ورزشی

پنجشنبه  21تیر  28 -1 397شوال  12 - 1439جوالی  - 2018سال هفدهم  -شماره 4641

زور فدراسیون به باشگاهها نرسید

اخبار کوتاه

تعطیلی اردوی امیدها با ناامیدی

بــه دلیل همکاری نکردن تعدادی از باشــگاههای فوتبال
ایــران بــا زالتکــو کرانچار ســرمربی کروات تیــم امید
کشــورمان ،وی اردوی این تیم را که فقط چند روزی از
تشکیل آن میگذشت ،تعطیل کرد.
به گزارش ایرنا ،در حالی تیــم فوتبال امید ایران خود را
برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا و سپس انتخابی
المپیــک آماده میکند که شــاید همچنــان این تیم با
مشــکالت  44ساله گذشته که موفق به صعود به المپیک
نشده دست و پنجه نرم میکند.
فدراســیون فوتبال که پس از حضــور در جام جهانی در
تمامی ردههای ســنی برای تکمیل کــردن موفقیتهای
خود بــه دنبال قهرمانی در بازیهای آســیایی جاکارتا و
سپس صعود به المپیک است ،باز هم نتوانست از حق تیم
امید مقابل باشگاهها دفاع کند.
ابتدای هفته جاری جواد نکونام ســرمربی تیم نســاجی
قائمشهر که اتفاقا ســالهای سال در اللیگا بازی کرده و
بازوبند کاپیتانی تیم ملی ایران را در اختیار داشــته است
دستور به خروج بازیکنان خود از اردو تیم امید داد تا این
 2بازیکن در تمرینات تیم باشگاهی خود حاضر شوند.
جرقه نارضایتی کرانچار از همکاری باشــگاهها با تیم امید
دقیقا از این مســاله زده شــد تا با توجه به عدم همکاری
چند باشگاه دیگر او امروز تصمیم به تعطیلی تمرینات تیم
امید تا اول مرداد ماه سالجاری بگیرد.

حمید اســتیلی مدیر تیم فوتبال امید این روزها به شدت
در حال مذاکره با مسئوالن فدراسیون فوتبال و باشگاهها
است تا حداقل با شروع مجدد اردوی تیم امید ،شاهد بی
نظمی باشــگاهها نباشد و حتی شنیده میشود محمدرضا
ســاکت رئیس فدراســیون فوتبال قول برخورد جدی با
باشگاههای خاطی را هم به او داده است.
تیم امید ایران اول مرداد ماه سالجاری برای برگزاری اردو
خود راهی عراق و  2بازی دوســتانه با تیم امید این کشور
برگزار میکند و سپس برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم
امید چین راهی این کشور میشود.
امیدهای فوتبال کشورمان از چین مستقیم راهی جاکارتا
خواهند شد تا در بازیهای آسیایی حضور پیدا کنند.
مدیــر تیم فوتبــال امید ایــران با بیان اینکــه همکاری
باشگاهها با تیمهای ملی باید به قانون تبدیل شود ،گفت:
چنانچه تعامل و همکاری وجود داشــته باشد با مشکلی
روبرو نخواهیم شد.
«حمید استیلی» در گفت وگو با ایرنا در خصوص تعطیلی
زودهنگام اردوی تیم امید ،اظهار داشــت :باید نگاهها به
تیم امید ،مانند تیم ملی بزرگســاالن باشد تا از این نظر
به مشکلی نخوریم.
وی افزود :برخی باشگاهها خواستار بازگشت بازیکنانشان
شــدند و ما نیز برای جلوگیری از تبعیض بین باشگاهها،
اردو را  2روز زودتر از زمان مقرر تعطیل کردیم تا تمامی

زمان مراسم معارفه رونالدو مشخص شد

نفرات به تمرینات باشگاهی بازگردند.
بازیکن اســبق تیم ملی فوتبال ایران ،ادامه داد :قرار است
بازیکنــان از  31ماه آتی به اردوی تیم امید بازگردند و تا
پایان بازیهای آسیایی  2018در اختیار ما باشند.
مدیر تیم امید ایران با اشــاره به چالش تکراری که میان
برخی باشــگاهها و تیــم امید ایجاد شــده ،تصریح کرد:
فوتبال ایران ســالیان سال است که با این مشکل دست و
پنجه نرم میکند .دیگر زمان آن رسیده که نگاهها به تیم
امید هم مانند بزرگساالن باشد.
استیلی گفت :طبق مصوبه هیئت رئیسه هر باشگاه موظف
است که  1+2بازیکن خود را در اختیار تیم امید قرار دهد
و این نه تنها برای بازیهای رسمی ،بلکه برای تمام اردوها
صدق میکند.

وی ادامــه داد :البته مــا هم منافع باشــگاهها را در نظر
میگیریم تا آنها از این نظر متضرر نشوند .با این حال باید
تا حدودی نگاه ملی به تیم امید بیشتر شود.
ســرمربی ســابق پرســپولیس با بیان اینکه همکاری با
تیمهای ملی باید به قانون تبدیل شــود ،ادامه داد :مجید
جاللــی و یحیی گلمحمدی ســرمربیان پیکان و پدیده
مشهد در اردوی آماده سازی و تمرینات بدن سازی ،چهار
بازیکن خود را در اختیار تیم امید قرار دادند.
وی تصریح کرد :پرســپولیس با وجود اینکه پنجره نقل و
انتقاالتش بسته است و در اردوی کرواسی حضور داشت،
بازیکنانشــان را در اختیار تیم امید گذاشت که جا دارد از
آنها تشکر کنم .امیدوارم که این همکاری ادامه دار شود تا
در ادامه راه مهمی که پیش رو داریم ،دچار مشکل نشویم.

وزیر ورزش و جوانان:

استقالل و پرسپولیس در بهترین شرایط قرار دارند

وزیــر ورزش و جوانان گفت :دو تیم فوتبال اســتقالل و
پرســپولیس به لحــاظ برگزاری اردوها ،اسپانســرینگ و
مربیان و بازیکنان خوب تأمینشده و وضعیت خوبی دارند
تا پشتوانههای خوبی برای فوتبال کشور باشند.
به گزارش ایسنا ،مسعود ســلطانیفر در دیدار با استاندار
هرمزگان با اشــاره به وضعیت دو تیم فوتبال اســتقالل و
پرسپولیس ،عنوان کرد :این دو تیم در بهترین شرایط قرار

دارند و در فصل گذشــته قهرمان جام حذفی و لیگ برتر
کشور شدهاند و به جمع هشــت برتر لیگ قهرمانان آسیا
صعود کردهاند.
وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد :دو تیم فوتبال اســتقالل
و پرســپولیس به لحاظ برگزاری اردوها ،اسپانســرینگ و
مربیان و بازیکنان خوب تأمینشده و وضعیت خوبی دارند
تا پشتوانههای خوبی برای فوتبال کشور باشند.
وی همچنین با بیان اینکه اقدامات خوبی از ســوی دولت
برای ایجــاد امکانات ورزشهای همگانــی و قهرمانی در
سراسر کشــور در حال انجام است ،اظهار کرد :نزدیک به
چهار هزار پروژه ورزشی نیمهتمام در سراسر کشور وجود
دارد که بــا تالشهای متعددی که در دولت تدبیر و امید
صورت گرفته از این تعداد  600پروژه تا پایان سال جاری
تکمیل و به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی ادامــه داد :پروژههــای بزرگــی همچون ســالنهای

ورزشی شــشهزارنفره ،اســتخرهای بزرگ و پیستهای
دوچرخهسواری نیز تا پایان سال  98در استانهای مختلف
کشور تکمیل خواهند شد.
وزیر ورزش و جوانان افزود :به مناســبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اســامی نیز پروژههای متعدد ورزشی از
هفته دولت تا دهه فجر ســال جاری در عرصههای ورزش
همگانی و قهرمانی در ایران اسالمی افتتاح میشوند.
ســلطانیفر با بیــان اینکه اســتان هرمــزگان قهرمانان
بســیاری در عرصه ورزش دارد ،تصریح کرد :ورزشــکاران
خوبی از این اســتان در اردوهای تیم ملی حضور دارند که
امید بســیاری بهافتخار آفرینی آنها در عرصه مســابقات
بینالمللی وجود دارد.
وی اضافه کرد :در ســال جــاری رویدادهای مهمی برای
ورزش کشــور برگزار میشــود که ایــن رویدادها با جام
جهانی فوتبال آغاز شــد و خوشــبختانه تیم ملی فوتبال

ایــران با تدابیر و هماهنگی و هدایت مناســب توانســت
نتیجهای تاریخی در این مسابقات رقم بزند و موجب عزت
و سربلندی ایران اسالمی در سراسر جهان شد.
وزیــر ورزش و جوانــان خاطرنشــان کــرد :در ادامه نیز
بازیهای آســیایی جاکارتا را در پیــش داریم که کاروان
گستردهای از ورزشکاران جمهوری اسالمی ایران در قالب
 40رشــته ورزشــی در این رویداد حضور خواهند یافت و
تعداد بانوان ورزشــکار کشــورمان نیز در این مســابقات
افزایش چشــمگیری مییابد کــه امیدواریم بتوانیم نتایج
بسیار خوبی نیز کسب کنیم.
ســلطانیفر در پایان بیان کرد :المپیک جوانان در کشور
آرژانتین از دیگر مسابقات مهمی است که برای حضور در
آن برنامهریزیشــده و همچنین در دیماه نیز رقابتهای
فوتبال جام ملتهای آسیا برگزار خواهد شد که تیم ملی
ایران از شانسهای اصلی قهرمانی در این رقابتهاست.

کرمانیمقدم:

هر بازیکنی برود ،بازهم پرسپولیس شانس قهرمانی است
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس میگوید این باشگاه با
وجود همه رفت و آمدها ،همیشه بزرگ است.
مرتضی کرمانی مقدم ،پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس
در گفتوگو با ایسنا ،درباره شرایط این تیم در فصل آتی
رقابتهای لیگ برتر اظهار کرد :پرســپولیس نســبت به
فصل گذشــته چند مهره کلیدی خود را از دســت داده
و در ایــن فصل کار ســختی پیــش رو دارد .با اینحال
امیدواریم امســال هم سال خوبی برای پرسپولیس باشد.
پرســپولیس در سالهای گذشته هم در مقاطعی تیم کم
مهره و ضعیف بود اما با تالش و پشــتکار توانست هم در
استقالل پیروز باشد ،هم فصل موفقی را پشت سر بگذارد

و نتایج خوبی کســب کند .ب ه هر حال امیدواریم با توجه
به بازیکنانی که نیم فصلاضافه میشــوند بتوانیم نتایج
گذشــته را تکرار کنیم .نکته مهمی که میخواهم به آن
اشاره کنم این است که هر بازیکنی از پرسپولیس برود و
هرکســی هم بیاید ،این تیم بزرگ است و همیشه شانس
قهرمانی است.
او در مــورد بازیکنانــی که در نیم فصل بــه تیماضافه
میشــوند ،اظهار کرد :بازیکنانــی که در نیم فصل به تیم
ملحق میشــوند بازیکنان بزرگی هستند و به پرسپولیس
کمک خواهنــد کرد اما چون تا نیم فصل شــرایط بازی
کردن با پرســپولیس را ندارند یک مقــدار زمان میبرد

تا با تیم هماهنگ شــوند و چــون بعضی از این بازیکنان
شرایط بازی رسمی در نیم فصل را هم ندارند ،از وضعیت
مطلوبشان دور میشوند و افت میکنند .با اینحال باید
دید که در آینده چه اتفاقی رخ میدهد.
پیشکسوت پرســپولیس در مورد بازی با الدحیل قطر در
لیگ قهرمانان آســیا گفت :واقعا در ایــن بازی اصال کار
راحتی نداریم و اگر خدای نکرده نتوانستیم از مرحله یک
چهارم نهایی صعود کنیم هواداران ناراحت نباشــند چون
امســال با توجه به اتفاقات پیش آمده کار ســختی داریم
اما به بازی برگشت با حضور پرشور هواداران در ورزشگاه
آزادی امیدواریم.

از استعفای خوشخبر بیخبرم
اعزام سید عباسی به جای پیمان اکبری منطقی نیست
هســتم در جریان اینکه سید عباسی در ترکیب کادر فنی
برای بازیهای آسیایی حضور داشته یا خیر ،نبودم .به نظرم
انتشار نام سید عباسی در لیست بر روی سایت فدراسیون
و ســپس حذف آن به دلیل اشــتباه تایپی بوده است چرا
که سید عباســی پیش از این سرمربی تیم ملی «ب» بود
و نامــش از پیش در این لیســت حضور داشــت و همین
باعث بروز تداخل شــد .برای ثبت نــام اولیه  ۵۸بازیکن را
به کمیته المپیک معرفی کرده بودیم که نام ســید عباسی
نیز در آن لیست بود و همین مسئله باعث این مشکل شد.
منظمی تصریح کرد :این که گفته میشود سید عباسی به
جای پیمان اکبری به بازیهای آســیایی یا قهرمانی جهان
اعزام شود نیز حرف منطقی نیســت .او در ادامه در پاسخ
به این ســوال که منظور فدراسیون والیبال از به کار بردن
لفظ جاسوس از ســوی برخی و محتوای بیانی ه اخیری که
منتشــر کرده بود چیست؟ گفت :من اصال از این بیانیه ای
که صحبت میکنید اطالع نــدارم و فکر هم نمی کنم که
چنین لفظی استفاده شده باشد .اگر هم چنین صحبتهای
انجام شده است قطعا با روابط عمومی و سایر بخشها باید
صحبت کرد.
منظمی درباره نامه استعفایی که امیر خوشخبر به صورت
دســتی به رئیس فدراسیون داده اســت تا ضیایی با توجه
به اتمام قرارداد سرپرســت تیم ملــی در پایان رقابتهای
قهرمانی جهان دســتش برای انتخاب سرپرست جدید باز

باشد اظهار کرد :به هیچ عنوان از این مسئله ای که عنوان
کرده ایــد اطالع ندارم و این صحبتهــا را برای اولین بار
از زبان شــما میشنوم .خوشخبر سالهاست که با تیم ملی
همراه است و ما دوســت داریم که پس از رقابت قهرمانی
جهان نیز با او ادامه دهیم .او در ادامه راجع به اعالم جدایی
سیامک افروزی پزشک تیم ملی والیبال پس از پایان لیگ
ملتهای والیبال نیز گفت :افروزی در  ۹سالی که در کنار
تیم ملی حضور داشته زحمات زیادی را کشیده و بیشتر از
روی عشق و عالقه در کنار تیم ملی بود .من به عنوان دبیر
فدراسیون هنوز نامه استعفایی از افروزی دریافت نکردم اما
گویا او به خاطر مسائل خانوادگی قصد ادامه همکاری ندارد.
با توجه به جدایی افروزی قرار است که با هماهنگی کمیته
ملی المپیک یک پزشــک در کنار تیــم ملی به بازیهای
آســیایی اعزام شود .دبیر فدراســیون والیبال درباره اینکه
ضیایی در جلســهای با اصحاب رسانه سعید درخشنده را
به عنوان سخنگوی فدراســیون والیبال معرفی کرد اما در
ماههای اخیر درخشنده پاسخگوی سواالت خبرنگاران نبوده
اســت اظهار کرد :مطمئناً درخشنده سخنگوی فدراسیون
اســت و به نظرم او رابطه خوبی نیز با اصحاب رسانه دارد.
باالخره بعضی مواقع مشکالتی پیش میآید و فرد نمیتواند
تلفنش را پاسخ دهد اما سخنگوی فدراسیون باید در همه
حال جوابگوی اصحاب رسانه باشد .منظمی در مورد اینکه
ضیایی پیش از ایــن اعالم کرده بود یکی از اهدافش فعال

کردن تیمهای ملی در ردههای مختلف است اما با توجه به
عدم اعزام تیم «ب» بازیهای آسیایی تقریباً این صحبتها
در حد شــعار باقی مانده است پاسخ داد :ما تیم ملی «ب»
را راه انداختیــم و تمام تالش ضیایی و داورزنی بر این بود
تا تیم «ب» به بازیهای آســیایی اعزام شود اما با توجه به
اینکه کوالکوویچ چهار بازیکنی که مدنظر سیدعباسی بود
را در اختیار تیــم «ب» قرار نداد و همچنین چهار بازیکن
نیــز باید در رقابتهای جوانان آســیا در بحرین شــرکت
میکردند صالح بر این شــد تا بــا توجه به ارزش مدال در
بازیهای آسیایی تیم اصلی به این رقابتها اعزام شود .دبیر
فدراســیون والیبال درباره تاخیرها و سانسورها در انتشار
اخبار بر روی سایت فدراسیون والیبال در هفتههای اخیر و
نیز رابطه ضعیفی که مسئوالن فدراسیون در ماههای اخیر
با اصحاب رسانه داشتند گفت :به هر حال تغییراتی در کادر
اداری فدراســیون به وجود آمده است و تا اینکه همه چیز
بر روال عادی قرار بگیرد مدتی زمان الزم اســت .رسانهها
باید به عنوان بازوان فدراســیون والیبال در کنار این رشته
حضور داشــته باشند .ما دوست داریم تا ارتباط تنگاتنگ و
صمیمانهای با رســانهها داشته باشیم .امیرحسین منظمی
در پایان گفت :من همواره صادقانه صحبت میکنم و پس
از حضورم به عنوان دبیر فدراســیون والیبال با خدا معامله
کردم .نه کیســهای اندوختهایم و نه دنبال منفعت شخصی
هستیم و هدفمان توسعه والیبال است.

آقاجانیان:

از روز نخست به رویایمان باور داشتیم
مربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید با نمایشــی که این
تیم در جام جهانی ارائه کرد باید احترام بیشتری برای
آن قائل شــد .به گزارش ایسنا ،مارکار آقاجانیان با ابراز
تشــکر و قدردانی از مقام معظم رهبری اظهار کرد :جا
دارد به عنوان عضوی از تیم ملی فوتبال از ایشان تشکر
خاص داشته باشم که با پیامهای محبتآمیزشان انرژی
مثبــت بیشتری را به اعضای تیم ملی دادند و در آینده
هم مطمئنــا اعضای تیم با روحیه و توان مضاعفی برای
سربلندی پرچم ایران عزیز خواهند جنگید.
او به خوشحالی و رضایت مردم از عملکرد تیم ملی ایران
در رقابتهای جام جهانی اشاره کرد و گفت :بنده به نوبه
خودم و از طــرف کادر فنی و بازیکنان از تمام هواداران
خوب تیم ملی تشکر میکنم؛ چه هوادارانی که در طول
مسابقات و حتی قبلتر از آن از داخل ایران و همینطور
در ورزشگاهها از تیم ملی حمایت کردند و چه هوادارانی
کــه برای قدردانی از عملکرد تیم ملی در ســاعت چهار
صبح به فرودگاه آمدند و از تیم ملی آنچنان اســتقبال

کردند .امیدوارم با این حمایتها تیم ملی همیشه رو به
جلو حرکت کند و باعث افتخار ایران شود.
آقاجانیان با بیان این که پیش از شروع رقابتها گروهی
خاص مســائلی را درباره تیم ملی مطرح کردند و حتی
برای تیم ملی جوک ســاختند ،گفت :این گروه تیم ملی
را به پراید تشبیه کردند و حریفان به فراری تشبیه شدند
اما واقعیت این اســت بعد از قرعهکشی با برنامهریزی که
آقای کــیروش انجام دادند تیم ملــی تمرینات  ۲روزه
ریــکاوری بدنی و کارهای ذهنی را آغــاز کرد .از همان
روز نخســت کل گروه تیم ملی به کارش اعتقاد داشت و
آرام آرام خودمــان را به هدفمان نزدیکتر کردیم .البته
هــدف نهایی گروه صعود بــه دور دوم رقابتها بود و در
حالی که خیلیها پیش از جام جهانی فکر این موضوع را
هم نمیکردند اما تیم ملی با همین هدف وارد مسابقات
شد و اگر کمی خوش شــانس بودیم یا از نگاه فنی ،اگر
اردوی اولیهمان با حضور تمامی بازیکنان برگزار میشود
و بعضی از بازیهای تیم ملی لغو نمیشــد ،میتوانستیم

به غیر از کســب بهترین نتیجه تاریــخ فوتبال ایران به
مرحله حذفی هم صعود کنیم .وی افزود :قبل از بازیها
خیلیها حتی این شــانس را برای ما قائل نبودند که به
رویای صعود به دور دوم جام جهانی فکر کنیم اما وقتی
کار با تمرینات ریکاوری ذهنی و بدنی استارت خورد و تا
زمانی که در جام جهانی تمریناتمان را پیش میبردیم
به این موضوع اعتقاد داشــتیم و نقش آقای کیروش به
عنوان فرمانده تیم غیرقابل انکار است .مربی تیم ملی به
ستایش رسانههای بزرگ دنیا و کارشناسان مطرح فوتبال
جهــان از نمایش تیم ملی در جام جهانی اشــاره کرد و
گفت :بخش اعظم هواداران فوتبال ایران از عملکرد تیم
ملی در روسیه رضایت دارند و این مهر تاییدی بر عملکرد
تیم ملی در جام جهانی است .درباره نقش آقای کیروش
در این عملکرد هم نیازی به توضیح نیست چرا که هیچ
کس نمیتواند منکر نقش اصلی ایشــان در این عملکرد
باشد و نقششــان به طور کامل مشخص است .سرمربی
تیم ملی برای موفقیت تیم تمام تالشــش را انجام داد و

مهاجم جدید یوونتوس دوشــنبه هفته آینده مراســم معارفهاش در ورزشگاه
آلیانس برگزار میشــود .به گزارشایسناوبه نقل از آس ،کریستیانو رونالدو
ســه شنبه شــب به یوونتوس پیوست و دوشــنبه هفته آینده مراسم معارفه
ســتاره پرتغالی برگزار خواهد شــد .تورینیها یک هفتــه فرصت دارند تا به
بهترین شکل ممکن از یکی از بهترین بازیکنان جهان استقبال کنند .رونالدو
پس از  ۹سال رئال مادرید را ترک کرد .او توانست در این مدت موفقیتهای
زیادی را کســب کند اما اکنون چالشها ،لیگ ،هواداران ،ورزشــگاه جدید و
مدیران جدیدی خواهد داشت .ورزشــگاه آلیانس با ظرفیت  ۴۱هزار و ۵۰۵
نفر برای اســتقبال از ســتاره پرتغالی کوچک به نظر میرســد .اگر در سال
 ۲۰۰۹ســانتیاگوبرنابئو پر از تماشــاگر شــده بود ،اکنون عالقه هواداران به
حضور در مراســم معارفه این ستاره بیشتر شده اســت .گاتزتا دلواسپورت،
نوشت :دوشــنبه روز خاصی خواهد بود .رونالدو ابتدا تست پزشکی را خواهد
گذراند و سپس به کمپ ورزشی یوونتوس خواهد رفت تا قراردادش را به امضا
برساند .او در پایان در جشن آلیانس حضور خواهد یافت .تب حضور رونالدو به
شــدت شهر تورین را تحت تاثیر قرار داده است .در این روزها پیراهن شماره
«هفت» یوونتوس در نقاط مختلف این شــهر دیده میشــود .دوشنبه هفته
آینده هیجان به اوج خود در ورزشگاه آلیانس خواهد رسید.

خداحافظی  ۸شاکی از دنیای فوتبال

بازیکن فصل گذشــته اســتقالل از دنیای فوتبال خداحافظی کرد .به گزارش
ایســنا ،مجتبی جباری ،بازیکن با سابقه فوتبال ایران که در تیمهای استقالل
و سپاهان بازیهای درخشانی از خود به نمایش گذاشت در لیگ هفدهم یک
فصل ناکام در اســتقالل داشــت که در نهایت منجر به شکایت این بازیکن از
آبیپوشان پایتخت شد .مجتبی جباری در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیتش
در فصــل هجدهم لیگ برتر ،اظهار کرد :من تصمیم به خداحافظی از فوتبال
گرفتهام .االن به شرایطی رسیدهام که دیگر امکان ادامه فوتبالم وجود نداشت.
او درباره علت خداحافظیاش از میادین حرفهای گفت :دلیل خداحافظی من
این بود که دیگر شــرایط بازی کردن در اســتقالل وجود نداشت و به همین
دلیل من انگیزهای برای ادامه فوتبال نداشتم.
بازیکن پیشین تیمملی در پایان در پاسخ به این سوال که چه برنامهای برای
پــس از خداحافظیاش از میادین حرفهای دارد ،گفت :احتماال در کالسهای
مربیگری شرکت کنم تا در آینده وارد این حرفه شوم.

سطح رقابتهای امیدها معمولی است

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد امید از سطح رقابتهای انتخابی این رده رضایت
ندارد .علیرضا رضایی ،در گفتوگو با ایســنا در شهرستان الیگودرز ،در رابطه
با مســابقات انتخابی تیم ملی امید اظهار کرد :تاکنون غیر از یکی ،دو کشتی
هنوز رقابتهایی که مد نظر ما اســت و همچنین آمادگی که از کشتیگیران
انتظار داشــتم را ندیدهام و این کار ما را سخت میکند .وی ادامه داد :غیر از
چند کشــتی که در سطح بسیار خوبی برگزار شد ،مابقی معمولی بوده و این
نشــان میدهد که برای مســابقات جهانی کار خیلی سختی پیش رو داریم.
رضایی در ادامه اظهار امیدواری کرد کشــتیهای فینال متفاوتتر باشد و به
چیزی که انتظار داشــتیم برسیم .ســرمربی تیمملی کشتی آزاد یادآور شد:
تنها قارهای که پیکارهای امید در آن برگزار نمیشــود ،آســیا است و همین
لطمه بزرگی به رده امید می زند که امیدواریم با جایگزینی تورنمنت مناسب
این نقصان را جبران کنیم و در حال طی این مسیر هستیم .وی در پاسخ به
ســوال خبرنگار ایسنا که چقدر امکان دارد در کادر فنی تیمملی تغییر ایجاد
کنید ،خاطر نشــان کرد :نفرات باید در شورای فنی مطرح شوند ،اما استخوان
بندی همان کادر قبلی است.

ماجرای خاموش شدن تلفن همراه علی کریمی

دبیر فدراسیون والیبال:

دبیر فدراســیون والیبال با بی اطالعی از نامه اســتعفای
دستی امیر خوشــخبر گفت :ما دوست داریم با خوشخبر
ادامه دهیم.
امیرحسین منظمی در گفتوگو با ایسنا ،درباره جلسه سعید
معروف با احمد ضیایی در فدراسیون والیبال و اینکه در این
جلسه چه گذشته است ،اظهار کرد :با توجه به مشکلی که
برای فرزندم پیش آمده بود در فدراسیون حضور نداشتم و
اطالعی ندارم که در آن جلسه چه گذشته است.
او درباره شــایعات مطرح شــده مبنی بر پادرمیانی سعید
معروف برای فیصله دادن به اتفاقات اخیر راجع به جهانگیر
ســید عباســی که دایی کاپیتان تیم ملی هم است ،بیان
کرد :بعید میدانم که این جلسه برای پیگیری این موضوع
برگزار شده باشد .دبیر فدراســیون والیبال درباره حواشی
پیش آمده پس از انتشــار خبر بر روی ســایت فدراسیون
والیبال و حذف نام سید عباســی از لیست تیم ملی برای
بازیهای آسیایی ،گفت :من که نزدیک ترین فرد به ضیایی

7

مدیرعامل باشــگاه تراکتورسازی گفت علیکریمی قرار بود از آلمان به ترکیه
بیاید و به اردوی تراکتورســازی بپیوندد اما زمانی که به ترکیه رســید تلفن
همراه خــود را خاموش کرد .به گزارشایســنا ،عباس الیاســی ،مدیرعامل
باشــگاه تراکتورســازی در اظهاراتی رادیویی درباره بحث حضور علی کریمی
در تراکتورســازی و احتمال پیوستن این بازیکن به اســتقالل تهران ،اظهار
کرد :علی کریمی قرار بود با هزینه باشــگاه از آلمان به اســتانبول و سپس به
آنکارا و اردوی تراکتورسازی ملحق شود ،اما زمانی که به ترکیه میرسد تلفن
همراه خودش را خاموش میکند .او برای پیوســتن به تراکتورسازی با آقای
زنوزی ،مالک باشــگاه توافق کرده بود .من این کار را یک عمل غیر حرفهای
میدانم .مدیرعامل باشــگاه تراکتورسازی درباره جذب مهدی ترابی نیز گفت:
ترابی با تراکتورسازی قرارداد دارد .پس از جام جهانی با او تماس گرفتیم که
بیاید و تکلیفش را مشــخص کند .او گفت که یکی دو روز دیگر به باشــگاه
میآید اما خبر رســید که با پرســپولیس قرارداد بسته است .ما برای بررسی
این موضوع مدارک الزم را به فدراسیون فوتبال میفرستیم .او ادامه داد :یک
ســوال این جا مطرح میشود ،ترابی قرار بود به عنوان سرباز به تراکتورسازی
بیاید اما به عنوان دانشجو به پرسپولیس پیوست .ما روی مهدی ترابی حساب
کرده بودیم .عباس الیاســی درباره این که چرا تراکتورسازی برای این فصل
بازیکنان با کیفیتی جذب نکرده است ،گفت :سیاست باشگاه به صورت باال به
پایین در حال تنظیم شدن است .یعنی سعی کردیم کادرفنیمان را با آرامش
انتخاب کنیم .ما قراردادی ســه ساله با توشاک بستهایم .اگر به هدف خود که
قهرمانی هم از جمله آنها اســت نرسیم ،میتوانیم هر زمان که خواستیم این
قرارداد را فســخ کنیم .بازیکنان تیم ما از باشگاههای دیگر لیگ ،پیشنهادات
بهتری داشتند و به این علت از تراکتورسازی رفتند .بازیکنی که خودش را از
تیم بزرگتر بداند را اصال نمیپذیریم.

اطالعی از مذاکره با جپاروف ندارم

سرپرســت تیم فوتبال سپاهان نسبت به جذب سرور جپارف به این باشگاه ابراز
بیاطالعی کرد .به گزارش ایســنا ،تیم فوتبال ســپاهان این روزها خود را آماده
حضور در فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران میکند .رضا فتاحی که به تازگی به
عنوان مدیر این تیم منصوب شده است در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد :خدارو
شکر شرایط تیم بســیار خوب است .با حضور قلعهنویی غیر از این هم نمیتوان
انتظار داشت .او هم به لحاظ فنی و هم مدیریتی به شرایط سپاهان کمک کرده
است .او ادامه داد :امیدوارم بتوانیم این فصل هواداران سپاهان را خوشحال کنیم.
دل مردم اصفهان به زاینده رود که این روزها خشک شده است و سپاهان خوش
اســت .مدیر تیم فوتبال سپاهان با اعالم اینکه این تیم روز شنبه به ترکیه سفر
میکند ،گفت :ما یک هفته در ترکیه خواهیم بود و در این مدت با دو تیم خوب
دو بازی تدارکاتی برگزار میکنیم .فتاحی در مورد وضعیت مجوز حرفهای گری
باشگاه ســپاهان هم بیان داد :ورزشگاه نقش جهان به یک مخروبه تبدیل شده
بود که با کمک کارخانه فوالد مبارکه ســپاهان و هزینه های میلیاردی توسط
این مجموعه این ورزشگاه آماده شد .این روزها هم در تاش هستیم تا انشاءاهلل
برای ایــن فصل مجوز حرفهای گری را بگیریم .مدیر تیم ســپاهان در پایان و
درپاســخ به این سوال که آیا قرار اســت جپارف به این تیم اضافه شود ،گفت:
من از این موضوع اطالعی ندارم.
نکته

چگونه با وجود افسردگی ورزش کنیم

تعصبش را به تیم ملی بارها نشان داد؛ به ویژه آن جایی
که حتی برای موفقیت تیم ملی ایران در مقابل تیم ملی
کشــورش ایســتاد و از حق ایران در مقابل پرتغال دفاع
کرد .آقاجانیان ادامه داد :باور به توانایی تیم برای رسیدن
بــه رویای صعود چیزی بود که ابتدا آقای کیروش به ما
تزریق کردند و توانســتیم این باور را به بازیکنان انتقال
دهیم .کارهای خیلی زیادی انجام شــد و کسانی که در
کنار تیم ملی بودند مانند مسووالن فدراسیون دیدند که
در تیم ملی چگونه کارها انجام شد و چگونه به جزییات
پرداختیم و در نهایت بازیکنان توانســتند به نحو احسن
آنچه را که کادر فنی خواســت در زمین پیاده کنند .به
اعتقاد من این بازیکنان شایسته بیشتر از اینها هستند.

ورزش کردن طول عمر افراد را افزایش میدهد و حتی کسانی که از افسردگی رنج
میبرند میتوانند از فواید ورزش بهرهمند شوند.
ب ه گزارشایســناوبه نقل از  ،Science dailyافسردگی یکی از عواملی است
که باعث میشــود افراد ورزش را کنار بگذارند .ورزش کردن در زمان افسردگی
سختتر است اما قابل انجام است.
افراد مبتال به افســردگی میتوانند از نکات زیر برای افزایش استقامت در ورزش
استفاده کنند:
ـ هر روز زمانی را برای ورزش کنار بگذارید.
ـ برای خود هدف گذاری داشته باشید.
ـورزشهای متنوع انجام دهید و ورزش را برای خود جذابتر کنید.
ـ با یک دوست ورزش کنید.
بررسیها نشان داده است که افراد با متوسط سنی  ۵۰سال در صورتی که ورزش
کرده باشند و آمادگی جسمانی باالتری داشته باشند احتمال بیماریهای قلبی
کمتری دارند و  ۵۶درصد احتمال مرگ آنها بر اثر بیماری قلبی کمتر است.
در سنین  ۵۰سالگی غالبا فعالیت فیزیکی کمتر میشود .بیماریهای مختلف از
جمله بیماری دیابت و چاقی ممکن است باعث افسردگی شوند.

