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یادداشت

باید و نبایدها در ورزش کردن کودکان
محمدحسین یزدی

دنیای کودکان پر از ورزشهای متنوع و هیجان انگیز است اما مهم این است که
کدام یک از این ورزشها مناسب بچهها در سنین مختلف است.
مناسب ترین ورزش برای کودکان
زمانــی که با کودکان در مورد ورزش کردن صحبت میکنیم ،اکثریت آنها به
باشــگاه رفتن فکر میکنند  .بیشتر آنها مایلند که ورزشهایی مثل دویدن روی
تردمیل ،دوچرخه زدن و یا بلند کردن وزنهها را تجربه کنند اما ورزش کردن برای
کودکان کمی متفاوت تر است و باید به گونه ای باشد که هم یک تفریح محسوب
شود و هم برای سالمتی آنها مفید باشد.
فواید ورزش کردن برای کودکان
کودکان فعال مزایای زیر را نسبت به بقیه دارا هستند:
* قوی تر بودن استخوانها و ماهیچهها
* بدن مستحکم تر و با استقامت بیشتر
* خطر کم تر برای ابتال به افزایش وزن
* خطر کم تر برای ابتال به دیابت نوع 2
* فشار خون پایین تر و سطح کلسترول کمتر در خون
* ظاهر و فیزیک بهتر
سه فاکتور اصلی در ورزش
اگر کودکان را در زمین ورزش و بازی مشــاهده کرده باشید ،حتما متوجه سه
فاکتور اصلی زیر در آنها شدهاید:
* استقامت
* قدرت
* انعطاف
والدین باید فرزندان خود را تشویق کنند تا به ورزش عالقمند شوند و این سه
فاکتور را در خود تقویت کنند.
تمرینهای ایروبیک از لحاظ سرگرمی نیز برای کودکان مفید است .ورزشهای
مفید دیگر برای آنها شامل مواردی است که در ادامه گفتهایم:
* بسکتبال
* دوچرخه سواری
* اسکی روی یخ
* اسکیت
* فوتبال
* شنا
* تنیس
* پیادهروی
* طناب
* دو
افزایش قدرت به معنی بلند کردن وزنههای ســنگین نیست .به جای آن باید
حرکاتی مثل پوشاپ ،کرانچ شکم ،پول آپ و دیگر تمرینهایی را انجام داد که به
تقویت عضالت میپردازند.
تمرینات کششی نیز به بهبود انعطاف بدنی در کودکان کمک میکند و باعث
میشود که ماهیچه و مفصلهای آنها نرم و راحت تر از قبل خم شود.
چه مقدار ورزش کردن کافی است؟
والدین باید مطمئن شوند که فرزندشــان به اندازه کافی فعالیت بدنی داشته
اســت .این مقدار کافی برای کودکان و نوجوانان تقریبــا  60دقیقه در روز برای
فعالیتهایی با شدت معمولی است.
نوزادان نیز نباید ســاکن و بی حرکت باشــند ،حداقل  60دقیقه در روز همان
بازیهای کودکانه و مخصوص سنشان را با آنها انجام دهید .در سنین مدرسه نیز
نباید اجازه دهید که فرزندتان در طول روز بیش از دو ســاعت بدون حرکت باقی
بماند و در سنین باالتر این عدد باید به یک ساعت برسد.
ورزشهایی که برای کودک اولویت دارد
حال در این قسمت به طور کلی ورزشهایی که برای کودک شما اولویت دارد
را نام برده و علت را بیان میکنیم:
 .1دو
شاید از این که بفهمید کودک شما تا چه میزان قادر به دویدن است ،متعجب
شــوید اما اگر این دو از طریق روش غلط انجام شــود ،آسیب زننده میباشد .به
همین دلیل باید به کودک خود یک تکنیک مناســب را آموزش دهید که چگونه
در دویدنهای گروهی شرکت کند و سعی کنید که او را در کالسهای گروهی با
دوستانش برای دو ثبت نام کنید.
 .2ورزشهای جهشی
یکی دیگر از فعالیتهایی که میتواند توســط کودک شما در گروه انجام شود،
ورزشهای جهشی و استقامتی است زیرا این ورزشها باعث تقویت ماهیچه ساق
پا میشود و مرکز بدن او را میسازد .میتوان این ورزشها را به راحتی به کودک
آموزش داد تا بهترین نتیجه را از آن گرفت.
 .3اسکات
شاید اسکات ،کرانچ و یا پوش آپ برای کودکتان سخت به نظر برسد اما واقعا
این حرکات در توان آنها هست .اسکات باعث تقویت عضله ساق پا ،باسن ،پایین
کمر و شــکم میشود و همچنین به عنوان یک تمرین روزانه برای کودکان مفید
است.
 .4پرش
پرش یکی از بهترین ورزشها و سرگرم کننده ترینها برای کودک است .نیازی
به خرید تجهیزات گران قسمت نیز ندارد و فقط کافی است که خودتان در حیاط
خانه به انجام بازیهای پرشی مثل لی لی بپردازید.
 .5تند راه رفتن
تند راه رفتن یکی از ورزشهای جایگزین به جای دو میباشد که برای کودک
شما جذاب است .این کار را در خانه نیز میتوان انجام داد .این ورزش باعث تقویت
عضالت و افزایش هماهنگی آنها میشود.
 .6کرانچ و پوش آپ
این دو حرکت برای کودکان  10سال بهترین زمان شروع است .این سن بهترین
زمان برای شــروع تمرینهای قدرتی و استقامتی است .کرانچ باعث تقویت هسته
بدن و پوش آپ باعث تقویت باالتنه کودک میشود.
 .7تمرینهای کششی
فرقی ندارد که این تمرینهای کششــی تک نفره ،دو نفره و یا چند نفره انجام
شــود .در هر صورت یکی از راههای تقویت بدن کودکان میباشد و نباید آنها را
نادیده بگیرید.
 .8جانگل جیم
انجام دادن این ورزش به مدت  15دقیقه میتواند یک ورزش به اندازه کافی در
طول روز برای کودکان بین  10تا  12سال محسوب شود .بارفیکس ،باال رفتن از
ارتفاع ،نردبانهای شکل دار و آویزان شدن از دستگاهها زیر نظر مربی جزء مهیج
ترین و مناسب ترین تمرینات ورزشی برای کودکان است.
 .9پالنک
پالنک یکی از بهترین ورزشها برای کودکان و نوجوانان است .پالنک عضالت
ساق پا و باال تنه را درگیر میکند و ازهمان سنین کودکی به آنها قدرت میبخشد.
همچنین اســتقامت را باال میبرد .خودتان نیز میتوانیــد این حرکت را در کنار
کودک خود انجام داده و او را همراهی کنید.
 .10النچ
النچ یک حرکت ایده آل برای کودکان است که باید آنها را جزء روتین روزانه
قرار دهید .این حرکت باعث افزایش قدرت در ناحیه پا ،مخصوصا در قســمت ران
میشود و انعطاف زانو و قوزک را افزایش میدهد وفقط کافی است که یک موزیک
ریتمیک پخش کرده و با کودک خود این حرکت را انجام دهید.
آیا کودکان میتوانند خیلی زیاد ورزش کنند ؟
کودکان نیز مانند نوجوانان باید سطح مهارت و تناسب اندام خود را باال ببرند.
میزان ورزش کردن آنها بستگی به سن و هیجانات آنها دارد.

یحیی گلمحمدی:

برای فرار از فشار هوادارانشان بهدنبال تعطیلی فوتبال هستند

ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس گفت :دوست ندارم
هیچکدام از بازیکنان تیمم از حاال فکر کنند قهرمان هستیم،
تا زمانی که جام را باالی سر نبردیم باید تالش کنیم.
به گزارش فارس ،یحیی گلمحمدی در حاشــیه تست
کرونای بازیکنان و کادر فنی پرســپولیس اظهار داشت :به
ورزشگاه درفشــی فر آمدهایم تا بازیکنان طبق مجوز صادر
شده تست بدهند .البته قرار است تست قند خون و اینگونه
مسائل گرفته شود و از روز شنبه هم تمرینات تیم را پیگیری
خواهیم کرد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سوال که
آیا تیمش میتواند مثل گذشته روند صعودی داشته باشد یا
خیر عنوان کرد :خوشبختانه یک ماه به تیمها فرصت دادند
کــه هم خوب تمرین کنیم و هم بازیهای تدارکاتی خوبی
داشته باشــیم .فکر میکنم میتوانیم با آمادگی کامل وارد
مسابقات شویم .این زمان ،فرصت خوبی برای آمادگی بهتر
است و این که بتوانیم بیشتر خودمان را آماده کنیم.
گلمحمدی در خصوص اینکه آیا تیمش میتواند قهرمان
شــود عنوان کرد :در فوتبال کسی نمیتواند تضمین بدهد
که چه اتفاقاتی میافتــد .نمیخواهم ذهنیت بازیکنانم به
شکلی باشــد که از حاال قهرمان هستیم .درست است که
از نظــر جدولی وضعیت خوبی داریــم و با تیمهایی بازی
کردیم که در باالی جدول بودند اما از طرف دیگر با تیمهایی
بازی داریم که برای جلوگیری از ســقوط و کسب سهمیه
میجنگند .طبیعتا کار راحتی مقابل این تیمها نداریم.اعتقاد
دارم باید تالش بیشتری روی کارمان داشته باشیم .من هیچ

وقت دوســت ندارم هیچکدام از بازیکنان تیمم از حاال فکر
کنند قهرمان هستیم ،تا زمانی که جام را باالی سر نبردیم
باید تالش کنیم.
وی با اشــاره به وضعیت بازیکنان خارجی تیمش گفت:
صحبتهایــی را بــا پیروانی هم انجــام دادم و ظاهرا او به
بازیکنان خارجی اطالع دادند که هرچه ســریع تر برگردند.
البته مسئوالن باشگاه به دنبال اولین پرواز هستند که این
بازیکنان سریع به ایران برگردند .استوکس از لحاظ حقوقی

و بحثهای اداری در نهایت بازیکن تیم ما است .این را هم
بگویم کــه من به صراحت نگفتــم او را نمیخواهم اما ما
برایش پرونده باز کردیم چون او موظف اســت که در ایران
حضور داشته باشد .باشگاه قرارداد محکمی هم با او بسته و
اگر نخواهد برگردد مطمئنا به مشکل خواهد خورد.
خبرنگاری در خصوص فشارهایی که به پرسپولیس برای
ادامه لیگ وارد شــد از سرمربی پرسپولیس سوال کرد که
وی پاسخ داد :این نوع صحبتها اصال درست نیست.همین

االن خیلی از مشاغل پر ریسک کارشان را انجام میدهند.
واقعاً از صحبتهای بعضیها تعجب میکنم که میخواستند
فوتبال تعطیل شــود برای این که از زیر فشار هوادارانشان
خارج شــوند این صحبتها را مطرح میکنند .اگر بخواهیم
اینگونه فکر کنیم باید منتظر باشیم تا واکسن کرونا بیاید و
بعد بازیها را ادامه بدهیم .با این شرایط هم فقط فوتبال و
فوتبالیها دچار مشکل میشوند .این همه مشاغل پرریسک
در حال فعالیت هستند فوتبال هم یکی از آنها.
گل محمدی خاطرنشان کرد :در حال حاضر هیچ کسی
نمیتوانــد تضمین بدهد که کرونا میگیــرد یا نمیگیرد.
رعایت پروتکلهای بهداشتی از طرف فوتبالیها باید صورت
بگیرد .ما باید تالش کنیم نشاط اجتماعی به وجود بیاوریم
چون در  3-2ماه اخیر شرایط در کشور ما سخت بوده است.
ما فوتبالیها تمام زندگی و کارمان به فوتبال بســتگی دارد
و  95درصد کارمان فوتبال است .همه ما از این فوتبال نان
میخوریم و خرج زندگی میدهیم .توصیه من این اســت
که بعضیها به فکر تعطیلی فوتبال نباشــند چون چند ماه
بعد که لیگ بیســتم آغاز شــود آیا کسی تضمین میکند
کرونا نخواهد بود؟ ســرمربی سرخپوشان در خصوص اینکه
فشــردگی بازیها چقدر در روند تیمــش تاثیر دارد گفت:
فشردگی مسابقات طبیعتا به بازیکنان فشار میآورد .البته
هنوز به تیمهای لیگ برتری برنامهای ندادهاند اما فکر کنم
بازیها هر  5روز یک بار هم در برنامه باشــد و فقط  4روز
نیســت .قانون تصویب شده که  5تعویض داشته باشیم هم
باعث میشود بازیکنان خسته نشوند.

بررسی شرایط ناپولی؛ باند فرود سردار

کار سخت آزمون برای جانشینی ایگوآین و کاوانی
حضور در تیمی که همیشه مهاجمان خوبی داشته ،یک
چالش جدی برای سردار آزمون خواهد بود؛ چالشی که او
هرگز تجربه نکرده و شاید در تابستان برایش رقم بخورد.
به گزارش «ورزش ســه» ،ســردار آزمون هشــتمین
ســال حضور در لیگ روسیه را ســپری میکند و این بار
جداییاش از جمع روسها جدی تر از هر زمان دیگری به
نظر میرســد .در دوره تعطیلی فوتبال ،یکی از مهم ترین
اخبار نقــل و انتقاالتی فوتبال اروپا ،انتقال آزمون از زنیت
ســن پترزبورگ به ناپولی بود که بارها از سوی رسانههای
مختلف مــورد توجه قرار گرفت اما در نهایت حاال مدیران
زنیــت عنوان کرده اند که به هیچ قیمتی حاضر نیســتند
سردار را از دست بدهند.
تهیه کننده سینما؛ منجی تیم ورشکسته
با این حال مهاجم  25ســاله ایرانی ،همچنان پیشنهاد
ناپولی را در جیب دارد و ممکن است در تابستان مذاکرات
طرفین جدی تر هم بشــود و ناپولی موفق شود آزمون را
از چنــگ زنیت در بیاورد .انتقال به ناپولی ،تیمی که یکی
از قطبهای سری آ به حســاب میآید ،اگرچه یک اتفاق
مهم بــرای آزمون خواهد بود اما بــازی در تیم فیروزهای
پوش ایتالیا نیز دردسرهای خود را به همراه خواهد داشت؛
دردسر پر کرد جای خالی کارکا ،مارادونا ،الوتزی ،کاوانی،
هیگواین و البته دریس مرتنس.
از کاوانی تا هیگوآین؛ آزمون مثل کدام یکی؟
اولیــن بازیکنی که دی لورینتیــس به خدمت گرفت،
ازگوئل الوتزی مهاجم آرژانتینی بود که به عنوان یک بال
عملکرد خوبی در ناپولی داشت و توانست  38گل در سری
آ برای این تیم بزند.
بعد از جدایــی الوتزی ،ناپولی برای خرید ادینســون
کاوانی اقدام کرد؛ بازیکن اروگوئه ای با اســتیل مهاجمی
جنگنده و البته آماری که وی را در بین ســتارههای لیگ
ایتالیا قرار میداد .او که در آن دوره به همراه لوییز ســوارز
و رادامل فالکائو در زمره بهترین مهاجمان دنیا شــناخته
میشد ،یک سال به صورت قرضی در ناپولی حضور یافت
و بعد با قراردادی به این تیم پیوســت و در طول سه فصل
بازی برای این تیم نزدیک به  100گل به ثمر رساند.

کاوانی هم رفــت .این بار گونزالــو ایگواین بود که در
تیررس تهیه کننده ایتالیایی سینما قرار گرفت و در نهایت
باشــگاه ایتالیایی موفق به خرید این مهاجم اهل آرژانتین
شد تا یک بازیکن دیگر از آمریکای جنوبی ،وظیفه گلزنی
را در شــهر ناپل برعهده بگیرد .ایگواین در فصل نخســت
عملکــردش رضایت بخــش نبود اما در فصــل دوم ،وی
توانســت رکورد بیشترین تعداد گل در تاریخ ناپولی که از
ســال  1936برقرار بود را بشکند و با  36گل کفش طالی
اروپا را به دســت آورد ولی داستان این مهاجم آرژانتینی
در ســن پائولو نیز کوتاه بود و او بعد از دریافت پیشــنهاد
یوونتوس ،تصمیــم گرفت که به رقیب مســتقیم ناپولی
ملحق شود و طرفداران تیفوسی این باشگاه را آزرده خاطر
کند.
مهاجم بعدی ناپولی ،آرکادیوش میلیک بود .بازیکنی که
پس از درخشش در آژاکس به ناپولی پیوست و باتوجه به
حضور اینسینیه ،مرتنس و همشیک در کنار و پشت خود،
شــرایط ویژه ای را در این تیم تجربه میکرد .او بازیکنی
چپ پا ،ســرزن ،با قابلیت اســتفاده از ضربات ایستگاهی،
دارای توانایی شــوتزنی و با قابلیت موقعیتســازی است
ولی او آنقدر مصدوم شــد که ناپولیهــا قید حضورش را
بزنند .میلیک در فصل نخســت نیز عملکرد خوبی داشت
اما مصدومیت باعث شد تا فصل را از دست بدهد و همین
موضوع مرتنس را به پست مهاجم نوک آورد.
سردار آزمون در ناپولی موفق میشود؟
در مقطــع فعلی وظیفه گلزنی همانطور که گفته شــد
برعهده آرکادیوش میلیک و دریس مرتنس است .میلیک
در این مدت مصدومیتهای زیادی را داشــته و به همین
دلیــل احتماال راهی تیم دیگری خواهد شــد .اما ماجرای
مرتنس متفاوت است؛ او به همراه مارک همشیک و با ثبت
 121گل بهترین گلزنان تاریخ باشــگاه به حساب میآیند
و جایــگاه ویژه ای در این تیم دارنــد .با این حال قرارداد
مرتنس در تابستان جاری به پایان خواهد رسید و باتوجه
به این که  33سال دارد ،بعید است که مدیر باشگاه راضی
به تمدید  2ســاله با این بازیکن کهنه کار شــود .از طرف
دیگر وی پیشنهادات بلند مدت و بهتری (از نظر مالی) از

کشورهای چین و آمریکا دارد؛ بنابراین جدایی او نیز مثل
میلیک مهاجم لهستانی محتمل به نظر میرسد.
اما برسیم به سردار آزمون؛ جدایی دو مهاجم تیم ناپولی
و نبــود بازیکنی روی نیمکت ذخیرهها ،نقش آزمون را در
صورت پیوســتن به ناپولی سنگین و البته کلیدی خواهد
کرد .او مهاجمی باکیفیت اســت که از قدرت سرزنی بهره
میبرد ،تکنیک قابل قبولی دارد ،موقعیت شــناس خوبی
اســت و در حرکات تیمی نیز موفــق عمل میکند .اما به
نسبت مهاجم هم استایل خود (زالتان ابراهیموویچ ،دیگو
کاســتا ،ماریو مانژوکیچ و )...از نظر دفاعی عملکرد خوبی
نداشــته و در ســطح پایین تری قرار میگیرد .خواســته
بسیاری از مربیان این اســت که مهاجمان بعد از این که
توپ را از دســت میدهند خیلی زود آن را باز پس بگیرند
و با مهاجم حریف درگیر شوند که این مشخصه در نمایش
ســردار کمتر دیده میشوند .هرچند که باتوجه به قابلیت
فیزیکی او ،این مســئله ممکن اســت در صورت تمرین و
تالش حل شود .شاید تنها نگرانی درباره سردار آزمون در
ناپولی این اســت که او نتواند فشار موجود در این باشگاه

را تحمل کند .نباید فراموش کرد که ناپولی در این سالها
بهترین مهاجمان ســری آ را در اختیار داشته و همانطور
که گفته شــد ،به عنوان تیمی با مهاجمان گلزن شناخته
میشود .مهاجمان این تیم نظیر کاوانی ،الوتزی و ایگواین
بعد از تــرک ناپولی راهی تیم بزرگتری شــدند و همین
موضوع کیفیت آن را نشان میدهد.
آئورلیو دی لورنتیس مالکی است که نه با کسی تعارف
و نــه خیلی به پای مربی یا بازیکنی مینشــیند که این را
در ماجرای کارو آنچلوتی هم مشاهده شد .او عالقه مند به
دخالت در امور فنی تیم است و اگر سردار آزمون در طول
فصل نخســت نتواند  15گل بزند ،یا قرض داده میشود یا
فروخته میشــود یا این که در ناپولی به حاشــیه میرود.
بنابراین شاید اتنتخابی تیمی نظیر فیورنتینا (که به دنبال
خرید مهاجم است) یا تیمی میان رده و سرد از نظر فشار
سکوها ،شرایط مناسب تری را برای این مهاجم ایرانی رقم
بزند؛ مهاجمی که تا حاال فشــار حضور در یک تیم سطح
اول اروپایی را تجربه نکرده و در اولین گام ،شاید جا افتادن
در ناپولی ،بسیار سخت تر از چیزی باشد که تصور میشود.

لیگ برتر بیستم چه زمانی شروع میشود؟

تقویم احتمالی رقابتهــای لیگ برتر و لیگ قهرمانان
آسیا حاکی از مهلت کوتاه تیمها برای استراحت ،یارگیری
و همینطور آمادهسازی برای فصل آینده است؛ اما شروع
رقابتها از اواخر تابستان غیرممکن به نظر میرسد.
به گزارش ایســنا ،با صدور مجــوز برگزاری تمرینات و

مسابقات ،سازمان لیگ میتواند فصل جاری فوتبال ایران
را تا اواسط مرداد به پایان برساند و برای حضور نمایندگان
ایران در رقابتهای آسیایی و همینطور شروع فصل جدید
فوتبال ایران برنامهریزی کند.
مسووالن ســازمان لیگ تا قبل از صدور مجوز مذکور،

نگــران زمان پایان فصل جاری و تداخــل این رقابتها با
لیگ قهرمانان آســیا بودند که ظاهرا قرار اســت از نیمه
مرداد شــروع شود اما درباره فرمت برگزاری این مسابقات
همچنان اختالفاتی میان کشــورهای عضو وجود دارد .با
این وجود ،برگزاری رقابتهــا به صورت متمرکز میتواند
مدت زمان برگزاری ادامه بازیهای گروهی را کاهش دهد
و چه بسا بتوان برای برخی از بازیهای مرحله حذفی نیز
برنامهریزی کرد.
با این وجود ،شــروع فصل جدید فوتبــال ایران هم از
دغدغههای مهم ســازمان لیگ به شمار میرود که برنامه
فصل آینده را با توجه به ترافیک بازیهای باشگاهی و ملی
با تداخل رو به رو خواهد کرد.
در واقــع ،اگر رقابتهای لیگ و جام حذفی ایران اوایل
مرداد تمام شــود و مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هم
تا اوایل شــهریور به پایان برسد ،بازیکنان میتوانند راهی
مرخصی و استراحت پایان فصل شوند.
لیگ بیستم چه زمانی شروع میشود؟
به گفته مسووالن سازمان لیگ ،در سال جاری خبری
از تعطیلــی  ۷۵روزه میان دو فصل نخواهد بود و تیمها و
فوتبالیســتها زمان کمتری را در اختیار خواهند داشــت
و در ایــن وضعیت زمان کمتری بــرای برگزاری تمرینات
آمادهســازی و همینطور استراحت فوتبالیستها و فصل

نقل و انتقاالت وجود خواهد داشت .اگر این فاصله دو ماه
و نیمه تا حدود یک ماه و نیم هم کاهش یابد ،عمال ،فصل
جدید فوتبال زودتر از مهر  ۹۹آغاز نخواهد شد.
اخباری درباره شروع فصل جدید از اواخر شهریور وجود
دارد کــه در این صورت در حق چهار تیم آســیایی ایران
اجحاف خواهد شــد چرا که آنهــا در این وضعیت زمان
کمتری برای شــروع فصل جدید خواهند داشت و قطعا با
اعتراض فوتبالیستها هم مواجه خواهد شد.
ترافیک فوتبالی در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰
فصل جدید فوتبال در ایران احتماال با رویدادهای ملی
آغاز خواهد شــد و تیم ملی باید بــرای بازیهای انتخابی
جامجهانی آماده شــود .پیش از این گمانهزنیهایی درباره
شــروع رقابتهای انتخابی جام جهانــی از مهر ماه وجود
داشــت اما به علت شــلوغی بیش از حد مسابقات ،برخی
کشورهای آسیایی از فیفا خواستند انتخابی جام جهانی را
به نوروز  ۱۴۰۰موکول کند!
با این موضوع ،برگزاری بازیهای آســیایی را هم باید
اضافه کرد که انرژی بیشتری را از فوتبالیستها میطلبد
و احتماال شــاهد بروز اختالفات برای شــروع فصل جدید
خواهیم بود چرا که بیشــترین فشــار به فوتبالیستها و
تیمهای نه چندان متمول و بــدون امکانات ایرانی اعمال
خواهد شد.

بیرانوند :غفوری به خاطر آرم پرسپولیس عکسم را منتشر نکرد ،من هم عکسش را بریدم
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گلر ملی پوش پرسپولیس گفت :غفوری دوست صمیمی
من است و دیروز با هم بودیم و حتی با هم تمرین هم کردیم
ولی چون من عکس او را در اســتوری اینستاگرامم منتشر
کرده بودم و دیدم او این کار را انجام نداده ،عکس او را کات
کردم .به گزارش فارس ،علیرضا بیرانوند در حاشــیه تست
کرونای بازیکنان پرســپولیس در ورزشگاه درفشیفر اظهار
داشــت :انصافا باید بگویم این تست وحشتناک سخت بود.
این تست را به زور تحمل کردیم مخصوصاً یک حرکتی زدند
و یک چیزی روی بینی گذاشتند که واقعا برایم سخت بود.
بیرانوند یادآور شــد :االن همه فکــر میکنند که فقط
پرسپولیس دوســت دارد لیگ شروع شود چون میخواهد
قهرمان شــود ،اما این موضوع کار ما را سخت میکند .همه
تصور میکنند شــروع لیگ به خاطر فشار ما بوده و همین
موضوع شرایطمان را سخت کرده است .اگر امسال خدایی
ال
ناکرده قهرمان نشــویم ،قهرمانیهای سه سال قبل ما اص ً
دیده نمیشــود و زیر سؤال میرویم چون تنها تیمی بودیم

که دوســت داشــتیم بازیها ادامه پیــدا کند.امیدوارم که
بازیها شروع شود تا بتوانیم به عنوان قهرمانی برسیم.
وی در خصوص اینکه چه زمانی به بلژیک سفر میکند،
گفت :تمام تمرکزم را روی پرسپولیس گذاشتم و فع ً
ال هیچ
ارتباطی با تیم جدیدم ندارم .دوست دارم اول با پرسپولیس
قهرمان شــوم و باشــگاه بلژیکی نیز با مسؤوالن باشگاه در
ارتباط هستند .امیدوارم که اتفاقات خوبی در این زمینه رخ
دهد .دروازهبان سرخپوشان در واکنش به سوالی که پیرامون
حذف عکس ووریا غفوری از صفحه اینســتاگرامش از وی
پرســیده شد گفت :اتفاقا میخواســتم این موضوع را برای
هواداران عزیز روشن کنم .با ووریا غفوری هم صحبت کردم.
زمانی که از کوهنوردی با غفوری برگشــتیم یک استوری
منتشر کردم که بعد از دو روز او جواب استوریام را نداد .با
خودم تصور کردم غفوری دوســت ندارد به هواداران بگوید
با علیرضا بیرانوند به کوهنوردی رفته است .از غفوری سوال
کردم چرا عکس را در اینســتاگرامت منتشر نکردی که او

گفت چون آرم پرســپولیس روی پیراهن تو بود این کار را
انجام ندادم.من هم به او گفتم ما با هم به کوه رفتهایم و هر
طور که صالح است اقدام کن .این تصمیم خود غفوری بود.
وی افزود :جالب است همان عکسی را که من در استوری
منتشــر کردم غفوری هم منتشــر کرد و در این یکی دور
روز هــم این اتفاق افتاد و هواداران اســتقالل به من پیغام
دادند که غفوری مردانگی کرده و عکس تو را گذاشــته اما
تو عکس او را بریدی.من حرف هواداران عزیز اســتقالل را
تحمل میکنم و هر چه دوســت دارنــد بگویند ولی باز به
خاطر آنکه آنها چنین حرفهایی نزنند یک عکس دیگر از
غفوری منتشر کردم .تأکید میکنم غفوری خودش به خاطر
آرم پرسپولیس روی پیراهن من عکس را منتشر نکرده بود
ولی این تصمیم با خــودش بود .جدای از فوتبال با غفوری
خیلی دوست هستیم اما انصافاً دیروز خیلی ناراحت شدم که
چرا هواداران استقالل وقتی چیزی را نمیدانند به من حمله
کردند .از اول فوتبال هم همیشه این هواداران به من حمله

میکردند و از این موضوع ناراحت هم نمیشوم.
گلر ملیپوش پرسپولیس در خصوص اینکه احتمال دارد
ویلموتس سرمربی تیم آنتورپ شود،گفت :او مربی تیم ملی
بوده و یکی از مربیان بزرگ محســوب میشود .به هر حال
شرایطی برای او پیش آمد که نتوانست در کشور ما به کارش
ادامه بدهد ولی من اصال به این موضوع توجه نکردم که چه
کســی سرمربی شود تا به فوتبال اروپا برود .اگر قرارداد سه
سالهای با این تیم بلژیکی بستهام نیتم این است که  6ماهه
از آنجا جدا شــوم و نمیخواهم ســه سال در کشور بلژیک
بمانم چون به دنبال پیشرفت هستم.

