4

ورزش

 شماره 1132
 شنبه  16تیر 1397

در کرمان چه خبر است؟

مجتبی رضایی

شبه کودتا در باشگاه مس

پیشزمین��ه درگیریه��ا با ب��روز اختالف میان
برخ��ی بازیکنان مس با س��رمربی جدید ،اگر چه
از هفتهه��ای قبل خودش را نش��ان داده بود اما
انگار همه چیز در ی��ک روز اتفاق افتاد تا پس از
عزل محمدرضا کافی مدیرعامل باش��گاه مس از
س��وی هیأت مدیره که هنوز ش��ش ماهی بیشتر
بر س��ر کار نبود ،عل��ی قرایی رئیس س��یرجانی
هی��أت فوتبال کرمان بهعنوان سرپرس��ت موقت
جایگزین او ش��ود .این ماجرا ب��ه همین جا ختم
نش��د چرا که پس از این عزل و نصب اورژانسی،
س��ید مجید حسینی س��رمربی جدید مس که او
هم هنوز جوهر حکم س��رمربی گریاش خشک
نشده بود تحت فشار قرار گرفت تا از کرمان برود
و نادر دست نش��ان مربی خاطرهانگیز کرمانیها
از ش��مال برگردد و بار دیگر هدایت تیم سابقش
را که دوازده س��ال قبل با آن به لیگ برتر صعود
کرده بود بهعهده بگیرد .در همین گیرودار مهدی
سیاوشی عضو هیأت مدیره مس هم از این باشگاه
کنارهگی��ری ک��رد تا پازل آمد و رفتهای ش��به
کودت��ا در مس تکمیل ش��ود و همه از اتفاقی که

مدیرعامل مس برکنارشد ،سرمربی تیم نیامده رفت ،نادر دست نشان آمد،
علی قرایی سرپرست شد ،مهدی سیاوشی کناره گیری کرد !

گ�روه ورزش :درحالیک�ه بازیهای
مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی
روس�یه از روز گذش�ته با حضور 8
تیم فرانسه ،اروگوئه ،سوئد ،برزیل،
بلژیک ،کرواس�ی ،انگلیس و روسیه
آغاز شده و تا شامگاه امشب تکلیف
 4تیم باقی مانده در بازیها مشخص
می شود بخش ورزش�ی عصر ایران
در مطل�ب زیبای�ی به ب�ازی دو تیم
کلمبی�ا و انگلس�تان از مرحله یک
هش�تم نهای�ی بازیه�ا پرداخته و
ب�ا عن�وان «از تفنگ خال�ی دو نفر
میترسند» به آن پرداخته است که
آن را برای خوانندگانمان باز نش�ر
می دهیم:
«انگلس��تان در ضربات پنالتی توانس��ت
کلمبیا را از سر راه بردارد و به یک چهارم
جامجهانی روسیه صعود کند .مهمترین
نکته بازی این بود که کابوس برای س��ه
شیرها به رویا تبدیل شد .آنها تجربهی
تلخی که از ضربات پنالتی داشتند ،حذف
در چند دوره ج��ام جهانی و یورو باعث
شد که هر تیم ناامیدی هنگام رویارویی

دامن تیم این باش��گاه را در آس��تانه فصل جدید
بازیها گرفت شوکه شوند.
تیم فوتب��ال مس کرم��ان س��ابقه دیرینهای در
فوتب��ال ایران دارد .این تیم پس از س��الها توپ
زدن در لیگهای دو ویک ،س��رانجام در سال 85
با هدایت نادر دست نشان موفق به صعود به لیگ
برتر فوتبال ایران شد .پیش از دست نشان ،بیژن
ذوالفقارنسب و مهدی محمدی و برخی بازیکنان
دیگر در این تیم س��رمربیگری ک��رده بودند اما
با صع��ود تیم به لیگ برتر هدای��ت آن به فرهاد
کاظمی س��پرده شد و پس از او ،امیر قلعه نوعی،
پروی��ز مظلوم��ی ،لوکابوناچیچ ،صم��د مرفاوی،
میرس�لاوبالزویچ ،ابراهیم قاس��م پ��ور و مجتبی
تقوی از مربیان مش��هوری بودن��د که بعضاً یکی
دوبار هدایت مس را در لیگ برتر برعهده داشتند
اما با س��قوط تیم به لیگ ی��ک آزادگان در فصل
 93-92دیگ��ر آن تیم رویای��ی کرمانیها نبود و
به رغ��م بهکارگیری مربیانی چون اکبر میثاقیان،
وینگوبگویچ ،منص��ور ابراهیمزاده و دارکودرازیچ،
دیگر راهی به لیگ برتر پیدا نکرد.
آخری��ن مرب��ی م��س ت��ا قب��ل از ای��ن اتفاقات
س��یدمجتبی حسینی س��رمربی سابق ذوب آهن
ّ

بود که یک ماه قبل ،در نیمه خرداد س��ال جاری
ب��ا مس قرارداد بس��ت و جایگزی��ن احمد نخعی
مربی کرمانی تیم شد.
از مهمتری��ن مدیران عامل باش��گاه مس نیز طی
این س��الها میت��وان به اکب��ر ایرانمنش ،ناصر
ش��هبازی ،فتح ا ...نژاد زمان��ی ،عبدالرضا برهانی،
حمی��د نیکنف��س ،ابوالحس��ن مه��دوی ،امی��ر
سیفالدینی ،احمد مسعودزاده و محمدرضا کافی
اش��اره کرد ک��ه هفته قبل تنها پ��س از  6ماه از
این مسئولیت برکنار ش��د تا مس شاهد اتفاقات
عجیب و غریبی در هفته گذشته باشد.
اکن��ون در پس ای��ن رخداده این س��ؤال مطرح
است که  4سال پس از سقوط مس -تیم متمول
کرمان��ی  -ب��ه لیگ  1آیا با این آم��د و رفتها و
ع��زل و نصبها بخصوص برگش��ت مج��دد نادر
دس��ت نشان ناجی اسبق تیم بعد از دوازده سال
از صعود قبلی به لی��گ برتر ،دوباره زمینه صعود
مجدد پی��دا کند ،یا نه هواداران دو آتش��ه مس،
س��رخورده از بازیهای پشت پرده و حواشی ریز
و درش��ت باشگاه که میتواند تأثیر مستقیمی در
روند تیم داشته باشد باز هم از صعود تیمشان به
لیگ برتر همچنان ناامید باشند؟

از تفنگ خالی دو نفر
میترسند!

تیمهایی مثل کلمبیا درست لحظهای که باید با یک شلیک
کلیدی بدرخشند ،فقط ماشه را میچکانند و ...هیچ!
با آنها امیدوار به ضربات پنالتی باش��د.
جایی که پاشنه آشیلش��ان در تیررس
قرار میگرفت و حتی خودش��ان هم باور
کرده بودند که خ��دای فوتبال با پنالتی
نفرینشان کردهاست.
اما در شب درخشش سه ستاره تاتنهامی
ش��ان هری کین ،تریپیه و وی��ن دایر و
دروازهبانی که توانس��ت طلسم حذف در
ضربات پنالتی را بشکند ،از سد کلمبیایی
گذشتند که هنوز انگار زیر ساله موهای
کارل��وس والدراما ،جنون خوش��ایند رنه
هیگوئیت��ا و پنج گلولهای که تن آندرس
اسکوبار را شکافت قرار دارد.
فوتبال کلمبیا همیش��ه با مسائلی مثل

جناب آقای اتحاد

ریاست محترم بانک پارسیان

درگذشت فرزند عزیزتان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض
می نماییم ،از خداوند منان علو درجات برای آن مرحومه و صبر و
شکیبایی برای شما آرزومندیم.
حمیدرضا امانی

رئیس اتحادیه صنف خدمات کامپیوتر

ش��رطبندی ،مواد مخدر ،جنجال و البته
تکنی��ک و هیجان آمیخته اس��ت .حتی
در همی��ن ج��ام جهانی محمول��های از
لباسهای تیم ملی این کشور در روسیه
توقیف ش��د چ��را که داخ��ل آنها مواد
مخدر پنهان شده بود!
پابل��و اس��کوبار قاچاقچی مش��هور این
کشور که زمانی او را پدرخوانده فوتبال
سیاه کلمبیا لقب داده بودند ،خودش را
عاشق فوتبال میدانست.
پس��ر اس��کوبار میگوید :پ��درم با پول
قاچ��اق م��واد مخ��در ،زمی��ن فوتبال
میس��اخت تا جوانها آلوده مواد مخدر
نشوند!

ای��ن مهمتری��ن تصویری اس��ت که از
فوتبال کلمبیا در اف��کار عمومی وجود
دارد ،حتی بازیکن خوش تکنیکی مثل
خام��س رودریگز با چهره معصومانه هم
نتوانس��ت این چهره مخدوش را ترمیم

جناب آقای اتحـاد

درگذشت جانسوز فرزند گرامیتان را حضور شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال غفران و رحمت الهی
برای آن مرحومه و طول عمر و صبر و شکیبایی برای جنابعالی و
خانواده محترمتان مسئلت دارم.

هوشنگ معینوزیری

جناب آقای حاج فتح اهلل اتحاد

ریاست محترم بانک پارسیان شعبه سیرجان
مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای
آن مرحومه رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

همکاران بانک پارسیان شعبه سیرجان

آگهي استعالم عمومي شماره /97/4س
ش�رکت معدني و صنعتي گل گهر (س�هامي عام) در نظر دارد “س�اخت و نصب تابلو” خود را از

طریق استعالم عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت

اخذ اس�ناد اس�تعالم به آدرس الکترونیک�ي  WWW.GEG.IRمراجعه و اس�ناد مذکور را به

همراه فرم پرسش�نامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان -مناقصهها
دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات س�اعت  9الي  14روز ش�نبه م���ورخ  97/4/30در مح��ل
دفترکمیسیون مع�امالت مجتمع مي باشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

کند .آنها شب گذشته فوتبال پرشوری
را به نمایش گذاش��تند ام��ا به آن نه به
آن اندازه خوب که بتوانند به یک چهارم
صعود کنند.
میگوین��د از تفن��گ خال��ی دو نف��ر

میترس��ند؛ هم کسی که تفنگ را توی
دستش گرفته و میداند خالی است ،هم
کس��ی که تفنگ به طرفش نشانه رفته
و نمیداند تفنگ خالی اس��ت! تیمهایی
مثل کلمبیا همیشه با سر و صدا به جام

جناب آقای حاج محمود پویا
سرکار خانم فیروزآبادی

جهانی میآیند ول��ی انگار تفنگ خالی
دستشان اس��ت و درست لحظهای که
باید با یک ش��لیک کلیدی بدرخش��ند،
فقط ماشه را میچکانند و ...هیچ!
هی��چ البت��ه واژه منصفان��های نیس��ت
اما آنه��ا مثل خام��ه روی کیک فقط
مهمانی را ش��یرینتر میکنن��د ،اما در
نهایت بلعیده میش��وند .برای فتح جام
فقط فوتبال پرش��ور کفای��ت نمیکند،
همانط��ور ک��ه فقط دف��اع مطلق ،فقط
بازی غیرتمندانه ،فقط پاسکاری مطلق،
فقط داشتن ستاره کافی نیست.
ب��ه تیمهای��ی مث��ل بلژی��ک ،س��وئد،
روسیه ،کرواس��ی و اروگوئه نگاه کنید.
کمتر کس��ی برایشان ش��انس صعود به
ی��ک چهارم را قائل بود ام��ا در حالیکه
س��تارههای آرژانتی��ن ،اس��پانیا ،هلند،
ایتالیا ،پرتغال ،آلم��ان و  ...از تلویزیون
دارن��د ج��ام را دنبال میکنن��د ،آنها
ش��تابان به سمت افتخار میتازند .شاید
یک��ی از دالیل��ش این باش��د که تفنگ
خالی دستش��ان نگرفتند و یک «تیم»
ماندند».

برادر بزرگوارم

جناب آقای حاج فتح اهلل اتحاد

سرکار خانم حاجیه مهین التجائی

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما بزرگواران تسلیت
عرض مینمایم .ما را در غم خود شریک بدانید.

تسلیت قطره ایست در دریای اندوهتان .مارا در غم خود شریک بدانید.

جناب آقای

جناب آقای اکبر شهبا

رامین طغرلی

حاج فتح اهلل اتحاد

مصیب�ت وارده را ب�ه ش�ما و خان�واده محترمت�ان
تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند سبحان برای
آن مرحوم�ه غفران الهی و برای جنابعالی و خانواده
محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.
خداوند قرین رحمتش فرماید.

خانواده های جهانپور – مقیمی

کوثر گلستانی

معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی سیرجان

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند منان
علو درجات برای آن مرحوم و صبر جلیل
برای بازماندگان مسئلت داریم.

مدیریت شرکت
آریا ابنیه تخت جمشید

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره /97/9ع
ش�رکت معدني و صنعتي گل گهر (س�هامي عام) در نظر دارد "تجهیز رختکن س�النهاي
مجموعه ورزش�ي" خود را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید .لذا
کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اس�ناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR
مراجعه و اس�ناد مذکور را به همراه فرم پرسش�نامه ارزیابي تأمین کنندگان از قس�مت تأمین
کنندگان و مشتریان  -مناقصه ها دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات ساعت  9الي  14روز شنبه
م���ورخ  97/4/30در مح��ل دفترکمیس�یون مع�امالت مجتمع و ی�ا دبیرخانه دفتر مرکزی
تهران مي باشد .ضمن ًا بازدید از محل اجراي پروژه روز یکشنبه مورخ  97/4/24براي متقاضیان
بالمانع ميباشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

