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تیم اول آسیا با "جیووا " قعرنشین شد
بررسی اجمالی اسپانسرهای پوشاک تیمهای ملی فوتبال در آسیا نشان میدهد که تیم
ملی ایران در بین  12تیم حاضر در مرحله نهایی انتخابی ...

جزئیات رونمایی از لباس
جدید تیم ملی مشخص شد

جزئیـات رونمایـی از لبـاس جدیـد تیـم ملـی فوتبـال
ایـران مشـخص شـد.
بـه گـزارش وب سـایت نـود و بـه نقـل از فـارس ،در
جلسـه روز یکشـنبه بیـن مسـئوالن برنـد ایتالیایـی
جیـووا ،حامـی جدیـد پوشـاک تیـم ملـی فوتبـال ایران
بـا علـی کفاشـیان ،رئیـس فدراسـیون مقـرر شـد تا از
لبـاس جدید تیـم ملی ایران کـه برند جیـووا آن را تولید
میکنـد در تاریـخ  ۱۵اردیبهشـت در هتـل ارم رونمایی
شو د .
ایـن مراسـم همزمـان با شـب عیـد مبعث و از سـاعت
 ۱۶آغـاز میشـود.
قـرار اسـت اولیـن محمولـه لباسهـای تیم ملـی اواخر
اردیبهشـت ارسـال شـود تـا ملیپوشـان در نخسـتین
دیـدار خود یعنی دیـدار تدارکاتـی با مقدونیـه در تاریخ
 ۱۳خردادمـاه امسـال بـا لباسهـای جدیـد بـه میـدان
بروند.
نکتـه دیگر اینکـه پیراهـن اول تیم ملی همچنان سـفید
و پیراهـن دوم ایـن کشـور قرمـز اسـت با ایـن تفاوت
کـه روی هر دو پیراهـن ،از  ۳رنگ پرچم ایران اسـتفاده
شـده است.

اسامی بازیکنان تیم ملی
فوتسال زنان اعالم شد
سـرمربی تیم ملی فوتسـال دختران اسـامی  ۲۰بازیکن
دعوت شـده بـه اردوی آماده سـازی را اعالم کرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهر ،فروزان سـلیمانی اسـامی
بازیکنـان دعوت شـده بـه اردوی تدارکاتی را به شـرح
زیـر اعالم کـرد :فرازنه توسـلی ،فاطمه اعتدای ،سـپیده
زریـن راد ،فرشـته کریمـی ،نسـیمه غالمـی ،یاسـمن
سـلطانی ،آینـاز فلاح ،نسـترن مقیمـی و مهسـا علـی
مـددی از تهران ،سـحر پاپی ،فرشـته خسـروی ،فاطمه
پاپـی ،راحلـه رفیعـی و طاهره مهـدی پور از خوزسـتان،
لیلا خدابنده لـو از البـرز ،فاطمه رحمتی و مهسـا کمالی
از زنجـان ،مطهـره مصطفایی و رویا کالتـی از مازندران،
سـارا شـیربیگی از گیالن.
ایـن اردو از چهـارم تا هشـتم اردیبهشـت مـاه در کمپ
تیمهـای ملـی برگزار میشـود.
بازیکنـان بایـد روز چهـارم اردیبهشـت مـاه خـود را در
هتـل المپیـک بـه کادر فنـی معرفـی کنند.
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لیونل مسی پیراهن خود را به آتش کشید
لیونل مسی با زدن یک گل به والنسیا  ۵۰۰گله شد اما افسوس که برای بارسلونا بی ثمر
بود .تیم فوتبال بارسلونا یکشنبه شب سومین شکست متوالی خود در ...

اسدی:

به صورت رسمی رد صالحیت های انتخابات
فدراسیون فوتبال اعالم نشده است
اســدی در بــاره رد صالحیــت عزیزیخــادم گفــت:
مــن بــا شــایعات و گفتههــا و شــنیدهها کاری
نــدارم و ایــن موضــوع هــم رســمی اعــام نشــده
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه انتخابــات  ۱۹اردیبهشــت

دبیــرکل فدراســیون فوتبــال گفــت :مــا صالحیــت
همــه آدمهایــی کــه شــرکت کــرده بودنــد را مــورد
بررســی قــرار دادیــم در ایــن خصــوص وارد جزئیات
نشــده و کاری نداشــتیم چــه کســی انصــراف داده
یــا نــداده اســت.
بــه گــزارش وب ســایت نــود و بــه نقــل از فــارس،
علیرضــا اســدی در بــاره تأییــد صالحیتهــای
کاندیداهــای فدراســیون فوتبــال گفــت :چــه کســی
ایــن لیســت را تأییــد کــرده اســت؟ از کجــا معلــوم
آن افــراد رد صالحیــت باشــند؟ تــا زمانــی کــه
یــک لیســت بــه صــورت رســمی اعــام نشــود،
گفتــه میشــود و گفتــه شــده و  ...فایــدهای
نــدارد .تــا موقعــی کــه صالحیــت افــراد از ارکان
حــوزه ارزیابــی صالحیتهــا بیــرون نیایــد و بــه
مــا اعــام نشــود نمیتوانیــم در ایــن مــورد بــه
صــورت رســمی بــه ارزیابــی بپردازیــم.
وی در بــاره اینکــه گفتــه میشــود صالحیــت
قنبــرزاده نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت،
گفــت :مــا صالحیــت همــه آدمهایــی کــه شــرکت
کــرده بودنــد را مــورد بررســی قــرار دادیــم .در ایــن
خصــوص وارد جزئیــات نشــده و کاری نداشــتیم
چــه کســی انصــراف داده یــا نــداده اســت .وظیفــه
مــا ایــن بــود کــه کســانی کــه کاندیــد شــده بودنــد
را ارزیابــی کنیــم و ایــن کار را کردیــم.

برگــزار میشــود ،در مــورد ارزیابــیاش از فضــای
انتخابــات و اینکــه گفتــه میشــود انتخابــات
فدراســیون فوتبــال ،جنــگ بیــن لرســتان و
اصفهــان اســت ،گفــت :ایــن چیزهــا را نمیفهمــم
و فهمــم در ایــن مســائل خــراب اســت!
دبیــرکل فدراســیون فوتبــال در مــورد توافــق

پشت پرده يک «دلسوزی»

واکنش مدیرعامل پرسپولیس وقتی بازیکنان
خواستند  ۴نشان دهند

سرپرسـت باشـگاه پرسـپولیس بـه فاصلـه یـک
روز پـس از دربـی  ۸۲کـه بـا برتـری  ۴بـر ۲
سرخپوشـان مقابـل اسـتقالل همـراه بـود به محل
تمریـن تیـم رفت تـا از پرسپولیسـیها تقدیر کند.
بـه گـزارش وب سـایت نـود و بـه نقـل از
خبرورزشـی ،سرخپوشـان نيـز يـك جشـن تولـد
مختصـر بـراي علياكبر طاهـري ترتيـب دادند اما
در عيـن تعجب ،هنگامـي كه پرسپوليسـيها قصد
خوشـحالي و كريخوانـي براي اسـتقالليها مقابل
دوربينهـاي عكاسـي را داشـتند ،طاهـري از آنهـا

آن سو

لیونل مسی پیراهن خود را به آتش کشید

لیونــل مســی بــا زدن یــک گل بــه والنســیا  ۵۰۰گلــه
شــد امــا افســوس کــه بــرای بارســلونا بــی ثمــر بــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،تیــم فوتبــال بارســلونا
یکشــنبه شــب ســومین شکســت متوالــی خــود در
رقابتهــای اللیــگا را متحمــل شــد و مقابــل والنســیا تــن
بــه شکســت داد.
بارســا شــب گذشــته در ورزشــگاه خانگــی نیوکمــپ و بــا
حســاب دو بــر یــک شکســت خــورد .تــک گل بارســا در
ایــن دیــدار را لیونــل مســی بــه ثمــر رســاند.
مســی بــا بــه ثمــر رســاندن ایــن گل ۵۰۰ ،گلــه شــد
و ایــن مــی توانســت بــرای مهاجــم آرژانتینــی آبــی و انــاری پوشــان جشــن و شــادی بــه همــراه داشــته
باشــد.
البتــه از نــگاه عمــر مومانــی ایــن موفقیــت بــا توجــه بــه شکســت بارســا بــرای مســی تلــخ بــود و ایــن
بازیکــن پیراهــن خــود را در پایــان بــازی بــه آتــش کشــید.

وزارت ورزش بــا فدراســیون فوتبــال مبنــی بــر
اینکــه پــس از انتخــاب رئیــس ،اساســنامه بــرای
تصویــب بــه هیــأت دولــت ارســال میشــود،
گفــت :چــه زمانــی ایــن توافــق انجــام شــده
اســت؟ چــه کســی ایــن حــرف را زده اســت؟
اینکــه گفتــه میشــود یــا مثــل اینکــه وزیــر یــا
معــاون گفتــه را نمیدانــم .یــک چیــزی بگوییــد
کــه قاطعانــه باشــد و نســبت بــه آن علــم داشــته
باشــید .خــدا هــم میگویــد در مــورد چیــزی کــه
علــم نــداری در مــورد آن صحبــت نکــن .شــما
هــم نقــل قــول میفرماییــد.
وی در بــاره اینکــه اگــر ایــن توافــق بــه صــورت
کتبــی بــه فدراســیون ارســال نشــود ،انتخابــات نیــز
بــه تعویــق میافتــد ،گفــت :مــن مســئول اجــرای
مصوبــات هیــأت رئیســه هســتم .وقتــی هیــأت
رئیســه بــه مــن مصوب ـهای میدهــد آن را انجــام
میدهــم و وظیفــه مــن همیــن کار اســت.
اســدی همچنیــن در بــاره اینکــه گویــا اختالفاتــش
بــا کــیروش حــل شــده و او بــا ســرمربی تیــم
ملــی آشــتی کــرده اســت ،گفــت :بــا کســی هیــچ
موقــع قهــر نبــودم کــه حــاال بخواهــم آشــتی کنم!
در ایــن خصــوص شــاید اختــاف نظراتــی وجــود
داشــت امــا همــه مــا هدفمــان پیــروزی بچههــای
ایــران و ســربلندی ایــن آب و خــاک اســت.

كـه ميدانيـد ،اسپانسـر دو باشـگاه اسـتقالل و
پرسـپوليس مشـترك اسـت و گويـا ايـن توصيـه
اسپانسـر بـوده كـه پرسپوليسـيها  ۴را نشـان
ندهنـد زيـرا ممكـن اسـت در ارسـال پيامـك
اسـتقالليها بـه سـامانه پيامكـي اسپانسـر،
مشـكالتي پيـش بيايـد.

خواسـت عـدد  ۴را نشـان ندهنـد چراكـه ممكـن
اسـت باعـث ناراحتـي اسـتقالليها شـود!
ايـن مـدل دلسـوزي البتـه باعـث عصبانيـت
پرسپوليسـيها شـد زيـرا بازيكنـان ميگفتنـد:
«چطـور ممكـن اسـت مـا آن همـه كريخوانـي
اسـتقالليها را تحمـل كنيـم امـا حاال كـه  ۴گل به
آنهـا زديم ،نبايـد عـدد  ۴را در جـواب كريخواني
آبيهـا نشـان دهيـم؟!»
ديـروز يكـي از نزديـكان باشـگاه پرسـپوليس،
دليـل ايـن دلسـوزي را بـه مـا گفـت .همانطـور

حمایت از برنامه های سازمان های مردم نهاد
معاون فرهنگی و امورجوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس گفت :در سال  95با
برنامه ریزی های انجام شده تالش می شود تا برای رشد ...

ورزش امروز

آغاز دوئل فوتبالی ایران و عربستان
بـا آغـاز هفته پنجـم لیـگ قهرمانـان آسـیا تراکتورسـازی
ایـران و الهلال عربسـتان نخسـتین مصـاف فوتبالـی دو
کشـور پـس از مناقشـه اخیـر را برگـزار خواهنـد کـرد.
به گزارش ایسنا ،هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا روزهای
سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار میشود که تیمهای
ایرانی در این هفته باید با نمایندگان عربستان دیدار کنند.
دیدارهای نمایندگان ایران و عربستان همواره پر از تنش
بوده و پس از مناقشه دو کشور بر سر مسائل سیاسی و
ادامهدار شدن آن در ورزش دیدارهای نمایندگان دو کشور حساستر از همیشه شده است.
الهالل عربستان – تراکتورسازی ایران ،سهشنبه ساعت  ،18:35استادیوم ثانی بن جاسم دوحه
پـس از تصمیـم  AFCمبنـی بـر برگـزاری بـازی نماینـدگان دو کشـور در کشـوری بیطرف باشـگاه
الهلال ،امـارات را میزبـان بازیهـای خـود در نظـر گرفته اسـت.
در حـال حاضـر تراکتورسـازی بهتریـن نماینـده ایـران در لیـگ قهرمانان آسیاسـت و توانسـته از 4
دیـدار گذشـته خـود سـه پیـروزی و یک تسـاوی را به دسـت بیـاورد و بـا  9امتیـاز در صـدر جدول
قـرار بگیـرد .الهلال نیز عملکـرد خوبی را در  4بازی گذشـته خود داشـته و با  2پیروزی و  2تسـاوی
در فاصلـه یـک امتیـازی تراکتورسـازی در رتبـه دوم قـرار دارد و پیـروزی هـر کـدام از دو تیم منجر
بـه صعـود بـه مرحلـه بعـد خواهد شـد .تراکتورسـازی پـس از اتمـام نیم فصـل دوم رونـد صعودی
را پیمـوده و نشـان داده بازیکنـان و مربیـان ایـن تیـم شـناخت متقابلـی از یکدیگر پیـدا کردهاند اما
الهلال هـم از قدرتهـای فوتبـال آسـیا محسـوب میشـود و حریفـی خطرناک خواهـد بود.
ایـن دیـدار را بایـد نخسـتین مصاف فوتبالی دو کشـور پـس از مناقشـههای اخیر دانسـت و موفقیت
تراکتـور ضمـن اینکـه صعـود ایـن تیم بـه مرحلـه حذفـی را بـرای نخسـتین بـار تضمیـن میکند،
روحیـه سـپاهان و ذوب آهـن دو نماینـده دیگـر ایـران مقابـل نماینـدگان عربسـتان را هـم افزایش
خواهـد داد .دو نماینـده دیگـر ایـران نیـز روز چهارشـنبه به میـدان خواهند رفـت که برنامـه این دو
بـازی به این شـرح اسـت:
االتحاد عربستان – سپاهان ایران ،ساعت  ،19استادیوم جاسم بن حمد دوحه
ذوب آهن ایران – النصر عربستان ،ساعت  ،20:30استادیوم سلطان قابوس مسقط

ویسی به امید کمک اسکوچیچ و بختیاریزاده

عبـداهلل ویسـی امیـدوار اسـت دو تیـم همشـهری اش بتواننـد
ایـن هفتـه برابـر سـرخابی هـای پایتخـت پیروز شـوند.
به گزارش "ورزش سـه" ،اسـتقالل خوزسـتان با تسـاوی برابر
نفـت تهـران ایـن فرصـت را به سـرخابی هـا داد تا بـا پیروزی
در دربـی صدرنشـین شـوند و ایـن پرسـپولیس و برانکـو بودند
کـه با بـرد شـیرین و پرگلشـان برابـر اسـتقالل تهـران بتوانند
صـدر را مـال خـود کنند.
بـا این تفاسـیر پرسـپولیس با  ،48اسـتقالل خوزسـتان با  47و
اسـتقالل تهـران بـا  45امتیـاز سـه تیم بـاالی جدول هسـتند،
ایـن هفته اسـتقالل بـا فـوالد و پرسـپولیس با اسـتقالل اهواز
بـازی مـی کند.
عبـداهلل ویسـی و یارانش امیدوار هسـتند دو تیم همشـهری شـان برابر سـرخابی های پایتخـت نتیجه بگیرند
تـا بـه آنهـا در مسـیر قهرمانـی کمک کنـد .اگر بختیـاری زاده و تیمـش بتوانند در اهـواز ترمز پرسـپولیس را
بکشـند و فـوالد آمـاده بتوانـد در تهران از پس اسـتقالل بـر بیاید ،این فرصت را اسـتقالل خوزسـتان خواهد
داشـت تـا بـا بـرد برابر گسـترش فوالد به صـدر بازگـردد ،بردی که بسـیار به دسـت آوردنش سـخت خواهد
بـود .بایـد منتظـر مانـد و دیـد کـه جمعه صـدر قرمز می مانـد یا آبی می شـود.

تیم اول آسیا با "جیووا " قعرنشین شد
بررســی اجمالــی اسپانســرهای پوشــاک تیمهــای
ملــی فوتبــال در آســیا نشــان میدهــد کــه تیــم
ملــی ایــران در بیــن  12تیــم حاضــر در مرحلــه
نهایــی انتخابــی جــام جهانــی قعرنشــین ایــن
جــدول اســت.
بــه گــزارش خبرنــگارایســنا ،شــهریور مــاه ســال
جــاری رقابتهــای مرحلــه نهایــی انتخابــی

* ازبکستان :خوما ()JOMA
* سوریه :لوتو ()LOTTO
* تایلند :گرنداسپورت ()GRAND SPORT
* عراق :یاکو ()JAKO
* ایران :جیووا ()GIVOVA
همــان طــور کــه در بــاال مالحظــه میکنیــد از
میــان  12تیــم حاضــر در ایــن مرحلــه حداقــل

هرناندز:

یونایتد تا  ۱۰۰سال آینده نمی تواند مربی مثل فرگوسن پیدا کند

مهاجــم پیشــین منچســتریونایتد بــاور
دارد کــه ایــن باشــگاه نمــی توانــد در
آینــده ای نزدیــک مربــی هماننــد ســر
الکــس فرگوســن پیــدا کنــد.
بــه گــزارش وبســایت نــود ،خاویــر
هرنانــدز کــه در تابســتان گذشــته پــس
از  ۵ســال حضــور در منچســتریونایتد از
ایــن باشــگاه جــدا شــد و بــه بایرلورکوزن
پیوســت در بــاره شــرایط ایــن روزهــای
باشــگاه ســابقش بــه اســکای اســپورت
گفتــه ":لوئیــز فــن خــال حقیقتــا یــک مربــی بســیار خــوب اســت .او مثــل بقیــه مربیــان روش مخصــوص
بــه خــودش را دارد.
شــما در  ۵۰و یــا  ۱۰۰ســال آینــده نمــی توانیــد مربــی مثــل ســر الکــس فرگوســن بیابیــد چــون او
منحصربفــرد و خــاص بود.فــن خــال مــی توانــد در یونایتــد موفــق شــود امــا در فوتبــال ،زمــان و نتایــج در
بــاره اینکــه در یونایتــد موفــق بــوده و یــا نــه نظــر خواهنــد داد .او بــه مــن گفــت کــه در یونایتــد فرصــت
چندانــی بــرای بــازی پیــدا نخواهــم کــرد .از او قدردانــم کــه از همــان ابتــدا صــادق بــود .فــن خــال بــه مــن
گفــت کــه ویــن رونــی مهاجــم نخســت تیــم اســت و فرصــت بــازی کمــی خواهــم داشــت".

جــام جهانــی  2018روســیه در قــاره آســیا آغــاز
میشــود و  12تیــم راه یافتــه بــه ایــن مرحلــه در
دو گــروه شــش تیمــی جدالــی ســخت پیــشرو
خواهنــد داشــت تــا قــاره آســیا چهــار تیــم خــود را
کــه بــه صــورت مســتقیم بــه ج ـام جهانــی صعــود
میکنــد ،بشناســد .تیــم پنجــم نیــز ایــن شــانس
را دارد کــه بــا نماینــده کونــکاکاف بــه رقابــت
بپــردازد.
نکتــه جالــب در خصــوص تیمهــای حاضــر در ایــن
مرحلــه اسپانســرهای پوشــاک آنهــا اســت کــه در
ایــن بیــن تیــم ملــی فوتبـال ایــران در میــان یــازده
تیــم دیگــر اصــا شــرایط مناســبی نــدارد ،چــرا کــه
حتــی تیمهــای درجــه دو آســیا نیــز از برندهــای
معــروف بینالمللــی برخوردارنــد در حالــی کــه
همچنــان مشــخص نیســت برنــد  GIVOVAکــه
بــه هیــچ وجــه برنــد سرشناســی نیســت چگونــه ســر
از پیراهــن تیــم ملــی ایــران در آورده اســت.
* ژاپن :آدیداس ()ADIDAS
* امارات متحده عربی :آدیداس ()ADIDAS
* کره جنوبی  :نایکی ()NIKE
* استرالیا :نایکی ()NIKE
* چین  :نایکی ()NIKE
* قطر :نایکی ()NIKE
* عربستان سعودی :نایکی ()NIKE

هفــت تیــم از برنــد درجــه یــک آدیــداس و
نایکــی برخــوردار هســتند .حتــی تیمهــای عــراق،
ازبکســتان و ســوریه نیــز بــا کمــی اغمــاض
برندهــای پوشاکشــان در برندهــای درجــه دو
قــرار میگیرنــد ،عــاوه بــر ایــن اسپانســر پوشــاک
تایلنــد نیــز یــک اسپانســر داخلــی اســت.
نکتــه جالــب امــا اسپانســر پوشــاک تیــمملــی
فوتبــال ایــران اســت کــه نــه تنهــا در میــان
برندهــای درجــه یــک و دو قــرار نمیگیــرد بلکــه
بــا اغماضــی آشــکار تنهــا میتــوان ایــن برنــد را
در میــان برندهــای درجــه ســه جــای داد .عــاوه
بــر ایــن نکتــه قابــل تامــل دیگــر در خصــوص ایــن
اسپانســر ایــن اســت کــه در میــان تیمهــای ملــی
تنهــا اسپانســر پوشــاک تیــمملــی فوتبــال مالــت
اســت و کی ـهوو معروفتریــن تیــم باشــگاهی اســت
کــه ایــن برنــد اسپانســرینگ پوشــاک آن را برعهــده
دارد.
حــال بایــد کمــی تامــل و تفکــر کــرد چرا فدراســیون
فوتب ـال ایــران طــی چنــد ســال اخیــر تــا ایــن حــد
در جــذب اسپانســرهای معــروف ناموفــق بوده اســت.
آل اشــپورت ،اسپانســری بــود کــه همــواره انتقــادات
فراوانــی بــه آن شــد .مســئوالن تیــمملــی فوتب ـال
ایــران کــه پــس از برجــام نویــد قــرارداد بــا یــک
اسپانســر بینالمللــی را بــه دلیــل رفــع تحریمهــا

معاون فرهنگی و امورجوانان فارس:

حمایت از برنامه های
سازمان های مردم نهاد

میدادنــد بــاز هــم در جــذب اسپانســر بــرای
پوشــاک تیــمملــی ناموفــق بودنــد و در حالــی کــه
صحبــت از برندهایــی همچــون آدیــداس و نایکــی
میشــد در نهایــت بــا برنــد ناشــناس جیــووا کــه
معلــوم نیســت چــه سرنوشــتی در ادامــه خواهــد
داشــت ،قــرارداد خــود را بــه مــدت ســه ســال امضــا
کردنــد.

درگیری شدید توتی و اسپالتی در رختکن
پس از تساوی با آتاالنتا

کاپیتــان تیــم فوتبــال رم پــس از تســاوی  ۳بــر  ۳مقابــل آتاالنتــا بــا ســرمربی ایــن تیــم درگیــری شــدید
لفظــی پیــدا کــرد .بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،تیــم فوتبــال رم در بــازی شــب گذشــته در حالــی کــه بــا
نتیجــه  ۲بــر صفــر مقابــل آتاالنتــا پیــش بــود در نهایــت بــا نتیجــه تســاوی  ۳بــر  ۳بــه کار خــود پایــان داد.
رم در  ۱۲دقیقــه تــا پایــان بــازی بــا نتیجــه  ۳بــر  ۲عقــب بــود کــه فرانچســکو توتــی موفــق شــد گل
تســاوی را بــه ثمــر برســاند.با توجــه بــه شکســت تیــم دوم جدولــی ناپولــی مقابــل اینتــر ،رم فرصــت کــم
کــردن فاصلــه بــا ایــن تیــم را از دســت داد .گاتزتــا دلــو اســپورت گــزارش داده کــه کاپیتــان و مربــی رم
در رختکــن بــا یکدیگــر بــه زد و خــورد پرداختــه انــد .بــر پایــه ایــن گــزارش ،لوچیانــو اســپالتی در رختکــن
خطــاب بــه بازیکنــان تیمــش گفتــه کــه «شــما هرگــز جــام نمــی بریــد ۱۰ .ســال اســت کــه مثــل احمــق
هــا شــده ایــد و مــن بایــد جلــوی ایــن بچــه مدرســه ای هــا بایســتم ».توتــی هــم در پاســخ بــه مربــی
خــود گفتــه «تــو هــم خفــه شــو .چــون تــو تــا دو صبــح شــب زنــده داری مــی کــردی ».قــرار اســت
اســپالتی امــروز بــا مســئوالن باشــگاه رم در ایــن خصــوص تشــکیل جلســه دهــد.
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موافقت
هیات مدیره استقالل
با ابقای پرویز مظلومی

پـس از باخـت سـنگین اسـتقالل در دربـی،
شـایعه شـده بـود کـه پرویـز مظلومـی بـه
زودی برکنـار خواهـد شـد .بـا اینکـه این تیم
تنهـا چهـار مسـابقه تـا انتهـای فصـل دارد
امـا بـاز هـم شـایعه شـده بـود کـه مظلومی
رفتنـی اسـت .اما امـروز هیات مدیره باشـگاه
تشـکیل جلسـه داد و در ایـن جلسـه مقـرر
شـد مظلومـی بـه کارش در تیـم ادامـه دهد.
اعضای هیـات مدیره اسـتقالل رای بـه ابقای
مظلومـی دادند تـا شـایعات اخیـر را رد کنند.

معـاون فرهنگـی و امـور جوانـان اداره کل ورزش و جوانان
فـارس گفـت :در سـال  95بـا برنامـه ریـزی هـای انجام
شـده تلاش می شـود تـا بـرای رشـد و موفقیت بیشـتر
جوانـان فارسـی گام هـای موثر تری برداشـته شـود.
بـه گـزارش روابط عمومـی ورزش وجوانان فـارس به نقل
از خبرگـزاری برنـا از فـارس ،علـی رضایـی در دیـدار بـا
سـازمان های مـردم نهاد فـارس اظهارداشـت 30 :درصد
جمعیـت اسـتان فـارس را جوانان کـه آینده سـازان اصلی
کشـور هسـتند تشـکیل مـی دهنـد و در همین راسـتا باید
بـرای ایجـاد انگیـزه و آرامـش در ایـن قشـر تلاش کرد
تـا در نهایت زمینه سـربلندی کشـور به دسـت ایـن افراد
فراهم شـود.
وی داشـتن روح و جسـمی سـالم را الزمه موفقیت جوانان
دانسـت و تاکیـد کـرد :بـرای افزایـش سلامتی جوانـان
در محلات شـیراز طـرح توانمند سـازی و سـالم سـازی
توسـط سـازمان مـردم نهـاد" ،نـگاه فـردا" در ابتـدا در
پانصد دسـتگاه ارتش ومحله سـنگ سـیاه اجرا می شـود.
معـاون فرهنگـی و امورجوانـان اداره کل ورزش و جوانـان
فـارس حضور سـازمان هـای مـردم نهـاد در فعالیت های
فرهنگـی و اجتماعـی را ضروری دانسـت و افـزود :درادامه
بـا کمـک سـایر سـازمان هـای مـردم نهـاد و نیروهـای
جـوان جذب شـده در محله ها ،زمینه سـالم سـازی سـایر
محلات شـهر شـیراز از آسـیب هـای اجتماعـی فراهـم
می شود.
رضایـی در ادامـه از انتخـاب شـیراز بـه عنـوان پایتخـت
جوانـان جهـان اسلام یـاد کـرد و ابـراز داشـت :انتخاب
شـیراز فرصـت مغتنمـی بـرای جوانـان ایـن شـهر ایجاد
مـی کند تا بـا جوانان سـایر کشـورهای اسلامی ارتباطی
فرهنگـی ،اجتماعـی ،ورزشـی ،هنـری ،سیاسـی و علمـی
برقـرار کننـد و در زمینـه رشـد و اعتلای فکـری خـود و
سـایر شـهروندان گام بردارنـد.
وی سـپس بـه حمایت از برنامـه های سـازمان های مردم
نهـاد فـارس اشـاره کـرد و گفـت :در سـال  95حمایت از
سـازمان هـای مـردم نهـاد افزایـش مـی یابـد تـا بدین
وسـیله زمینـه هـای الزم بـرای رشـد و بالندگـی هرچـه
بیشـتر جوانـان اسـتان در عرصـه هـای مختلـف فراهـم
شو د .
معـاون فرهنگـی و امـور جوانـان اداره کل ورزش و جوانان
فـارس خاطرنشـان کرد :بـه منظـور افزایـش همدلی بین
سـازمان هـای مـردم نهـاد فـارس در قالـب برنامـه های
اوقـات فراغـت  ،اردوهای تفریحی و آموزشـی  ،مسـابقات
ورزشـی ویـژه دبیـران و اعضـاء سـمنها درنقـاط مختلـف
اسـتان برگزار می شـود.
رضایـی یـادآور شـد :سـال جـاری همایـش بـزرگ جوان
به مناسـبت هفتـه جوان ،جشـنواره تولید فیلم و انیمیشـن
صـد ثانیـه ای ،کارگاه اثربخشـی بـا حضـور دبیـران
سـازمان های مـردم نهاد با هدف تسـهیل گـری کاربردی
اجرا می شـود.
در ایـن دیـدار سـازمان های مـردم نهـاد فـارس نظرات
خـود در زمینـه هـای مختلـف را بیـان کردند.

