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بازیکنان تیم والیبال جوانان از فردا به اردو بازمی گردند

مؤمنیمقدم :بازیکنانم در بازیهای تدارکاتی
محکمیخورند

مهدویکیا :برنامههای خود را بخوبی اجرا کردیم

تیم فوتبال امید ایران که اردوی تدارکاتی خود را در عراق برپا کرده ،از ساعت 21
سهشنبه شب در نخستین بازی دوستانه خود مقابل تیم امید این کشور به میدان
رفت و با نتیجه  0-1به برتری رسید .تک گل این مسابقه را آریا جعفری در دقیقه
 12به ثمر رساند .پارسا جعفری ،امیر جعفری ،میالد کر ،سامان فالح ،علیرضا
خدایی ،محمد خدابنده لو ،یاســین ســلمانی (کاپیتان) ،محمد حسین زواری،
امیرعلی صادقی ،احمد شــریعتزاده و آریا یوسفی بازیکنانی بودند که مهدی
مهدویکیا از ابتدا آنها را به زمین فرســتاد .در نیمه دوم محمد قربانی به جای
ســامان فالح ،علی پیــارام جای محمد
حسین زواری و علی جواد کالمرزی جای
احمــد شــریعتزاده وارد زمیــن شــدند.
نکتــه قابــل اشــاره اینکــه یادگار رســتمی
لژیونر فوتبــال ایران در لیگ لهســتان که
دو روز در اســتانبول به خاطر طوفان شن
مانــده بــود ،بــه اردوی امیدهــا در بغداد
پیوست .او ساعتی پیش از شروع بازی به
ورزشگاه رسید و روی نیمکت نشست .دو
تیم  6خرداد در دومین دیدار دوســتانه بازهم در ورزشــگاه مدینه الدولی عراق
به مصاف هم میروند .مهدویکیا پس از برتری شاگردانش مقابل عراق گفت:
«برای هر دو تیم بازی خیلی خوبی بود .برنامههای خود را بخوبی اجرا کردیم.
تیم عراق را خیلی خوب آنالیز کرده بودیم .با وجود اینکه بازیکنان حریف  ۲سال
از لحاظ میانگین سنی از تیم ما بزرگتر بودند ،ولی بچههای ما خیلی خوب بازی
کردند تا با آمادگی کامل به مسابقات قهرمانی آسیا برویم».

صربستان؛حریفتدارکاتیتیمملیوالیبال

تیــم ملی والیبال ایــران هفته آینده در قالب دو دیــدار تدارکاتی به مصاف
صربســتان میرود .تیم ملی والیبال به منظور آمادگی بیشــتر پیش از آغاز
لیــگ ملتهای  ،2022یکشــنبه هفته آینــده اردوی برون مــرزی خود را در
شــهر بلگراد صربستان شــروع میکند و تمرینات شــاگردان بهروز عطایی
روزانــه در دو نوبــت صبح و عصر برگزار خواهد شــد .تیم ملــی والیبال  11و
 12خــرداد در دو دیــدار دوســتانه بــه مصاف تیــم ملی صربســتان میرود.
طبق برنامه تیم ملی جمعه  13خرداد از بلگراد به برزیل میرود و بامداد
یکشــنبه  15خرداد وارد این شهر میشود .هفته نخست لیگ ملتها از 17
تا  22خرداد در شهر برازیلیا برگزار میشود و تیم ملی به ترتیب به مصاف
تیمهای چین ،هلند ،استرالیا و ژاپن میرود.

جلسههیأترئیسهفدراسیونفوتبالازرسمیتافتاد

 6عضــو هیــأت رئیســه فدراســیون فوتبال صبــح دیروز بــرای برگزاری جلســه
در فدراســیون فوتبــال حاضر شــدند .البته بــا توجه به اینکه میرشــاد ماجدی،
سرپرســت فدراســیون که برای حضور در جلســه مدیران فدراسیونهای عضو
 AFCراهی کویت شــده و شهره موســوی ،نایب رئیس بانوان این مجموعه که
همچنان در بازداشــت به ســر میبرد ،نتوانســتند به صورت برخط و آنالین در
جلسه شرکت کنند ،جلسه دیروز رسمی نشد .مهرداد سراجی ،بهرام رضاییان،
احســان اصولــی ،خــداداد افشــاریان ،احمدرضــا براتــی و طهمــورث حیدری
اعضای هیأت رئیسه بودند که در ساختمان فدراسیون حاضر شدند اما به دلیل
رســمی نبودن جلسه ،رضاییان و افشاریان برای پیگیری برخی امور ساختمان
فدراسیون را ترک کردند .قرار بود در این جلسه برنامههای مجمع  ۱۰خرداد و
همچنین وضعیت آمادهسازی تیم ملی در اردوی کانادا بررسی شود.

اخبار

شعبانیبهاررئیسفدراسیونتیروکمانماند

مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون تیروکمان صبح دیروز به ریاست محمد
پوالدگر برگزار شد وغالمرضا شعبانی بهار با کسب  ۳۴رأی از  ۵۷رأی مأخوذه
برای  ۴ســال دیگر در ســمت خود ابقا شد .محسن باقریان و سکینه قاسمپور
دیگــر کاندیداهــا هم در این مجمع بــه ترتیب صاحب  ۲۲و یک رأی شــدند.
محمــد پوالدگر ،معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــهای وزارت ورزش
بعــد از پایان مجمع انتخاباتی فدراســیون تیروکمان گفــت« :تیروکمان جزو
رشتههایی است که بانوان حضور پرقدرتی دارند و یکی از پرافتخارترین بانوان
ورزشکار این رشته زهرا نعمتی است ».شعبانی بهار دیروز خطاب به اعضای
مجمع گفت« :من همان شــعبانی بهار گذشــته هســتم ».این درحالی است
که اهالی این رشــته امیدوارند او همان شــعبانی بهار گذشته نباشد و اعضای
مجمع انتظار دارند در تیروکمان تحول ایجاد شود.

گزارش

برتری تیم فوتبال امید مقابل عراق در اولین دیدار تدارکاتی

گـــپ

مهری رنجبر/غالمرضا مؤمنیمقدم ،ســرمربی تیم والیبــال جوانان امیدوار
اســت تیمش بــا آمادگی که بــه دســت آورده در بازیهــای تدارکاتی محک
جدیتــری بخــورد .عرشــیا بهنــژاد ،پنــدار مؤمنیمقــدم ،ایلشــن داوودی،
امیرمحمــد گلــزاده ،امیرمحمــد خورشــیدی ،پوریــا حســینخانزاده ،مبین
نصــری ،یونس جوان ،پوریا حســینپور ،عرفــان اصغرپور ،یوســف کاظمی،
عرفان نوروزی ،شایان سپهریفرد ،اسماعیل محتشم ،حسین حاجیکالته،
پوریا علیزاده ،متین جعفری و مهدی بیاتی بازیکنان منتخب سرمربی تیم
والیبال جوانان هســتند که پس از اســتراحت چندروزه دوبــاره از فردا به اردو
بازمیگردند و تمریناتشــان را زیرنظر غالمرضــا مؤمنیمقدم و همکارانش
آغــاز میکننــد .ســرمربی تیــم جوانــان  ۸۹روز مانــده بــه شــروع مســابقات
قهرمانی جوانان آســیا ،در انتظار قطعی شــدن بازیهــای تدارکاتی تیمش
است .مؤمنیمقدم به خبرنگار «ایران» میگوید« :بازیکنانم بعد از  3اردو به
 ۸۰-۷۰درصد آمادگی رسید ه و رشد خوبی داشتهاند .حاال روی تاکتیک تیم
کار میکنیم تا در مسابقات فقط بچهها
را محک بزنیم و تاکتیکها را مرور کنیم.
البته هنــوز تکلیف بازیهــای تدارکاتی
مشــخص نشــده است ».ســرمربی تیم
والیبال جوانان افزود« :من درخواســت
 ۹-۸بــازی تدارکاتی با تیمهــای ۲۱-۲۰
ســال را دادهام که فعالً لهستان با بازی
تیم زیر  ۲۳سال ما موافقت کرده است.
البته که خودم هم با بازی تیمم مقابل
تیمهای قویتر موافقم ،انشــاءاهلل که بازی تدارکاتی خیلی خوبی برای تیم
باشد .به اسلوونی ،ایتالیا و ترکیه هم درخواست دادهایم و منتظر جواب آنها
هستیم ».مؤمنیمقدم اعالم کرد ،تیم والیبال جوانان قبل از قهرمانی آسیا
در  AVCکاپ هم شرکت میکند« :درست است که تیمهای حاضر در AVC
کاپ تیمهای بزرگســال آســیا هســتند اما بازیکنان ما مقابل آنها با ســبک و
سیاق تیمهای آسیایی آشنا میشوند و برای بازیکنان تجربه خوبی است ».با
اینکه سرمربی تیم جوانان اردوی چهارم را از فردا با  ۱۸بازیکن شروع میکند
امــا به بقیه بازیکنــان هم آمادهباش داده اســت« :ترکیــب  ۱۸نفره ،ترکیب
قطعی نیست .احتمال مصدومیت یا محرومیت اخالقی و انضباطی وجود
دارد ،بنابراین به بقیه هم آمادهباش دادهایم ،چرا که ممکن است بازیکنان
بیــرون از اردو مانــده ،دوباره دعوت شــوند .به هر حال ما در ایــن  3اردو روی
آمادگی جسمانی و اصالح تکنیک بازیکنان کار کردهایم و خوشبختانه بچهها
رشد خوبی داشتهاند».

بــرای بهدســت آوردن او مجبــور بــه رقابت با ســایر
مدعیان لیگ شدند .حسینزاده که لیگ نوزدهم را
با  3گل زده به پایان رسانده بود ،اوایل لیگ گذشته را
به خاطر مصدومیت از دســت داد و پس از بازگشت
هم تا هفته هجدهم برای سایپا به میدان نرفت و در
هفتههای باقیمانده هم نتوانست گلی برای تیمش
بزند .اما اســتقالل ریســک ســرمایهگذاری روی یکی
از ســتارههای تیــم ملــی امید را پذیرفــت و مجیدی
از همــان بــازی اول بــا الهــال او را در ترکیب اصلی
گذاشــت .حســینزاده از شــروع لیگ بیســتویکم،
بــه عنــوان بازیکــن فیکس برای اســتقالل بــه زمین
رفــت و ســرمربی آبیها ،با درخشــش حســینزاده
مــزد اعتمــادش را گرفــت .بازیکنــی کــه در اولیــن
دوره حضــورش در جمــع آبیپوشــان عملکــردی

حامد جیرودی /مصاف با مس در رفســنجان،
یکــی از مأموریتهای ســخت اســتقالل در راه
رکوردشــکنیهای این فصل بود .مأموریتی که
با دو گل تماشــایی از امیرحسین حسینزاده با
موفقیت انجام شــد .حســینزاده ابتدا از زاویه
بســته با ضربــهای فنــی گل اول را زد و دقایقی
بعــد ،خودش با پله کردن توپ و شــوتی روپا و
محکم ،زننده گل دوم بــازی بود .این در حالی
بــود که اســتقالل دو هفته پیش ،بازی ســختی
بــا فوالد در اهواز انجام داد و در همان مســابقه
هــم شــوت حســینزاده قفــل دروازه حریف را
شکست .بازیکنی که به مرور ،نقش پررنگتری
در استقالل پیدا کرده و حاال مهم ترین بازیکن
هجومی این تیم محسوب میشود .نکته دیگر
دربــاره حســینزاده اینکــه او این فصــل بدون
احتســاب پنالتیهــا ،بهتریــن گلــزن اســتقالل
بــوده اســت .او در جریان بازی ،توانســته  8گل
برای اســتقالل بزند تا دومین گلــزن برتر لیگ
بدون احتساب پنالتی ها هم باشد .این بازیکن
 21ســاله تــا هفته چهاردهم فقط یــک گل زده
داشت که آمار خوبی نبود ولی از هفته پانزدهم
موتــور گلزنــیاش روشــن شــد و در هفتههــای
پایانی توانســت تأثیرگذارتر باشــد .او توانســته
 3گل از  4گل آخــر اســتقالل در ایــن فصــل را
بزنــد .جایگیــری بموقع و پرس خــوب ،باعث
شــده او فعالتریــن مهــره هجومــی مجیــدی
هــم به حســاب بیاید .بر اســاس آمــار متریکا،
حسینزاده این فصل  60شوت زده که  21شوت
او داخل چهارچوب بود ه است .در هر دو زمینه،
حســینزاده بهتریــن بازیکن اســتقالل اســت.
او در موقعیتســازی هــم بــا  39پاس کلیدی،
رده دوم را بیــن بازیکنــان اســتقالل در اختیــار
دارد .حســینزاده که از ســایپای سقوط کرده به
استقالل پیوســت ،یکی از اولین خریدهای این
تیــم در لیگ بیســتویکم بود .خریــدی که نه
هزینه چندانی برای اســتقالل داشــت ،نه آنها

نکاتی درباره ماشین گلزنی استقالل در لیگ برتر بیست و یکم

حسینزاده؛جواهریدرقصرآبی
لغو قطعی  ۳مسابقه هفته بیست و نهم لیگ برتر

استقالل قهرمانی لیگ را با تمامی رکوردهایش میخواهد

تنها یک گام تا جام طالیی

گروه ورزشی /استقالل با برد  0-2که سهشنبه شب در
دیدار برابر مس رفســنجان به دست آورد ،حاال خود
را به رکوردهای رؤیایی نزدیکتر میبیند .آبیپوشان
پایتخــت که در  3هفته مانده به پایان لیگ بیســت و
یکم ،عنــوان قهرمانی زودهنگام ایــن رقابتها را به
دســت آوردند حاال  ۲۹هفته را بدون شکســت سپری
کردهانــد و در گام آخر میتوانند با پیروزی برابر نفت
مسجدســلیمان ،رکوردهــای متعــددی را در لیــگ
برتــر از خــود بهجــای بگذارنــد و البتــه صاحب جام
طالیی(قهرمانی بدون شکســت) شــوند .رکوردهایی
کــه شــاید ســالها دســت نخــورده باقــی بمانــد و به
شــیرین فرهاد ،هر لحظــه برای او
ایــن ترتیب فصل
ِ
شیرینتر میشود.
ëëرکورد بیشکستی در لیگ برتر
تاکنــون هیچ تیمــی در لیگ برتر نتوانســته بدون
شکســت بهعنوان قهرمانی دســت یابــد و تنها تیمی
کــه یک فصل رقابتهای باشــگاهی را بدون باخت
پشــت سر گذاشت ،پرســپولیس بوده که در اولین
دوره لیگ تخت جمشید در سال  1352به این
مهم نائل شد .سرخها در حالی در لیگهای
هجدهم و بیستم به قهرمانی رسیدند که با
یک شکســت فصــل را به پایان رســاندند که
ایــن کمترین تعداد باخت یــک تیم قهرمان
در لیــگ برتــر ایــران محســوب میشــود و حــاال
اســتقاللیها این فرصت را دارند که بــا نباختن برابر
نفت مسجدســلیمان به اولین تیمی تبدیل شوند که
بدون باخت در لیگ برتر قهرمان میشوند.
ëëرکورد بیشترین امتیاز
نکتــه دیگر در خصــوص آبیها این اســت که این
تیــم بــا  67امتیازی شــدن با رکــورد بیشــترین امتیاز
کسب شده توسط یک تیم قهرمان لیگ برتر برابری

ضربه بانوی ورزشکار کویتی
به صهیونیستها

در چند روز گذشته ورزشکاران کویتی یکی پس از دیگری ضربه
محکمــی بــر رژیــم صهیونیســتی زدنــد و در حمایــت از مردم
مظلوم فلســطین از رویارویی با نمایندگان رژیم صهیونیســتی
در مسابقات بینالمللی انصراف دادند .یکی از این ورزشکاران،
خلود المطیری بانوی شمشــیرباز کویتی اســت کــه از بارزترین
ورزشکاران این کشور در حوزه ورزش معلولین به شمار میآید
و انصرافش از رویارویی با ورزشــکار رژیم اشغالگر در مسابقات
جهانی تایلند بازتاب گستردهای داشت .المطیری در صفحات
مجازی کشــورهای مســلمان و عرب به رمز مقاومت بدل شده
و با اقدام خود باعث خشــم صهیونیســتها شــده است .البته
المطیــری در ایــن اقدام تنهــا نبوده و
مســئوالن ورزش کویت هم حامی
او بودنــد تا کویت یکپارچه حامی
فلســطین شــود .شــریفه الغانم
دبیرکل کمیتــه پارالمپیک کویت
در این زمینــه گفت« :کنارهگیری
المطیری در چهارچوب قوانین
کشــور بوده و ما از لحاظ سیاسی
و ورزشــی روابط خــود را با رژیم
اشــغالگر در سرزمین فلسطین
عادی نخواهیم کرد».

بهتــر از مهــدی قایــدی در اولین فصــل حضورش
در اســتقالل داشــت کــه در  12بازی نه گلــی زد و نه
پاس گل داد .تنها نکته عجیب درباره حســینزاده
و اســتقالل ،قــرارداد دو ســاله اوســت .ایــن یعنــی
حسینزاده در پایان فصل بعد و در سن  22سالگی
میتواند به هر باشگاهی که خواست ترانسفر شود.
حتــی در صــورت لژیونــر شــدن او ،اســتقالل هیــچ
مبلغــی دریافت نخواهــد کرد .آبیپوشــان پاداش
اعتمادشــان بــه حســینزاده را در زمیــن مســابقه
گرفتهاند اما قرارداد عجیب مدیران باشــگاه با این
بازیکن ،شــاید یک سال بعد پشیمانی بزرگی برای
آنها ایجاد کند .باید منتظر ماند و دید او قراردادش
را بــا آبــی ها تمدید می کنــد یا فوتبالــش را در تیم
دیگری ادامه خواهد داد.

پرسپولیسشایدیکشنبهبازیکند

کردنــد .پیش از این پرســپولیس ( ۲بار) ،ســپاهان (۲
بار) و خود اســتقالل یکبار توانســته بودند با کســب
 ۶۷امتیــاز قهرمــان لیــگ برتر شــوند .البته ســپاهان
و اســتقالل در مرتبــه اول در شــرایطی بــه این تعداد
امتیــاز رســیدند کــه لیــگ برتــر  ۱۸تیمــی بــود و آنها
پــس از  ۳۴بــازی به این امتیاز دســت یافتنــد .با این
حال ،اســتقالل دوباره  67امتیازی شــده ولی تاکنون
هیــچ تیمــی در فوتبال ایــران نتوانســته در یک دوره
از رقابتهــای لیــگ داخلی به  ۷۰امتیاز دســت پیدا
کند .حاال یک موقعیت اســتثنایی برای تیم مجیدی
پیشآمــده تــا بتوانــد بــا حضــور هوادارانی کــه برای
جشــن قهرمانــی بــه آزادی میآینــد ،از ســد نفــت
مسجدســلیمان عبور کرده و به امتیاز هفتادم دست

یابد .البته اســتقالل حتی با یک تســاوی نیز میتواند
رکورد بیشترین تعداد امتیاز یک تیم در فوتبال ایران
را بشــکند .آبیپوشــان اکنون به این رکورد رســیدهاند
و حتــی با یک تســاوی نیــز  ۶۸امتیازی شــده و رکورد
بیشــترین امتیاز یک تیم در تاریــخ لیگ برتر را از آن
خود میکنند.
ëëبهترین خط دفاعی ادوار لیگ برتر
اســتقالل در فــاز دفاعــی یکفصــل اســتثنایی را
ســپری کــرد .آنها فقط در یک بــازی و مقابل مس در
اســتادیوم آزادی بیــش از یــک گل دریافــت کردنــد و
از  ۲۹بــازی برگــزار شــده ،تنها در  ۸بــازی دروازه خود
را بــاز شــده دیدهانــد و در  ۲۱مســابقه موفــق به ثبت
کلینشــیت شدهاند .اســتقالل تا به اینجای کار و قبل
از برگــزاری هفته پایانی ۱۰ ،گل خورده و میتواند یک
رکــورد افســانهای را از خــود بهجای بگــذارد؛ رکوردی
کــه البتــه پیــش از این نیــز در اختیار تیم اســتقالل در
فصــل  1397-98بــوده اســت حــاال در شــرایطی کــه
تیم مجیــدی تنها  2گل برابر نفت مســجد ســلیمان
دریافــت کند ،بهبود پیدا کــرده و باز هم به نام آبیها
پایتخت خواهد بود .استقالل در دومین سال حضور
وینفرد شفر که البته در هفتههای پایانی آن مجیدی
هدایت استقالل را بر عهده داشت با دریافت  13گل
در  30هفته بهترین عملکرد تاریخ لیگ برتر را از آن
خــود کرده و در میــان تیمهایی که قهرمان شــدهاند،
پرسپولیس در لیگهای شانزدهم ،هجدهم و بیستم
با دریافت تنها  ۱۴گل در کنار اســتقالل خوزستانی که
در لیــگ پانزدهم همیــن تعــداد گل را دریافت کرد،
عملکرد بهتری داشــتهاند و حاال مجیدی این شانس
را دارد تــا ایــن عنوان را بــه انحصار خــود در آورد .آن
هم در فصلی که دو مدافع اصلی آبیپوشان بهدلیل
مشکالت سربازی از این تیم جدا شدند.

پس از لغو  6مســابقه از هفته بیســت و نهم لیگ برتر که قرار بود سهشنبه
برگزار شــود ،گفته شــد دیدار پرســپولیس  -شــهرخودرو با یک روز تعویق
چهارشــنبه (دیشــب) برگزار میشود ولی ســازمان لیگ ظهر دیروز اعالم
کرد دیدارهای پرسپولیس -شهرخودرو ،هوادار -گلگهر و فوالد – سپاهان
بهدلیل شــرایط نامناســب آب و هوایی در این روز هم برگزار نخواهد شــد
و زمان برگزاری این مســابقات متعاقباً اعالم خواهد شــد .در این شرایط،
اردوی سرخپوشــان پایتخت تعطیل شــد و شــاگردان یحیــی گلمحمدی
راهــی منــزل شــدند .در ایــن شــرایط گفتــه میشــود بــازی پرســپولیس و
شــهرخودرو بــه احتمال فــراوان یکشــنبه هفته آینــده در ورزشــگاه آزادی
برگــزار خواهــد شــد .ایــن در حالــی اســت کــه دیــدار پرســپولیس مقابــل
فجرسپاسی در هفته پایانی لیگ که قرار بود  8خرداد در شیراز برگزار شود
نیز با تعویق مواجه میشــود ،البته قرار اســت در خصوص نحوه برگزاری
ایــن بــازی تعامالتی صورت بگیرد چراکه طبق برنامه اعالمشــده ،اردوی
تیم ملی  9خرداد آغاز میشود و ملیپوشان  15خرداد در کانادا به مصاف
تیم ملی این کشــور خواهند رفت .برای همین ســازمان لیگ میخواهد با
پرسپولیس مذاکراتی انجام دهد تا این تیم بدون ملیپوشان خود در این
بازی حاضر شود و باید دید این باشگاه موافقت میکند یا خیر.
گفتنــی اســت بــا اعالم ســازمان لیــگ 3 ،دیــدار تراکتــور -فجــر ،نفت
مسجدســلیمان  -صنعــت نفــت ،آلومینیــوم  -پیکان که سهشــنبه برگزار
نشــد ،از ســاعت  ۲۰دیشــب در شــهرهای تبریــز ،مسجدســلیمان و اراک
برگزار شد.

با تیمهای ترکیه و صربستان بازی میکنیم

ارمغانی:تیمملیایراننوینراتشکیلمیدهیم

پریســا غفــاری /ســعید ارمغانــی
همان ســرمربی اســت که در ســال
 2000میــادی نســل تیــم ملــی
بسکتبال را تغییر داد .حاال او دوباره
بــه ایــران بازگشــته و میخواهــد
اهدافــی کــه در ذهــن دارد را برای
ایــن رشــته دانشــگاهی پیــاده کند.
سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال
در ابتــدای مراســم معارفهاش به
نکتهای کلیدی اشــاره کرد؛ تشکیل
تیــم ایــران نویــن .هــدف او تزریق
نســلی جــوان به تیــم ملی اســت.
ارمغانــی با اشــاره به تشــکیل تیم
ملی ب یا ایران نوین گفت« :قصد
داریــم یک تیــم با نام ایــران نوین
را تشــکیل دهیم تا با آنها با همان
سیســتم تیم بزرگســاالن کار کنیم.
این موضــوع مهم اســت چون اگر
بــه صورت موازی با این دو تیم کار
کنیم قطعاً شــرایط بهبــود خواهد
یافــت .بــه عنــوان مثــال اگــر یــک
بازیکــن در تیــم اول آســیب ببیند

یا به هر دلیلی نتوانســت تقاضای
مــا را عملــی کنــد ،چــون سیســتم
کاری یکسان خواهد بود میتوانیم
بازیکنــی را از تیــم دوم جایگزیــن
او کنیــم .محمدرضا اســامی را به
عنــوان ســرمربی این تیــم انتخاب
کردهایــم و آقایان حماد ســامری و
پویــا تاجیک کنــار او خواهند بود تا
با همکاری نزدیــک و تنگاتنگ کار
را پیش بــرده و بازیکنان را پرورش
دهیــم .ایــن نــوع تفکــری کــه مــا
داریم همان روندی اســت که بنده
به عنــوان ســرمربی قبول کــردهام
براساس آن کار کنم».
ســرمربی تیــم ملــی بســکتبال
ادامــه داد« :مــا یــک برنامــه
بلندمدت ،یــک برنامه میانمدت
و یــک برنامــه کوتاهمــدت داریــم.
طبق برنامه کوتاهمدت ما  ۱۱تیر در
پنجره سوم انتخابی جام جهانی با
قزاقستان و سوریه بازی داریم .باید
سعی کنیم باخت مقابل قزاقستان

تکرار نشــود و همه میدانیم که در
مرحله بعد با چین ،ژاپن و استرالیا
هم گروه خواهیم بود و باید  6بازی
با آنها انجام دهیم .میخواهیم در
این مســابقات پنجره سوم و پس از
آن کاپ آسیا در اندونزی با یک تیم
خوب و بــا باالترین پتانســیل برای
کسب بهترین نتیجه تالش کنیم».
او دربــاره برنامههــای تیم ملی
نیــز صحبــت کــرد« :طبــق برنامه
از شــنبه هفتــه آینــده کار را شــروع
میکنیــم .دو هفتــه اول در آزادی
خواهیــم بــود تــا از لحــاظ تاکتیکی
پایــه کار تیمی خود را انجام دهیم،
هفته ســوم به یکی از شهرســتانها
میرویــم و ســعی داریــم از یــک یا
دو تیــم خارجــی دعــوت کنیــم تــا
بــازی دوســتانه برگزار کنیــم .برای
بســکتبال ایــران مهــم اســت کــه
تماشــاگران از نزدیــک تیــم ملــی
را ببیننــد .میخواهیــم هفته ســوم
بازیهــای تدارکاتــی را در ایــران

برگزار کنیم .دو نوع کار را پیشبینی
کردهایم ،ابتدا در کیش یا قشــم که
با کشــورهای حاشــیه خلیج فارس
بازی کنیم و دوم اینکه قصد داریم
بــا اردن یــا لبنــان در تهــران بــازی
کنیم .اگر به تهران نیایند تیم ملی
را به شهرستانها میبریم که یکی
از این انتخابها گرگان خواهد بود.
دو یــا ســه بــازی دوســتانه بــا آنها
خواهیم داشت ».ارمغانی تصریح
کــرد« :هفتــه آخــر هــم پــس از دو
روز اســتراحت دوبــاره کار را شــروع
میکنیم تا در ترکیه و صربســتان 2
ی دوســتانه برگزار کنیم که
یــا  3باز 
مجموعــاً  ۵یــا  ۶بــازی تدارکاتی تا
قبل از آغاز پنجره سوم خواهد بود.
بعــد از پنجره ســوم هــم بالفاصله

بــرای کاپ آســیا آمــاده خواهیــم
شــد ».قــرارداد ســرمربی تیم ملی
تــا پایــان پنجرههــای انتخابی جام
جهانی اســت .ارمغانی با اشاره به
ایــن موضوع گفــت« :قــرارداد یک
ســمت ماجرا به شــمار مــیرود که
برای بنــده تا آخــر پنجرههای جام
جهانــی اســت و اگــر صعــود کنیم
تمدیــد میشــود .مطمئن باشــید
قلــب مــن بــرای بســکتبال ایــران
میتپــد و کاغــذ بــرای مــن مهــم
نیســت .خــودم را ایرانــی میدانم.
جــواد داوری (رئیــس فدراســیون)
مثل برادر کوچک من است و حتی
اگر قراردادم تمدید هم نشود در هر
ســطحی که کاری از دستم بربیاید،
به او کمک خواهم کرد».

