
 پرون�ده هفت�ه 
دنيا حيدري
    گزارش

چهارم رقابت های 
لیگ برت�ر عصر 
امروز با برگزاری حساس ترین بازی نیم فصل 
اول در آزادی بسته می شود، جایی که قهرمان 
سه دوره لیگ  ساعت 16 به مهمانی آبی پوشان 
پایتخت که این روزها اوضاع چندان خوبی در 
م�ی رود. ندارن�د،  رده بن�دی  ج�دول 

حساس��یت درب��ی سال هاس��ت ک��ه دیگ��ر با 
مصاحبه های تند و آتشین بازیکنان قبل از مصاف 
با هم چند برابر نمی شود. این بار اما مردان نیمکت 
دو تیم بر آتش حساسیت این بازی با صحبت های 
تند و تیز خود دمیده اند. کالدرون با وسط کشیدن 
پای سلطانی فر و گفتن اینکه وزارت برای فرزند 
دیگر خود هزینه  بیش��تری می کند، آغازگر این 
بازی روانی بود و استراماچونی نیز با دادن پاسخ 
همتای خود در پرسپولیس وارد این جنگ روانی 
ش��د: »برای کالدرون احترام قائلم، چون از من 
بزرگ تر است و مشهور، اما نمی دانم چرا به جای 
تیم خودش در مورد تیم های دیگر حرف می زند. 

این کار حرفه ای نیست!« 
    

تصور   می ش��د مرد ایتالیایی تحول��ی عظیم در 
اس��تقالل ایجاد کند، اما حضور استراماچونی از 
همان روزهای اول با چالش های جدی همراه بود 
و استقاللی ها نتوانسته اند تا اینجای کار رضایت 

سکوها را جلب کنند، به گونه ای که آبی پوشان 
به واسطه ناکامی در س��ه هفته گذشته و کسب 
تنها 2 امتیاز از دو تس��اوی و یک باخت در رده 
پانزدهم جدول گیر افتاده اند و همین مس��ئله 
کافی اس��ت تا در کنار اختالف نظرهایی که بین 
کادر فنی و مدیریت باشگاه وجود دارد از دربی به 
عنوان آخرین فرصت استراماچونی یاد شود. در 
واقع بعد از ناکامی های اخیر حاال تنها راه نجات 
مرد ایتالیایی نیمکت آبی پوش��ان ب��رای فرار از 
بحرانی که از ابتدای لیگ نوزدهم با آن دس��ت 
و پنجه نرم می کند، موفقیت در بازی امروز برابر 
پرسپولیس است. موفقیتی که البته دستیابی به 

آن کار چندان ساده ای نیست!
    

پرسپولیس اما با دو پیروزی و یک باخت و حضور 
در رده شش��م جدول، جایگاه و حتی شرایطی 
بهتر از حریف آبی پوش خ��ود دارد و روی کاغذ 
شانس بیشتری برای کسب هر 3 امتیاز این بازی. 
با وجود این، تغییرات سرخپوش��ان در سه بازی 
قبل نش��ان می دهد که مرد آرژانتینی نیمکت 
سرخپوشان هنوز به ترکیب دلخواه خود نرسیده 
و این مس��ئله می تواند در مصاف با استقالل که 
همواره متف��اوت از همه بازی های لیگ اس��ت، 
دردسرساز باش��د. برای نمونه کالدرون هنوز به 
جمع بندی کاملی در خصوص هافبک بازی ساز 
خود نرسیده، به طوری که در بازی با نفت آبادان، 

وحید امیری را در نیمه دوم جایگزین بشار رسن 
کرد و در تمرینات نیز از سیامک نعمتی در این 

پست استفاده می کند.
    

آبی پوشان برای مصاف حس��اس امروز دیاباته و 
فرش��ید باقری را به دلیل مصدومیت و فرش��ید 
اسماعیلی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارند. 
هرچند که عدم حضور اسماعیلی می تواند فرصت 
خوبی برای داریوش ش��جاعیان باش��د که لقب 
پرسر و صداترین بازیکن نقل و انتقاالت تابستانی 
لیگ هفدهم را برای پیوستن به استقالل به خود 
اختصاص داد. البته در اردوی پرس��پولیس هم 
می ت��وان از غایبانی چون ماهین��ی که در دربی 
برگش��ت فصل گذش��ته رباط صلیبی پاره کرد 
نام برد و ش��جاع خلیل زاده که در ب��ازی قبلی 
تیمش مصدوم ش��د و البته سیدجالل حسینی 
که خبر غیبت او در درب��ی و اردوی قبل از بازی 

پرسپولیسی ها را مبهوت کرد! 
با این حال به نظر می رسد اوضاع روحی - روانی 
سرخپوش��ان که قب��ل از دربی نیز ش��ارژ مالی 
شده اند به مراتب بهتر از آبی های تهرانی باشد. در 
واقع وقتی استراماچونی قبل از دربی می گوید اگر 
مشکل من باشم می روم و کریمی تأکید می کند 
که خوب نبودیم، اما برای دربی آماده هستیم و 
وریا غفوری مدعی است که طوری بازی خواهند 
کرد که هواداران افتخ��ار کنند، این تصور ایجاد 

می ش��ود که اس��تقاللی ها تالش می کنند تا در 
عین ناامیدی روحیه خ��ود را برای دربی 90 باال 
ببرند، به طوری که دس��تیار اس��تراماچونی در 
آخرین تمرینات اس��تقالل از خودش به عنوان 
مانع برای مهیج شدن تمرین و باال بردن روحیه 

تیم استفاده می کند! 
حال آنکه در اردوی تیم حریف،  مرد آرژانتینی سعی 
دارد با بیان اینکه سورپرایزی برای دربی ندارد، فشار 
را از روی تیمش بردارد و برخالف استراماچونی که 
تأکید دارد تیمش 110 درصد ب��رای دربی آماده 
است، ترجیح می دهد روی این مسئله خیلی مانور 
نکند و به جای آن بگوید که دوست داشتم استقالل 

هر سه بازی خود را می برد!
    

پیروزی در این بازی استقالل را نهایتاً به رده هفتم 
جدول می رساند که البته این صعود چشمگیری 
برای آبی پوش��انی اس��ت که در قع��ر جدول جا 
خوش کرده اند. پرس��پولیس اما با توجه به عدم 
نتیجه گیری س��پاهان و باخت پدی��ده می تواند 
با کس��ب هر 3 امتیاز این بازی صدر جدول را از 
آن خود کند و پدی��ده را به زیر بکش��د. البته به 
ش��رط آنکه یاران کالدرون این بازی را با تفاضل 
گل خوبی به سود خود به پایان برسانند، چراکه 
با توجه به تفاض��ل کل 3+ پدی��ده و تفاضل 1+ 
پرسپولیس، پیروزی با یکی، دو گل، نهایتاً رده دوم 

جدول و جایگاه سپاهان را از آن خود می کند.
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از دردسرهاي فني پرسپولیس تا حاشیه های ناتمام استقالل

سعيد احمديان

رايزني براي رفع تعليق جودو 
کیکاووس سعیدی، سرپرس��ت دبیرکلی کمیته ملی المپیک گفت: 
»مقرر ش��د با توجه به در پیش بودن المپیک 2020 توکیو و شرایط 
خاص کسب سهمیه و مدال آوری رشته های مختلف المپیکی، تعامل  
مطلوب و سازنده ای به نحو مقتضی با فدراسیون های بین المللی مربوط 
صورت پذیرد. در خصوص مسائل پیش آمده اخیر و تعلیق فدراسیون 
جودو بحث و تبادل نظر به عمل آمد و مقرر ش��د پیگیری های الزم از 
سوی کمیته ملی المپیک و ریاست کمیته صورت پذیرد و رایزنی های 

الزم با سازمان ها و مقامات بین المللی ورزشی ذی ربط انجام شود.«

شيوا نوروزی

اشرف رامين

حال نزار ورزش در سال المپيک
سوءمدیریت و تبعیض، دو مقوله ای  اس��ت که بارها نمونه های عینی و 
واقعی آنها در ورزش ایران دیده ش��ده و با روندی که مسئوالن در پیش 
گرفته اند این دو فاکتور منفی کماکان در رشته های مختلف وجود دارد. 
در یک سال باقی مانده تا بازی های المپیک، روزهای حساسی پیش روی 
رشته های مدال آور است. روزهایی که ورزشکارانمان باید یک تنه جور 
همه بی تدبیری ها را بکش��ند و با حداقل امکانات و رسیدگی ها بهترین 
نتیجه را کسب کنند. اینکه دو کاپیتان باسابقه، آن هم از دو رشته موفق و 
المپیکی شرایط حاکم بر رشته های خود را نامطلوب، دلسرد کننده و حتی 
نگران کننده توصیف کرده اند، حساسیت موضوع را دوچندان می کند. 
بسکتبال، یکی از رشته های مهم بازی های المپیک است که کشورهای 
صاحب نام سرمایه گذاری ویژه ای  روی آن انجام داده اند. بسکتبالیست های 
کشورمان در حالی توانستند سهمیه المپیک را از چنگ چینی ها درآورند 
که میزبان جام جهانی برای رسیدن به این مهم به هر دری زد. با المپیکی 
شدن تیم شاهین طبع حق به حق دار رسید، اما استقبال غریبانه از کاروان 
بسکتبال آب سردی بر پیکر ملی پوشان این رشته بود. ما نیز مثل صمد 
نیکخواه و خیلی های دیگر معتقدیم اگر رشته ای  دیگر به جای بسکتبال 

المپیکی شده بود، آقایان سر از پا نمی شناختند.
 والیبال نی��ز در بدترین وضعیت ممکن بس��ر می برد. ای��ران در حالی 
میزبانی رقابت های قهرمانی آسیا را برعهده داشت که فدراسیون والیبال 
ماه هاست که با سرپرست اداره می شود و این اواخر نیز آقای سرپرست 
به صورت غیرقانونی مسئولیت والیبال را برعهده داشته است. به همین 
خاطر باید به سعید معروف حق داد که نگران والیبال باشد. رشته ای  که به 
احتمال بسیار زیاد سهمیه المپیک را می گیرد، اما این روزها کشمکش ها 
بر سر تصدی پست ریاست فدراسیون به اوج خود رسیده است. البی های 
پشت پرده، والیبال ایران را به شدت تحت الشعاع قرار داده اند و عاشقان 
صندلی ریاست برای نشس��تن روی این صندلی جنگ سردی را به راه 
انداخته اند. این در حالی است که مسئوالن ارشد ورزش از مدت ها پیش 
می توانستند جلوی همه این حواش��ی و تبعیض های دلسردکننده را 

بگیرند، اما دریغ از مدیریت حرفه ای  و دید غیرسیاسی!

پيروزی با درگيري مثل شکست است
در حالي تیم ملي والیبال کشورمان عصر دیروز در فینال قهرماني آسیا به 
مصاف استرالیا رفت که حاشیه های بازي نیمه نهایی مقابل کره جنوبي که 
به درگیري بازیکنان دو تیم در ست پایاني منجر شد، واکنش قابل تأمل 
ایگور کوالکوویچ را به همراه داشت که مات و مبهوت شاهد اتفاقات زشت 
بازي بود. سرمربي مونته نگرویی که ناراحتي زیادي بابت چنین اتفاقی 
در چهره اش در نشست خبري پس از پایان بازي موج می زد، اینگونه به 
درگیري ها واکنش نشان داد: »در زندگی ام ندیده بودم که بازیکنان والیبال 
در زمین درگیری فیزیکی پیدا کنند. شاید برای تماشاگران رشته های دیگر 
مثل بوکس، درگیری بازیکنان جالب باشد، ولی در والیبال اینگونه نیست. 
رفتار بعضی بازیکنان ما در این اتفاق ناراحت کننده بود. بازیکنان ما باهوش 
هس��تند، به همین خاطر والیبال را انتخاب کرده اند، پس باید در چنین 
شرایطی خود را کنترل کنند. با توجه به اتفاقاتی که در پایان بازی رخ داد، 

باید بگویم با وجود پیروزی، این بازی برایم مثل شکست بود.«

 درس کوالکوويچ
 به مدعيان اخالق ورزش 

هر چ��ه ایرادهاي فن��ي به ایگ��ور کوالکووی��چ وارد باش��د و برخي 
کارشناسان منتقد کیفیت فني او باشند، اما واکنش همراه با ناراحتي 
و شرمندگی اش نس��بت به درگیری های دس��ت پایاني بازي ایران و 
کره جنوبي در نیمه نهایی قهرماني آس��یا جاي تحسین دارد و بیانگر 
این اس��ت که براي ای��ن مرب��ي مونته نگرویی ارزش ه��ای اخالقي و 
انساني جایگاه باالتري نسبت به قهرماني دارد و این مربي نمی خواهد 
تیمش به هر قیمتي در یک مسابقه پیروز شود. واکنش کوالکوویچ در 
شرایطي بود که تیم کشورمان توانست در این مسابقه پیروز شود، اما او 
معتقد بود که این پیروزي با توجه به درگیري بازیکنان دو تیم برایش 

به یک شکست می ماند.
نوع مواجهه کوالکوویچ با ناهنجاری های اخالقي که فضاي ورزش را آلوده 
می کند، یک درس بزرگ برای مربیان و مدیران ورزش کشورمان است. 
در ورزش ایران چنین درگیری هایی کم پیش نیامده است. درگیري ها 
و تنش هایی که از داخل زمین حتي به سکوها نیز کشیده و سبب شده 
فضاي استادیوم ها و سالن های ورزشي متشنج و به جنجال کشیده شود. 
نمونه اتفاقات ست پایاني بازي ایران و کره جنوبي، در همین لیگ والیبال 
بارها در فصل های گذشته تکرار شده است و بازیکنان با مشت و لگد و 
فحاشي از خجالت یکدیگر درآمده اند یا همین جنجال های ورزشگاه های 
فوتبال در ماه های پایاني فصل گذشته که حتي کشته هم بجا گذاشت، 
نمونه هایی از روي زش��ت ورزش اس��ت که با ش��عارهایي که در باب 

اخالق مداری و جوانمردي در ورزش داده می شود، تناسبی ندارد.
نکته قابل تأمل نوع مواجهه مربیان و تصمیم گیرندگان با چنین اتفاقاتي 
است. در حالي مربی ای مثل کوالکوویچ از یک درگیري نسبتاً کوچک 
که روح ورزش را لکه دار کرده، ابراز ناراحتي عمیق می کند که نمونه های 
چنین واکنش هایی را در بین مدیران و مربیان رشته های مختلف که با 
چنین حواشي روبه رو شده اند، کمتر مشاهده کرده ایم. همواره هر طرف 
درگیري قیافه ای حق به جانب به خود گرفته و در واکنش به حواش��ي 
غیرورزشی که پیش آمده اس��ت به دنبال توجیهاني براي پاک کردن 

صورت مسئله و موجه جلوه دادن چنین واکنش هایی بوده است.
چنی��ن مواجه��ه ای ب��ا بی اخالقی ه��ا در ورزش ای��ران به ن��وع نگاه 
دست اندرکاران به ورزش برمی گردد. سال هاست که ورزش ایران گرفتار 
نتیجه گرایي و توجه یک وجهي به ورزش قهرماني است. چنین رویکردي 
سبب شده مدیران وزارت ورزش، کمیته ملي المپیک، فدراسیون ها و 
باشگاه ها بیشتر از هر چیزي در یک رقابت ورزشي به دنبال کسب نتیجه 
و رفتن روي سکو باشند. چنین اولویت هایی سبب شده توجه به گسترش 
اخالق مداری و ارزش ها در ورزش قهرماني فراموش شود و تنها چیزي 
که از مربیان خواسته می شود نتیجه گرایي صرف است و مسائل اخالقي 

و تربیت ورزشکاران بااخالق در حاشیه قرار می گیرد.
نگاه تزئیني به اخ��الق در ورزش زمینه ای را فراه��م می کند که یک 
ورزش��کار، یک مربي یا یک مدیر تنها کاپ یا مدال قهرماني را نشانه  
موفق بودنش بداند تا در این راه ارزش های اخالقي جایي نداشته باشند، 
به خصوص که در ورزش ایران همواره یک قهرمان بر یک پهلوان ترجیح 
داده می شود و ورزشکاري که یک کار بزرگ اخالقي انجام داده باشد، 
همیشه حرکتش زیر سایه موفقیت های ورزشکاراني که روي سکوي 
قهرماني می روند، پنهان می ماند و کمتر مورد توجه قرار می گیرد. چنین 
رویکردي شرایطي را فراهم می آورد که رسیدن به موفقیت در ورزش 
به هر قیمتي مورد توجه قرار  گیرد تا زیر پا گذاشتن ارزش های اخالقي 
براي کسب مقام قهرماني توجیه شود و گسترش  ناهنجاري ها و از بین 

رفتن روح جوانمردي در ورزش را به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطي نوع واکنش کوالکوویچ به درگیري برخي بازیکنانش 
در جریان بازي نیمه نهایی با کره جنوبي یک کالس اخالق براي ورزش 
ایران است و مقایسه آن با رفتار مربیان و مدیران ورزش کشورمان در 
مواجهه با چنین حواشي ای نش��ان می دهد که چقدر از ایده آل هاي 
انس��اني در ورزش دور ش��ده ایم و در مس��یر باطلي قدم گذاشته ایم، 
مسیري که با روح ورزش در تضاد است. اگرچه نمی توان منکر حضور 
برخي ورزش��کاران اخالق مدار و پهلوان در ورزش ایران بود، اما وقتي 
چنین مسائلي براي متولیان ورزش از کمترین درجه اهمیت برخوردار 
است و همواره به حاشیه ها و کارنامه فني بها داده می شود، نمی توان 
انتظار داش��ت که روح حاک��م بر ورزش ای��ران نه رنگ م��دال، بلکه 

ارزش های اخالقی باشد.
حال با توجه به درس��ي که کوالکوویچ به ورزش کشورمان داد، متولیان 
ورزش باید ب��ا تجدیدنظر در اولویت ه��ا، ارزش های اخالق��ي و تربیت 
ورزش��کاران را س��رلوحه برنامه هایش��ان قرار دهند و به چنین مسائلي 
تنها نگاه ابرازي و ش��عاري نداشته باش��ند و در عمل نیز نشان دهند که 
اخالق مداری در ورزش نسبت به سکوهاي قهرماني ارزش بیشتري دارد.

رئالي ها زيدان را نمي خواهند!

نوير – ترشتگن  شبيه مسي - رونالدو
در روزهای اخیر       فوتبال
ق��رار  بح��ث 
گرفتن مانوئل نویر یا مارک آندره تراشتگن در 
ترکیب ژرمن ها ب��ه موضوع مه��م و جنجالی 
فوتبال آلمان تبدیل شده و تقریباً همه در این 
رابطه اظهارنظر کرده اند. ب��ا واکنش طرفین، 
بحث به اوج خود رس��یده و برخ��ی معتقدند 
مانوئل نویر الیق حضور در ترکیب اصلی است و 
بعضی نیز مارک آندره تراشتگن را در این رابطه 
محق می دانند. ایلکای گوندوغ��ان اما معتقد 

است که فوتبال آلمان باید از به وجود آمدن این 
رقابت رضایت داشته باشد. هافبک سابق فوتبال 
آلمان می گوید: »از نظر من هم مانوئل نویر و هم 
مارک آندره تراشتگن دو دروازه بان بزرگ و در 
سطح جهانی هستند. این یک مشکل خوشایند 
و شیک برای تیم ملی آلمان است. پس ما باید 
به جای راه انداختن یک جنجال بزرگ از حضور 
این دو س��نگربان در فوتبال آلمان خوشحال 
باشیم. رقابت این دو مانند رقابت لیونل مسی و 

کریستیانو رونالدو است.«

جدایی طلبی کاتاالن ها از اس��پانیا 
فريدون حسن

      فوتبال اروپا
مسئله  پنهاني براي عالقه مندان به 
فوتبال نیست. موضوعي که همواره با 
ریزه کاری های خاصي از سوي بارسا دنبال شده است، اما سران باشگاه 
در نظر دارند براي فصل آینده این مسئله را علنی تر از گذشته مطرح 
کنند. مسئله ای که با رونمایي از طرح لباس فصل آینده بارسا رسانه ای  
شده است. روزنامه اسپورت کاتالونیا در خبری اختصاصی از پیراهن 
فصل آینده بارسا رونمایی کرد. پیراهنی که از لباس 100 سال پیش 
بارسلونا الهام گرفته شده اس��ت. زمانی که از آن به عنوان آغاز عصر 
طالیی بلوگرانا یاد می شود. پیراهنی با س��ه خط راه راه به رنگ های 
همیشگی آبی و اناری که بین آنها خط های نازکی به رنگ زرد قرار گرفته 
و این پیراهن را جنجالی کرده، چراکه رنگ زرد به سمبل جدایی طلبی 
ایالت کاتالونیا اشاره دارد و از آن به عنوان نماد استقالل یاد می شود. 
اسپورت مدعی است یوسپ ماریا بارتومئو، رئیس باشگاه و گروهی 
کم شمار از مدیران ارشد بارس��لونا این طرح را چند ماه پیش تأیید 

کرده اند و در دومین هفته ماه سپتامبر در جلسه ای با دیگر مدیران 
باشگاه و نمایندگانی از کمپانی هایی که فروش پیراهن بارسا را به عهده 
دارند، برای سال 2021-2020 این طرح را با آنها در میان گذاشته اند. 
اسپورت مدعي است  واکنش ها و بازخوردهای طرح جدید بسیار مثبت 
بوده و انتظار می رود مردم شهر بارسلونا با توجه به تنش های سیاسی 
سال های اخیر بین کاتالونیا و دولت مرکزی اسپانیا به آن اقبال زیادی 
نشان دهند. مهم ترین شباهت طرح جدید لباس بارسا با پیراهن یک 
قرن پیش این تیم سه نوار پهن به رنگ های اصلی باشگاه است. کسانی 
که این طرح را مشاهده کرده اند از آن به عنوان گرانابلو یاد کرده اند، 
چراکه رنگ اناری در این لباس بر رنگ آبی غالب است. این در حالی 
است که پیراهن های بارسا معموالً لقب بلوگرانا یعنی آبی واناری را 
یدک می کشند، اما مهم ترین تفاوت این لباس با پیراهن 100 سال 
پیش خطوط باریک زردرنگی است که در این لباس حک شده است. 
یکی دیگر از نکات جالب پیراهن جدید بارسا این است که قسمت جلو 

و پشت آن کامالً یکسان است و با هم تفاوتی ندارد.

 پيراهن جدايي طلبي 
بر تن بارسا

نتای��ج ضعیف رئ��ال در اللی��گا و لیگ 
حامد قهرماني

      چهره
قهرمانان اروپا باعث شده نگاه ها نسبت 
به مرد فرانسوي محبوب سانتیاگو برنابئو 
عوض شود و جالب اینجاست که هواداران ترجیح می دهند در 
بازگشت به عقب مورینیو، س��رمربي پرتغالي سابق رئال 
دوباره به نیمکت این تیم برگردد. هواداران رئال مادرید در 
نظرسنجی مارکا به صورت واضح و آش��کار به بازگشت 
آقاي خ��اص رأی دادند تا حاال زیدان بیش��تر از قبل 
خطر اخراج و پای��ان همکاري دوطرفه ب��ا رئال را 
احساس کند و از بازگش��ت دوباره پشیمان باشد.   
۴۴ درصد طرفداران ترجیح می دهند جایگزین 
احتمالی زیدان مورینیو باش��د. ماس��یمیلیانو 
آلگری با کسب 23 درصد آرا، رتبه دوم را به خود 
اختصاص داد و رائول گونسالس با 21 رأی در 
جایگاه سوم قرار گرفت. بازگشت مورینیو پس 
از شش سال و نیم به سانتیاگو برنابئو اتفاقی 
نیست که هواداران و باش��گاه نسبت به آن 
بی تفاوت باشند. البته سرمربی پرتغالی این 
ش��انس را بررس��ی نمی کند. او در آخرین 
اظهاراتش به شبکه ۴ اسپانیا گفته است: 
»دوس��ت ن��دارم هدای��ت رئال مادرید را 
برعهده بگیرم، چون این تیم س��رمربی 
دارد. زی��دان یک س��رمربی معمولی در 

تاریخ باشگاه رئال مادرید نیست.«

 انتقاد نیکخواه بهرامی و معروف
از بی توجهی مسئوالن وزارت

بی محلی به بسکتبال، بالتکليفی واليبال!
بی توجهی مس��ئوالن ب��ه ورزش قهرمانی تنها مختص ب��ه یک یا دو 
رشته نیست. سوءمدیریت و نادیده گرفتن رشته های مدال آور، موفق 
و البته المپیکی انتقادی است که بارها از س��وی ورزشکاران و مربیان 
مطرح شده است و همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اظهارنظرها، صمد 
نیکخواه بهرامی و سعید معروف کاپیتان های تیم های ملی بسکتبال و 

والیبال از تبعیض ها و رها کردن رشته ها به حال خود گالیه کردند. 
  رفتارهای ضدونقیض

تیم ملی بسکتبال پس از پشت سر گذاشتن پروسه ای  طوالنی و سخت 
موفق شد در جام جهانی چین سهمیه المپیک بگیرد. بسکتبالیست های 
کشورمان با کادر فنی ایرانی در حالی به این موفقیت دست یافتند که چین 
رقیب اصلی ما در قاره کهن حسرت گرفتن سهمیه مستقیم بازی های 
المپیک به دلش ماند. با در نظر گرفتن این شرایط انتظار می رفت استقبال 
خوبی از تیم مهران شاهین طبع در فرودگاه شود. بی توجهی مسئوالن به 
این مسئله نکته ای  بود که نیکخواه بهرامی دیروز در برنامه ای  تلویزیونی به 
آن اشاره کرد: »در داخل ایران بسکتبال مهم نیست. البته شرایط کشور را 
درک می کنیم، اما اگر مقایسه کنیم درصورتی که تیم دیگری به المپیک 
صعود می کرد توجه بیشتری  می شد. درست است که کمیته ملی المپیک، 
فدراسیون و وزارت ورزش حمایت خود را دارند، اما رفتارهای ضد و نقیضی 
وجود دارد.« کاپیتان تیم ملی بسکتبال در ادامه صحبت هایش در خصوص 
توقعات اندک ملی پوش��ان اظهار داش��ت: »توقع خاصی نداریم، بچه ها 
بدون توقع بازی می کنند و از همه چیزشان به خاطر کشور و پرچم شان 
می گذرند. پوشیدن پیراهن تیم ملی همیشه افتخار است و تا این را تجربه 
نکنید نمی دانید که چقدر لذت بخش است که به عنوان نماینده کشور در 
یک میدان بین المللی می جنگید تا پرچم کشورتان را باال ببرید و مردم را 
شاد کنید. این افتخاری است که با هیچ چیز و هیچ رقمی قابل مقایسه 
نیست، اما حضور و حمایت مسئوالن باعث دلگرمی است تا بچه ها احساس 
کنند زحمات و تالش شان دیده می شود. اینکه ملی پوشان احساس کنند 
مهم هستند، در زمین بازی نمودش را می بینید که بچه ها با اعتماد به نفس 

بیشتری بازی می کنند.«
  تقدیم به مردم

صمد نیکخواه بهرامی ابراز امیدواری کرد در یک سال باقی مانده تا بازی های 
المپیک حمایت ها از بسکتبال ملی افزایش یابد: »انتقادات ادامه دارد، اما با 
توجه به اینکه تیم به المپیک راه پیدا کرده، منطقی تر و نظرات عوض شده 
است. همه باید به تیم کمک کنیم. حضور در المپیک افتخار بزرگی است و 
ما یک سال فرصت داریم تا به المپیک برویم و مسابقات لیگ شروع تالش 
تیم برای ورود به المپیک است. صعود به المپیک را به مردم تقدیم می کنیم. 
امیدوارم ورزشی ها و بسکتبال دوستان خوشحال شده باشند. از بازیکنان 
و کادر فنی تشکر فراوان داریم و امیدوارم در المپیک حمایت صددرصدی 

داشته باشیم و نتیجه خوبی بگیریم.«
   فدراسیون بی دروپیکر

بالتکلیفی مدیریتی چالشی است که والیبال ایران ماه هاست از آن رنج 
می برد. پس از آنکه ضیایی به دلیل بازنشستگی مجبور شد از صندلی 
ریاست این فدراسیون دس��ت بکشد، والیبال کش��ورمان همچنان با 
سرپرس��ت اداره می ش��ود. وزارت ورزش به دالیلی نامعلوم بارها زمان 
ثبت نام مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال را به تعویق انداخته است. 
این بالتکلیفی درست در سال منتهی به المپیک دامن والیبال را گرفته 
و با اینکه ثبت نام کاندیداها آغاز ش��ده، اما س��عید معروف پس از بازی 
ایران – کره جنوبی از شرایط حاکم بر فدراسیون انتقاد کرد. کاپیتان تیم 
ملی در خصوص بالتکلیفی والیبال گفت: »راهکاری نیست، فدراسیون 
والیبال به قدری بی دروپیکر اس��ت که نباید از آن انتظار کاری داشت. 
جنگ بر س��ر صندلی ریاست اس��ت و همه به دنبال پوزیشن هستند. 
می خواهیم به مس��ابقات جام جهانی برویم، اما رئیس نداریم. از چنین 

فدراسیون بی دروپیکری نباید راهکار خواست.« 
تأثیر منفی بالتکلیفی مدیریتی بر تیم ملی انتقاد دیگر معروف بود: »همه 
بازیکنان تحت فشار هستند و تنها بازیکنان و کادر فنی تالش می کنند 
و کسی به فکر تیم  ملی نیست. حرف زیاد است و در این مورد می توانم 
سه ساعت حرف بزنم، اما کسی به فکر نیست. مجبوریم سرها را پایین 
بیندازیم و اگر بردیم نوش جان بازیکنان و اگر باختیم فدای سرشان. تا 
االن هم بدون هیچ  چشمداش��تی بازی کردیم و این شعار نیست. تنها 
به عشق مردم ایران بازی می کنیم. در فدراسیون والیبال کسی به فکر 

نیست، با این حال بازیکنان بدون هیچ چشم داشتی تالش می کنند.«

دربی اول بازی آخر بعضی ها!


