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گزارش «ایران» از حال و هوای این روزهای استقالل با حضور چهرههای محبوب و نامدار

رؤیای قهرمانی با خریدهای کهکشانی

گزارش

نمایی از تمرین دیروز آبی پوشان در ارمنستان  /سایت باشگاه استقالل

وصال روحانی

همزمــان بــا اتمــام اردوي تمرينــي آبيهــاي
پايتخــت در شــهر ايــروان مرکــز جمهــوري
ارمنســتان ،تيــم آنــان فوقالعــاده پرمهــره اما
بشدت نيز قابل برآورد نشان ميدهد.
در شــرايطي که مطالبــه هــواداران آبيها از
ايــن تيم به ســبب کثرت مهرههــاي تازه جذب
شــده به اســتقالل چيزي بجز کســب قهرماني
لیگ نيســت ،ايــن تيم بايد در مــواردي متعدد
دســت به بررســي و تالش بزند تا چيزي بشــود
که هواداران ميخواهند و مهمترين آنها ايجاد
هماهنگي بيــن نفرات قبلــي و بازيکنان جديد
تيم است.
ëëرفتهها و آمدهها
تا اين لحظه تنها بازيکنان رسماً جدا شده از
آبيها کاوه رضايي ،بهنام برزاي ،ميعاد يزداني
و عليرضا سيار که اولي به شارلروا بلژيک رفت و
با اينکه آنها مجبورند به سبب پر شدن سهميه
بزرگساالنشــان عذر دو ســه نفر را الاقل تا نيم
فصل بخواهند ،تيمشــان سرشــار از مهرههايي
شــده که يا پس از چند ســال دوري از اســتقالل
به اين تيم بازگشــتهاند يا پــس از مدتها تکاپو
تعامل و مذاکره سرانجام به اين تيم پرطرفدار
و قديمــي پايتخــت پيوســتهاند .در فهرســت
نفرات جديد جذب شــده به اســتقالل ،اسامي
پژمــان منتظري ،حســن بيتســعيد ،حســين
حيــدري ،داريوش شــجاعيان ،روزبه چشــمي،

محسن کریمی ،یعقوب کریمی و مگویان مقابل تیغ حذف

نیم نگاه

اســتقالل میکوشــد برای اینکه مجبور به حذف  3نفر از لیســت بزرگساالن خود نشــود و به یک حذف شده اکتفا کند (به سبب
باال رفتن تعداد آنها نســبت به حد نصاب) ســازمان لیگ را مجاب کند که محســن کریمی و رابســون جانواریو را که به مرز 23
ســال ســن رســیدهاند ،زیر  23ســال تلقی کند اما اگر این ادعا پذیرفته نشود ،مجبور اســت  3نفر را خط بزند .برای این مهم از
مگویان ،یعقوب کریمی ،محســن کریمی ،فرشــید باقری ،امید ابراهیمی فعالً مصدوم و حتی ســرور جباروف ازبکســتانی نام
برده میشــود اما چون آبیها هنوز در اردوی تمرینیشــان در ارمنســتان بســر میبرند ،باید تا زمان بازگشتشان برای قطعی
شــدن نــام حــذف شــدهها صبر کرد .این در حالی اســت کــه از بین نفــرات فوقالذکر ،امکان حذف محســن کریمــی (که گفته
می شود از مصدومیت رنج می برد) مگویان و یعقوب کریمی بیش از سایرین به نظر میرسد.

سجاد آقايي ،سجاد شهباززاده ،سرور جباروف،
فرديــن نجفي ،محمــد هاشــمي ،محمدجواد
محمدي و مهدي قائدي مشــاهده ميشــود که
تعدادي از آنها طبعاً ،متعلق به رده ســني زير
 23سال اين تيم هستند.
ëëمشکل شناخت نفرات اصلي
مشکل استقالل در حال حاضر هماني است
کــه نقطه قــوت اين تيم را شــکل داده اســت .از
يکســو اســتقالل هافبکهاي وســط متعددي
دارد و معلوم نيست چطور ميخواهد تعدادي
از آنهــا را در هــر بــازي پشــت خــط بنشــاند و از
جانــب ديگــر بــا رفتــن کاوه رضايي تنهــا گلزن
حرفهاي تحت اختيارش ســجاد شــهباززاده به
حســاب ميآيد .در خط دفاع نيز به رغم اضافه
شــدن گزينههاي ياد شــده معلوم نيســت کدام
ترکيــب ميتواند بهتــر جواب بدهــد و يک زوج
توانا را در مرکز خط دفاعي اين تيم شکل بدهد.

ëëفشار روحي
آنچــه کار اســتقالل را ســختتر و فشــار
روحــي روي آنهــا را بيشــتر ميکنــد ،ارقــام
نجومــياي اســت کــه بــراي جــذب تعــدادي
از ايــن نفــرات هزينــه شــده اســت و داريــوش
شــجاعيان  2/5ميليــارد تومانــي نشــانه بارز و
نمونــه روشــن اينگونه بازيکنان اســت .ســال
پيــش نيــز اســتقالل بــا  17/5ميليــارد تومــان
هزينه در بازار نقل و انتقالهاي «پيشفصل»
رکورددار شــد ولي هيچيک از سه جام داخلي
و خارجــي پيــشروي خــود را نبــرد و وقتــي در
ديــدار پايانــي فصل  6گل از العيــن امارات در
ليگ قهرمانان آســيا خورد ،براي تزريق عامل
تجربــه به نيــروي جواني خود دســت به خريد
تعــدادي مهره با تجربه باالی  30ســال زد اما
اکنون تعداد اين بازیکن ها به قدري زياد شده
که ميتواند ريتم تند پيشرفت و آيندهنگري را

در اين تيم کند و ماليم سازد .براي اعالم رقم
نهايــي هزينههــاي اســتقالل در «پيشفصل»
مســابقات امســال بايد صبــر کرد ولــي همين
حاال نيز ايــن اطمينان وجود دارد با احتســاب
مبالغ هزينه شده براي نگهداري نفرات سابق
خــود کمتــر از حداقل  15ميليارد نخواهد شــد
و همين مسأله فشــار روحي و فکري روي کادر
فنــي تيم را بيشــتر خواهــد کرد زيــرا در چنين
روندي محکوم به فتح جامها هستند .به واقع
هرچقدر که استقالل با خريد مهرههاي نامدار
و متعــدد کهکشــانيتر شــده ،خــودش را هــم
بيش از پيش در مســير انتقاد کساني قرار داده
اســت که نتيجهاي بجز آنچه را از چنين تيمي
انتظار آن ميرود ،برنخواهند تافت.
ëëافراد ابقا شده
براي يــادآوري هم شــده بد نيســت متذکر
شــويم بجــز مهرههــاي تازه پيوســته بــه جمع

کیهانی :در نوجوانان و بزرگساالن نتایج تاریخی گرفتیم

هادی ساعی :گزارش غلط به وزیر میدهند

نشســت خبری رئیس فدراسیون دوومیدانی صبح دیروز
برگزار شد و مجید کیهانی در این نشست درباره مسابقات
دوومیدانــی قهرمانــی نوجوانــان و بزرگســاالن آســیا در
خصوص موارد مختلف صحبت کرد.
او در ابتدا در پاسخ به این سؤال که پیشبینی نمیشد
ایــن مدالها توســط تیــم ملی در قهرمانی آســیا کســب
شــود امــا این اتفاق افتــاد ،بیان کرد« :ما کار خــود را برای
مسابقات قهرمانی آسیا انجام دادیم .احسان حدادی 18
مــاه صبوری کرد .فدراســیون او را حمایت کرد .انتقاداتی
هــم وجود داشــت کــه آن را تحمل کردیــم .او در بهترین
شــرایط به مسابقات اعزام شــد .تفتیان ،کیهانی و ثمری
نیز در شــرایط خوبی اعزام شــدند .به هر حال ما کار خود
را کــرده بودیــم و میدانســتیم کــه ورزشــکاران مــا با چه
شــرایطی به مســابقات میروند .رکورد حدادی نشان داد
که او به روزهای خوب بازگشــته اســت .در کل باید بگویم
کــه نتیجــه خوبــی از مســابقات گرفتیــم و از فرصتهای
به دســت آمده بخوبی اســتفاده کردیــم ».مجید کیهانی
در مــورد ســحر ضیایی ،تنها نماینــده ورزشــکار زن ایران
در رقابتهــای قهرمانــی آســیا نیــز گفــت« :بایــد بــرای
ورزشکاران زن برنامهای داشته باشیم اما برنامه حمایتی
را قبول نداریم .هر ورزشــکاری که بتواند برای مســابقات
آینده از جمله بازیهای آسیایی و بازیهای داخل سالن
ظرفیت خود را نشــان دهــد او را حمایــت خواهیم کرد و
برنامه اردویی تیم ملی زنان هم آغاز خواهد شد».
رئیــس فدراســیون دوومیدانــی در مورد نتایج کســب
شــده در رقابتهــای نوجوانــان جهــان نیز گفــت« :ما در

در حالــی کــه انتقاد به عملکرد تیم ملی تکوانــدو در رقابتهای
اخیــر از ســوی کارشناســان ایــن رشــته بــاال گرفتــه و مســئوالن
فدراسیون تکواندو مدعی هستند نتیجه رقم خورده در مسابقات
قهرمانــی جهــان ناامیدکننــده نیســت ،کارشناســان و اهالی این
رشته نظر دیگری دارند .انتقاد به عملکرد فدراسیون و تیم ملی
از ســوی کارشناسان ،مربیان و اعضای سابق تیم ملی باعث شد
تا دیروز هادی ساعی ،پرافتخارترین ورزشکار ایران در المپیک در
یک نشست خبری به سؤاالت خبرنگاران پاسخ دهد.
ســاعی درباره نتایج اخیر تکواندوکاران در مســابقات جهانی
کــره جنوبــی ،گفــت« :هرگز ورزشــکار و مربــی برای باختــن وارد
زمین نمیشــوند ،اما تیم بزرگی همچون ایــران آدمهای بزرگی
هــم میخواهــد .در کره جنوبــی واقعاً دلم بــرای مهدی بیباک
سوخت ،ولی این نتایج نشان میدهد که یک جای کار میلنگید؛
در رشــتهای مانند تکواندو همدلــی و صمیمیت جزو مهمترین
ل حاضر ما
معیارهــا بــرای رســیدن به موفقیت اســت که در حــا 
شاهد چنین چیزی نیستیم».
او درباره کســب جایگاه سومی جهان بدون حتی کسب مدال
ن کرد« :فدراســیون پشــت مدال
طــا در مســابقات جهانــی ،بیا 
کیمیــا علیــزاده مانــور میدهد .کســب مــدال نقره از ســوی یک
بانوی ایرانی افتخار خیلی بزرگی است ،اما زمانی که در ردهبندی
میخواهیم رتبهها را بررســی کنیم ،میگویند ردهبندی خانمها
را باید کنار بگذاریم .اگر مدالی که از ســوی علیزاده کســب شــده
جــزو مالکها اســت ،پس باید همــه جنبههــا را در نظر بگیریم.
متأسفانه مسئوالن فدراسیون تکواندو گزارش های غلط به وزیر
ورزش و جوانان میدهند و وزیر هم با استناد به این گزارش ها به
دفاع از فدراسیون میپردازد».

در مسائل فنی دخالت نمیکنم و تنها یک رأی دارم

ســاعی در ادامه صحبتهای خود درباره ســؤال مطرح شده
مبنی بــر اینکه حمایتهای شــخص آقــای داورزنــی از پوالدگر،
رئیس فدراســیون تکواندو در کســب این نتایج و نیز ابقای ایشان
در ایــن ســمت ،تأثیرگذار اســت ،این گونه پاســخ داد« :به نظرم
به جای اینکه از فردی دفاعی کورکورانه شــود باید از منتقدان هر
رشته دعوت به عمل آوریم تا بتوان بهترین تصمیمات را گرفت؛
نمیشــود که یک نفر خوب باشــد و همه بد باشــند .در این چند
باری که فدراسیون نشســت خبری برگزار کرده است ،حداقل دو
نفر منتقد را نیز دعوت میکردند».
ایــن تکوانــدوکار پرافتخــار کشــورمان دربــاره حضور نداشــتن
و پاســخگویی رئیــس فدراســیون در نشســتهای خبــری ،گفت:
«همان گونه که رئیس فدراسیون در شادیها سهم دارد ،به همان
میزان نیز در ناکامیها سهیم است .آقای پوالدگر افتخارات زیادی
را با تکواندو در این سالیان کسب کرده است و چقدر خوب میشد
کــه وی در اوج خداحافظــی کنــد؛ حتی آب که خــود تطهیرکننده
است اگر در یکجا راکد بماند میگندد ،مطمئن باشید که اگر تیم
ملــی قهرمان یا نایب قهرمان جهان میشــد ،پوالدگر نخســتین
فردی بود که به سؤاالت خبرنگاران پاسخ میداد».

عصر امروز در فینال ویمبلدون شکل میگیرد

دوئل «فدهرر» تمام نشدنی با «چیلیچ» قدرتمند

عصــر امــروز در دیــدار نهایــی تنیــس
«ویمبلــدون  »2017روژه (راجــر) فــدهرر
سوئیســی و ماریــن چیلیــچ کــروات رو در
رو میایســتند تــا قهرمــان انفــرادی مــردان
ایــن مســابقات چهــره نشــان بدهــد .شــاید
خیلیهــا دوســت داشــته باشــند کــه برنــده
ایــن نبــرد فــدهرر  36ســاله و تمــام نشــدنی
باشــد زیــرا وی پــس از  7مــاه مصدومیــت و
عمــل جراحــی بازگشــت پرشــکوه از ابتدای
ســال جاری میالدی در صحنه تنیس جهان

داشــته کــه بــه فتــح نخســتین گرنــد اســلم
ســال یعنــی اوپــن اســترالیا در شــهر ملبورن
در ابتــدای مــاه فوریــه منجر شــد و اضافه بر
آن ،وی در چهــار تورنمنت دیگر امســال نیز
قهرمان شــده اســت .فــدهرر با اینکــه از خیر
شــرکت در دومین گرند اســلم امسال -اوپن
فرانســه در پاريــس -گذشــت تا بــرای چمن
ســبز ویمبلــدون ســرحال بمانــد اما نــه تنها
چیزی را از دســت نــداد بلکه رافائــل نادال،
رقیب بزرگ اســپانیاییاش را کــه در پاریس

اســتقالليها اين نفــرات نيز از ميــان بازيکنان
گذشته در جمعشــان ابقا شدهاند :سيدمهدي
رحمتي ،لئوناردو پادواني ،وريا غفوري ،خسرو
حيدري ،يعقوب کريمي ،فرشــيد اســماعيلي،
فرشــيد باقــري ،اميــد نورافکــن ،سيدحســين
حســيني ،جابــر انصــاري و اميــد ابراهيمي که
البته آخري فعالً به دلیل انجام عمل جراحی
حاشيهنشين شده است.
ëëآمادگی دور از انتظار جباروف
دیــروز بهتــاش فریبــا ،مدیر فنی اســتقالل
متذکر شــد که تمرینات این تیــم در ایروان ،از
جمله تمرین سبک دیروز (شنبه) بسیار مفید
بــوده و آنها اصالً انتظار این میــزان آمادگی از
سرور جباروف را نداشتهاند .از سوی وی متذکر
شــد که جبــاری برخــاف اخبار رایــج مصدوم
نیست و در تمرینات تیم نیز حاضر است.
ëëمنتظری در یک قدمی «»200
یــک وجــه مهــم دیگــر در «اســتقالل -97
 »1396قــرار داشــتن پژمان منتظــری ،مدافع
کارکشــته و دوباره بازگشــته به جمع آبیها در
یــک قدمی رکــورد  200مرتبه حضــور در لیگ
برتــر اســت .به واقــع کافی اســت تــا پژمان در
همــان هفته اول از فصــل جدید برابر صنعت
نفت بــه میدان آيــد تا دویســتمین حضورش
را هــم تجربه کند .تا به حال فقط امیرحســین
صادقــی و آرش برهانــی بــا  258و  229بــازی
بیشتر از  200بار در لیگ برای آبیها به میدان
آمدهاند.

چقدر خوب میشد که پوالدگر در اوج خداحافظی کند

رده نوجوانــان نیاز به کار اساســی داریم .همه باید میدان
رقابتها را تجربه کنند تا بتوانند در ســالهای آتی نتیجه
بهتری بگیرند .همین که نوجوانان با رقبای ســختتر به
رقابت بپردازند و تجربه کســب کنند خوب اســت در این
صورت تیم ملی جوانان در آســیا میتواند نتیجه بهتری
بگیرد و این برای ما مهم است .در نوجوانان و بزرگساالن
نتایج تاریخی گرفتیم».
او در مــورد اینکــه هنــوز هــم برخــی از منتقــدان بــا
وجود کســب چند قهرمانــی به کار خــود ادامه میدهند،
موضع شــما در مــورد انتقاداتی که همچنــان ادامه دارد،
چیســت؟ پاســخ داد :انتقــاد در ورزش اجتنابناپذیــر
اســت .ورزشــکاران دیگر باید در رقابتهای آســیایی چه
میکردنــد؟ اســتراتژی ما مشــخص اســت .البتــه برخی
میگویند که کیهانی به تنهایی تصمیم میگیرد ،در کدام
ســازمان این گونه نیســت؟ من در مســائل فنــی دخالت
نمیکنم و تنها یک رأی دارم اما در موارد دیگر که نیاز به
تصمیمگیری اســت من بهعنوان مسئول فدراسیون باید
تصمیمگیری کنم و نباید متزلزل ظاهر شوم».

قهرمان شد ،در ویمبلدون حذف شده دید و
خودش حاال در یک قدمی قهرمانی ایستاده
اســت .بــرد  3-0جمعه شــب برابــر توماس
بردیــچ چکی در نیمه نهایی ســبب شــد حد
نصــاب عالــی فــدهرر در پیکارهــای امســال
ویمبلــدون مبنــی بــر از دســت نــدادن حتی
یک ست استمرار یابد و چنانچه فدهرر امروز
چیلیــچ قدرتــی را هم از میدان بــهدر کند ،با
کســب هشــتمین قهرمانیاش از حد نصاب
خــودش ،پیــت ســمپراس و بیل رنشــا عبور
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کرده و نخستین مرد فاتح  8دوره ویمبلدون
خواهــد شــد .ضمــن اینکــه ایــن نوزدهمین
قهرمانی او در گرند اســلمها نیز خواهد بود.
ماریــن چیلیــچ در نقطه مقابل فقط ســابقه
فتــح یــک گرنداســلم را دارد کــه در یو.اس.
اوپن شکل گرفته اما پیروزی  3-1روز جمعه
وی مقابل ســم کوئــهی امریکایــی که حذف
کننده اندی ماری اسکاتلندی ،قهرمان دوره
گذشته بود ،نشان داد وی برای یک فتح دوم
هر چه توان دارد ،به خدمت گرفته است.
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تاریخ سوپرجام
در گرو تصمیم برانکو

پــس از کــش و قوسهای فــراوان درخصــوص برگزاری
دربی آلمان ،باشگاه پرسپولیس جمعه شب اطالعیهای
صــادر و تأکیــد کــرد که این تیــم مصمم اســت در دیدار
ســوپرجام شرکت کند .البته پرسپولیسیها به دنبال لغو
دربی آلمان نیستند ،دیداری که سود مالی بسیاری برای
دو تیم پرطرفدار تهرانی خواهد داشت .بر همین اساس
نمایندگان دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس ظهر دیروز
به سازمان لیگ رفتند تا درخصوص تداخل تاریخها و رفع مشکل همفکری کنند.
البتــه با توجه به توافق برگزار کننده دربی دوســتانه با باشــگاه آرمینیابیلهفلد این
دیــدار قطعــاً در تاریــخ  31تیر برگزار خواهد شــد و حاال همــه رایزنیها به انتخاب
تاریخی مناسب برای سوپرجام (پرسپولیس و نفت تهران) منتهی میشود.
سعید فتاحی ،مسئول برگزاری مسابقات لیگ به خبرنگار «ایران» گفت« :انتظار
نداشتم که تاریخ سوپرجام تغییر کند چرا که قرعهکشی لیگ انجام شده و تکلیف
برگزاری مســابقات لیگ و ســوپرجام مشــخص شده است اما باشــگاه پرسپولیس
برای تعویق دیدار ســوپرجام درخواســت کتبی داد و اصرار دارد دربی دوســتانه در
آلمان برگزار شــود چرا که برای دو تیم ســودزا است ».در هر حال جلسه نمایندگان
دو باشــگاه برگزار شد اما در این جلســه درخصوص زمان دقیق برگزاری سوپرجام
تصمیمگیری نشــد .سازمان لیگ برای برگزاری این مســابقه راهکارهایی ارائه داد
و قرار شــد پس از بررســی برانکو درخصوص زمان دقیق برگزاری دیدار ســوپرجام
تصمیمگیری شود .فتاحی بدون اشاره به راهکارهای ارائه شده ،بیان داشت« :قرار
شــد این راهکارها توسط برانکو بررسی شود و باشــگاه به سازمان لیگ اعالم کند تا
تاریخ قطعی ســوپرجام مشــخص شــود .قطعاً امکان برگزاری بازی ســوپرجام در
تاریخ قبلی ( 30تیر) وجود ندارد ».دیروز خبر تأیید نشــده حکایت از آن داشت که
به احتمال فراوان  4مرداد بازی سوپرجام برگزار خواهد شد و دو تیم پرسپولیس و
نفت تهران بازیهای هفته اول خود را با دو روز تأخیر برگزار خواهند کرد.
هرچند برانکو ،سرمربی کروات سرخپوشان امیدواری زیادی دارد که فصل را با
کسب جام استارت بزند .او در روزهایی که زمزمههای زیادی درخصوص برگزاری
دربی دوســتانه در آلمان و سرنوشــت ســوپرجام صورت گرفتــه ،در این خصوص
گفت« :بازی سوپرجام را در پیش داریم که در آن کم نمیگذاریم هر چند در حال
حاضر مهمترین مسأله ما بازی با االهلی است .ما باید حداکثر افتخار و قهرمانی
را برای هوادارانمان به ارمغان بیاوریم».

اخبــار

وزیر ورزش :مدیران ضعیف را
کنار میگذاریم

مســعود ســلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان در حاشیه
افتتــاح اســتخر دهــگالن در کردســتان بــا بیــان اینکــه
از مدیرکلهایــی کــه قوی باشــند حمایت خواهیــم کرد ،گفت« :نظــام ارزیابی
مدیرکلهای استانی و رؤسای فدراسیونها را هر سه ماه یکبار برگزار میکنیم و
در صورتی که مدیری ضعیف باشــد او را کنار خواهیم زد ».او در مورد ســفرش
بــه منطقــه کردســتان اظهار کــرد« :این ســفر با هــدف بازدیــد از چندین طرح
ورزشــی اســتان از جمله ســالن نیمه کاره شــش هــزار نفری  22گوالن ســنندج
صورت گرفته اســت و خوشــبختانه اســتخر سرپوشــیده دهگالن را هــم افتتاح
کردیم ».ســلطانی فر افزود« :اســتعدادهای خاصی در استان کردستان نهفته
است که اگر امکانات و زیرساختهای الزم در این استان فراهم باشد میتوانند
در سطح ملی بدرخشند و همچنین برای کشور افتخارآفرین باشند».

ایران ،یکی از  3تیم برتر فوتبال جهان

مجله معتبر «ورد ساکر» چاپ بریتانیا در جدیدترین شماره خود ،تیم
ملــی ایــران را به عنــوان یکی از  3تیــم برتر ماه گذشــته فوتبال جهان
برگزید .دو تیم دیگر «برگزیده ماه» این نشریه آلمان و گینه هستند.

ديدار حساس ژاپن – استراليا را فغاني سوت ميزند

قضــاوت مســابقه حســاس تيمهــاي ملي فوتبــال ژاپن و اســتراليا در گــروه دوم
انتخابي جام جهاني  2018در قاره آســيا که روز  9شــهريور در شــهر ســاي تاماي
ژاپن برگزار ميشــود ،ديروز از ســوي فيفا به تيم ايراني موفق متشکل از عليرضا
فغاني ،رضا ســخندان و محمدرضا منصوري سپرده شد .ژاپن و استراليا رقابتي
حاد را با عربستان بر سر کسب دو مجوز صعود مستقيم از اين گروه دارند.

سه حذف شده «امیدها» مشخص شدند

همزمان با ســفر تیم ملی امیــد فوتبال ایران به قرقیزســتان به قصد
شرکت در دور مقدماتی فوتبال قهرمانی زیر  23سال آسیا ،مشخص
شد که  3بازیکن خط خورده از ترکیب این تیم پیام نیازمند از پیکان،
امیــر یحیــیزاده از خونــه بــه خونه و عــارف آغاســی از تراکتورســازی
هســتند .ایــن در حالی اســت کــه  3بازیکن اســتقاللی امیدهــا هم که
قائدی ،نورافکن و مجید حســینی هســتند به ســبب حضور در اردوی
تدارکاتی آبیها در ارمنستان جزو مسافران به شهر بیشکک نیستند.

نقره<حردانی>دررقابتهایجهانیدوومیدانیمعلولین

رقابتهای جهانی دو ومیدانی معلولین لندن با حضور بیش از یکهزار ورزشکار
از  100کشــور دنیا از روز جمعه آغاز شــد و کاروان ایران نیز با  20ورزشــکار در این
مســابقات حضــور دارد .در اولیــن روز از ایــن رقابتها جواد حردانــی ،در رقابت
هــای پرتــاب وزنــه کالس  F38به نشــان نقره دســت یافــت .در رقابتهای این
ماده  6ورزشــکار حضور داشــتند و جواد حردانی با رکورد  14متر و  13ســانتیمتر
به عنوان نایب قهرمانی دســت یافت و نقره گرفت .در دومین روز از رقابتهای
دوومیدانــی قهرمانــی معلــوالن جهان محســن مجیــدی از ایران با  11ورزشــکار
رقابت کرد و با ثبت رکورد  52.75متر به مدال برنز رسید.

پرسپولیس؛ رکورددار بردهای یکطرفه

در فاصلــه فقــط  10روز تا شــروع فصل جدید لیگ برتر فوتبال کشــور،
پرسپولیس در شرایطی برای دفاع از عنوان قهرمانیاش مهیا میشود
که رکورددار بردهای پر گل در ادوار مختلف رقابتهای لیگ کشورمان
است .در میان بردهای یکطرفه سرخهای تهرانی ،پیروزی  10-1آنها
برابر شــاهین بوشــهر در لیگ ســال ( 73جام آزادگان) ،برد  8-0آنها
مقابل تاج نوشــهر در ســال ( 50جــام دوم منطقــهای) و پیروزی 8-2
برابــر پــگاه گیالن در ســال ( 82لیگ برتر ســوم) و همچنیــن برد 7-0
مقابل نورد لوله اهواز در لیگ ســال ( 52جام تخت جمشید) جلوهای
ویــژه دارد و البتــه بــرد معروف  6-0ســال  1352مقابــل رقیب بزرگ
دیرین (استقالل) نیز از همان دست نتایج است.

مشحون ضعفها را پذیرفت و عذرخواهی کرد

رئیس فدراسیون بسکتبال برای نخستین بار در بیش از دو دهه حضور در این سمت
پذیرفت که سیســتم تحت مدیریتش ضعفهایی دارد و بابت نتایج ضعیف تیم
جوانــان در مســابقات جهانــی عذرخواهی کرد .محمود مشــحون معمــوالً عادت
بــه عذرخواهــی نــدارد و در طول این ســالها پیــش نیامده بپذیرد سیســتم تحت
مدیریتــش ضعــف دارد و انتقادهــا را برنمیتابد .محمود مشــحون در گفتوگو با
خبرگــزاری صداوســیما در مورد نتایج ضعیف تیم ملی بســکتبال در جام جهانی
جوانــان گفــت« :روی این تیم خیلی کار شــده بود و با عنوان قهرمان آســیا به جام
جهانی رفت .خیلی از این نتیجه متأثر شدم و از عالقهمندان واقعی بسکتبال باید
عذرخواهــی کنم .بازیکنان تیم ملی خیلی جوان بودند و تجربه شــاق خوردن در
چنین مسابقاتی را نداشتند .به نظرم کمی در زمینه تنظیم نفرات و جابهجاییها
ضعیف عمل شد وگرنه تیم میتوانست حداقل دهم یا یازدهم شود».

