بسكتبال

قاسم کیانی

برتري نسبي نيكتاش نسبت به ايراني ـ خارجيهاي ديگر!

نويد نياز به برتري مطلق دارد!

نويد نيكتاش از جمله بازیكنان ايراني خارجي است كه به بسکتبال
ايران پيوسته تا شانس خود را براي حضور در تيمملي كشورمان،
امتحان كند.
نويد اولين بازيكني از اين دست نيست كه چنين شرايطي را تجربه
ميكند .پيش از اين بازكنان ديگري چون عرفان نساجپور ،بني
كچوئي ،يونس اللهزاده و ...كه بعضاً ايراني خارجي و يا ايراني مقيم
خارج از كشور بودند پا به اين عرصه گذاشتند كه البته پاسخ مثبتي
نگرفتند و اگر چه بعضاً در مقاطع كوتاهي تيم ملي را همراهي كردند
اما نهايتاً توانشان آنقدر نبود كه بتوانند نظر مساعد كادرفني را براي
حضور مستمر در تركيب تيمملي ،جلب كنند .بازیكناني كه شايد
اگر يك دهه قبل به آنان پيشنهاد حضور در تيمملي بسكتبال ايران
داده ميشد هرگز قبول نميكردند چون سطح بسكتبال ايران را
پائين ميدانستند .طي سالهاي اخير كه بسكتبال ايران با تكيه بر
نيروهاي بومي توانست قلههاي آسيا را تصاحب كرده و در جهان هم
خود را معرفي كند ،امروز خودشان از هر طريقي با بسكتبال ايران
ارتباط برقرار كرده و حتي با هزينههاي شخصي به ايران ميآيند و در
اردوهاي تيمملي حضور پيدا كرده و با توجه به نوع نگرش حرفهايتر
كه نسبت به بازیكنان ايراني دارند ،تمام تالش خود را در تمرينات

به عمل ميآورند اما بازهم در مقابل بازيكنان با قابليت ايراني
كمآورده و جايي مداوم در تركيب نمييابند با اين وجود سالهاست
كه در باشگاههاي ايران توپ ميزنند .اتفاقي كه بعيد نيست براي
نويد نيكتاش هم بيفتد .بازيكني ايراني ـ فرانسوي كه پس از بازي در
باشگاههاي فرانسه ،سال قبل در ليگ انگلستان به ميدان رفته است
و امسال پس از حضور كوتاه مدت در اردوي تيمملي كشورمان ،براي
حضور در ليگ ايران ،تمايل نشان داده است .نويد پس از حضور كوتاه
مدت در اردوي تيمملي ،جزو منتخبين بود كه تيمملي را در بازيهاي
دوستانه چين همراهي كرد و قطعاً عملكرد او در بازي مقابل تيمهاي
منتخب چين ،ميتواند تاثير بسزايي براي تداوم يا عدم تداوم حضور
او در تيمملي باشد .در حال حاضر نويد هم شرايطي مثل بازيكناني
كه پيش از اين نام آنها برشمرده شد دارد با يك تفاوت اساسي و آن
هم اينكه اوالً بازيكناني نظير نساجپور ،كچويي و اللهزاده در پستهاي
گارد راس و يا پست دو تخصصي داشتند كه چون بازيكنان بسيار
قدرتمند و با قابليتي چون سجاد مشايخي ،فريد اصالني ،بهنام
يخچالي و پيش از اين هم مهدي كامراني ،جواد داوري ،حامد آفاق و...
در اين پستها انجام وظيفه ميكردند قاعدتاً كار ايراني خارجيها براي
پوشيدن پيراهن تيمملي سخت ميشود اما نويد نيكتاش در پست

اظهارنظر قابل توجه صاحبيان!

مشكالت اقتصادي و نتيجهگرايي ،عوامل عدم حمايت اسپانسرها!

مهدي صاحبيان كه چند سال قبل با تيم فرش مشهد به ليگ برتر راه يافت اما در ادامه عليرغم اينكه به تناسب مهرههايش به نتايج چندان نامطلوب
دستنيافتمسئولينباشگاهترجيحدادند تامهرانحاتميراجايگزينكنندمعتقداستمشهدميتواندتيميدرليگبرترداشتهباشد.
صاحبيان ميگويد« :بسكتبال مشهد بسيار با پتانسيل است و بازيكنان شاخصي نظير آفاق ،ارغوان ،خبازان ،دليرزهان ،فروتن و ...اين موضوع
را تأييد ميكند با اين وجود نبود اسپانسر باعث شده تا اين شهر ،تيمي در ليگ برتر نداشته باشد ».صاحبيان در اين زمينه به مورد جالبي اشاره
ميكند و ميگويد« :امروز براي حضور اسپانسر بسكتبال براي ليگ برتر با دو آيتم منفي روبرو هستيم اول اين كه بخش خصوصي با وجود
شرايط نامساعد و بد اقتصادي حاضر به ورود به ورزش نيست و دوم اينكه حتي در صورت ورود ،حاضر نيستند در بحث پشتوانهسازي سهيم
باشند و بيشتر به دنبال نتيجهگيري بعد از يكي دو سال هستند ».صاحبيان در همين شرايط هم اميدوار به حضور اسپانسري براي فصل آينده
است تا مشهد تيمي در ليگ برتر داشته باشد و از مذاكره با اسپانسرهايي سخن ميگويد .اظهارنظر صاحبيان در مورد تيمهاي خراسان رضوي
در مسابقات ليگ دسته اول هم جالب است بخصوص در مورد عملكرد تيم هيئت بسكتبال استان كه ميگويد« :به نظر من يك سري كارها مثل
اعزام تيمها و برگزاري مسابقات در هيئت بسكتبال هر استان رزومه نيست و جنبة وظيفه دارد ضمن اينكه به نظرم تيمداري هيئت هم اتفاق
خوبي نيست زيرا سبب ميشود تا فكرو ذكر و منابع مالي هيئت بسكتبال ،ناخودآگاه به سمت تيم كشيده شود و نهايتاً هيئت از انجام وظايف
خود باز بماند!»
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سه و چهار تخصص دارد كه اين ماجرا فضا را براي او بازتر ميكند.
از طرفي نويد به جهت جسماني شرايطي به مراتب بهتر را نسبت
به ديگر بازيكنان نامبرده دارد .نويد با قامت  2/03متر و بدني قدرتي
و عضالني ،بازيكني با شرايط مطلوب براي پست تخصصي سه به
حساب ميآيد كه اين ماجرا با اضافه شدن پرتابهاي موفق منطقهاي و
بويژه سه امتيازي ،برتريهاي نسبي او را نسبت به سايرين با شرايطي
مشابه ،نشان ميدهد.
با اين وجود نويد هم براي به ثبات رسيدن در تركيب تيمملي
بسكتبال كشورمان ،حاشيه امنيتي ندارد و براي رسيدن به پيراهن
تيمملي رقيبان قابلي چون محمد جمشيدي كه بعيد است بتواند از
سد او بگذرد و همچنين امير صديقي و وحيد دليرزهان جوان دارد.
بازيكناني كه با توجه به جميع شرايط ،هنوز همگي بر نويد ،برتري
دارند و به اين جهت ،نويد براي اينكه بتواند به مهرهاي ثابت در تركيب
تيم ملي تبديل شود ابتدا بايد برسرعت خود در زمين مسابقه افزوده
و همينطور صاحب قدرت نفوذ بيشتري به سمت سبد شود .به عبارت
ديگر نويد نيكتاش سايز و ويژگيهاي اوليه يك بازيكن پست سه را
داراست اما الزم است برخي مهارتهاي خود را تقويت كند تا شانس
بيشتري براي تداوم حضور در تيم ملي داشته باشد!
البته نبايد از ياد برد كه اگر چه نويد مدت زمان نسبتاً قابل توجهي
است كه بسكتبال ايران را دنبال ميكند اما مدت زمان كوتاهي است
كه به بسكتبال كشورمان پيوسته و هماهنگ شدن با نوع بسكتبال
ايران و خواستههاي مربيان در مدت زماني طوالني تر ،ميتواند در
رسيدن به هدف وي كه همانا حضور در تركيب نهايي تيمملي براي
كاپ آسيا است ،كمك موثري باشد.
نويد در گفتگو با سايت فدارسيون جهاني بسكتبال از حضورش در
بسكتبال ايران ابراز خوشنودي كرده و گفته« ،تمام تالش خود را
ميكنم كه بتوانم در تركيب تيم ملي ايران قرار بگيرم و در فينال
كاپ آسيا در لبنان حضور داشته باشم .بسكتبال ايران بسيار قدرتمند
است و خوشحال هستم كه در كنار بازيكنان و كادر فني بزرگيتمرين
ميكنم ».نويد سال گذشته در بين تيمهاي باشگاهي برتر ايران نيز
خواهان فراواني داشت تا جايي كه دو سه تيم مدعي قهرماني بهطور
همزمان نام وي را براي حضور در باشگاهشان به فدراسيون بسكتبال
اعالم كرده بودند.
نويد ميگويد« :ليگ ايران بسيار قدرتمند است و چنانچه شرايط
خوب باشد در ليگ ايران توپ خواهم زد».
حال بايد منتظر ماند و ديد كه برتري نسبي نويد نسبت همتايان
خارجي ـ ايراني يا مقيم خارج وي كه به بسكتبال ايران پيوستند اما
نتوانستند در تيم ملي حضور داشته باشند يا بهطور مقطعي تيم ملي
را همراهي كردند ،ميتواند عاملي شود كه نويد بتواند در تيم ملي به
ثبات برسد يا براي رسيدن به اين جايگاه ،برتري نسبي كارساز نخواهد
بود و برتري مطلق هست كه اين جايگاه را به نويد خواهد داد!
اما هرچه كه باشد با توجه به شرايط و قراين اگر نويد نتواند در تركيب
نهايي تيم ملي جا بگيرد به نظر ميرسد قصد دارد بسكتبالش را مثل
بازيكناني نظير نساجپور ،كچوئي و اللهزاده در ايران ادامه بدهد.

