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بسکتبال

زنگنهورياعيكجاهستند؟!
آرمان زنگنه و كيوان رياعي دو بازيكن با كيفيتي هستند كه اين روزها خبري از آنها در تيم هاي ملي و حتي اردوهاي تيم هاي ملي هم نيست. 
آرمان زنگنه از بازيكنان همدوره سجاد مشايخي كه خيلي زود قابليت هاي باالي خود را نشان داد و در مدتي قبل از مصدوميت زانو به يكي از 
بازيكنان تاثيرگذار و بعضا اصلي تيم ملي هم تبديل شد كه عالوه بر پست تخصصي چهار به راحتي قابليت هاي بازي در موقعيت سه را نيز داشت. 
او پس از برطرف شدن مصدوميت مقطعي به تيم ملي بازگشت اما مصدوميت يكبار ديگر دامان او را گرفت و البته با تالش و همتي كه داشت باز 

هم مصدوميت را شكست داد و به ميدان بازگشت اما در تركيب تيم ملي  كمتر ديده شد تا انتقادات او  به فدراسيون گذشته آغاز شود.
با اين وجود با روي كار آمدن فدراسيون جديد هم توجه چنداني به وي نشد و امروز در تركيب تيم هاي ملي نيست.

اما كيوان رياعي كه يكي دو سال از همدوره هاي سجاد مشايخي كوچكتر است اما همراه همين بازيكنان در تركيب تيم جوانان 2013 در جام 
جهاني جمهوري چك شركت داشت و پس از آن با درخشش در تركيب تيم هاي ليگ برتري به تشخص فراواني رسيد و با 2/11 متر

قد و هيكلي تنومند به سنتري تبديل شد كه مي توانست بهترين پست پنج بعد از حامد حدادي و البته با فاصله از او باشد و اعتمادهاي بسياري 
را نيز كسب كرد و حساب ويژه اي روي او باز شد به يك باره فراموش شد و  حتی نامش بين بازيكنان مدعو در اردوها هم به چشم نخورد. همان 

بازيكني كه سال قبل در تورنمنت ويليام جونز بهترين پست پنج بود. 
حال بايد متوليان بسكتبال به اين سؤال جواب بدهند كه كجايند اين سرمايه هاي بزرگ و پشتوانه هاي بسكتبال وقتي اين روزها براي فرار از 
ناكامي هاي دور از انتظار احتمالي صغري و كبري هايي چيده مي شود مبني بر اينكه پشتوانه  هاي مناسبي براي بازيكنان بزرگ تيم ملي نداريم 
آيا منصفانه نيست كه سؤال شود براي حفظ بعضي از همين پشتوانه ها چه كرده ايد؟ پشتوانه هايي كه هيچكس نمي تواند قابليت هاي باالي آنان 

را رد كند فقط مگر اينكه از ورزشی با فاصله از بسكتبال و يا خارج از دايره ورزش وارد دنياي متولي گري بسكتبال شده باشند!

حقيكهناديدهگرفتهشده!

كامراني را بيشتر 
منتظر نگذاريد!

پس از بازگشت صمد نيكخواه بهرامي به تركيب تيم ملي، بسياري 
از عالقه مندان انتظار داشتند كه مهدي كامراني معروف به پلنگ 
تركيب  به  نيز  تيم ملي  تأثيرگذارترين ستارگان  از  يكي  و  آسيا 
ملي پوشان اضافه شود. بازيكناني كه در تمام قهرماني هاي پيشين 
بسكتبال سهمي بسزا و بعضاً تعيين كننده تر از سايرين داشت و 
مثلث كامراني، نيكخواه و حدادي به مثلث طاليي معروف شده 
بود. همين ماجرا هم باعث شد تا كامراني اعالم كند خود را آماده 
خواهد كرد و تمرينات انفرادي وي در قبال احساس مسئوليتي كه 
هميشه به تيم ملي و عالقه مندان به بسكتبال داشته باعث شد تا اين 
روزها تقريباً به آمادگي كامل برسد. تمرينات انفرادي بسكتبال او 
و همچنين تمرينات بدنسازي با مربی اختصاصي در سالن مجهز 
بدنسازي آكادمي ملي المپيك باعث شده تا او به مرز آمادگي هاي 
الزم نزديك شود. او حتي بارها بر سر تمرينات تيم ملي جوانان 
حاضر شد و در كنار محسن شاه علي، نكات زيادي به بازيكنان را 
يادآور شد در حاليكه مشخصاً به جهت فيزيكي كاماًل آماده به 
نظر مي رسد و مي تواند در تركيب تيم ملي قرار بگيرد. بدون شك 
حضور كامراني در تركيب تيم ملي كمك زيادي خواهد كرد و قطعاً 
تأثيرگذاري گذشته را خواهد داشت. به هر حال در يكي دو بازي 
قبل تيم ملي در انتخابي جام جهاني، صمد بازگشته به تيم ملي آن 
صمد گذشته نبود و فقط سايه اي از آن صمد به نمايش درآمد تا 

دكترهاييكهازطراحييكپوسترناتوانند!
يكي از اولويت هاي دكتر طباطبايي در برنامه هايش پس از كسب رياست فدراسيون بسكتبال تكيه بر 
علم و استفاده از افراد تحصيل كرده بود كه اگرچه در برخي ديگر از اولويت ها و قول هايش مثل كسب 
سريع اسپانسر به دليل برند بودن بسكتبال تا به امروز موفق نبوده اما هر چه دكتر و فوق ليساني كه 
بوده در پست ها و رياست دپارتمان ها مشغول به كار شده اند. افراد تحصيل كرده اي كه اما گويا عاجز از 
تهيه يك پوستر و استفاده درست از يك يا دو اصطالح  انگليسي هستند! براي اولين نشست تخصصي 
مسئوالن آموزش و مربيان و استعداديابي هيأت هاي استاني كشور، از سوي فدراسيون بسكتبال 
پوستري تهيه شد كه به دليل اشتباهات بديهي كه كاماًل بعيد است از افراد تحصيل كرده سر بزند، بعد از 
تذكر و تعجب برخي از خبرنگاران كه البته اصاًل ادعاي تحصيل كردگي هم ندارند، ظاهراً تصحيح شد. 
اين در حالي است كه رياست كميته آموزش مربيان فدراسيون بسكتبال برعهده دكتر عليرضا رحيمي 
استـ  كه البته وي براي بسياري از خانواده بسكتبال چندان شناخته شده نيستـ  و مسئول دپارتمان 

آموزش و پژوهش فدراسيون هم دكتر نعيمه  ظفر است!
حال بگذريم كه خود طباطبائي رئيس فدراسيون هم دكتر است و قاعدتاً بايد چنين پوسترهايي 
به تأييد وي برسد و البته چطور شده كه چنين موردي از ديد علي توفيق هم كه دورة دكترا را 

مي گذارند دور مانده نيز جاي تعجب دارد!

برجسته  ترين عملكردش تعداد پاس هاي منجر به گل او باشد در 
حالي كه عالقه مندان و طرفداران او دوست دارند صمد را باز هم 
در اوج امتيازآوري ببينند نه در افول! صمد در بسياري از بازي هاي 
ملي از مرز 30 امتياز و در بعضي حتي از مرز 40 امتياز هم گذشته 
است اما پس از بازگشت چنين نبوده است. شايد اگر كامراني به 
تركيب تيم ملي اضافه شود اعتماد به نفس الزم به صمد بازگشته 
و عالوه بر اينكه به گذشته درخشان خود بازمي گردد كامراني هم 
تأثيرگذاري و تعيين كنندگي خود را يك بار ديگر به اثبات برساند. 

اگر امروز اين فرصت دوباره به صمد داده شده دور از انصاف است 
كه اين فرصت به كامراني داده نشود. كامراني همان پلنگ درنده 
آسيا در زمين مسابقه است و با توجه به احترامي كه براي كادر فني 
تيم ملي قائل است اعالم كرده كه منتظر نظر آنهاست در حاليكه 
هم خود او و هم همه كارشناسان بسكتبال مي دانند چنانچه او به 
تيم ملي بازگردد ، قطعاً حداقل هايي را كه صمد پس از بازگشت به 
تيم ملي از خود نشان داد به مراتب بهتر از او ارائه خواهد داد. حق 

كامراني با شرايط موجود، حضور در تيم ملي است!


