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تفاهمنامــه همکاری بین مجتمــع مطبوعاتی
اصفهان و هیئت ورزش روســتایی و بازیهای
بومی محلی استان منعقد شد .این تفاهمنامه با
هدف همکاری مشــترک فرهنگی و ورزشی در
حوزه رســانه و بازیهای بومی محلی و ورزش
روستایی مبتنی بر احیا و ترویج بازیهای بومی
محلی و استفاده از ظرفیتهای رسانهای مجتمع
مطبوعاتی اصفهان منعقد شد .گفتنی است؛ در
این آیین مهدی اسدی رئیس ،احسان احمدی
عضو هیئت رئیســه ،علی صفایی دبیر و شهره
باقری مدیر روابط عمومــی و ارتباطات هیئت
ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان
اصفهان ،احمدرضا دهانی مدیر ،عبدالحســین
جعفری بازرس هیئت مدیره مجتمع مطبوعاتی
و پیشکسوت رسانه اســتان و جمعی از مدیران
مسئول و اصحاب رسانه اصفهان حضور داشتند.
در پایان پــس از بازدید اعضــای هیئت ورزش
روستایی اســتان از سالن ورزشــی اختصاصی
مجتمع مطبوعاتی ،مهدی اسدی رئیس هیئت
استان  ۴۵تخته تشــک تاتامی جهت گسترش
رشتههای ورزشی ویژه رســانههای مستقر در
مجتمع مطبوعاتی اصفهان به این سالن اهدا کرد.

علی عابدی با تیم زنان «آ.اِس .رم» ایتالیا قرارداد بست؛

مربی ایرانی دستیار سرمربی سابق یوونتوس
مربی ایرانی ســاکن کشور
شادی بخشی  /گروه ورزش ایتالیا ،به عضویت باشــگاه
news@ naslefarda.net
«آ.ا ِس .رم» ایتالیا در آمده و
در کسوت مربی ،فعالیت خود را آغاز کرده است.
علی عابدی یکی از مربیان جوان و اصالتاً اصفهانی فوتبال ایران که
سابقه سرمربیگری در سپاهان (رده آکادمیک) دارد مدتهاست
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در فوتبال اروپا شاغل است .که بعد از گذراندن چند دوره مربیگری
در ایران ،تصمیم به حضور در دورههــای بینالمللی گرفت و در
کشــور ایتالیا نیز در چند دوره مربیگری شرکت کرد و توانست
مدرک بینالمللی خود را دریافت کند.
عابدی که سابقه مربیگری در لیگ فوتسال ایتالیا را در کارنامه خود
دارد حاال بعد از گذراندن دورههای بینالمللی مربیگری فوتبال،
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گشایش تاالر آسیایی و آیین رونمایی از نخستین سردیس
مدالآوران طالیی بازیهای آسیایی برگزار شد:

همسوییدولتومجلسدرخیابانسئول

تنها تالش تیرانداز برای کسب
موفقیت کافی نیست!

عکس  :ایرنا

ایسنا :ملیپوش تیراندازی گفت :هر ورزشکاری
برای کســب ســهمیه المپیــک و موفقیت در
بازیهای آســیایی تالش میکند امــا در کنار
تالش نیازمند امکاناتی هستیم .پوریا نوروزیان
در خصــوص اردوهای تیم ملــی تفنگ اظهار
کرد :خداراشــکر دو هفتهای اســت اردوها زیر
نظر حسین باقری به عنوان سرمربی آغاز شده
است و در حال تمرین هستیم .حدود  ۱۳تا ۱۴
نفر در اردو هستیم ،البته دقیق نمیدانم .خانم
نقیلو و آقای مناف نیز به عنــوان کمک مربی
در اردو حضــور دارند .ملیپــوش تفنگ با ابراز
امیدواری برای بهتر شدن شرایط اردوهای تیم
ملی تیراندازی گفت :امیدواریم با آمدن رئیس
جدید فدراسیون شرایط از لحاظ امکانات و فنی
خیلی بهتر از این شــود .امیدوارم با برنامهریزی
درست ،راه درســت برای موفقیت در بازیهای
آسیایی فراهم شود.

گشــایش تاالر آســیایی و آیین رونمایی از نخســتین
ســردیس مدالآوران طالیی بازیهای آســیایی برای
نخستینبار در ســطح یکی از سران ســه قوه در دولت
سیزدهم برگزار شد .از زمان گشایش نخستین موزه ملی

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس
در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱
موفق شد عنوان بهترین گلساز و
بازیساز را بهدست آورد.
منبع :ایرنا

توانسته نظر مثبت مدیران باشگاه رم ایتالیا را جذب کند و با آنها
به توافق رسید.
شایان ذکراست علی عابدی از مربیان شناخته شده در فوتبال و
فوتسال ایتالیاست که سالهاست بهعنوان مربی بدنساز در ایتالیا
کار میکند .این مربی ایرانی به تازگی بهعنوان یکی از مربیان تیم
الیمپوس انتخاب شــد .تیم فوتبال الیمپوس با سابقه  20سال
فعالیت در سری  Aایتالیا فصل گذشــته در لیگ بانوان ایتالیا به
مقام قهرمانی رسید و در فوتبال آقایان در رده هفتم ایستاد .وی
که سالها به عنوان مربی بدنساز در فوتبال ایتالیا فعالیت میکند

ورزش و رونمایی از نخستین سردیسهای المپیک در
 ۳۰اردیبهشت ماه  ۹۸که در ســطح معاون اولی برگزار
شــده بود ،پس از ســه ماه و  ۱۸روز از آغاز به کار دولت
سیزدهم ،نخســتین ســردیس طالیهداران آسیایی با
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حضور محمدرضا قالیباف رئیس قــوه مقننه رونمایی
شد .در حالی که طی دو ســال و  ۶ماه از گشایش موزه
ورزش سابقه نداشته است یکی از سران قوا در رونمایی
از سردیسها حضور یابد .این سطح از حضور در ورزش
کشــور را باید در افزایش تعامالت و همگرایی سه قوا به
ویژه همسویی بین دولت و مجلس در آغاز به کار کابینه
دولت مردمی جستجو کرد که به گفته آیتاله سیدابراهیم
رئیســی رئیسجمهوری؛ برای تحول باید در دو محور
عدالت و پیشرفت با مشــارکت همگانی ،چرخشهای
تحولآفرین را در تمامی بخشها دنبال کرد .رئیســی
پیشتر در این زمینه پیش قدم شــد و نخســتین گام
دوم انقالب را در حوزه ورزش با حمایت و ارتقای ورزش
قهرمانی برداشت و برای نخستین بار هم در تاریخ ورزش
کشور ،رئیسجمهوری در آغاز دوران تصدی خود و پس
از گذشت دو ماه و  ۱۷روز ،پاداش قهرمانان را طی آیینی
زودتر از موعد پرداخت کرده است .البته رئیسجمهوری
در اقدامی بیسابقه به میان قهرمانان مدالآور زن و مرد
میرود و با برگزاری نشستهای جداگانه پای صحبتهای
آنها مینشیند و معتقد است که «بسیاری از ارزشها را
میتوان از طریق ورزش منتقل کرد  ».حال امروزه موتـور
محرکـه توسـعه پایـدار نشـــاط اجتماعـی و ورزش،
ایفاگر نقش مهمی در سالمت جســم و جان هر جامعه
است .در واقع سالمتی ،آرامش و شادابی سه ارمغان اصلی
توجه به ورزش است و دستاوردهایی که وقتی کنار هم
قرار میگیرند ،آمار نشاط اجتماعی را در جامعه افزایش
فینال لیگ قهرمانان آسیا  ۲۰۲۱در
ورزشگاه« ملک فهد» شهر ریاض
برگزار شد که تیم فوتبال الهالل موفق
شد با گلهای ناصر الدوساری و موسی
مارگا ،حریف خود را شکست دهد
و برای چهارمین بار قهرمان لیگ
قهرمانان آسیا شود .منبع :فارس

بهعنوان یکی از اعضای کادر فنی این تیم انتخاب و مشغول به کار
شد تا نام وی بهعنوان نخســتین ایرانی شاغل در سری  Aایتالیا
در تاریخ ثبت شــود .این مربی جوان ایرانی در کسوت مربی تیم
زنان زیر  17سال« آ.ا ِس .رم» ایتالیا فعالیت خود را آغاز کرده و به
صورت همزمان در نقش مربی آنالیزور تیم فوتبال زنان بزرگسال
این باشگاه نیز مشغول به فعالیت است .گفتنی است که هدایت
تیم فوتبال زنان «آ.ا ِس .رم» ایتالیا برعهده الساندرو اسپوگناست
مربی  47ساله ایتالیایی که سابقه مربیگری در تیم جوانان مردان
یوونتوس را هم در کارنامه خود دارد.
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میدهد و آن وقت درجههای نشاط اجتماعی باال میرود.
این رونمایی از ســردیسها با حضور یکی از سران قوا از
چند منظر قابل توجه است.
نخست :نقش ورزش در نشاط اجتماعی در سطح کالن و
توجه به مدالآوران و پیشکسوتان عرصه ورزش که بارها
با غرور و غیرت پرچم ایــران را در عرصههای جهانی و
بینالمللی به اهتزاز درآوردند.
دوم :ایجاد انگیزه و روحیه دادن به ورزشکاران.
سوم :برقراری ارتباط تعاملی و دوسویه در بیان مشکالت
و رفع خأل و موانع موجود بر سر راه ورزش کشور به ویژه در
بخش بودجه که مجلس میتواند راهگشا باشد.
چهارم :نقش حمایتی مجلس به ورزش در بخش قهرمانی
و همگانی.
پنجم :کمک به ارتقای جایگاه دیپلماســی ورزشی در
عرصه بینالملل.
حال کمیته ملی المپیک با رونمایی از سردیس مدالآوران
در چنین سطحی فرصتی را فراهم آورده تا ورزش کشور با
نگاه حمایتی ویژه روند توسعهای به خود بگیرد .این نهاد
ورزشی در دو سال و نیم گذشته از مجموع  ۶۷مدالآور
المپیکی طی بازیهــای المپیک  ۱۹۴۸لندن تا ۲۰۱۶
ریو ۶۱ ،سردیس را ساخت و  ۵۵سردیس منهای المپیک
توکیو را رونمایی کرده اســت و روز گذشته از بین ۱۷۹
مدالآور طالیی بازیهای آسیایی پای قالیباف را به آیین
کشاند .یکی از برنامههای کمیته طی امسال رونمایی از
 ۳۰سردیس طالیی است.

خبر روز
 «بنزما» به یکسال حبس محکوم شد؛

اتهام؛ همکاری در تالش برای
باجگیری

ورزش سه :ستاره رئال مادرید و تیم ملی فرانسه
به یکســال حبس تعلیقی محکوم شد .کریم
بنزما ،مهاجم تیم ملی فرانســه و رئال مادرید
روز چهارشنبه به اتهام همکاری در تالش برای
باجگیری یکی از هم تیمیهای سابق خود ،مجرم
بوده و به یکسال حبس تعلیقی محکوم شد.
این ســتاره همچنین به پرداخت  ۷۵۰۰۰یورو
( ۸۴۱۷۰دالر) محکوم شد .این حکم در حالی
به صورت قطعی صادر شد که چند روز پیش نیز
معاون دادستانی فرانسه در بیانیهای مطبوعاتی
اعالم کرد « :از دیوان عالی فرانســه درخواست
کردهایم تا جریمهای علیه کریم بنزما ،بازیکن
تیم ملی فرانسه اعمال کند».
وکیل ستاره تیم ملی فرانسه در این باره گفت:
این بازیکن نســبت به حکم دادگاه تجدیدنظر
خواهد کرد .این در حالی اســت کــه بنزما ،که
هر گونه تخلفی را رد کرده بــود ،در دادگاه نیز
حضور نداشت .این نتیجه به هیچ وجه با واقعیت
مطابقت ندارد .این حکم در شرایطی صادر شد که
تیم فوتبال رئال مادرید امشب در حضور ستاره
فرانســوی خود در لیگ قهرمانان اروپا باید به
مصاف شریف مولداوی برود.
کریم بنزما ،بیش از پنج ســال پیش مورد اتهام
متئو والبوئنا قرار گرفت که او این اتهام را رد کرد
اما به همین خاطر بیش از پنج سال به تیم ملی
فرانسه دعوت نشد.
نام بنزما ،در کنار  ۲۹بازیکن دیگر ،در فهرست
نامزدهای توپ طالی سال  ۲۰۲۱گنجانده شده
و از وی به عنوان یکی از محتملترین گزینههای
فتح این جایزه ارزشمند یاد میشود هرچند در
این مسیر باید با نامهایی همچون «لیونل مسی»
و «روبرت لواندوفسکی» مبارزه کند.

