دوشنبه  اول مرداد 1397

سوژه
کبدی ایران زیر ذرهبین
رسانههای هندی

ســایت خبری هندی در گزارشــی به بررسی
شــرایط تیم کبدی ایران در آستانه بازیهای
آســیایی  ۲۰۱۸پرداخته اســت .بــ ه گزارش
ایسنا ،سایت  ،Sports keedaدر مطلبی تیم
کبدی ایران را آنالیز کرده که این موضوع نشان
میدهد هندیها ایران را جدیترین رقیب خود
برای قهرمانی در جاکارتا میدانند .در بخشــی
از گزارش این سایت هندی آمده است« :ایران
یکی از قدرتهای حال حاضر کبدی به حساب
میآید .ایران مهاجمان جادویی را پرورش داده
که مرزهــا را جابهجا کردهاند .این بازیکنان که
کشــتی و ورزشهای رزمــی را در خون خود
دارند تکنیک بسیار باالیی را نیز کسب کردهاند.
ایرانیــان از ســال  ۲۰۰۴کــه وارد این ورزش
شــدهاند برتری خود را نشــان دادهاند .کبدی
ایران با  2مدال نقره در بازیهای آسیایی قصد
دارد که این بار بتواند طال کسب کند».

خبر
ناکامی پرچمدار ایران در کره

کیمیــا علیــزاده از دور رقابتهــای قهرمانی
تکواندوی کــره جنوبی حذف شــد .تورنمنت
بینالمللــی کرهجنوبی کــه از  27تیرماه آغاز
شده در حالی امروز به پایان میرسد که کیمیا
علیزاده نماینــده وزن  -67کیلوگرم به عنوان
ششــمین نماینده ایران روی شیاپچانگ رفت
و در نخســتین دیدار توانست وایئینگتسانگ
از هنگکنــگ را  2 - 8شکســت دهد .کیمیا
در مرحلــه یکچهــارم برابر سویونگســئو از
کرهجنوبــی نتیجــه را  17 - 22واگذار کرد و
از دور رقابتهــا کنار رفت .گفتنی اســت؛ این
رقابتها  G2اســت و بــه دارندگان مدال طال،
نقــره و برنز به ترتیب  12.20و  7.20امتیاز در
راستای افزایش رنکینگ المپیکی تکواندوکاران
تعلق میگیرد.

ایران نایب قهرمان کاراته
دانشجویان جهان شد

در پایان یازدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی
دانشــجویان جهان  ۲۰۱۸ژاپن ،کاروان ایران با
کسب یک طال ۴ ،نقره و  ۵برنز نایب قهرمان شد
و کومیته تیمی مردان نیز به مدال نقره رســید.
در این رقابتها ژاپن با  ۱۰مدال طال ۲ ،نقره و ۲
برنز به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت
و تیم فرانسه نیز با کسب یک مدال طال ۲ ،نقره
و  ۵برنز در جایگاه سوم جهان قرار گرفت.

در حالی که باشــگاه اســتوچنیا لهستان در
حال قطعی کردن انتقال موسوی به لیگ این
کشور بود ،این بازیکن ترجیح داد به شهرداری
ارومیه برود .سایت ورلد آو والی در گزارشی به
این موضوع پرداخت و نوشــت« :در حالی که
پیشبینی میشد سیدمحمد موسوی ،ستاره

سایــت ورلـد آو والی:
موسوی ارومیه را به لیگ
لهسـتان ترجیـح داد!

فدراسیون ووشو به دنبال تکرار نتایج اینچئون در بازیهای آسیایی 2018

علینژاد :پرچمدار کاروان در جاکارتا می توانست یک ووشوکار باشد

ووشــوی ایران در حالــی با 9
ســهمیه راهی هجدهمین دوره
بازیهای آســیایی  2018میشــود که به گفته
رئیس فدراسیون ،ووشــوکاران در این دوره کار
سختی در پیش دارند .نمایندگان ووشوی ایران
که در دوره گذشــته بازیهای آسیایی موفق به
کســب یک طال 2 ،نقره و یک برنز شــده بودند
حاال در شــرایطی راهی جاکارتا میشوند که از
نظر مهدی علینژاد تکرار نتایج اینچئون برایشان
دســتاورد خوبی خواهد بود .رئیس فدراســیون
ووشو در نشست خبری دیروز خود از بیتوجهیها
به ووشو هم گالیه کرد و گفت« :بعد از بازیهای
آســیایی اینچئون به دلیل نبود ووشو در ریو ،به
این رشته مدالآور توجهی نشد و مورد کملطفی
قرار گرفت .البته امســال بــا توجه به برنامهها و
تصمیماتی که گرفته شد ،بودجه ووشو  ۱۰درصد
افزایــش یافت و همه آمارها نیز به صورت دقیق
در سایت کمیته قرار دارد .این عدد یک میلیارد
و  ۶۰تا  ۷۰میلیون است .این در حالی است که
سال  93بودجه فدراسیون ما یک میلیارد و ۲۵۰
میلیون تومان بود! حاال خودتان با مقایسه بودجه
فدراسیون ووشو در  4سال گذشته حدیث مفصل
بخوانید از این مجمل .با همه این شرایط باز هم
اوضاع ووشو خوب اســت و ما همچنان قهرمان
جهان میشــویم اینگونه نبوده که فدراسیون با
عدم افزایش بودجه بیکار بنشیند و تالش شده
از منابع داخلی اســتفاده کنیم و آن را جایگزین
منابــع غیردولتی کنیم .باز هــم تکرار میکنم
امیدوارم بعد از بازیهای آسیایی اندونزی ووشو
به مدت  4سال فراموش نشود چراکه کسب مدال
در سالهای آینده سختتر خواهد شد و نیاز به
حمایت بیشتر است».
یک شانس مدال طال از دست رفت!
علینژاد با بیان اینکه به واســطه تمهیداتی که
میزبان بازیهای آســیایی  ۲۰۱۸انجام داده کار
برای ووشــو و برخی رشــتههای رزمی سختتر
شــده ،توضیح داد« :در این دوره از مسابقات به
واسطه اینکه اندونزی در اوزان سنگین ،شرایط
مدالآوری خوبی نداشــت با هماهنگی شورای

المپیک آســیا تصمیم به حذف وزن  75کیلو از
این مســابقات گرفت؛ وزنی که ما در آن قهرمان
جهان هســتیم و در  2دوره بازیهای آســیایی
در ایــن وزن طال و نقره گرفتیــم .با حذف وزن
 75عمال یک شــانس کسب مدال طال از دست
رفت .ایــن در حالی اســت که ووشــوی ایران
همیشه در مســابقات جهانی و آسیایی از اوزان
میانوزن به باال مدال کسب میکند .با این حال
بــاز هم ما اوضاع را برای ووشــو بد نمیبینیم و
امیدواریم اتفاقات اینچئون با وجود مشــکالت و
بیتوجهیهایی که به این رشــته صورت گرفته
برای ما در اندونزی تکرار شود».
محمدســیفی پرافتخارترین ورزشکار
کاروان بعد از احسان حدادی
رئیس فدراســیون ووشــو در خصــوص تعداد
ورزشکاران اعزامی این رشته به بازیهای آسیایی
گفت 9« :نماینده در اندونزی خواهیم داشت که
از این  9نفر 4 ،ورزشکار در بخش ساندای آقایان
و  5بازیکن نیز در تالو و ســاندای بانوان خواهند
بود .رضا سبحانی ( ،)56عرفان آهنگریان (،)60
فرود ظفری ( )65و محســن محمدسیفی ()70
نمایندگان ســاندا در بخش آقایان هستند ».او با
اشاره به موفقیتهای محسن محمدسیفی افزود:
«محمدسیفی یکی از پرافتخارترین ورزشکاران

حاضر در بازیهای آســیایی اســت .او  2طالی
بازیهای آســیایی دارد و بعد از احسان حدادی
که  3مدال این مسابقات را دارد ،دومین ورزشکار
پرافتخار کاروان ایران اســت .محمدسیفی عالوه
بر  2طالی بازیهای آسیایی 4 ،طالی جهان را
نیز کســب کرده که از این لحاظ نیز از احســان
حدادی باالتر است .او  2طالی آسیا و مدالهای
بیشــمار دیگری نیز کسب کرده و باتجربهترین
عضو تیم ملی است ».علینژاد در خصوص ترکیب
تیم ســاندای بانوان هم صحبت کرد« :در بخش
ســاندای خانمها فقط  2نماینــده داریم چراکه
مسابقات این رشــته در بازیهای آسیایی تنها
در  2وزن برگزار میشــود .الهه منصوریان()52
و شهربانو منصوریان( )60کیلو نمایندگان ما در
ساندا هستند ».رئیس فدراسیون ووشو همچنین
تاکید کرد با تصمیم او و کادر فنی ،ووشوی ایران
در بخــش تالوی بازیهای آســیایی نماینده آقا
نــدارد .آن هم به این دلیل که امکان مدالآوری
در این بخش وجود نداشت و نگاه فدراسیون هم
اعزام کیفی به بازیهای آسیایی بود .این در حالی
اســت که در بخش تالوی بانوان ایران  3نماینده
دارد؛ زهرا کیانی ،هانیه رجبی و فاطمه حیدری.
اولین حضور پرتعداد بانوان ووشوکار در
بازیهای آسیایی

علینژاد با تاکید بر اینکه برای اولین بار تعداد
بانوان ووشوکار بیشتر از آقایان خواهد بود گفت:
«در سال  1995ووشوی ایران  5نماینده آقا در
بازیهای آسیایی داشت و  7نماینده آقا در سال
 2002و  ،2006در سال  8 ، 2010نماینده آقا
و  2نماینده خانم و در ســال  6 ،2014نماینده
آقا .اما در بازیهای آســیایی  2018برای اولین
بار تعداد بانوان ووشــوکار از آقایان بیشتر است
و این رشــته با  4نماینده آقــا و  5خانم راهی
جاکارتا خواهد شــد .این موضوع نشــاندهنده
توجه ویژه فدراســیون به ورزش بانوان است و
امیدواریم در مجموع یک طال 2 ،نقره و یک برنز
اینچئون را باوجود تمام مشکالت تکرار کنیم».
امیدوارم پرچمــداری کاروان عملکرد
علیزاده را تحتالشعاع قرار ندهد!
علینــژاد در حالــی بــه افتخارات محســن
محمدســیفی اشاره کرد که نامی از او در میان
کاندیداهای پرچمداری کاروان ایران برده نشد.
علینژاد در پاسخ به ســوال خراسان مبنی بر
اینکه آیا بهتر نبود محمدسیفی هم به عنوان
کاندیدای پرچمداری کاروان از سوی فدراسیون
به کمیته ملی المپیک معرفی میشــد ،گفت:
«این مسئله را رســانهای نکرده بودم اما چون
ســوال کردید میگویم که در نامهای به رئیس
کمیته ملی المپیک  3نفر یعنی محمدسیفی
و خواهران منصوریــان را برای پرچمداری در
اندونــزی معرفی کردم .با توجــه به افتخارات
این ورزشکاران ،معتقد بودم آنها میتوانستند
پرچمــدار کاروان ایران در بازیهای آســیایی
باشــند .با توجه به حضور رشتههای دیگر در
المپیک ،این شــانس برای سایر رشتهها وجود
دارد که در المپیک پرچمدار باشــند .اما برای
ووشــو تنها بازیهای آســیایی وجود دارد .در
نهایت اما مسئوالن به این جمعبندی رسیدند
کــه کیمیا علیزاده پرچمــدار کاروان ایران در
اندونزی باشد .ما هم به تصمیم مسئوالن کمیته
و انتخــاب علیزده به عنــوان پرچمدار کاروان
احترام میگذاریم .امیدوارم پرچمداری علیزاده
در جاکارتا ،نتایج او را تحتالشعاع قرار ندهد».

آغاز تقابل مربیان بزرگ برای فتح جام

بررسی مربیان حاضر در لیگ هجدهم
لیــگ برتر فوتبــال از روز پنجشــنبه همیــن هفته
وارد هجدهمین دوره خود میشــود؛ مســابقاتی که
تیمهای حاضر در آن بــه خوبی خود را آماده کرده و
میتوان از حاال تیمهایی چون اســتقالل ،پرسپولیس،
تراکتورسازی ،سپاهان و ذوبآهن را در زمره مدعیان
قهرمانــی رقابتها دانســت .پس از عملکــرد موفق
برانکو ایوانکوویچ و ســپس وینفرد شفر در لیگ برتر،
باشگاههای بیشــتری در سالیان اخیر به سراغ مربیان
خارجــی رفتند .در حالی که برانکو تنها مربی خارجی
در آغاز لیگ شانزدهم بود ،این تعداد در لیگ هفدهم
به  3مربــی (برانکو ،لوکا بوناچیــچ و زالتکو کرانچار)
افزایــش یافت .امســال هم باشــگاههای اســتقالل،
پرســپولیس ،تراکتورســازی و صنعت نفت از مربیان
خارجــی بهره میبرنــد؛ مربیانی که بــا کارنامههای
روشــنی به ایران آمدهاند و این نکتــه قابل توجه به
جذابیت لیگ هجدهم میافزایــد .در حضور مربیانی
چون شــفر و برانکو که تجربــه حضور در جام جهانی
را در ســمت ســرمربی و مربی تجربه کردهاند ،باید از
توشــاک به عنوان بزرگترین مربــی لیگ هجدهم و
حتی یکــی از بزرگترین مربیان تاریــخ لیگ برتر نام
برد .ســرمربی  69ســاله تراکتورســازی در تیمهایی
چــون سوســیداد ،بشــیکتاش و حتــی رئالمادرید
مربیگری کــرده و به افتخارات قابل توجهی دســت
یافته اســت .این مربی اهل کشور ولز در سال 1990
با رئالمادرید به قهرمانی اللیگا دســت یافت هرچند
در اوایــل فصل بعد و در پی نتایــج ضعیف از هدایت
کهکشانیها برکنار شــد .توشاک سابقه قهرمانی جام
حذفی ترکیه با بشیکتاش و قهرمانی سوپرجام اسپانیا
با دپورتیوو الکرونیا را در کارنامه دارد .سرمربی فعلی
تراکتورســازی در ســال  1999بازگشت نافرجامی به
رئالمادریــد داشــت که پس از گذشــت چند هفته،

والیبال ایران با توجه به پیشــنهادهایی که از
خارج از کشــورش داشت به یکی از لیگهای
معتبر منتقل شود اما ترجیح داد حداقل یک
فصل دیگــر در ایران بازی کند .این ســتاره
والیبال ایران برای فصل  ۲۰۱۸ - ۱۹مد نظر
تیم استوچنیا شزتچین لهســتان قرار گرفته

بود اما او که یک بار در ســال  2013شــانس
خود را بــا حضور در تیم العربی امتحان کرده
بــود ،این بار ترجیح داد قیــد اروپا را بزند .با
تصمیم موسوی بر حضورش در تیم شهرداری
ارومیــه ،در بازار نقلوانتقــاالت والیبال ایران
زلزله رخ داد».

دوباره از هدایت لوس بالنکوس اخراج شد .مسنترین
ســرمربی لیگ هجدهــم اکنون به دنبــال رقم زدن
نخســتین قهرمانی تراکتورسازان در لیگ برتر خواهد
بود .هرچند مربیانی با سوابقی درخشان همچون تونی
اولیویرا با نایب قهرمانی در جام باشــگاههای اروپا به
همــراه بنفیکا ،آریهان با نایــب قهرمانی جام یوفا به
همراه اشــتوتگارت و برند کراوس با قهرمانی در جام
حذفــی آلمان با مونشــنگالدباخ در لیگ برتر حضور
داشــتند ،اما تاکنون یک مربی با افتخارات توشــاک،
هدایــت تیمی از ایران را نپذیرفتــه بود .البته نباید از
پائولو سرجیو سرمربی این فصل صنعت نفت که هدایت
اســپورتینگ لیسبون را بر عهده داشت و تیمش را در
لیگ قهرمانان و لیگ اروپا هدایت کرد ،چشمپوشــی
کنیم .وینفرد شفر ،ســرمربی استقالل یکی از مربیان
شناختهشــده در جهان است که هدایت کامرون را در
جام جهانی  2002بر عهده داشــت و در سال 2003
با این تیم به فینال جام کنفدراسیونها رسید .پیرمرد
آلمانی که فصل گذشته نتایج بسیار خوبی با استقالل
کســب کرد و جام حذفی را برای هواداران این تیم به
ارمغان آورد ،امســال کار ســختی برای قهرمانی لیگ
برتــر و پایان دادن بــه حکمرانی  2ســاله قرمزهای
پایتخــت پیــش رو دارد .پرافتخارتریــن مربی تاریخ
لیگ برتــر اما امیر قلعهنویی اســت .ژنرال که ابتدای
فصل گذشــته تنها ذوبآهن را به عنوان مشتری خود
میدید ،به لطف عملکرد درخشان با سفیدوسبزپوشان
اصفهانی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا ،بار دیگر
خودش را بــه عنوان یک مربی باکیفیت نشــان داد.
سرمربی فعلی ســپاهان  2قهرمانی به همراه این تیم
و  3قهرمانی لیگ برتر با اســتقالل کســب کرده و در
سالهای اخیر هیچ مربی نتوانسته به رکورد او برسد.
برانکو نیز در  2فصل گذشــته 2 ،قهرمانی لیگ برتر با
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زاویه نگاه شما

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
بیشــتر پیامها و پیگیری خواننــدگان مربوط به  ۲تیــم آبی و قرمز
پایتخت اســت .این  ۲تیم به اندازه کافی طرفدار و هوادار دارن .از دولت
و دولتمردان بگیرین تا ...زمانی که بیشــتر دغدغه ورزشی ما اوضاع این
 ۲تیم هست چگونه انتظار و توقع داریم مدیران از تیمهای استان با این
حال و احوال اسفناک حمایت کنند؟!
جالبه هر چند روز یکبار کشــوری به عنوان مقصد آقای کیروش نام
برده میشــه و هیچ کدوم عملی نمیشــه چون هیچ جا مثل ما بهش باج
نمیدن کجا بهتر از ایران برای ایشون؟!
واقعا ۱۸میلیارد برای  ۴نفر اون هم از پول بیتالمال؟! بعد تو آســیا ۶
تا از العین بخوری .واقعا انصافه ،عدالته؟
اســتقالل با تیم های نه چندان مطرح دنیا مانند بنیتچی ترکمنستان
بازی دوســتانه انجام میدهد اما در بازی رسمی و مهمی چون سوپرجام
ایران شرکت نمیکند و از دیدار با پرسپولیس سر باز میزند ،چرا؟!

اخبار
دست پاکدامن به مدال جهانی نرسید

دیروز و در ادامه روز دوم از رقابتهای شمشیربازی اسلحه سابر قهرمانی جهان-
چین هر  3سابریست ایران با قبول شکست برابر رقبا از گردونه رقابتها کنار
رفتند .علی پاکدامن که همواره شانس اول شمشیربازی ایران در تورنمنتهای
اخیر بوده در اولین دیدارش برابر چونگ الم از هنگکنگ با نتیجه  ۱۳ - ۱۵به
پیروزی رسید و راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شد .او در این مرحله رودرروی
یاگودکا قرار گرفت و ضمن پیروزی  ۱۲ - ۱۵برابر این حریف اوکراینی انتقام
شکســت عابدینی را نیز گرفت و به جمع  ۱۶سابریست برتر جهان راه یافت.
پاکدامن در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف کیم جونهو از کره جنوبی رفت
و با وجود ارایه نمایشی قابل قبول با نتیجه نزدیک  ۱۴ - ۱۵شکست خورد تا
با حذفش دست سابریستهای ایران از کسب مدال جهانی کوتاه بماند .پیش از
این فرزاد باهر و مجتبی عابدینی از دور رقابتها حذف شده بودند.

سعید معروف به تمرینات بازگشت

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران شــنبه به دلیل کشــیدگی مینیسک در حین
ن تیم ملی والیبال پیش از اعزام به بازیهای آســیایی دچار مصدومیت
تمری 
ن خارج شد .به گزارش ایسنا ،بر اساس
جزیی شد و برای عکسبرداری از تمری 
معاینات و تستهای انجام شــده مشخص شد که مصدومیت معروف مسئله
جدی نبوده اما تشــخیص داده شــد که او روز شنبه به استراحت بپردازد و از
دیروز در تمرینات تیم ملی حاضر شد.

والیبال نشسته سهمیه پارالمپیک گرفت

هفدهمین دوره رقابتهای جهانی والیبال نشســته ،از  24تیرماه در هلند آغاز
شده و تیم ملی مردان شنبه شب در این رقابتها با غلبه بر تیمهای ژاپن ،هلند،
مصر و اوکراین به فینال رقابتها راه یافت .نمایندگان ایران دیشب در حالی برای
کسب ســکوی قهرمانی به مصاف بوسنی رفتند که تیمهای ایران و بوسنی با
راهیابی به فینال ،سهمیه مستقیم بازیهای 2020توکیو را کسب کردند .پیش
از این در تیراندازی معلوالن ســمیرا ارم در بخش انفرادی تپانچه  50متر زنان
ایران ،ســاره جوانمردی تپانچه بادی  ۱۰متر و مهدی زمانی در تپانچه  50متر
مردان  3سهمیه مستقیم المپیک را برای ایران کسب کرده بودند.

بدونویرایش جهت اطالع
هیئت مدیره یعنی کشک!

علی پروین همیشه میگفت مدیر فنی یعنی کشک که حداقل در مقطعی حرف درستی هم بود .حاال باید
گفت عضو هیئت مدیره یعنی کشک! معموال اعضای هیئت مدیره فقط در جلسات فرمالیته و بدون نتیجه
شرکت میکنند و چند مصاحبه هم انجام میدهند تا روی بورس باشند .همین امیرحسین فتحی عضو هیئت
مدیره استقالل بود که اصال هیچ کس نمیدانست اما از وقتی مدیرعامل شد عکس و مصاحبههایش بیشتر
از وزرای دولت روحانی بیرون آمد.

عابدینی :تاج گفت تا جام جهانی این شرایط را تحمل میکنیم

امیــر عابدینــی چند روز قبل در مصاحبــهای حرفهای مهمی زد« :یک روز در جلســهای مهم تاج گفت
بایــد تا جام جهانی این شــرایط را تحمل کنیم ».به گفته عابدینی منظور از این شــرایط تحمل کیروش
و خواســتههایش بود .البته تاج هرگز نگفته کیروش را نمیخواهیم ولی به هر حال از حرفهای عابدینی
میتوان اینطور برداشت کرد .نکته اینکه تیم ملی در جام جهانی خوب کار کرد و رهبری و رئیسجمهور هم
پیام دادند تا شرایط کال به سود کیروش عوض شود هرچند که هنوز قرارداد رسمی با او منعقد نشده است.

دربی  5مهر حساستر شد

پرسپولیس به دســت آورده و در کنار حسین فرکی،
دومیــن مربی پرافتخــار لیگ برتر به شــمار میرود.
برانکو عالوه بر کســب قهرمانی لیگ برتر کرواسی به
همراه دیناموزاگرب ،با تیم ملی کرواســی و به عنوان
دســتیار بالژویچ به مقام ســومی جام جهانی 1998
دست یافت .با وجود بسته بودن پنجره نقلوانتقاالتی
باشــگاه پرسپولیس تا پایان نیمفصل اول ،سرخپوشان
همچنان یکــی از مدعیان اصلی قهرمانی خواهند بود.
علــی دایی ،مجید جاللی و عبدا ...ویســی هم مربیان
دارای ســابقه قهرمانــی در لیگ برتر هســتند که در
لیــگ هجدهم فعالیت خواهند کــرد .جواد نکونام که
دومین فصل سرمربیگری خود را پشت سر میگذارد،
با  37سال جوانترین مربی لیگ امسال است .کاپیتان
پیشین تیم ملی سال گذشــته امتیازات بسیاری را با
خونهبهخونه در راه رسیدن به لیگ برتر کسب کرد ،اما
در میانه راه از این تیم جدا شد و به نساجی پیوست تا

سرخپوشان قائمشهر را راهی لیگ برتر کند .عالوه بر
نکونام ،پائولو سرجیو و توشاک ،مربیانی در این فصل
روی نیمکت تیمها دیده میشوند که سرمربیگری در
سطح اول فوتبال کشور را نداشتهاند .داریوش یزدی،
ســرمربی اســتقالل خوزســتان که پیشتر هدایت
تیمهای نفتوگاز گچساران و نفت مسجدسلیمان را
بر عهده داشت ،برای اولین بار سرمربی یک تیم لیگ
برتری خواهد بود .همچنین امید نمازی که ســابقه
مربیگری در استیلآذین ،دستیاری کارلوس کیروش
در تیم ملی و فعالیــت در آمریکا را در کارنامه دارد،
امســال با ذوبآهن به دنبال موفقیت در لیگ برتر و
لیگ قهرمانان آســیا خواهد بود .باید ببینیم آیا برای
پنجمین بــار در تاریخ  18دوره لیگ برتر ،یک مربی
خارجی موفــق به فتح جام قهرمانی خواهد شــد یا
مربیان ایرانی پس از  2سال میتوانند قهرمانی لیگ
برتر را به نام خود بزنند.

آنهایی که بازیکن خود را ندادهاند باید به ملت ایران پاسخگو باشند

کرانچار :هدف ما املپیک است
تیم ملی امید مثل همیشــه کارش را با حاشــیه آغاز کرد .عدم همکاری
باشگاهها با تیم ملی امید مشکلی است که امسال هم گریبانگیر کادر فنی
امیدها شده است .زالتکو کرانچار با انتقاد از این موضوع در حاشیه تمرین
تیم امید با اشــاره به تغییر برنامه قرعهکشــی بازیهای آسیایی و اینکه
تعدادی از باشــگاهها با تیم امید همکاری نکردنــد ،گفت« :فکر میکنم
این موضوع باعث افتخار باشگاههاســت که بازیکنانشــان بتوانند در این
رقابتهای بزرگ حضور یابند ،اینکه چرا بازیکن ندادند باید از مسئوالن
باشــگاهها ســوال کنید و آنها باید مقابل ملت ایران پاسخگو باشند که
چرا از حضور بازیکنانشــان در اردوی تیــم امید ممانعت کردند .در مورد
گروه تیم امید هم فعــا میدانیم که با این حریفان بازی داریم و چیزی
که مربوط به من اســت در گروه دشواری با حضور عربستان ،کرهشمالی
و میانمــار قرار گرفتیم ».به گزارش وبســایت برنامه نود ،او حضور وزیر
ورزش و رئیــس کمیته ملی المپیــک در تمرینات این تیم را هم اقدامی

زیبا توصیف کرد« :فکر میکنم اقدام بسیار زیبایی از سوی وزیر و رئیس
کمیته المپیک اســت که به تمرین تیــم امید میآیند و این باعث انگیزه
بازیکنان میشود و نشان میدهد چقدر توجهات باالست .این دیدار باعث
میشــود من هم بهتر انتظارات مردم را مطرح کنم و نشــانه توجه مردم
حضور این  2مقام باالرتبه ورزش است ».وی در مورد اینکه تیم امید قرار
است برای اولین بار با بازیکنان زیر  ۲۱سال در بازیهای آسیایی شرکت
کند ،گفت« :اولین اردوی ما از  ۲۵خرداد آغاز شــد .همان زمان باشگاهها
هم کارشــان را آغاز کردند .ما تعداد زیادی بازیکن را آماده کردیم اینکه
قرار است با نفرات زیر  ۲۱سال به رقابتها برویم نشان میدهد که هدف
ما المپیک اســت ،قصد داریم به تجربه ایــن بازیکنان بیفزاییم .اینکه ما
مقابل بازیکنانی با ســن باالتر قرار اســت بازی کنیم دلیلی بر این نیست
که به دنبال کســب نتیجه نیستیم بلکه ما قصد داریم به نتایج مسابقات
آسیایی هم حملهور شویم».

بعد از لغو ســوپرجام و اعالم قهرمانی پرسپولیس برانکو گفت« :من نمیدانم چرا شفر میگوید سوپرجام در
آلمان برگزار شود چون این بازی مربوط به ایران است و باید در همین کشور برگزار شود ».شفر و برانکو قبال
هم با یکدیگر کلکل داشتند مثال سر ماجرای محروم نشدن جپاروف و ...با این حساب باید گفت دربی آنها
در لیگ هجدهم که  5مهر برگزار میشــود حساستر از قبل خواهد بود و ترکشهای سوپرجامی که برگزار
نشده آن بازی را هم تحتالشعاع قرار خواهد داد.

چرا شفر گفت سوپرجام در آلمان برگزار شود؟

وینفرد شفر گفته بود سوپرجام را در آلمان برگزار کنید که پیشنهاد عجیبی بود به خصوص که پرسپولیسیها
کال مخالف این پیشنهاد بودند .به هر حال اگر هم قرار بود بازی خارج از ایران برگزار شود اوال سازمان لیگ
باید اعالم میکرد و در ثانی دوطرف توافق میکردند نه اینکه فقط یک طرف راضی باشد .به جز چند کشور
خاص ،ســوپرجام هر کشوری در همان کشور برگزار میشود و طبعا سوپرجام ایران هم باید در ایران برگزار
شود.

اولین  90فصل جدید؛ دوشنبه  8مرداد

اگــر دوباره تیمــی مخالفت نکند و راهی اردوی خارجی نشــود! لیگ از  4مرداد اســتارت میخورد .طبق
شــنیدههای ما اولین برنامه  90در فصل جدید هم دوشنبه  8مرداد حدود ساعت  22:45دقیقه روی آنتن
خواهد رفت .عادل قصد دارد تغییراتی هم در برنامهاش بدهد که البته هنوز نهایی نشــده است .محور اصلی
برنامه  8مرداد هم بازیهای هفته اول لیگ است که پرسپولیس با پدیده بازی میکند و استقالل با پیکان.

جپاروف سالی  400هزار دالر میارزد؟

یکی از خواســتههای جپاروف قرارداد  3ساله بود با سالی  400هزار دالر! صرفنظر از اینکه جپاروف
به  36ســالگی نزدیک میشــود باید گفت با توجه به قیمت باالی دالر جذب او واقعا ریسک بزرگی
اســت ضمن اینکه بعید اســت جپاروف  39ساله یا حتی  38ســاله کیفیت امروز را داشته باشد .او
البته بازیکن خوبی اســت ولی باشگاه استقالل که قبال با حیدری و رحمتی  3ساله بسته بود مقابل
جپاروف مقاومت کرد.

سومی بسکتبال در تورنمنت اطلس

تیم ملی بســکتبال ایران با برتری برابر نماینده میزبان
به مقام ســوم تورنمنت اطلس چین رسید .به گزارش
ایسنا ،شاگردان مهران شاهینطبع که با قبول شکست
برابر نیجریه از رسیدن به فینال بازمانده بودند در دیدار
ردهبنــدی با نتیجه  ٥٥ - ٦٧مقابــل چین به پیروزی
رسیدند و در نهایت سوم شدند.

نائب قهرمانی امیدها در ویلیام جونز

ملیپوشــان امید بســکتبال در آخرین دیدارشان در
جام ویلیام جونز به مصــاف نماینده فیلیپین رفتند و
 ٦٣ - ٧٠برنده شدند و کارشان را با  7پیروزی و یک
شکست به پایان رساندند و در نهایت نایب قهرمان این
تورنمنت شدند .در این رقابتها کانادا قهرمان شد.

