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ورزش

 شماره 1157
 شنبه  15دی 1397

نگاه

نابغه شطرنج ایرانی
در کانون توجهات

دخت��ری ک��ه هنوز ۲۲
سالگیاش را هم جشن
نگرفت��ه ،ای��ن روزه��ا
ن��گاه همه جه��ان را به
خاطر نمایش تحس��ین
برانگیزش در رقابتهای
جهانی روس��یه به خود
جلب کرده اس��ت .سارا
خ��ادم الش��ریعه بعد از
ثب��ت افتخارات تاریخی
در رده جوانان با پش��تکار مثالزدنی به روزهای اوج خود رس��یده
اس��ت .این دختر ش��طرنجباز ایرانی در مس��ابقات جهانی سریع و
برقآسای روس��یه در مجموع با  ۲عنوان نایب قهرمانی و قهرمانی
باعث تحسین همه عالقهمندان به ورزش در ایران شد.
او درب��اره موفقیتهایش به ورزش س��ه گفت :موفقیت من حاصل
پش��تکار من اس��ت و خواستم اراده دختران ورزش��کار ایرانی را به
جهانی��ان ثابت کنم .او گفت :من تازه به ایران برگش��تم .برخی از
مسئوالن لطف داش��تند به فرودگاه آمدند و مردم نیز قدرشناسی
کردند و با پیامهای محبتآمیز خودش��ان مرا خوشحال کردند .جا
دارد از خانوادهام تش��کر کنم که مثل همیشه پشتیبان من بودند.
خادم الش��ریعه از برنامههای آیندهاش گفت و ادامه داد :مسابقات
آزاد جبلالط��ارق را در پیش دارم که آن هم به خاطر جوایزش از
س��طح باالیی برخوردار است .فکر میکنم من و دیگر شطرنجبازان
خودم��ان را ثاب��ت کردیم حاال نوبت مس��ئوالن ورزش اس��ت که
استعدادها را بیشتر شناسایی کنند.

مونا ملک پور
در جمع بسکتبالیست های برتر

مون��ا ملکپ��ور ورزش��کار نوج��وان
س��یرجانی توانس��ت در جمع نخبگان
ورزش اس��تان حاض��ر و در بی��ن
شرکتکنندگان به مرحله کشوری جام
برترینه��ا راه یابد .این بسکتبالیس��ت
نوجوان همش��هری هفتهی گذشته در
مراسمی که به همین منظور در اردبيل
با حض��ور محم��د كس��اييپور رئیس
فدراسیون برگزار شد جزو  ١٣نخبه برتر بسكتبال رده سنی متولد
 85-84معرف��ی و لوح تقدیر گرف��ت .ملکپور که با مربیانی چون
خاط��ره پورجعفرآبادي و مرضيه دولتآب��ادي کار کرده آرزو نمود
در مقاطع س��نی باالتر نیز بتواند افتخارات بیشتری برای استان و
شهرستانش کسب کند.

ملیحه اسفندیاری
سرپرست تیم اعزامی کاراته دختران
به مسابقات بین المللی تهران خبر داد:

کسب  16مدال
از رقابتهای
کاپ ایرانزمین
مریم کاظمی

مس�ابقات کاپ ایرانزمین در رشتهی
کارات�ه که چن�دی پیش ب�ا حضور 5
تیم خارجی و تیمهای ایرانی در سالن
معلم تهران با  500شرکتکننده برگزار
ش�د ،دختران سیرجان زمین در قالب
تیم اس�تان توانستند مدالهای رنگی
را تصاح�ب و ب�رای ش�هرمان افتخار

بیافرینن�د .به همین بهان�ه این هفته
با س�رکار خان�م ملیحه اس�فندیاری
سرپرس�ت تی�م اعزام�ی که خ�ود از
قهرمانان و مربیان همین رشته ورزشی
است گفتگوکردیم.
اس�فندیاری نداش�تن اسپانس�ر در
برنامههای ورزشی را مشکلی میداند
که همیشه گریبانگیر تیمهای مستقل
بوده اس�ت .این گفتگ�و را که در دفتر

نگارستان انجام شد با هم میخوانیم.
***
◄ درباره مسابقاتی که به تازگی پشت
سر گذاشتید بیشتر توضیح میدهید؟
مسابقات خوبی بود و خوشبختانه بچههای
ما در این دوره از رقابتها که  500ورزشکار
از ایران ،ازبکس��تان ،افغانستان ،ارمنستان،
کره و عراق ش��رکت کرده بودند توانستند
مدالهای ارزشمندی به گردن بیاندازند.

گروه ورزش :با انتخ�اب اعضای کانون مربیان
ای�ران ،قاس�م ش�هبا س�رمربی تی�م فوتبال
آرمانگهر بهعنوان بهترین مربی استان کرمان
انتخاب ش�د .او که موفق شد سال گذشته این
تیم را به دس�ته دوم بیاورد و با توجه به نتایج
این تیم در سال جاری و قهرمانی در نیم فصل
توانس�ت نظر کان�ون مربیان ای�ران را به خود
جلب و به این رتبه دست پیدا کند.
انتخ�اب مربی برتر برای هر اس�تان از س�وی
کانون مربیان کش�ور هر س�اله ب�ا جمعبندی
امتیازات می�ان تمامی مربی�ان فوتبال در هر

قاسمشهبا
بهترین مربی
استانکرمان شد

جناب آقای

امیرعلی

نعمتاللهی

◄ در چه ردههای سنی و چه سبکی
برگزار شد؟
در دو س��بک کات��ا و کمیت��ه و ردههای
س��نی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان ،امید و
بزرگساالن که تیم سیرجان در قالب تیم
اس��تان کرمان با  19کات��ا کار در تمامی
ردههای س��نی به مس��ابقات اعزام شد و
توانس��تیم  4طال 3 ،نق��ره و  9برنز (16
مدال) به دست آوریم.
◄ حامی یا اسپانسر هم داشتید؟
متأسفانه قضیهی اسپانسر همیشه برای ما
معضلی بوده و من در تمام  18سالی که به
عنوان مرب��ی کار میکنم موقع اعزام تیمها
همیشه عزا میگیریم .در این دور از مسابقات
هر چند که آقای فرماندار و نماینده محترم و
جناب دکتر فریدونی پور حمایتهایی کردند
ولی در نهایت هر کدام از ورزشکاران مجبور
ش��دند مقداری هم خودشان هزینه کنند و
این واقعاً برای ورزشکاران بسیار دشوار است.
امیدوارم روزی برس��د که ای��ن دغدغهها را
نداشته باشیم.
◄ ک�دام ورزش�کاران و مربی�ان در
مسابقات تهران همراه تیم بودند؟
سارا دهقان ،عاطفه عباسی ،فاطمه کوچکی
و س��ارا شکوهی که  4مدال طال گرفتند3 .
مدال نقره نیز آتنا موسوی ،فرشته تانوردی
و رومینا مس��توفی کسب کردند و  9مدال
برنز نیز توس��ط آرزو بادپیما ،س��ارا آرمند،
سارا محمودآبادی ،فرناز جهانشاهی ،فاطمه
جهانش��اهی ،ملین��ا محمدعلیپور ،طلیعه
علیپور ،النا مکیآبادی و سارینا جعفرآقایی
به دس��ت آمد .خودم بهعنوان سرپرس��ت
هم��راه تیم بودم و خانم نازیال مظهری نژاد
هم مربی تیم بود که از همهش��ان تش��کر

جناب سروان

معطنـی

فرمانده محترم پاسگاه انتظامی بلورد
بدینوس�یله از جنابعالی و همکاران گرامی

جه�ت برق�راری نظم و امنی�ت در منطقه و

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی به عن�وان یکی از فرزندان

ت�الش واف�ر در برقراری آرام�ش و نظم در

مرک�ز امور هماهنگ�ی ،ارتباطات و ح�وزه وزارتی آموزش و

و قدردانی را مینماییم.

موفق و پرتالش این دیار به سمت قائم مقام وزیر و سرپرست
پرورش را حضور شما و جامعه فرهنگیان شهرستان سیرجان

تبریک عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال بهروزی و موفقیت روزافزونتان را مسئلت مینماییم.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیرجان

آگهی مناقصه
نش صن
ع
ت
سی
رستوران آزاد دا گاه ی رجان

دانش�گاه صنعتی س�یرجان در نظر دارد در کنار س�لف س�رویس دانش�جویی ،یک
رس�توران آزاد دایر نماید .برای این منظور ،یک س�الن به فضای  525مترمربع واقع
در طبقه دوم مجموعه س�لف سرویس دانشگاه ،در اختیار پیمانکار واجدشرایط قرار
داده میش�ود .متقاضیان محترم میتوانند با مراجعه به دفتر روابط عمومی دانش�گاه
از تاری�خ  1397/10/17لغای�ت ( 1397/10/24س�اعات اداری) ،ضم�ن بازدید از فضا،
پیشنهاد خود را تحویل نمایند.

برنامه های فرهنگی و مذهبی کمال تش�کر

سیدمجتبی فروزنده
محمد بلوردی
سیدحمید هاشمی

میکنم که توانستند نام سیرجان و کرمان
را در مس��ابقاتی که تی��م های خارجی هم
بودند بلند کنند.
◄ از خودتان بگویید و سوابقی که در
این رشته دارید؟
من به این رش��ته از نوجوانی عالقه داشتم
و کار کردم .در سال  84قهرمانی کشوری
داش��تم و درمس��ابقات اس��تانی هم رتبه
آوردم .یک بار هم به تیم ملی دعوت شدم
ولی به علت پارگی مینیس��ک پا از صعود
جا ماندم .بعد از دوران بازیگری اس��تارت
مربیگری را زدم و ب��ه لطف خدا تا کنون
دوهزار شاگرد در  18سال مربیگری تربیت
ک��ردم که برخی از آنها ج��زو مقامآوران
استانی وکشوری بودهاند .همین اآلن یک
تیم حرفهای دارم متشکل از  16کاتاکار در
تمام ردههای سنی که بدون دریافت هیچ
ش��هریهای با آنها به صورت حرفهای کار
میکنم چون هدفم رشد این رشته ورزشی
است.
◄ و حرف آخرتان؟
قبل از حرف آخر میخواهم درباره کبدی
هم بگویم .این رش��ته حدود  1سال است
در س��یرجان راهاندازی ش��ده و در همین
م��دت کم در هیئت توانس��تهایم کارهای
خوب��ی بکنیم و در مس��ابقات کش��وری
ش��رکت و حائز رتبههای برتر ش��ویم .در
پایان و در قالب حرف آخر که پرس��یدید
جا دارد تشکر کنم از همسرم که همیشه
حامی من بوده و درتمام مسابقات با وجود
اعزامه��ا و دوری از خانه کمک من بوده و
همکاری کرده .همینطور تشکر میکنم از
مربیان و پیشکسوتانم که همیشه راهنمای
خوبی برای من بودهاند.

رده اعم از زنان ،مردان و تیمهای دسته دوم و
دسته اول صورت میگیرد و شهبا در حالی به
این عنوان دست پیدا میکند که مربیانی چون
دستنش�ان ،بگووی�چ و  ...در اس�تان حضور
داشتند .مراس�م تقدیر از مربیان برتر کشور،
دیروز ،جمعه با حضور مربیان و پیشکس�وتان
فوتب�ال ای�ران در مح�ل س�الن همایشهای
تاالر قلم در تهران برگزار ش�د .نگارستان این
موفقیت را به قاس�م ش�هبا مربی ک�م ادعای
س�یرجانی تبریک و برای وی آرزوی موفقیت
میکند.

جنابآقایمرتضیمسعودی
شهردار محترم هماشهر

به شکرانه سخاوت و مناعت طبع جنابعالی در زمینه رفع
مشکالت شهری هماشهر کمال تشکر و قدردانی را داریم.
از خدای متعال موفقیت شما را آرزومندیم.

جمعی از اهالی هماشهر

جناب سرهنگ نورعلی خلیفه
ارتق�اء درج�ه جنابعال�ی را به درجه س�رهنگ دومی تبری�ک گفته،
موفقیت و سربلندی شما را از خداوند منان خواستاریم.

رضا ،وحید و مجید محمودآقایی
وحید جعفرآقایی

جناب آقای

دکتر رضا احمدی

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس شورای
نظام دامپزش�کی اس�تان کرم�ان صمیمانه تبریک
عرض نموده و توفیق روزافزون جنابعالی را در جهت
پیشبرد اهداف عالیه از خداوند منان خواستاریم.

خانواده موسائی پور

آگهی فراخوان ثبتانم عضویت رد هیأت مدریه و بازرسی اتحادهیاهی صنوف
فیلم
ی
سی
ب
شه
ف
س
خ
آرا شگران مرداهن ،ع کاسان و رداران ،یاط و اپرچه روش ر تان رجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء زیرمجموعه اتحادیههای صنفی فوقالذکر میرساند
در ص�ورت تمایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرس�ی این اتحادیهها با در دس�ت
داش�تن اصل و کپی شناس�نامه ،کارت ملی ،پروانه کس�ب معتبر و مدرک تحصیلی

حداقل دیپلم (برای افراد فاقد س�ابقه هیأت مدی�ره) از تاریخ  97/10/18به مدت 15
روز کاری به اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرس�تان س�یرجان واقع در ابتدای بلوار

سردار جنگل مراجعه و یا از طریق سامانه ایرانیان اصناف ثبتنام نمایند.

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیههای صنفی شهرستان سیرجان

