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فراخوان جام فوتسال رمضان

تیمهای برتر به لیگ فوتسال راه پیدا میکنند

شرایط نام نویسی تیمها برای حضور در رقابتهای فوتسال جام رمضان از
س��وی روابطعمومی هیأت فوتبال اعالم شد .بر اساس اطالعیه این هیأت
تیمهای متقاضی میتوانند با رعایت ش��رایط اعالم ش��ده از س��وی هیأت
فوتب��ال ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز س��ه ش��نبه  97/2/25با مراجعه
به دفتر هیأت فوتبال واقع در اس��تادیوم تختی ،ضمن تحویل مدارک الزم
نسبت به نام نویسی اقدام کنند.
واری��ز مبلغ  700هزار تومان ورودی مس��ابقات بههم��راه  300هزارتومان
ضمانت بهحس��اب هیأت ،یک قطعه عکس و ارائه کارت بیمه ورزشی برای
کلیه اعضاء تیم و اس��تفاده از یک نفر مربی دارای مدرک مربیگری رسمی
فدراسیون فوتبال از جمله شرایط حضور در این رقابتها اعالم شده است.
شایانذکراس��ت 10تیم برتر این رقابتها بههمراه پنج تیم برتر بخشهای
تابعه به لیگ فوتس��ال  15تیمی شهرس��تان که مس��ابقات آن پس از ماه
رمضان آغاز می شود راه خواهند یافت.

جهاد نصر در یک قدمی
صعود به لیگ دسته  2کشور

تیم فوتب��ال جهادنصر با غلبه بر نماینده بجن��ورد در یک قدمی صعود به
لیگ دسته دوم فوتبال کش��ور قرار گرفت .شاگردان قاسم شهبا توانستند
ب��ا پیروزی یک ب��ر صفر در بازی برگش��ت مقابل انتظار بجن��ورد که روز
چهارشنبه هفته گذشته در سیرجان برگزار شد جواز حضور در بازی نهایی
پلیآف رقابتهای زیر گروه کشور را بهدست آورند.
این تیم در بازی رفت خود در بجنورد با نتیجه دو بریک مغلوب حریف شده
بود که با پیروزی که در سیرجان بهدست آورد درنهایت به بازی نهایی پلیآف
راه پیدا کرد .طبق آخرین اعالم فدراسیون فوتبال دو بازی آخر مرحله پلیآف
در تاریخ  29اردیبهشت در سیرجان و  5خرداد در ورزشگاه شهدای سیمرغ
قائم ش��هر برگزار خواهد شد .در صورت پیروزی جهاد نصر در این دو بازی،
سیرجان صاحب یک نماینده در لیگ دسته دوم فوتبال کشور خواهد شد.

نوجوانان گلگهر هم
لیگ برتری شدند

تی��م فوتبال نونهاالن گلگهر پس از جوانان این باش��گاه به رقابتهای لیگ
برتر فوتبال نوجوانان کشور راه یافت .مرحله نهایی این رقابتها هفته گذشته
با حضور4تیم گلگهر ونمایندگان هرمزگان ،ش��یروان وسنندج در سیرجان
برگزار ش��د که نوجوانان گلگهر موفق شدند با پیروزی درهر سه بازی خود
مقتدرانه با 9امتیاز به لیگ برتر صعود کنند .مربیگری وسرپرستی این تیم به
ترتی��ب برعهده حامد اندام و مهدی جهاندیده بود ،اما خبر دیگر در رابطه با
باشگاه گلگهر عضویت محمد جواهری در هیأت رئیسه اتحادیه باشگاههای
وزارت صنعت مربوط میش��ود که در پی جلس��ه مجم��ع عمومی اتحادیه
باشگاههای فرهنگی و ورزشی وزارت صنعت و معدن بهدست آمد .مدیرعامل
باش��گاه پیکان و مشاور فرهنگی ورزشی صنایع مس بهعنوان دو عضو دیگر
این هیأت انتخاب شدند.
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گفتگو با صاحب اولین مدال کشتی سیرجان
در مسابقات رسمی دانشآموزان جهان

قهرمانی ایران در مراکش
ارزش دیگری دارد

گ�روه ورزش :ای�ران قهرمان مس�ابقات دانشآموزان
جهان در مراکش شد .این خبری بود که روز سهشنبه
 18اردیبهشت توسط خبرگزاریها اعالم شد .در این
مسابقات تیم ایران با کسب  8مدال طال و  1برنز ،باالتر
از تیمهای کش�تی دانشآموزی کش�ورهای برزیل و
آفریق�ای جنوبی بهعنوان قهرمانی دس�ت پیدا کرد.
صاحب مدال برنز این مس�ابقات در وزن  45کیلوگرم
حسین رضوانیان جوان آتیهدار سیرجانی بود .وی در
حال�ی صاحب مدال جهانی ش�د که تا پیش از او هیچ
کش�تیگیر س�یرجانی در مسابقات رس�می مدارس
جهان صاحب مدال نشده بود .رضوانیان  17سال دارد
و در آموزش�گاه ابنسینا در رشته علوم تجربی درس
میخوان�د .با او گفتگوی کوتاهی انجام دادیم که باهم
میخوانیم.
***
◄درباره مس�ابقات جهانی که شرکت کردید توضیح
بیشتری میدهید؟
بله .برنامهریزی برای این مس��ابقات از قبل ش��ده بود اما در
ش��رایطی هفته گذشته برگزار ش��د که چند روز قبل از آن
از طرف کشور میزبان در روابط دیپلماتیک با ایران مشکلی
ایجادش��ده بود و ش��اید به همین دلیل ابت��دا تالش کردند

علی قرایی با  37رأی در مقابل تنها
10رأی مهدی جهانش��اهی به مدت
 4س��ال س��کاندار مجموعه فوتبال
پهناورترین اس��تان کشور جایگزین
مراد حاج جعفری شد که به مدت 9
سال این مسئولیت را برعهده داشت؛
اما انتخاب قرایی که س��ابقه عضویت
در هی��أت مدیره باش��گاه گلگهر و
مس کرم��ان را در کارنام��ه فوتبالی
خود دارد از ای��ن منظربرای فوتبال
س��یرجان حائ��ز اهمیت اس��ت که
میتواند منش��اء تح ّوالت سازندهای

سرمایه های انسانی هر جامعه بدون شک ارزشمندترین دارایی آن به شمار می روند و الحمداهلل
شهرستان سیرجان غنی از این سرمایه های کم نظیر است.

صعود تیم فوتبال نوجوانان گل گهر

سیرجان به لیگ برتر نوجوانان کشور
و درخشش فرزندان این شهر باعث خوشحالی شهروندان گرامی و بویژه اهالی ورزش شد .این

صعود افتخار آفرین را به نوجوانان برومند و ورزشکار سیرجانی ،خانواده های گرانقدر آنان،
مسئولین زحمتکش تیم و باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر و تمامی همشهریان گرامی تبریک و

تهنیت می گویم و برای این امیدهای آینده سیرجان از خداوند رحمان موفقیت و بهروزی در تمامی
مراحل زندگی به ویژه در عرصه ورزش را خواهانم.

امید است با توجه به استعداد های درونی در وجود نوجوانان و جوانان و پرورش این استعدادها

بتوانیم زمینه ساز رشد و شکوفایی آنان گردیم.

رفتند؟
بعد از ایران که قهرمان شد تیمهای آفریقای جنوبی و برزیل
مقامهای دوم و سوم را از آن خود کردند.
◄از چندس�الگی کش�تی میگیری و مش�وقتان در
کشتی چه کسی بوده؟
من از کالس اول کش��تی را ش��روع کردم .پدرم رزمیکار و
باس��تانیکار است و همچنین داییام آقای اسدپور که او نیز
کشتیگیر است بزرگترین مشوقهای من در کشتی بودند.
◄در این مدت با چه مربیانی کارکردهای؟
با بابک فتاحی ،محمود اربابی ،صمدنژادی ،علیرضا عالمیان،
محمد باقرپور ،ش��هرام حسنزادهی جعفری .در حال حاضر
هم حدود  2سال و نیم است زیر نظر مربی ارزشمندم آقای
حسن لشکری به تمرین میپردازم.
◄از کسی میخواهی تشکر کنید.
بل��ه حتماً .از پدر و مادر و خانوادهام که همیش��ه مش�� ّوق و

حامی من بودهاند .پدرم جانباز جنگ تحمیلی است و همیشه
میگوید پسرم وقتی من به سن تو بودم در جبهههای جنگ
در حال دفاع از خاک میهن بودم و اکنون نوبت توس��ت که
با برافراش��تن پرچم ایران در بقیه کش��ورها این اقتدار را به
نمایش بگذاری .همچنین تش��کر ویژه دارم از آقای مهندس
اس��ماعیلپور رئیس هیأت کشتی و مهندس سلطانی مدیر
عامل شرکت جهاد نصر سیرجان که با بستر سازی مناسب
این فرصت را به جوانان و نوجوانان این ش��هر داده تا بتوانند
درکش��ور و دنیا خوش بدرخشند .همچنین تشکر می کنم
از آقای��ان عظیم ایران نژاد دبیر هیأت و علیرضا دالرام که با
برنامهریزیهای دقیق راه را برای ما هموار س��اختند .و یک
تشکر از مربیان مدرسهی ابنسینا بهخصوص معاون مدرسه
آق��ای محمودآب��ادی ک��ه در مدتی که من در اردو هس��تم
همکاریهای زیادی با من داشت.

نبض فوتبال کرمان در دست سیرجانی ها

حیدر افسری
مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال استان
روز چهارشنبه با معرفی رئیس جدید
این هیأت خاتمه یافت .در این مجمع
که در محل تاالر پالیز کرمان برگزار
شد ،مهدی تاج ریاس��ت فدراسیون
فوتبال کش��ور ،رؤس��ای هیأتهای
استان و مسئولین باشگاههای مطرح
اس��تان حضور داشتندکه طی آن دو
نامزد س��یرجانی در تصاحب صندلی
ریاس��ت هیأت فوتبال اس��تان باهم
به رقاب��ت پرداختند ک��ه در نهایت
این دوئل کام ً
ال س��یرجانی با برتری
دکت��ر علی قرای��ی به پایان رس��ید.

موانعی بر سر راه حضور تیم ایران در مسابقات ایجاد کنند که
موفق نشدند چون ورزش معموالً باید از سیاست جدا باشد.
◄پ�س ارزش قهرمانی ایران باید بیش�تر احس�اس
شود؟
دقیقاً .درحالیکه میخواستند ما نباشیم ولی نهتنها شرکت
کردیم که قهرمان هر دو رشته آزاد و فرنگی هم شدیم و این
ارزش دیگری دارد.
◄ سرمربیگری تیم در مسابقات مراکش با چه کسی
بود؟
س��رمربی تیم آقای احد کرمی ،مربی آقای تقی داداش��ی و
سرپرست تیم آقای حبیباله اخالقی بود.
◄سطح مسابقات چطور بود و خودت در چه رشتهای
شرکت کردی؟
در وزن  45کیلوگرم آزاد .س��طح مسابقات باالبود .کشورها
تیمهای آماده خودشان را اعزام کرده بودند.
◄چند مس�ابقه انجام دادی تا به دی�دار ردهبندی و
مدال رسیدی؟
یک مسابقه مقابل آمریکای جنوبی و یک بازی مقابل فرانسه
و  2بازی مقابل ارمنس��تان داشتم که در پایان مدال برنز را
از آن خود کردم.
◄بعد از ایران کدام تیمها از س�کوی دوم و سوم باال

منصور مکی آبادی

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سیرجان

برای فوتبال شهرستان باشد.
قطع��اً انتخاب دکتر عل��ی قرایی که
رابطه حس��نهای ب��ا اهال��ی فوتبال
س��یرجان دارد میتواند به مشکالت
و مس��ائل عدی��دهای ک��ه فوتب��ال
شهرس��تان با عوام��ل اجرایی هیأت
اس��تان داش��ت پایان بخش��د و افق
روش��نی برای آینده فوتبال سیرجان
ترس��یم کن��د .اگرچه قرای��ی جوان
در ابت��دای کار ب��رای تحقق ش��عار
انتخاباتیاش که تحول در س��اختار
هی��أت بود ب��ا مقاومتهای��ی روبرو

خواهد ش��د اما با جای��گاه اجتماعی
که او بهواسطه پست سازمانیاش در
اس��تان وروابط فوتبالیاش دارد این
امیدواری را نزد اهالی فوتبال استان
بهوجود آورده اس��ت ت��ا خونی تازه
به هیأت فوتبال اس��تان تزریق کند.
موضوعی که خ��ودش هم در تماس
تلفنی با س��رویس ورزشی نگارستان
به آن تأکید کرد و گفت :همانطورکه
پی��ش از انتخابات هم گفتم ش��عارم
اخالقمداری ،تح ّولگرایی وکارآمدی
است و امیدوارم بتوانم با جوانگرایی در

بدنه هیأت ،آن را چابکتر از گذشته
کن��م .وی برنامهریزی ب��رای صعود
یکی از  3تیم استان به لیگ برتر در
س��ال جاری را از جمله اولویتهای
کاریاش برش��مرد .موضوع��ی ک��ه

مهدی تاج ریاس��ت فدراس��یون هم
ب��ر آن تأکید ویژه داش��ت و از اینکه
اس��تان کرمان ب��ا امکان��ات و منابع
مالی که در اختی��ار دارد ،نمایندهای
در لی��گ برتر ن��دارد گالیهمند بود.
قرای��ی در پای��ان صحبتهایش ابراز
امیدواری ک��رد بتواند با جذب منابع
مال��ی ،فوتبال جنوب اس��تان را هم
که دارای پتانس��یلهای بالقوهای در
فوتبال است به شکوفایی برساند.
ش��ایان ذک��ر اس��ت عل��ی قرای��ی
مکیآب��ادی متول��د س��ال 1358
س��یرجان ،فارغالتحصیل دانش��گاه
ته��ران در مقط��ع دکتری پزش��کی
است.

صعود مقتدرانه

تیم نوجوانان فوتبال گل گهر
به لیگ برتر کشور
را به همشهریان گرامی تبریک عرض می نمایم و نیز از بازیکنان ،کادر فنی تیم
و هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر که در کسب این پیروزی سهیم
بوده اند ،تشکر می نمایم.

سید محمود حسینی -امام جمعه سیرجان

