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برتر فوتبــال 
امشـب در حالـي بـا برگـزاري تک بـازي 
پرسپوليس – صنعت نفت به پايان می رسد که 
مدافع عنوان قهرماني اين فرصت را دارد تا با 
کسب پيروزي مقابل حريف آباداني هم براي 
دربي يک شنبه آينده آماده شود، هم جبران 
مافات کند و هم با نمايشي خوب دوباره اميد را 

به هوادارانش برگرداند.
البته ديدار امروز پرس��پوليس يک حاشيه دارد 
و آن هم چيزی نيس��ت جز محروميت عليرضا 
بيرانوند. دروازه بان پرس��پوليس با رأی کميته 
انضباطي به دليل رفت��ار توهين آميز در جريان 
بازي هفته دوم سرخپوشان مقابل تراکتورسازی 
به يک جلس��ه محروميت از همراهي با تيمش 
محکوم شد. نکته جالب در اين خصوص حمايت 
کالدرون، س��رمربي پرس��پوليس از اين حکم 
بود. مرد آرژانتيني نيمکت پرسپوليس با اعالم 
حمايت از اين رأی عنوان کرده چنانچه اين حکم 
هم صادر نمی شد بيرانوند را تنبيه می کرد و از او 
در بازي مقابل نفت آبادان استفاده نمی کرد. اين 
رفتار کالدرون را بايد در برابر رفتارهاي احساسي 
مديرعامل و کاپيتان پرس��پوليس گذاشت که 

چشم بسته از بيرانوند حمايت کردند.
با اين اوصاف امشب پرس��پوليس جز پيروزي و 
کس��ب اين 3 امتياز خانگي چاره ديگری ندارد. 
3 امتيازي ک��ه بعيد به نظر می رس��د آبادانی ها 

به راحتي در اختيار م��ردان کالدرون قرار دهند. 
دراگان اسکوچيچ، سرمربی کروات صنعت نفت 
هم فوتبال ايران و هم تيم پرسپوليس را به خوبی 
می شناسد. او با جو ورزشگاه آزادی آشنايی کامل 
دارد و همين مس��ائل کار پرس��پوليس را دشوار 
می کند. عالوه بر اين  صنع��ت نفت دو گل زده و 
يک گل خورده دارد، اما پرسپوليس در دو بازی 
يک گل زده و يک گل خورده است. سرخ ها براي 
حضور با روحيه در دربي نياز به 3 امتياز اين بازي 
دارند، اتفاقي که بايد ديد اسکوچيچ اجازه افتادن 

آن را به ميزبان پرحاشيه اش می دهد يا نه.
   بايد با سبک جديد بازي کنيم

سرمربي پرسپوليس در نشس��ت خبري ديروز 
ضمن اعالم نارضايتي از نوع بازي تيمش در دو 
بازي اول گفت: »از کيفيت و سبک دو ديدار اول 
راضی نبودم و بايد فوتبال قشنگ تری بازی کنيم. 
مشخص است که بازيکنان ما به زمان بيشتری 
نياز دارند. باي��د برنده ش��ويم و فوتبالی که من 

دوست دارم را انجام دهيم.«
کالدرون به لزوم تغيير در نوع بازي پرسپوليس 
هم اشاره کرد و ادامه داد: »حريفان ما می توانند 
به ه��ر س��بکی ب��ازی کنند، ام��ا ما ه��م بايد 
برنامه هايی داشته باشيم که با آنها پيروز شويم. 
من به عنوان يک مربی باتجربه وظيفه دارم که 
بازيکنانم را آماده کنم و مش��کالت را پشت سر 
بگذارم. وظيفه ما اين است که خوب بازی کنيم 
تا به اهدافی که داريم، برس��يم. ما بايد عملکرد 
بهتری داشته باشيم، چراکه با مربی جديد بايد 

به سبک جديدی بازی کنيم و برنده شويم. اين 
مس��ئله به بازيکنان اعتماد ب��ه نفس می دهد و 

اميدوارم اين اتفاق بيفتد.«
  نمی خواهيم اتوبوس پارک کنيم!

دراگان اسکوچيچ، سرمربي نفت آبادان به نشست 
خبری نيامد و آنتوان اوسنيک، دستيارش را به 
نشست فرس��تاد. او گفت: »به طور معمولی يک 
بازی سخت مقابل پرسپوليس داريم که قهرمان 
سه دوره ليگ برتر اس��ت، اما بازی مثل هميشه 
صفر- صفر شروع می شود. ما می خواهيم حريف 
را غافلگير کني��م و بازی خوبی انج��ام دهيم. از 
نظر روانشناس��ی اين بازی ب��رای ما خيلی مهم 
است. نمی خواهيم فقط نبازيم و اتوبوس پارک 
کنيم، بلکه برای بردن بايد تمرکز داشته باشيم. 
اگر بازيکنان حرف های مربي��ان در طول هفته 
را به خوبی در زمين اجرا کنن��د و از ابتدا با نظم 
کارمان را شروع کنيم، می توانيم موفق شويم. ما 
می خواهيم نه تنها در دفاع، بلکه در بازی هجومی 

هم استراتژی داشته باشيم.«
  شهر خودرو به صدر رسيد، سپاهان افتاد

اما ش��نبه ش��ب دو بازي مهم برگزار شد که در 
اولين ديدار دو تيم ماشين س��ازی تبريز و شهر 
خودروی خراسان در ورزشگاه بنيان ديزل تبريز 
مقابل هم قرار گرفتند که اي��ن بازی با پيروزی 
يک بر صفر ش��اگردان يحي��ی گل محمدی به 
پايان رسيد تا اين تيم با 9 امتياز جاي سپاهان را 
در صدر جدول رده بندی بگيرد. تک گل تيم شهر 
خودرو در دقيقه 27 نيمه نخست توسط حسين 

مهربان به ثمر رسيد.
گل محمدي پس از کس��ب اين پيروزي گفت: 
»پيش بينی می کرديم بازی س��ختی داش��ته 
باشيم. ما بازی را خيلی خوب شروع کرديم و به 
گل هم رسيديم. س��عی داشتيم بازی را کنترل 
کنيم و در ضدحم��الت به گل دوم برس��يم. با 
توجه به هيجان بازی، ادام��ه کار برای ما کمی 
سخت  ش��د. روند بازی به نوعی بسکتبالی شده 
بود و هيجانات و احساسات بر مسائل فنی غلبه 
کرده بودند. در مجموع از 3 امتيازی که گرفتيم، 

خوشحال هستيم.«
اما س��پاهان که ش��روع خوبي در ليگ نوزدهم 
داش��ت با توق��ف مقاب��ل ف��والد خوزس��تان، 
صدرنش��يني دو هفته ای  خود را از دس��ت داد. 
بازي دو تيم در زمين فوالد به تساوي بدون گل 
رسيد. امير قلعه نويی، سرمربي سپاهان در پايان 
بازي گفت: »خوشحاليم که ابتدا گل نخورديم و 
بيشتر خوشحال هستيم که فکر می کنم به غير 
از يک ضربه، فوالدی ها نزديک دروازه ما نشدند و 
دروازه بان ما بيکارترين بازيکن زمين بود. ما چند 
کرنر و ضربه کاشته داشتيم. البته فوالد هم تيم 
خوب و ريشه  داری است که دو قهرمانی ليگ برتر 
را در کارنامه  دارد، ولی لياقت ما در اين بازی برد 
بود. از داوری تش��کر می کنم و چون گفته اند در 
مورد داوری صحبت نکنيد بايد بگويم به جز يکی، 
دو صحنه داوری خوب بود. م��ا در مورد داوری 
صحبت نمی کنيم. ممکن اس��ت دستور موقت 

بدهند و اين دستور موقت را هم ديديم.«
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کالدرون و تيمش امشب از ديدار با صنعت نفت فقط پيروزی می خواهند، ديداري که بيرانوند غايب بزرگ آن است

سعيد احمديان

داورزني آمد تا دوباره رئيس واليبال شود!
در آخرين روز از زم��ان ثبت نام نامزدهای انتخابات فدراس��يون واليبال، 
محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش نيز برای 
حضور در اين مجمع نام نويسی کرد. پيش از اين نيز عليرضا سليمی آوانسر، 
احمد سعادتمند، سيامک عزيزی، علی نيک نام فر، اميرحسين منظمی، 
علی دريابيگی، کسری غفوری، محمود افشاردوست و بهنام محمودی برای 

حضور در انتخابات فدراسيون واليبال نام نويسی کرده  بودند.

وزنه برداری براي قهرماني به جهانی می رود
محمدحسين برخواه، سرمربي تيم ملي وزنه برداری در آستانه اعزام به 
مسابقات جهانی که از 27 شهريور آغاز می شود، هدف تيم کشورمان 
را قهرماني عنوان کرد: »چهار نفر اولين بار است که در تورنمنت بزرگ 
جهانی حاضر می شوند و چهار نفر ديگر نيز فقط يک تجربه دارند. شايد 
کم تجربه باشيم، اما آماده هستيم. هدفمان قهرمانی است، نه تکرار مقام 

سومی. تالش می کنيم که چين را شکست دهيم و قهرمان شويم.«

مانی سعيدی

المپيک را از همين حاال برنامه ریزی کنيم 
گرفتن سهميه مستقيم بازی های المپيک 
مسئوليت بسکتبال را س��نگين تر کرده 
اس��ت. اولين و اصلی ترين هدف تيم ملی 
بسکتبال در جام جهانی صعود به المپيک 
بود که خوشبختانه به آن دست يافت، ولی 
شيرينی اين موفقيت می توانست برايمان 
با صعود به دور بعدی جام بيشتر شود. قطعاً 
اگر در دقايق پايانی نتيجه را به پورتوريکو 
واگذار نمی کرديم، بازی بهتری را مقابل 
تونس انجام می داديم و می توانستيم به صعود فکر کنيم. عملکردمان در 
بازی با اسپانيا نشان داد که بدون استرس و فشار تا چه اندازه می توانيم 
بدرخشيم. حاال که به المپيک رس��يده ايم بايد حواسمان باشد که اين 
يک سال باقی مانده خيلی زود می گذرد. هميشه در ورزش ايران تا يک 
ماه بعد المپيک همه انتقاد می کنند و حرف می زنند، ولی بعد از آن کار 
رها می شود. دوباره يک س��ال قبل از بازی ها همه يادشان می افتد که 
المپيکی هم وجود دارد. بايد از همين االن برای بسکتبال برنامه ريزی 
شود. فدراسيون بايد با در نظر گرفتن شرايط بازيکنان و امکانات خود 
بهترين برنامه را برای تيم ملی بريزد. سال المپيک است و تقويم ها خيلی 
زودتر بسته می شود. برای مشخص کردن رقبای تدارکاتی ما هم بايد 
زودتر تصميم بگيريم تا س��ه، چهار مانده به بازی ها مشکل پيدا کردن 
حريف تدارکاتی را نداشته باشيم. مسلماً شرايط المپيک با همه رقابت ها 
متفاوت خواهد بود و تيم های قدر در اين بازی ها حضور خواهند داشت. 
خوشبختانه برای همه قاره ها سهميه جداگانه در نظر گرفته شده، وگرنه 
کار برای بسکتبال ايران و گرفتن سهميه بس��يار سخت تر از اينها بود. 
تورنمنت های تدارکاتی نقش مهمی در آماده سازی تيم دارد. برای آنکه 
در المپيک موفق باشيم بايد با حريفان بزرگ روبه رو شويم و حتی بازی 
با تيم های درجه دوم اروپا نيز کمک بزرگی به ما خواهد کرد. تيم ملی 
بسکتبال ايران در جام جهانی نشان داد که فراتر از آسياست، به همين 

خاطر بايد با برنامه ريزی پا به بازی های المپيک بگذاريم.

محسن شاه علی

کارشناس بسکتبال

برانکو برف عربستان را ندید!
نشد که بشود و موفقيت های ايران در عربستان تکرار شود. برانکو خيلي 
زودتر از آنچه فک��رش را می کرد از االهلي اخراج ش��د تا پروژه مديران 
باشگاه س��عودي براي تکرار موفقيت س��رمربي کروات اين بار در ليگ 
عربستان شکست بخورد. برانکو تابستان امسال با جدايي از پرسپوليس 
به عربستان رفت که روي نيمکت االهلي بنشيند. با اين حال ماه عسل 
اين مربي کروات خيلي زود به پايان رس��يد و او متوجه شد که مديران 
باشگاه های عربستاني مانند کشورمان صبر و حوصله ندارند. برانکو در 
حالي پس از سه هفته از االهلي اخراج شد که دو شکست و تنها يک برد با 
اين تيم کسب کرده بود. االهلی که بعد از تساوی در هفته اول، در دومين 
مسابقه برابر االتفاق به برتری رسيده بود، در بازی خانگی مقابل الوحده به 

شکل غيرمنتظره ای شکست خورد تا نسخه برانکو پيچيده شود.

تلنگر کالدرون را جدي بگيرید
صحبت های ديروز گابريل کالدرون حمايت از محروميت يک جلسه ای 
عليرض��ا بيرانوند پس از حرک��ت غيراخالقي اين دروازه ب��ان در پايان 
بازي با تراکتور را بايد قاب گرفت و در اتاق مديرعامل و رختکن باشگاه 
پرسپوليس و تمامي باشگاه های ايراني نصب کرد. نوع مواجهه و واکنش 
س��رمربي آرژانتيني به محروميت بهتري��ن دروازه بانش حلقه مفقوده 
فوتبال ايران است. کالدرون به جاي اينکه به فدراسيون فوتبال حمله 
کند و از محروميت دروازه بانش گاليه کند از حکم محروميت دروازه بان 
ملي پوش��ش حمايت می کند. رفت��اري که با رويکرد راي��ج در فوتبال 
ايران نمی خواند و به نوع��ي رفتاري غيرعادی تلقي می ش��ود. يکی از 
خبرگزاري ها نقل کرده اس��ت که کالدرون تصميم داش��ته در صورت 
محروم نش��دن بيرانوند، اين دروازه بان را در ب��ازي امروز روي نيمکت 
بنش��اند تا به دروازه بان تيمش يادآوري کند که اخالق براي او جايگاه 

باالتر و رفيع تری نسبت به مسائل فني دارد.
رفتار سرمربي آرژانتيني ثابت می کند که براي او به عنوان يک مربي حرفه ای، 
مس��ائل اخالقي در يک تيم اولويت دارد و او حتي حاضر است که بهترين 
بازيکنش را به دليل يک حرکت غيراخالقی کنار بگذارد. چنين رفتاري را از 
کدام مربي يا مدير ايراني سراغ داريد که سفت و محکم جلوي بی اخالقی ها 
و مسائلي که اعتبار باشگاه را زير سؤال می برد، بايستد و نگران اين نباشد که 

ممکن است چنين تصميم هايی در عملکرد فني تيم تأثيرگذار باشد. 
نمونه رفتار مربياني مانند کالدرون در بين مربيان و مديران باشگاه های 
کش��ورمان که همواره ش��عار اخالق مداری می دهند، انگشت شمار و 
محدود است. شايد بتوان اينطور گفت که در باشگاه های ايراني مسائل 
اخالقي هيچ گاه در اولويت نبوده و همواره چنين مس��ئله مهمي که به 
يک باشگاه حيثيت و اعتبار می دهد در حاشيه قرار داشته است. چنين 
رويکردي سبب شده باشگاه ها کمتر آيين نامه مدوني درباره رفتارهايي 
که به اعتبار اخالقي باشگاه ضربه می زند داشته باشند. در قراردادها هم 
بندهايي  که کمک می کند تا بازيکنان پايبند مس��ائل اخالقي باشند، 
لحاظ نمی شود و براي سوءرفتارهايي که به تيم ضربه می زند نيز جرايمي 

در نظر گرفته نمی شود.
چنين بی توجهی هايی به اخالق مداری به همين جا هم ختم نمی شود 
و حتي در بس��ياري از موارد از بازيکناني که رفتار شنيع اخالقي انجام 
داده اند، حمايت هم می شود و مديريت باشگاه به جاي برخورد، پشت 
بازيکن بی اخالق باشگاه درمی آيد و با جوسازي عليه کميته انضباطي 
تالش می کند از جريمه بازيک��ن متخلف جلوگيري کند. يا می توان به 
مديران باشگاه هايی اشاره کرد که نيمه های شب از خواب شان زده اند و 
براي بازيکنان تيم شان که به دليل مسائل غيراخالقی بازداشت شده اند، 
در پاس��گاه و دادگاه را از پاش��نه درآورده  بودند تا با س��ند و ريش گرو 

گذاشتن، فضاحت اخالقي بازيکنانشان را الپوشاني کنند. 
در ماجراي محروميت عليرضا بيرانوند می توان به عينه چنين رويکردي 
را در رفتار مديران باشگاه پرسپوليس مشاهده کرد. مديراني که برخالف 
واکنش حرفه ای سرمربی شان با مصاحبه های آتشين و حمايتي از بيرانوند 
و توجيه رفتار غيراخالقی اش سعي دارند فدراس��يون فوتبال را روبه روي 
باشگاه پرسپوليس قرار دهند تا از زير بار کم کاری هايشان در فعاليت های 
فرهنگي و تربيتي که منجر به رفتار غيراخالقی بازيکناني مانند بيرانوند شده 
است، شانه خالي کنند. اين در شرايطي است که باشگاهي مانند پرسپوليس 
و البته تمامي باشگاه ها، پيش از آنکه کميته انضباطي فدراسيون فوتبال 
وارد عمل شود، بايد با جريمه بازيکن خاطي نشان دهند که اخالق مداری و 
مسائل فرهنگي تنها محدود به مصاحبه  ها نيست و آنها در عمل نيز معتقد 

به برخورد با رفتارهاي هنجارشکنانه و غيراخالقي هستند.
حال بايد پرسيد چرا به اينجا رسيده ايم؟ چرا باشگاهي مانند پرسپوليس 
که از مکتب اخالق مدار شاهين ريش��ه گرفته است، امروز به جايگاهي 
رسيده که مسائل اخالقي و تربيتي کمترين اهميتي براي اين باشگاه 
ندارد؟ شايد بتوان جواب اين سؤال را در بی توجهی متوليان ورزش به 
اخالق و مسائل فرهنگي در ورزش پيدا کرد. وقتي در وزارت ورزش به 
عنوان متولي اصلي ورزش و مالک دو باش��گاه استقالل و پرسپوليس، 
نتيجه گرايي و مسائل فني بر اخالق اولويت دارد و برنامه ای براي تربيت 
ورزشکاران اخالق مدار ديده نمی شود بايد هم انتظار داشت که مديران 
باشگاه ها تنها در حرف شعار اخالقي بدهند و در عمل پشت بی اخالقي ها 
دربيايند. اينجاست که سرمربي حرفه ای مانند کالدرون با صحبت هايش 
به ما تلنگر می زند که در مبارزه با بی اخالقي ها چقدر لنگ می زنيم و به 
ما يادآوري می کند که موفقيت های فني را نبايد قرباني بی اخالقي کرد 

و اخالق جايگاه باالتري از کاپ های قهرماني دارد.

درخشش دوباره ستاره 16 ساله با پيراهن بارسا
والورده: فاتی نباید مغرور شود 

پنجمين برد متوالی ليورپول در شب باخت سيتی
گواردیوال: هميشه نمی توانيم برنده باشيم!

پنجمين پيروزی 
اشرف رامين

      فوتبال اروپا
ليورپول در حالی 
رق��م خ��ورد که 
من سيتی اصلی ترين رقيب اين تيم مقابل نوريچ تن 
به شکس��ت داد. قرمزها در مصاف با نيوکاسل به 
برتری رسيدند تا برای دومين فصل متوالی هر پنج 
بازی ابتدايی ليگ را با برد به پايان رس��انده باشد. 
بندرنشينان شرايط ايده آلی دارند و با 15 امتيازی 
که اندوخته اند صدر جدول را قرق کرده اند. کلوپ و 
ش��اگردانش تالش می کنند تا امس��ال ديگر به 
منچسترسيتی فرصت ندهند و جام قهرمانی را به 
ليورپول ببرند. با فاصله ای  که در همين ابتدای فصل 
بين دو تيم ايجاد شده، آبی ها برای جبران مافات 
بايد خيلی زود دست به کار شوند. تيم پپ گوارديوال 
در حالی که کس��ی انتظارش را نداشت 3 بر 2 به 
نوريچ باخت تا 3 امتياز حس��اس از کف آنها برود. 
سيتی که هميشه روی خريد بازيکنان گران قيمت 
سرمايه گذاری زيادی می کند، فصل پيش فاتح ليگ 
جزيره شد. با اين حال از شروع فصل جديد هنوز 
انتظارات هواداران تيم برآورده نشده است. با اينکه 
گوارديوال به ش��اگردانش اعتماد دارد، اما آنها در 
عرض پنج هفته 5 امتياز از ليورپول مدعی عقب 
افتاده اند. بدون شک با حساس شدن بازی ها جبران 
امتيازهای از دس��ت رفته برای هر تيمی سخت 
خواهد ش��د. باخت به نوريچ موضوعی نيست که 
هواداران و مديران باشگاه ساده از کنارش رد شوند. 
اگرچه حفظ تيم در اوج آمادگی کار سختی است، 

اما انتظارات از پپ و تيمش باالتر از اين حرف هاست. 
انتقادهای مطرح ش��ده عليه تيم دوم منچستر و 
همچنين تصميمات گوارديوال، سرمربی سيتی را 
به واکنش واداشت. پپ به منتقدانش تأکيد کرده 
که در هر فصل نمی توان همه امتيازها را درو کرد: 
»من، تيمم را می شناس��م و می دانم چه کارهايی 
کرده اند. همين طور می دانم که دوباره می خواهيم 
چکار کنيم. من عاشق بازيکنانم هستم. همراه بودن 
با آنها برايم لذت بخش و باعث افتخار اس��ت، ما با 
چالشی در باالترين س��طح روبه رو هستيم. مردم 
نمی توانند انتظار داشته باشند که ما هميشه برنده 
باش��يم يا يک تيم هر فصل 100 امتياز به دست 
بياورد.« جبران اين نتيجه تنها خواسته هواداران از 
بازيکنان من سيتی است. مدافع عنوان قهرمانی 
برای راضی نگه داشتن هواداران و منتقدان خود بايد 
بيشتر از اينها تالش کند. با شروع ليگ قهرمانان، 
فشردگی بازی ها بيشتر خواهد شد و اين موضوع نيز 
يک چالش برای آبی ها محسوب می شود. به نظر 
می رسد سرمربی سيتی اميد زيادی به درخشش 
بازيکنانش دارد: »ما اين ش��رايط را پش��ت س��ر 
می گذاريم و جبران می کنيم. فعاًل برای بازی در 
ليگ قهرمان به اوکراين می رويم.« بدون ش��ک 
امسال نيز ليورپول و سيتی برای تصاحب جام رقابت 
تنگاتنگی خواهند داشت. البته هيچ بعيد نيست 
يکی، دو تيم ديگر نيز به جمع مدعيان جزيره اضافه 
ش��وند. با اي��ن ح��ال ج��دال قرمزه��ا و آبی ها 

حساسيت های خاص خود را دارد.

ستاره 16 ساله کاتاالن ها به خوبی جای خالی ليونل مسی را پر کرده و 
شيوا نوروزي

      چهره
خيلی ها از هم اکنون او را جانشين خلف لئو می نامند. درخشش دوباره 
آنسو فاتی در الليگا بازتاب زيادی داشته تا جايی که سرمربی بارسا نيز 
از بازی های درخشان اين بازيکن ابراز شگفتی کرده است. فاتی شنبه شب در نيوکمپ ستاره تيمش بود 
و نقش پررنگی در پيروزی 5 بر 2 بارسا مقابل والنسيا داشت. آنسو برای اولين بار به صورت فيکس بازی 
کرد و در عرض هفت دقيقه يک گل زد و يک پاس گل هم داد. بازی روان او در کنار گريزمان و کارلوس 
پرز خيال والورده را راحت کرده بود. مسی هنوز از بند مصدوميت رها نشده، ولی در عوض آنسو فرصت 
عرض اندام پيدا کرده است. مهاجم آينده دار در بازی با بتيس نخستين حضورش را در ترکيب تيم بارسا 
تجربه کرد و در همان زمان کم هم نش��ان داد که حرف های زيادی برای گفتن دارد. جدال با اوساسونا 
فرصت ديگری برای بازی در الليگا برای او بود. فاتی در آن ديدار يک گل از دو گل تيمش را به ثمر رساند 
تا ثابت کند درخشش اتفاقی نيست. تداوم غيبت مسی و نيمکت نشينی سوارز، سرمربی بارسا را مجاب 

کرد تا در بازی خانگی برابر والنسيا از ابتدا او را به ميدان بفرستد. ارنستو 
والورده در پايان ب��ازی از اينکه به فاتی 16 س��اله اعتماد کرده، ابراز 

خوشحالی کرد: »بازی برای بارسا برای هيچ بازيکنی ساده نيست، 
آن هم برای کسی به جوانی آنسو فاتی. اينکه کسی مثل او اولين 
توپی را که به دست می آورد وارد دروازه حريف  کند و با دومين 
توپی که به دس��ت  آورده پاس گل دهد، اتفاقی عادی نيست. ما 
می خواهيم فاتی خودش را بشناس��د و اين درخشش ها برايش 

عادی شود. هر کس بتواند چنين بازی خارق العاده ای در ميدان به 
نمايش بگذارد برای بارس��ا بازی خواهد کرد. مربی ها 

می خواهند بازيکنانشان بدرخشند و مسلماً از 
ستاره های جوان و باانرژی استفاده می کنند. 

آنس��و خصوصياتی دارد که برای ما مفيد 
است و ما از قابليت ها و پتانسيل های او 
استفاده خواهيم کرد.«  مقايسه با مسی 
چالش جديد کاتاالن هاست. مهاجم 
آرژانتينی هم خيلی زود درخشش 
را برای آبی واناری ها ش��روع کرد. 
مسی هنوز 18 سالش نشده بود 
که نشان داد ستاره فوتبال جهان 
خواهد شد. حاال آنسو فاتی نيز 
چنين ش��رايطی دارد، به همين 

خاطر والورده نگران است که اين بازيکن 
به خاطر تعريف و تمجيده��ای زياد مغرور 

شود: »اين درست نيست که آنسو فاتی با مسی 
مقايسه می شود. از همين االن تعريف و تمجيدها از 
او شروع می شود و ما بايد سعی کنيم اين سروصداها 
باعث مغرور شدن او نشود. وظيفه ما اين است که 

از بازيکنانمان مراقبت کنيم.«

نگاهی متفاوت به صعود بسکتبال به المپيک
ایرانی، مربی ایرانی را تحویل بگير!

صعود بسکتبال به المپيک با يک مربي ايراني، بار ديگر بر توانمندي هاي 
مربيان داخلي صحه گذاش��ت و نش��ان داد با اعتماد به مربيان ايراني 
مي توان در ورزش کارهاي بزرگي را رقم زد. موفقيت بسکتبال با مهران 
شاهين طبع و صعود به عنوان بهترين تيم آسيايي جام جهاني به المپيک 
توکيو، آخرين دستاورد بزرگي است که ورزش کشورمان مديون مربيان 
داخلي است. چنين موفقيت هايي در شرايطي اس��ت که در يک دهه 
اخير مربيان ايراني با وجود توانايي هايي که نشان داده اند، کمتر مورد 
حمايت متوليان ورزش قرار گرفته اند و همواره مربيان درجه 3 خارجي بر 
مربيان درجه يک ايراني ترجيح داده شده اند. اين در حالي است که مرور 
موفقيت هاي ورزش در سال هاي اخير بيانگر اين است که ورزش ايران 
توانسته با مربيان داخلي به موفقيت هاي بزرگي دست پيدا کند اما در 
ادامه مربيان داخلی مورد بي مهري مسئوالن قرار گرفته اند و اين مسئله 
سبب شده اين مربيان يا خانه نشين شوند يا به پيشنهادهاي خارجي شان 
پاسخ مثبت بدهند و توانايي هايشان را خرج ورزشکاران خارجي کنند.

نمون��ه چني��ن فرصت س��وزي هايي در ورزش اي��ران زياد اس��ت، رضا 
مهماندوست سرمربي سابق تيم ملي تکواندو که تيم کشورمان را پس از 
چهار دهه قهرمان جهان کرد و براي دو سال پياپي به عنوان بهترين مربي 
جهان انتخاب شد، يکي از مربيان موفق داخلي است که با وجود افتخارات 
بزرگي که براي ورزش ايران به ارمغان آورد اما از تکواندو کنار گذاشته شد تا 
براي مربيگري راهي کشورهاي ديگر شود. البته مهماندوست تنها نمونه اي 
از اين مربيان موافق داخلي است که با توجه به توانايي هاي بااليي که در 
مربيگري نشان دادند، نتوانسته ايم از چنين ظرفيت و پتانسيل هاي بزرگي 

براي تداوم موفقيت هايمان در ميادين جهاني و المپيک استفاده کنيم.
با وجود چنين بي توجهي هايي، مربيان بادان��ش داخلي هرگاه فرصتي 
به آنها داده شده، توانسته اند شايستگي شان را ثابت کنند، مانند مهران 
شاهين طبع که بسکتبال ايران را به المپيک رساند يا بهروز عطايي که ماه 
گذشته تيم ملي واليبال نوجوانان کشورمان را قهرمان جهان کرد، قطعاً 
چنين افتخاراتي در رشته هايي مانند بسکتبال و واليبال در حالي به نام 
مربيان داخلي نوشته شده که در سال هاي گذشته حضور مربيان خارجي 
به خصوص در رشته اي مانند بسکتبال با وجود هزينه هاي زيادي که به 

همراه داشته، کمتر موفقيتي را براي کشورمان رقم زده است.
در چنين شرايطي به نظر مي رسد مسئوالن وزارت ورزش، فدراسيون ها و 
کميته ملي المپيک بايد چتر حمايتي شان را از مربيان داخلي گسترده تر 
کنند و بيشتر از گذشته به آنها بها بدهند. بديهي است ورزش ايران در 
برخي رشته ها به مربيان توانمند خارجي براي پيشرفت احتياج دارد و 
نمي توان ادعا کرد مربيان داخلي مي توانند در همه رشته ها موفق باشند 
اما چنين واقعيتي نبايد سبب شود تا چشم مان را بر موفقيت هايي که 
ورزش با مربيان داخلي به دست آورده، ببنديم و همواره نگاهمان براي 

توسعه ورزش به دست خارجي ها باشد.
قطعاً حضور مربي��ان بادانش خارج��ي و نه مربيان درج��ه چندم، در 
رشته هايي که مربيان کشورمان از دانش روز دنيا عقبند، ضروري است، 
با اين حال از فرصت حضور مربيان بزرگ خارجي در رشته هاي مختلف 
نيز بايد به بهترين شکل ممکن استفاده کرد، به خصوص که با توجه به 
هزينه ارزي که براي اين مربيان مي شود، هزينه هاي سنگيني به کشور 
براي پرداخت حقوق اين مربيان تحميل مي شود. به همين خاطر بايد 
شرايطي را به وجود آورد که مربي داخلي اين فرصت را به دست بياورد 
که از دانش مربيان بزرگ خارجي بيشترين اس��تفاده را ببرد و چنين 
مسئله اي مي تواند با حضور مربي ايراني در کادر فني و همچنين برگزاري 
کالس هاي مربيگري براي انتقال دانش مربي خارجي به مربي داخلي، 
محقق شود. اين رويکرد سبب خواهد شد تا مربي ايراني با آموزه هايي که 
از مربيان خوب خارجي مي آموزد در سال هاي آينده تبديل به يک مربي 
توانمند و باتجربه شود و اين توانايي را داشته باشد که به جاي سرمربيان 

غير ايراني، ورزش را به سمت موفقيت هدايت کند.
عالوه بر اي��ن متولي��ان ورزش از وزارت ورزش و کميته ملي المپيک 
گرفته تا فدراسيون هاي ورزشي بايد نسبت به پشتوانه سازي براي آينده 
مربيگري ورزش غافل نشوند و همان طور که براي رده هاي پايه و جذب 
ورزشکاران بااستعداد برنامه هاي مختلفي در نظر گرفته مي شود، براي 
تربيت مربيان توانمند داخلي نيز بايد برنامه ريزي گسترده اي صورت 
گيرد تا رشته هاي مختلف ورزش��ي در رقابت هاي جهاني و المپيک با 
مربيان داخلي پرچم کش��ورمان را باال ببرند. هدفي که  مربياني مانند 
مهران شاهين طبع در بسکتبال و بهروز عطايي در واليبال ثابت کردند 

مي توان به آن دست پيدا کرد.

پرسپوليس با برد مي خواهد به استقبال دربي برود


