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افشاگری آقای گل لیگ فوتسال درباره حاشیههای تیم قهرمان
ملی پوش تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان بعد از اتمام لیگ از حواشی عجیب این تیم
پرده برداشت ...
فوتبال دسته دوم کشور

برق جدید شیراز با دست پر
از گیالن بازگشت

تیـم برق جدید شـیراز در مرحله پایانـی رقابت های
فوتبـال دسـته دوم کشـور تیـم دامـاش گیلان را
شکسـت داد و بـا دسـت پـر از گیلان بازگشـت.
بـه گـزارش ایرنـا در این بـازی که عصر پنجشـنبه
از هفتـه دوم گـروه یـک این رقابت ها در ورزشـگاه
شـهید عضـدی شهرسـتان رشـت مرکـز اسـتان
گیلان برگـزار شـد ،تیم برق دسـت بـه کار بزرگی
زد و تیـم میزبان را با یک گل شکسـت داد و با سـه
امتیـاز شـیرین گیالن را تـرک کرد.
تیـم برق در نیمـه نخسـت در دقایـق ابتدایی بازی
تحـت فشـار تیـم میزبـان قـرار گرفـت ،امـا بـه
تدریـج شـاگردان وحیـد رضایی سـرمربی تیم برق
بـازی را بـه تعـادل کشـیدند و در دقیقـه  35هم با
ضربه سـعید مرتضوی به گل رسـیدند و سـر انجام
نیمـه نخسـت را بـا پیروزی بـه رختکـن رفتند.
امـا در نیمـه دوم ،تیـم میزبـان بـرای جبـران گل
خـورده بـا یـک ترکیـب هجومـی وارد زمین شـد و
در دقیقـه  60تیـم داماش صاحب یـک ضربه پنالتی
شـد امـا ضربـه مجیـد هوتـن بـه تیـر دروازه برق
اصابـت کرد تـا میزبـان از رسـیدن بـه گل محروم
شو د .
در ادامـه بـازی نیـر تیم داماش دسـت بـه حمله زد
امـا بـازی خـوب و منطقـی برقـی ها سـبب شـد تا
آنهـا بـه گل نرسـند و در دقیقـه  90بـازی در حالی
کـه داور مسـابقه ،هشـت دقیقـه وقـت تلـف شـده
اعلام کـرده بود ،بـاز هم تیـم میزبـان صاحب یک
ضربـه پنالتـی شـد و ایـن بـار نیـز واکنـش خـوب
حـق شـناس دروازبان تیم برق سـبب شـد تـا تیم
دامـاش نتوانـد بـه گل مسـاوی برسـد و در نهایت
یـک صفـر مغلوب شـدند.
هـم اینـک در گـروه یـک ،تیم بـرق شـیراز پس از
 2بازی با سـه امتیـاز در رده دوم جدول ایسـتاد ،در
ایـن گـروه تیـم شـهرداری کاشـان بـا یـک بازی
کمتـر و بـا سـه امتیاز بـا تفاضـل گل بهتـر در صدر
قرار دارد.
مرحلـه پایانی فوتبال دسـته دوم کشـور با شـرکت
 12تیـم در  2گـروه برگـزار مـی شـود و در پایـان
تیـم های نخسـت هـر گـروه جـواز صعود بـه لیگ
دسـته اول در سـال  96را کسـب خواهنـد کرد.
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گواردیوال موناکو را دست کم گرفت
قهرمان جام جهانی و جام ملتهای اروپا معتقد است که پپ گواردیوال با دست کم گرفتن
موناکو از لیگ قهرمانان اروپا به همراه تیمش حذف شد ...

وقتی همه فقط معروف را میبینند

در فصــل  ۹۵لیــگ برتــر والیبــال همــواره شــاهد
رفتارهــای غیرحرفــه ای از ســوی بازیکنــان بودیــم.
بازیکنانــی کــه بیشــتر آنهــا ملیپــوش هســتند و
البتــه بــا تجربــه.
بــه گــزارشایســنا ،لیــگ برتــر والیبــال ایــران
ســرانجام بــا قهرمانــی تیــم بانــک ســرمایه بــه
پایــان رســید ،تیمــی کــه در دوره قبــل ایــن
رقابتهــا نیــز بــه مقــام قهرمانــی رســیده بــود.
یکــی از نکاتــی کــه در بیشــتر بازیهــای لیــگ
شــاهد آن بودیــم حواشــی مربــوط بــه مســائل
اخالقــی و انضباطــی بــود.
بارهــا و بارهــا حواشــی بــه دلیــل اعتــراض هــای
نامناســب بازیکنــان و مربیــان بــه داوری ،فحاشــی
تماشــاگران ،اســتفاده از الفــاظ نامناســب و
بحثهــای میــان بازیکنــان در زیــر تــور ایجــاد
شــد .اتفاقهایــی کــه بینظمــی در لیــگ برتــر
ایجــاد کــرد و گاهــی هــم برخــورد مناســب بــا آن
صــورت نگرفــت و باعــث شــد ایــن موضــوع تکــرار
شود.
ســعید معــروف ،کاپیتــان تیــم پیــکان جــزو
بازیکنانــی بــود کــه اعتــراض هایــش بیشــتر از همــه
بــه چشــم آمــد امــا همــه فقــط معــروف را دیدنــد.
امیــر حســینی بازیکــن تیــم شــهرداری تبریــز در
یــک بــازی جنجالــی برابــر هــاوش باعــث بــروز
اتفاقــات عجیبــی شــد .در طــول لیــگ اتفاقــات
عجیــب از ســوی بســیاری از بازیکنــان دیــده شــد
امــا خیلــی هــا آن را نادیــده گرفتنــد .اتفاقهایــی
کــه از لحــاظ نامناســب بــودن کــم از رفتارهــای
ســعید معــروف نداشــت.

در حالــی کــه در دنیــای حرف ـهای ورزش مصاحبــه
بــا خبرنــگاران در پایــان بــازی امــری عــادی اســت
و جــزو وظایــف بازیکنــان محســوب میشــود امــا
در لیــگ برتــر ایــران خبــری از ایــن اتفــاق نبــود.
در فینــال رقابتهــای شــطرنج قهرمانــی جهــان
مگنــوس کارلســن بــه دلیــل تــرک نشســت خبــری
بــا جریمــه رو بــه رو شــد ولــی در لیــگ برتــر

صحبــت بــا خبرنــگاران و رســانهها لطــف بــه آنهــا
بــه شــمار میآیــد.
ابــن موضــوع بیشــتر در میــان بازیکنــان ملیپــوش
دیــده میشــود ،بازیکنانــی کــه بیشــتر از بقیــه
در رقابتهــای بینالمللــی شــرکت کردنــد و
می دانند قواعد و قوانین چگونه است.
"خســتهام ،مصــدوم هســتم ،پــرواز داریــم ،صحبــت
نمیکنــم ،فعــا نمــی خواهــم صحبــت کنــم"

الریاضی حریف پتروشیمی در فینال غرب آسیا
تیم بسکتبال الریاضی لبنان با غلبه بر نفت آبادان به فینال رقابتهای غرب آسیا رسید.
بـه گـزارش ایسـنا ،در دیگـر دیـدار مرحلـه نیمـه نهایـی رقابتهـای بسـکتبال باشـگاههای غرب
آسـیا ،نفـت آبـادان بـه مصـاف الریاضی لبنـان رفـت و همانند مرحلـه گروهـی برابر این تیـم باخت
و از رسـیدن بـه فینـال بازمانـد .الریاضـی در این مسـابقه  ٧٤بـر  ٦٤نماینـده ایران را بـرد و حریف
پتروشـیمی در مسـابقه نهایی شـد تـا فینـال دوره قبل مسـابقات تکرار شـود.
پتروشـیمی کـه مدافـع عنـوان قهرمانـی در ایـن تورنمنت
اسـت ،در مرحلـه گروهی برابـر نماینده لبنـان باخته و حاال
فرصـت دارد تـا بـا انتقـام از عنـوان خـود نیـز دفـاع کند.
دیـدار ردهبنـدی این مسـابقات کامال ایرانی و بین شـیمیدر
و نفـت آبـادان برگزار میشـود.
بـا توجه بـه اینکه هر کشـور یـک سـهمیه از باشـگاههای
آسـیا را کسـب میکند ،در کنـار پتروشـیمی و الریاضی تیم
سـریت راماهلل فلسـطین که پنجم شـده سـهمیه گرفت.

آن سو
دسایی:

گواردیوال موناکو را دست کم گرفت

قهرمــان جــام جهانــی و جــام ملتهــای اروپــا معتقــد اســت کــه
پــپ گواردیــوال بــا دســت کــم گرفتــن موناکــو از لیــگ قهرمانــان
اروپــا بــه همــراه تیمــش حــذف شــد.
بــه گــزارشایســناوبــه نقــل از اکیــپ ،مارســل دســایی کــه بــه
همــراه تی ـمملــی فرانســه موفــق شــد قهرمــان جــام جهانــی  ۹۸و
یــورو  ۲۰۰۰شــود ،دربــاره صعــود موناکــو و حــذف ســیتی از لیــگ
قهرمانــان اروپــا اظهــار نظــر جالبــی کــرد.
موناکــو در حالــی منچسترســیتی را حــذف کــرد کــه در بــازی رفــت
بــا نتیجـه دور از انتظــار پنــج بــر ســه شکســت خــورد ،ولــی در بــازی
برگشــت آن را جبــران کــرد و توانســت بــا نتیج ـه ســه بــر یــک ضمــن جبــران نتیج ـه دیــدار رفــت بــا
قانــون گل زده در خانــه حریــف بــه مرحلــه بعــدی نیــز راه یابــد.
مارســل دســایی دربــاره حــذف ســیتی از لیــگ قهرمانــان اروپــا ،گف ـت :مــن فکــر میکنــم گواردیــوال
کمــی عــوام فریبــی میکنــد .ایــن کــه یحیــی تــوره را در میانههــای زمیــن قــرار نــداد نشــان میدهــد
کــه او مــی خواســت برنــده ایــن بــازی شــود .گواردیــوال ایــن نگــرش را دارد ،ســرمربی منچسترســیتی
عاشــق فوتبالــی اســت کــه بــرد و باخــت داشــته اســت .موناکــو در مجمــوع دو بــازی ثبــات بیشــتری از
خــود نشــان داد و بــه نظــرم شایســته صعــود بــه مرحلــه بعــد بــود.
دســایی ادامـه داد :مــن فکــر میکنــم کــه گواردیــوال کامــا تیــم حریــف را دســت کــم گرفــت و همیــن
موضــوع باعــث شکســتش شــد .او بازیکنــان بــا کیفیتــی در تیمــش در اختیــار دارد ،امــا فکــر میکنــم کــه
او کار را تمــام شــده میدانســت و بنابرایــن بــه همیــن دلیــل برابــر موناکــو شکســت خــورد .مــن فکــر
میکنــم کــه موناکــو بهتریــن فوتبــال ممکــن را برابــر منچسترســیتی ارائــه داد و امیــدوارم کــه آنهــا در
مرحلــه بعــد ایــن رقابتهــا نیــز موفــق شــوند ،چــرا کــه مدتهاســت موفقیــت یــک تیــم فرانســوی را
در لیــگ قهرمانــان اروپــا شــاهد نیســتیم کــه امیدواریــم امســال ایــن رونــد تمــام شــود و موناکــو نماینــده
شایســته ای بــرای فوتبــال فرانســه باشــد.

از جمالتــی اســت کــه بازیکنــان بعــد از بــازی
در پاســخ درخواســت خبرنــگاران بــرای مصاحبــه
میگوینــد .البتــه بایــد ایــن موضــوع را در نظــر
گرفــت کــه ایــن جمــات گاهــا میتوانــد درســت و
حــق بازیکــن باشــد ،امــا تکــرار چندبــاره آن نشــان
دهنــده بهانــه بــودن ایــن موضــوع اســت .قاعدتــا
زمانــی رخ میدهــد کــه یــک بازیکــن بعــد از بــازی
دشــواری کــه پشــت ســر گذاشــته نتوانــد صحبــت
کنــد و بایــد ایــن حــق را بــرای او قائــل شــد.
برخــی از بازیکنــان و تیمهــا بعــد از شکســت اصــا
هیــچ صحبتــی انجــام ندادنــد و مربیانشــان حتــی بــه
نشســت بعــد از بــازی هــم نیامدنــد .بــرای مثــال در
فینــال لیــگ برتــر هیــچ یــک از بازیکنــان پیــکان
بعــد از شکســت برابــر بانــک ســرمایه بــه منطقــه
مصاحبــه نیامدنــد .بازیکنانــی کــه یــاد گرفتهانــد
زمــان باخــت از صحبــت کــردن فــرار کننــد.
وضــع قانونــی از ســوی ســازمان لیــگ فدراســیون
والیبــال بــرای ایــن موضوع شــاید بتواند کمــک کند.
ســازمان لیگــی کــه بســیاری از برنامههــای مهــم
بــرای اجرایــی کــردن در لیــگ را از یــاد بــرده اســت.
عــاوه بــر برخــورد نامناســب بــا خاطیــان ،ســازمان
لیــگ والیبــال در فصــل  ۹۵ســال بــدی را از لحــاظ
بینظمــی ،بیبرنامگــی و اجــرای قوانیــن پشــت
سرگذاشــت .ســازمان لیــگ بایــد عــاوه بــر
جریمــه کــردن بازیکنــان رفتــار درســت را هــم بــه
آنهــا آمــوزش بدهــد تــا در طــول فصــل کمتر شــاهد
رفتارهــای ناشایســت بازیکنــان باشــیم .بازیکنانــی
ل حاضــر نماینــده ایــران در رقابتهــای
کــه در حــا 
بیــن المللــی هســتند و یــا در آینــده خواهنــد بــود.

هیات اسکواش فارس رتبه
نخست کشور را کسب کرد
رئیـس هیـات اسـکواش فـارس گفـت :ایـن هیـات
در سـال  95بـر اسـاس ارزبابـی فدراسـیون در رتبـه
نخسـت کشـور قـرار گرفـت.
علـی طباطبایـی ،پنجشـنبه در گفت و گو بـا ایرنا افزود:
هیات اسـکواش فـارس در ایـن ارزیابی بـا  716امتیاز
حائز رتبه اول شـد.
وی اضافـه کـرد :پـس از فارس ،اسـتان تهـران عنوان
دوم را کسـب و اصفهـان هم جایگاه سـوم را از آن خود
کر د .
طباطبایـی ادامـه داد :همچنین مهـدی مختاری از فارس
به عنوان داور برتر آسـیا در سـال  95معرفی شـد.

مدافع تیم ملی مترجم شد

بازیکن جدید در تمرین و لبخند کیروش به حاضران
تمریـن تیـم ملـی فوتبـال در ورزشـگاه آزادی و در
غیبـت کادر ایرانـی تیـم ملـی برگزار شـد.
بـه گـزارشایسـنا ،نخسـتین جلسـه تمرینـی تیم
ملـی فوتبـال ایـران بـرای دو دیـدار مهـم در مقابل
چیـن و قطر در انتخابـی جام جهانی  ۲۰۱۸روسـیه
دیروز از سـاعت یـازده در ورزشـگاه آزادی با حضور
 ۱۹بازیکـن و در غیبـت کادر فنـی ایرانـی تیـمملی
فوتبـال برگزار شـد.
در ایـن تمریـن هیچکـدام از مربیـان ایرانـی مانند
جـواد نکونـام ،مـارکار آقاجانیـان و افشـین پیروانـی سرپرسـت و آریـن قاسـمی مترجـم تیـمملی و
اعضـای رسـانهیی حضـور نداشـتند .همچنیـن دن گاسـپار ،مربـی دروازهبـان تیـمملـی نیـز در ایـن
تمریـن غایـب بود.
سایر مربیان خارجی اوسیانو کروز ،دیگو مارکو ،سباستین و میکاییل و  ...حضور داشتند.
بـرای ایـن اردوی تیـمملـی  ۱۹بازیکـن بـه اردو دعـوت شـده بودنـد کـه احسـان پهلـوان بـه دلیل
حضـور در مراسـم عروسـی خود بـا اجازه کادر فنـی اردوی تیـمملی را ترک کـرد ولی دانیـال ماهینی،
مدافـع راسـت اسـتقالل خوزسـتان به ایـن اردو دعوت شـد و تعـداد بازیکنـان کمـاکان روی عدد ۱۹
باقـی ماند.
در ایـن تمریـن امیـد ابراهیمی ،وریا غفـوری ،عـزتاهلل پورقاز ،مهدی ترابـی ،علیرضـا بیرانوند ،محمد
انصـاری ،سـید جلال حسـینی ،مهـدی طارمـی ،وحید امیـری ،رامیـن رضاییان ،احسـان حـاج صفی،
دانیـال ماهینی ،رشـید مظاهـری ،پژمـان منتظری ،مرتضـی پورعلی گنجی ،ساسـان انصاری ،مسـعود
ابراهیـمزاده ،مرتضـی تبریـزی و محمدرضـا اخباری حضور داشـتند.
پـس از انجـام تمریـن کششـی و گرم شـدن بدنهـا کارلوس کـیروش بازیکنـان را به وسـط زمین
فـرا خوانـد و بـه مـدت  ۱۰تـا ۱۵دقیقه بـا آنها گفتوگـو کرد.
پـس از ایـن بازیکنـان فریـاد بلندی سـر دادنـد و هر کـدام در گوشـهای از زمیـن زیر نظـر مربیان به
تمرینـات پرداختند.
سـه دروازهبـان تیـمملی فوتبـال در غیبت دن گاسـپار زیر نظـر دیه گو بـه تمرین پرداختنـد .همچنین
وریـا غفـوری کـه بـا مصدومیـت جزئی مواجه اسـت ،بـه همـراه سباسـتین دور زمین مشـغول دویدن
شد .
علاوه بـر غفـوری ،دانیـال ماهینـی بازیکـن اسـتقالل خوزسـتان که بـا تاخیـر در این تمریـن حاضر
شـده بـود ،بالفاصلـه پـس از ورود بـه زمین بـه همـراه میکاییل ،دسـتیار خارجـی کارلـوس کیروش
شـروع بـه دویـدن کرد.
پانـزده بازیکـن دیگـر تیمملـی فوتبال ایـران در گوشـهای از زمین زیر نظـر مارکو ،مربی بدنسـاز تیم
ملـی تمرینـات را پیگیـری کردند .در این بخـش و در غیبت آرین قاسـمی ،پژمان منتظـری کار او را بر
عهـده گرفت و صحبتهـای مارکو را بـرای بازیکنـان ترجمه کرد.
اکثـر بخشهـای ایـن تمریـن بـر روی کار بـا توپ و پاسـکاری با سـرعت بـاال بود کـه مارکـو تاکید
زیـادی بـر روی این موضوع داشـت.
سـرمربی تیـمملی فوتبـال ایران نیز بـا دقت باالیی تمریـن دیروز را زیر نظر داشـت و کار دسـتیاران
و بازیکنانـش را نظـاره میکـرد و هـر از چنـد گاهـی پس از شـوخی بازیکنـان لبخندی را بـه حاضران
تمرین تحویـل میداد.
نکتـه جالـب در تمریـن دیروز نونـوار شـدن بازیکنان بود و پـس از دو ماه بـا لباسهای جدیـد تمرین
کردند.
در ادامـه کـیروش همـه بازیکنـان را بـه بخـش شـمالی زمیـن بـرد و در آن جـا بـه کارهـای گروهی
پرداختنـد .سـپس بازیکنـان به سـمت جنوبی زمین چمـن منتقل شـدند و در این بخش سـرمربی تیم
ملـی فوتبـال خـودش تمرینـات را زیر نظـر داشـت و دسـتیارانش او را نظـاره میکردند.
در بخشـی از ایـن تمریـن یکـی از بازیکنـان تـوپ را مقابـل محوطـه شـش قـدم سـانتر میکـرد تا
بازیکـن دوم دروازه را بـاز کنـد.
در تمریـن دیـروز اکثـر رسـانههای نوشـتاری و تصویری حضور نداشـتند و تنهـا دو رسـانه در تمرین
حاضر شـده بودند.
در ادامـه بازیکنـان بـه انجـام بازی درون تیمی مشـغول شـدند و در همیـن حال ،زمان پوشـش خبری
و تصویـری تمریـن بـه اتمام رسـید و از آن پس بازیکنان پشـت درهای بسـته به تمریـن ادامه دادند.

افشاگری آقای گل لیگ فوتسال درباره
حاشیههای تیم قهرمان

ملـی پـوش تیـم فوتسـال گیتـی پسـند اصفهـان بعد
از اتمـام لیـگ از حواشـی عجیـب ایـن تیـم پـرده
برداشـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،مهـدی جاویـد ملیپـوش تیـم
فوتسـال گیتـی پسـند اصفهـان در فاصله چهـار هفته
تـا پایـان لیـگ ،از سـوی رضا لک کنار گذاشـته شـد
و بـا وجـود اینکـه آقـای گلی مسـابقات را هم کسـب
کـرده بـود ،در جشـن قهرمانـی گیتی پسـند شـرکت
نکر د .
جاویـد در گفتوگـو بـا ایسـنا ،دربـاره اتفاقـات و

آقـای گل لیـگ همچنیـن بـا اشـاره بـه صحبتهای
رضـا لـک مبنـی بـر اینکـه برخـی بازیکنـان تیـم از
رفتارهـای جاویـد ناراحـت بودند گفت :خیلی دوسـت
دارم بـه جـای اینکه لک دو پهلو صحبـت کند ،بگوید
جاویـد چـه مشـکل اخالقـی داشـته اسـت .مـن اگـر
مشـکل اخالقی داشـتم که هشـت سـال در تیم ملی
دوام نمـی آوردم .چطـور بـه خـودت اجـازه میدهـی
کـه مـرا زیـر سـوال ببـری؟ یکـی از مشـکالت مـن
در گیتیپسـند سـر تعویـض شـدن بـود .زمانـی کـه
میخواسـتم داخـل زمیـن بـروم ،مورنـو برزیلـی مـرا

خانه تکانی  ۱۰۰میلیون یورویی در منچسترسیتی

پــپ گواردیــوال میخواهــد بــا بودجــهای کالن
منچسترســیتی را بازســازی کنــد.
ب ـه گــزارشایســناوبــه نقــل از ســاکرنت ،منچسترســیتی
بــا هدایــت پــپ گواردیــوال در ایــن فصــل نــاکام بــود و
برابــر موناکــو در لیــگ قهرمانــان اروپــا شکســت خــورد و
از رقابتهــا کنــار رفــت .تیــم گواردیــوال در لیــگ برتــر
نیــز بعیــد اســت کــه بتوانــد بــه قهرمانــی برســد و بــه نظــر
میرســد کــه یــک فصــل نــاکام در انتظــار ایــن مربــی
پرافتخــار اســپانیایی اســت .رســانههای انگلیســی خبــر دادنــد کــه گواردیــوال قصــد دارد خانــه تکانــی
اساســی در ســیتی داشــته باشــد و چندیــن بازیکــن را در تابســتان از تیــم کنــار خواهــد گذاشــت.
بنابــر گفت ـه رســانههای انگلیســی ایــن انتظــار م ـیرود کــه بیــش از  ۱۰بازیکــن از منچسترســیتی جــدا
شــوند کــه اغلــب بازیکنــان پــا بــه ســن گذاشــتهای هســتند کــه امســال در ســیتی جایــگاه چنــدان
ثابتــی نداشــتند.پابولو زابالتــا ،مدافــع آرژانتینــی کــه بــه ســالهای پایانــی دوران فوتبالــی خــودش نزدیــک
میشــود یکــی از ایــن بازیکنــان اســت .در کنــار او ونســان کمپانــی ،مدافــع همیشــه مصــدوم ســیتی،
ویلــی کابایــرو  ،دروازهبــان دوم ایــن تیــم و همیــن طــور افــرادی همچــون یحیــی تــوره ،باکالــی ســانیا،
خســوس نــاواس  ،گائــل کلیچــی  ،از جملــه ایــن بازیکنــان هســتند.
همچنیــن بــه نظــر میرســد کــه ســرخیو آگوئــرو نیــز در تابســتان ســیتی را تــرک کنــد و بــه تیمــی
دیگــر ملحــق شــود.
گواردیــوال در فصــل نخســت نیــز چندیــن بازیکــن را از تیــم کنــار گذاشــت کــه از جملــه آنهــا میتــوان
بــه ســمیر نصــری و مانــگاال اشــاره کــرد.
پــپ گواردیــوال انتظــار دارد کــه بیــش از  ۱۰۰میلیــون یــورو از فــروش ایــن بازیکنــان نصیــب باشــگاه کنــد
و در ادامـه بــا خریــد چنــد بازیکــن کیفیــت فنــی تیمــش را بــاال ببــرد.
منچسترســیتی در حــال حاضــر در لیــگ برتــر و جــام حذفــی حضــور خواهــد داشــت .آنهــا بایــد در بــازی
ایــن هفت ـه خــود کــه روز یکشــنبه برگــزار میشــود در لیــگ برتــر پذیــرای لیورپــول باشــند و در ادام ـه
در جــام حذفــی برابــر آرســنال بــازی خواهنــد داشــت.

آیین تجلیل از دست اندرکاران هیات ژیمناستیک استان برگزار شد
طی مراسمی آیین تقدیر و تجلیل از فعاالن و دست اندرکاران هیات ژیمناستیک استان
فارس برگزار شد ...

حواشـی گیتـی پسـند در فصلـی کـه گذشـت اظهـار
کـرد :مـن صادقانـه صحبت میکنـم و هیـچگاه اهل
بزرگنمایـی و زیـرآب زدن نبـودهام .اوایـل فصـل
شـرایط در گیتیپسـند خـوب بـود و از اینکـه در ایـن
تیـم بـازی میکـردم،لـذت میبـردم امـا مشـکالتی
پیـش آمـد کـه کار را سـخت کـرد .مـا چهـار هفتـه
ابتدایـی لیـگ را بردیـم و سـپس بـا تیم ملـی به جام
جهانـی رفتیـم .بعـد از بازگشـت در قزویـن بـه بـرد
قاطع رسـیدیم .در مسـیر برگشـت به مـن گفتند یکی
از دوسـتان بـاالی سـکو گفتـه بچههـا باهم مشـکل
دارنـد .همانجـا ذهنم مشـغول شـد چـون واقعـا هیچ
مشـکلی نبـود .بعـد از بـازی بـا شـهرداری سـاوه هم
کـه قاطعانـه پیروز شـده بودیـم ،دو نفر بـه حالت قهر
از رختکـن رفتنـد .حتـی لـک هـم از دلیـل ایـن قهر
اظهـار بیاطالعـی کـرد .یکـی از دوسـتانی کـه قهـر
کـرده بـود بـا مـن قـرار گذاشـت و گفـت از دسـتت
ناراحتـم چـون در بـازی بـه مـن پاس نـدادی.
وی افـزود :مگـر پاس نـدادن چیز عجیبی اسـت؟ من
کـه معـروف هسـتم به پـاس دادن و از خود گذشـتن.
در همـان بـازی دو پـاس دادم و دوسـتان نزدنـد .آن
بازیکـن بـه مـن گفـت اگـر میخواهـی آقـای گل
شـوی باید مـا بخواهیـم .روح من از این حـرف آزرده
شد .

 ۳دقیقـه نگـه میداشـت و هـر موقع دوسـت داشـت
بیـرون میآمـد .لـک همچنیـن گفته جاویـد را کنترل
کـردم .شـما کـدام کار مـرا کنتـرل کردی؟ شـما اول
فصـل بازیکـن آوردی و گفتـی تیم به بزرگتـر احتیاج
دارد .شـما بـا ایـن حـرف ابتـدا بـه خـودت توهیـن
کـردی کـه نمیتوانـی تیـم را مدیریـت کنـی و بعـد
بـه  ۶ملیپـوش دیگـر گفتـی شـما شـعور نـداری که
خـودت را جمـع کنـی و من یـک بزرگتـر آوردهام که
شـما را کنتـرل کنـد و مثـل معلم باالسـرتان باشـد.
جاویـد با بیـان اینکه گیتیپسـند در لیـگ  ۹۵به هیچ
وجـه مدیریـت نشـد ،اذعـان کـرد :بازیکنـی از یـک
بـازی محـروم شـد امـا رفت و یـک هفته نیامـد .مگر
چنیـن چیـزی ممکـن اسـت کـه بازیکـن تیـم را رها
کنـد و یـک هفتـه نیایـد؟ شـما نمیتوانسـتی بازیکن
برزیلـی را کنتـرل کنـی و او را از زمین بیرون بکشـی،
چطـور دنبـال کنتـرل مـن بـودی؟ تـا قبـل از جـر و
بحـث بـا شـما در بـازی بـا مس کجا با شـما مشـکل
داشـتم؟ ناراحتـی دیگـر بـرای بـازی بـا دانشـگاه بود
کـه دوبـاره مورنو بیـرون نیامـد .یک اتفـاق مگر چند
بـار بایـد تکـرار شـود؟ او در مصاحبـهای حرفهـای
افشـین کاظمـی در بـاره بازوبنـد کاپیتانـی را تکذیب
کـرده اسـت .بایـد بگویـم خـود لـک بـه مـن گفتـه
بـود فالنـی از مـن خواسـته تـا در بـازی با تاسیسـات
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دریایـی بازوبنـد را ببنـدم امـا اآلن زیـرش مـی زند.
جاویـد ادامـه داد :شـما (رضـا لـک) مدیریـت خوابگاه
کنارتـان کـه سـه بازیکـن جـوان در آن زندگـی
مـی کردنـد را هـم نتوانسـتی انجـام دهی بعـد چطور
مـی خواهـی تیم پرسـتاره گیتـی پسـند را جمع کنی؟
اینکـه مربـی هـر اتفاقـی را ببینـد امـا خـودش را بـه
ندیـدن بزنـد بزرگتریـن خیانـت اسـت .در مـورد عدم
مدیریـت وی نمونـه دیگـری هـم وجـود دارد کـه دو
بازیکـن قبـل از جام باشـگاه های آسـیا اردوی کیش
را تـرک کـرده و بـه جام رمضـان امارات رفتنـد .آقای
لـک! شـما قهرمانـی آسـیا را همانجـا از دسـت دادی
کـه نتوانسـتی دو بازیکـن را مدیریـت کنی تـا به جام
رمضـان نرونـد .بنـده لک را دوسـت دارم امـا اختالف
سـلیقه اساسـی با او داشـتم .مگر میشـود یک مربی
هیـچ پرسـش و پاسـخی در تمریـن بـا بازیکنانـش
نداشـته باشـد؟ شـما در کـدام تمریـن ایرادهـای مـا
را گرفتـی؟ همـه بـه حـال خودشـان رها شـده بودند.
در تمـام طـول هفتـه تنهـا هشـت بـه هشـت تمرین
مـی کردیم و هیـچ تنوعی در کار نبـود .پچپچکردنها
هـم پـدر تیـم را درآورد و تیـم مثل دسـته گل را نابود
کـرد؛ دیگر صمیمیـت ابتدای فصـل در تیم نبود.
ملی پوش فوتسال درباره ماجرای کنار گذاشته شدنش
از گیتـی پسـند عنـوان کـرد :مطمئـن بـودم تصمیـم
لـک نبـوده که مـرا کنـار بگـذارد .مربـی تیـم به من
بـی ادبـی کـرده بـود و جـر و بحـث مـا بـاال گرفـت.
او بیادبـی کـرد امـا جوابـش را نـدادم و حتـی مدیـر
باشـگاه هـم ایـن صحنـه را دیـد .وقتی که شـما اول
فصـل دنبـال بزرگتـر بـودی تـا تیمـت را جمـع کند،
قطعـا خـودت نمیتوانـی تیـم را جمـع کنـی.
وی خطـاب بـه سـرمربی گیتیپسـند گفـت :آقـای
لـک! برخـی بازیکنـان رفتارهـای دیگـری داشـتند
کـه تمـام فصـل بـه خاطرشـان آزرده بـودی و به من
میگفتـی .اگـر کنـار گذاشـتنم تصمیـم خـودت بـود،
حاللـت؛ اما کسـی که در جلسـه دوسـتان بـود به من
اطلاع داد تصمیـم لک نبوده اسـت .بـه همین خاطر
اعلام کـردم بـر نمـی گـردم .برنگشـتم چـون کار
خـودم را کـرده بـودم و اختلاف امتیازی گیتی پسـند
طـوری بـود کـه قطعـا قهرمـان میشـد و ایـن اتفاق
افتـاد .مـن در  ۲۰بـازی کـه کـردم در  ۱۹بـازی گل
زدم .تنهـا بـازی کـه گل نـزدم بـازی با فـرش آرا بود
کـه قبلـش بـه مـن گفتـه بودنـد چـرا فالن جـا پاس
نـدادی .باالخـره مـن کـه از سـنگ نیسـتم بخواهـم
ایـن همـه فشـار را تحمـل کنم.
جاویـد در پایـان دربـاره پسـتی که در فضـای مجاری
در تمجیـد از رضـا لـک منتشـر کـرده بـود ،به ایسـنا
گفـت :آن پسـت اینسـتاگرامی را منتشـر نکـردم
کـه بخواهـم اجـازه دهنـد بـه تیـم برگـردم .تنهـا
میخواسـتم برخـی ،بیشـتر از ایـن از آب گلآلـود
ماهـی نگیرنـد.

آیین تجلیل از
دست اندرکاران هیات
ژیمناستیک استان برگزار شد

طـی مراسـمی آییـن تقدیـر و تجلیـل از فعـاالن و
دسـت انـدرکاران هیـات ژیمناسـتیک اسـتان فـارس
برگـزار شـد .به گـزارش روابط عمومـی ورزش و جوانان
فارس ،عباسـعلی توانا رئیس هیات ژیمناسـتیک اسـتان
در گفتگـو بـا پایگاه خبـری و اطلاع رسـانی اداره کل با
بیـان ایـن مطلـب اظهـار داشـت  :در این مراسـم اعضا
هیـات مدیره انجمن پیشکسـوتان ورزش اسـتان فارس
منصـور سـپهری  .کریم لسـان  .بهنام حق پنـاه  .محمد
علـی توکلـی و اعضا هیات رئیسـه ژیمناسـتیک کسـری
سیروسـی  .محمد کریمـی  .ایرج روشـن و خانم پرونده
حضـور داشـتند .وی افـزود :در این همایـش هدایایی به
حـدود  40نفـر کـه از سـوی هیـات ژیمناسـتیک پیـش
بینی شـده بـود توسـط مسـئولین حاضر اهـدا گردید .
توانـا در پایـان با تقدیـر از حمایت های مدیـر کل ورزش
و جوانـان فـارس و معاونین ایشـان بیان کـرد :قطعا این
حمایتهـا موجب دلگرمی جامعه ژیمناسـتیک اسـتان می
شـود کـه امیدواریـم ایـن حمایتهـا نیـز در سـال جدید
ادامـه داشـته باشـد تـا بـه اهـداف مـورد نظـر در ایـن
رشـته ورزشـی مفرح دسـت یابیم.

سه ورزشکار شیرازی
به اردوی تیم ملی گلبال
جوانان دعوت شدند
رئیس هیـات نابینایان و
کم بینایـان فارس گفت:
سه ورزشـکار شـیرازی
به اردوی تیـم ملی گلبال
بانـوان و آقایـان در رده
جوانـان بـرای شـرکت
در بـازی هانـی جهانـی
دعوت شـدند.
سـید محمـد رضـا
هاشـمی نـژاد ،پنجشـنبه در گفـت وگـو بـا ایرنا افـزود :در
رده بانـوان  13ورزشـکار از سراسـر کشـور دعوت شـدند
کـه در بیـن آنها تـارا صبحـی و فاطمـه همایونـی از فارس
حضـور دارنـد.
وی اضافـه کـرد :اردوی تیـم ملی بانـوان از بیسـت و پنجم
فروردیـن مـاه  96در تهـران برگزار می شـود .
تیـم ملـی بانوان ایـران خود را بـرای رقابت ها جـام جهانی
 2017مجارسـتان آماده می کند.
رئیـس هیـات نابینایـان فـارس ادامـه داد :همچنیـن در
بخـش آقایـان نیـز عبـاس منصـوری از شـیراز بـه اردوی
تیـم ملـی جوانان دعوت شـده اسـت کـه این تیـم هم خود
را بـرای انجام مسـابقات جهانـی  2017مجارسـتان آماده
مـی کند .اردوی تیم ملـی گلبال جوانـان از هفدهم فروردین
لغایـت بیسـت و پنجمین فروردین  96در مجموعه ورزشـی
شـهید هرندی تهران برگزار خواهد شـد.

