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سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندو آذربایجان گفت :ساعی در تخیالت خود احساس میکند من بعد از
جدایی از تیم ملی بابت همکاریاش با فدراسیون تکواندو از دست او ناراحت هستم.
توگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم ،در خصوص نتایج تیم ملی
رضا مهماندوســت در گف 
آذربایجان در مســابقات قهرمانی اروپا اظهار داشــت :بعد از مسابقات المپیک ریو دیگر به تیم ما
توجه نشد و در پرداخت جوایز و حقوق بازیکنان و مربیان دچار مشکل شدیم .تا پیش از المپیک
یکی از شرکتهای زیر مجموعه شخص رییس فدراسیون تکواندو آذربایجان از ما و حدود  400تا
500بازیکن و مربی باشگاههای آذربایجانی حمایت مالی میکرد ،اما بعد از المپیک اعالم کرد ،بعد
از حدود 20سال دیگر توان انجام این کار را ندارد و از ادامه راه انصراف داد.
وی تصریح کرد :با کنارهگیری این شــرکت ،پرداخت مطالبات بازیکنان برعهده فدراسیون تکواندو
افتاد و هیچکســی دیگر این موضوع را عهدهدار نشــد .این شرایط به رییس فدراسیون آذربایجان
فشار وارده کرده و ما را دچار مشکل کرده است .در حال حاضر نیز واقعاً تیم ما از هم پاشیده است.
در برنامههای من برای ســال 2018حضور در چهار تورنمنت اوپن ترکیه ،جام باشگاههای اروپا در
ترکیــه ،اوپن هلند و اوپن آلمان بود که به دلیل مشــکالت مالــی در هیچکدام از این تورنمنتها
شرکت نکردیم .حتی نتوانستیم در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی در یونان که حکم کسب
سهمیه اضافه برای مسابقات قهرمانی اروپا را داشت ،شرکت کنیم.
سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندو آذربایجان گفت :عدم حضور ما در مسابقات یونان باعث شد نتوانیم
هیچ سهمیه اضافهای در مسابقات قهرمانی اروپا داشته باشیم .از طرفی در مقطعی بازیکنان به دلیل
عدم دریافت حقوق 6ماه خود قهر کردند و در تمرینات حاضر نشــدند و هنوز نیز حقوقی دریافت
نکردند .این شرایط باعث شده بود اردوی ما تعطیل شود و هیچکسی پیگیر کار بازیکنان ما نباشد.
در حال وضعیت به قدری وخیم است که ما پیگیر مداوای بازیکن خود هستیم ،اما پول خرید دارو
نداریــم .عدم حضور در تورنمنتها لطمات بزرگی به ما وارد کرده اســت و اخالق بازیکنان نیز به
خاطر نگرفتن حقوق واقعاً بد شده است.
مهماندوست در خصوص قهرمانی روسیه در مسابقات قهرمانی اروپا عنوان کرد :اگر روسیه در این
مسابقات قهرمان شــد و همه اعالم کردند این کشور قهرمان بالمنازع این مسابقات شده است به
دلیل حضور سه بازیکن روس در هر وزن بود و ما حتی با تیم کامل اعزام نشدیم .آن هم تیمیکه
مدتها تمریناتش تعطیل بود و فقط در هفته آخر کمیته المپیک آذربایجان از ما خواهش کرد به
خاطر آبروی آذربایجان در این مسابقات حضور پیدا کنیم .ما نیز بدون داشتن تمرین و آمادگی و
با یک تیم ناقص و بدون داشتن سهمیه اضافه در این مسابقات حاضر شدیم .ما حتی بازیکن دختر
برای حضور کامل در این مسابقات نداشتیم ،اما با این حال یک برنز در بانوان و یک طال و یک برنز
در آقایان کسب کردیم .این در حالی بود که تعدادی از بازیکنان تیم ما تازهوارد بودند و باز هم در
امتیاز طالیی مغلوب شدند.
وی با ابراز رضایت از نتایج آذربایجان در مســابقات قهرمانی اروپا تأکید کرد :با همه این مشکالت
نتایج عالی گرفتیم و من اص ً
ال فکر نمیکردم مدالی کســب کنیم .از طرفی روسیه ،ترکیه ،اسپانیا
و کرواســی مانند تیم ایران که در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی سهیمه اضافه مسابقات
قهرمانی آســیا را کسب کرد با دو بازیکن یا سه بازیکن در هر وزن حضور داشتند .شک نکنید اگر
ما در مسابقات جام ریاســت فدراسیون جهانی حضور داشتیم و سهمیه اضافه کسب کرده بودیم
یا تمرینات مناسب داشتیم مطمئناً روی یکی از سکوهای قهرمانی یا نایب قهرمانی حضور داشتیم.
ســرمربی سابق تیم ملی تکواندو ایران با انتقاد از ســطح داوری مسابقات قهرمانی اروپا اظهار داشت:
من آدمینیســتم که دنبال بهانه باشم و دروغ بگویم اما واقعاً سطح داوری مسابقات بسیار پایین بود.
به دلیل برگزاری مســابقات در روســیه داوران خیلی هوای این تیم را داشتند .داور دیدار میالد بیگی
مقابل کرامچوف روس در مرحله نیمهنهایی چندین ضربه سر و صورت میالد را نداد و در مقابل کارت
کشیدن من نیز کارتم را گرفت .بیگی تا پایان راند دوم 7بر یک جلو بود اما در راند سوم بازی را به سود
حریف برگرداند .روسیه واقعاً به دلیل سرمایهگذاری تیم خوبی شده است اما داوران همه جوره هوای
این تیم را داشتند .همه تیمها واقعاً در حال سرمایهگذاری هستند ،اما تیم ما واقعاً به هم ریخته است.
مهماندوســت در خصوص اظهارات ساعی در مورد تالش برای حفظ او در تیم ملی گفت :مرده را هر
کاری کنید زنده نخواهد شــد و من چه بگویم اظهارات او درست یا غلط است ،هیچچیزی بر نخواهد
گشت .پوالدگر یک اشتباهی در آن مقطع انجام داد که خودش نیز متوجه آن شد ،اما به خاطر غرور
و پُســتش خواســت روی حرفش بماند .در خصوص اینکه ساعی در آن مقطع چه کارهایی انجام داد
نیز چیزی نمیدانم و دلیل آن عدم ارتباطم با او بود .هیچکسی از جمله پوالدگر و ساعی با من تماس
نگرفــت و تنها افشــارزاده یک بار با من تماس گرفت و عنوان کرد مــن از طرف کمیته آن پول را به
فدراسیون دادم که به شما پرداخت کنند.
وی تأکید کرد :افشــارزاده به من گفت اشتباه کرده مستقیم به فدراسیون پول داده است اما به خاطر
احترام به فدراسیون این کار را انجام داده تا از طریق آنها کار انجام شود که این کار اشتباه بود .دیگر
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عارضه شانه نابرار یا افتادگی شانه

کسی نباید بابت کمک شورای شهر
منتی بگذارد
اتفاق خاصی نیز نیفتاد و تنها صحبتهایی بود که بین من و پوالدگر انجام شــد و اطالعی از کارهای
ساعی نداشتم و از تیم ملی جدا شدم .در حال حاضر نیز دوست دارم دوستیام با ساعی سر جای خود
باقی بماند ،هر چند که دوســتی نزدیکی نیز نداشتیم ،ولی امیدوارم که ارتباطمان گرم شود .در حال
حاضر نیز همهچیز را فراموش کردم و دیگر به چیزی فکر نمیکنم.
ســرمربی سابق تیم ملی تکواندو در خصوص ادعای ســاعی مبنی بر تالش برای فراهم کردن شرایط
پرداخت اختالف مالی او با پوالدگر از طریق شــورای شهر و کمک به مهماندوست از طریق این شورا
گفت :ســاعی در مقطعی شاگرد من بوده اســت و در مقطعی دیگر نیز دستش به جایی رسید که در
شــورای شهر حضور داشته باشد .شورای شهر نیز بعد از المپیک پکن نه تنها به من بلکه به خیلی از
مربیان و مدالآوران آن مسابقات کمکهایی انجام داد که من اعتقاد دارم وظیفه آنها نیز چنین کاری
بوده اســت .کسی نباید به خاطر این کار شورای شــهر منتی بگذارد ،چرا که به این مملکت خدمت
و پرچم ایران را به اهتزاز در آوردیم .اینکه بگویم من از شــورای شــهر این کار را انجام یا آن کار را
میخواستم انجام بدهم ،درست نیست.
مهماندوست خاطرنشان کرد :اگر بخواهیم درست نیز نگاه کنیم ،شورای شهر نوکر مردم است و آقای
مردم نیســت و دست آنها نیز بابت آن کمک درد نکند .بعد از المپیک نیز ساعی واسطهای بود که نه
فقط به من بلکه به ســایر مربیان و ورزشکاران کمکی پرداخت شود و ما قدردان هستیم .با تمام این
وجود من همه چیز را فراموش کردم و برای پوالدگر و ســاعی آرزوی موفقیت میکنم .هر کســی نیز
اخالقی دارد و اینکه ســاعی اعالم کرده نباید زیر دســت فرهادیان کار کند از لحاظ جایگاهی درست
اســت .از لحاظ کاری اما اگر کســی قصد خدمت دارد باید دلها را پاک کند .ســاعی تفکراتی دارد و

بازیکنانم را انتخاب کردم؛ اما همه چیز بستگی به ویزا دارد

کوالکوویچ :توریست هم بودیم ،کارمان سخت بود!
ســرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت :در فهرست انتخابی من
بــرای لیگ ملتها حداقل پنــج بازیکن جوان قــرار دارند ،اما
باید تا فردا که نتیجه ویزاها مشــخص میشــود ،صبر کنیم .به
گزارش «ورزش ســه» ،مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال
ســال  2018مردان از چهارم خردادماه شروع میشود و تا سوم
تیرماه دنبال خواهد شد .تیم ملی والیبال ایران که برای اردوی
برون مرزی بامداد چهارشنبه تهران را با 15بازیکن ترک میکند،
در هفتههای اول تا چهارم لیگ جهانی در کشــورهای فرانسه،
آرژانتین ،روســیه و آمریکا به میدان میرود و در هفته پنجم در
تهران میزبان تیمهای کرهجنوبی ،بلغارستان و آلمان خواهد بود.
ایگــور کوالکوویچ در حاشــیه آخرین تمرین تیــم ملی درباره
بازیکنان انتخابی برای هفته نخســت لیــگ ملتهای والیبال
افزود :من فهرست خودم را انتخاب کردم اما برخی بازیکنانی که
انتخاب کردم ،مشــکل ویزا دارند و بهتر است تا فردا صبر کنید
و بعد اعالم میکنم.
وی در پاســخ به این پرســش که به صعود تیم ایران به مرحله
نهایی لیگ ملتها چه میزان امید دارید گفت :تیم ایران 15بازی
در مرحلــه مقدماتی دارد و در لیگ ملتهــای والیبال 16تیم
قدرتمند جهان شــرکت دارند که همگی به غیر از فرانســه که
میزبان مرحله نهایی است ،با تمام قدرت حاضر میشوند و امید

ورزش را زندگی کنیم

به صعود دارند .به همین دلیل نمیتوانم صعود به مرحله نهایی
را پیشبینــی کنم اما با تمام وجود برای رســیدن به این هدف
میجنگیم.
ســرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به این سؤال که آیا دو بازی
تدارکاتی با صربستان کم نیست گفت :هفته نخست لیگ ملتها
نزدیک اســت و همه تیمها شــرایط یکســانی دارند و فرصت
چندانی برای آمادگی نداشــتند .روز گذشته تازه لیگ ملتهای
اروپا به پایان رسیده و بازیکنان آمریکایی و کشورهای اروپایی به
کشورهای خود رفتند .این تیمها تازه تمرینات آمادهسازی خود
را شروع میکنند .بنابراین تنها گزینه موجود دیدار تدارکاتی با
صربستان بوده است.
کوالکوویچ درباره اهمیت دو رویداد مهم پیش رو (لیگ ملتها
و قهرمانــی مــردان جهان) گفــت :برای من هــر دو رویداد از
اهمیت باالیی برخوردار است ،اما از نظر قوانین و استانداردهای
فدراســیون جهانی رقابتهای قهرمانی مــردان جهان اهمیت
بیشــتری دارد .این رقابتها هر چهارسال یکبار برگزار میشود
اما لیگ ملتهای والیبال اینگونه نیســت .در لیگ ملتها باید
قاره پیمایی داشته باشیم و این دو رویداد در کل قابل مقایسه از
نظر برگزاری نیستند.
وی تصریح کرد :لیــگ ملتها از نظر من اهمیت کمتری ندارد
اما فرصت اســتفاده از جوانان بیشــتر مهیا است ،زیرا بازیکنان
جوان توانایی بازی در این رقابتها دارند .البته اگر بازیکنان جوان
عملکرد خوبی در لیگ ملتها داشــته باشند ،طبیعی است که
شایستگی حضور در قهرمانی مردان جهان را نیز دارند.
سرمربی تیم ملی والیبال درباره تعداد بازیکنان جوان در فهرست
انتخابــی و احتمال حضور آنان در 14نفر نهایی هفته نخســت،
گفت :در فهرست من حداقل پنج بازیکن جوان همانند توخته،
صالحی ،حضرت پور ،کاظمیو شــریفی قرار دارند اما باید فردا
که نتیجه ویزاها مشخص شود ،درباره آنها تصمیمگیری کنم.
وی دربــاره روش برگزاری لیگ ملتهای والیبال نیز گفت :من
این ســؤال را از شما میپرســم که اگر به عنوان یک توریست
بخواهید در مــدت پنجهفته به قارههای مختلف ســفر کنید،
نظرتان چیست؟ به یقین مسابقات سختی پیشرو داریم ،زیرا در
هر هفته ،سه مسابقه سخت داریم.

شــاید احســاس میکند اگر به عنوان مدیرفنی مشغول به کار شودشاید رییس سازمان تیمهای ملی
دخالتی انجام بدهد که باعث فروپاشــی آن تیم و کار باشــد .البته به این موضوع فکر میکند و شاید
این اتفاق نیز نیفتد.
وی افزود :امیدوارم تیم تکواندو ایران در تمام میادین ســربلند باشد چراکه افتخارات ایران برای ما به
عنوان مربی ایرانی که در خارج کار میکنیم باعث غرور است .زمانی مربیگری دنیا دست کرهایها بود
اما در حال حاضر در دســت ایرانیها اســت .من ،داود فالحتگر و علی تاجیک و خیلی دیگر از مربیان
ایرانی در گوشــه گوشــه دنیا در حال کار کردن هستیم و هر چه تکواندو ایران قویتر باشد دنیا روی
مربیان ایرانی بیشتر حساب میکند.
سرمربی تیم تکواندو آذربایجان درخصوص اینکه بابت همکاری ساعی با فدراسیون تکواندو در گذشته
از دست او ناراحت است گفت :اص ً
ال چنین چیزی نیست و هیچجایی نیز به این موضوع اشاره نکردم.
من خودم استعفا دادم و از تیم ملی جدا شدم و ساعی نیز مشغول به کار شد .یک مصاحبه نیست که
من گفته باشم بابت همکاری ساعی با فدراسیون از دست او ناراحت هستم .اص ً
ال چنین مسئلهای نبوده
است و او در تخیالت خودش چنین فکری داشته که اشتباه بوده است .تکواندو مگر با من به وجود آمد
که با رفتن من از بین برود و اص ً
ال خودخواه نیستم که بخواهم وقتی خودم استعفا دادم و اخراج نشدم
کسی دیگر با فدراسیون همکاری نکند.
مهماندوست در پایان خاطرنشان کرد :استعفای من همه چیز را تمام کرد و حرفم در آن مقطع تنها با
پوالدگر بود .من خواستار پولم بودم و او اعالم میکرد این پول را نمیدهد .ساعی در تخیالت خودش
فکر کرده است که من از دست او ناراحت هستم اما اص ً
ال از او ناراحت نیستم.

کیروش :حرف قلعهنویی خندهدار است

من یک شهروند «افتاده» پرتغالی هستم!
ســرمربی تیم ملی فوتبال با بیان اینکه حرف سرمربی ذوبآهن
خندهدار اســت گفت :علی کریمیو امیــر قلعهنویی توهینها
میکنند و فدراســیون هــم بهراحتی چشــمش را میبندد .به
گزارش خبرنگار ورزشــی خبرگزاری تسنیم ،کارلوس کیروش
پیش از آغاز تمرین تیم ملی درباره اعالم فهرست اولیه تیم ملی
گفت :این قوانین بینالمللی است که باید به آن احترام بگزاریم.
طبق قوانین فیفا باید یک لیست بلندمدت و آمادهباش را ارسال
ی که شما میبینید در شش ماه گذشته زیر نظر
میکردیم و اسام 
داشــتیم و در نهایت به این لیست رسیدیم .نفراتی از این لیست
خارج شدند و این لیست دقیقاً در فرصتی منتشر شد که فیفا به
ما اعالم کرده بود.
وی در مورد دعوت بازیکنانی مانند بیتآشــور به تیم ملی گفت:
باید این لیســت 35نفره را در مهلت تعیینشــده به فیفا ارسال
میکردیم و از این به بعد به هر دلیلی یک بازیکن مصدوم شــود
و نتواند حضور داشته باشد فقط از این لیست میتوانیم جایگزین
را انتخاب کنیم .برنامهای که در ذهنم داشــتم این بود که بعد از
بازی با ازبکســتان لیست 23نفره را اعالم کنیم و برنامه این بود
که پس از 20میو بازی با ازبکستان لیست نهایی اعالم شود ولی
همانطور که میدانید برنامه اصلی جام جهانی توسط مسئوالن
فدراسیون و دیگران به برنامه مرحله یکهشتم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا تغییر کرد و به همین دلیل ما بعد
از بازی با ازبکستان نمیتوانیم لیست 23نفره تیم ملی
را اعالم کنیم.
ســرمربی تیم ملی فوتبال در مــورد صحبتهای امیر
قلعهنویی مبنی بر اینکه اعالم لیســت تیم ملی در این
تاریخ اتفاقی نبوده اســت تصریح کرد :آقای قلعهنویی
این حرف را گفتهاند؟ خندهدار است .اینکه باید لیست
ی بود که از سوی فیفا اعالم
35نفره اعالم شود ،تصمیم 
شده بود و باید از سوی تمام کشورها این لیست اعالم
میشد .قلعهنویی یک شهروند ایرانی است در کشوری
که بیش از 2500سال قدمت تاریخی دارد و در کشور
بزرگ و فوقالعاده ایران .بنده هم یک شــهروند افتاده
پرتغالی هستم که در ایران کارم را انجام میدهم.
کیروش افزود :به همین دلیل که قلعهنویی ایرانی است

میتواند وجاهت و اخالقمداری من را زیر ســؤال ببرد و آیا این
درست است که عالمت سؤالها را مقابل وجاهت و اخالقمداری
مــن قرار دهد؟ علی کریمیو قلعهنویی ایــن توهینها را انجام
میدهند و فدراسیون هم بهراحتی چشمش را میبندد .اگر من
حرفــی هم بزنم همه فکر میکنند کــیروش توهین میکند و
فرهنگ ایران را زیر ســؤال میبرد .من در ایران این را یاد گرفتم
اگر توهینی میشود ،باید تشکر کنم و بگویم به این حرفها ادامه
دهید .بنده جواب نمیدهم ،چون اگر پاســخگو باشم در عرض
یک دقیقه فدراسیون به من زنگ میزند و میگوید «باید ساکت
باشی در غیر اینصورت جریمه میشوی» ،من هم به همین دلیل
از قلعهنویی تشکر میکنم و میگویم به این حرفها ادامه دهد .ما
یک اردوی آمادهسازی در راه جامجهانی برنامهریزی کرده بودیم،
اما این اردو به هم ریخت و اآلن باید فقط تشکر کنم.
وی گفت :من از حرفهای قلعهنویی شگفتزده هستم ،باید این
موضوع مطرح شود که او امسال اجازه نداد بازیکنانش به تیم ملی
بیاینــد .این حرفها را مدیرعامــل و رییس ذوبآهن به من زد.
دیگر کافی است آقایان در یک ماه آینده جای مرا خواهند گرفت.
کــیروش در ادامه با ناراحتی به صحبتهای خود پایان داد و از
بین خبرنگاران رفت.

داورزنی :در شأن وزارت نیست که در تمدید قرارداد کیروش دخالت کند

نباید روی کسانی که ِعرق ندارند سرمایهگذاری شود
معــاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان گفت :در مســایل مربوط به داخل
فدراســیونها دخالت نمیکنیم و طبیعتاً وزارت در شــأن خودش نمیبیند که ورود
کند .به گزارش خبرگزاری فارس ،در پایان مجمع انتخاباتی فدراسوین شمشیربازی،
محمدرضا داورین معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران
درباره تمدید قرارداد کارلوس کیروش اظهار داشــت :ما در مسایل مربوط به داخل
فدراســیونها دخالت نمیکنیم و طبیعتاً وزارت در شــأن خودش نمیبیند که ورود
کند .تصمیمات فدراســیونها برای ما مهم اســت .این بدین معنا نیست که ما رصد
نمیکنیم.
وی در مورد شمشــیربازی گفت :انتظارات از این رشــته مانند قبل نیســت و همه
میخواهند که شمشیربازی ما در المپیک مدال بگیرد و همین موضوع کار فدراسیون
را برای آینده ســخت میکند .داورزنی در مورد اینکه باقرزاده از مســئوالن شرکت
توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی گلهمند بود گفت :آن ســالنی که میگویند ابتدا
برای شمشــیربازی بود اما طی تصمیماتی که آن زمان گرفته شــد ،دیگر در اختیار
این فدراسیون قرار نگرفت و به همین منظور آنها گلهمند هستند .شرکت توسعه یک
شــرکت درآمدپذیر است .ما هم قبول داریم که برخی از فدراسیونها با کمبود منابع

مالی مواجه هستند و در تالشیم با کمک وزارت ورزش ،شرکت توسعه و دستور وزیر
به برخی فدراســیونها در مجموعه آزادی زمین بدهیم که سالنهای خود را بسازند.
مبلغی که هم شــرکت توســعه از فدراســیونها بابت اجاره میگیرند ،بابت هزینه و
نگهداری همان سالنها استفاده میشود.

معــاون وزیر ورزش و جوانان در مورد اینکه برخی ورزشــکاران به کشــورهای دیگر
پناهنده میشوند گفت :فدراسیونها باید در مورد انتخاب نفرات و استعدادیابیهایی
که میکنند ،دقت داشــته باشند .اگر کسی عِرق کشور خودش را نداشته باشد ،نباید
روی آن ســرمایهگذاری صورت بگیرد .ما سالی 20هزار نفر به مسابقات خارجی اعزام
داریم و همین ســال گذشــته 20هزار و 70نفر اعزامیداشــتیم؛ حاال یک یا دو نفر
هم در کشــوری میماند ،نباید به این موضوع به شــکل بحران و خیلی مســأله حاد
نگاه کنیم.
داورزنی تأکید کرد :یک تعدادی هم از خارج از کشور شیطنت میکنند و ورزشکاران
را تحریک میکنند .در کشــورهای دیگر هم همین اتفاق میافتد .همه قهرمانان ملی
ما که افتخارآفرینی کردند ،ســرمایه ما هستند .باید نوع تعامالت به گونهای باشد که
این قضیه به مخیله ورزشــکار هم راه پیدا نکند که بخواهد پس از اعزام در کشــوری
بماند .اینکه در قالب تیم ورزشــی بروند و بمانند شایســته و مناسب نیست ،مرزهای
کشــور ما باز هســتند و هر روز هم تعداد زیادی از کشــور خارج میشوند مگر چه
شــرایطی در کشور ما بوده که آنها پناهنده شدند؟ کشور ما آزاد است بنابراین نیازی
به این کارها نیست.

در خیلی از مواقع به دلیل قرار گرفتن طوالنی در وضعیتهای
غلط نشستن ،ایستادن ،خوابیدن و راه رفتن همچنین فعالیت
بیش از حد با یک طــرف از بدن (در برخی از ورزشها مانند
تنیس یا در حمل یک طرفه وسایلی مانند کیف) باعث میشود
عدم تناسب در طول و قدرت عضالت بوجود آید و نهایتاً دچار
عارضه نابرابری شانهها شویم.
بلند کردن اجســام ســنگین یا پرکردن بیــشاز اندازه کیف
بهخصوص کیفهایی که تنها روی یک شــانه حمل میشوند
منجر به افتادگی شــانه و دردهای شایع شانهای میشود .این
دردها در دانشآموزان و کســانی که کیفهای ســنگین خود
را تنها بر روی یک شــانه حمل میکنند نیز دیده میشود که
بروز آنها در جوانی معموالً به صورت گذرا و کم و بیش است
و با افزایش ســن و عدم توجه کافی تبدیل به دردهای دائمی
میشوند .همینطور ضعف عضالت یک سمت بدن که به علت
کشیدگی بیش از حد رخ میدهد در به وجود آمدن این عارضه
همکاری میکند.
عوارض افتادگی شانه:
 خارج شدن شانهها از وضعیت عادی (از دست دادن وضعیتچهارشانه).
 درد در اطراف شانه و گردن. ضعیف شدن عضالت اطراف شانهها. کاهش تحرک مفصل شانه. کاهش عملکرد قلب و ریه.اصالحات حرکتی و رفتاری:
 آشنا ساختن فرد با وضعیت صحیح بدنی به هنگام نشستن،ایستادن ،راه رفتن و خوابیدن.
 تقســیم وظیفه بین دو اندام فوقانی به هنگام حمل اشــیا وانجام دادن ســایر کارهای بدنی روزمــره همچنین در هنگام
ورزش.
 افزایش دامنه حرکتی مفصل شانه و ایجاد جنبشپذیری درمفاصل درگیر مانند گردن.
 تقویــت و افزایش انعطافپذیری عضالت پشــتی ،کمربندشانهای و عضالت سینهای.
تمرینات اصالحی شانه نابرابر:
نکته :بایستی توجه داشت در حرکات اصالحی همواره حرکات
کششی بر حرکات تقویتی مقدم میباشد.
حرکات کششی:
تمرین اول :فرد در حالت ایســتاده کف دستهایش را از روی
میز قرار داده و در این حالت ســعی میکند به حالت نشسته
نزدیک شود.
تمرین دوم :فرد دستها را پشت سرقالب کرده و سعی میکند
آنها را به طرفین بهصورت متناوب (چپ و راست) کشش دهد.
تمرین ســوم :در حالت ایستاده دستها را روی هم گذاشته و
سعی میکند هرچه بیشتر آنها را بهطرف باال بکشد.
تمرینات تقویتی:
تمرین چهارم :در حالت ایســتاده در حالیکه دستها آویزان
اســت ،فرد سعی میکند شانهها را تا حد امکان در سطح الله
گــوش باالبرده و تا حد امکان پایین آورد .این تمرین را بین ۸
تا ۱۲بار تکرار نماید.
(بعد از چند جلســه تمرین فرد میتوانید تمرین را در حالیکه
وزنههایی مساوی (حداقل ۲کیلوگرمی) در دستها دارد انجام
دهد)
تمرین پنجم :در حالت ایســتاده در حالیکه دســتها کام ً
ال
آویزان است شانهها را تا حد امکان باالبرده و برای مدت زمانی
(حدود  ۳۰ثانیه) بصورت ایستا نگه میدارد و پس از ۳۰ثانیه
اســتراحت دوباره انجام میدهد و ایــن تمرین را  ۳تا ۵مرتبه
انجام دهد.
(بعد از چند جلســه تمرین فرد میتوانید تمرین را در حالیکه
وزنههایی مساوی (حداقل ۲کیلوگرمی)در دستها دارد انجام
دهد)
نکته :تمرینات فوق را میتوان در حال نشســته روی صندلی
که دو طرف آن آزاد باشــد انجام داد و بهجای استفاده از وزنه
میتوان از یک یار کمکی خواست روی شانهها ایجاد مقاومت
کند.
تذکر :برای تثبیت وضعیت طبیعی شانهها توصیه میشود فرد
هنگام ایســتادن و راه رفتن دقت نماید شــانههای خود را در
حالت طبیعی نگه دارد و هنگام نشستنهای طوالنی مدت از
صندلیهای دستهدار استفاده نموده و ساعدهای خود را روی
دستهها قرار دهد.

آباده میزبان مسابقات والیبال استان
فارس

مســابقات والیبال دسته دختران اســتان فارس به میزبانی
آباده درســالن آزادی مجموعه ورزشی تختی این شهرستان
آغازشد.
به گفتــه رییــس اداره ورزش وجوانان آبــاده دراین دوره
ازمســابقات تیمهایی ازشهرســتانهای آباده(شــهرداری)،
شیراز(سایپاوشیرازجوان) ،فســا( پدیده وبامداد) ،اوز(نفت
وگاز) و کازرون به رقابت خواهند پرداخت.
عبداللهی افزود:این مســابقات تا معرفــی تیمهای برتر ،به
مدت سهروز ادامه خواهد داشت.
گفتنی اســت دراین مراســم تنی چند از مسئوالن ورزشی
استان و محلی و اعضای شورای شهر حضور داشتند.

