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 جشن قهرماني 2بازیکن لسترسیتی 
با پرچم فلسطین

حمالت وحشيانه مزدوران رژيم صهيونيستي به مردم و كودكان بي گناه غزه 
در روزهاي اخير، تصاوير غم انگيز و بهت آوري را از خوي جنايتكارانه اشغالگران 
قدس ثبت كرده است، جنايتي كه سبب شده در روزهاي اخير بسياري از 
بازيكنان مطرح دنياي فوتبال به اشكال مختلف به حمايت از مردم فلسطين 
بپردازند، مانند اتفاقي كه بعد از ديدار چلسي برابر لسترسيتي رخ داد. وزلي 
فوفانا و حمزه چودوري، دو بازيكن تيم لسترسيتي بعد از غلبه بر چلسي و 
فتح جام حذفي فوتبال انگليس، پرچم فلسطين را در حمايت از مردم غزه 
در دست گرفتند و در مقابل دوربين ها نمايش دادند. همچنين اريك كانتونا، 
اسطوره فوتبال فرانسه نيز كه هميشه در مورد مسائل غيرفوتبالي صاحب نظر 
بوده به كشتار بي رحمانه افراد بي گناه واكنش نشان داده و خبر از تشكيل 
كمپيني براي كمك به مردم فلسطين داده است. كانتونا در صفحه خود با 
پوشيدن لباس��ي نمادين در حمايت از مردم فلسطين نوشت: »اميدوار به 

جمع آوري كمك براي واكنش اضطراري جامعه پزشكي به غزه.«

 دنيا حيدري

سعيد احمديان

آلگري،لوورائولگزينههاينيمكتكهكشانيها
روزشمار پایان كار زیدان در رئال

زيدان واپسين روزهاي حضور خود در رئال را سپري مي كند و همين مسئله بازار 
شايعات در خصوص جايگزين زيرو در جمع كهكشاني ها را داغ كرده است.

شكست 2 بر صفر برابر چلسي در ليگ قهرمانان و عدم صعود رئال به فينال 
اين رقابت ها مانند تير خالصی بود براي زيدان. خبر جدايي قريب الوقوع 
سرمربي كهكش��اني ها در پايان فصل، خبري اس��ت كه اين روزها اكثر 
رسانه هاي مطرح دنيا روي آن زوم كرده اند. خبري كه صحبت هاي زيدان 

در كنفرانس خبري پيش از بازي با بيلبائو نيز به منزله تأييد آن بود. 
    

رئال و بارسا، دو رقيب س��نتي الليگا اين روزها شرايط يكساني را پشت سر 
مي گذارند. هر دو از ليگ قهرمانان اروپا حذف شده اند و شانس زيادی براي 
باال بردن جام قهرماني الليگا نيز ندارند و هر دو نيز در مسير تغييراتي جدي 
براي سال آينده قرار دارند. از نيمكت مربيان گرفته تا نفراتي كه قرار است فصل 
آينده اين تيم را در رقابت هاي الليگا همراهي كنند، اما مهم ترين مسئله ای كه 
اين روزها رئال را در صدر اخبار رسانه هاي دنيا قرار داده، نه فاصله دو امتيازي 
اين تيم با اتلتيكوی صدرنشين كه داستان جدايي زيدان است. مربي كه گفته 
مي شود با شاگردانش نيز خداحافظي ضمني داشته و شايعه  پايان كارش با رئال 

با پايان فصل را پيش از بازي با بيلبائو نيز به نوعي تأييد كرده است.
    

تاريخ گويي باز هم براي زيدان در حال تكرار شدن است. سه سال پيش نيز 
زيدان به شكلي غيرمنتظره از جمع سفيدپوش��ان مادريدي جدا شد و حاال 
اين بار هم گفته مي شود او بعد از پشت سر گذاشتن فصلي سخت با كهكشاني ها 
قصد جدايي دارد. هرچند زيدان هرگز طي ماه هاي اخير در خصوص آينده اش 
شفاف سازي نكرده، اما طبق ادعاي تله مادريد تصميم زيزو براي جدايي از رئال 
ناگهاني نيست. او از مدت ها قبل با سنجيدن همه جوانب به اين نتيجه رسيده 
كه استعفا بهترين كار است. حال آنكه هنوز يك سال از قراردادي كه با رئال 
بسته باقي مانده است! در همين راستا روزنامه ماركا مي نويسد، زيدان كه فصل 
سختي را با رئال پشت سر گذاشته بعد از بازي برابر سويا تصميم خود را قطعي 
كرد و آن را با شاگردانش نيز در ميان گذاشت و حاال بازيكنان رئال هم مي دانند 

كه اين مربی تنها تا پايان فصل روي نيمكت اين تيم مي نشيند. 
    

البته سرمربي فرانسوي سفيدپوشان مي گويد كه قصد فرار از مسئوليت به 
دليل پيچيدگي شرايط را ندارد، اما در عين حال تأكيد مي كند كه در رئال 
بيشتر از يك روز را نمي توان پيش بيني كرد. اما آنچه مسلم است جدايي اين 
مربي از جمع كهكشاني ها قطعي به نظر مي رسد، خصوصاً كه زمزمه هاي 
بسياري نيز در خصوص جايگزين او بر سر زبان ها افتاده است. اما در اين 
وانفسا مهم ترين مسئله براي هواداران رئال اين است كه چه كسي بعد از 

زيدان سكان هدايت اين تيم را به دست مي گيرد؛ رائول، لو يا آلگري؟
    

رائول گونزالس، اسطوره رئال مادريد كه مدتي است سرمربيگري را آغاز 
كرده و نتايج خوبي هم با جوانان اين تيم كسب كرده يكي از گزينه هايي 
است كه گفته مي شود ممكن است به جاي زيرو سكان هدايت سفيدپوشان 
را به دست بگيرد. رائول توانسته با عبور از پلي آف، تيم جوانان رئال مادريد 
را به سگوندا ديويژن )سطح دوم فوتبال اسپانيا( برساند و همين عملكرد 
خوب او باعث شده در صورت جدايي زين الدين زيدان از رئال مادريد در 
پايان فصل، از گزينه هاي اصلي رئال باشد. فابريتزيو رومانو از اسكاي اما 
مدعي است كه پرز، رئيس باشگاه رئال مادريد كه سه سال پيش نتوانست 
نظر مثبت آلگري را براي نشستن روي نيمكت اين تيم بگيرد بار ديگر با او 
وارد مذاكره شده و اين بار ديگر درصدد گرفتن جواب مثبت اين مربي است. 
هرچند كه برخي نيز از لو به عنوان يكي از گزينه هاي جايگزيني زيدان نام 
مي برند. گفته مي شود يواخيم لو كه اخيراً اعالم كرده در تابستان پيش رو 
پس از مسابقات يورو به حضور ۱۵ ساله اش در تيم ملي فوتبال آلمان به 
عنوان سرمربي پايان خواهد داد و ممكن است به مربيگري در رده باشگاهي 
بازگردد از جمله نفراتي است كه مديران رئال روي او براي نشستن روي 
نيمكت اين تيم نظر دارند. پرز همواره اين مربي آلماني را تحسين كرده 
و نسبت به حضورش روي نيمكت كهكشاني ها عالقه مند بوده و همين 
مسئله شانس زيادي براي حضور لو در جمع كهكشاني ها ايجاد كرده است. 
اما هنوز به زعم برخي شانس رائول براي به دست آوردن عنوان سرمربيگري 
اين تيم بيش از سايرين است، به طوري كه نشريه ماركا مدعي شده كه 
با وجود مربيان كاركشته اي مانند يواخيم لو و ماسيميليانو آلگري و حتي 
كارلو آنچلوتي در فهرست گزينه هاي رئال مادريد براي جانشيني زيدان، 

اين رائول گونزالس است كه بيشتر از همه شانس هدايت اين تيم را دارد.

ناهنجاري هاي ورزشي با شعار حل نمي شود
خش��ونت در فوتبال ب��ا توجه ب��ه ذات آن 
امري گريزناپذير است، اما برخي از رفتارها 
به ش��خصيت بنيادي ف��رد و گذش��ته او 
بازمي گردد. براي بررسي يك رفتار بايد به 
گذشته بازگرديم، گذشته اي كه شاكله اصلي 
شخصيت فرد در آن ش��كل مي گيرد. اين 
شخصيت در برخي مواقع موجب شكل گيري 
رفتارهايي خواهد شد كه منجر به ناهنجاري 
ورزشي مي شود. برخي از بازيكنان در يك 
شرايط سخت پرورش يافته اند و اكنون در 
سطح بااليي از رفاه قرار گرفته اند و اين موجب دوگانگي شخصيتي مي شود. 
البته رفاه زياد نمي تواند شخصيت بنيادي فرد را براي هميشه تحت تأثير قرار 
دهد و بن مايه هاي شخصيتي افراد در بدترين حالت ظهور و بروز پيدا مي كند. 
همچنين شخصيت بازيكن به تنهايي در رفتارهاي او تأثيرگذار نيست. در 
واقع فوتبال يك ورزش گروهي است كه هيجان آن نيز بر رفتار افراد تأثير 
زيادي دارد. ِعرق تيم، تالش براي رسيدن به پيروزي و گريز از شكست از ديگر 
داليلي است كه موجب بروز برخي درگيري ها در زمين فوتبال مي شود و اين 
تنها مختص ايران نيست و در كشورهاي صاحب سبك نيز ديده مي شود. 
برخي تصور مي كنند كه با داد و بيداد يا اعمال خشونت بر تصميم قاضي تأثير 
مي گذارند و اين رفتار ناپسند ريشه در برخي اتفاقات جامعه دارد. بازيكنان نيز 
از بستر اين جامعه برخواسته اند، اما واقعيت اين است كه قانون مداري بهترين 
روش براي ايجاد نظم است و نظم موجود در زمين فوتبال از الزامات رسيدن 
به نتيجه به شمار مي رود. فرهنگ اقيانوسي بي پايان است كه بايد آن را در 
بخش هاي مختلف مورد واكاوي قرار دهيم. نمي توانيم بگوييم فرهنگ سازي 
و اقدام عملي انجام ندهيم. اقدام عملي در حوزه فرهنگ س��ازي در ورزش 
مي تواند به بسياري از ناهنجاري ها پايان دهد، اما چگونگی پياده كردن اين 
اقدامات مهم اس��ت. براي ايجاد نظم در محيط ورزشي كارگروه هايي الزم 
است كه بتواند ابتدا ريشه اين مشكالت را بيان كند، بعد براي درمان آن نسخه 

بپيچد، ناهنجاري هاي ورزشي را نمي شود با شعار حل كرد.

جاهدي دومین پاروزن ایران در پارالمپیك توكیو

آغاز توسعه ورزش همگاني و قهرماني از مدارس
توجه به ورزش      خبر
و  م�����دارس 
آموزشگاه ها از جمله مس��ائلي است كه هميشه با 
شعار هاي زيبا و ترسيم اهداف بلندمدت همراه بوده 
و البته همواره مورد غفلت مسئوالن ورزش كشور 
قرار گرفته اس��ت. حاال اما به نظر مي رسد رئيس 
كميته ملي المپيك قصد دارد با شكستن اين تابو 
حركت جديدي را آغاز كند. سيدرضا صالحي اميري، 
رئيس كميته ملي المپيك در مراسم اختتاميه طرح 
كنترل وزن و چاق��ي دانش آموزان)كوچ(، با بيان 

اينكه آموزش و پرورش كاركرد ورزش��ي هم دارد، 
اظهار كرد: »توس��عه ورزش قهرماني و همگاني از 
آموزش و پرورش آغاز مي شود. نقطه استعداديابي 
براي ورزش قهرمان��ي و نقطه آغاز ب��راي ورزش 
همگاني و آموزش تخصص��ي در همه حوزه هاي 
ورزش است. از همه مهم تر آموزش و پرورش كاركرد 
فرهنگي دارد؛ شخصيت س��ازي، هويت س��ازي، 
الگودهي سبك زندگي، درك ارزش ها و اخالقيات، 
شناخت فرهنگ و تمدن زبان فارسي و معرفت جويي 

از كاركردهاي فرهنگي اين نهاد است.«

كشمكش هاي جودو ايران تمامي 
فريدون حسن

      بازتاب
ندارد. پس از آنكه ج��ودوكاران 
ايران با ش��نيدن خبر رفع تعليق 
خود را آماده حضور در رقابت هاي بين المللي مي كردند، خبر دوباره 
تعليق جودو ايران مانند آب س��ردي بود كه تمام ش��ور و ش��وق 
ورزشكاران اين رشته و رؤياهاي آنها را به باد داد.  شكايت برخي از 
چهره هاي خودفروخته جودو كشور از فدراسيون، آن هم به سبب 
عدم رويارويي با نمايندگان رژيم غاصب صهيونيس��تي باعث شد 
فدراسيون جهاني حكم به تعليق فدراسيون ايران بدهد. حكمي كه 
با شكايت فدراس��يون ايران به دادگاه CASشكسته شد، اما عدم 
پيگيري درس��ت و اطمينان بيهوده به رأي صادر شده كه چندان 
محكم نبود باعث شد فدراسيون از سوي كميته انضباطي فدراسيون 
جهاني با يك محروميت قطعي چهار ساله روبه رو شود.  فدراسيون 
جودو كه يك بار موفق ش��ده رأي ص��ادره و ظالمان��ه عليه جودو 
كشورمان را بشكند باز هم عزم خود را جزم كرده تا با طرح شكايت به 

دادگاه بين المللي اين تحريم را رفع كند. به همين منظور مسئوالن 
فدراسيون طي هماهنگي هاي الزم و جلسات مشترك با مسئوالن 
وزارت ورزش، كميته ملي المپيك و مشاوره با وكالي مجرب ورزش 
به اين نتيجه رسيدند كه در فرصت باقي مانده براي احقاق حق قانوني 
جودو ايران باز هم در دادگاه حكميت ورزش بر عليه اين رأي كميته 
انضباطي فدراسيون جهاني جودو كه غيرمنطبق با موازين حقوقي 
است، پرونده اي تشكيل دهند.  در پرونده شكايت قبلي ديپلماسي 
ورزشي ايران با شكستن رأي تعليق نامحدود با پيش شرط ذكر شده 
از سوي فدراسيون جهاني و هجمه هاي تخريب گرايانه شبكه هاي 
معاند و افراد مغرض، پيروزي بزرگ��ي را رقم زد و حاال هم مي توان 
اميدوار بود كه دوباره اين پيروزي نصيب جودو ايران شود. يكي از 
داليل دادگاه بين المللي در تحريم دوباره جودو ايران، مسئله مشخص 
نبودن زمان تعليق بود كه اين بار با توجه به اعالم محروميت چهار 
ساله و زمان آغاز و پايان آن اين بهانه هم گرفته شده و اميد مي رود با 

پيگيري های الزم محروميت جودو ايران برداشته شود.

ايراندوبارهشكايتكرد

امید به رفع تعلیق جودو

با موفقيت اسالم جاهدي، 
حامد قهرماني

    چهره
قايق��ران پارالمپيك��ي 
كش��ورمان در كسب 
س��هميه حضور در پارالمپيك توكيو تعداد قايقرانان 
كشورمان در اين رويداد بزرگ به دو نفر رسيد. جاهدي 

با توجه به قانون حضور سه قاره در هر ماده پارالمپيك و 
قرار گرفتن در جايگاه نخس��ت آس��يا، ج��واز حضور در 

پارالمپيك را كسب كرد. رقباي اسالم جاهدي كه باالتر از او 
قرار گرفتند از قاره هاي امريكا و اروپا هس��تند و طبق اين 
قاعده، جاهدي موفق به كس��ب س��هميه پارالمپيك در 
كالس VL2 شد. جاهدی پس از كسب اين موفقيت گفت: 
»حريفان بسيار سرسخت و قدر بودند و اين نشان دهنده 
سختي رقابت برابر حريفان است كه در تالشم با تمرينات 
مس��تمر و برنامه ري��زي مناس��ب بتوانم در مس��ابقات 
پارالمپيك توكيو گوي سبقت را از آنها بربايم. در صورت 
حمايت واقعي و آرامش خاطر با انجام تمرينات سخت به 
طور حتم مي توانم مدال مسابقات پارالمپيك را كسب كنم 
و اميدوارم اين وعده ام در توكيو عملي شود و به اين آرزوي 
ديرينه ام برس��م.« پيش از جاهدي و در سال ۱۳۹۸ شهال 
بهروزي راد توانس��ته بود با كس��ب عن��وان نايب قهرماني 
مسابقات مجارستان سهميه پارالمپيك توكيو را از آن خود 
كند. بهروزي راد از جمله ش��انس هاي كسب مدال در 

پارالمپيك توكيو محسوب مي شود. 

امان اهلل قرايي مقدم

جامعه شناس و كارشناس 
حوزه رفتارشناسي

معادله صعود پیچیده  شد
با انصراف قطعي كره ش��مالي از حضور در رقابت ه��اي مقدماتي جام 
جهاني و جام ملت هاي آسيا، معادالت تمامي گروه ها به هم خورد. به 
نظر مي رسد با حذف نتايج كره شمالي، ديدارهاي گروه H ادامه يابد. با 
توجه به اينكه تيم هاي صدرنشين هشت گروه به صورت مستقيم راهي 
مرحله بعد مي شوند، از ميان هشت تيم ديگري كه در گروه هاي شان 
دوم مي شوند، چهار تيمي كه بيش��ترين امتياز را داشته باشند، راهي 
مرحله اصلي مقدماتي جام جهاني خواهند شد. با توجه به نتايجي كه 
تا االن به دست آمده درباره چهار تيم دوم برتر هشت گروه، عمان يكي 
از شانس ها محسوب می ش��ود، اگر فلس��طين در گروهش آخر شود، 
ازبكستان شانس بااليي براي صعود دارد. وضعيت لبنان نيز براي صعود 
بسيار مناسب است. چين نبايد از عربستان امتياز بگيرد، اگر ايران برابر 
عراق مساوي كند، ممكن است شاگردان اسكوچيچ با قرار گرفتن در 
رده دوم با چين و يك تيم از ميان اردن يا كويت ۱0 امتيازي شوند و كار 

به تفاضل گل براي معرفي يكي ديگر از چهار تيم برتر دوم برسد. 

پرداخت های میلیاردی از جیب هواداران
زياده خواهي هاي ش��ان تمامي ندارد و به هر بهانه اي شده كاسه شان را 
جلوي مردم مي گيرند، اگر چند وقت پيش باشگاه استقالل با اعالم شماره 
حساب از هوادارانش خواست كه براي پرداخت قراردادهاي ميلياردي 
بازيكنان دست در جيب ش��ان كنند، ديروز هم نوبت رقيب سنتي شان 

پرسپوليس بود كه دست شان را جلوي طرفداران خود دراز كنند. 
ديروز ابراهيم شكوري، معاون باشگاه پرسپوليس در گفت وگويي كه با برنامه 
تهران ورزشي راديو داشت بر سر هواداران منت گذاشته و گفته است كه با 
توجه به موفقيت هايي كه در آسيا و ليگ به دست آورده اند، قرارداد بازيكنان 
را بايد در شأن بازيكنان باال ببرند و حاال هم كه حساب باشگاه خالي است و 
خبري از بودجه دولتي مثل گذشته نيست، اين هواداران هستند كه بايد جور 
قراردادهاي بي ضابطه را بكشند و به باشگاه كمك كنند. البته به گفته شكوري 
چند وقت ديگر هم حكم شكايت كالدرون مي رسد و هواداران بايد كمك كنند 

تا جريمه سرمربي آرژانتيني هم پرداخت شود!
اين اولين بار نيست كه مسئوالن دو باشگاه دولتي استقالل و پرسپوليس 
هزينه هاي بي ضابطه ش��ان را مي خواهن��د از جيب ه��واداران بردارند. 
سال هاست اين دو باشگاه دست ش��ان به صورت غيرمستقيم در جيب 
مردم است و هزينه قراردادهاي چندده ميلياردي فوتباليست هاي شان 
و جريمه هاي افتضاحات مديريتي شان كه با شكايت خارجي ها آشكار 
مي شود از بيت المال پرداخت مي شود، از جيب همان هواداراني كه اينطور 
طلبكارانه معاون جوياي نام باشگاه پرسپوليس در مصاحبه راديويي خود 
به آنها هشدار مي دهد كه چند روز ديگر بايد خودشان را براي كمك به 

باشگاه براي پرداخت پول قرارداد كالدرون آماده كنند!
سال هاست كه مديران دولتي و هزينه ساز استقالل و پرسپوليس كه هنر 
درآمدزايي ندارند، چشم شان به بودجه دولتي و جيب هواداران است و 
هزينه سوء مديريت ها و بلندپروازي هاي بدون پشتوانه شان را از بيت المال 
طلب مي كنند، آن هم با مقايس��ه غلط و پوپوليس��تي كه با كشورهاي 
عربي انجام مي دهند، مانند مقايس��ه اي كه ديروز اين بار از زبان معاون 
پرسپوليس تكرار شد و او با باال آوردن چوب پيشنهادهاي تيم هاي عربي 
به بازيكنان تهديد كرد اگر دولت بودجه ندهد يا هواداران دست در جيب 

نكنند، پرسپوليس چند بازيكن تأثيرگذارش را از دست مي دهد. 
برخی مديران دولت��ي فوتبال كه با رانت و رابطه پس��ت گرفته اند با به 
رخ كش��يدن هزينه هاي چندصد ميلياردي يك تيم عربي براي جذب 
تنها يك بازيكن انتظار دارند در ايران نيز چنين هزينه هاي هنگفتي از 
بيت المال ارزاني فوتبالي شود كه دهه هاست هم باشگاه هايش و هم تيم 
ملي اش در حسرت جام هستند. آنها در اين مقايسه پوپوليستي شان به 
روي ديگر سكه كه درآمد اقتصادي باالي اين كشورها و شرايط سخت 
اقتصادي ايران به واسطه تحريم هاست اشاره ای نمي كنند، تفاوتي كه 

عماًل پول پاشي را كه مدنظرشان است در فوتبال ايران محال مي كند. 
با وجود چنين مسئله اي باشگاه هاي دولتي با هزينه هاي هنگفت چندصد 
ميلياردي كه ساالنه از بيت المال خرج ريخت و پاش هاي بي ضابطه شان 
به پاي بازيكنان و دالالن مي كنند، همچنان طلبكارانه س��هم بيشتري 
مي خواهند تا جايي كه اگر تا ديروز غيرمستقيم با كمك هاي غيرقانوني 
وزارت ورزش دست شان در جيب مردم بود، امروز ديگر ابايي ندارند كه 
با وقاحت به صورت مستقيم دست شان را در جيب هوادار كنند تا هزينه 
حيف و ميل ها و قراردادهايي كه بدون هيچگونه منطقي در كمتر از يك 

سال پنج برابر هم شده را بپردازند. 
جايي اما بايد جلوي چنين زياده خواهي هايي گرفته شود كه راه آن عبور 
فوتبال از مديران دولتي و رانتي است. مديراني كه تنها مدير هزينه  هستند، 
مديراني كه تا بحث درآمدزايي مطرح مي شود، همه چيز را در حق پخش 
تلويزيوني و كپي رايت خالصه مي كنند و چون در ايران دست شان از رسيدن 
به اين درآمدها كوتاه است، كاسه شان را جلوي هوادار و دست شان را جلوي 
دولت دراز مي كنند، بي آنكه در پي راه هاي ديگري براي درآمدزايي باشند. 
بايد از چنين مديراني عبور كرد، بايد به جاي »مددي«ها، »سميعي« ها، 
»ش��كوري« ها و خيلي هاي ديگر كه در باش��گاه هاي دولتي چش��م به 
بيت المال دارند، مديراني را نشاند كه خرج شان را با دخل شان هماهنگ 
كنند و هزينه هاي بي ضابطه شان مانند امروز براي فرياد زدن نام شان در 
صفحه هاي هواداري در فضاي مجازي يا بزرگ تر كردن سفره داللي و فساد 
نباشد. آن  وقت است كه مانند امروز ديگر شاهد نخواهيم بود كه مديران 

باشگاه هاي دولتي براي ته مانده ناچيز جيب هوادار هم نقشه بكشند.

دورجديــــد
شيوا نوروزي
   گزارش
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در پيش بودن پنجره س��وم انتخابي كاپ آس��يا 
باعث شد سرمربي ليست نهايي بازيكنان را براي 
حضور در اردو و اعزام به اردن اعالم كند. در ليست 
۱۸ نفره اعالم ش��ده جدا از موضوع غيبت سجاد 
مشايخي، دعوت از پويان جالل پور بحث برانگيز شد. 
بسكتباليست ايراني – آلماني، بازيكني دومليتي 
است كه در صورت جلب نظر كادر فني مي تواند به 
پوشيدن پيراهن تيم ملي اميدوار باشد. قبل از او هم 
بودند بازيكنان دورگه يا دومليتي كه در ادوار مختلف 
پاي شان به تمرينات تيم ملي باز شد، اما تعداد بسيار 

كمي از آنها پيراهن تيم ملي را به تن كردند. 
   خارجيهاييكهايرانيهستند

حضور بازيكنان خارجي ايراني تبار در تيم هاي ملي 
چالشي است كه تيم هاي ملي فوتبال و بسكتبال 
كشورمان با آن روبه رو هس��تند. البته هندبالي ها 
نيز در برهه اي براي استفاده از پتانسيل هاي خارج 

از كشور اقدام كردند، ولي فوتبالي ها و بسكتبالي ها 
بيش از پي��ش اين موض��وع را پيگي��ري كردند 
و آن را به س��رانجام رس��اندند. در دهه ۸0 وقتي 
پاي ايراني هاي متولد خارج ي��ا دورگه در فوتبال 
ملي باز شد، فدراسيون بس��كتبال نيز تالش كرد 
از توانايي بازيكنان دورگه و دومليتي اين رشته در 
تيم ملي استفاده كند. در حقيقت درخشش تيم 
ملي بسكتبال در عرصه آسيايي و پس از آن كسب 
سهميه المپيك موجب شد بازي در تيم اول قاره 
كهن به يكي از آرزوهاي بسكتباليست هاي ايراني 
تبديل ش��ود، به ويژه آنها كه پدر يا مادري ايراني 
دارند و در خارج از كش��ور به دنيا آمده اند. طي اين 
سال ها سرمربيان تيم ملي با استفاده از اين پتانسيل 
تالش كردند قدرت تي��م مل��ي را در رويدادهاي 
بين المللي باال ببرند. از جمله بازيكناني كه با اين 
تفكر به كشورمان آمدند، مي توان به عرفان نساج پور، 
بني  كوچويي، يون��س الله زاده، ورت��ن باباخاني، 
علي فرخ منش، ايمان شكوهي زاد، نويد نيكتاش، 
مايك رس��تم پور و آرون گرامي پور اشاره كرد كه 
از بين آنها فقط دو، س��ه نفر حض��ور در بازي هاي 
رسمي را تجربه كردند. سايرين اگرچه از آمدن به 
سرزمين مادري و پدري شان خوشحال بودند، اما 
جذب تيم هاي باشگاهي ايراني شدند و نتوانستند 
موفقيتي در عرصه ملي به دس��ت آورند. نيكتاش 
در زمان سرمربيگري مهران حاتمي در كاپ آسيا 
حضور داشت و گرامي پور و رس��تم پور هم با نظر 
مثبت شاهين طبع پيراهن تيم ملي را به تن كردند. 

گرامي پور متولد منچستر است و رستم پور نيز در 
مينه سوتا متولد شده، منتها عملكرد اين دو نسبت 

به بازيكنان ايراني خيلي متفاوت نبوده است. 
   استفادهازبهترينها

تازه وارد دورگه تيم ملي كس��ي نيست جز پويان 
جالل پور، هم��ان بازيكن ايران��ي – آلماني كه در 
بوندس ليگا شاغل است. گارد رأس 27 ساله عضو تيم 
مدي بايروت آلمان است و سابقه بازي در تيم هاي 
اسپانيايي و اتريشي را هم دارد. جالل پور عملكرد 
متوسطي داشته و بايد ديد از فرصتي كه به او داده 
شده، چگونه اس��تفاده مي كند. دعوت از جالل پور 
واكنش هايي را به همراه داش��ته، اما سرمربي تيم 
ملي استفاده از پتانسيل بازيكنان خارج از كشور را به 
نوعي كمك به بسكتبال مي داند. مهران شاهين طبع 
در گفت وگو با »جوان« با اشاره به اين موضوع گفت: 
»بعد از بررسي هاي الزم بازيكناني را كه بتوانند به 
تيم ملي كمك كنند دعوت مي كنيم. فقط بحث 
كاپ آسيا و بازي هاي المپيك نيست. بعد از اين دو 
رويداد بايد در مسابقات ديگر از جمله مقدماتي جام 
جهاني شركت كنيم. بايد بازيكناني كه كارايي الزم 
را دارند زير نظر داشته باشيم تا در مقاطع مختلف 
آنها را به كار بگيريم. براي هر مس��ابقه و رويدادي 
شايد چند بازيكن آس��يب ديده داشته باشيم كه 
نتوانند به تيم ملي ملحق شوند. استفاده از بازيكنان 
دورگه و دومليتي اين امكان را به ما مي دهد كه جاي 
خالي آنها را پر كنيم. ضمن اينكه دعوت از اين افراد 
به منزله استفاده قطعي از آنها در تيم ملي نيست. 

برخي ها دعوت مي ش��وند تا در تمرينات زير نظر 
گرفته شوند كه اگر خوب باشند در تيم مي مانند در 

غير اين صورت در تيم ملي بازي نخواهند كرد.«
سرمربي تيم ملي بسكتبال بر استفاده از بهترين ها 
تأكيد كرد: »آنها هم ايراني هس��تند. چطور وقتي 
مربي خارجي مي گيريم، كسي اعتراض نمي كند؟! 
اين طبيعي است و همه به دنبال خوب ها هستند. 
اين دليل نمي شود كه در اين خصوص جبهه بگيريم. 
ساير تيم ها از بازيكنان خارجي استفاده مي كنند. ما 
هم بايد از پتانس��يل هايمان اس��تفاده كنيم. اين 
تفكرات كار تيم ملي را با مش��كل مواجه مي كند. 
تيم ملي جاي بهترين هاست، از كادر فني گرفته تا 
بازيكنان. عملكرد جالل پور را در تمرينات مشاهده 

مي كنيم، او آمده كه در ايران تست بدهد.«
  تصميمباكادرفنياست

رئيس فدراس��يون نيز دعوت از پويان جالل پور را 
يك فرصت خواند. رامين طباطبايي در گفت وگو با 
فارس اعالم كرد تصميم در خصوص استفاده از اين 
بازيكن دورگه را به كادر فني سپرده است: »پويان 
جالل پور بازيكن جديد تيم ملي هم به اردو اضافه 
شده است. نظر كادر فني تيم ملي مهم است و ما 
هم به آن احترام گذاشتيم. اين بازيكن را به ايران 
فرا خوانديم و اگر هر بازيكني در هر كجاي دنيا در 
سطح تيم ملي باشد، ما اين فرصت را به او مي دهيم. 
اين بازيكن هم مي آيد و مورد آزمايش كادر فني 
قرار مي گيرد، اگر انتخاب شد كارهاي اداري ديگر را 

براي حضورش در تيم ملي انجام مي دهيم.«

واكنشهابهدعوتازبازيكناندورگهبهتيممليبسكتبال

تیم ملي جاي بهترین های داخل و خارج كشور است


