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ورزش | فدراسیون کشتی اعالم کرد: با توجه به اعالم قبلی ایران مبنی براین که اگر امکان برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در زمان 

پیشنهادی از سوی ایران نباشد، تیم ملی کشتی آزاد هم به دلیل جلو آمدن زمان برگزاری انتخابی تیم ملی نمی تواند در مسابقات جام جهانی 
شرکت کند، فدراسیون کشتی این موضوع را به اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد و اتحادیه نیز با این موضوع موافقت کرد.

رواج ورزش در روستاها بسیاری از مشکالت 
اجتماعی را برطرف می کند

| مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی از صبح روز گذشته  
برگزار شد که »غالمرضا جعفری« رئیس این فدراســیون در مورد عملکردهای این مجموعه در سال ۱۳۹۶ 
صحبت کرد.جعفری در مورد عملکرد این فدراسیون در یک سال گذشته گفت: همه برنامه های ما در راستای 
دو هدف مهم بود. توسعه ورزش های کالسیک در همه عرصه ها و فراهم کردن زیر ساخت های مناسب برای 
پیشرفت آن ها یکی از  اصلی ترین اهداف بود.او افزود:  همچنین در یک سال گذشته فدراسیون ورزش های 
روستایی و بازی های بومی محلی تالش کرد مســئله آموزش را با برگزاری دوره های آموزشی عملی کند که 
دومین هدف مهم این مجموعه بود.وی در ادامه  با بیان این که ورزش باید در همه شهرستان ها و روستاها رایج 
شود، خاطر نشــان کرد: ورزش اگر در روستاهای سراسر کشور ترویج یابد قطعا می تواند بسیاری از مشکالت 
اجتماعی را بر طرف کند. جا دارد از فدراســیون کشتی  تشکر کنم که در این یک سال هماهنگی خوبی با ما 
داشتند تا مسابقات کشــتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور را در بین ورزشــکاران روستایی خود برگزار کنیم. 
امیدوارم وزارت ورزش و جوانان  نیز در ادامه راه  ما را یاری کنند.در اواســط مجمع »غالمرضا شعانی بهار« 
معاون توسعه ورزش  همگانی نیز به عنوان نماینده وزارت ورزش و جوانان در این نشست حاضر شد. از ابتدای 
این نشست، »ژاله فرامرزیان« به جای »شــعبانی بهار« حاضر بود.در ادامه این نشست ژاله فرامرزیان با اشاره 
به اهمیت زیاد ورزش های روستایی خاطرنشــان کرد: وظیفه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش، 

توسعه داشته هایمان در راستای رسیدن وزارت ورزش به اهداف تعیین شده است. 

 اللوویچ: کشتی ایران ریگی شده
در کفش ما

| رییس اتحادیه جهانی کشــتی نسبت به اتفاقات اخیر در کشــتی ایران واکنش تندی نشان داد. او 
تهدید کرد که ادامه این روند می تواند آسیب جدی به کشتی و ورزش ایران وارد کند.نناد اللوویچ در مصاحبه با 
سایت خبری Inside the games، درباره اتفاقات اخیر در کشتی ایران، اظهار کرد: ایران تبدیل به ریگی 
در کفش مان شده است. برخی از اوقات چنین اتفاقاتی در کشتی رخ می دهد و گاهی اوقات نیز ممکن است در 
دیگر ورزش ها بیفتد. می خواهیــم از تکرار این اتفاقات در آینده جلوگیری کنیم.وی ادامه داد: دقیقا نمی دانیم 
که چه شده است، خبرهایی به ما رسیده که رییس فدراسیون کشتی ایران استعفا کرده است. در حال  حاضر به 
او دسترسی ندارم، اما می خواهم که حقایق را بدانم. به خصوص که مسابقات در ایران به زودی خواهیم داشت و 
برگزاری آنها بدون رییس فدراسیون آسان نیست. من دلیل  اصلی این که او چرا استعفا داده است را نمی دانم، 
اما اگر مربوط به اتفاقات اخیر باشد خوب نیست. ورزش ایران اگر به این روند، مسابقه ندادن مقابل ورزشکاران 
اسرائیل  ادامه  دهد ریسک زیادی را متحمل شده است.نناد اللوویچ، رییس اتحادیه جهانی فدراسیون در ادامه ، 
افزود: شرایط واقعا پیچیده است. ما نیاز به کمک دیگر فدراسیون ها و کمیته  بین المللی المپیک داریم. مسئوالن 
ایران باید متوجه شوند که اگر نخواهند که ورزشکاران شان مقابل همه کشورها مبارزه کنند، نه تنها به کشتی 
ضربه وارد می کنند،  بلکه به تمام ورزش ایران ضربه می زنند.وی گفت: مسئوالن بین المللی ورزش اجازه چنین 
اتفاقی را نمی دهند. تنها بازنده در آخر ورزشکاران ایران هستند. تمامی جنبش ورزش باید با هم متحد شود و به 
مسئوالن توضیح دهد که این اتفاق دیگر نمی تواند رخ دهد. من صربستانی هستم، اما باید از منافع ورزشکاران 

کوزوو نیز حمایت کنم. ما باید بدانیم که ورزش کامال مستقل از سیاست است. 

 فدراسیون جوایز را در فضای مناسب تری
پرداخت می کند!

| رییس هیات وزنه برداری خوزســتان گفت: با تصمیم فدراسیون قرار است پاداش چهار وزنه 
بردار خوزستانی  در فضای مناسب و مراسم باشکوهی پرداخت شود و هیچ مشکل دیگری هم وجود ندارد.
سیدعلیرضا قریشی در خصوص پرداخت نشدن جایزه دالری چهار وزنه بردار خوزستانی پس از پایان 
مسابقات جام فجر اهواز، اظهارکرد: با توجه به این که مسابقات به صورت جایزه بزرگ بود، از روز اول قرار 
بود از سوی فدراسیون به شش نفر اول طبق سیستم ســینکلر )سیستم امتیازدهی فدراسیون جهانی( 
جوایز دالری پرداخت شود که سیدایوب موســوی، رحمان اورامه، علی مکوندی و میالد رهبری نژاد و 

همچنین دو ورزشکار گرجستانی باید این جایزه را می گرفتند.
وی ادامه داد: با توجه به این که امسال همچون سال گذشــته، مراسم جداگانه ای برای اهدا جام های 
قهرمانی به تیم های برتر نداشــتیم و علت هم پــرواز تیم های خارجی در روز پایانی مســابقات بود، با 
صالحدید فدراسیون پاداش دو ورزشکار گرجستانی همان موقع پرداخت شد و قرار شد جوایز وزنه برداران 
خوزستانی در فضای مناسب تر ومطلوب تری پرداخت شود. وزنه برداران خوزستانی در مراسم اختتامیه 
پاداش های خود را که مربوط به مســابقات قبلی بود، از استاندار خوزســتان، مدیرکل ورزش و جوانان 
اســتان و همچنین مدیرکل برنامه و بودجه اســتان دریافت کردند و به تشخیص آقای مرادی قرار شد 
پاداش چهار ورزشکار خوزستانی در مراسمی باشــکوه که با حضور مسووالن کشوری در تهران برگزار 

می شود، پرداخت شود. 

 ترابپور: اگر کسی اطالعات استقالل را
به العین داده، خائن است

| پیشکسوت استقالل می گوید این تیم مقابل العین شادابی همیشگی را نداشت.حسین ترابپور درباره 
تساوی دو تیم اســتقالل و العین در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا گفت: نمی دانم چه بگویم. با توجه به بازی 
جذاب و قشنگی که در امارات از استقالل شاهد بودیم، امیدوار بودیم که اینجا بهتر باشیم و پیروزی را به دست 
آوریم. با این حال استقالل شبیه بازی رفت نبود. شاید دلیل این امر خستگی بازیکنان بود. استقالل شادابی 
همیشه را نداشت. بعد از این که گل را زد، العین کامال بر بازی سوار بود و بعد از مساوی شدن بازی هم العین 

شاید نمی خواست ریسک کند که به جلو بیاید و به یک امتیاز قناعت کرده بود.
وی در پاسخ به این سوال که شفر دلیل خستگی تیمش را بدنسازی پیش از فصل عنوان کرده اظهار کرد: 
به هرحال شــفر به تیم نزدیک است و بهتر می تواند نظر دهد و شاید بدنســازی استقالل خوب نبوده است. 
با این حال من فکر می کنم العین هم آنالیز خوبی از اســتقالل داشت. آنها روی تک تک بازیکنان استقالل و 
نحوه بازیشان شناخت داشتند. محمد عبدالرحمان هم در کنار برادرش خیلی خوب کار می کرد و کار را برای 

استقالل سخت کرده بود.
پیشکسوت استقالل در پاسخ به این ســوال که نظرش راجع به این که مامیچ گفته دوستانش در ایران در 
آنالیز استقالل به او کمک کرده اند چیست، گفت: اگر آن کسی که آنالیز استقالل را به العین داده یک ایرانی 
باشد، در اصل ایرانی نیست و یک خائن است. من خودم وقتی پرســپولیس در آسیا بازی دارد، دوست دارم 
برنده شود چون آنجا بحث رنگ ها نیست. ما باید دست به دست هم بدهیم تا تیم های ایرانی موفق باشند. این 

که یک نفر در ایران آنالیز استقالل را به مامیچ داده باشد یک کار دور از انسانیت است.

 افتخاری: هواداران استقالل
یک روز تاریخی رقم زدند

| مدیرعامل باشگاه استقالل درباره دیدار این تیم برابر العین امارات گفت: نکته مهم و کلیدی بازی 
شکوه و عظمت حضور هواداران استقالل در ورزشگاه بود که اتفاقی کم نظیر و تاریخی بود.

سید رضا افتخاری مدیرعامل اســتقالل درباره دیدار دوشنبه آبی پوشــان در لیگ قهرمانان آسیا گفت: 
مصدومیت ناخواسته چند بازیکن خوب ما اجازه نداد تا برنده از زمین مسابقه خارج شویم اما نباید فراموش 
کنیم که اســتقالل صدرنشین سخت ترین گروه لیگ قهرمانان آسیا اســت و با نتایج درخشان خود در این 
مســابقات باعث عزت و سربلندی فوتبال ایران در لیگ قهرمانان شــده و همچنان شانس اول صعود از این 

گروه است.
وی افزود: نکته مهم و کلیدی بازی شــکوه و عظمت حضور هواداران استقالل در ورزشگاه بود که اتفاقی 
کم نظیر و تاریخی بود. هواداران استقالل از ساعت های اولیه روز دوشنبه در ورزشگاه حاضر شدند و با عدم 
استفاده از وسایل ممنوعه و ارائه رفتاری جوانمردانه، باعث سربلندی باشگاه استقالل و فوتبال ایران شدند 
و نشان دادند که بر خالف فضاســازی ها، ایران کشوری امن برای میزبانی است. شرایط میزبانی به اندازه ای 
ایده آل بود که مامیچ سرمربی تیم العین نیز در نشست خبری به این موضوع اعتراف کرد.مدیرعامل استقالل 
در ادامه تصریح کرد: هر چند نتیجه مطلوب هواداران در ورزشــگاه آزادی کسب نشد اما مطمئنا هواداران 
اســتقالل برنده این دیدار بودند. تشویق بازیکنان و کادرفنی اســتقالل در پایان مسابقه حرکت درخشان 
دیگری بود که از سوی هواداران رخ داد تا روز درخشان هواداران تکمیل شود.افتخاری در ادامه صحبت های 
خود خاطر نشان کرد: حضور هواداران و رفتار بسیار خوب آنها یک پیام مهم برای مجموعه استقالل داشت. 

گریزمان بهتر از مسی و رونالدو
| مهاجم اتلتیکومادرید برای باز کردن دروازه حریفان به شوت های کم تری نسبت 

به ستاره های بارسلونا و رئال مادرید نیاز داشته است.آنتوان گریزمان در بهترین دوران خود به سر می برد. 
مهاجم اتلتیکومادرید پس از یک شروع بد عملکرد فوق العاده ای داشته است. بازیکن فرانسوی دوباره می تواند 
به راحتی از مدافعان حریف عبور و گلزنی کند. او در روند خوبی قرار دارد. گریزمان یک شنبه پس از ناکامی در 
گلزنی در دو بازی )لوکوموتیو و بارسلونا( گل تعیین کننده ای مقابل سلتاویگو به ثمر رساند، هم چنین پاس 
گل نیز داد. ستاره قرمز و سفید پوشان در ۱۲ گل از ۱۴ گل اخیر تیمش تاثیرگذار بوده است. او در دو بازی 
برابر سویا و لگانس توانست هفت گل به ثمر برساند.گریزمان بهترین عملکردش را در فصل ۱۶ – ۲۰۱۵ با 
اتلتیکومادرید در مارس به ثبت رساند و ۲۱ بار در همه رقابت ها گلزنی کرد. در آن فصل قرمز و سفید پوشان 
به فینال میالن رسیدند و او با ثبت ۳۲ گل و پنج پاس گل فصل را تمام کرد. او در مارس در ۲۳ گل نقش 
داشت و اکنون تنها دو گل با این  آمار فاصله دارد. زمانی که گریزمان به سمت دروازه  شوت می زند دروازه  
حریفان به شدت تهدید می شود. او در مقایسه با کریستیانو رونالدو و لیونل مسی بهتر عمل کرده است و در 
آمار شــوت های در چارچوب که به گل تبدیل شده اند باالتر از ستاره های رئال مادرید و بارسلونا قرار دارد. 
گریزمان برای هر گل به ۲.۲۵ شوت نیاز داشته است )۱۶ گل با ۳۶ ضربه( از طرفی این آمار برای رونالدو  
۳.۲ ضربه است )۵۹ شوت برای ۱۸ گل(.مسی برای هر گل به ۳ ضربه نیاز داشته است. تنها لوییس سوارس  
باالتر از ستاره اتلتیکومادرید قرار دارد. مهاجم بارسلونا برای به ثمر رساندن ۲۱ گل خود به ۴۷ ضربه نیاز 

داشت و میانگین ۲.۲۳ گل را به ثبت رساند.

| معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان داورزنی:
به حمایت همه جانبه وزارت از فدراسیون کشتی تاکید کرد و گفت: 
اعتبارات این فدراسیون طی دو سال اخیر سیصد درصد رشد داشته 
است.محمدرضا داورزنی درباره وقایع اخیر کشتی و میزان حمایت 
وزارت ورزش و جوانان از رشته اول کشور گفت: بیشترین حمایت 
وزیر ورزش و جوانان در دو ســال اخیر اتفاق افتاده است. برای ما 
این ادبیات جای ســوال دارد چرا که سلطانی فر در همه مسابقات 
بین المللی و رســمی کشتی که در کشــور برگزار می شود حضور 
داشته وحتی مســابقاتی بوده که مسئوالن فدراسیون نبوده اند اما 
وزیر ورزش و جوانان حاضر شده اســت. دلیل این امر هم اهمیت 
ویژه کشتی برای وزارت و شخص وزیر است. از طرفی شاهد هستیم 
مسابقات کشتی که در استان ها برگزار می شود یکی از کسانی که 
بیشترین پیگیری را جهت هماهنگی با استانداران انجام داده تا پای 
کار بیایند  و دست فدراسیون را بگیرند )عالوه بر پیگیری هایی که 
رئیس فدراسیون در مجموعه استان های کشور انجام داده( سلطانی 

فر بوده و این حمایت ادامه دار خواهد بود.
 اما گفته شده که کشتی حمایتی نداشته است، شاید 

منظورشان حمایت مالی است...
 اگر قیاس آماری داشته باشیم، کمک هایی که وزارت خانه طی 
چندین سال گذشته نسبت به سال های پیش تر داشته می بینیم که 
رشد منابع مالی فدراسیون منهای منابع بخش خصوصی  و منابعی 
که از اسپانسرها و دوستان در فدراسیون تامین می شود رشد سیصد 
درصدی دارد که رقم قابل توجهی اســت. از طرفی نیز قانون الزام 
کرده که سالن ها و اماکن ورزشی به مزایده گذاشته شود. به جرات 
می توانم بگویم تنها رشته ای که وزارت ورزش و جوانان نسبت به 
آن اهتمام داشته که ســالن های تخصصی این رشته در استان ها 
در اختیار هیات های کشــتی قرار گیرد و از قالب ماده ۸۸ خارج 
شده است. یک ورزشی می داند این موضوع از چه میزان اهمیتی 

برخوردار است و این یعنی حمایت همه جانبه.
فدراسیون کشتی بیش از ۷۷ درصد منابعی که تفاهم کرده ایم را 
دریافت کرده است که فکر می کنم تا پایان اسفند این رقم به بیش 
از ۹۰ درصد برسد و رقم قابل توجهی است. باید توجه داشت وقتی 
از تخصیص ۱۰ یا ۱۲ درصدی صحبت می شود در بیشتر رشته ها 
منظور رقمی حدود صد میلیون تومان اســت اما در کشتی چیزی 
بیش از یک میلیارد تومان می شود و قابل قیاس با فدراسیون های 

دیگر نیست.
 رســول خادم دو ماه پیش با اکثریت آراء در مجمع 
انتخاباتی رای آورد. هر چه بیانیه های وی را مرور می کنیم 

متوجه مشکلش با وزارت نمی شویم.
یک نکته را باید توجه کرد و آن این است که فدراسیون های ما در 

برنامه ریزی و سیاست گذاری مستقل هستند و وزارت در خصوص 
برنامه های آن ها و مسائل فنی رشته ها دخالتی ندارد. چیزی که 
مطرح شده برای ما نیز جای سوال دارد چرا که کشتی فدراسیونی 
است که امکانات در اختیار دارد، سالن هایش را در استان ها دارد، 
میزبانی هایش را انجام می دهد و تنها رشته ای است که با تمامی 
اعزام های برون مرزی اش موافقت می شــود. همه این ها نشانگر 
این است که وزارت آن چه که توان داشــته برای کشتی گذاشته 
است. اگر مشــکل و اختالف نظری وجود دارد باید با مفاهمه و به 
صورت اقناعی در خصوص آن صحبت کنیم. همیشــه بین چیزی 
که فدراســیون ها طلب می کنند و اختیارات و امکاناتی که وزارت 
خانه دارد فاصله است اما کشتی رشته ای بوده که همیشه برای ما 

اولویت داشته است.
 موضوع رویارویایی کشتی گیران با حریفان اسرائیلی 
مورد بحث رسول خادم بود که اکنون به مسائل مالی  و حاال 

به این جا رسیده است.
این را باید از خود رسول پرســید که طی بیانیه اول، دوم و سوم 
روند بحث ها تغییر کرد. اساســا این مدل ورود کردن جای بحث 
دارد چرا که فدراسیون کشتی جزئی از پیکره ورزش کشور و وزارت 
است. اتفاقی که در کشتی بیفتد وزیر ورزش و جوانان باید پاسخگو 
باشد، نتایجی که به دست می آید وزیر باید پاسخ دهد. اگر در هر 
رشته ای ضعفی وجود دارد و نتایج آن چیزی نیست که مردم انتظار 
دارند، بالفاصله نمایندگان مردم از وزیر سوال می کنند. نمونه اش 
هم نتایج اخیر کشتی است که برای مجلس و ما نسبت به چگونگی 
حضور کشتی در جاکارتا و المپیک ۲۰۲۰ دغدغه ایجاد شده است. 
بر همین اساس سیاست کلی وزارت این اســت که از برنامه های 
فدراسیون کشــتی حمایت صد درصدی صورت گیرد و شرایط به 
گونه ای باشد که برنامه های تدوین شده فدراسیون برای برگزاری 
مسابقات پیشرو، اردوهای تدارکاتی و ...سفت و سخت دنبال شود. 
در حال حاضر زمان بی ثباتی در کشــور و زمان حاشیه در کشتی 
نیست. همه باید کمک کنیم تا آرامش، انسجام و وحدت در درون 
خانواده کشتی حفظ شود و تعامل با وزارت ورزش و جوانان و کمیته 

ملی المپیک تقویت شود.
آیا تاکنون در تصمیمات رسول خادم دخالتی صورت 

گرفته  و یا فردی به فدراسیون تحمیل شده است؟
به هیچ عنوان خادم اختیار تام دارد تمامی تصمیماتی که شورای 
فنی کشتی و فدراسیون گرفته همیشه مورد حمایت وزارت بوده. 
سیاست کلی وزارت ورزش و جوانان نه برای کشتی بلکه برای همه 
رشته ها سیاستی حمایتی بوده و البته عدم دخالت  در بحث های 

فنی.اما همواره نظارت داشته چرا که باید پاسخگو باشد.
 بازی های آسیایی نزدیک است، امیدواریم خادم در 

کشتی کشور حضور داشته باشد اما به هر دلیلی که نیامد 
کشتی که هست، توقعات مردم هست، نام ایران هست. این 

وضع تا کی می خواهد ادامه پیدا کند؟
موضع وزارت ورزش و جوانان تا حاال مخالفت با استعفای رسول 
خادم بوده. روز گذشته جلســه ای که با درخواست دوستانمان در 
فدراسیون کشــتی مبنی بر برگزاری مجمع فوق العاده برگزار شد. 
قبول اســتعفا و یا برکناری که در ماده ۱۰ اساسنامه فدرکسیون 
کشــتی آمده بر عهده هیات رییسه فدراسیون اســت و ما نیز به 
نظر مجمع مبنــی بر فرصت یک ماهه بــرای بازگرداندن خادم به 
فدراســیون احترام گذاشــتیم که امیدواریم وی در تصمیم خود 
تجدیدنظر کند و اگر گله و درخواستی دارد و احساس می کند آن 
چیزی که خواسته و وزارت تقبل نکرده است با ما مطرح کند چرا 
که برای ما اجرای به موقع برنامه ها اهمیت دارد. فرصت را نباید از 
دست داد و هر چه سریع تر باید ثبات در کشتی حاکم شود. برخی 
در کوره این شــرایط می دمند که این به نفع ورزش کشور نیست. 
جایز نمی دانم چه دوستان در فدراسیون کشتی و چه دیگران وارد 
بحث های تفرقه  افکنانه شــوند و فضا را برای کار در ورزش کشور 
تخریب کنند. اگر خدای ناکرده خادم بر تصمیم خود پافشاری کرد 
مجمع باید تصمیم دیگری بگیرد تا شــرایط مدیریتی به کشــتی 

آسیب وارد نکند و این رشته به ثبات برسد.
باالخره  موفق شدید با خادم صحبت کنید؟

روزگذشته چند دقیقه ای رسول را در مجمع دیدیم که آمد و گله 
و شکایت خود را مطرح کرد که برای نخستین بار بود این گلگی را 
می شنیدم. بحث وی عدم فراهم بودن شرایط کار و حمایت وزارت 
ورزش بود که برای ما جای تعجب داشت چرا که به یکباره خادم این 
بحث ها را در مجمع مطرح کرد. امیدوار هســتیم که با تالش همه 
فضا به آرامش خود بازگــردد. مردم و جامعه ورزش این را مطمئن 
باشند که نظر وزارت ورزش و جوانان حمایت صددرصدی از برنامه 
های کشتی اســت و تالش خود را خواهد کرد تا کشتی به اهداف 
خود برســد. باز هم امید دارم خادم تجدیدنظر کند تا این بحث ها 
با مذاکره درون خانواده ورزش حل شــود. چیزی که ما نیاز داریم 
حضور پرقدرت در میادین بزرگ و المپیکی اســت و به چیزی که 
به این عزت لطمه بزند نباید ورود کنیم و خود به شرایط بی ثبات 

کننده دامن بزنیم.
 هم شما خراسانی هستید هم خادم، چندسال است که 

همدیگر را می شناسید؟
حدود ۲۶ سال است که همدیگر را می شناسیم. من سال های ۷۵ 
تا ۷۷ مدیرکل خراسان بودم و به هر ترتیب در هر استانی که بودم با 
کشتی انس داشتم. با کشتی رفاقت دارم و تا کنون میزبان مسابقات 
قهرمانی کشور در کردستان، کرمانشاه، سمنان و خراسان بوده ایم. 

دنیای فوتبال

منهای فوتبال

بی ثباتی کشتی به نفع نظام نیست

انصراف کشتی ایران از حضور در جام جهانی آمریکا

هزینه های من لباس و غذا است
| کاپیتان تیم ملی بســکتبال ایران عالقه 
زیادی دارد تا ویانا دخترش هم ورزشــکار شــود اما 
معتقد اســت خصوصیات فیزیکی و روحی دخترش 
بیشتر برای والیبال مناسب است اما باز هم انتخاب را 
برعهده خودش می گذارد. به گزارش کائنات به نقل از 
ایسنا، صحبت کردن از بسکتبال ایران و ستاره هایی 
که دارد همیشــه جذاب و لذت بخش اســت. شاید 
ســاعت ها بتوان از ۱۲ ملی پوش تمام ادوار بسکتبال 
کشور حرف زد و نوشــت اما صحبت کردن با صمد 
نیکخواه بهرامی همیشــه حس و حال دیگری دارد. 
زمان می گذرد اما متوجه گذر زمان نمی شوید و هنوز 
هم سوال های زیادی برای پرسیدن دارید. چه موافقان 
او و چه مخالفانش که دو سال با نبودنش در تیم ملی 
موافق بودند و از این حذف حمایت کردند بخواهند یا 

نه نمی توانند خوب بودن او را کتمان کنند.

من برای ویانا عزیزتر هستم
من در چین بــودم و خانواده ام در فرانســه. خیلی 
سخت می شد برنامه ریزی کرد تا همدیگر را ببینیم. 
در بازی با عراق ویانا را بعد از ۶ یا ۷ ماه دیدم. او اکنون 
۶ ســال و نیم دارد. چون دور هم هســتیم همسرم 
مسوولیت کارها را برعهده دارد اما خب برای من بهتر 
است چون من عزیزتر می شوم. البته فضای مجازی و 
اینترنت خیلی همه را به همدیگر نزدیک کرده. مثال 
۱۵ ســال پیش از این خبرها نبود. اما اکنون تماس 

تصویری آمده و خیلی نزدیک به هم شده ایم.

ویانا ژن خوب را گرفته!
نوع تربیت ویانا بیشتر زیر نظر همسرم است اما من 
هم نقطه نظراتم را داشته و دارم. در مجموع ویانا ژن 
خوب است و به نظرم اگر به ایسنا بیاید باید ماهی ۴۰ 
میلیون حقوق بگیرد. )باخنده( ویژگی خوب ویانا هنوز 
خیلی مشخص نیســت اما اصلی ترین رفتارش رک 
بودن است. صادق است. بر خالف میلش کار نمی کند 
و اگر کاری را نخواهد انجام نمی دهد. ورزش می کند 
و برنامه های مختلفی دارد اما چند ســال دیگر تقریبا 

می تواند راه اصلی اش را انتخاب کند.

بسکتبال نه، اگر خواست والیبالیست شود
دوســت دارم واینا به ســمت ورزش بــرود اما نه 
بسکتبال. دختران بســکتبال کمی قوی هستند و او 
اصال اینطور نیست. شرایط فیزیکی و روحیه ای او برای 
بسکتبال خوب نیست. اکنون هم ورزش های مختلف 
انجام می دهد. نقاشــی و در کل هنر را بیشتر دوست 
دارد اما ورزش هم می کند. رشته هایی مثل اسکواش، 
تنیس، دو و شنا می رود اما هنوز انتخاب رشته اصلی 
زود است. نخواستیم برایش یک چارچوب تعیین شده 
ایجاد کنیم اما وقتش پر است و سعی می کنیم متنوع 
و طبق عالقه خودش باشد. به نظرم درستش همین 

است که سنش برسد و انتخاب کند.

ژن خوب قد را از من گرفته
)با خنده(البته تست های فیزیکی را داده و قدش  ۸ 
ســانتی متر بلندتر از اندازه معمول اســت. ژن خوب 
را از من گرفته و سنش که برســد بهترین تصمیم را 
می گیرد. اگر بخواهد وارد ورزش شود به نظرم والیبال 
برای دختران بهتر است. دختران بسکتبال خیلی قوی 
هستند ولی ویانا این طور نیست. همان والیبال که اصال 

خشن نیست برایش خیلی بهتر است.

بسکتبال سومین ورزش خشن و سنگین تیمی 
است

گاهی اوقات می گویند یک رشــته خشن است. من 
تعجب می کنم. خشــونت ندیده انــد. تصور کن یک 
نفر با دو متر قد و ۱۴۰ کیلو وزن با ســرعت به سمت 
شما می دود و می خواهد به شما بزند. بازی است. اگر 
نمی توانی با او مقابله کنی ضعیف هستی و باید  رشته 
دیگری بروی. به جز رشــته های رزمی که کال خشن 
است و هرکس بهتر بزند برنده می شود به نظرم راگبی 
و فوتبال آمریکایی خشــن ترین ورزش ها هســتند و 
سپس بسکتبال سنگین و خشن است. البته در رشته 

های تیمی منظور من این است.

به فکر آماده بودن و بهتر شدن بدنم هستم
من همیشه روی خودم سرمایه گذاری می کنم. این 
موضوع را در آمریکا یاد گرفتم. البته همیشــه اینطور 

بودم و برای رشــد بدنم خرج می کردم. یک بار که به 
آمریکا رفتم با یک مربی خیلی خوب که مربی گرانی 
بود تمرین کردم. همه بازیکنــان NBA و اروپا با او 
تمرین می کردند و چون نامزدش ایرانی بود به من هم 
وقت داد. در تمرین هایش یک بازیکن بود خیلی عالی. 
گفتم این بازیکن می توانــد در ایران بازی کند و پول 
خوب بگیرد. به من جواب داد او ۱۲ سالNBA است 
و ۴۰ میلیون دالر می گیرد. با خودم گفتم بازیکنی که 
آنقدر درآمد و سابقه و کارنامه دارد در فصل تعطیلی 

مربی اختصاصی می گیرد هزینه می کند و تمرین دارد .
تا حاال از نزدیک بازیکنی به خوبی او ندیده بودم. من هم 
هزینه می کردم اما همیشه فکر می کردم کار عجیبی 
اســت اما بعد دیدم نه طبیعی اســت. بعد با ایرانی ها 
مقایســه کردم. بازیکن چند صد میلیون درآمد دارد 

اما ۱۰۰ هزار تومان پول بدنسازی و مکمل نمی دهد.

هرچقدر هزینه کنی برمی گردد
ســرمایه گذاری بــرای بهتر شــدن بــدن مثل 

سرمایه گذاری های دیگر اســت. شاید چندبار موفق 
نباشد اما قطعا با تالش بیشــتر نتیجه خیلی خوبی 
می دهد. بازیکن هرچقدر برای خودش سرمایه گذاری 
کند آماده تر می شود و با یک قرارداد خوب آن هزینه 
را برمی گرداند. من همیشه سعی کردم تمرین کنم 
و به نظرم همه ورزشکاران باید این طور باشند. واقعا 
هیچ کــس در ایران این طور نیســت. بازیکن ۳ ماه 
تابستان می خورد و می خوابد و بعد با اضافه وزن وارد 

تمرین می شود. 
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