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دروازهبان یا گالدیاتوری برای نابودی پرسپولیس
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رقابتهای جام جهانی والیبال -ژاپن؛

شکست سنگین ایران برابر استرالیا
کلکسیون باختهای والیبال تکمیل شد

رفتار دروازهبان پرس��پولیس در دقای��ق پایانی دیدار با ملوان
آنقدر زشت و زننده بود که حتی صدای پیشکسوتان و اعضای
هیئت مدیره این باشگاه را هم درآورده است .او انگار در فضایی
به غیر از ورزش فریاد میزد! به گزارش مهر ،این برای اولین بار
نیست که سوشا مکانی اقدام به چنین رفتارهای غیراخالقی
میکند و چنان عربده میزند که هر بینندهای تصور دعواهای
خیابانی را میکند .او بارها فراموش کرده در باش��گاهی بازی
میکند که اخالق و تحصیل جزو شعارهای ابتدایی تشکیلش
بوده است.دروازه بان پراشتباه پرسپولیس که بارها با اشتباهات
فنی اش کمر این تیم را شکسته ،حاال با رفتارهای غیراخالقی
اش دارد تیش��ه به ریش��ه تاریخ این باشگاه میزند .او حاال نه
تنه��ا کمک نمیکند که تیمش از نظر فنی بهتر ش��ود و به
ردههاي باالتر جدول برسد ،بلکه دارد همه تاریخ این باشگاه را
به تاراج میگذارد و زمین مسابقه را به یک بزنگاه چاله میدانی
تبدیل میکند که چند نفر باید بیایند و او را مهار کنند تا به
س��مت بازیکن حریف و داور ی��ورش نبرد.محمد مایلی کهن
حرف درستی در مورد سوشا مکانی زده است .او واقعا در دیدار
برابر ملوان فقط یک قمه کم داش��ت ت��ا برود و چند بازیکن
حریف و مربی این تیم را بزند .رفتار او اینگونه نشان میدهد
که مس��ئوالن باشگاه باید مراقب باش��ند او در بازی بعدی با
خودش قمه به میدان نیاورد!سوشا مقصر نیست ،کسی مقصر
است که سایز پیراهن پرسپولیس را نفهمید و آن را به تن هر
کسی که رسید اندازه دید .آن فروشنده که نفهمید این پیراهن
بر تن برخی آنقدر گشاد است که حتی از صد کیلومتری آن
هم نمیتواند رد شود.این به تن کردن رسم فروشندههاست.
آنها میخواهند جنسشان را بفروشند ،برایشان فرقی نمیکند
خریدار یک جوان دانش��جو باشد یا یک مرفه بیدرد .پیراهن
پرسپولیس را هم همینطوری حراج کردهاند ،خیاط و فروشنده
ای��ن پیراهن مارک دار و بزرگ ،حتی س��ایز هم نمیزند.باور
کنید مقصر سوشا نیست ،او جنس برند بزرگی را که حراج زده
بودند ،آتش زده بودند را به دست آورده است .سوشا را به لحاظ
فنی نباید بررسی کرد ،اصال کار او به آنجا نمیرسد ،او را باید
به آزمایشگاه برد و روی وی مطالعه کرد که این گونه از انسان،
چگونه میتواند روی خواس��ته بیست میلیون نفر پا بگذارد و
پرسپولیس بیست میلیون نفر را روی پل ببرد و خطر اخراج را
به جان بخرد تا جاییکه حتی برخی در مورد وی تصور کنند
او با درگیری با داور کوش��ید تا اخراج شود اما داور کوتاه آمد.
مکانی معلوم نیست چگونه سر از پرسپولیس درآورد اما دلیل
مستند و زندهای اس��ت برای مطالعه روی دالیل ناکامیهای
پرسپولیس ،اینکه پیراهن این تیم حراج شده ،چند مدیر پشت
سر هم آمدهاند و این پیراهن را حراج کردهاند و حاال این تیم
نمیتواند قهرمان لیگ برتر ش��ود.دلیلش را سوشا با انگشت
نشان میدهد .او نش��ان میدهد که برخی بازیکنان این تیم
باید در تیم آماتور درجه سوم پرسپولیس به میدان بروند نه در
پرسپولیسی که در ورزشگاه آزادی به میدان میرود و میلیونها
طرف��دار دارد .نه جلوی دوربینهای تلویزیونی در حالی که از
بچههاي پنج ساله تا پیرمرد و پیر زنها ،از شاگرد مغازهها تا
دکترها و پروفسورها او را میبینند.بیچاره پرسپولیس ،بیچاره
پرس��پولیس که بازیکنش اولین دس��تورات حرفهایگری را
هم زیر پا میگذارد و پرس��پولیس را با خطر مواجه میکند.
پرسپولیسی که اگر مربیاش کمی فرماندهتر بود ،پس از حمله
به داور که نه ،حمله به دستاوردهای پرسپولیس از مکانی ،یک
المکان در رختکن درست میکرد.
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مدیرعامل باشگاه نفت عنوان کرد؛

بازرسان  AFCباور نمیکردند
درآمدی از حق پخش نداریم

مدیرعامل باش��گاه نفت با بیان اینکه این باشگاه در بازدید
نمایندگان  AFCمش��کلی نداش��ت ،گفت :برای بازرسان
 AFCقاب��ل ب��اور نبود باش��گاهها ازحق پخ��ش درآمدی
ندارن��د .به گ��زارش ایلنا ،منص��ور قنبرزاده درب��اره بازدید
نمایندگان AFCاز باش��گاه نفت تهران ،ضمن بیان مطلب
ف��وق گفت :باش��گاه نف��ت تهران میزب��ان بازدی��د ادواری
نمایندگان  AFCب��ود .در این بازدید رئیس کمیته صدور
مجوز حرفهای و همچنین بازرس و حس��ابرس ارش��د مالی
کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور داشتند که سهیل مهدی،
مسئول کمیته فنی و توسعه و صدور مجوز حرفهای سازمان
لی��گ نیز آنه��ا را همراهی میکرد.وی خاطرنش��ان کرد :با
توجه به حضور تیم نفت تهران در رقابتهای لیگ قهرمانان
آس��یا و حضور در پلیآف فصل بعد ،باش��گاه نفت تهران به
صورت ویژه مورد حسابرس��ی و ممیزی قرار گرفت .در این
بازدید اس��ناد مالی و حقوقی و همچنین اساسنام ه باشگاه
بررس��ی و راستی آزمایی ش��د .ضمن اینکه بازرسان با من
و مدیران قس��متهای مختلف باش��گاه نیز صحبت کردند.
مدیرعامل باش��گاه نفت در ادامه اضافه کرد :بازرس��ان پس
از بررس��ی اسناد و مدارک باشگاهها طی پروسهای مشخص
گزارش��ات مربوطه را به مدیران ارشد کنفدراسیون فوتبال
آسیا خواهند داد.قنبرزاده افزود :در بازدید نمایندگان AFC
خوش��بختانه باشگاه نفت تهران در مس��ائل مالی ،اداری و
حقوقی هیچگونه مشکلی نداش��ت اما موضوعی که تلویحا
متوجه ش��دیم این بود که بازرسان  AFCروی درآمدهای
باشگاه ها دقت نظر و بحث داشتند.وی همچنین تاکید کرد:
برای بازرس��ان  AFCغیر قابل باور بود باش��گاهها از محل
حق پخش تلویزیونی در این فصل درآمدی نداش��تند .آنها
قطع��ا این موضوع را گزارش خواهند کرد .در واقع آنها روی
یکی از آیتمهای اصلی که خارج از آیتمهای حرفهای AFC
و  FIFAهس��ت نظر ویژه داش��تند .بازرسان کنفدراسیون
فوتبال آس��یا ای��ن موضوع را از ما توضیح خواس��تند که با
توجه به اینکه ما متولی موضوع نبودیم نمیتوانستیم پاسخ
دهیم.مدیرعامل باشگاه نفت تهران در پایان گفت :البته این
موضوع این موضوع برجس��ته ترین ایرادی بود که بازرسان
 AFCاز باش��گاههای ایرانی گرفتند و تنها مختص باشگاه
نفت تهران نیست و ش��امل همه باشگاهها میشود .به نظر
میرسد پایبند نبودن صدا و سیما به تعهدات خود در قبال
س��ازمان لیگ و باش��گاهها در آیند ه مشکالتی برای فوتبال
ایران ایجاد خواهد کرد.

تیم مل��ی والیبال ای��ران در ادامه دیدارهای خ��ود در جام جهانی به
مصاف استرالیا رفت و با ارایه یک بازی پر انتقاد نتیجه را در سه ست
متوالی به حریف خود واگذار کرد .این ششمین باخت ایران در  ۹بازی
بود .به گزارش مهر ،تیم ملی والیبال ایران ظهر روز دوش��نبه نهمین
ب��ازی خود در جام جهانی ژاپن را برابر اس��ترالیا برگزار کرد و با ارائه
ی��ک بازی ضعیف و پر انتقاد برابر این حریف نه چندان قدرتمند خود
شکست س��نگین  ۳بر صفر را متحمل شد .این ششمین باخت ایران
در  ۹بازی برگزار شده در جام جهانی بود .شاگردان کواچ در این بازی
ب��ه ترتیب با امتیازات  ۲۷ب��ر  ۲۷ ،۲۵بر  ۲۵و  ۲۵بر  ۲۲نتیجه را به
استرالیا واگذار کردند.

انگیزه ایران در اواس��ط این س��ت هم ادامه داشت و کاری از کواچ
س��اخته نبود .استرالیا با دفاع روی تور خوبی که داشت برتری ۱۶
بر  ۱۲در وقت دوم استراحت فنی را هم رقم زد .نکته جالب اینکه
اشتباهات فردی بازیکنان ادامه داشت و مشخص نبود که چرا قصد
نداشتند خطاهای خود را کاهش دهند تا در نهایت استرالیا  ۲۵بر
 ۲۲این س��ت را هم برنده ش��ود و بازی را در مجموع  ۳بر صفر به
سود خود پایان دهد.

استرالیا کوتاه نیامد
تیم ایران در ش��روع بازی با ترکیب س��عید معروف ،شهرام محمودی،
س��یدمحمد موس��وی ،میالد عبادیپور ،فرهاد قائمی ،عادل غالمی و
مهدی مرندی به میدان رفت .دو تیم در س��ت نخس��ت بازی را برابر
پی��ش رفتند و س��عی در آنالی��ز یکدیگر تا وقت اول اس��تراحت فنی
داش��تند .استرالیا این وقت را  ۸بر  ۷به سود خود ثبت کرد اما بعد از
آن ایران ش��رایط بهتری پیدا کرد و سرویسهای خوب و دریافتهای
انتهای زمین وقت دوم اس��تراحت فنی را  ۱۶بر  ۱۴پیش افتاد.تیم ایران دو
امتیاز برتری خود را تا امتیاز  ۲۰حفظ کرد اما دو اش��تباه از ش��اگردان کواچ
باعث ش��د استرالیا به ایران برسد .در امتیازات بازی حساسیت زیاد شد و کار
به دو امتیاز برتری پایانی کش��ید که در نهایت تیم اس��ترالیا با حساب  ۲۷بر
 ۲۵برابر ایران برنده شد.
کپی از ست نخست
در س��ت دوم این بازی تیم اس��ترالیا شروع بهتری داش��ت و خیلی زود  ۵بر
 ۳پی��ش افت��اد .در ادامه اعتراض کواچ به داور بر س��ر یک توپ وقفهای چند
دقیق��های را در ب��ازی ایجاد کرد که یک کارت زرد هم برای س��رمربی ایران
بدنبال داش��ت .تیم استرالیا وقت نخست استراحت فنی را  ۸بر  ۶پیش افتاد.
کواچ در ادامه میرزاجانپور را جایگزین عبادیپور کرد اما این استرالیا بود که

با دفاع روی تور مس��تحکم خود مهاجمان ایران را کنترل کرد و در حالی که
ادگار ،س��تاره خود را هم در ترکیب نداشت دومین وقت استراحت فنی را ۱۶
بر  ۱۳پیش افتاد.تیم کشورمان در بازگشت به زمین در دفاع روی تور عملکرد
بهتری داشت و در امتیاز  ۱۹با استرالیا برابر شد تا سرمربی حریف درخواست
تایم اوت کند .دو اش��تباه در دریافت اول در بدترین زمان ممکن تیم استرالیا
را چن��د امتیاز پیش انداخت و در کمال ناباوری این تیم س��ت دوم را  ۲۷بر
 ۲۵برنده شد.
اصرار بر تکرار اشتباهات
در آغاز س��ت سوم استرالیا با روحیه باالیی که کسب کرده بود برتری خود را
از امتیاز اول دیکته کرد و در این بین خطاهای پرتعداد بازیکنان کش��ورمان
نیز مزید بر علت شد تا حریف امتیازات متوالی را کسب کند تا جایی که وقت
نخست استراحت فنی را  ۸بر  ۴به نام خود ثبت کند.اشتباهات بازیکنان کم

کارخانه :غرور حاکم بر والیبال باید بشکند
کارش��ناس والیبال با اش��اره به اینکه غرور حاکم ب��ر والیبال باید
بش��کند ،گفت :باید بپذیریم تیم ملی ضعف دارد و باید مش��کالت
را برط��رف کنی��م .مصطفی کارخان��ه ،اظهار کرد :متاس��فانه یک
غروری بر فضای والیبال ایران حاکم ش��ده که باید بش��کند .گاهی
برخی از حریفان را دست کم میگیریم و این موضوع به ما آسیب
میزن��د .باید قبول کنیم که نتایج و عملکرد خوبی در جام جهانی
نداش��تیم و ضعف ها را برطرف کنیم .من هنوز هم معتقدم که ما
بهترین بازیکنان و تیم ملی والیبال را داریم اما نباید در باد بردهای
قبلی تیم ملی بخوابیم و از اش��کال ها غافل شویم .وی افزود :قبول
نمیکن��م که بازیکنی در تیم مل��ی نخواهد خوب بازی کند و تعمدی در این
کار باشد .چهار نفر از بازیکنان تیم ملی در تیم بانک سرمایه با من هستند و
به خوبی آن ها را میشناس��م .سایر بازیکنان والیبال ایران را هم میشناسم.
اصال چنین فضایی در والیبال ایران نیست که بازیکنان بخواهند علیه مربی کار
کنند اما قطعا بازیکنان تیم ملی آن نشاط و شادابی همیشگی را ندارند .شاید
بعد از اینکه شروع خوبی در جام جهانی نداشتیم تیم از نظر روحی افت کرد
و دیگر نتوانس��تیم به شرایط خوب برگردیم .سرمربی سابق تیم ملی والیبال
ای��ران گفت :نمیدانم چرا برخی تقصیر ها را فقط گردن مربی میاندازند .در
بازی با استرالیا مگر کواچ چکار میتوانست انجام دهد که نکرد .واقعا استرالیا
بهتر از ایران سرویس زد و قطر پاسور این تیم یک روز استثنایی را پشت سر
گذاشت .تیم ایران هم جنگندگی و شادابی همیشگی را نداشت .بعد از اینکه
چند بازی باختیم بازیکنان نتوانستند به شرایط معمولی برگردند.

لزوم توجه به منافع ملی برای المپیک؛

«معمار» را برای طالهای ریو بیاورید
بازگشت "بنا" کشتی فرنگی ایران را احیا میکند

نتای��ج ضعیف تیم ملی کش��تی فرنگی در رقابتهاي جهان��ی بار دیگر لزوم
تجدید نظر در کادر فنی و بازگشت محمد بنا را به عنوان یک مطالبه عمومی
ب��رای المپیک ریو مطرح کرد .به گزارش ایلنا ،نتایج ضعیف کش��تی فرنگی
ایران در پنجاه و هفتمین دوره رقابتهای کشتی قهرمانی جهان و گزینشی
المپیک که با یک نقره رضایی و  ۲برنز قادریان و اخالقی و پنجمی عبدولی،
چهارمی تیم ملی کش��ورمان را به دنبال داش��ت ،باعث شد موضوع بازگشت
محمد بنا س��رمربی اس��بق و خوش سابقه تیم ملی کش��تی فرنگی بار دیگر
مطرح ش��ود.رقابتهای جهانی  ۲۰۱۵آمریکا برای کشتی فرنگی ایران نتایج
خوبی در برنداش��ت و کسب  3سهمیه المپیک  2016ریو تنها رهآورد گوش
شکس��تههای فرنگیکار کش��ورمان بود که زنگ خطر را برای این رشته که
درخش��ش زیادی برای کاروان ایران در المپیک  2012لندن دربرداش��ت به
صدا درآورد.اما افول تیم ملی کش��تی فرنگی ایران که س��ال پیش موفق به
کس��ب مقام قهرمانی این مس��ابقات شده بود و امس��ال با کسب (یک نقره و
دو برنز) با  ۳پله نزول به رتبه چهارم رس��ید ،اذهان عمومی را به بازگش��ت
محمد بنا سرمربی خوش سابقه کشتی فرنگی کشاند و این نکته را یادآور شد
که اگر فرنگیکاران کشورمان بخواهند در المپیک ریو نیز مانند لندن خوش
بدرخش��ند و م��دال آوری کنند باید از فرصت کوتاه باق��ی مانده به المپیک
نهایت بهره را ببرند و بنابراین بیش��ک اس��تفاده از تجرب��ه مربی اثرگذاری
همچون بنا در این برهه زمانی بیش��تر احس��اس میشود.میر هادی قرهسید
رومیانی ،عضو فراکس��یون ورزش مجلس با تأکید به اهمیت بازگش��ت بنا و
رش��د دوباره کش��تی فرنگی اظهار داش��ت :قهرها باید کنار گذاشته شود تا
اتفاق��ات خوب رقم بخورد.نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه حتما
باید از بنا درخواس��ت کرد تا بازهم برای کمک به کش��تی فرنگی به میدان
آید ،بیان داش��ت :در کشتی باید از همه توان استفاده و حتی اگر الزم بود از
افراد دیگر درخواست همکاری کرد تا دوباره کشتی فرنگی جایگاه خود را به
دس��ت بیاورد .به نظر میرس��د در این زمان باید از بنا استفاده شود تا شاهد
درخشش دوباره فرنگیکاران باشیم.عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس
اضافه کرد :پیش��ینه ورزش کشور نش��ان میدهد که ایران در ورزش کشتی

در مجامع بین المللی حرفهای زیادی برای گفتن دارد ،کشورهایی هستند
که از کش��تیگیران ایرانی فنونی را یاد گرفته و گوی رقابت را ربودهاند و این
امر نش��ان میدهد که ما در حفظ پیشینه و تاریخ خود در این عرصه ،همت
الزم را به خرج نداده و کمکاری کردهایم.وی افزود :شهرهای شمالی و آذری
ایران اسالمی نشان دادهاند که از لحاظ استیل بدنی توان الزم را برای کسب
قهرمانی دنیا را دارند و ارتقای این امر به تربیت ،آموزش و فنونآموزی که از
طرف فدراسیون باید انجام ش��ود ،برمیگردد.عضو فراکسیون ورزش مجلس
خاطرنش��ان کرد :ایران نش��ان داده که در ورزشهای انفرادی قوی اس��ت و
توانس��ته س��کوهای برتر را به خود اختصاص دهد؛ اما متأسفانه در این دوره
مس��ابقات جهانی کشتی مالحظه ش��د که با وجود پدیدهها به جایگاه خوب
و در ش��أن کشتی کشور نرس��یدیم و بنابراین فدراس��یون باید یک بازبینی
اساس��ی در کادر فن��ی انجام دهد و از افرادی مانند محمد بنا اس��تفاده کرد
تا کش��تی به جایگاه شایس��ته خود بازگردد.غالمرضا اسداللهی ،عضو هیئت
رئیس��ه فراکسیون ورزش مجلس نیز با اش��اره به اهمیت بازگشت محمد بنا
برای هدایت تیم ملی کش��تی فرنگی بر اینکه نباید منافع ملی فدای مسائل

س��لیقهای،جناحی و باندی ش��ود تأکید کرد.نماینده مردم تربت جام اضافه
کرد :نباید گذاش��ت منافع ملی فدای مسائل سلیقهای،جناحی و باندی شود
اما متأسفانه گاهی منافع ملی نادیده گرفته میشود.عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس تصریح کرد :محمد بنا امتحان خود را در هدایت کشتی فرنگی
پس داده و به لحاظ اخالقی مورد تأیید اس��ت بنابراین باید به هر نحوی که
شده او را نگه داش��ت و نگذاشت برود یا جذب کشور دیگری شود.اسداللهی
خاطرنش��ان کرد :کش��تی فرنگی درحال رش��د و افتخارآفرینی بود ولی االن
افول کرده؛ در حالی که نباید نتایج فرنگیکاران ایران این چنین باشد .عضو
هیئت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به مدیریت ضعیف وزیر ورزش
در رأس ورزش کش��ور بیان داش��ت :باتوجه به این که استیضاح وزیر ورزش
مطرح اس��ت وزاتخانه او باید دقت نظری بیش��تری داشته باشد.البته رسول
خادم رئیس فدراسیون کشتی هم به تازگی در مورد احتمال بازگشت محمد
بنا به تیم ملی کش��تی فرنگی اظهار نظر جالبی داشته است .او عنوان کرده:
محمد بنا یکی از سرمایههاي بزرگ کشتی ایران است اما شورای فنی ترجیح داد
که فعال به نظر او که قطع همکاری با فدراسیون بود احترام بگذارد .وی در عین
حال با ذکر مثالی به موضوع رفت و آمدهای بنا به تیم ملی اشاره کرد و افزود:
ش��ما حاضرید با یک مربی با نمره  50کار کنید که همیش��ه سر کار است و
ب��ه یکباره کار را ترک نمیکند تا اینکه با ی��ک مربی با امتیاز  100که اصال
مشخص نیست فردا سر کار حاضر میشود یا خیر .ضمن اینکه کشتی فرنگی
به هیچ عنوان مثل کشتی آزاد دارای مربیان پر تعداد نیست و انتخاب مربی
از بین داشتههاي کنونی کار بسیار سختی است.از سوی دیگر محمد بنا هم
پیش از این با تعیین چارچوب هایی که در جهت بهبود شرایط فرنگی کاران
است نشان داده حاضر نیست از مواضع خود کوتاه بیاید .در این میان به نظر
میرسد نقش فدراسیون کشتی و مدیریت این جریان در فاصله کمتر از یک
سال باقی مانده تا المپیک ریو اهمیت بسزایی دارد و باید دید فدراسیون و در
راس آن رس��ول خادم در جهت منافع ملی حاضر خواهد شد زمینه بازگشت
معمار کش��تی فرنگی را به تیم ملی فراهم کند یا همچنان با مربیان کنونی،
کشتی فرنگی را مهیای المپیک خواهد کرد.

عنایت آتشی:

غفلت برای تیم ملی بسکتبال جایز نیست

کارش��ناس بس��کتبال ایران ب��ا ابراز امی��دواری به موفقیت ملیپوش��ان در
مس��یر کسب س��همیه المپیک گفت :نباید در این مس��ابقهها غفلت کنیم.
عنایتاهللآتشی در گفتگو با ایسنا ،درباره وضعیت تیم ملی بسکتبال در آستانه
رقابتهای قهرمانی آسیا در چین اظهار کرد :تیم ملی بسکتبال ایران یکی از
شانسهای اصلی قهرمانی در این مسابقهها است .به این دلیل نمیگویم تنها
شانس اصلی چون در این صورت همه چیز تمام شده است اما خب تیم ملی
ما باید برابر حریفان به میدان برود و مبارزه کند .ما در این مسابقهها دو هدف
داریم که در پی هم به دس��ت میآیند؛ ابتدا دفاع از عنوان قهرمانی و سپس
کسب س��همیه المپیک ریو .رسیدن به المپیک افتخاری است که هر کشور
به دنبال آن اس��ت و برای حضور در این بازیها مبارزه میکند .کارش��ناس
بس��کتبال ایران ادامه داد :تیمی در المپیک حاضر خواهد بود که از هر نظر
واجد ش��رایط باشد .تیم ملی بس��کتبال ایران تاکنون در سالهای  1948و
 2008در المپیک حضور داش��ته و حاال در س��ال  2015یکی از شانسهای
اصلی کس��ب سهمیه است و میتواند با کسب چهارمین قهرمانیاش در قاره
کهن به این هدف برسد .در مسیر پیش روی تیم ملی الزم است همهی فکر
و ذکرمان موفقیت بسکتبالیستها باشد .باید فضای تیم ملی برای درخشش
س��تارهها مهیا شود تا ملیپوش��ان بتوانند با قدرت به مصاف حریفان بروند.
پیشکسوت بس��کتبال ایران با بیان این مطلب که نباید غفلت کنیم تصریح
کرد :هدف ما المپیک ریو است و مسیر رسیدن به آن از چانگشا میگذرد .در
این راه دشوار هیچ حریفی را دست کم نمیگیریم .همه تیمها قوی هستند و
باید برابرشان هوشیار باشیم .غفلت نکنیم و در تمام رقابتها از تمام پتانسیل
استفاده کنیم .بازیکنان خوب و آمادهای داریم و باید سعی شود در طول این
مسابقهها به بهترین شکل از توان آنها استفاده شود .آتشی با اشاره به نقش
مه��م دیرک باوئرم��ان در تیم ملی افزود :اکنون که تی��م ملی ما رقابتهای
دش��وار و حساسی پیش رو دارد نقش سرمربی تیم هم پررنگ میشود .باید

پس از جدایی فرهاد کاظمی؛

تارتار سرمربی راهآهن شد
مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال راه آهن انتخاب و جایگزین

مدیریت بر تیم حاکم شود .با شناخت از خودمان و حریفان گام برداشته شود،
آنالیز خوب انجام بگیرد ،تعویضها به موقع و مناسب باشد و از تمام پتانسیل
ملیپوش��ان استفاده شود .نکته دیگر و بااهمیت اینجا است که باید به نوعی
از توان تیم اس��تفاده ش��ود که مصدومیتی اتفاق نیفتد و ملیپوشان خسته
نشوند .کارشناس بسکتبال ایران با اشاره به اهمیت المپیک برای ورزشکاران
گفت :هدف ما صعود به المپیک اس��ت و باید به گون��های گام برداریم که تا
انتهای راه با قدرت و با انرژی پیش برویم .المپیک میدانی پرافتخار برای همه
فعاالن در ورزش است .از یک طرف ورزشکاران حضور در المپیک را باالترین
اتفاق میدانند و از طرف دیگر بردن یک تیم به المپیک افتخاری برای مربی
محسوب میشود .حضور یک تیم ورزشی در المپیک بر جامعه نیز تاثیر مثبت
دارد و حاال که تیم ملی بس��کتبال ایران برای رسیدن به ریو حرکت میکند
بای��د به اهمیت این موضوع توجه کنیم و با حمای��ت کامل از تیم در هموار

شدن راه پیش رو موثر باشیم .آتشی درباره شرایط حریفان آسیایی نیز بیان
کرد :چین مرموزانه حرکت کرد و در تمام برنامههایی که داشته با تغییراتی به
میدان رفته است .ساختار اصلیاش را پنهان کرده و بعد از چند سالی که در
آسیا نتیجه نگرفته است میخواهد در خانه سهمیه المپیک بگیرد .فیلیپین
هم وضعیت مش��خصی دارد و برای تقویت خود بازیکنهای آمریکایی جذب
کرده است .آخرین ترفند این تیم نیز سال گذشته اتفاق افتاد که آندره بلیچ
آمریکایی را تبعه کردند .با حضور بلیچ قدرت امتیازآوری فیلیپین  20تا 30
درصد افزایش پیدا میکند .چین تایپه و ژاپن نیز همان تیمهای جام ویلیام
جونز هس��تند و اگر برابر آنها مشکل خاصی پیش نیاید برنده خواهیم بود.
اگر برابر این دو تیم دفاع خوب داش��ته باشیم و حمالت سریعشان را خنثی
میکنیم حرفی برای گفتن نخواهند داشت .او افزود :لبنان هم تیمی است که
فکر نمیکنم توسط ماتیچ به نتیجه برسد .ماتیچ نمیتواند لبنان و به خصوص
لورن وودز را مدیریت کند چون او بازیکن سرکش��ی است .فادی الخطیب را
هم ندارند و تیم خاصی نخواهند بود .دیگر تیمهای آسیا نیز به نظر نمیرسد
کاری از پیش ببرند اما تاکید میکنم که غفلت جایز نیست و یک لحظه غفلت
میتواند کار دست ما بدهد .باید برابر همه حریفان هوشیار باشیم و با دیدی
باز به میدان برویم .کوچکترین اشتباه تیم را به بیراهه میکشاند .پیشکسوت
بسکتبال ایران با بیان این مطلب که در همه پستها بهترین بازیکن را داریم
گفت :ما در هر پنج پست تیم بهترینها را داریم .پست پنج ما حریف ندارد.
حامد حدادی اکنون ش��رایط ایدهآلی دارد و واقعا آماده است .پست چهار ما
قدرتمند اس��ت .اوشین ساهاکیان بهترین پست چهار دوره قبلی بوده است.
مه��دی کامرانی هم که دیگ��ر نیازی به تعریف ندارد .آف��اق و صمد هم که
شناخته شده هستند .در کنار این نفرات بازیکنانی داریم که فوقالعاده هستند
و در بهترین سطح بسکتبال بازی میکنند .در کنار نفرات زیر سبد مهرههایی
داریم که با شوتهای خود میتوانند حریفان را کالفه کنند.

فرهاد کاظمی شد .به گزارش ایلنا ،پس از اینکه فرهاد کاظمی شنبه شب از
هدایت تیم راه آهن کنار گذاشته شد ،مسئوالن باشگاه راه آهن مذاکرات خود
را با مهدی تارتار آغاز کرده و در نهایت روز (دوش��نبه) رسما وی را به عنوان
سرمربی تیم خود معرفی کردند.علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه راه آهن در
این باره ،گفت :سه گزینه را به هیئت مدیره اعالم کردم و هر سه ،مورد تایید

اعضا قرار گرفت و مقرر شد باب مذاکره با آنها باز شود.رحیمی افزود :مذاکرات
با مهدی تارتار که س��ابقه کاپیتانی و س��رمربیگری راه آهن را نیز در کارنامه
ورزشی خود دارد انجام پذیرفت و در نهایت وی به عنوان سرمربی تیم انتخاب
شد.تارتار عصر دیروز ساعت  16پس از معرفی به بازیکنان ،اولین تمرین را با
تیم جدیدش برگزار کرد.

