
باال رفت. آنها با بازیکنان باتجربه ای که داشتند 
توانس��تند به تدریج بازی را از دست بازیکنان 
ایران درآورند. خودم هم فکر نمي کردم در آخر 
بازی نتیجه را به نفع خود تمام کنند. در آخر 
بازی اتفاقاتی رخ داد که موجب شد ما نتیجه 

را از دست بدهیم.
چه اتفاقاتی؟ از دست دادن نتیجه 
در کوارت�ر چه�ارم به خس�تگی 

بازیکنان برمي گشت؟
بحث های تاکتیکی و تکنیکی بود. ارتباطی که 
کنار زمین با بازیکنان برقرار مي کنید دو سویه 
است. مربی در بحث تعویض ها از بازیکن سؤال 
مي کند و ش��رایط ب��ازی را در نظر مي گیرد. 
ش��اید بازیکنی دقایق زی��ادی روی نیمکت 
بوده باش��د ولی در آن لحظه نتواند کمکی به 
تیم کند. در مجموع یک سری پیش بینی ها را 
انجام مي دهید که شاید درست از آب دربیاید 

و شاید هم غلط.
بازی ب�ا تون�س چطور گذش�ت؟ 
خیلی ها پیروزی در این بازی را صد 

در صد مي دانستند.
در مصاف ب��ا تونس کمي  تح��ت تأثیر بازی 
اول مان بودیم ولی فراموش نکنیم که تونس 

هم تیم بسیار خوبی است و در جریان بازی از 
لحاظ فنی از ما قوی تر ظاهر شد. آنها که برد 
ما را قطعی مي خوانند اگر اطالعات بیشتری 
نسبت به حریفان مان داش��تند زود قضاوت 
نمي کردند. شرایط تیم ها را باید در نظر گرفت؛ 
اینکه چه بازی های تدارکاتی را پش��ت س��ر 
گذاشته اند، چه نفراتی دارند و چه عملکردی 
داشتند. مربیان ایران پیگیر نتایج حریفان و 
عملکردشان بودند، همه آمار و ارقام آنها را به 
طور دقیق آنالیز کردیم. مي دانستیم که تونس 
حریف باتجربه ای است و قهرمان آفریقا شده. 

تونس تیم کمي  نیست.
بحث تعویض ه�ا و تصمیم�ات در 
لحظات پایانی در دو بازی اول مطرح 

شد. این انتقادات را مي پذیرید؟
تعویض بازیکنان برعهده سرمربی است و به 
عقیده من نباید زیاد در خصوص آن صحبت 
کرد. وارد این بحث نمي شوم و پاسخی برای 
این انتقادها ندارم. مسائل فنی برعهده مربی 
اس��ت چراکه مربی نزدیک ترین فرد به تیم و 
بازیکنان است. کار کوچینگ را باید به مربی 

واگذار کنند.
با این حال نمایش تیم ملی بسکتبال 
مقابل اسپانیا تحسین برانگیز بود. 
توانایی غلبه بر این تیم را داشتیم؟

با توجه به بازی بچه ها معتقدم باید اسپانیا را 
شکس��ت مي دادیم. در دو دقیقه پایان بازی 
یکی دو توپ از دس��ت رفته داشتیم و همین 
مس��ئله کار را خراب کرد و اال بازی با اسپانیا 
را نیز مي توانس��تیم با برد پشت سر بگذاریم، 
همان طور که نیجریه و روسیه را در بازی های 
تدارکاتی برده بودیم و در دیدار با لهستان هم 
بازی درخشانی داشتیم. بردن اسپانیا خیلی 
عجیب و غریب نبود. ت��ا دو دقیقه پایانی کار 
را به خوبی پیش بردیم ولی نتوانستیم نتیجه 
مدنظرم��ان را بگیریم. درواقع هم��ان در دو 
دقیقه آخر اختالف بس��کتبال ایران با اروپا و 

تیمي  چون اسپانیا معلوم شد. فاصله ما با آنها 
خیلی زیاد است و این فاصله با یک یا دو سال 
تمرین پر نمي شود. رسیدن به سطح اسپانیا و 
بسکتبال اروپا کار سختی است. اگر امکاناتی 
که در اختیار آنهاست، بازی های فشرده ای که 
دارند، تورنمنت هایی که در آن شرکت مي کنند 
و لیگ خوبی که دارند را بررسی و کارشناسی 

کنیم به این فاصله زیادی پی مي بریم.
از عملک�رد همه بازیکن�ان راضی 
هس�تید؟ صمد نیکخ�واه و حامد 
حدادی به عنوان دو بازیکن باتجربه 
تیم چه نقشی در صعود به المپیک 

داشتند؟
جام جهان��ی بود و میدان بزرگ��ی برای همه 
بازیکنان. برخی از ملی پوشان تجربه حضور 
در این میدان را نداش��تند یا کم تجربه بودند. 
از آنها توقعات کمتری داشتیم و بعضی ها هم 
تجربه بیشتری داشتند. برایم مهم این بود که 
بازیکنان همبس��تگی خیلی خوبی داشتند 
و تمام هم و غم خود را برای تیم گذاش��تند. 
اگر اش��تباهی هم صورت مي گرفت ناشی از 

بی تجربگی بود.
تورنمنت های تدارکات�ی اروپایی 
پیش از شروع جام جهانی تا چه حد 

در آمادگی تیم تأثیر داشت؟
بازی ه��ای تدارکاتی برای جام جهانی نس��بتاً 
مناسب بود ولی چند تورنمنت اروپایی که داشتیم 
برایمان حکم مسّکن را داشت. این مسابقات در 
طول سال باید تداوم داش��ته باشد و بازیکنان 
برای حفظ آمادگی باید در تورنمنت هایی از این 
دست شرکت کنند. تحت فشار بودن بازیکنان، 
قرار گرفتن در کوران مسابقات و بازی با تیم های 
بزرگ در بسکتبال مان باید به صورت یک عادت 
دربیاید. این مشکل در بسکتبال آسیا و به ویژه 
در غرب آسیا وجود دارد. ضمن اینکه لیگ برتر 
هم هر قدر باکیفیت تر باشد کمک بیشتری به 

تیم ملی مي کند.

ش�یوه جدید انتخاب تیم ها برای 
حضور در جام جهانی چه نقش�ی 
در عملک�رد تیم ملی کش�ورمان 

داشت؟
با تغییراتی که فیبا در رقابت های انتخابی اعمال 
کرد کار سخت شد ولی جنبه مثبتش برای ما 
این بود که تیم ای��ران را در کوران بازی ها قرار 
داد. کمبود بازی همیش��ه یکی از دغدغه های 
ما بوده ولی حضور در رقابت های انتخابی از این 
حیث به سود ما تمام شد. خیلی از تیم ها ملزم به 
حضور در ایران و بازی مقابل ما شدند. در طول 
رقابت های انتخابی فراز و نشیب های زیادی را 
پشت سر گذاشتیم ولی بر این باورم که به خوبی 
توانستیم از این بازی ها برای پیشرفت و رسیدن 

به هماهنگی استفاده کنیم.
در مدت زمان برگزاری جام جهانی 
و پس از شکس�ت برابر پورتوریکو 
و تون�س، هجم�ه زی�ادی علی�ه 
کادرفنی در رس�انه ها و به ویژه در 
فضای مجازی ب�ه راه افتاد. چطور 
این ش�رایط را مدیریت کردید که 
هم تیم آس�یب نبیند و هم تمرکز 

مربیان تا بازی آخر حفظ شود؟
با عادی سازی ش��رایط را کنترل کردیم. این 
اتفاق��ات تنها در ح��وزه بس��کتبال و ورزش 
نمي افتد. هجمه های فضای مجازی ویروسی 
اس��ت که کل مملکت را فراگرفت��ه و امروزه 
سیاستمداران، فعاالن اقتصادی و اجتماعی با 
این معضل دست و پنجه نرم مي کنند. عالوه 
بر فضای مجازی، برخی رسانه ها به جای آنکه 
حامي  ورزشکاران و مردم باشند با این مسائل 
در تضاد هس��تند. حتی برخ��ی برنامه های 
رادیویی و تلویزیونی و ش��بکه های مجازی را 
طوری طراحی مي کنند تا به مس��ائل دیگر 
توجه شود. حاال در بس��کتبال از برخی افراد 
استفاده مي کنند؛ هر کس��ی نمي تواند تیم 
کشورش را دوست نداش��ته باشد، هر کسی 

بهترین های جهان در چین گردهم آمده 
شیوا نوروزی
      گفت وگو

بودند تا برای نشان دادن قدرت خود در 
بسکتبال با هم مبارزه کنند. هجدهمین 
دوره جام جهانی بس�کتبال دیروز به پایان رس�ید و از هفت سهمیه 
المپیک توزیع شده در این دوره یک سهمیه سهم بسکتبال کشورمان 
شد. بسکتبالیست های ایرانی که همانند سایر تیم ها برای گرفتن جواز 
حضور در جام جهانی راه س�خت و طوالنی را طی کردند با ترکیبی از 
جوانان و دو ملی پوش باتجربه به چین رفتند و برای رقم زدن بهترین 
نتایج تالش کردند. همگروهی با پورتوریکو، تونس و اسپانیا باعث شد 
خیلی ها منتظر تاریخ سازی تیم ملی باش�ند اما در نهایت تیم مهران 
شاهین طبع نتوانست به جمع تیم های برتر جام جهانی صعود کند. سه 
شکست در مرحله گروهی، ایران را به گروه بازنده ها فرستاد تا شانس 
صعود به المپیک همچنان حفظ ش�ود. رقابت میلیمتری با چین برای 
گرفتن سهمیه تا ثانیه های پایانی ادامه داشت تا اینکه باالخره انگیزه، 
تالش و غیرت ملی پوش�ان و کادرفنی به ثمر نشست. المپیکی شدن 
بسکتبال پس از دو دوره غیبت تازه شروع کار است؛ تیم ملی در توکیو 
2020 نیز با س�رمربی ایرانی به جنگ رقبا خواهد رفت. شاهین طبع، 
س�رمربی تیم ملی بس�کتبال در گفت وگو با »جوان« از جام جهانی، 
گرفت�ن س�همیه المپی�ک و س�ال س�خت پی�ش رو مي گوی�د.

    
راه سخت صعود به المپیک را چگونه طی کردید؟

این موفقیت حاصل تالشی دسته جمعی بود که در 20 ماه اخیر انجام شد. در 
این مدت هر کس به سهم خود کوشید؛ در مرحله اول پنجره های انتخابی جام 
جهانی بود که پشت سر گذاشتیم. راه خیلی سختی را پشت سر گذاشتیم. در 
این مدت جابه جایی و نوسان زیادی را تجربه کردیم. با این حال ملی پوشان 
ایران لیاقت خود را ثابت کردند و جواز حضور در جام جهانی چین را به دست 
آوردند. به عقیده من در جام جهانی بازی های خوب و باکیفیتی را ارائه کردیم. 
در بازی هایی هم که نتیجه به نفع ما تمام نشد عملکرد خوبی داشتیم و همین 
مسئله س��طح توقعات را از تیم ملی باال برد. در مجموع در طول جام جهانی 

نمایش قابل قبولی داشتیم.
پس از دو شکست در دو بازی اول کار تیم ملی بسیار سخت شد و 
خیلی ها دیگر امیدی به کسب سهمیه المپیک نداشتند. شما به 

عنوان سرمربی فکر مي کردید این اتفاق بزرگ رقم بخورد؟
بچه ها کار بزرگی کردند و حاال ایران یکی از تیم هایی است که سهمیه مستقیم 
بازی های المپیک را گرفته اند. برای گرفتن سهمیه شانس داشتیم اما با توجه به 
شرایطی که چین به وجود آورده بود شانس مان کم بود. چینی ها در گروه بندی 
هم اعمال نفوذ کردند و خود را سرگروه گذاشتند. سیدبندی ها به نفع چینی ها 
شده بود. بقیه گروه ها هم شرایط یکنواختی داشتند و پیش بینی نتایج سخت بود. 
میزبان با آن همه هزینه ای که کرده بود تالش مي کرد به هر شکل سهمیه را بگیرد. 
شاید اگر تمرکز بیشتری داشتیم مي توانستیم در مرحله مقدماتی جام جهانی به 

جمع 16 تیم برتر راه پیدا کنیم و یک افتخار بزرگ دیگر را نیز رقم بزنیم.
میزبانی چینی ها در ای�ن دوره حرف و حدیث ه�ای زیادی را 
به همراه داش�ت. آنها به غیر از بحث قرعه کشی مسابقات، در 
چینش داوران هم بی طرف نبودند. اعتراض های ش�ما به این 

مسئله ثمری هم داشت؟
بله آنها بعضاً کارهایی را انجام مي دادند که به سود خودشان بود و به ضرر بقیه. 
مثالً در بازی نخست ایران، داور مسابقه چینی بود! در حالی که ما اعتراض کردیم 
و گفتیم چه دلیلی دارد وقتی ایران و چین به عنوان دو تیم اصلی آسیا با هم رقیب 
هستند داور چینی برای ما بگذارند؟ در صورتی که همه مي دانستند رقابت اصلی 
بین ما و چین است. قضاوت داور چینی شبهه برانگیز بود اما به هر صورت میزبان 
حمایت مي شد و فدراسیون جهانی بس��کتبال نگاه ویژه ای به این کشور دارد 
چراکه چینی ها برای فیبا از نظر اقتصادی، مارکتینگ و جذب هوادار بسیار مهم 
هستند. در حال حاضر بسکتبال ورزش اول چین محسوب مي شود. تمام بازی ها 
سالن مملو از جمعیت بود و این تورنمنت بین المللی کم از جام جهانی فوتبال 
نداشت. این موارد همه در تصمیمات فیبا هم قطعاً تأثیرگذار است. فدراسیون 
جهانی روی بحث اعتراض ها حساس اس��ت و اجازه اعتراض در مورد مسائل 
مختلف را به تیم ها نمي دهد. در طول بازی ها فقط سعی کردیم اعتراض مان را 
در مصاحبه های مطبوعاتی نشان دهیم و البته فیبا هم به ما تذکر داد که دیگر در 
مورد اعتراض ها حرف نزنیم. منتها اعتراض هایمان در بازی های بعدی کمي  تأثیر 
گذاشت و خصوصاً در دو بازی آخر در بحث انتخاب داوران دقت بیشتری شد. فیبا 

دنبال حاشیه سازی نیست و می خواهند حساسیت ها کمتر شود.
از بازی با پورتوریکو و اتفاقات آن بازی بگویید. چطور در دقایق 

پایانی نتیجه را به حریف واگذار کردیم؟
بازی خوبی بود، بازیکنان شروع خوبی داشتند و توانستند فاصله امتیازی را 
باال ببرند. این قضیه در نیمه اول بود ولی در نیمه دوم فشار دفاعی پورتوریکو 

دوش��نبه 25 ش��هریور 1398 | 16 مح��رم 1441 |6| روزنامه جوان |  ش��ماره 5747

88498432سرویس ورزشي

جام جهانی می�دان بزرگی برای 
بازیکنان بود. برخی از ملی پوشان 
تجرب�ه حض�ور در ای�ن میدان 
را نداش�تند که از آنه�ا توقعات 
کمت�ری داش�تیم و بعضی ها هم 
تجربه بیشتری داشتند. برایم مهم 
این بود که بازیکنان همبستگی 
خیلی خوبی داش�تند و تمام هم 
 و غم خود را برای تیم گذاش�تند

نگاهي کوتاه به چگونگي المپیکی شدن بسکتبال در گفت وگوی »جوان« با شاهین طبع سرمربی تیم ملی

هجمه های فضای مجازی ویروسی است که کل مملکت را گرفته است

آسان جلوه دادن المپيکی شدن ایران  غيرحرفه اي است
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نمي تواند منافع ملی را در نظر نگیرد و هر کسی نمي تواند از تیم ملی کشورش 
متنفر باشد. این افراد مي توانند یک بازیکن یا مربی ناراضی باشند یا حتی یک 

رسانه پاکتی. این مسائل را برنامه ریزی کرده اند.
هدف ای�ن اف�راد از ط�رح مس�ائل حاش�یه ای و انتقادهای 

غیرکارشناسی چیست؟
به نظرم هدف شان اجرای مسائل پشت پرده است، مسائلی که فقط مختص 
تیم ملی بسکتبال نیست و موارد کالن ورزش را هدف قرار داده اند. در تمام 
بخش های جامعه چنین افرادی وجود دارند و رشته های دیگر ورزشی نیز با 
چنین افرادی مواجه هستند. حتی در حوزه اقتصادی نیز این معضل دیده 
مي شود، یک سری افراد هستند هر فردی که تفکر اقتصادی بهتری دارد از 
طریق برخی ابزارها برایش مانع تراشی مي کنند. خودم به خاطر تجربه و سن 
و سالم تالش کرده ام که این موارد و مسائل را به بازیکنانم انتقال دهم. به آنها 
گوشزد کرده ام که در چه شرایطی قرار داریم، چطوری باید در جام جهانی 
با چنین پدیده هایی برخورد کنیم و چگونه تح��ت تأثیر این جریانات قرار 
نگیریم. خوشبختانه به خاطر دید ملی که ملی پوشان ایران داشتند، به رغم 
دلخوری هایی که از این مسائل برایشان پیش آمده بود روی بازی ها تمرکز 

کردند و هرچه پیش رفتیم عملکردشان هم بهتر و بهتر شد.
آس�ان جلوه دادن صعود به المپیک یکی دیگ�ر از این موارد 
است. در صورتی که گرفتن تنها سهمیه آسیا آن هم در حضور 

چین به این راحتی ها نیست.
این اظهارات غیرحرفه ای اس��ت. رس��یدن به این هدف کار سختی بود که 
خوشبختانه ما از پس آن برآمدیم. باید خدا را شاکر باشیم و این افتخار فردی 
نبوده است. این موفقیت برای کشورمان اس��ت و همه ملی پوشان افتخار 
مي کنند که توانسته اند در حوزه ورزش و بسکتبال افتخاری برای وطن  شان 
به دست بیاورند. خیلی ها در حوزه های دیگر برای کشور فداکاری مي کنند 
و بچه های تیم ملی نیز در حوزه ورزش کار بزرگی انج��ام دادند. امیدوارم 

مسئوالن هم به بسکتبال نگاه و توجه ویژه داشته باشند.
در این مدت حمایت الزم از ش�ما به عنوان یک مربی ایرانی 
صورت گرفت؟ شاید اگر سرمربی تیم ملی خارجی بود برخی 

از انتقادها اصاًل مطرح نمي شد.
این مسئله ابعاد مختلفی دارد. فراز و نشیب های زیادی وجود داشت ولی به 
عقیده من فدراسیون بسکتبال، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تا آنجا 
که در توانشان بود روی این موضوع پافشاری کردند و کوشیدند تا اتحاد تیم 
حفظ شود. انتظار کلی از مسئوالن دارم. وضعیت کلی بسکتبال نیازمند توجه 
است. ما المپیک را پیش رو داریم. دکتر طباطبایی دو سال است به دنبال 
گرفتن سالن شیرودی برای بسکتبال است ولی یک سری افراد مانع شده اند. 
توقع من از مسئوالن، از شخص وزیر و رئیس کمیته ملی المپیک این است 

که به این مسئله ورود کنند.
ادامه حضورتان در تیم ملی به عنوان س�رمربی قطعی شده 

است. برای بازی های المپیک چه برنامه ای دارید؟
در این خصوص باید جلساتی برگزار شود و شرایط از هر نظر مورد بررسی 
قرار گیرد. از بعد فنی باید برای تقویت تیم تالش ک��رد. تدارک بازی های 
دوستانه خوب خارجی باید در دستور کار باشد. امیدواریم در تورنمنت های 

خوب شرکت کنیم.
پذیرفتن هدایت تیم شهرداری گرگان برای خیلی ها عجیب 
بود. چطور ش�د که تصمیم گرفتید در فصل جدید لیگ برتر 

هدایت تیم پرهوادار گرگان را قبول کنید؟
در صحبتی که با آنها داشتم قرار ش��د هر کمکی از دستم بربیاید برای این 
تیم انجام دهم. گرگان بسکتبال و مربیان خیلی خوبی دارد و سال ها برای 
بسکتبال این شهر زحمت کشیده ش��ده. دنبال این نیستم که برنامه های 
بس��کتبال گرگان را مختل کنم. این ش��هر طرفداران زیادی دارد و عاشق 
بسکتبال هستند. برایم بسیار قابل احترام هستند. تالش مي کنم همبستگی 

را دوباره بین بازیکنان شهرداری گرگان ایجاد کنم.
برگزاری لیگ باکیفیت چه نقشی در پیش�رفت تیم ملی در 

سال المپیک دارد؟
قطعاً کمک بزرگی برای تیم ملی محس��وب مي ش��ود. ای��ن یکی از همان 
فاکتورهایی اس��ت که فدراس��یون باید به آن بپردازد. یک��ی از برنامه های 
فدراس��یون برای حضور قدرتمند تیم ملی در بازی های المپیک مي تواند 

برگزاری هرچه باکیفیت تر لیگ برتر باشد.
احتمال دعوت بازیکنان جدید به تیم ملی وجود دارد؟

بستگی به خود بازیکنان دارد. شرایط تیم ملی به نوعی است که همه دوست 
دارند این پیراهن را به تن کنند. خیلی ها این حق را برای خود قائل هستند 
که باید به تیم ملی دعوت شوند. من کسی نیستم که درهای تیم ملی را به 
روی بازیکنان ببندم. مطمئن باشید هر بازیکن را بر اساس دالیل منطقی 

دعوت مي کنیم.

آگهى موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13  آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

رضا بشارتى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه ى یک شهرستان شهرکرد

آگهى موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13  آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

رضا بشارتى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه ى یک شهرستان شهرکرد

آگهى موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13  آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

رضا بشارتى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه ى یک شهرستان شهرکرد

 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 
شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.

 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.
 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.

 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.
 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

 
 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.


