دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

چرا یوفا دوست دارد لیورپول قهرمان شود؟

یوفا دوست ندارد یک تیم برای سه سال پیاپی قهرمان لیگ قهرمانان
اروپا شــود .سایت یوفا چند روز پیش دچار اشتباه عجیبی شد که
خوشایند طرفداران رئال مادرید نبود .صفحه رسمیاین سازمان در
حالی که  ۲۲روز به فینال لیگ قهرمانان باقی مانده بود از لیورپول
به عنوان تیم قهرمان یاد کرد.توماس گریم ،رئیس فدراسیون فوتبال
اوکراین و عضو سابق یوفا درباره این اتفاق گفت :برای یوفا بهتر است
که لیورپول فاتح لیگ قهرمانان شود.گریم در مصاحبه با یک روزنامه
اوکراینی در مورد دلیل حرفش توضیح داد :یوفا ترجیح میدهد این

رقابتها یک قهرمان جدید داشــته باشد تا یک تیم
برای ســه سال پیاپی جام قهرمانی را باالی سر نبرد.
این اتفاق مســابقهها را خواهد کشت و از جذابیتش
کم خواهد کرد.رئیس فدراســیون فوتبال اوکراین در
پایان اظهار کــرد :رئال مادرید بازیکنان فوقالعادهای
دارد امــا از ابتدای ایــن بازیها ترجیح میدادم بهتر اســت تیم
دیگری فاتح این رقابتها شــود.به گزارش ایسنا ،رئال مادرید پس
از صعود از مرحله گروهی با قرعههای سختی روبهرو شد .این تیم

ورزشی
ابتدا در مرحله یک هشتم نهایی برابر پاری سن ژرمن
قرارگرفتاماتوانستباقاطعیتبهیکچهارمصعودکند.
در دور بعد یوونتوس حریف تیم اسپانیایی شد .پنالتی
جنجالی کریستیانو رونالدو در وقتهای اضافه دیدار
برگشت باعث شد این تیم به نیمه نهایی صعود کند .در
نهایت سفیدپوشان در این مرحله برابر بایرن در دو بازی غیر متعارف
توانستند راهی فینال شوند .اشتباهات داوری در هر دو دیدار تقریبا
به نفع مادرید تمام شد.

پاسخ کیروش به قلعهنویی:

پشت داستانهای ماسکگونه پنهان نشوید

ســرمربی تیم ملی فوتبــال ایران بــه صحبتهای
سرمربی تیم ذوب آهن پاسخ داد.به گزارش فدراسیون
فوتبال ،کارلوس کیروش در پاســخ به صحبتهای
روزسهشنبهسرمربیتیمذوبآهنکهدریکیازسایتهای
خبری منتشر شــده گفت :آقای قلعهنویی! لطفا خود
را پشــت داستانهای ماسک گونه پنهان نکنید .لطفا
ســعی نفرمایید که اذهان عمومیرا به سمت دیگری
ببرید .شما به صورت رسمیصداقت ،وجاهت و تعهد
کاری من را زیر ســوال بردید .اگر این کار در پرتغال
میافتاد میدانستم چطور پاسخ دهم اما به خاطر این
که در ایران هســتیم و میدانم در پنج دقیقه دیگر از
طرف رئیسم و فدراسیون هشدار دریافت میکنم ،فقط
از شما تشــکر میکنم.وی افزود :بیایید راجع به چند
مطلب شفاف صحبت کنیم .یک این که ما میتوانیم
محترمانه با هم اختالف نظر داشته باشیم اما وقتی شما
میفرمایید که من این لیست را به صورت عمدی برای لطمه به شما
و تیمتان اعالم کردم ،با این فرضیه صداقت ،وجاهت و تعهد کاری
من را زیر ســوال میبرید ،پس خواهش میکنم فضا را غبار آلود
نکنید تــا صورت خود را پنهــان کنید .دوم ایــن که مدیرعامل

شما به ما اطالع داد که این شما بودید که به همکاری بازیکنانتان
با تیم ملی لطمه زدید .اگر این دروغ اســت ،رسما اعالم کنید و به
بازیکنانتان توضیح دهید .از طرف بنده قضیه به پایان رسیده است.
کیروش ادامه داد :ســوم این که فقط جهت یادآوری ،این مطلب
جدیدی نیســت که من هنوز به صورت شفاف به یاد دارم اتفاقی

که در جام جهانی  ۲۰۱۴افتاد وقتی شــما به توافقی که
با من درباره آماده سازی جام جهانی قبلی کردید ،پایبند
نبودید.ســرمربی تیم ملی افزود :درباره حضور در قرعه
کشی جام ملتهای آسیا ،شما یک بار دیگر حرفهایگری
من را زیر ســوال بردید .همان طور که احتیاج نیســت
به شما یادآوری کنم شــما کسی هستید که به صورت
رسمیاعالم کردید حتی بازیهای تیم ملی را نمیبینید.
اگر بنده در قرعه کشــی جام ملتها نبودم اوال به خاطر
این بود که آن مراسم برای مربیان تیمها در جام ملتها
بود و ثانیا بنده برای منافع تیم ملی مشغول به کار بودم
تا بتوانم تالش کنم برنامههــای مهم تیم ملی را نجات
دهم؛ ببخشید ،عذرخواهی میکنم ،برنامههای تیم ملی
نه ،برنامههای یک هشــتم لیگ قهرمانان آسیا.کیروش
افــزود :راجع به آینده خودم هم میخواهم این را بگویم
که من هیچ شک و شبههای درباره صالحیت باالی شما
برای جایگزینیام در آیندهای نزدیک ندارم؛ االن که یک زمینی با
باالترین اســتانداردها ،یک ساختمان با بهترین امکانات برای تیم
ملی و بازیکنانی بســیار فوق العاده آماده برای دعوت به تیم ملی
این جا وجود دارد.

بهداد سلیمی:

وضعیت تجهیزات وزنه برداری افتضاح است!

ملی پوش دســته فوق ســنگین
وزنه برداری گفت :بار اصلی کاروان
ایران در المپیک همیشه روی دوش
وزنه برداری بوده و کاهش سهمیه
این رشــته قطعا به ضــرر ورزش
ایران اســت.به گزارش ورزش سه
 ۲ ،ســال اخیر آنقدر برای بهداد
سلیمیتلخ رقم خورده که او حتی
تا آستانه خداحافظی از وزنه برداری
هــم پیش رفت .با ایــن حال و با
اصرار عالقه مندان به وزنه برداری،
قهرمــان المپیک  ۲۰۱۲بار دیگر
تمریناتــش را آغــاز کــرده تا به
افتخاراتبیشتریدستپیداکند.بهدادسلیمیکه
ســابقه  ۲دوره قهرمانی در بازیهای آسیایی را
دارد ،اصلی ترین حریف خود را برای رســیدن به
سومین طال سعید علی حسینی میداند.در ادامه
مشروح صحبتهای بهداد سلیمیدرباره وضعیت
فعلی و اهداف آینده اش را میخوانید.
وضع تجهیزات ما افتضاح است

از حضــور صالحی امیری خوشــحال شــدیم و
صحبتهایی را هم با او داشــتیم .رییس کمیته
ملی المپیک قول داد تجهیزات بهتری برای تیم
ملی فراهم شود که امیدوارم این اتفاق بیفتد .واقعا
تجهیزات ما افتضاح است .حاال بحث کوچک بودن
سالن جداست؛ اما تجهیزات ما برای  ۱۵سال قبل
بوده و فرسوده شده است .در تمرین هم دیدید که
کیانوش با میله به مشکل خورد .خیلی از میلههای
دیگر هم خراب هستند .ما به صورت خیلی فوری
به تجهیزات جدید احتیاج داریم.
مانچینی:

ایتالیا را به باالترین سطح
میرسانم

سرمربی جدید آتزوری از اینکه به عنوان سرمربی
تیمملیفوتبالایتالیامنصوبشده،خیلیخوشحال
است.روبرتو مانچینی که با امضای قراردادی دو ساله
رسماًهدایتتیمملیفوتبالایتالیارابرعهدهگرفت،
در اولین اظهارنظرش پس از قبول این پست گفت:
احساس غرور میکنم به خاطر اینکه در سال1978

اســت .از سوی دیگر یکی ۲ ،وزنه
بردار ازبکستانی و چین تایپه هم
رکوردهای خوبی دارند .همانطور
که گفتم جــدی ترین رقیب من
سعید علی حسینی است.

امیــدوارم دیگــر داوران اعمــال
نفوذنکنند

کسریهای زیادی داریم

صالحی امیری همیشه به ما لطف داشته و این بار
هم صحبتهای امیدوار کننده ای را مطرح کرد.
البته ارتباط من با ایشان به قبل برمیگردد چون
همشهری من محسوب میشود .افتخار دوستی با
صالحی امیری را دارم .امیدوارم با حضور او خیلی
از مشکالت برطرف شود .با توجه به اینکه در سال
بازیهای آســیایی هم قرار داریم ،باید بگویم کم
و کســریهای زیادی در اردوها داریم .تجهیزات،
مکملهای ورزشی و کمپهای تمرینی نیازهای
وزنه برداران است .االن اکثر کشورهای مدعی در
کمپهای خوب اروپایی اردو زدند.
جدی ترین رقیبم علی حسینی است

من  ۲دوره قبلی قهرمان بازیهای آسیایی شدم؛
اما قطعا امسال کار من خیلی سخت تر است .اول از
همه اینکه رقیب جدی به نام سعید علی حسینی
دارم کــه نایــب قهرمــان جهــان محســوب
میشــود و وزنههــای خوبی را باالی ســر برده
برای اولین بار به کمپ تمرینی تیمهای ملی ایتالیا
به منظور حضور در اردوی تیم زیر  14سال ایتالیا
آمدم و اکنون سرمربیگری تیم ملی ایتالیا یکی از
زیباترین اتفاقاتی بود که میتوانست برایم بیفتد.
وی افزود :به نظرم سرمربیگری تیم ملی بزرگترین
رویای هر سرمربی است .روبرتو مانچینی در پایان
خاطرنشان کرد :میخواهم مربی خوبی برای تیم
ملیایتالیاباشم.میخواهمایتالیارابهباالترینسطح
فوتبال جهان و اروپا ببرم .مسابقات لیگ ملتها نیز
اولین تورنمنت مهمیاست که در پیش داریم که

قرار نیســت ســبک خودم را در
حرکت دوضرب تغییــر دهم .من
همچنــان قیچی میزنــم و تمام
تالشم را میکنم تا بهترین نتیجه
را بگیرم .امیدوارم مثل  ۲سال اخیر
اعمال نفوذ از سوی برخی در میان داوران صورت
نگیرد .شخصا صحبتهایی را با صالحی امیری و
سلطانی فر داشتم تا دیپلماسی ورزشی قویتری
را در وزنه برداری داشته باشیم تا به این مشکالت
برنخوریم.

دوپینگ ۴قایقران
مثبت اعالم شد

نتیجــه آزمایــش دوپینگ چهــار قایقران
مثبت اعالم شــد و آنها منتظــر اعالم زمان
محرومیتشــان هســتند .به گزارش ایسنا،
در جریان تســت انتخابی تیم ملی قایقرانی
در اســفندماه از ورزشکاران آزمایش دوپینگ
گرفته شد که نتیجه چهار ملیپوش مثبت بود.
یکملیپوشازتیمبانوانوسهملیپوشازتیم
آقایانورزشکارانیهستندکهنتیجهتستشان
مثبت بوده و با محرومیت مواجه میشــوند.
جلسه دفاع این قایقرانها روزدوشنبه برگزار
شــده و هنوز زمان محرومیتشان مشخص
نیست .با توجه به اینکه اولین بار است که آنها
با این معضل مواجه شــدهاند به نظر میرسد
 4سال محروم شــوند .البته شنیده میشود
یکی دو رشته دیگر هم ورزشکار دوپینگی دارند
که در مورد آنها نیز تصمیم گیری میشود.
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تمدید قرارداد یواخیم لوو با آلمان تا ۲۰۲۲

یواخیم لوو سرمربی تیم ملی آلمان که فهرست نفرات خود برای جام جهانی روسیه را اعالم
کرد ،قرارداد خود را تا سال  ۲۰۲۲برای جام جهانی قطر تمدید کرد.وی که تاکنون حضور در
جامهای جهانی  ۲۰۱۰آفریقای جنوبی و  ۲۰۱۴برزیل را در کارنامه دارد ،از یک ماه دیگر در
روسیه روی نیمکت تیم ملی آلمان خواهد نشست تا از عنوان قهرمانی دوره قبل دفاع کند.
تیم ملی آلمان در جام جهانی با تیمهای سوئد ،مکزیک و کره جنوبی همگروه شده است.

رمضی خبر داد

حضورکاروان ۱۰۰نفره ایران درپیکارهای جهانی کارگران فرانسه

جلسه معرفی تیمهای اعزامیکارگران کشورمان
به دومین دوره مســابقات جهانی شرکتها در
الپول فرانسه روز سه شنبه در محل آمفیتئاتر
وزارت کار ،رفــاه و تامیــن اجتماعــی با حضور
مقامات ورزشی برگزار شد.به گزارش فارس ،جواد
رمضی،سرپرســت فدراسیون ورزش کارگری در
خصوص اعزام کاروان ایران به این دوره از مسابقات
که از تاریــخ اول تا  ۷خرداد در فرانســه برگزار
میشــود ،صحبت کرد.وی اظهارداشت:کاروان
کارگران ایران با حمایت آقای ربیعی،وزیر رفاه و
تامین اجتماعی در کنار توجه و مســاعدتهای
وزارت ورزش و جوانــان در قالــب گروهــی
 ۱۰۰نفره با حمایت مالی چندین شرکت داخلی و
همینطور بانک رفاه کارگران به این مسابقات اعزام
میشــوند.از این تعداد  ۵ورزشکار زن و  ۹۵نفر
مرد هستند.این اعزام در حالی صورت میگیرد
که ساختار تشکیالتی ورزشی کمپانیها از سال
 ۲۰۱۴در فرانســه با هدف توسعه فعالیتهای
ورزش منظــم بین کارخانجات و تاکید بر ایجاد
نشاط و شــادابی بین کارگران شروع به فعالیت
کرد.فدراســیون نیز این اهداف را در کنار تقویت
ارتباطات و توســعه فعالیتهای کارگران  ،ایجاد
مولفههایی برای نشــاط هر چه بیشتر کارگران
دنبال کرده و تاکید بر ســامت و همبســتگی
جوامع کارگــری دارد .وی افــزود :بیش از ۲۳
کشور عضو اتحادیه جهانی کمپانیها هستند که
در  ۲۵رشته ورزشی فعالیت میکنند.کشورمان
در نخستین دوره مسابقات جهانی کارگری حضور
نداشت.در حالیکه در دومین دوره یعنی مسابقات
در پیش با کاروانی  ۱۰۰نفره شــرکت میکند.
سرپرست فدراسیون ورزش کارگری ادامه داد:در
این دوره حدود  ۳هزار ورزشکار در مسابقاتی که
در البول انجام خواهد شد ،حضور مییابند.کاروان
ایران در  ۸رشته ورزشی در دوبخش زنان و مردان
شرکت دارند.بانوان در  ۲رشته تنیس روی میز و
دوومیدانی و آقایان در  ۶رشــته فوتسال ،والیبال
ســالنی و ساحلی ،دوومیدانی و تنیس روی میز
مصاف میدهند.رمضی در مورد هدف از حضور
در این مسابقات نیز عنوان کرد:البته کسب مدل
برای ما اهمیت دارد.اما بیشتر کسب تجربه در کنار
حضوری فعال در اولویت است که حاال نیز به فکر
کسب مدال نیز هستیم.در این جلسه دکتر محمد
صادقیفر ،معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت کار

نیز عنوان کرد:از آنجایی کــه وزارت کار ،رفاه و
تامین اجتماعی جمعیــت بیش از  ۵۰میلیون
نفر کشــورمان را در بر میگیرد ،همیشه تالش
کردهایم که آسیبهای اجتماعی را در محیطهای
کارگری کاهش دهیم و در کنارش روحیه نشاط و
شادابی را در این حوزه کار و کارگری ایجاد کنیم.
فدراسیون کارگری در دوران وزارت آقای ربیعی
شــکل واقعی گرفت و احیا شد و هم اکنون ۳۵
انجمن به آن اضافه شــده است.صادقی فر ادامه
داد:در سال گذشته  ۵۰رقابت برگزار کردیم.سه
رویداد مهم را ســپری کردیم و  ۶۴مدال حاصل
آن بود.امســال تقویم خیلی خوبی داریم که ۲۸
رویداد ورزشــی برای آقایان و  ۱۲رویداد ورزشی
برای بانوان به همراه  ۱۰مسابقه اوپن را مد نظر
قرارداده ایم.با توجه به اهــداف ورزش کارگری،
برنامهریزیهایی در خصوص اعزام کاروان ایران به
دومین دوره بازیهای جهانی کارگری داشتهایم.
در ادامه این نشســت ،امیرحسینی،سرپرســت
کاروان ورزشی کارگران ایران در مورد مسابقات
جهانی البول فرانســه عنوان کرد:از آنجایی که
توســعه فعالیتهای ورزشی منظم در حوزه کار
و کارگری همواره مد نظر فدراسیون بوده  ،سفر
سال گذشته به لتونی انجام گرفت که با موفقیت
کارگران همراه بود.در آنجا با مذاکرات ورزشــی
که صورت دادیم ،برای توسعه ورزش کمپانیها
تــاش کردیم.تقاضای عضویت در مســابقات
کمپانی را دادیم و بعد از عضویت از این پنجره به
عنوان فرصت جدیدی برای بسط ورزش کارگری
استفاده کردیم.وی افزود :هزینه اعزام کاروان ایران
به بازیها بالغ بــر یک میلیارد و پانصد میلیون
تومان بوده که کلیه هزینهها از سوی اسپانسرها
پرداخت شده و فدراسیون کارگری در این زمینه
هزینهای نکرده است.در پایان این جلسه همچنین
از لباس کاروان ورزشــی کارگران به این پیکارها
رونماییشد.

کاهش سهمیه ،اتفاق ناخوشایندی
برای ورزش ایران است

کاهش ســهمیه وزنه برداری ایــران در المپیک
 ۲۰۲۰بدترین خبــری بود که در این چند وقت
شنیدیم .رسیدن سهمیههای تیم مردان به عدد ۲
اتفاق ناخوشایندی است؛ نه تنها برای وزنه برداری،
بلکه برای ورزش کشور .از المپیک  ۲۰۰۰تا االن
همیشــه بار کاروان ایران روی دوش وزنه برداری
بوده و  ۱۰مدال فقط این رشــته کسب کرده که
 ۵تای آن هم طالیی بوده است .بار اصلی کاروان
ایران در المپیک همیشه روی دوش وزنه برداری
بوده و کاهش ســهمیه این رشــته قطعا به ضرر
ورزش ایران است.
به زودی آغاز خواهد شد .امیدوارم بتوانم آتزوری را
به باالترین سطح فوتبال بازگردانم و با سختکوشی
میتوانیم این کار را انجام دهیم.به گزارش تسنیم،
قرارداد دو ساله مانچو در صورت کسب نتایج مناسب
خود به خود یک ســال تمدید خواهد شد و گفته
میشود آندرهآ پیرلو ممکن است دستیار مانچینی
در تیم ملی ایتالیا شود .همچنین فدراسیون فوتبال
ایتالیا تایید کرد لوئیجی دیبیاجو سرمربی موقت
آتزور هم اکنون به پست اصلیاش که هدایت تیم
زیر  21سال ایتالیا بود ،باز میگردد.
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