دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

هوادار پرسپولیس میداند چه کسی خیانت کرده است

سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت :بازی با تیم لیگ سه هم سخت
است چون چیزی برای از دســت دادن ندارند.به گزارش ایسنا،
سایپا و سردار بوکان روزپنجشنبه در مرحله یک شانزدهم نهایی
جامحذفی فوتبال به مصاف هم میروند .علی دایی در نشســت
خبری پیش از این دیدار اظهار کرد :روز پنجشنبه اولین بازیمان
را در جامحذفی انجام میدهیم .خاطرات خوبی از فصل گذشته
جا م حذفی نداریم و با بیعدالتی حذف شــدیم .امســال تجربه
کســب کردیم که هیچ تیمی را دست کم نگیریم .به نظرم بازی

با تیم لیگ ســه هم سخت است چون چیزی برای
از دســت دادن ندارند .درایــن بازی از همه توانمان
برای صعود استفاده میکنیم.او درباره مطالباتش از
پرسپولیس و شــایعاتی مبنی بر این که علی دایی
میخواهد مانع حضور سرخپوشان در آسیا شود ،بیان
کرد :متاســفانه چنین چیزی را من از شما میشنوم .در جامعه
مردم طور دیگری صحبت میکنند .باید فراموش نکنیم که علی
دایی هیچ کاره است .در این ماجرا قانون تصمیم میگیرد نه علی
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دایی .پس علی دایی تابع قانون اســت و هر اتفاقی
بیفتد قانون آن را رقم زده است .من در این دو هفته
هم وارد این مسائل نشدم و از هیچ چیز خبر ندارم.
طرفدار واقعی میداند چه کسانی به این تیم خیانت
کردهاند .فکر نمیکنم هواداران واقعی پرســپولیس
حق را به باشــگاه بدهنــد .آنها همه چیز را میداننــد.او افزود:
بیش از  ۵-۴ســال توهین کردند و اعصابمــان را خرد نمودند.
به نظر من بهتر است که قانون در مورد این قضیه تصمیم بگیرد.

رقابتهای والیبال قهرمانی جهان ۲۰۱۸

پیروزی مقتدرانه والیبال ایران مقابل پورتوریکو

تیم ملی والیبال ایران در نخســتین دیدارش در
قهرمانی جهان  ۲۰۱۸موفق شــد قاطعانه از سد
پورتوریکــو بگذرد.به گزارش ایســنا ،نوزدهمین
رقابتهای والیبال قهرمانی جهان  ۲۰۱۸به میزبانی
مشترک دو کشــور ایتالیا و بلغارستان از روز یک
شنبه گذشته با انجام دو بازی افتتاحیه آغاز شد و
پس از سه روز ،ادامه دیدارهای دور گروهی از ظهر
روز چهارشنبه پی گیری شد که در یکی از بازیها
از گــروه ِ Dتیم ملی والیبال ایران که ششــمین
حضورش در این مسابقات را تجربه میکند موفق
شد در نخستین دیدار برابر پورتوریکو با نتیجه سه
بر صفر به پیروزی برســد تا روز نخست قهرمانی
جهان را با کسب سه امتیاز شیرین به پایان برساند.
در این بازی ایگور کوالکوویچ ،سعید معروف ،محمد
موسوی ،میالد عبادی پور ،فرهاد قائمی ،امیر غفور
و علی شــفیعی را به زمین فرســتاد و در ســوی
مقابل برای پورتوریکو ،پرز ،ریورا ،تورس ،ســانچز،
روریگز و کولون در زمین حضور داشــتند که در
پایان این والیبالیستهای ایران بودند که توانستند
با ارائه یک بازی برتر ،ستهای بازی را با امتیازهای
 ۱۴ -۱۹،۲۵-۲۵و  ۱۸-۲۵به سودشان تمامکنند
تا بــا این برد قاطعانــه با روحیه بــاال به مصاف
بلغارستان میزبان بروند.

>

ست نخست :ایران  - ۲۵پورتوریکو ۱۹

والیبالیســتهای ایران برخالف تمام شــروعهای
بدشــان در تورنمنتهای مختلف این بار بسیار با
انگیزه و قدرتمندانه ظاهر شدند و در همان ابتدای
بازی با سرویسهای عبادی پور سه بر صفر از حریف
پیش افتادند .اختالف سه امتیازی تا امتیاز  ۱۰ادامه

ســت دوم وادی و کاظمی را به زمین بفرستد .در
نهایت ایران ســت دوم را باختالف فاحش  ۲۵بر
 ۱۴به سودش تمام کرد تا در مجموع دو بر صفر از
نماینده منطقه نورسکا پیش افتد.

>

پیدا کرد اما عملکرد فوق العاده دریافتکنندههای
ایران و همچنین موسوی در دفاع روی تور نتیجه
بــازی  ۱۴بر  ۷شــد تا ایران در آســتانه پیروزی
درست نخست قرار بگیرد .فاصله هفت امتیازی تا
لحظات پایانی ست نخست پا برجا بود و حتی زمان
استراحت سرمربی پورتوریکو در امتیاز  ۲۲بر ۱۵
هم کارساز نبود و در نهایت ایران ست نخست را با
نتیجه  ۲۵بر  ۱۹به سودش تمام کرد.

>

ست دوم :ایران  - ۲۵پورتوریکو ۱۴

در ست دوم هم شاگردان کوالکوویچ همانند ست

نخست توانستند سه امتیاز متوالی کسب کنند تا
در همان آغاز ست دوم سرمربی پورتوریکو مجبور
به گرفتن زمان استراحت شود .عملکرد کم اشتباه
بازیکنان ایــران در حمالت و به خصوص در زدن
سرویسهای پرشی باعث شده تا تمرکز بازیکنان
حریف در دریافت با مشــکل مواجه شود و نتیجه
۱۱بر  ۵شد .در اواسط این ست کوالکوویچ ترجیح
داد تــا معنوی نــژاد را به جــای قائمی به زمین
بفرستد .با رفتن عبادی پور به خط سرویس پنج
امتیاز پشتســرهم برای ایران کب شــد تا بازی
 ۲۳بر  ۱۴شــود تا کوالکوویچ در لحظات پایانی

ست سوم :ایران  - ۲۵پورتوریکو ۱۸

در این ست حریف که چیزی برای از دستدادن
نداشــت با انگیزه و مصممتر از ایران ست سوم را
آغاز کرد و برای اولین بار در طول بازی توانســت
در امتیــاز  ۳بر  ۲از ایران پیش بیفتد .برتری یک
امتیازی پورتوریکو تا زمان استراحت فنی نخست
پابرجا بود اما باالخره این برتری شکننده از دست
رفت و با ســرویسهای هدفدار و موجی شفیعی
بــه یکباره جریان بازی به ســود ایران تغییر کرد
و حســاب کار  ۱۱بر  ۸شد تا ســرمربی حریف
نخســتین زمان اســتراحتش را درخواست کند.
با نزدیک شــدن به اواخر ست ســوم بازهم ایران
بود که توانست اختالف را به چهار امتیاز افزایش
دهد تا حســاب کار  ۱۸بر  ۱۴شــود .در پایان با
چند توپگیری خوب توسط حضرت پور اختالف
بیشتر هم شد و در نهایت تیم ملی والیبال ایران با
نتیجه  ۲۵بر  ۲۱برنده ست سوم شد و در مجموع
با حســاب ســه بر صفر پورتوریکو را از پیش رو
برداشــت.تیمهای ملی والیبال ایران و پورتوریکو
پیش از این ســه بار به مصاف هم رفته بودند که
در تمامی دیدارها پیروزی سهم والیبالیستهای
ایران بوده اســت.تیم ملی والیبال ایران در گروه
 Dبا تیمهای بلغارســتان ،لهستان ،کوبا ،فنالند و
پورتوریکو هم گروه است و امشب باید در دومین
دیدارش از ساعت  ۲۲به مصاف بلغارستان برود.

استعدادیابی ناقص در فوتبال ایران با تداوم سیستم گلخانهای

در حالی که استعدادیابی و ایجاد آکادمی یکی از
وظایف ذاتی باشگاههاست اما عم ً
ال در بسیاری از
مواقع شاهد چنین موضوعی نیستیم و فدراسیون
فوتبال مجبور است «جور کش» باشگاهها شود.
به گزارش تســنیم ،فدراسیون فوتبال در هفتهای
که گذشت ،اقدام به برگزاری فستیوال فوتبال پایه
دختران و پسران کرد .اقدامی که برای استعدادیابی
در فوتبــال اتفاقی مثبت به شــمار مــیرود ،اما
موضوعی که باید مورد بحث قرار بگیرد ،برگزاری
این کار از سوی فدراسیون فوتبال است .فدراسیون
که وظایفی سنگینتر را باید در فوتبال کشور دنبال
کند ،بنا به دالیلی از جمله ضعف باشگاهها و گاهی
ضعف قانون ،مجبور است بخشی از زمان و بودجه
خــود را صرف فعالیتی چون برگزاری فســتیوال
فوتبــال پایه کند.در فوتبال دنیا اســتعدادیابی و
ایجاد و توسعه آکادمی کار مرسوم باشگاههاست.
باشگاههایی که به طور مثال بازیکنان را از مدارس
اســتعدادیابی و آنها را از سنین زیر  10سال وارد
آکادمیهای خود میکنند تا فوتبال را به طور دقیق

وقتی فدراسیون «جور ِکش» باشگاهها میشود
بیاموزند .با این حال در ایران نه تنها ورزش مدارس
ضعیف و اســتعدادیابی در مدارس کمرنگ شده،
بلکه بسیاری از باشگاهها نیز کاری به استعدادیابی
ندارند .باشــگاههایی که در تأمین هزینههای تیم
اصلی خــود ماندهاند و بعضاً بــا بدهیهای زیاد
دچار مشکالت متعددی میشــوند .در این بین
کار آکادمیهای باشــگاهها را ،مــدارس فوتبالی
انجــام میدهند که حضور در این مدارس فوتبال
نیز نیازمند پرداخت شــهریههای سنگین است و
به همین دلیل معمــوالً بازیکنانی به این مدارس
فوتبال راه پیدا میکنند که توانایی پرداخت شهریه
را داشته باشند .در عین حال بسیاری از این مدارس
فوتبال به دلیل عدم نظارت تبدیل به دکانی شده
و فقط بحث مســائل مالی در آن مهم اســت نه
کشف استعدادها.در شرایطی که برخی باشگاهها یا
آکادمی ندارند یا آکادمیشان را تعطیل یا تضعیف
کردهاند و ورود به مدارس فوتبال هم به شرط پول
است ،فدراسیون فوتبال برای آیندهسازی مجبور
به برگزاری فســتیوالهای استعدادیابی میشود.

فستیوالهایی که شاید بازهم نیاز جامعه فوتبال را
برطرف نکند و مسلماً با خروجی این فستیوالها
نیز نمیتوان تمام اســتعدادها را وارد فوتبال کرد.
با این حال هزینههای برگزاری فستیوالها نیز با
بودجه محدودی که فدراسیون فوتبال دارد و باید
این بودجه را صرف امور جاری خود و پشتیبانی از
تیمهای ملی کند ،بسیار سنگین است .یعنی شاید
فدراسیون هم نتواند به جز برگزاری تعداد محدودی
فستیوال ،در بخش استعدادیابی هزینه کند .با این
حال فدراسیون فوتبال نیز در این شرایط مجبور
است برای حفظ اســتعدادها سیستم گلخانهای
داشته باشد و در این چرخه بسیاری از استعدادهای
فوتبالی فرصت حضور در فوتبال را پیدا نمیکنند.
در واقع فدراسیون به نوعی جورکِش باشگاههایی
میشود که آنها نیز مشکالت اساسی خود را دارند.
باشگاههایی که بیشــتر آنها با هزینه دولت اداره
میشــوند و بودجه آنها نیز محدود است.با توجه
بــه تفکر مدیران و جو حاکم بر تیمها که توقعات
هواداران نتیجهگیری اســت ،باشگاهها مجبورند

بودجه خود را صرفاً صرف تیم بزرگســاالن خود
کنند .در این شرایط و در جایی که به جز تعدادی
محدود ،باشــگاهها آکادمی قدرتمند و استانداری
ندارند ،فدراســیون مجبور به برگزاری فستیوال و
کشف استعدادها میشود که این استعدادها را در
سیستم گلخانهای باید تا رسیدن به تیمهای ملی
هدایت کند .شاید بخشی از این اتفاق نیز به ضعف
قانون بازگردد که به طور مثال باشــگاهها مجبور
به هزینــه کردن در آکادمیهای خود نیســتند.
در صورتی که در کشورهای معتبر دنیا باشگاهها
موظف بــه هزینه در آکادمیهای خود هســتند
و حتی مجبور به اســتفاده از تعدادی از بازیکنان
آکادمی خود در تیم اصلیشان میشوند .قانونی که
کمک کرده تا آکادمیهای باشگاهها در سراسر دنیا
ساالنه بازیکنانی را به تیمهای اصلی معرفی کند
و فلســفه فوتبالی آنها نیز در یک چارچوب شکل
میگیرد .وقتی چنین قوانینــی در فوتبال ایران
وجود ندارد ،باعث میشــود که استعدادیابی نیز
بهصورت ناقص شکل بگیرد.

حسین اوجاقی:

ابتدا در خصوص عملکرد ووشو ایران در
بازیهای آسیای صحبت کنید.
واقعــا بازیهای آســیایی  2018ســختترین
مسابقاتی بود که ما تا به حال درگیر آن بودیم و
حتی برای ما مسابقاتاندونزی از تمامی مسابقات
جهانی که در آن شــرکت داشــتیم ،سنگینتر
بود .مســابقات جهانــی در  11وزن برگزار و ما
در 5وزن میانه و ســنگین وزن نماینده داشتیم
و در 4وزن نیز برای کسب مدال طال به چینیها
برخورد نکردیم.در یک وزنی که با چینیها دیدار
کردیم نیز به مدال نقره رســیدیم .در بازیهای
آسیایی ،مســابقات در  4وزن ســبک برگزار و
در تمامــی اوزان نیز نماینــدگان چین حضور
داشــتند .عالوه بر چین نیز سایر قدرتها مانند
ویتنام ،کرهجنوبی،اندونزی ،فیلیپین ،قزاقستان،
قرقیزستان و هند که از قدرتهای جهان هستند،
حضور داشــتند .ما در مســابقات جهانی از وزن
70کیلوگرم به باال حضور داشتیم اما در بازیهای
آسیایی مسابقات از  70کیلوگرم به پایین برگزار
شــد که این کار ما را خیلی ســخت میکرد .در
4ســال اخیر سختترین مســابقهای که در آن

شرکت کرده بودیم بازیهای آسیاییاندونزی بود،
اما خدا را شکر نتایج خوبی کسب کردیم.

در این شرایط کسب دو نشان طال و یک
نقره را پیشبینی کرده بودید؟
واقعیت این است که تمام بچههای ما استحقاق
کســب مدال طال را داشتند و من همیشه این را
عنوان کرده بودم .با این شرایط پیشبینی کسب
دو مدال طال خیلی ســخت بود و ما تنها از ابتدا
روی محسن ســیفی نظر مثبت داشتیم .عرفان
آهنگریان در چهار سال گذشته در هر رویدادی
حضور پیدا کرده بود دســت خالی بازنگشته بود
و دو بار نیز در مســابقات قهرمانی آسیا  2016و
یونیورسیاد  2017نماینده چین را شکسته داده
بود .فرود ظفری نیز خیلی جنگید و زحمتکش
است .رضا سبحانی نیز در وزن خود در رقابتهای
انتخابی تیم ملی ،تمام قدرتهای ایران را شکست
داده بود .در مجموع نتایج خوبی را کسب کردیم
و از اینکــه مردم از نتایج تیم رضایت داشــتند،
خوشــحال هســتم .اتفاق مهم برای ووشــو در
بازیهای آسیایی نیز کسب سومین نشان طالی
محسن محمدسیفی در تاریخ بازیهای آسیایی
بود .محسن محمدسیفی با اقتدار تمام رقبای خود
را شکســت داد و به دیدار نهایی رسید .در دیدار
فینال نیز او با اقتدار بیشتری حریف چینی خود
را مغلوب کرد تا به سومین مدال طالی خود در
بازیهای آسیایی دست پیدا کند .سیفی در تمام
این سالها در قالب برنامههای کادرفنی کار کرده
است و رمز موفقیت او تفکر حرفهای در زندگی و
تمرینات اســت .سیفی از لحاظ زندگی اردویی و
رفتاری کوچکترین مشکلی در این سالها نداشته
است و کامال تابع و مطیع است.
بعد از بازیهای آسیایی ،ووشو مسابقات
جهام جهانی را پیش رو دارد .برنامههای تیم
ملی برای این مسابقات چگونه است؟
ت جامجهانی نفراتی که در
قرار اســت در مسابقا 

صالحی ،اولین طالیی اسکیت ایران در مسابقات قهرمانی آسیا
ملیپوش اسکیت ایران نخستین طالی کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا را به نام خود
ثبت کرد.در ادامه رقابتهای اسکیت قهرمانی آسیا در کره جنوبی روزچهارشنبه محمد
صالحی در ماده  100متر با شکست حریفی از کشور میزبان به مقام قهرمانی رسید و نخستین
طالی ایران در این مسابقات را به ارمغان آورد.در این ماده محمدرضا عابدی در دیدار
رده بندی شکست خورد و به مقام چهارمی بسنده کرد.

ژرژ وهآ در قامت ریاست جمهوری پا به توپ شد
رئیسجمهور لیبریا و فوتبالیست پیشین این
کشــور در  ۵۱سالگی برای تیم ملی کشورش
بــه میدان رفت.به گزارش ایســنا و به نقل از
ســاکرنت ،تیم ملی فوتبال لیبریا در دیداری
دوستانه در خانه با نتیجه  ۲بر یک برابر نیجریه
شکســت خــورد .در این دیــدار اتفاق جالب
توجهی رخ داد و ژرژ وه آ ،رئیسجمهور لیبریا
و فوتبالیست پیشین این کشور  ۷۹دقیقه برای
تیمش در ســن  ۵۱ســالگی به میدان رفت.
ژرژوه آ اولین فوتبالیست آفریقایی است که به
عنوان بهترین بازیکن ســال فیفا دست یافته
اســت .او در تیمهایی چون موناکو ،پاری سن
ژرمن ،میالن ،چلسی و منچسترسیتی سابقه
بــازی کــردن دارد.لیبریا دیداری دوســتانه

تشــکیل داد تا شماره  ۱۴را که پیشتر بر تن
وه آ بــود ،بایگانی کند.نیجریــه در این دیدار
تیــم قدرتمنــدی را به زمین بازی فرســتاد.
ویلفرداندیــدی و کلیچــی ایهیناچو از جمله
بازیکنان استوک سیتی بودند که در این دیدار
به میدان رفتند.

قهرمانیسیامندرحماندرآسیا
در آخرین روز از رقابتهای وزنهبرداری معلوالن
قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در ژاپن برگزارشد،
سیامند رحمان و منصور پورمیرزایی در دسته
 +107کیلوگرم موفق به کســب مدال طال و
نقره شدند.به گزارش ایسنا ،در ادامه رقابتهای
وزنهبرداری معلوالن قهرمانی آسیا و اقیانوسیه
و در آخرین روز از این رقابتها سیامند رحمان
و منصور پورمیرزایی در دسته  +107کیلوگرم
بــه مصاف حریفــان خود رفتنــد و موفق به
کسب مدال طال و نقره شدند.سیامند رحمان
وزنهبردار معلول کشــورمان در دسته +107
کیلوگرم با مهار وزنــ ه  280کیلویی به مدال
طالی قهرمانی آسیا و اقیانوسیه رسید و منصور
پورمیرزایی دیگر نماینده ایران در این دسته با
ثبت رکورد  245کیلویی نایب قهرمان شد.تیم
وزنهبرداری ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا و
اقیانوسیه موفق به کسب 9مدال (2طال 4 ،نقره
و  2برنز) شــد.رقابتهای وزنهبرداری معلوالن
قهرمانی آســیا و اقیانوسیه که یکی از مراحل
گزینشــی برای حضور در پارالمپیک 2020

توکیوست ،روزچهارشنبه در شهر کیتاکیوشو
ژاپن به پایان رسید.قویترین وزنهبردار معلول
دنیا پس از این قهرمانی گفت :این مدال طال را
در کنار دیگر افتخاراتم در اتاقم قرار خواهمداد.
وی افزود :سخت است که بتوانم االن احساسم
را توصیف کنم ،اما میتوانم بگویم که همه را
در بازیهای پاراآسیایی  2018و پس از آن نیز
در بازیهای پارالمپیک  2020توکیو سورپرایز
میکنم.رحمان پیش از این هم اعالم کرده بود
که قصد دارد رکورد دنیا را که با 310کیلوگرم
در اختیــار خــودش اســت ،در بازیهــای
پاراآسیایی بشکند.

کارسختیداریماماصعودغیرممکننیست
مهاجم تیــم فوتبال اســتقالل میگوید که
آبیپوشان برای کسب موفقیت در دیدار با السد
آمادگی کامل دارند.به گزارش ایسنا ،مرتضی
تبریزی درباره آخرین شــرایط اســتقالل در
آستانه دیدار با السد گفت :میدانیم که نتیجه
قابل قبولی کسب نکردیم و باور کنید که خود
ما ناراحت هستیم .به هر حال این دیدار برای ما
تمام شده و کادرفنی نیز با ما صحبت کردند که
این نتیجه را فراموش کنیم و به بازی برگشت
فکر کنیم تا یک نتیجه مطلوب در دوحه رقم
بخورد .میدانیم کار سختی داریم اما در فوتبال
غیر ممکــن وجود ندارد .باید بــا همه وجود
در دوحه بجنگیــم .حریف ما بازیکنان بزرگی
مانند ژاوی و گابــی در اختیار دارد اما ما این
را بــاور داریم که میتوانیم و غیر ممکن برای

اســتقالل تعریف نشده است.تبریزی در پایان
صحبتهای خود خطــاب به هواداران تصریح
کرد :امیدوارم دعای خیر هواداران بدرقه راه ما
باشــد .انرژی مثبت آنها به ما کمک میکند و
ما نباید اشــتباهات بازی رفت را تکرار کنیم.
فراموش نکنید که ما در این بازی شانس داریم
و وقتی آنها توانســتند ما را در خانه شکست
دهند ،چرا ما نتوانیم؟

استارتدوبارهبسکتبالایراندرمسیرانتخابیجامجهانی

کارزیادیبرایپشتسرگذاشتنچینیهاداریم

حسین اوجاقی ،ســرمربی تیم ملی ووشو گفت:
در  ۴ســال اخیر سختترین مســابقهای که در
آن شرکت کرده بودیم بازیهای آسیاییاندونزی
بود ،اما خدا را شــکر نتایج خوبی کسب کردیم.
به گزارش تسنیم ،سانداکاران مرد ایران با کسب
دو مــدال طال و یک نقــره از  4فرصت ،عملکرد
موفقی در بازیهای آســیاییاندونزی داشتند تا
همچنان روند رو به رشــد ســالیان اخیر خود را
ادامه دهند .روندی که بدون شک حسین اوجاقی
به عنوان سرمربی تیم ملی نقش غیرقابل انکاری
در آن داشــته است .با همه این شرایط سرمربی
تیم ملی همچنان اعتقاد دارد که ساندا ایران برای
رســیدن به چینیها نیاز به تالش بیشتری دارد.
توگوی تسنیم با حســین اوجاقی ،سرمربی
گف 
موفق تی م ملی ووشو ایران را در زیر میخوانید:
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جهانی  2017از وزن  70به باال موفق به کســب
مدال شدند ،اعزام شوند .این نفرات خودشان موفق
به کسب سهمیه شدند و خودشان نیز تمایل به
حضور در این مسابقات دارند .قرار است با توجه
به اینکه اواسط مهرماه درگیر لیگ ووشو خواهیم
بود ،تنها یک اردو داشــته باشیم و در آبان ماه به
مسابقات جامجهانی اعزام شویم .نفرات ما در این
مسابقات محسن محمدســیفی ،یوسف صبری،
معین تقوی ،میالد عارفیمقام و حمیدرضا قلیپور
خواهند بود .شنیده میشود قلیپور قصد تغییر
وزن و حضور در وزن  90کیلو را خواهد داشت.
در جامجهانی که نماینــده ما در این وزن میالد
عارفی مقام است .اگر قلیپور قصد و نیت تغییر
وزن دارد باید برای مســابقات جهانی سال آینده
این کار را انجام بدهد.
آیا با وجود نتایج اخیر ساندا در مسابقات
اخیر ،میتوان ادعا کنیم که از چینیها باالتر
هستیم؟
با وجودی که در ساندا به چینیها خیلی نزدیک
شدیم اما همچنان نمیتوانیم ادعا کنیم از چینیها
باالتر هستیم .در بازیهای آسیایی سه نماینده ما
با حریفان چینی در فینال دیدار داشــتند و دو
نفر نیز به برتری رســیدند اما واقعیت این است

که همچنان کار زیادی برای پشت سر گذاشتن
چینیها داریم .ما خیلی به چینیها نزدیک شدیم
اما نمیتوان ادعا داشته باشیم که از چینیها باالتر
قرار گرفتیم .همچنان باید به این تالش خود ادامه
بدهیم و برنامهریزی دقیقتری داشته باشیم .باید
پایه ووشو کشورمان باز هم یک پله باالتر بیاید تا
ادعا داشته باشیم از چینیها باالتر هستیم.
در جامجهانی نیز مانند مسابقات جهانی
به دنبال کسب عنوان قهرمانی خواهیم بود؟
شرایط ما خوب است اما برخالف جهانی که  4ماه
اردو داشتیم ،برای مسابقات جام جهانی زمان ما
محدود خواهد بود.
حرف پایانی...

موفقیت ووشو در جاکارتا حاصل یک کار تیمی
بود و همه دســت به دســت هم دادنــد تا این
موفقیت رقم بخورد .مربیان زحمت کشــیدند،
ورزشــکاران از جان مایه گذاشــتند و از خانواده
خود گذشــتند و مدیران و باالتر از همه شخص
علینژاد تمهیدات ویژهای رااندیشیده بود .در الیه
دوم نیز مسئوالن هیئتها و مربیان شخصی این
بچهها زحمات زیادی کشــیدند و در آخر نیز از
همه رسانهها تشکر میکنم.

مسابقات انتخابی جام جهانی  ۲۰۱۹چین برای
بســکتبال ایران از امروز پنجشنبه و با انجام
دیدار برابر فیلیپین وارد مرحله چهارم میشود.
به گزارش مهر ،پرونده بازیهای آسیایی برای
تیم ملی بسکتبال ایران با سه برد و یک باخت و
تکرا ِر عنوان نایب قهرمانی بسته شد .بنابراین از
این پس جام جهانی  ۲۰۱۹چین و رقابتهای
انتخابــی برای کســب مجوز این مســابقات
مهمترین رویداد بســکتبال ایران خواهد بود.
رقابت تیمها برای کسب ورودیه جام جهانی از
سال گذشته آغاز شد و از امروز پنجشنبه هم
مرحله چهارم این رقابتها برای بسکتبال ایران
باز میشود .تیم ملی بسکتبال ایران که دیگر
مراحل انتخابی جام جهانی را با مجموع  ۵برد
و تنها یک باخت و در نهایت صدرنشینی گروه
 Dو صعــود مقتدرانه آغاز کرد ،در این مرحله
برگزار کننده دو دیــدار برابر فیلیپین و ژاپن
اســت .دیدار اول تیم ملی بسکتبال در مرحله
چهارم انتخابی جام جهانی در تاالر بســکتبال
مجموعه ورزشــی آزادی و مقابــل تیم ملی
فیلیپین برگزار میشــود .دو ساعت بعد از این
دیدار ،ملی پوشــان کشورمان به فرودگاه امام
خمینی (ره) میروند تا بــرای برگزاری دیدار
برابر ژاپن عازم این کشور شوند .دیدار تیمهای
ملی بسکتبال ایران و ژاپن دوشنبه هفته آینده

برگزار میشود.اما دیدار روز پنجشنبه تیم ملی
بســکتبال برابر فیلیپین در شــرایطی برگزار
میشــود که فیلیپینیها از مجمــوع  ۶دیدار
گذشته خود در رقابتهای انتخابی جام جهانی
صاحب  ۴برد شــدند .فیلیپیــن در بازیهای
آسیایی توســط کره جنوبی خیلی زود حذف
شد و حاال با تغییراتی که در کادر فنی و ترکیب
خــود ایجاد کرده ،به دنبال نتیجه گیری بهتر
در انتخابی جام جهانی است .این تیم باید در
تاالری به میدان برود که مدتهاست شکست
تیم ملی بسکتبال ایران را به خود ندیده است
و قطعا در حضور تماشــاگرانی که به ســالن
میآیند کار سختی برای شکستن این طلسم
دارد .ترکیــب تیم ملی بســکتبال ایران برای
این دیدار برابر فیلیپین هنوز به صورت رسمی
مشخص نشده اما حضور صمد نیکخواه بهرامی
در این دیدار قطعی اســت .بــه گفته رئیس
فدراســیون بسکتبال ،حامد حدادی و ارسالن
کاظمی هم با وجود مصدومیت و ابهاماتی که
برای در اختیار داشتن آنها وجود داشت ،در این
دیدار حضور خواهند داشت .تیم ملی بسکتبال
در شــرایطی مقابل فیلیپین به میدان میرود
کــه در حال حاضر رده  ۲۵رنکینگ جهانی را
در اختیــار دارد اما فیلیپینیها در جایگاه ۳۰
قرار دارند.

