 ایسنا :جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه در حالی از روز پنجشنبه آغاز میشود که قرار است
در این جامجهانی ویدیوچک و تکنولوژی خط دروازه به کمک داورها بیاید .بحثهای داوری
در طول ادوار مختلف جامجهانی همیشه وجود داشته و حتی در بعضی از دورهها تیمهای برتر
و قهرمانها با اشتباهات داوری تعیین شدهاند .این اشتباهات از گل معروف به «دست خدا»
مارادونا گرفته تا پذیرفته نشدن گل سالم فرانک لمپارد به آلمان را شامل میشوند .خشنترین
دوره جام جهانی ،سال  ۲۰۰۶آلمان بود که در  ۶۴بازی  ۳۰۷کارت زرد با میانگین هر بازی ۸.۴
داده شد و  ۲۸کارت قرمز با میانگین  0/44کارت در هر بازی توسط داوران از جیب خارج شد و
کافو برزیلی با ۶کارت زرد و زیدان فرانسوی با ۲کارت قرمز بیشترین کارتها را دریافت کردند.
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خشنترین
دوره
جامجهانی ،سال
 ۲۰۰۶آلمان بود
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گلگهر؛ بالتکلیفترین تیم لیگ دسته اول

عکسنوشت

مراسم اهدای جوایز مسابقات کشتی قهرمانی استان

 پاسارگاد
آنچه از تاریخ پهلوانیها در سیرجان بر جای مانده
شرح خاطرات و داستانهایی است که علیرغم بزرگی
و تنومندی پهلوانان این سرزمین ،جملگی بر تواضع و
فروتنی آنان صحه گذاشته است  .انسانهایی که با عمل
به آموخته های ورزشی مورد اعتماد مردم واقع شدند
و نامی نیک از خود به یادگار گذاشتهاند .همانطور که

در تصویر باال مشاهده میکنید مراسم اهدای جوایز،
جام قهرمانی و تقدیر از نفرات و تیمهای برتر مسابقات
کشتی قهرمانی استان کرمان به میزبانی سیرجان در
سال  ۱۳۴۷است .در تصویر؛ علوی فرماندار ،منوچهر
یزدانپناه رییس تربیتبدنی و رضامند معلم ورزش،
سیدرضاشجاعیکشتیگیرکههماکنوندررشتههای
کوهنوردی و زورخانه فعالیت دارد.دیده میشوند.

 پاسارگاد
تویکمین دوره جام جهانی فوتبال از
بیس 
پنجشنبه همین هفته از ساعت  ۱۹:۳۰با بازی
روسیه و عربستان آغاز میشود.
ت جهانی فوتبال به مدت یک
بزرگترین تورنم 
ماه ادامه دارد و  ۳۲تیم راهیافته به این جام با یکدیگر

رقابت خواهند کرد .تیم ملی فوتبال ایران نیز که در
گروه  Bقرار دارد در اولین بازی خود روز جمعه از
ساعت  ۱۹:۳۰به مصاف مراکش میرود .شاگردان
کارلوس کی روش چهارشنبه  ۳۰خرداد مقابل
اسپانیا صفآرایی میکنند و دوشنبه ۴تیر در آخرین
دیدار گروهی خود به مصاف پرتغال خواهند رفت.

 ۸۰میلیون نفر ،یک ملت و یک ضربان قلب

 امین شولزیدآبادی
بیش از  40روز از پایان مسابقات
لیگ دسته اول کشور جام آزادگان
میگذرد اما هنوز تکلیف کادر فنی
گلگهر مشخص نشده است و این تیم
بالتکلیفترین تیمی است که سودای
صعود به لیگ برتر دارد! چند روز پس
از اتمام رقابتهای لیگ شایعه شد که
گلگهر با بگوویچ برای سومین سال به
توافق رسیده است و وینگو ضمن امضای
قرارداد ،لیست مازاد تیم و بازیکنان مورد
نظر خود را برای فصل جدید به باشگاه
داده است .برهمین اساس بود که باشگاه
گلگهر با  11بازیکن تاثیرگذار خود
تمدید کرد .با گذشت چند روز و واکنش
عالقهمندان،پیشکسوتانواهالیفوتبال
به تمدید قرارداد وینگو ،باشگاه گلگهر با
تکذیب تمدید قرار بگوویچ اعالم کرد با
 5گزینه در حال مذاکره است .محمود
عکس :اسماعیل خورتن
فکری،مهدیپاشازاده،مجتبیحسینی،
اکبر میثاقیان و وینگو بگوویچ پنج گزینهای کنار رفت و با این شرایط به نظر میرسید حضور
بودند که مد نظر باشگاه گلگهر قرار داشتند .وینگو در سیرجان قطعی شده است و علیرغم
مجتبی حسینی با تعلل گلگهر به مس کرمان همه اختالفات و حاشیهها باز هم او روی
پیوست .محمود فکری با نفت مسجدسلیمان نیمکت این تیم مینشیند .جلسه روز شنبه
توافق کرد .اکبر میثاقیان به اروند خرمشهر هیاتمدیره باشگاه اما حکایت دیگری داشت.
پیوست .مهدی پاشازاده از لیست گلگهر تقریبا ماحصل جلسه روز شنبه هیاتمدیره باشگاه

گلگهر رفتن به سراغ گزینههای جدید برای
هدایت گلگهر در فصل پیش رو بود .در این
جلسه هدف این فصل گلگهر صعود به لیگ
برتر اعالم شد و دست مدیرعامل برای انتخاب
گزینههای جدید بازگذاشته شد .حاال جواهری
مانده و تصمیمی بزرگ که بتواند براساس آن

جام رمضان در ایستگاه پایانی

همکارگرامی
سرکارخانمعاطفهتاجالدینی

تحمــل ســوگ پــدر ،صبــری الهــی را میطلبــد .مــا را در ایــن غــم
ســترگ و جانــکاه شــریک بدانیــد .روحــش شــاد و یــادش گرامــی
بــاد.

رییس و کتابداران کتابخانههای عمومی

جنابآقایان
مهدی بهرهمند و علی رنجبر

مصیبــت وارده را خدمــت شــما بزرگــواران تســلیت عــرض
نمــوده ،از درگاه ایــزد منــان بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان
صبــر و شــکیبایی آرزومندم.
موسی شاهمرادی

جناب آقای

دکترگلمحمدی

درگذشــت مــادر گرامیتــان را خدمــت
شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض
نمــوده ،بــرای آن عزیــز علــو درجــات الهــی
را مســئلت میداریــم.

اداره ورزش و
جوانان شهرستان سیرجان

 پاسارگاد :مسابقات فوتسال جام رمضان
سیرجان به ایستگاه آخر خود نزدیک شد .به گزارش
سرویس ورزشی پاسارگاد این مسابقات که از روز شنبه
پنج خردادماه با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی
پیگیری میشود روز پنجشنبه 24خردادماه با انجام مسابقه
فینال به پایان میرسد .در حالی که تنها یک مسابقه از دور
مقدماتیاینرقابتهاباقیماندهاستتکلیفتیمهایصعود
کننده از گروه الف مشخص شده است و با انجام یک دیدار
در گروه ب ،پرونده این گروه نیز بسته میشود.
در گروه الف این مسابقات «شاهین بدرآباد» با 3
پیروزی و با کسب  9امتیاز صدرنشین شد و «عقاب مکی
آباد» با  2پیروزی و کسب  6امتیاز در جایگاه دوم قرار
گرفت .شنبهشب در یک از حساسترین بازیهای این
گروه دو تیم مدعی عقاب مکیآباد و شاهین بدرآباد در

جناب آقای دکترگلمحمدی

مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض مینمایــم .مــا را در غــم خــود شــریک
بدانیــد.

میان استقبال پرشور هواداران خود به میدان رفتند .در
پایان این تیم شاهین بدرآباد بود که با پیروزی  4بر 2
صدرنشین این گروه شد .اما در دیگر گروه این مسابقات
تیم «شهید عربی حجتآباد» با کسب  3پیروزی و 9
امتیاز به عنوان سرگروه به دور دوم راه یافته است و دیدار
دو تیم «کیان» و« مبتکران» تکلیف تیم دوم صعودکننده
را مشخص میکند .هر دو تیم با یک پیروزی و  3امتیاز
شانس صعود به دور دوم را دارند .بازیهای مرحله نیمه
نهایی جام فوتسال رمضان سیرجان سهشنبه 22خردادماه
برگزار میشود که بر اساس برنامه شهید عربی حجتآباد به
مصاف عقاب مکیآباد میرود و شاهین بدرآباد نیز در برابر
یکی از دو تیم کیان یا مبتکران قرار میگیرد.
در کنار مسابقات فوتسال جام رمضان ،این شبها هیات
فوتبال سیرجان برگزاری مسابقات فوتسال جام کارگری

گلگهر را نیز در دستور کار دارد .این مسابقات با حضور
 12تیم در دو گروه شش تیمی پیگیری میشود که با انجام
چهار دیدار چهره تیمهای صعودکننده مشخص میشود.
در گروه اول این مسابقات تیمهای «حراست»« ،انبارها»
و «گهرترابر» و در گروه دوم تیمهای «پیشکسوتان»،
«باشگاه»« ،مهندسی»« ،مالی» و « فرآوری» از شانس

جناب آقای دکتر ناصر گلمحمدی

معاون مدیرکل و رییس اداره ورزش و جوانان سیرجان
درگذشــت والــده محترمتــان را خدمــت شــما و خانــواده
گرامیتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد منــان بــرای شــما
صبــر و شــکیبایی آرزومندیــم.

هیئت ورزشهای روستایی و بازی بومی و محلی

حسین ناصری -رییس هیات هاکی شهرستان سیرجان

جناب آقای دکتر گلمحمدی

جناب آقای دکتر ناصر گلمحمدی

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان

درگذشــت مــادر بزرگوارتــان را خدمــت شــما و خانــواده محتــرم
تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه یگانــه قــادر متعــال بــرای آن
مرحومــه رحمــت و مغفــرت خواهانیــم.

هیئت کوهنوردی سیرجان

جناب آقای

دکتر گلمحمدی

در کمــال تاســف باخبــر شــدیم مــادر
گرامیتــان دار فانــی را وداع گفتنــد.
واژه تســلیت ناتــوان از تســکین اســت.
از دســت دادن مــادر صبــری میخواهــد
عظیــم .بــرای شــما و خانــواده محترمتــان
صبــر و شــکیبایی خواســتاریم.

شهرام رادفر ،هیئت اسکیت

جناب آقای دکتر ناصر گلمحمدی
درگذشــت مــادر گرامیتــان را خدمــت شــما و خانواده
محتــرم تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای آن عزیــز علــو
درجــات الهــی را مســئلت میداریــم.

خواستههای هیاتمدیره و شرکت گلگهر
مبنی بر صعود به لیگ برتر را برآورده کند.
در شرایطی که بسیاری از مربیان به تیمهای
دیگر پیوستهاند دست باشگاه برای انتخاب مثل
چند هفته قبل باز نیست اما باز هم میشود با
تصمیم حسابشده و دقیق ورق را برگرداند و

تســلیت واژه کوچکــی اســت در برابــر غــم بــزرگ شــما .از
خداونــد بــرای شــما و خانــواده محترمتــان صبــر خواهانــم.
امیــدوارم غــم آخــر زندگیتــان باشــد.

حسن زیدآبادی -هیئت ورزشهای همگانی

جناب آقای
دکتر ناصر گلمحمدی

بــا ابــراز همــدردی و آرزوی صبــر و
شــکیبایی درگذشــت اندوهبــار مرحــوم
عبــاس محســنی را تســلیت عــرض نمــوده،
در ســوگ آن عزیــز مــا شــریک کوچــک
انــدوه بــزرگ شــما هســتیم.

رضایی
هیئت پرورش اندام

با انتخاب مربی جوان و مجهز به علم
روز و در عین حال توانمند در هدایت
گلگهر به لیگ برتر شاهنامه طویل
انتخاب سرمربی گلگهر را به خوشی
پایان داد و این تیم را به قافله مدعیان
صعود به لیگ برتر ملحق کرد .انتخاب
سرمربی و کادر فنی ،جذب بازیکنان
مورد نظر سرمربی جدید ،سر و سامان
دادن به وضعیت کانون هواداران ،تقویت
حوزه روابطعمومی و رسانه باشگاه،
برنامهریزی جهت برگزاری اردوهای
آمادگی ،همدل کردن و اتحاد هواداران
و عالقهمندان و استفاده از پتانسیلهای
مجموعه شهرستان برای فصل پیش رو
و آمادهسازی ورزشگاه امام علی(ع) برای
مسابقات فصل جدید حداقل کارهایی
است که باشگاه گلگهر و مدیران آن
پیش روی خود میبینند .انتخاب یک
سرمربی خوب قطعهای از پازل بزرگ
موفقیت گلگهر است اما تمامی پازل
نیست .مدیران باشگاه گلگهر باید قویتر از
گذشته با دیدن نقاط ضعف و تاریک دو فصل
گذشته و پوشش دادن نقاط ضعف و تقویت
نقاط قوت همه شرایط را برای یک صعود
تاریخی مهیا کنند .کار گلگهر با انتخاب یک
سرمربی خوب تازه آغاز میشود!

صعودبرخوردارهستند.
مسابقات فوتسال جام رمضان سیرجان و کارگری در
سالن چند منظوره باشگاه گلگهر برگزار میشوند.امسال
در ابتکاری جالب از سوی هیات فوتبال و باشگاه گلگهر
در پایان هر بازی از بهترین بازیکن فنی و اخالق با اهدای
تندیس مسابقات تجلیل به عمل میآید.

جناب آقای
دکتر ناصر گلمحمدی

درگذشــت مــادر بزرگوارتــان را بــه شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نموده،
از درگاه خداونــد منــان بــرای آن فقیــده
ســعیده ،غفــران و رحمــت واســع و بــرای
بازمانــدگان بقــای عمــر آرزومنــدم.

فتحعلی ستودهنیا -مدیرعامل کانون
ناشنوایانسیرجان

جناب آقای
دکتر ناصر گلمحمدی
خبــر درگذشــت مــادر بزرگوارتــان
ســنگین اســت و جانســوز .ایــن واقعــه
دردنــاک را خدمــت شــما و خانــواده
محترمتــان و ســایر بازماندگان تســلیت
عــرض میکنــم.

رضا سروشنیا -شهردار سیرجان

مادر ،بهشت من همه آغوش گرم توست       گویی سرم هنوز به بالین نرم توست
امروز هستیام ز امید و دعـای تـوست          فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه

خانم جمیله عباسی

(کارشناس مامایی مرکز بهداشت سیرجان)

مراسمی روز پنجشنبه  97/03/24برگزار میگردد.
آدرس :خیابان دهخدا جنوبی -کوچه  -8منزل آن مرحومه

ساعت حرکت  6بعدازظهر

