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درسي از «پودر اشكانين»
صربستان بازيكنان بزرگي در طول تاريخ واليبال داشته است كه برادران گرپيج (نيكال و والديمير) میلکوویچ و ...از جمله اين
ستارگان بينالمللي بودهاند اما تيمي كه پارسال و امسال در ليگ جهاني حضور پيدا كرده است آنقدر مستعد و تماشايي است
كه در وصف نميگنجد ،در بين بازيكنان صربستان كه همه خوشپرش و خوشدست هستند ،پودر اشكانين به عنوان دفاع وسط
ستارهاي است كه سالها در ليگ ايتاليا و تيم پروجامي درخشد ،پودر اشكانين در مسابقات اخير تهران حتي يكبار هم دفاع نشد
و كمتر بازيكني هم توانست از دفاع وي توپ بزند ،او سواي اينكه بازيكني ممتاز است مردي اخالقمند و متواضع است كه سرشار از
ادب حرف ميزند ،پودر اشكانين كه در سرويس ،دفاع و حمله نظير ندارد ،ميگويد :عاشق فرهنگ ايران هستم ،مردمان مهرباني
داريد كه برخي رفتارهاي آنان شباهت زيادي با مردم كشورم دارد ،تنها پودر اشكانين نبود كه با يك دنيا لطف درباره ايران گپ
ميزد ،لوبريك درازي (قطر پاس كه جايگزين الكساندر آتاناسوويچ شد) ليستناك سرجو (سرعتي زن شاغل در ليگ روسيه)
ماركوايويچ(ارزشمندترين بازيكن سال پيش ليگ جهاني) هرگز در مقابل درخواست تماشاگران براي گرفتن عكس يادگاري ،خم
به ابرو نياوردهاند و اين درس خوبي است كه جوانان ما هم بدانند درخت هر چه پربارتر باشد ،سرش پائينتر است

عذر بدتر از گناه

نميدانيم فرهاد سالافزون بر روي چه تفكري آن رفتار را با خوليو
والسكو كرد ،مردي كه براي ورزش جهان يك اسطوره و معمار واليبال
نوين ايران است ،اما هرچه كه بود در ذهن مردي كه همواره به تاريخ،
فرهنگ و مردم كشورمان احترام ميگذاشت نقطهاي كدر ترسيم
شد ،سالافزون پسر خوبي است كه طي دهه اخير رفتار ناپسند از
او نديده بوديم ،وي در گفتگويي با يكي از سايتها سعي كرده است
حركتش را توجيه كند ،اينكه والسكو در هتل بلند ميخنديد و يا به
ميز تيم ايران پوزخند ميزد ،ولی ما به اين ميگويم عذر بدتر از گناه...
متأسفانه در جريان مسابقات اخير بعضي از بازيكنان نيز رفتار خوبي
با مربيان تيم ميهمان از جمله «هانين» نداشتند ،و عجيب اينكه
مورد حمايت همتيميها خود نيز واقع شدهاند كه آدمي را به ياد
ضربالمثل شير خانگي مياندازد اما نگراني اساسي ما اين است كه
نكند با اين رفتارها و كوتاه آمدنها باليي كه بر سر كواچ آمده بود بر سر
ايگور كوال كوويچ نازل شود و هيچكس نتواند تيم را جمع كند.

كارشناسان غيرسفارشي!

درد كهنه دريافت اول...
اگر فكر كنيم كه كارشناسان فقط همين چند آقاي سفارش شده در شبكههاي ورزشي هستند،
اشتباه كردهايم در كشور ما 600ـ 500مربي داريم كه به چشم نميآيند اما واليبال را به درستي
تعقيب و تحقيق ميكنند و حرفهاي زيادي براي گفتن دارند.

جاي خالي جوانان

ميدان ميرويم و اين حساسيت ما را از جوانگرايي كه الزمه ليگ جهاني است دور ميكند واقعاً
نبايد از جوانان خوبي چون جواد كريمي ،حميد حمودي و  ...در چرخه كنوني بيتفاوت عبور كنيم.

ايگور در حد تيم ملي نيست

محمدحسين ترابيزاده ،بازيكن پيشين تيم دخانيات تهران ،شيشه و گاز و دعوت شده به اردوي
تيم ملي در سال  66كه مدتي در يكي از تيمهاي ژاپن بازي كرد می گوید :به اعتقاد من مربي كنوني
در حد تيم ملي ايران نيست و اگر دوربيني روبهروي ايشان نصب شود تا حركاتشان ضبط و ثبت
شود ،ادعاي من ثابت خواهد شد ،تيم ما هرچه دارد محصول زمان مربيگري والسكو است و اگر
بازيكني مثل معنوينژاد ميآيد و تحت هر شرايطي بازي را برميگرداند ناشي از وفور استعدادهاي
عالي در ايران است دكتر ترابيزاده افزود :از نظر من معنوينژاد نبايد در دندهاي كنار امير غفور
قرار بگيرد چون غفور بازيكني است كه اگر دو دور به او پاس ندهند ،روحيهاش كامل بهم ميريزد،
خالصه ضمن اينكه پيشنهاد ميكنم كه فدراسيون واليبال از تكرار قرارداد با ايگور كوالكوويچ
خودداري كند ،تيم ملي ما يك مربي بزرگ ميخواهد.

جالل اشرفي مربي بينالمللي ،بازيكن دعوت شده به اردوي تيمهاي ملي در سالهاي 74ـ72
و عضو پيشين منتخب تهران می گوید :در اين دوره از مسابقات قدرتي زنهاي تيم ملي باثبات
عمل كردند اما سرعتي زنها كارآيي الزمه را نداشتند و فاصله مسعود غالمي و سامان فائزي با
عادل غالمي و سيد موسوي به وضوح عيان شد ،يكي از عمدهترين مشكالت تيم ليبروهاي ما
بودند كه دريافت اول را مقابل صربستان خوب انجام ندادند ،به اعتقاد من همه تيمها ليگ جهاني
را مسابقاتي تداركاتي براي آوردگاههاي مهمتر تلقي ميكنند ولي ما در اين ميدان با تمام قوا به
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