
سال هاست كه 
دنيا حيدري
   گزارش

ورزش  ب�ازار 
كش�ور به دليل 
منفعل بودن توليد كنن�ده داخلي و البته عدم 
حمايت از آن توسط دالالن و اجناس بي كيفيت 
خارجي قبضه ش�ده اس�ت. ب�ازاري ك�ه اما 
درخش�ش دوباره يك برند ايراني در المپيك 
توكيو را كه توجه مقام معظم رهبري را هم به 
خود جلب كرد و بار ديگر توصيه هاي ايشان را 
براي حمايت از توليدات داخلي به دنبال داشت، 
مي تواند به دست توليد كنندگان داخلي بيفتد. 
البته توليدكننده هايي كه خود نيز در اين راستا 
باش�ند.  داش�ته  گفت�ن  ب�راي  حرف�ي 
ديدار مدال آوران المپيك و پارالمپيك توكيو با 
رهبر انقالب اسللالمي تنها به قدرداني از تالش 
ورزشكاران يا حتي توصيه به مهيا كردن شرايط 
براي ادامه موفقيت و برداشتن باري از دوش آنها 
در ادامه مسير ختم نشللد. در اين ديدار رهبري 
به نكته اي اشللاره كردند كه شللايد در نخستين 
روزهاي آغللاز رقابت هاي المپيللك و زماني كه 
همه نگاه ها به تالش ورزشللكاران بللراي نيل به 
موفقيت بود كمتر مللورد توجه قرار گرفته بود و 
آن نقش بسللتن  M بر پيراهن ورزشكاران 14 
كشللور در اين رقابت ها بود. عالمتي كه نشللان 
برند ايراني بللود. برندي كلله در المپيك ريو نيز 
ورزشكاران 35 كشللور از 105كشور حاضر در 
دهكده المپيك از آن استفاده كردند كه نه فقط 
اتفاقي قابل توجه بود كه براي اولين بار در تاريخ 
المپيك و صنعت پوشللاك ايران رخ داد. اتفاقي 
خوشللايند كه هادي عامل، گزارشگر كشتي را 
بر آن داشت تا در جريان مسللابقات بين المللي 
با تعريف از كار كسللي كه خستگي ناپذيري را از 
مورچه آموخته بود و همين نام را بر توليدات خود 
گذاشته بود )مروژ در زبان لري به معناي مورچه 
است( با افتخار بگويد: »واقعاً افتخارآميز است تيم 
كشتي آلمان كه آديداس )يكي از پرآوازه ترين و 
محبوب ترين برندهاي ورزشللي جهان( را دارد، 

دوبنده ايراني مي پوشد.«
  تأكيد به حمايت از توليدات داخلي

اگرچلله رهبري پيشللتر با نامگذاري سللال 97 
به عنوان سللال حمايللت از كاالي ايراني به اين 
مهم اشللاره كرده بود، اما درخشش دوباره يكي 
از برندهاي پوشللاك ايران در المپيك توكيو كه 
پيشتر در ريو نيز شاهد آن بوديم باعث شد ايشان 
يك بار ديگر بر حمايت از توليدات داخلي توصيه و 
تأكيد كنند: »يك نكته قابل توجه اين است كه از 
توليدكنندگان تجهيزات ورزشي در داخل كشور 
حمايت كنيد. من شللنيدم كه امسللال چندين 
كشللور از لباس ورزشللي  كه محصول توليدي 
كشورمان بود استفاده كردند. اين نشان ايراني در 
دنيا درخشيد. در واقع توانستند انحصار كليشه اي 
بعضي از نشان هاي بين المللي را با اين بشكنند، 
اين خيلي باارزش است. اين را حمايت بكنيد، هم 

از اين توليدي حمايت بشود، هم بقيه  ابزارهاي 
ورزشللي در داخل توليد بشللود و همان طور كه 
اينجا در مورد لباس توانسللتيد اين برتري را به 
دست بياوريد، در مورد بقيه  ابزارهاي ورزشي هم 

احتماالً خواهيد توانست.«
  رؤيايي كه حقيقت يافت

داسللتان برندي كه بللا راهيابي بلله دو المپيك 
تمجيد رهبري را به دنبال داشللت بلله بيش از 
20سللال قبل برمي گردد و آرزوهاي مردي كه 
روزي به عنوان فيزيوتراپ تيم هاي ملي فوتبال 
و به واسطه دانستن زبان با فوتباليست هايي كه 
در فروشگاه هاي بزرگ كشورهاي ديگر به دنبال 
لباس هاي ورزشي بودند همراه مي شد و همين 
داسللتان او را بر آن داشللت تا با توليد پوشاك و 
سللاير محصوالت ورزشللي باكيفيت كه چيزي 
از نمونه هاي خارجللي كم ندارند ورزشللكاران 
را بي نيللاز از گشللتن در فروشللگاه ها و خريد از 
برندهاي خارجللي كند. همين جرقه اسللتارت 
كار برند مللروژ بود كلله با احللداث كارخانه اش 
در انديمشللك نه فقط 300 شللغل ايجاد شد و 
بسياري از ورزشكاران و تيم هاي داخلي افتخار 
پوشلليدن لباس هايي با برند ايراني نصيب شان 
شد كه آوازه كيفيت و شللهرتش چنان طي اين 
20 سال فعاليت در جهان پيچيد كه ورزشكاران 
كشورهاي بسياري سراغش را گرفتند، به طوري 
كه غول هاي بزرگ ورزشللي مثل شركت نايك 
وآسللكس براي كنار زدنش از سللد راه و گرفتن 

بازارش بار ديگر به كشللتي برگشللتند. هرچند 
كه اين رقابت باعث عقب نشيني مردي نشد كه 

رؤياهايش به حقيقت پيوسته بود.
  قبضه بازار توسط دالالن

برند مروژ حتي موفق به گرفتن نشان فدراسيون 
جهاني واليبال نيز شللده است. نشللاني كه تنها 
12 شللركت در جهللان موفللق بلله دريافت آن 
از FIVB شللده اند. اما در ايران سال هاسللت 
كه برخللي تيم هاي باشللگاهي و حتللي ملي از 
جمله واليبال و كشللتي از آن استفاده مي كنند 
و تهيه البسلله كاروان اعزامي ايران به مسابقات 
جاكارتا را هم بر عهده داشللت، ولی به رغم آنكه 
به دليل كيفيت و تنللوع بااليي كلله دارد مورد 
توجه فدراسيون هاي ورزشي كشور هاي مختلف 
قرار گرفته، نتوانسته بازار ورزشي ايران را كه در 
احاطه اجناس بي كيفيت خارجي اسللت قبضه 
كند، از آن جهت كه همچنان بازار ورزش ايران 
در دست دالالني اسللت كه با زد و بندهاي خود 
تجهيزات مورد نياز ورزش كشللور را از اجناس 
نامرغوب چيني و ديگر كشورها تهيه مي كنند. 
اجناس برندهاي بي نام و نشللاني كلله با وجود 
تقلبي بودن توانسللتند بازار ايران را قبضه كنند 
و متأسللفانه در بسللياري از موارد ردپاي بعضي 
ورزشكاران، پيشكسوتان و حتي متوليان ورزش 
را در اين كاسللبي ها مي توان ديللد كه در نقش 
كارچاق كن هاي اجنللاس بي كيفيت راه را براي 

شكوفايي توليدات داخلي مي بندند.

  يك دست صدا ندارد
در اين خصوص وزارت ورزش بلله عنوان متولي 
ورزش مي تواند با ايجاد راهكارهايي فدراسيون ها 
و تيم هاي ورزشي را مسللتلزم به هزينه كردن در 
بخش هاي داخلي كند. البته اين داستان نبايد به 
شكلي غيراصولي به قانوني تبديل شود كه باعث 
باال كشلليدن بي دليل قيمت اجناس بي كيفيت 
داخلي شود. ضمن اينكه پرواضح است كه يكدست 
نيز صدا ندارد و در اين راستا بخش صنعت بايد با 
دست دادن به دست بخش ورزشي شرايط ايجاد 
توليدات باكيفيت را ايجاد كرده و تيم ها، باشگاه ها 
و حتي ورزشللكاران را ترغيب كند به استفاده از 
توليدات داخلللي، اما نه اسللتفاده اي كه به جاي 
سود براي توليد كننده ضرر به دنبال داشته باشد، 
چراكه گذاشللتن بدهي روي دست توليد كننده 
داخلي به واسطه بدقولي و بدحسابي در پرداخت 
صورت حساب ها، نه فقط باعث رونق بخش اقتصاد 
و چرخيدن چرخ برندهاي داخلي نمي شود كه كار 

را براي آنها به مراتب دشوار تر هم مي كند. 
  خواستن توانستن است

موفقيت يك برند ايراني در چنين سطحي مي تواند 
با الگوبرداري از سوي توليد كننده داخلي نظر ورزش 
را به خود جلب كند و در راستاي توصيه هاي رهبري 
گامي بلند در زمينه شكوفايي اقتصادي و همچنين 
حمايت از توليدات داخلي باشد. توليداتي كه مي تواند 
با اندكي حمايت اجناس بي كيفيت خارجي را از دور 

خارج و دست دالالها را نيز از اين چرخه كوتاه كند.
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سعيد احمديان

فريدون حسن

حاشيه اي بر ادامه ناكامي هاي بارسا 
آبي و اناري هاي رنگ پريده!

»واقعاً اين بارسلونا بود؟!«، تيتر طعنه آميز روزنامه مادريدي ماركا، توصيفي 
از حال و روز ابري آبي و اناري ها پس از تسللاوي دوشنبه شب خانگي برابر 
گراناداست كه در فصل جديد پس از رفتن ليونل مسي گويا تبديل به يك تيم 
معمولي شده است، تيمي كه ديگر مانند گذشته ضربان قلب ها را باال نمي برد، 

طوري كه كمتر تيمي از خبر رويارويي با آنها زانوي غم  بغل مي گيرد! 
   اوضاع بهتر كه نشد، بدتر هم شد

پس از شكست 3 بر صفر برابر باواريايي ها در يو سی ال، بازي با گرانادای رده 
هفدهمي در نيوكمپ مي توانسللت از وخامت اوضاع رونالد كومان كه سال 
گذشته با يك رؤياي بزرگ، نيمكت هلند متحول شده را رها كرد و از آمستردام 
به بارسلونا آمد، بكاهد. اما مانند تمام يك فصل و چند ماهي كه هافبك سابق 
هلند روي نيمكت آبي و اناري ها مي نشيند، بارسا نشاني از آن بارساي مدعي 
نداشت. آنها خوش شانس بودند كه در وقت هاي تلف شده گل تساوي را وارد 
دروازه شللاگردان روبرت مورنو كردند كه يك فوتبال دفاعي، عماًل راه نفوذ 

بارسايي ها را براي رسيدن به دروازه سخت تر از هر زماني كرده بود. 
با اين تساوي بارسا با كومان در پايان هفته پنجم و در شرايطي كه يك بازي 
عقب افتاده با سويا دارد، با چهار بازي كه دو برد و دو مساوي به دست آورده 
با هشت امتياز تيم هفتم جدول است. آنها با رئال مادريد كارلو آنجلوتي كه 
با چهار برد و يك مساوي و كسب 13 امتياز در صدر قرار دارد، پنج امتياز 
فاصله دارند. فاصله اي كه مي تواند كار قرمز و آبي پوشان كاتاالن را براي قرار 

گرفتن در جمع مدعيان در ادامه الليگا سخت تر كند. 
   بارسايي كه هويتش را از دست داده است

گراهام هانتر، نويسنده اسپانيايي در ESPN تحليل قابل تأملي از بارساي 
مدل 2021 با حضور كومان روي نيمكت و بدون مسللي كه بازوبند را به 
دست مي بست، دارد. او نوشته اسللت: »بارسلونا در وضعيت بحراني بسر 
مي برد، در اين مورد هيچ شكي وجود ندارد. اين به طور بالقوه بزرگ ترين 
بحران در تاريخ باشگاه است، حتي شديدتر از چهار دهه اي كه اسپانيا توسط 
ديكتاتوري راست گرا اداره مي شد كه فرهنگ كاتاالن را دوست نداشت و 
زبان را ممنوع كرد و بسياري هم در بارسا زنداني يا مفقود شدند.« او معتقد 
است بزرگ ترين بحراني كه بارسلونا در حال حاضر با آن روبه روست، از دست 

دادن هويت فوتبالي مدرن خود به صورت تدريجي، اما فاجعه بار است. 
هانتر معتقد است كه بارسا خالي از ستاره شده و سبك فوتبالي كه به آن شناخته 
مي شد در حال از دست رفتن است: »مسي، ژاوي، آندرس اينيستا، رونالدينيو، 
دني آلوز، سرخيو بوسكتس، ساموئل اتوئو، لوئيس سوارز، جرارد پيكه و كارلس 
پويول افراد استثنايي بودند، اما چيزي كه تيم هاي آنها را از توانايي فردي هر 
بازيكني باالتر مي برد، قرار گرفتن شان كنار هم در يك مجموعه بود، با ارائه يك 
فوتبال مالكانه و موقعيتي كه توسط يوهان كرايف و در ادامه پپ گوارديوال شكل 
گرفت، اما بارسا امروز از آن سبك فوتبال فاصله گرفته است.« البته كومان در 
پاسخ به اين انتقادها تنها به گفتن يك جمله بسنده مي كند و مي گويد بازيكناني 

ندارد كه بتوانند سبك معروف فوتبال بارسلونا را پياده كنند. 
  كومان برود، سرمربي آينده بارسا چه كسي است؟

كومان دست خالي را بهانه كند يا مصدوميت اكثر بازيكنان تيم اصلي اش را، به 
نظر مي رسد كه شمارش معكوس براي بركناري سرمربي هلندي كاتاالن ها آغاز 
شده است. اگرچه مسئوالن بارسا پس از شكست تحقيرآميز برابر بايرن و شاگردان 
ناگلزمان، خطاب به تماشاگران پيام داده بودند: »به تيم ما اعتماد و از آن حمايت 

كنيد. شك نكنيد كه ما اين وضعيت را حل خواهيم كرد؛ ويسكا ال  بارسا!«
 اما به نظر مي رسد با گره خوردن كار برابر گرانادا و از دست رفتن دو امتياز 
خانگي در هفته پنجم الليگا در بازي دوشنبه شب، باشگاه بارسا براي تغيير 

كومان در حال جمع بندي است. 
به گفته منابع خبري  ESPN، رونالد كومان در بازي پنج شنبه با كاديز 
همچنان روي نيمكت خواهد نشست، اما باشگاه در حال بررسي گزينه هايي 
براي جايگزيني اوست. منابع توضيح مي دهند كه خوان الپورتا پس از بازي 
با گرانادا يك جلسه اضطراري يك ساعته با هيئت مديره خود برگزار كرد، 

زيرا ترديدها در مورد مناسب بودن كومان همچنان ادامه دارد. 
رئيس بارسللا موافق يللك گزينه موقت كه بللراي چند ماه يللا تا پايان 
فصل روي نيمكت بنشيند، نيسللت و مي خواهد مربي  را انتخاب كند 
كه بتواند پروژه اي طوالني مدت را در باشللگاه رهبللري كند. جوردي 
كرايف كه تابستان امسال به عنوان مشللاوره به بارسا بازگشت، روبرتو 
مارتينز سرمربي بلژيك، ژاوي هرناندز، هافبك سابق و مربي السد قطر، 
گزينه هاي جانشيني كومان هستند. جرارد رومرو، خبرنگار مشهور و 
نزديك به باشگاه بارسلونا نيز نوشته است آنتونيو كونته هم به يكي از 
كانديداهاي جانشيني كومان بدل شده است. مربي كه در فصل گذشته با 
اينترميالن به قهرماني رسيد، ولي به دليل شرايط مالي اين باشگاه مجبور 
به خداحافظي شد. البته او دستمزد زيادي در بين مربيان مي گيرد و بايد 

ديد آيا بارسلونا مي تواند اين مربي را به تيم خود بياورد يا نه.

بي اعتنايي باشگاه ها و فدراسيون فوتبال به برند داخلي كه نظر رهبر انقالب را جلب كرد

بازگشت غريبانه تیم قهرمانتولید داخلی در محاصره دالل های برند خارجی
ملي پوشان قهرمان واليبال ايران بعد از فتح قله قهرماني آسيا در ژاپن 
ظهر ديروز به كشور بازگشتند. براي استقبال از اين تيم قهرمان كه براي 
اولين بار با يك مربي ايراني فاتح مسابقات قهرماني آسيا شد، محمدرضا 
داورزني و برخي اعضای فدراسيون واليبال و چهره هايی نظير محمود 
افشاردوست و پيمان اكبري در فرودگاه حضور يافتند و هيچ مسئولي از 
وزارت ورزش و كميته ملي المپيك براي استقبال نرفت تا يك عالمت 
سللؤال بزرگ در ذهن عالقه مندان شللكل بگيرد. اينكه چرا مسئوالن 
بلندپايه ورزش از اين قهرمانان اسللتقبال نكردند و اصاًل كجا بودند كه 
نيامدند! به هر حال اتفاقي كه رخ داد يك موفقيت بزرگ محسوب مي شد 
كه براي اولين بار تمام ايراني بود و شاگردان جوان بهروز عطايي از جان 
مايه گذاشتند. ويلچرنشيني صابر كاظمي در بدو ورود به كشور مؤيد اين 

نكته بود، اما گويا اين قهرماني زياد به كام برخي خوش نيامده است.

عسكري سرمربي تكواندو ماند 
با تصميم كميته فني تكواندو، فريبرز عسكري به عنوان سرمربي تيم  ملي تا 
پايان سال 1400 باقي ماند و اصغر رحيمي نيز به عنوان مدير فني تيم انتخاب 
شد. چهارمين جلسه كميته فني به منظور بررسي عملكرد تكواندو در المپيك 
توكيو ديروز با حضور سيدمحمد پوالدگر رئيس و مجيد نيري دبير فدراسيون، 
اصغر رحيمي، سيروس رضايي، حسينعلي نظري و زهرا سروي اعضاي اين 
كميته و آرش فرهاديان رئيس سازمان تيم هاي ملي برگزار شد. در اين جلسه 
هادي ساعي و سلليدنعمت خليفه نيز به عنوان اعضاي جديد كميته فني 
حضور داشتند. با اعالم سيروس رضايي، سخنگوي كميته فني فدراسيون 
تكواندو، پس از بررسي هاي صورت گرفته و جمع بندي، فريبرز عسكري به 
عنوان سرمربي تيم ملي تكواندو تا پايان سال 1400 باقي ماند و اصغر رحيمي 
نيز به عنوان مدير فني تيم ملي انتخاب و مقرر شد انتخاب سرمربي تيم ملي 
اميد در اولويت كاري قرار بگيرد. جلسه بعدي كميته فني روز شنبه براي 

تصميم گيري در خصوص كادر فني تيم ملي بانوان برگزار مي شود. 

وزنه برداري میزبان اعضای شانگهاي
پيرو پيام اخير سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهوري مبني بر اهميت 
شناسايي ظرفيت هاي همكاري توسللط وزارتخانه هاي متبوع دولت 
سيزدهم با سازمان اقتصادي شانگهاي، فدراسيون وزنه برداري آمادگي 
خود را براي دعوت و ميزباني از تيم هاي ملي وزنه برداري كشللورهاي 
عضو اين سازمان در جام فجر اعالم كرد. علي مرادي، رئيس فدراسيون 
وزنه برداري طي نامه اي بلله وزير ورزش و جوانان نوشللت: »به عنوان 
اولين فدراسلليون ورزشي كشللور عالقه مندي و آمادگي خود را براي 
دعوت از 11 كشور عضو سازمان اقتصادي شانگهاي شامل تاجيكستان، 
قرقيزستان، قزاقستان، بالروس، پاكسللتان، تركمنستان، ازبكستان، 

روسيه، چين، هندوستان و مغولستان اعالم مي داريم.« 

اينجا مبلغ قرارداد ها صفر است

راه پیمان فخري را ادامه مي دهم
امين قرباني قصد       خبر
دارد بلللله راه 
موفقي كه پيمان فخري در شمشيربازي طي كرد 
ادامه دهد. پس از استعفاي فخري از سرمربيگري 
تيم ملي شمشيربازي، قرباني جايگزين او شد. 
سرمربي جديد در گفت وگو با ايسنا به مسئوليت 
سختي كه پذيرفته است، اشاره كرد: »هيچ كسي 
نمي تواند جاي پيمان فخري را در شمشيربازي 
براي ايران پر كند. با توجه به نسلي كه ساخته و 
اتفاقاتي كه رقم  زده اسللت بايد ايللن واقعيت را 

پذيرفللت. فخري، آقاي خاص شمشلليربازي 
ايران است. قبول اين مسئوليت براي من هم 
واقعاً سخت بود، چون نزديك به 1۸ سال است 
كه شاگرد پيمان فخري هسللتم. واقعاً سخت 
است جا پاي او بگذارم و خودم را در آن حد هم 

نمي بينم. البته برنامه هاي ما قبل از المپيك هم 
مشللخص بود. مانند روال قبل جلللو مي رويم و 
اميدوارم بتوانيم نتايج خوبي كسب كنيم. تالش 
مي كنم كارهاي خوب فخری را ادامه دهم و قرار 

نيست تغييري در برنامه ها ايجاد شود.«

عملكرد خوب ملي پوشان فوتسال 
شيوا نوروزی
      بازتاب

ايران در مصاف با آرژانتين، سايت 
فيفللا را هم به تعريللف و تمجيد 
واداشت. شاگردان محمد ناظم الشريعه در آخرين بازي گروهي خود 
در جام جهاني فوتسللال در شللرايطي مقابل آلبي سلسته تن به 
 F شكست 2 بر يك دادند كه عالقه اي به صدرنشين شدن در گروه
نداشتند. تيم كشورمان براي آنكه در مرحله حذفي با پاراگوئه روبه رو 
نشود ترجيح داد در مصاف با مدافع عنوان قهرماني تمام انرژي اش 
را خرج نكند. با اين حال آرژانتيني ها نتوانستند بيشتر از دو بار دروازه 
كشورمان را باز كنند. ضمن اينكه در سالن ويلينوس آره نا تماشاگران 
شاهد گل زيباي كاپيتان حسللن زاده بودند، همان گل چيپي كه 
سايت فيفا هم به آن اشللاره كرد: »هواداران حاضر در سالن شاهد 
لحظه اي ويژه در تاريخ فوتسال بودند؛ گل انفرادي عالي كاپيتان 
ايران، يعني علي اصغر حسن زاده كه يكي از ديدني ترين گل هاي جام 
بود.«  عالوه بر اين سيوهاي جسورانه و واكنش هاي به موقع سپهر 

محمدي، سنگربان تيم ملي نيز فيفا را انگشت به دهان گذاشت: 
»بازي سريع و  كارهاي تركيبي دقيق آرژانتين باعث شد اين تيم دو 
بار توپ را در دروازه سنگربان استثنايي ايران، يعني سپهر محمدي 
جاي دهد.« ديدارهاي يك هشتم نهايي از امشب آغاز مي شوند، اما 
تيم ملي ايران روز جمعه رودرروي ازبكستان قرار مي گيرد و آرژانتين 
مدعي نيز فردا شللب بلله مصللاف پاراگوئه مي رود. سلليدمحمد 
ناظم الشريعه، سرمربي تيم ملي در خصوص شرايط تيمش اظهار 
داشت: »شللرايط ما خيلي خاص بود و سعي كرديم مانند حريف 
خيلي به آب و آتش نزنيللم. در اين گونه مسللابقات بايد خيلي از 
بازيكنان خود مراقبت كنيم تا مصدوم نشوند. اكنون تنها موضوعي 
كه براي ما مهم است ديدار روز جمعه مقابل ازبكستان است. حريفي 
كه يكي از تيم هاي خوب آسيا و جام جهاني است. كمتر از يك ماه 
قبل در تورنمنت تايلند با اين تيم بازي كرديم. ازبك ها رشد خيلي 
خوبي داشللته اند، زيرا در يك سال گذشللته نزديك به 1۸ بازي 

بين المللي با تيم هاي باالتر از خودشان انجام داده  اند.«

باخت حساب شده فوتسال به آلبي سلسته

 ناظم الشريعه: 
ازبك ها جزو بهترين ها هستند

ليگ برتر كشتي پس از مسابقات جهاني 
اشرف رامين

    چهره
نروژ آغاز خواهد شد. مسئوالن تيم نيروي 
مقاومت ابتكار جالبي به خرج داده و قرار 
است اين تيم با شللرايط خاصی در ليگ امسال حضور داشته باشد. قرار 
است تيم مقاومت با استفاده از كشتي گيران مستعد و آنها كه پشت خط 
مانده اند يكي از ليگ برتري ها باشللد، البته به اين شرط كه قراردادي با 
هيچ كشتي گير و مربي امضا نشود. حسللن رحيمي، قهرمان 
جهان و نفر سوم المپيك 2016 هدايت اين تيم را برعهده 
خواهد داشللت و مثل بقيه پولي دريافللت نخواهد كرد. 
رحيمي كه چند سالي است از دنياي قهرماني خداحافظي 
كرده در خصوص نحوه حضور خللود و تيمش در ليگ 
برتر به فارس گفت: »در تيم تشللكل شده بحث مالي 
وجود ندارد. به ورزشكاران اعالم كرده ايم هيچ قرارداد 
مالي بسته نمي شود و تمام قراردادها صفر است. نه 
تنها ورزشكاران، بلكه اين موضوع شامل مربيان 
هم مي شود. در واقع مربيان و كشتي گيران هيچ 
پولي دريافت نمي كنند، چراكه بحث ما شيوه 
مبارزه و فني است. از كشللتي گيران جوان و 
مستعد خواستيم هر كسي دوست دارد با اين 
شرايط كار كند و كشتي بگيرد اعالم حضور 
كند. خوشبختانه تعدادي از كشتي گيران اعالم 
آمادگي كرده اند، اگرچه بنام نيستند، اما برخي از 

آنها عضو تيم ملي جوانان و اميدها بوده اند.«

والیبال »ما مي توانیم« را ثابت كرد
تأثيرات مربيللان خارجللي بزرگي مانند 
ايوان بوگانيف و پارك كي وون و والسكو 
در واليبال ايران غيرقابل انكار اسللت، اما 
قهرماني واليبال در آسلليا بللا يك مربي 
داخلي نشللان داد كه مربيللان ايراني نيز 
توانمند هسللتند. يكي از داليل موفقيت 
يكدستی تيم بود كه اكثر بازيكنان جوان 
بودند، بازيكنان جواني كه در ليگ ملت ها 
و المپيك مقابل تيم هللاي بزرگ واليبال 
مانند برزيل و لهستان بازي كرده بودند و سبب شده بود توانايي هاي شان 
را باور كنند و به يك اعتماد به نفس خوب برسند. عالوه بر اين در نبود 
بازيكنان بزرگ، ملي پوشللان جواني كه به تركيب اضافه شللده بودند، 
مي خواستند خودشان را ثابت كنند كه ما هم مي توانيم و فضا براي اين 
نسل فراهم شد كه نشان دهند توانمند هستند. توانمندهاي عطايي هم 
در كنار اين انگيزه جوانان تيم قرار گرفت تا ما بتوانيم در قهرماني آسيا 
يك دوره خوب را پشت سر بگذاريم و ايران دوباره در جايگاه نخست آسيا 
قرار گيرد و دوباره اعتماد به نفس واليبال برگردد. عطايي با توجه به اين 
نتيجه بايد همچنان با بزرگساالن ادامه بدهد و مسئوليت ديگر رده هاي 
ملي مانند جوانان به مربيان ديگري واگذار شللود و تمركز او روي تيم 
بزرگساالن باشد. عالوه بر اين فدراسيون واليبال بايد هماهنگي مناسبي 
را از جهت تمرينات يكسان و در اختيار گذاشتن بازيكنان بين مربيان 
تيم هاي رده پايه و تيم بزرگساالن به وجود بياورد. همچنين عطايي بايد 
با تمهيداتي كه می انديشد روي نقاط ضعف فني مان مانند سرويس هاي 
پرشي پرقدرت كار كند تا با رشد تاكتيكي تيم در كنار مسائل روحي و 

رواني، موفقيت هايمان با مربي داخلي تداوم داشته باشد.

 هدف كیفي سازي
 توسعه ورزش است نه محدوديت آن

فرمايشات و فرمان هاي مقام معظم رهبري را بايد كامل مورد توجه قرار 
داد، نه اينكه بخشللي از آن را كه مطابق ميل ماست بزرگنمايي كنيم و 
بقيه را ناديده بگيريم. رهنمودهاي رهبر انقللالب در ديدار با قهرمانان 
و مدال آوران المپيكي و پارالمپيكي تماماً در جهت توسللعه و پيشرفت 
ورزش كشور در تمام ابعاد و رشته ها بود. حتي آن قسمت از بيانات ايشان 
كه اشاره به اعزام كيفي و مدال آور ورزشللكاران و رشته هاي ورزشي به 
مسابقات مختلف بين المللي داشت، دقيقاً به اين مسئله اشاره داشت كه 
بايد در ساير رشته ها هم مانند رشته هاي مدال آور پيشرفت حاصل شود 

تا اعزام بيهوده و بدون مدال نداشته باشيم. 
به طور قطع ايشللان برخالف برخي تحليل هاي چند روز اخير از سللوي 
رسانه ها، نظرشللان محدود كردن اعزام ها به چند رشته نبوده و تأكيد بر 
ارتقای سطح رشللته هاي ورزشي و رساندن بقيه رشللته ها به چند رشته 
مدال آور هميشگي را داشللته اند. اين نظر يعني اينكه آقايان مسئول بايد 
با برنامه ريزي جهت حفظ قدرت رشللته هاي مدال آور در مسير تقويت و 
رساندن رشته هاي ديگر ورزشي به سطح آنها تالش كنند تا مدال آوري و 
قهرماني ورزش كشور به چند رشته خاص محدود نشود. يعني بايد در بقيه 
رشته ها هم به حدي برسيم كه بتوانيم اعزام هاي كيفي و مدال آور داشته 
باشيم، نه اينكه با مستمسك قرار دادن نظر ايشان در اعزام كيفي و مدال آور 

بقيه رشته ها را به امان خدا رها كنيم و صرفاً به چند رشته بپردازيم. 
مثال قابل تأمل اين كج انديشي را در مسئله واردات واكسن به وضوح ديديم، 
جايي كه رهبر انقالب بدون اينكه اشاره اي به واكسني خاص يا نامي خاص 
داشته باشند فقط فرمودند كه از امريكا و انگليس واكسن نخريد، اما آنها كه 

در سوءاستفاده استادند كاري كردند كه اوضاع كشور بهم ريخت. 
حاال هم همان داستان به شكلي ديگر در ورزش در حال تكرار است و عده اي 
كه از ابتدا هم قائل به محدود كردن ورزش كشللور به چند رشته بودند به 
جاي اينكه مسئوالن ورزش كشور را به سرمايه گذاري در رشته هاي مختلف 
و تقويت آنها در كنار رسيدگي به رشته هاي مدال آور تشويق كنند چوب 
برداشته اند و به اسللم اعزام هاي غيركيفي و حيف و ميل بيت المال هدف 

محدود كردن ورزش كشور به چند رشته خاص را دنبال مي كنند. 
چنين اقدامي يعني درجا زدن ورزش كشور و رسيدن به اين هدف، يعني 
حركت در مسللير مخالف فرمايشللات رهبر انقالب براي رشد و توسعه 
ورزش، چراكه رشته هاي مدال آور ورزش ايران در ميداني چون المپيك 
يعني كشتي، وزنه برداري، تكواندو و تيراندازي در نهايت با يكي، دو مدال 
كمتر يا بيشتر همواره همين عملكرد را داشته اند. حاال تصور كنيد كه 
سراغ رشته هاي ديگر نرويم و به همين چند رشته قناعت كنيم، اتفاقي 
كه رخ مي دهد نزول ايران در ورزش جهان خواهد بود، آن هم در همين 

رشته هايي كه ادعاي مدال آوري و قهرماني در آنها را داريم. 
حقيقت اين است كه چنين نگاه اشتباهي باعث فراموشي رشته هايي از 
همچون دووميداني، شنا، ژيمناستيك، سواركاري مي شود، رشته هاي 
پايه و مدال آوري كه كشللورهاي صاحب عنوان در المپيك و بازي هاي 
آسيايي اكثر مدال هاي خود را در اين رشته ها كسب مي كنند و ما با اين 

نگاه غلط هيچگاه توسعه ورزش را نخواهيم ديد. 
جلوي اين نگاه اشتباه و اين سياسللت غلط همين جا بايد گرفته شود، 
چراكه ظاهراً عده اي مي خواهند همانگونه كه خود مي انديشند برخالف 
جريان توسعه ورزش كشور در تمام رشللته ها حركت كنند و با محدود 
كردن ورزش به چند رشته خاص برنامه خود را پيش ببرند و در نهايت هم 
وقتي ورزش كشور ضربه خورد و زمين گير شد، درست مانند مثالي كه در 
باال زديم با مطرح كردن فرمايشات رهبري در خصوص اعزام هاي كيفي 

و مدال آور از ايشان كنند.

جبار قوچان نژاد

 كارشناس واليبال


