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حمايت از فلسطين روي قله اورست 
حمايت از مظلوم و مبارزه با ظالم جا و مكان نمي شناس��د. اين روزها جامعه 
ورزش جهان در حمايت از مردم مظلوم فلسطين بپا خاسته و هر روز شاهد 
يك واكنش جديد از سوي ورزشكاران رشته هاي گوناگون در محكوم كردن 
جنايات رژيم صهيونيستي هستيم. اين روزها مسئله فلسطين و تجاوز وحشيانه 
نظاميان و جنگنده هاي اشغالگران به نوار غزه به يك مسئله جهاني در دنيا 
تبديل شده و افراد زيادي اين جنايات را محكوم كرده اند. بعد از فوتباليست هاي 
مطرح جهان؛ كشتي گيران، بسكتباليست ها و چهره هاي ديگر ورزشي حاال 
نوبت به كوهنوردان رسيد تا فرياد مظلوميت مردم فلسطين را در بلندترين 
قله جهان يعنی اورست سر دهند. مصطفي س��امه، كوهنورد اردني بعد از 
صعود به قله اورست پيامي بشردوستانه به مردم فلسطين ارسال و از مقاومت 
فلسطيني ها مقابل صهيونيست هاي متجاوز حمايت و آرزوي آزادي فلسطين 

را كرد. او پرچم فلسطين را در بلندترين نقطه جهان به اهتزاز درآورد. 

شیوا نوروزی

فريدون حسن

 استقالل – ذوب
اين بار در يك هشتم نهايي جام حذفي

پيروزي تنها گزينه باقيمانده براي مجيدي
سخت ترين ديدار مرحله يك هش��تم نهايي جام حذفي فوتبال ايران را 
امشب استقال و ذوب در ورزشگاه آزادي برگزار مي كنند. بازي سختي 
كه هر دو تيم براي صعود به دور بعد روي آن حساب ويژه ای باز كرده اند. 

    
آبي ها ميزبان هستند، ولي ورزشگاه خالي آن هم در شرايطي كه هنوز 
از جو دربي خارج نش��ده اند، نمي تواند تأثير زي��ادي روي عملكرد تيم 
مجيدي داشته باشد. استقال در جدالي حساس نتيجه دربي پايتخت را 
به پرسپوليس واگذار كرد تا عماً از كورس قهرماني خارج شود و با سقوط 
به رده پنجم خطر از دست دادن سهميه فصل آينده ليگ قهرمانان نيز 
تهديدشان كند. حواش��ي آن بازي هنوز تمام نشده و مربيان و مديران 
تيم همچنان به جنگ لفظي و شكايت هاي مختلف ادامه مي دهند. ولي 
واقعيت اين است كه سه امتياز مهم از كف استقال رفته و در شرايطي 
كه پرسپوليس شانس قهرماني دارد، آبي ها بايد براي قهرماني در جام 
حذفي با تمام قوا بجنگند. با اينكه فرهاد مجيدي در روزهاي گذشته با 
انتقادهاي زيادي مواجه بوده و بسياري او را مقصر باخت دربي معرفي 
كرده اند، اما انتظار مي رود سرمربي استقال با درس گرفتن از اشتباهات 

بازي با پرسپوليس بهترين تاكتيك را براي تيمش در نظر بگيرد. 
    

استقال در مرحله قبل پيكان را 2 بر يك مغلوب كرده و در ادامه قرعه 
سختي كه نصيبش شده، امش��ب بايد با ذوبي ها بازي كند. نكته مهم 
اينكه اين دومين رويارويي استقال و ذوب طي 10 روز گذشته است. 
آبي ها قبل دربي ميزبان سبزپوش��ان بودند و 2 بر صفر به تيم حسيني 
باختند. آنها براي آنكه همچنان شانس گرفتن يك جام را داشته باشند 
بايد شكست شان در ليگ را جبران كنند، در غير اين صورت شاگردان 
مجيدي بايد فصل را بدون قهرماني به پايان برسانند. استقال هر دو بازي 
قبلي خود در ليگ را با شكست پشت سرگ ذاشته و از اين نظر روحيه تيم 
بسيار پايين آمده است. كري خواني  تيم رقيب عليه آبي ها، آنها را حسابي 
تحت فشار قرار داده است. از طرفي خستگي ناشي از بازي هاي فشرده 
ليگ قهرمانان و ليگ برتر بازيكنان را حسابي كافه كرده است. اشتباهات 
زياد مدافعان و ناكامي مهاجمان در گلزني كار را براي استقال سخت 
كرده است. سردرگمي بازيكنان و نداشتن برنامه براي خلق موقعيت و 
باز كردن دروازه حريفان از جمله انتقادات وارده به فرهاد مجيدي است. 
جدايي فراز كمالوند از نيمكت استقال كار مجيدي را سخت تر كرده و 
با رفتن كمالوند نقش او در موفقيت هاي آسيايي آبي ها بيشتر به چشم 
آمده است. هواداران اصًا دوست ندارند ذوبي ها در شكست اين تيم دبل 
كنند. گذر از سد تيم اصفهاني تنها راهي است كه فعًا مي تواند آبي ها را 

به روزهاي بهتر و رسيدن به يك قهرماني اميدوار كند. 
    

تيم اصفهاني اگرچه در ليگ برتر جايگاه خوبي ندارد، ولي به يك هشتم 
نهايي جام حذفي رسيده و از شانس مس��اوي براي قهرماني برخوردار 
است. ذوب آهن در اين فصل مشكات زيادي داشت و هرگز نتوانست 
از اعتبار خود دف��اع كند. آنها در طول فصل فقط چه��ار بار طعم برد را 
چش��يده اند كه البته يكي از اين پيروزي ه��ا را مديون عملكرد ضعيف 
بازيكنان استقال هستند. غلبه بر آبي های پايتخت بعد از تساوي مقابل 
ش��هرخودرو رخ داد، بردي حس��اس كه حتي مي تواند در نتيجه بازي 
امشب نيز تأثيرگذار باشد. تيم مجتبي حس��يني تيم چهاردهم ليگ 
است و اگر باز هم امتياز از دست بدهد چه بسا يكي از سقوط كنندگان 
اين فصل باشد. ذوبی ها همين چند روز پيش با يك گل مغلوب گل گهر 
سيرجان شدند تا سايه سنگين سقوط همچنان باالي سرشان باشد. با 
وجود اين سبزپوشان اين فرصت را دارند كه در ديدار تكراري خود مقابل 
استقال دوباره خوش بدرخش��ند و شگفتي ديگري رقم بزنند. اگرچه 
ذوب آهن يكي از فانوس به دستان ليگ است، ولي جام حذفي داستان 
خودش را دارد و حتي تيم هاي مدعي نيز اگر اشتباه كنند از دور رقابت ها 
كنار مي روند. تقابل دوباره حسيني و مجيدي يكي از جذابيت هاي اين 
ديدار است. بازي اول را شاگردان حسيني بردند و با پيراهن هاي شبيه به 
پوشش گاندو براي تكرار آن خيز برداشته اند. استقال و ذوب فصل 95-
94 نيز در جام حذفي سد راه هم شده بودند كه در نهايت آبي ها با هدايت 

مظلومي در ضربات پنالتي نتيجه را به تيم گل محمدي واگذار كردند.

پشت پرده زشت يك قهرمان
منچسترس��يتي با مربي فوق العاده خود 
زيباترين فوتبال ممك��ن را ارائه مي دهد و 
واقعاً شايسته قهرماني بود، اما وقتي نقاب ها 
درباره اين تيم كه با مالكان اماراتي به اينجا 
رسيده كنار برود، همه چيز به يك جهنم 
بدل خواهد شد. ش��ايد طرفداران دوست 
نداش��ته باش��ند كه در خصوص مالكان 
تيم شان اينگونه صحبت ش��ود، ولي بايد 
گفت كه سران اماراتي چه جنايت هايي در 
كشورشان انجام مي دهند. زنداني مخالفان، خفقان و زن ستيزي چيزهايي 
هستند كه مي توان به آنها اشاره كرد. ش��ايد طرفداران منچسترسيتي 
دل ش��ان نخواهد كه بدانند اين ثروت مالك باشگاه، اين شاهزاده نفتي، 
فقط به خاطر پول نفت، توريسم و سرويس اقتصادي نيست و پشت آن 
يك برده داري نوين نهفته است. منچسترسيتي در فصل گذشته، ركورد 
بيشترين دستمزد تاريخ فوتبال در اين كشور را به ثبت رساند و 351ميليون 
و 400 هزار پوند به بازيكنانش حقوق داد و بيش از يك ميليارد يورو براي 
جبران خسارت هاي پنجره نقل و انتقاالتي سرمايه گذاري كرد تا بتواند در 
اين دوران سرپا بماند، اما پول اين تيم از كجا مي آيد. شايد يك دنيا ديده اي 
بگويد كه پشت هر زيبايي در جامعه يك ناعدالتي نهفته است و بسياری از 
بناهاي زيبا و كاسيك با زجر شديد بردگان ساخته شده  است. بايد بدانيد 
88 درصد جمعيت امارات را خارجي ها تش��كيل مي دهند. خارجي ها و 
كارگرهايي كه اگر بدون اجازه كش��ور را ترك كنند با واژه فراري تنبيه 
خواهند شد و به گفته حقوق بشر در برابر كار اجباري آسيب پذير هستند. 
انگليس و شرايط فعلي فوتبال با زشتي هايي مثل نژادپرستي، اليگارشي و 
ثروت يك گروهك خاص احاطه شده است و نمي توان از آن گذشت. بايد 
به هواداران منچسترسيتي اين آگاهی را داد كه پول تيم شان از كجا تأمين 
مي شود. نقاب ها بايد كنار برود تا همه چيز زير سايه فوتبال قرار نگيرد. 
هواداران منچسترسيتي بايد اين شرايط را درك كنند. هواداراني كه در 
فضاي مجازي به يك نيروي خشمگين بدل شده اند و حاضرند به خاطر 
عدم تحقير خود در فوتبال به ستايش قدرت بپردازند و يك كشور مستبد را 

تطهير كنند، آن هم تنها به خاطر اينكه فوتبال زيبا را حفظ كنند. 

در سكوت و نامهرباني سهميه مي گيريم

تشريح برنامه هاي ويژه هفته فرهنگ پهلواني
س�����ت  پر سر       بازتاب
س����يون  ا فدر
ورزش هاي زورخانه اي و كشتي پهلواني برنامه هاي 
بزرگداش��ت هفته ترويج فرهنگ پهلوان��ي و مرام 
جوانمردي را تش��ريح كرد. مهرعلي باران چشمه با 
اش��اره به اين موضوع گفت:  »11 لغايت 17 شوال 
1442 هجري قمري مصادف ب��ا 2 الي 8 خردادماه 
1400 به عنوان نكوداشت هفته فرهنگ پهلواني در 
نظر گرفته شده است. برنامه هاي ارزشمند و منسجمي 
طراحي و در سطح كشور به طور هماهنگ و همزمان 
برگزار خواهد شد. در اين راستا با همكاري سازمان 

بسيج ورزشكاران استان ها مراسم تجليل از خانواده 
معظم شهداي دفاع مقدس، حريم اهل بيت)ع( و 
همچنين برنامه غبارروبي و عطرافشاني گلزار شهدا 
به نحوي شايسته برگزار خواهد شد و صداوسيماي 
استان ها هم برنامه هاي هفته ترويج فرهنگ پهلواني 
و مرام جوانمردي را تحت پوشش خبري كامل قرار 
خواهن��د داد. همچنين در هفت��ه ترويج فرهنگ 
پهلواني، رزمايش مؤمنانه يا تهيه بسته هاي معيشتي 
و مراس��م گلري��زان جه��ت جم��ع آوري و توزيع 
كمك هاي معيشتي به نفع نيازمندان جامعه ورزش، 

به ويژه ورزشكاران باستاني برگزار می شود.«

سالن 12هزار نفري آزادي امروز 
ماني سعيدي 

     خبر
و فردا ميزبان جام تختي است، 
يكي از قديمي ترين جام ها كه از 
سال 1358 هر س��اله برگزار مي ش��ود و روزگاري شاهد رقابت 
نامداران كشتي جهان و ايران بود، اما در دوره هاي اخير با يك افت 
شديد به تورنمنتي تبديل شده كه حتي از رده بندي رنكينگ دار 
اتحاديه جهاني كشتي نيز خارج شده و خيلي ها مي گويند در حد 
شأن نامش برگزار نمي شود. با اين حال رقابت هاي امسال جام 
تختي در بخ��ش آزاد و فرنگي در حالي روزهاي چهارش��نبه و 
پنج ش��نبه برگزار مي ش��ود كه فدراسيون كش��تي و كادر فني 
تيم هاي ملي براي رونق دادن به اين مسابقات در نظر دارند  اين 
رقابت ها به عنوان يكي از مراحل اصلي گزينش نفرات به جهت 
اعزام به رقابت هاي جهاني 2021 نروژ محسوب  شود و در صورت 
عدم حضور، كشتي گير غايب شانسي براي پوشيدن دوبنده تيم 

ملي در مسابقات جهاني نروژ را نخواهد داشت. 
محمد بنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي در گفت وگويي كه با 

خبرگزاري تسنيم داشته، جام تختي را بخشي از چرخه انتخابي 
تيم ملي كشتي عنوان مي كند: »با صحبت هايي كه شده در هر 
وزن نزديك به 15 نفر مي توانند حضور داشته باشند. جام تختي 
براي ما خيلي مهم اس��ت، هم اينكه جام تختي به خاطر اس��م 
بزرگش حتماً بايد برگزار شود و هم اينكه انتخابي تيم ملي براي 
جهاني نروژ خواهد بود. زماني كه عليرضا دبير آمد، صحبت از 
چرخه انتخابي بود، چيزي كه من از قبل هم به نوعي آن را اجراي 
مي كردم. نفراتي كه در جام تختي اول مي شوند يا نظر كادر فني 
را جلب مي كنند شانس اول جهاني هستند. حاال ممكن است 
در يك وزن، نفر دوم يا س��وم هم خوب باشد، چون كشتي گير 
در گروه سخت بوده، ما اين را هم رصد مي كنيم. جام تختي در 
واقع وروديه چرخه انتخابي براي جهاني خواهد بود. آنهايي كه 
از جام تختي مي آيند با نفرات اعزامي به آسيايي ادغام مي شوند 
و از بين ش��ان يك تيم به جام وهبي امره مي رود. با فاصله چند 
روز جام پيتانسكي را هم داريم كه چون سر وزن قانوني برگزار 

مي شود، مي توانيم گره  هايمان را آنجا براي المپيك باز كنيم.«

نگاهي به آغاز رقابت هاي كشتي جام تختي

 راه جهانی نروژ 
از جام تختی می گذرد

كاراته براي اولين و آخرين بار در بازي هاي المپيك توكيو حضور خواهد 
اشرف رامين

    چهره
داشت، به همين خاطر رقابت شديدي بين كاراته كاهاي سراسر جهان 
براي كسب سهميه وجود دارد. با اين حال حميده عباسعلي از جمله 
ملي پوشاني بود كه سهميه حضور در توكيو را به رغم آسيب ديدگي خيلي زود قطعي كرد. اين بانوي 
كارات��ه كا در گفت وگ��و با مه��ر از نبود ن��گاه حمايتي نس��بت به 
المپيكي هاي پايتخت گايه كرد: »اهالي ورزش خيلي خوب 
مي دانند كه كاراته كاها مس��ير طوالني و دشواري را براي 
كس��ب س��هميه المپيك طي كرده اند. درست زماني كه 
س��هميه من در المپيك قطعي شد با مصدوميت سختي 
مواجه شدم. حدود 60 روز تا المپيك باقي مانده و جالب 
اينكه هنوز هم خبري از مسئوالن ورزش تهران نيست. 
انگار نه انگار كه سهميه داران تهراني ورزشكار هستند و 
توجه به آنها در حوزه مسئوليت آنهاست. مگر جايي 
جز اداره ورزش و جوانان تهران مي تواند از 
من كه سال ها در اين حوزه تاش كرده ام 
حمايت كند. ما در ته��ران كه پايتخت 
است و امكانات و بودجه بيشتري دارد 
در س��كوت و نامهربان��ي س��هميه 
مي گيريم، مدال مي آوريم، اما انگار نه 
انگار. دل ورزشكاران المپيكي استان 
تهران از تمام اي��ن بي مهري ها آزرده 
اس��ت. آقاي��ان اگ��ر نمي توانن��د يا 
نمي خواهن��د توجهي كنن��د، اعام 
كنند تا ما هم خيالمان راحت باشد. 

نيك كوهن 

گاردين

درخواست پزشكان ژاپن براي لغو المپيك 
يك سازمان پزش��كي از مس��ئوالن برگزاري بازي هاي توكيو خواست 
المپيك را لغو كنند، چراكه آنها به خاطر افزايش شمار مبتايان به كرونا 
در فاصله كوتاه باقي مانده به المپيك نگران هس��تند. انجمن پزشكي 
توكيو به نمايندگي از حدود 6 هزار پزش��ك گفت كه بيمارستان ها در 
شهر ميزبان باز ي ها ظرفيت ش��ان پر است و تقريباً هيچ جاي اضافه ای 
برای افزايش عفونت ها ندارند. اين اتحاديه با ارسال نامه اي به يوشيهيده 
 IOCسوگا، نخست وزير ژاپن نوشت: ما ش��ديداً تقاضا داريم مقامات
)كميته بين المللي المپيك( را متقاعد كنيد كه برگزاري المپيك دشوار 
اس��ت و تصميم خود را براي لغو بازي ها بگيريد. پزشكان به زودي در 
ماه هاي تابستان با مشكل اضافي در برخورد با بيماران گرمازده روبه رو 
خواهند شد و اگر المپيك به افزايش مرگ و مير منجر شود، ژاپن حداكثر 
مسئوليت را برعهده خواهد داشت. براساس گزارش رويترز از جمعيت 
126 ميليوني ژاپن، 5/3 درصد واكسينه شده اند و دولت اين كشور به 
دليل روند كند واكسيناسيون به شدت تحت فشار است. در حال حاضر 

توكيو و چند منطقه ديگر ژاپن در شرايط اضطراري بسر مي برند. 

پرواز چارتر پارالمپيكي ها لغو شد
 كميته ملي پارالمپيك طي س��ال هاي گذش��ته به خاطر ش��رايط ويژه 
ورزشكاران جانباز و معلول از پرواز چارتر و تسهياتش براي اعزام كاروان به 
محل برگزاري بازي هاي استفاده مي كرد و قرار بود براي اعزام كاروان  ايران 
به توكيو هم اين برنامه اجرا شود، اما قوانين ويژه و مورد تأكيد برگزاركنندگان 
اين دوره از بازي ها، آنها را به طور كامل از تصميم گيري براي اجراي اين گزينه 
منصرف كرده است. هادي رضايي، سرپرست كاروان اعزامي به بازي هاي 
پارالمپيك توكيو مي گويد: »قرار بود بر اس��اس تركيب كاروان اعزامي به 
توكيو، قوانين كميته بين المللي پارالمپيك )IPC(، برگزاركنندگان بازي ها 
و همچنين تصميم گيري هاي فني در مجموعه كميته ملي پارالمپيك در اين 
زمينه تصميم گيري كنيم. حاال به خاطر يكي از همين شرط ها، يعني قوانين 
)IPC(  و برگزاركنندگان بازي ها قيد استفاده از پرواز چارتر را به طور كلي  

زده ايم و روي اعزام گروهي اعضاي كاروان متمركز شده ايم.«

فوتبالي ها خوراك دهندگان فضاي مجازي
مدت زمان زيادي از اظهارنظرهاي جماعت فوتبالي در خصوص تأثير منفي 
فضاي مجازي بر فرهنگ و اخاق فوتبال نمي گذرد. كافي اس��ت كه يك 
جست وجوي ساده انجام دهيد تا دهها مطلب و گفت وگو از چهرهاي شاخص 
فوتبال كشور در اين خصوص مشاهده كنيد. حرف ها و اظهارنظرهايي كه 
همگي متفق القول بر اين مسئله تاكيد داشته و دارند كه فضاي مجازي ضربه 

سختي به پيكر فوتبال، اخاق و فرهنگ آن وارد كرده است. 
خب تا اينجاي كار مشكلي نيست، همه خوب مي دانيم كه فضاي كنترل 
نشده مجازي در تمام عرصه ها به شدت مخرب است و صدمات آن تقريباً 
غيرقابل جبران و فوتبال هم از اين قاعده مستثنا نيست، اما وقتي خود اهالي 
اين رشته خوراك دهندگان اصلي فضاي مجازي می شوند، آن وقت داستان 
متفاوت می شود. اينكه فوتبالي ها دائماً از تأثيرات مخرب اين فضا دم بزنند، 
اما خودشان با رفتار و كردارشان به صورت مستقيم آب به آسياب فضاي 

مجازي بريزند، اصاً قابل دفاع نيست. 
پنج روز از دربي پايتخت مي گذرد. يك بازي كه به جاي بار فني مثل هميشه 
فقط حاشيه و جار و جنجال داشت. ديداری كه با صحنه هاي زشت درگيري 
و رد بدل شدن الفاظ ناشايست همراه بود و حتي منجر به قطع صداي آن 
از طرف رسانه ملي شد. بازي تمام ش��د، اما برخوردهاي زشت بازيكنان و 
عوامل دو تيم هنوز كه هنوز اس��ت ادامه دارد. واكنش هايي زشت و چيپ 
كه اصاً در شأن و شخصيت اين دو تيم و جايگاه بازيكنان، سرمربيان، كادر 
فني و مديريتي دو تيم نيست، اما در كمال تأسف شاهد هستيم كه هرچه 
از روز بازي فاصله مي گيريم اين برخوردها پررنگ تر و زننده تر مي ش��وند. 
كل كل هايي بي فايده كه صرفاً طرف مقابل را جريح تر مي كند و كوچك ترين 

سودي به حال فوتبال ندارد. 
اينكه مربي، بازيكن، سرپرست يا حتي هواداران اسم و رسم دار دو تيم با الفاظ 
ناشايست به يكديگر حمله كنند و هيچ ابايي هم نداشته باشند ديگر مربوط به 
فضاي مجازي نيست و اتفاقاً اينجا فضاي مجازي است كه خوراك خود را از اين 
افراد مثاً حرفه اي فوتبال مي گيرد. اين بحث ها در حالي است كه هواداران در 
ورزشگاه حضور ندارند، واال معلوم نبود ش��اهد چه صحنه هاي زشت و زننده 
ديگري بوديم. اما نكته اينجاست كه همين هوادار با تقليد از بازيكنان و مربيان 
تيم محبوبش ادامه اين درگيري ها و حاشيه ها را به فضاي مجازي مي كشاند و 
آنجا ديگر هر طور كه دوست دارد از خجالت طرف مقابل درمي آيد، حتي زشت تر 

و قبيح تر از آنچه از طرف آقايان، مربيان و بازيكنان نثار يكديگر مي شود. 
حاال سؤال اينجاست؛ آيا باز هم بايد فضاي مجازي را مقصر اصلي بي فرهنگي 
و بي اخاقي در فوتبال قلمداد كرد؟ به طور مشخص پاسخ منفي است، وقتي 
كه ريز و درشت اين فوتبال حتي در دو تيم مطرح و بزرگ جايگاه واقعي خود 
را نمي شناسند و با ادبيات غيرفرهنگي كه به هيچ عنوان در شأن و جايگاه شان 

نيست به هم مي تازند، آن وقت ديگر نبايد فضاي مجازي را مقصر شمرد. 
 آنچه اين روزها ديده و شنيده مي شود يك بي فرهنگي و بي اخاقي عريان 
اس��ت، آن هم نه در فضاي مجازي، بلكه جلوي چش��م ميليون ها هوادار 
بهت زده اي كه نمي دانند چيزهايي را كه مي بينند و مي شوند بايد باور كنند يا 
نه. اما قدر مسلم اينكه نسل جوان و نوجواني كه آدم هاي اين فوتبال بي اخاق 
و بي فرهنگ را الگوي خود قرار داده، حتماً تأثيرپذيري خود از آنها را چه در 
دنياي واقعي و چه در فضاي مجازي نشان خواهد داد و آن وقت مشخص 
مي شود كه ضرر هاي حضور آدم هاي كوچك در جايگاه هاي بزرگ ورزش 
چقدر است. آن روزي كه ديگر حتي تأسف هم فايده اي ندارد، روزي مثل 

امروز كه بايد فقط به حال فوتبال و آدم هاي مربوط به آن تأسف خورد.

 والديمير آلکنو، 
سعيد احمديان

   گزارش
س�رمربي تي�م 
ملي واليبال در 
پاس�خ به س�ؤال »ج�وان« درب�اره مقابله با 
بازيکن س�االري در تيم كه در سال هاي اخير 
وجود داشته، گفت حرف اول و آخر را خودش 
مي زند و هيچ وقت به كسي اجازه دخالت در 

كارش را نداده و نخواهد داد.
والديمير آلكنو، سرمربي مش��هور روس يك ماه 
پس از ورود به ايران ديروز در سالن هگمتانه هتل 
المپيك تهران روبه روي رسانه ها نشست و از داليل 
قبول پيش��نهاد ايران و هدف هاي��ي كه با حضور 
كوتاه مدتش در تيم ملي واليبال دارد صحبت كرد. 
او در نشست خبري  اش كه دو ساعت طول كشيد 
اشاره كرد كه آماده پاسخگويي به هر سؤالي است، 

چه خوشايندش باشد و چه خوشايندش نباشد. 
  چرا به ايران بله گفتم؟

پس از والسكو، آلكنوي روس كه دو مدال المپيك 
و سابقه حضور در س��ه دوره اين رقابت ها را دارد، 
مشهورترين مربي  است كه روي نيمكت واليبال 
ايران مي نشيند اما چه شد كه اين مربي روس به 
پيشنهاد ايران بله گفت، او در پاسخ به اين سؤال 
مي گويد: »انگيزه م��ن از قبول پيش��نهاد ايران، 
حضور در چهارمين المپيك بود و اميدواريم يك 
تأثير خوب از خودم بجا بگذارم. حضور در چهارمين 

المپيك براي من بسيار وسوسه انگيز بود.«
آلكنو درباره شناختش از واليبال ايران هم اينطور 
توضيح مي دهد: »با بازيكنان ايراني از جمله سعيد 
معروف كار كرده ام و اولين منبع من براي شناخت، 
او بود. در سال 68 براي نخستين بار به ايران آمدم 
كه از نظر زماني جالب نب��ود و همزمان با رحلت 
امام خميني)ره( بود. مسابقه تيم ايران لغو شد و من 

به روسيه برگشتم.«
  شارالتان ها قول مدال مي دهند

آلكنو در حالي زمستان گذشته پاي قرارداد با ايران 
را امضا كرد كه انتظارت از او باالست، مانند هدف 
بزرگي كه محمدرضا داورزني در برنامه هايش براي 
حضور در توكيو براي واليب��ال روي وايت برد اتاق 
مديريتش نوشته است؛ رفتن روي سكوي المپيك 
و كسب يك مدال تاريخي، به خصوص كه رئيس 
فدراسيون واليبال گفته بود سرمربي روس هم قول 
مدال در المپيك را داده است. قولي كه البته آلكنو 
آن را به شدت رد می كند: »هميشه فكر مي كردم 
و همچنان فكر مي كنم مربي  كه قبل از مس��ابقه 
و در شروع مسابقات مي گويد كه من تيم را روي 
سكو مي برم و قهرمان مي كنم، يك شارالتان است! 
چه زماني كه با من صحبت شد و چه همين حاال 
هدفمان رفتن روي سكو اس��ت. من قول دادم هر 
كاري انجام دهم تا اين هدف با تمرين هاي سخت 

تحقق پيدا كند.«
البته س��رمربي روس نااميد هم از رسيدن به اين 

هدف نيست: »تيمي كه االن با آن افتخار همكاري 
دارم، تيمي اس��ت كه س��عي دارم با آن اين كار را 
تحقق ببخشم و همه بازيكنان، تمام توان خود را 
به كار مي برند كه بتوانند به اين هدف دست پيدا 
كنند. در طول 25 سال مربيگري ام يك بار هم قولي 
براي نتيجه نداده ام. آيا شما مي دانيد فردا چه اتفاقي 
برايتان رخ مي دهد؟ صداي من را بشنويد، من هم 
آرزو دارم هدفي كه فدراسيون واليبال براي تيم من 

كنار گذاشته، تحقق پيدا كند.«
  ضعف و قوت هاي واليبال ايران چه است؟

ضعف ها و قوت هاي واليبال ايران براي رس��يدن 
به مدال تاريخي المپيك چه اس��ت؟  سرمربي با 
اش��اره به اين موارد، از كارهايي صحبت مي كند 
كه در مدت زمان كوتاه تا المپيك براي موفقيت 
روي آن تمركز كرده است: »بيشتر از آنكه بخواهم 
در مدت حضورم در ايران كار فيزيكي با تيم انجام 
دهم، سعي كرده ام روي ذهنيت بازيكنان كار كنم 
و آن را تغيير دهم تا بتوانيم با تيم هايي كه از نظر 
فيزيكي باالتر از ما هس��تند، رقابت كنيم. سطح 
تكنيكي و س��رعتي بازيكنان ايران خيلي خوب 
اس��ت و اميدوارم در اين مدت باقيمانده، روحيه 
تيمي را تقويت كنم. اگ��ر در فرصت باقيمانده تا 
المپيك بتوانم ذهنيت بازيكنان را طوري تغيير 
دهم كه در مقابل تيم ه��اي فيزيكي بازي خوبي 
برگزار كنند، خيلي خوب می شود. براي من حائز 
اهميت است كه بازيكنانم را به فكر وادارم تا اينكه 

بخواهم نكات فني را به آنها گوش��زد كنم. اينها 
بازيكناني هستند كه شكل گرفته اند و اگر بخواهم 
در چهار هفته، نكات فني را به آنها گوش��زد كنم 
بي فايده است. اما قطعاً كارهاي تاكتيكي متفاوتي 
انجام مي دهيم و اين براي من بسيار مهم است.«

آلكنو با وجود اشاره به ضعف ها، معتقد است اگر 
بازيكنان روزشان باشد، مي توانند هر حريفي را 
شكست دهند: »ضعف ما شايد فيزيك مان باشد. 
ما نه روسيه هستيم، نه امريكا و نه لهستان. ولي 
اگر ذهنيت مان را تغيير دهيم، اين امكان را داريم 
كه در روز مسابقه شرايط مطلوبي داشته باشيم و 
مقابل اين تيم ها با بهترين كيفيت وارد زمين شويم 
و به پيروزي برسيم. درصد زيادي از سرويس هاي 
كشورهاي صاحب نام  تيم ايران هدفمند است، اما 
در دنياي واليبال سرويس پرشي با قدرت و سرعت 
باال مي زنن��د. در برابر س��رويس هاي قدرتمند 
بازيكنان برخي تيم ها در دريافت ها مشكل داريم 
كه اين هم يكي از ضعف هاي بزرگ تيم ملي ايران 
است. بايد بتوانيم اين ضعف را هم برطرف كنيم. 
ما بايد بتوانيم دريافت های خوبي داشته باشيم و 
بازي س��ازي انجام دهيم. ايران تيمي است كه از 
هيچ تيمي ترس و واهمه ای ندارد و آماده مقابله 
با هر تيمي است. با يكي از بازيكنان كه صحبت 
مي كردم، گفت اگر در روز مس��ابقه در ش��رايط 
فيزيكي ايده آل باش��يم، هر تيم��ي را مي توانيم 

شكست بدهيم.«

  ليگ ملت ها ميداني براي جوانان است
ليگ ملت هاي واليبال كه از هفت��م خرداد در ايتاليا 
آغاز مي شود، اولين رقابت هايي است كه از تيم آلكنو 
رونمايي مي ش��ود. رقابت هايي كه به گفته سرمربي 
روس پيش درآمدي براي المپيك است و نتيجه در آن 
مهم نيست و اين فرصتي براي بازيكنان جوان به وجود 
آورده است: »اگر ليگ ملت ها انگيزه ما بود از بازيكنان 
باتجربه ت��ري اس��تفاده مي كرديم. من ب��ا داورزني 
هم  نظر بودم و ترجيح ما المپيك بود تا از ليگ ملت ها 
براي آماده سازي المپيك اس��تفاده كنيم. برگزاري 
15مسابقه متوالي خطر مصدوميت را افزايش مي دهد، 
به همين دليل ترجيح دادم از نفرات جوان تر استفاده 
كنم تا آنها نيز طعم مسابقات بزرگ را بچشند. من اين 
كار را در روسيه انجام دادم و اميدوارم كه اين روند با 
ايران هم ادامه پيدا كند. مش��ت نمونه خروار است و 
جواناني كه در اردوي تيم ملي حضور دارند، نماينده 
طيف وس��يعي از جوانان آينده دار واليبال هستند و 

مربيان بايد از اين جواهرها استفاده كنند.«
آلكن��و می گويد: »در ب��ازي اول با ژاپ��ن روبه رو 
مي شويم. دلهره بازي نخست را از هيچ ورزشكار 
و بازيكني نمي توانيد بگيريد، به خصوص كه تيم 
ايران بازي تداركاتي هم انجام نداده است. از نظر 
ذهني و فكري هر روز روي بازيكنان كار مي كنم 
كه براي مسابقات آماده شوند، اما بازي اول شرايط 
خاص خود را دارد و اين دلهره بخش مهمي از كار 

مربيان است.« 
  اجازه دخالت به هيچ كس را نمي دهم

يكي از چالش هايي كه تيم ملي واليبال در سال هاي 
گذش��ته با آن درگير بوده، بازيكن ساالري است، 
اينكه برخي ملي پوشان جايگاهي فراتر از سرمربي 
براي خودشان متصور شده بودند. آلكنو در پاسخ به 
سؤال »جوان« درباره نوع مواجهه اش با اين چالش  
مي گويد: »نمي دانم تا قبل از من چه شرايطي در 
تيم ملي اي��ران بوده، ول��ي از زماني كه مربيگري 
مي كنم، تمام تصميمات را خودم گرفته ام و كسي 
حق دخالت در تصميماتم را نداشته است. پس از 
حضور در ايران با همكاران ايراني ام صحبت كرده ام، 

اما تصميم اول و آخر با من است.«
  هرچه دارم به مربيان ايراني آموزش مي دهم

حضور آلكنو در ايران فرصت بزرگي براي مربيان 
ايراني اس��ت كه از او درس بگيرند، مس��ئله اي 
كه فدراس��يون هم براي آن برنام��ه دارد و قرار 
اس��ت ويدئوهاي آموزش��ي تمرينات تيم ملي 
پس از المپيك منتشر ش��ود تا مربيان داخلي از 
دانش اين مربي بزرگ بهره  ببرند. البته سرمربي 
روس مي گويد همين االن ه��م او دارد اين كار را 
انجام مي دهد: »در حال حاضر شش، هفت مربي 
ايراني در اردو آموزش مي بينند. آنها مرتب به من 
مراجعه مي كنند و با هم صحبت مي كنيم و هرچه 
در چنته دارم با آنها در ميان مي گذارم. بنابراين 

آموزش مربيان در حال انجام است.«

والديمير آلکنو، سرمربي تيم ملي واليبال در پاسخ به پرسش »جوان« درباره بازيکن ساالری:

حرف اول وآخر را من مي زنم


