باشگاههای فوتبال استان هم
مکاتباتی پیرامون اعزام لیدر
داشتهاند که این موضوع به هر دلیلی
انجام نشده است.
جهانشاهي ضمن گاليه از بعضي
دوستان گفت متاسفانه در روزهای
اخیر شاهد رفتارهای ناپسند و خارج
از عرف از سوی افرادی هستیم که
تنها خود را لیدر و هوادار فوتبال
کرمان می دانند ،موضوعی که
زیبنده هواداران همیشه همراه دیار
کریمان نیست .هیات فوتبال استان
کرمان ضمن احترام و قدردانی از

در ادامه بازیهای هفته چهارم لیگ برتر بانوان

معارفهی داوران جدید

حاشيه سازي اعزام هواداران فوتبال از استان كرمان

خبــر

