Çorumspor’da kongre günü
Yeni sezonda TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta
mücadele edecek olan Yeni Çorumspor’un
Olaðan Genel Kurul’u bugün yapýlacak.
Rýfat KARA
Yeni Çorumspor’un Olaðan Genel Kurulu bugün saat 14.00’de
Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans

Abuzer'in
yeni adresi
belli oldu
Rýfat KARA
Yeni Çorumspor'un eski
futbolcularýndan Abuzer Gaffar Toplu, 3.Lig takýmý Karacabey
Belediyespor
ile anlaþma
saðladý.
20172018 sezonunda Yeni
Çorumspor'un formasýný giyen Abuzer
Gaffar Toplu'nun 20192020 sezonunda formasýný
giyeceði takým
belli oldu. Yeni Çorumspor'da
attýðý goller ile taraftarýn büyük beðenisini kazanan 28 yaþýndaki forvet oyuncusu Abuzer Gaffar Toplu, yeni sezon
için 3.Lig takýmý Karacabey
Belediyespor ile sözleþme imzaladý.

Salonu’nda yapýlacak. Çoðunluk
saðlanmamasý halinde ise ikinci
toplantý 9 Aðustos Cuma günü ayný
yer ve saatte gerçekleþtirilecek.
Genel Kurul’un gündem maddeleri ise þöyle; Açýlýþ ve yoklama,
Divan heyetinin oluþturulmasý,
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn
okunulmasý, Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçilmesi, dilek ve
temenniler, kapanýþ.
Fatih Özcan’ýn aday olmayacaðýný açýklamasýnýn ardýndan, önceki
gün adaylýðýný açýklayan iþ adamý
Orhan Özyol, sürpriz bir aday çýkmamasý halinde bugünkü kongrede
tek aday olarak seçime gidecek.

Orhan Özyol
Yeni Çorumspor’un mevcut baþkaný Fatih Özcan, bugünkü Genel Kurul’da aday olmayacaðýný açýklamýþtý.

Sabah kuvvet,
akþam taktik
Yeni Çorumspor’da ikinci etap hazýrlýklarý
dün yapýlan çift antrenman ile devam etti.
Aþýrý sýcaklara raðmen Kýrmýzý-Siyahlýlar hazýrlýklarýný yoðun tempoda sürdürüyor...

Yeni Çorumspor’un gençleri
Merzifonspor ile karþýlaþýyor
Bülent USLU
Yeni Çorumspor
U19 takýmý, bugün
Çorum'da BAL takýmý Merzifonspor ile
hazýrlýk maçýnda
karþý karþýya gelecek.
Yeni sezon hazýrlýklarýný antrenör
Ömer Özer nezaretinde Çorum'da yaptýðý antrenmanlarla
sürdüren Yeni Çorumspor U19 takýmý
yeni sezon öncesi ilk
ciddi sýnavýna bugün
Osmancýk Beledi-

Keþke
demeyelim!
Y

eni Çorumspor bence bugün tarihi bir kongreye
þahit olacaðýz. Genel kurul öncesi
kýrmýzý siyahlarda son günlerde
yaþananlarla alakalý bir kelam etmemiz gerekiyor.
Çok deðil, 24 Mayýs Pazar
günü Adana'da oynanan final maçýnda gördüklerim oradaki yaþanan sevinçleri hiç unutamam. Yeni Çorumspor baþkaný Fatih Özcan emeklerini kimse yabana atmasýn ama oradaki geliþmeler buralara nasýl geldi anlamadým.
Adana'da sevinen Belediye
Baþkaný, siyasi partilerin temsilcileri ve taraftarlardaki o Çorumspor'un birleþtirici gücünü gördük
ama maç bitti her þey bitti!
Yeni sezon yapýlanmasý geldi
çattý herkes gardýný aldý bekliyor
buna anlam vermekte zorlanýyorum. Bu süreç zarfýnda kimse ben
ne yaptým demedi herkes hatalý
birini buluyum da resmen yýkýlýyým ona dedi.
Bence buna gerek yoktu aslýnda yapýlacak belli, Yeni Çorumspor ne yapmak istiyor, þehirden
beklentisi ne, þehir ne verecek takýma protokol anlamýnda, Yeni
Çorumspor ne kazanacak!
Burada yönetimsel yapýlan hatalarda var þehrin önde gelenlerinin de yapmýþ olduðu hatalarda
var ama bana soracak olursanýz,
bu ortam bir daha yakalanmayabilir! Çevremizde çok örneði var.

Amasya,
Buradan Sayýn Ahmet Sami
Ceylan'a sesleniyorum þehrin önde gelenlerinden biri olarak bu iþe
el atmasý lazým! Çünkü bu takým
düþerse herkes düþer. Çok zor deðil bir yerde toplanýp ne yapýlacak
denmesi keþke demeyelim sonra!
Ama bir türlü beklenen geliþmeler yaþanmýyor.
Gönül ister ki, tarihinde ilk
kez 2.Lig'e çýkmýþ takýma herkesin destek vermesidir!
Gönül ister ki, 1970 ve 1990'lý
yýllar arasýnda Çorum'da heyecanýn adý olan Çorumspor ruhunun
tekrar alevlendiði bu günlerde heyecanýmýz tükenmesin!
Gönül ister ki, Çorumspor ruhunu tekrardan Çorum'a kazandýran Fatih Özcan'ýn devam etmesi!
Gönül ister ki, Fatih Baþkan'ýn
bu görevi sürdürmesi halinde, arkasýnda Vali, Belediye Baþkaný,
Milletvekilleri ve Çorum'un
önemli iþ adamlarý da yanýnda
dursun!
Gönül ister ki, Yukarýda sýraladýðým etkenlerin oluþabilmesi
için de Fatih Baþkan ve yönetimi
de söylemlerine dikkat etsin!
Gönlüm bundan yana, ama
gel gör ki gerçekler acý!
Bugün yapýlacak Genel Kurul'da umarým þahýslardan ziyade
kazanan Çorumspor olur.
Görelim mevlam neyler, neylerse güzel eyler!

yespor'un muhtemel
rakipleri arasýnda yer
alan Merzifonspor
karþýsýnda çýkacak.
Yeni Çorumspor
U19 takýmý ile Merzifonspor arasýnda
oynanacak karþýlaþma 1 No'lu Sentetik
Saha'da oynanacak.
Saat 17.00'de baþlayacak mücadelede
Abdulkadir Atak düdük çalarken, Nuriye
Çýnar ve Tunahan
Býçakcý ise yardýmcý
hakem olarak görev
alacak.

Ömür SOYTEMÝZ
Yeni sezon hazýrlýklarý
kapsamýnda ikinci etap hazýrlýklarýna önceki gün start
veren Yeni Çorumspor dünü çift antrenman yaparak
tamamladý.
Teknik Direktör Bahri
Kaya nezaretinde gerçekleþen günün ilk antrenmaný
gruplar halinde saat 09.00
ve 10.00’da salonda kuvvet
çalýþmasý þeklinde geçti.
Akþam saat 17.30’da
Tesisler 1 No’lu Saha’da
gerçekleþen günün ikinci
antrenmaný ise ýsýnma hareketleri ve düz koþular ile
baþlarken, 5’e 2 pas çalýþmasý ile devam etti. Son
bölümde yarý sahada taktik
çalýþma yapan Kýrmýzý-Siyahlýlar açma germe hareketleri ile antrenmaný tamamladý.

Sabah antrenmaný salonda kuvvet çalýþmasý þeklinde geçti.

Rýfat KARA
rifat.kara@hotmail.com

TOP GENEL KURUL’DA!
Ö

nceki gün Yeni Çorumspor Baþkanlýðý için Orhan Özyol adaylýðýný
resmen açýkladý.
Açýkladý ama "Fatih Özcan aday olursa
adaylýðýmý çekerim" söylemleriyle de kafalarý karýþtýrdý.
Daha önceki Çorumspor Genel Kurullarýnda az çok nelerin olacaðýný kestirebiliyorduk ama bugün yapýlacak Genel Kurul'da
nelerin olacaðý aklýmýn ucunu býrakýn, altýncý hislerimin dürtülerini bile kabartmýyor
tahmin yapma konusunda.
Son dakika Baþkan Özcan ben varým
da diyebilir!
Ciddi ciddi aday olmaz, koltuðu Özyol'a
devredebilir!
Ya da sürpriz bir baþkan adayý çýkýp Yeni Çorumspor'a talip olabilir!
Bakalým neler olacak!
Eskiden kongre olduðu zaman bunun

heyecaný 15 gün öncesinden baþlardý!
Adaylar açýklama üstüne açýklama yapar, Çorumspor'u daha ileriye taþýyacak projelerinden bahsettikçe heyecan ikiye katlanýrdý vs vs…
Þimdi bakýyoruz o heyecanýn hiç biri
yok!
Aksine kaos üstüne kaos!
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn
ile Çorumspor Baþkaný Fatih Özcan'ýn gerek
sosyal medya, gerekse basýn üzerinden aþýklarý aratmayacak atýþmalarý!
"Fatih Özcan yoksa bizde yokuz" gibi
söylemleri ile Çorumspor armasýný hiçe sayan taraftar sayýsýnýn artmasý gibi eylemlerin
yaþanmasý üzüntü veren geliþmeler olarak
dikkat çekiyor!
Oysa ki,
Uzun yýllar sonra 3.Lig bataklýðýndan
kurtulup 2.Lig'e terfi eden bir þehrin taký-

mýnda bu geliþmelerden ziyade, 1.Lig'e nasýl
terfi edebiliriz gibi eylemlerin olmasý gerekmiz miydi?
Fatih Özcan'ýn belediyeden istediði 5 talebe karþýlýk, Aþgýn'ýn size 5 yetmez, buyurun 8 vereyim demesi gerekmiz miydi?
Ahmet Ahlatcý’dan sonra Çorum'un önde gelen isimlerinin sýraya geçip Çorumspor'a bende destek vereceðim demesi gerekmiz miydi?
Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn "Çorumspor için
toplantý organize edelim ne yapýlacaksa en
iyisini yapalým" söylemlerinden sonra toplantý tertip edilip Çorumspor için en iyisini
tartýþmak gerekmiz miydi?
Yiðidi öldürelim, ama hakkýný da verelim!
Fatih Özcan, unutulmaya yüz tutmuþ
Çorumspor sevdasýný uzun yýllar sonra bu
þehire aþýladý!
Bunu kimse yok sayamaz!
Amma ve lakin!
Sayýn baþkanýn bu sevgiyi aþýladýktan
sonra sert bir üslup kullanarak makamlarý ve
kiþileri hedef almasý ve devamýnda yaþanan
geliþmelerde de hata yaptýðý gerçeðini de
kimse deðiþtiremez.
Þimdi bugün yapýlacak genel kurul öncesi herkes þapkasýný önüne koymalý ve kara
kara düþünmeli!
Bugün Fatih Özcan giderse Yeni Çorumspor ne kaybeder?
Orhan Özyol seçilmesi halinde Yeni Çorumspor ne kazanýr?
Top Genel Kurul'da!

