
تا همين چند وقت 
دنيا حيدري
   گزارش

پي�����ش دب��ل، 
هت تريك و نهايتاً 
پوكر تنها واژه هايي بودند كه دوستداران فوتبال در ايران 
با آن آش��نا بودند، اما پرس��پوليس امس��ال ب��ا ادامه 
درخشش هاي خود در ليگ برتر، فوتبال ايران را با واژه اي 
تازه آشنا كرد. »گالت قهرماني«، واژه اي كه تجربه آن 
پرسپوليس را بي شك به افسانه اي در فوتبال ايران تبديل 
كرده كه تكرارش ش��ايد س��اليان س��ال زمان ببرد. 

    
بس��ياري موفقيت هاي پرس��پوليس را ميراث 
برانك��و مي دانس��تند. مردي كه حض��ورش در 
پرس��پوليس با انتقادهاي فراوانی همراه بود كه 
به زعم عده اي، م��رد كروات محتاط ب��ود و اين 
ويژگي با پرسپوليسي كه هوادارانش همواره از آن 
حمله مي خواستند همخواني نداشت. حمله، گل 
زدن، بردن، قهرماني و موفقيت؛ اين تفكر البته 
بعد از مدتي رنگ باخت و عقيده ها با موفقيت ها 
و قهرماني هاي برانكو تغيير كرد. با جدايي برانكو 
تصور بر اين بود ك��ه موفقيت ها هم تمام خواهد 
شد، اما پرس��پوليس نه تنها بي انگيزه نشد كه با 
كالدرون و سپس با يحيي گل محمدي به همان 
مس��ير ادامه داد تا ثابت كند كه سرخ هاي ايران 
تمام شدني نيستند، چه با مرد كروات، چه پيرمرد 
آرژانتيني و چه با يحيي جوان كه از همين خاك و 

مرز و بوم و از جنس همين تيم بود. 
    

يك بار ديگر تارتار ساقدوش قهرماني پرسپوليس 
شد. مردي كه درست مانند دو فصل قبل كه سكان 
هدايت پارس جنوبي جم را در دست داشت تا پاي 
جان براي پيروزي در آخرين بازي فصل جنگيد، 
اما نه با پارس جنوبي و نه با پيكان نتوانست حريف 
خواست و اراده پرسپوليس شود و بار ديگر جزئي از 
قهرماني پرسپوليس شد. تيمي كه تارتار هم تجربه 
پوشيدن پيراهن آن را داشت و هم نشستن روي 
نيمكت مربيگري اش را، اما دست سرنوشت دو بار 
او را در نقطه پاياني ليگ مقابل تيم سابقش قرار 
داد تا هم شرافت تارتار ثابت شود و هم توانايي و 
اقتدار پرسپوليس كه هر دو مرتبه نيز با گذشتن از 

سد يار قديمي، جام قهرماني را باالي سر برد. 
    

پنجمي��ن قهرماني حاال نه فقط از پرس��پوليس 
كه از يحيي و تك تك ش��اگردانش ستاره هايي 
س��اخته كه هر تيمي آرزوي جذب آنه��ا را دارد 

براي رقم زدن چنين موفقيت هاي تكرار نشدني! 
موفقيتي كه البته دس��تيابي ب��ه آن چندان هم 
س��اده نبود، خصوصاً با ش��رايط مالي نابسامان 
پرس��پوليس كه بارها داد بازيكنان اي��ن تيم را 
درآورد و نارضايتي آنها را به دنبال داشت. با وجود 
اين بدون هيچ شك و ترديدي يكي از مهم ترين 
داليل موفقيت سرخپوشان طي پنج سال گذشته 
و رسيدن به ركورد پنج قهرماني متوالي در ليگ، 
مهار حاشيه هايي اس��ت كه دل به دل آنها دادن 
مي توانس��ت دست پرس��پوليس را از جام پنجم 
كوتاه كند. با اين حال اگرچه يحيي گاهاً با رسيدن 
كارد به اس��تخوانش گله س��ر مي داد و مديريت 
باشگاه را زير سؤال مي برد، اما همان اندازه كه تند 
مقابل مديران ناكارآمد تيمش مي ايستاد، به همان 
اندازه نيز سفت و سخت مقابل ورود حاشيه ها به 
تيمش و راهيابي آنها به زمين مسابقه مي ايستاد 
و همين ايس��تادگي بود كه توانست او را با وجود 
مش��كالت فراوان به مس��ير موفقيت آميزي كه 

نتيجه اش گالت قهرماني بود، برساند. 
    

اتحاد و انتخاب هاي درس��ت و كاربردي، اما يكي 

ديگ��ر از بازوهاي مهم پرس��پوليس در كس��ب 
موفقيت ه��اي اين چند س��ال اخير بوده اس��ت. 
پرسپوليس از روزهاي س��ختي كه پنجره نقل و 
انتقاالتش بس��ته بود آغاز كرد و ب��ه انتخاب هاي 
درست كه نتيجه تجربيات سخت سال هاي قبل بود 
رسيد. كوچ ستاره ها از اين تيم دليل و بهانه خوبي 
بود براي زمين خوردن قهرمان، اما تفكر درس��ت 
يحيي در جايگزين كردن اف��راد و بازي گرفتن از 
آنها اجازه ن��داد بعد از جدايي س��تاره هايي چون 
عليپور، بيرانوند، بشار رس��ن، ترابي كه برگشتي 
درخشان تر داشت و ش��جاع خليل زاده تيمش از 
مسير موفقيت دور شود و در عوض با انتخاب هايي 
بجا و جذب نفراتي چون شهريارمغانلو توانست با 
ادامه مسير موفقيت ثابت كند آنچه پرسپوليس درو 
مي كند تنها ميراث برانكو نيست و نتيجه تفكرات 
و نگاه راهبردي يحيي جوان اس��ت كه توانس��ته 

سرخپوشان را روي ريل موفقيت حفظ كند. 
    

ح��اال پرس��پوليس بي هي��چ ش��ك و ترديدي 
پرافتخارتري��ن تيم ايران اس��ت. تيم��ي با پنج 
قهرماني متوالي كه از عهده كمتر تيمي برمي آيد 

و 14 قهرماني در تمام اداور ليگ هاي ايران. پيش 
از اين س��پاهان با س��ه قهرماني متوالي در ليگ 
ركورد جالب توجهي را به نام خود ثبت كرده بود، 
اما پرسپوليس بعد از عبور از سد سپاهان با پوكر 
قهرماني، نه فقط واژه اي تازه را با گالت قهرماني 
وارد فوتبال ايران كرد كه رك��وردي تاريخي را 
نيز به نام خود ثبت كرد. ركوردي كه بي ش��ك 
تا ساليان سال نقل محافل ورزشي است و بعيد 

است كه به اين راحتي ها شكسته شود. 
    

پرس��پوليس در حالي بار ديگر رك��ورد خود را با 
كسب پنجمين جام شكست كه اين بار تا واپسين 
دقايق سپاهان را به عنوان رقيبي جدي پشت سر 
خود مي ديد، اما حتي انگيزه  و تالش اصفهاني هاي 
زردپوش هم نتوانس��ت مانعي بر سر راه يحيي و 
شاگردانش باشد كه گويي عطش كسب جام شان 
س��يري ناپذير اس��ت و اين جام هم ب��ه ويترين 
افتخارات نايب قهرمان آسيا اضافه شد. تيمي كه با 
رفتن مزه قهرماني هاي پي در پي زير دندانش حاال 
به جام ششم و ش��ش تايي ديگري مي انديشد تا 

افسانه خود را بيش از پيش پررنگ  تر كند.
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فريدون حسن

سعيد احمديان

ايران – ژاپن، نبرد بزرگ آسيايي ها 
ببر و در المپيك بمان

واليبال قاره كهن امروز شاهد حساس ترين بازي اين رشته است. دو نماينده 
آسيا امروز براي صعود به مرحله بعدي رقابت هاي واليبال المپيك رودرروي 

هم قرار مي گيرند و به جبر مسابقات يكي بايد با بازي ها وداع كند. 
ايران و ژاپن شايد فكرش را هم نمي كردند كه كارشان به امروز و نتيجه اين 
بازي گره بخورد. ديداري كه عالوه بر المپيكي بودنش يك فينال براي آسيا 
هم محسوب مي شود. دو غول واليبال قاره كهن در بزرگ ترين آوردگاه 
ورزش جهان نبرد مي كنند تا تيم برتر هم مهر تأييدي به شايستگي هاي 

خود بزند و هم راهي مرحله بعدي مسابقات شود. 
آلكنو كه آمد تصورمان اي��ن بود كه مي تواند با تصميمات معجزه آس��ايش 
كاري كند كه بتوانيم در جمع چهار تيم برتر المپيك حضور داشته باشيم، اما 
رقابت هاي ليگ ملت ها و نتايج به دست آمده در آن باعث نگراني مان شد و حاال 
آن نگراني به المپيك هم كشيده شده است. تيم آلكنو تيمي غيرقابل پيش بيني 
است، تيمي كه لهستان قدرتمند را مغلوب مي كند، اما در دو بازي پرانتقاد به 
كانادا و ايتاليا مي بازد تا كار صعودش گره بخورد و بيفتد به دست ژاپن ميزبان. 
فراموش نكرده ايم كه همين ژاپن در ليگ ملت ها 3 بر صفر شكست مان داد 
و در چند بازي آخر هم نتوانسته ايم قدرتمان را به آنها ديكته كنيم و حاال در 
حساس ترين جاي ممكن دوباره به آنها رسيده ايم و اين بار چاره اي جز بردن 

نداريم، واال بايد به خانه برگرديم. 
در جدول رده  بندي گروه اول المپيك، لهستان با سه پيروزي و 10 امتياز در 
صدر جدول قرار دارد و ايتاليا هم با همين تعداد پيروزي و هشت امتياز رده 
دوم را به خود اختصاص داده است. كانادايي ها با دو پيروزي و هفت امتياز سوم 
هستند و ژاپن هم با دو پيروزي و شش امتياز جايگاه چهارم را در اختيار دارد. 

ايران با همين تعداد پيروزي و پنج امتياز در رده پنجم ايستاده است. 
با اين شرايط تيم ملي بايد در بازي امروز برابر ژاپن كه حكم مرگ و زندگي 
را دارد به پيروزي برسد تا جواز صعود به جمع هشت تيم نهايي را بدون اما و 
اگر كسب كند، در غير اين صورت پرونده المپيك بسته خواهد شد. با توجه 
به اينكه از هر گروه چهار تيم به مرحله بعد صعود مي كنند، تنها راه صعود 

ملي پوشان كشورمان پيروزي بر ژاپن ميزبان است. 
درست به همين خاطر است كه مرد روس تبار نيمكت ايران بعد از بازي مقابل 
ايتاليا اعالم كرد كه بازي اصلي ما دو روز ديگر است. آلكنو با علم به اينكه ژاپن 
آخرين فرصت براي او و شاگردانش براي ماندن در المپيك محسوب می شود، 
گفت: »ما فقط به بازي آينده فكر مي كنيم، حتي االن كه چند قدم از سالن ديدار 
با ايتاليا دور شده ايم، ما فقط به بازي با ژاپن فكر مي كنيم. در هر دوره بازي هاي 

المپيك هر بازي خطرات خود را دارد و ما االن به بازي با ژاپن فكر مي كنيم.«
البته آلكن��و در مقابل ژاپن با يك مش��كل ديگر هم روبه روس��ت و آن هم 
اش��تباهات تأثير گذار و غيرقابل جبران بازيكناني اس��ت كه تم��ام آنها از 
ستاره هاي واليبال ايران محسوب مي ش��وند. اشتباهاتي كه به قول ميالد 
عبادي پور از بازي مقابل كانادا افتضاح ترين بازي واليبال ايران را مي سازد و از 
رقابت با ايتاليا يك شكست تلخ و تأسفبار. بنابراين به نظر مي رسد آلكنو بيشتر 
از آنكه براي بازي امروز روي نقاط فني تمركز داشته باشد بايد بازيكنانش را 
به لحاظ روحي و رواني براي پيروزي در اين ميدان سخت آماده كند. ضمن 
اينكه به نظر مي رسد باز هم همان مشكل هميشگي واليبال، يعني خط دهي 
عده اي خاص در تيم ملي در عدم نتيجه گيري در دو بازي اخير تأثير مستقيم 
داشته است. اتفاقي كه اگر جلوي آن گرفته نشود، مي تواند حتي همين امروز 

بليت برگشت از المپيك را به دست واليبال ايران بدهد. 
ايران چاره اي جز برتري مقابل ژاپن ندارد و البته اين ش��انس را هم دارد كه 
در صورت پيروزي مقابل چش��م بادامي ها و پيروزي احتمالي لهستان برابر 
كانادا به عنوان تيم سوم جدول گروه اول به مرحله بعدي صعود كند و مجبور 
به رويارويي با روسيه تيم اول گروه دوم مس��ابقات نشود. در روز آخر مرحله 
مقدماتي تيم ملي واليبال لهستان با كانادا روبه رو می شود و ايتاليا به مصاف 
ونزوئال مي رود. در گروه دوم مسابقات هم روسيه صدرنشين بازي راحتي برابر 
تونس در پيش دارد. برزيل تيم دوم گروه هم به مصاف فرانسه تيم سوم مي رود و 

امريكا و آرژانتين تيم هاي چهارم و پنجم جدول نيز مقابل هم قرار مي گيرند.

پرسپوليس از برانكو تا يحيي، از هت تريك تا گالت

مسيري كه فقط به قهرماني ختم مي شود

قهرمانان نازپرورده و مديران خوش خيال
مي گويند »قهرمان ماست و بايد برايش هزينه كنيم«، اين توجيه را شايد بارها 
در صحبت هاي بيشتر كساني كه در ورزش ايران چه در وزارت ورزش و كميته 
ملي المپيك و چه در فدراسيون ها مسئوليتي دارند، شنيده ايد. پاسخي كه در 
مقابله با ناكامي ها همواره شنيده مي شود و به نوعي مسئول مربوطه سعي دارد 
از زير بار مسئوليت شكست و نتايج ضعيفي كه با وجود هزينه هاي نجومي رقم 
خورده، شانه خالي كند. راحت ترين توجيه ممكن كه گويا در بين مديران 
ورزش تبديل به يك اپيدمي شده، طوري كه هر بار كه ناكامي رخ مي دهد 
بايد گريبان ورزشكار را گرفت و مدير را مورد شماتت قرار نداد و حتي از او به 

خاطر توجهي كه به ورزشكار داشته، تقدير و تشكر هم كرد!
مانند ماجراي حدادي كه پس از كسب نتيجه ضعيف در توكيو، توپخانه ها 
او را نشانه رفته كه چرا با وجود هزينه هاي چندده ميلياردي و اردوهاي 
گرانقيمت در امريكا در المپيك در بين 32 نفر در رده 24 قرار گرفته است. 
نقدهاي زيادي متوجه حدادي ش��ده كه چرا به رغم اينكه مسئوالن به 
هيچ كدام از خواسته هايش نه نگفته اند و حتي براي جراحي ساده اي مانند 
خارپاشنه هم او را به آلمان فرستاده اند، نتوانسته نتيجه در خور توجهي را 

كه به او شده به دست بياورد و حتي ناكام تر از ريو به ايران بازمي گردد. 
صدالبته كه به حدادي هم انتقاد وارد است. قهرمان پرافتخاري كه تنها 
مدال تاريخي دووميداني در المپيك به نام اوست و به اندازه انگشتان يك 
دست مدال طالي آس��يا را دارد و مي توان گفت با فاصله، پرافتخارترين 
ورزش��كار تاريخ دووميداني اس��ت. وقتي چنين قهرماني با اين اندازه از 
مدال هاي رنگارنگ و برگزاري گران ترين اردوها برای المپيك نمي تواند 
در رقابت توكيو حتي به اندازه ركوردي كه سهميه هم گرفته پرتاب كند 
و نازل ترين جايگاهش را در چهار دوره حضور در المپيك در توكيو تجربه 
مي كند، قطعاً بايد در اين باره پاس��خ بدهد كه چرا ب��ا وجود هزينه هاي 

سنگيني كه براي او شده، نتوانسته انتظارها را برآورده كند. 
حدادي بايد پاسخ دهد چرا چند ماه قبل از المپيك به بهانه ديسك كمر 
كه يك درد قديمي بوده، سعي داش��ت ناكامي احتمالي اش در المپيك 
2020 را توجيه كند و آن را به گردن آسيب ديدگي بيندازد. مصدوميتي كه 
همان طور كه حدادي اشاره كرده قديمي بوده و اينطور نبوده كه در فاصله 

چند ماه تا بازي هاي توكيو رخ دهد. 
البته قبل از حدادي كه بايد بابت ناكامي اش با توجه به هزينه هاي گزافي 
كه براي وي شده پاسخگو باشد، اين مسئوالن ورزش هستند كه بايد پاسخ 
بدهند كه چرا بخش بيشتر بودجه يك فدراسيون را به پاي ورزشكاري 
ريخته اند كه با توجه به نتايج چند سال گذشته اش همواره در يك مسير 

نزولي قرار داشته و ركوردهايش يكي پس از ديگری افت كرده است. 
به طوری كه كميته ملي المپيك و فدراسيون دووميداني در كنار فدراسيون 
پزشكي ورزشي با حمايت هاي افراطي شان از حدادي و هزينه هاي چندده 
هزار دالري براي اردوها و درمان مصدوميت ساده خارپاشنه در سه سال 
منتهي به المپيك توكيو، حدداي را تبديل به يك تافته جدا بافته كرده بودند 
كه عماًل اين ورزشكار را در مقابل ديگر قهرمانان دووميداني قرار داده بود. 
قهرماناني كه فدراسيون به بهانه مشكالت مالي حتي از استخدام يك مربي 
براي شان سرباز  زده بود، اما همان ها مي ديدند كه چطور به كوچك ترين 
درخواست حدادي هم نه گفته نمي شود و بيشتر بودجه ها براي ورزشكاري 
خرج مي شود كه با توجه به ركوردهايش در سال هاي منتهي به المپيك، 
كمترين ش��انس حتي براي صعود به فينال را داشت، چه برسد به اينكه 

بخواهد مدال تاريخي لندن را تكرار كند. 
اگرچه حمايت از س��رمايه هايي مانند حدادي كمترين انتظاري است كه 
از مس��ئوالن مي رود، اما اين حمايت ها و توجه ها بايد به اندازه اي باشد كه 
خروجي مناسبي براي ورزش كشور داشته باشد. موافقت چشم و گوش بسته 
با خواسته هاي يك قهرمان كه سال هاست از روزهاي تاريخ سازي اش در لندن 
فاصله گرفته و با توجه به ركوردهايش شانسي براي موفقيت در توكيو نداشت 

بايد به اندازه ميزان شانس موفقيتي باشد كه پيش بيني مي شود. 
 وقتي براي ورزشكاري كه شانس مدال ندارد به اندازه يك مدال المپيك 
هزينه مي شود، اشكال از مديراني است كه بدون برآورد خروجي هزينه اي 
كه مي كنند تنها به واسطه نام مطرحي كه يك قهرمان دارد، حتي اگر تنها 

سايه اي از قهرمان پرافتخار سال هاي گذشته باشد پول پاشي مي كنند. 
 در اين ش��رايط مديران هم بابت ناكامي حدادي كه به حيف و ميل چندده 
ميلياردي بودجه اي كه مي توانس��ت براي پرورش استعدادهاي دووميداني 
هزينه شود بايد پاسخگو باشند و قبل از حدادي بايد انگشت اتهام را سمت اين 
مديران گرفت. مديراني كه بودجه ها را بر اساس نام، نه بر اساسي تواني كه يك 
ورزشكار براي موفقيت دارد هزينه مي كنند، هزينه اي كه در ادامه مشخص 
مي شود هيچ دستاوردي براي ورزش كشور نداشته و حيف و ميل شده است.

اشك های تيرانداز ناكام
تمرين بدون فشنگ و اهميت ندادن به انتقادهاي بحق تيراندازان كشور و در 
نهايت اعزام آنها با كمترين امكانات به المپيك، نتيجه اش اشك هاي بانوي 
تيرانداز كشورمان پس از حذف از گردونه رقابت هاي المپيك است. نجمه 
خدمتي و فاطمه كرم زاده ديروز در مس��ابقات 50 متر سه وضعيت بانوان 
هرچه در توان داشتند به كار بستند، اما نتيجه ای حاصل نشد تا خدمتي با 
چشماني اشكبار بگويد: »ما حتماً بايد با فشنگ تمرين كنيم تا لگد سالح و 
وزش باد را كنترل كنيم و در نهايت بهترين عملكرد را داشته باشيم. به خاطر 
نداشتن تجربه، كارمان سخت شد. وقتي باد شروع شد كمي شرايط سخت و 
باعث شد تا از نظر ذهني به آمادگي نياز داشته باشيم. اگر متوجه شده باشيد 
سطح ركوردها باال بود و تمام فيناليست ها تيراندازان قدرتمندي  بودند كه 
هر روز با فش��نگ تمرين و در مهد تيراندازي كار خود را دنبال مي كنند. 
كشورهاي امريكا و آلمان نمونه ای از اين دست بودند. ناراحتم، چون دوست 

داشتم براي مردم كشورم مثل هميشه افتخار آفريني كنم.«

 ناكامي مطلق دووميداني
 در انتظار مدال شاگردان بنا

مانند چند روز گذش��ته، ديروز هم المپيك توكيو ب��ا ادامه ناكامي هاي 
ورزشكاران كشورمان ادامه پيدا كرد. ناكامي هايي كه اين اميد وجود دارد 
از امروز با آغاز رقابت هاي كشتي به پايان برسد و به جز مدال طالي جواد 
فروغي باز هم ش��اهد مدال آوري المپيكي ها در توكيو باشيم. در نهمين 
روز رقابت ها پس از اينكه صبح ديروز فاطمه كرم زاده و نجمه خدمتي در 
رشته تيراندازي از صعود به فينال بازماندند، بعدازظهر هم حسن تفتيان، 
نماينده ايران در دو 100 متر رقابتش را برگزار كرد و در پايان با ثبت ركورد 
10 ثانيه و 19 صدم ثانيه عنوان چهارمي را در گروه خودش به دست آورد و 
از صعود به مرحله بعد بازماند. بامداد دوشنبه در ادامه بازي هاي توكيو، در 
كشتي فرنگي در وزن هاي ۷۷ و 9۷ كيلوگرم به ترتيب محمدعلي گرايي و 

محمدهادي ساروي مقابل حريفان شان روي تشك مي روند.

اسپانيايي ها مشتري جديد واليباليست هاي ايران
پشت خط زن سابق تيم ملي واليبال جوانان به باشگاه اسپانيايي پيوست. 
به گزارش جوان آنالين، علي طبري، پشت خط زن سابق تيم ملي واليبال 
جوانان كه فصل گذشته در تيم اهلي سيداب در ليگ عمان توپ مي زد با 
اعالم رسمي باشگاه باداژوز اسپانيا به اين تيم پيوست.  بدين ترتيب علي 
طبري و علي شهبازي دو بازيكن ايراني اين تيم  در فصل 2021-2022 
خواهند بود.  طبري فصل قبل با تيم عماني اهلي سيداب، فصل خوبي را 
پشت سر گذاشت و به رغم قرارداد دو ساله و تالش مسئوالن اين تيم براي 
حفظ او تصميم به جدايي گرفت. مبلغ پرداخت شده براي رضايتنامه وي 

از سوي باشگاه اسپانيايي 20 هزار دالر است.

كار بسكتبال ايران 
شيوا نوروزي
     گزارش2

در گ��روه م��رگ 
بازي هاي المپيك 
با قعرنش��يني تمام ش��د. همگروهي با تيم هاي 
قدرتمند و مدعي امريكا و فرانس��ه كار شاگردان 
مهران شاهين طبع را از همان ابتدا سخت كرد و 
س��ه باخت پي در پي ني��ز قابل پيش بين��ي بود. 
خروس ها آخرين حريفم��ان در المپيك 2020 
بودند، ديداري كه فرانسه با حضور ستاره هايش آن 
را با پيروزي ۷9 بر 62 پشت سر گذاشت. بسكتبال 
در توكيو تجربه اي تازه براي خود اندوخت، تجربه 
روياروي��ي با قدرت ه��اي اول بس��كتبال جهان. 
تجربه اي كه هرچند تلخ و گزن��ده بود، اما به طور 

حتم به كار بسكتبال ايران خواهد آمد. 
    

بسكتبال ايران س��ومين حضورش در بازي هاي 
المپي��ك را تجربه كرد؛ بع��د از المپيك 1948 و 
2008، توكيو 2020 س��ومين محك بسكتبال 
ما در مي��ان بهترين هاي جهان ب��ود. آوردگاهي 

كه ملي پوش��ان با تيم اول جه��ان )امريكا(، تيم 
هفتم دنيا )فرانس��ه( و چك كه در رده دوازدهم 
رده بندي فيبا ايس��تاده همگروه بودند. مصاف با 
چك نخستين بازي ما در سايتاما آره نا بود و نتيجه 
تالش بسكتباليست هاي ايراني با شكست نزديك 
84 بر ۷8 همراه شد. پس از آن قدرت اول بسكتبال 

سايتاما، تجربه تلخ اما بزرگ و مهم براي بسكتبال
كار تيم شاهين طبع در المپيك تمام شد
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جهان را در پيش داشتيم و با توجه به ظرفيت هاي 
بسكتبال كشورمان هيچ كس انتظار خلق شگفتي 
از ملي پوش��ان ايران را نداشت. اگرچه برخي ها از 
شكست با اختالف 54 امتيازي انتقاد كردند، ولي 
با در نظر گرفتن اختالف سطح بسكتبال امريكا با 
بسكتبال ايران، آسيا و حتي ساير قدرت هاي اين 
رش��ته چندان نبايد از باخت 120 بر 66  تعجب 
كرد. در مقابل فرانسه، بازيكنان كشورمان كمي 
باتجربه تر ظاهر شدند و در نهايت جايگاه آخر گروه 
A رقابت هاي بس��كتبال المپيك توكيو به ايران 

اختصاص يافت. 
    

با اين حال سرمربي تيم ملي از عملكرد بازيكنانش 
در اين بازي ها ابراز رضايت كرد. مهران شاهين طبع 
كه قبل از سفر به توكيو از پايان يافتن مأموريتش 
پس از سه سال حضور روي نيمكت تيم ملي سخن 
گفته بود با اشاره به تالش شاگردان اظهار داشت: 
»فرانسه تيم بسيار خوبي اس��ت و بازيكنانش در 
ليگ هاي معتبر بازي مي كنند. ب��ازي با اين تيم 
متعادل ب��ود و اگر آس��يب ديدگي حامد و برخي 
از بازيكنان نبود ش��رايط بهتري داشتيم. به جز 
امريكا مقابل تيم چك و فرانس��ه بازي متعادلي 
انجام داديم. به نظ��رم بايد مقابل اي��ن دو تيم با 
تمركز بيشتري بازي مي كرديم، ولي در مجموع 
عملكرد بازيكنان رضايت بخش بود. بس��كتبال 
قابل مقايسه با هيچ رش��ته اي نيست و بايد براي 
رسيدن به نتيجه بيشتر تالش كرد. تمام تيم ها، 
بازيكنان شان هميش��ه در حال بازي و در شرايط 
مسابقه هستند. كش��ورهايي مثل ژاپن را ديديد 
كه در اين بازي ها چه نتايجي كسب كردند. سعي 
كرديم در اين مسابقات بازي هاي باكيفيتي انجام 
دهيم و عملكردمان قابل قبول بود. از بازيكنان تيم 

تشكر مي كنم كه با تمام توان تالش كردند.«
    

كاپيتان نيكخواه با اينكه به صورت ضمني اعالم 
بازنشستگي از تيم ملي كرده است، اما همچنان 
حاضر اس��ت به تيم كش��ورش كمك كند. صمد 
نيكخواه بهرامي به 24 س��ال حض��ورش در تيم 
ملي ايران اش��اره كرد: »به احتم��ال زياد آخرين 
مس��ابقه  ملي ام بود. اولين بار 1۷ سال داشتم كه 
به تيم ملي دعوت ش��دم و حدود 24 سال با تمام 
وجود بازي كردم. هميشه س��عي كردم بهترين 
باشم. در برخي رويدادها بهتر بودم و برخي ديگر 
خيلي خوب نبودم، اما با تمام وجود كار كردم. اگر 
احساس كنم هر لحظه حتي در سن ۷0 سالگي با 
آب و حوله می توانم ب��ه بچه ها كمك كنم، حتماً 
آن را انجام مي دهم. از دو س��ال پيش نيز گفتم تا 
بعد از المپيك را حتماً بازي مي كنم و تابستان به 
تابستان جلو مي روم و تصميم مي گيرم. از طرفي 
تا تورنمنت بعدي فاصله زياد اس��ت و مشكالت 
شخصي هم دارم.« كاپيتان تيم ملي با تأكيد بر باال 
رفتن تمركز بازيكنان در بازي آخر گفت: »به غير 
از بازي با امريكا در دو بازي ديگر خودمان خيلي 
خوب كار كرديم و بازي قابل احترامي به نمايش 
گذاشتيم. در بازي با امريكا خيلي خوب نبوديم، 
اما در بازي مقابل فرانس��ه تمركز زيادي داشتيم. 
اين گونه بازي هاست كه به بسكتبال ايران كمك 
مي كند. آنچه ما از اين المپيك مي خواستيم تجربه 
حضور در آن و ايجاد خودباوري و اعتماد به نفس 
در بچه ها بود كه فكر مي كنم توانستيم به دست 
آوريم. هدف ما قهرماني نبود، بلكه اين بود كه در 
اين رويداد بزرگ تجربه كس��ب كنيم. هيچ وقت 
شما نمي توانيد با پيكان در مسابقات فرمول يك 

انتظار قهرماني داشته باشيد.«
    

بهتري��ن بازيكن اي��ران مقابل فرانس��ه اما قصد 
خداحافظي ندارد. حامد حدادي س��نتر باتجربه 
تيم مل��ي در اين بازي با مصدوميتي كه داش��ت 
امتياز كسب كرد و به گفته خودش همچنان در   18
تورنمنت هاي مهم پيراهن تيم ملي را به تن خواهد 
كرد: »هميشه گفتم، ما هر چند سال يك بار شانس 
بازي با تيم هاي بزرگ را داريم و بايد از اين فرصت ها 
بهترين استفاده را كنيم. به خاطر مصدوميتي كه 
داشتم، نمي خواستم بازي كنم اما با خوردن مسكن 
تمام تالشم را كردم. فعاًل قصد خداحافظي از تيم 
ملي را ندارم، اما سعي مي كنم كمتر باشم و فقط 
براي بازي هاي مهم حضور پيدا كنم. دوست دارم 
تا وقتي كه مي توانم امتيازآور باش��م به تيم ملي 
كمك كنم. همه مي گويند كه سن من باال رفته، 
اما بازيكناني هستند در كشورهاي مختلف كه تا 

40 سالگي بازي مي كنند.«
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