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  هاشمی: بدون فشنگ 
شانس مدال نداريم

الهام هاشمی ســرمربی تیم ملی تفنگ ایران 
درباره وضعیــت تیراندازان و شــانس رفتن روي 
سکوي المپیك عنوان داشــت:»اگر امکان تهیه 
فشنگ نباشــد، باید در خارج از کشور اردو داشته 
باشیم تا با فشنگ تمرین کنیم. امیدوارم این امکان 
بعد از عید فراهم شــود چون در گذشته هم قبل از 
المپیك ورزشــکاران ماه ها در خارج از کشور اردو 
برگزار می کردند. قرار بود جــام جهانی هند و کره 
مالک ما برای تعیین ورزشکار اعزامی باشد اما جام 
جهانی کره لغو شد. اگر در هیچ مسابقه ای شرکت 
نکنیم و فشــنگ نرسد هیچ شانســی برای مدال 
نداریم اما بچه های ما خوب هستند. اگر به تکنیك ها 
برگردیم بچه ها رکورد بهتری خواهند داشــت و با 
تمرکز روی رشــته مورد نظر و حضور در مسابقات 
بین المللی می  توانند نتیجه مطلــوب بگیرند. ما 
حدود ۲۰۰ هزار فشــنگ نیاز داشتیم که االن ۳۰ 
هزار فشنگ داریم.« او در خصوص شیوه نامه انتخاب 
نفرات اعزامي به المپیك خاطرنشان کرد:»تا آخر 
امسال قرار بود نفرات رزرو انتخاب شوند، بعد از سال 
هم بین رزروی ها و المپیکی ها انتخابی برگزار کنیم. 
بچه های ما دو رشته ای هستند یعنی هم بادی و هم 
سه وضعیت، به همین دلیل برای رزرو مجبور بودیم 
کســانی را انتخاب کنیم که در هر دو مورد خوب 
فعالیت دارند. ترجیح ما این است در نهایت کسی 

که انتخاب می شود در هر دو رشته موفق باشد.« 
    

مجوز جودو براي قهرماني آسيا
مسئوالن برگزاری مســابقات جودو قهرمانی 
آسیا با ارســال ایمیلی به مســئوالن فدراسیون 
جودو جمهوری اســالمی ایران، مجوز حضور تیم 
ملی کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا را صادر 
کردند تا تیم ملي جودو پــس از 18 ماه تعلیق وارد 
یك تورنمنت شود. با این حســاب به زودی اردوی 
تیم ملی جودوی ایران برای حضور در مســابقات 
قهرمانی آسیا آغاز خواهد شــد. این رقابت ها 18 
فروردین ماه به میزبانی قرقیزستان برگزار خواهد 
شد. آرش میراسماعیلی رییس فدراسیون جودو 
درباره صدور مجوز حضور تیم ملــی در قهرمانی 
آسیا گفت:»پس از اعالم رای دادگاه CAS در قبال 
پرونده جودوی ایران، درخواست رسمی حضور در 
رقابت های قهرمانی آسیا ۲۰۲1 را به کنفدراسیون 
جودوی آسیا ارســال کردیم. بنده نیز مذاکرات و 
رایزنی های زیادی را در این رابطه داشــتم تا اینکه 
رییس کمیته برگزاری مســابقات کنفدراسیون 
جودوی آسیا با ارسال ایمیل به فدراسیون جودوی 
ایران از موافقت با حضور تیم ملی جودوی ایران در 
رقابت های قهرمانی آسیا ۲۰۲1 قرقیزستان خبر 
داد.« وی خاطرنشان کرد:»پس از اعالم رای دادگاه 
این پیش بینی را داشتیم که مجوز حضور تیم ایران 
در این مسابقات صادر شود که خوشبختانه این اتفاق 
مهم رخ داد. طی روزهای اخیر نیز در همین رابطه 
با رییس ســازمان تیم های ملی و حاج یوسف زاده 
سرمربی جوانان جلسه داشتیم تا پیش بینی های 
الزم برای اعزام تیم به این رقابت ها صورت پذیرد.« 
میراسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام 
کنفدراسیون جودوی آسیا با موافقت فدراسیون 
جهانی جودو همراه بوده یا خیر، گفت:»کنفدراسیون 
جودوی آسیا زیرمجموعه فدراسیون جهانی است 
که قطعا بر اساس هماهنگی با فدراسیون جهانی 
با حضور ایران در مسابقات قهرمانی آسیا موافقت 
کرده است. این اتفاق روزنه امید و سیگنال مثبتی 
برای حل اختالفات با فدراســیون جهانی اســت 
و در همین رابطه قصد دارم با رییس فدراســیون 
جهانی جودو دیدار داشته باشم.« وی درباره اینکه 
آیا ایران با ترکیب کامل راهی قرقیزستان می شود 
یا خیر، گفت:»ترکیب کامل به این مسابقات اعزام 
نمی کنیم. محمد بریمانلو جودوکار باتجربه ایران 
با تمرینات منظمی که داشــته شرایط خوبی دارد 
و قطعا یکی از ملی پوشــان اعزامــی خواهد بود. 
سعی ما این اســت برای پشتوانه سازی با ترکیبی 
جوان در قهرمانی آســیا شرکت کنیم.«  سیدرضا 
صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیك نیز در 
خصوص رای جودو، تصریح کرد:»نباید در این باره 
شتاب زده و احساسی عمل کرد. باید منتظر اقدامات 
بعدی فدراسیون جهانی باشیم. نکته دیگر اینکه 
موفقیت جودو برای مجوز حضور در رویداد آسیایی 
گامی رو به جلو است. جامعه جودو انتظار دارد هرچه 
زودتر تعلیق کامل برداشــته و هرگونه حضور در 

رویدادهای آسیایی و جهانی فراهم شود.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

در هفته هفدهم لیگ برتر، سه تیم 
حتی یك شــوت درون چارچوب هم 
نداشــته اند. آماری که در نوع خودش 
حیرت انگیز به نظر می رسد. ماجرا زمانی 
جالب تر می شود که بدانیم یکی از آن 
سه تیم، قهرمان چهار دوره اخیر لیگ 
برتر و صدرنشین فعلی مسابقات است. 
در حقیقت تیمی با کیفیت پرسپولیس 
که هنوز هم موفق تریــن تیم لیگ به 

شمار می رود، 9۰ دقیقه جدال با نفت 
آبادان را بدون حتی یك شــوت درون 
چارچوب به پایان برده است. این موضوع 
برای قهرمان سال های گذشته لیگ برتر، 
اصال پذیرفتنی نیست. ماشین سازی 
هم در جدال این هفتــه با ذوب، حتی 
یك شوت درون چارچوب نزد. آنها این 
فصل در فاز هجومی، با مشکالت زیادی 
روبه رو بوده انــد و پس از جدایی پیمان 
بابایی، این دردسرها بیشتر هم شده اند. 
مس رفسنجان هم در جدال با گل گهر 

سیرجان، شوت درون چارچوب نداشت. 
مسی ها به طور کلی برای تساوی گرفتن 
از این بازی وارد زمین مسابقه شده بودند 
و انگار هدف دیگری برای این بازی در 
ذهن نداشــتند. تیم های سایپا و نفت 
مسجدسلیمان هم این هفته فقط یك 
شوت درون چارچوب را تجربه کردند 
که عمال با نداشتن شوت درون چارچوب 
تفاوت خاصی ندارد. آلومینیوم اراک هم 
این هفته در جریان شکســت سنگین 
روبه روی سپاهان، فقط دو شوت درون 

چارچوب داشــت. از 16 تیم حاضر در 
رقابت های لیگ برتــر ایران، این هفته 
هشت تیم نتوانستند از سه شوت درون 
چارچوب عبور کنند. در واقع درســت 
نیمی از تیم های لیگ برتری، با بحران 
شوت زدن درون چارچوب روبه رو بودند. 
در سه مسابقه هم حتی یك شوت درون 
چارچوب زده نشده است. در حقیقت در 
سه بازی از هشت مسابقه هفته هفدهم 
لیگ برتر بیســتم، دو دروازه بان حتی 
یك بار وادار به انجام سیو نشده اند. لیگ 

برتر ایران واقعا »جذاب« نیست و بخش 
مهمی از این عدم جذابیت، به سبك بازی 
تیم ها برمی گردد. اینجا تقریبا هیچ تیمی 
انتحاری فوتبال بازی نمی کند و تقریبا 
همه به دنبال این هستند که با کم ترین 
ریســك و کم ترین زحمت، بهترین و 

ایده آل ترین نتیجه را به دست بیاورند.
فوتبال ایران می تواند »بهشــت« 
دروازه بان ها باشد. حتی تصور اینکه 
در یك دیــدار از یك لیگ، دروازه بان 
یك تیم وادار به انجام هیچ واکنشــی 
نمی شود، در نوع خودش باورنکردنی 
اســت. تصور کنید به عنوان یك گلر، 
قرارداد حرفه ای می گیرید و دستمزد 
کالنی دریافت می کنیــد اما در یك 
هفته حساس از لیگ برتر، حتی یك 
توپ هم به طرف چارچــوب دروازه 
تیم شما نمی آید. دیگر چه چیزی از 
این بهتر که یــك هفته را بدون انجام 
واکنش به پایان برســانید. در فوتبال 
ایران ســنگربان ها عمال با مفهمومی 
به نام ترس آشــنا نیستند. چراکه در 
جریان بازی ها، نه شوت های زیادی 
زده می شود و نه موقعیت های فراوانی 
برای گل زنی به دست می آید. اساسا 
در این فوتبال به ندرت گل های زیادی 
رد و بدل می شود. چراکه سبك بازی 
تیم های ایرانی بــه هیچ وجه مبتنی 
بر فوتبال شجاعانه و حمله های زیاد 
نیست. از این حقیقت هم ساده عبور 
نکنیم که کیفیت مهره های هجومی 
باقی مانده در لیگ برتر، چندان باال به 
نظر نمی رسد. این وسط قانون عجیبی 
مثل ممانعــت از ورود خارجی ها هم 
فقط شــرایط را بد و بدتر کرده است. 
قوانینی شــبیه به این درنهایت تنها 
موجب می شــوند کــه کیفیت فنی 
رقابت های لیگ برتر ایران، بیشــتر 
تنزل کند و ســطح بازی ها بیشــتر 

و بیشــتر پایین بیاید. یــك موضوع 
نگران کننــده در فوتبالی که هنوز در 

کشور هواخواهان پرشماری دارد.
سطح لیگ برتر ایران، شرایطی را به 
وجود می آورد که »گلرها« به اندازه کافی 
برای موانع بزرگ زندگی ورزشی شان 
آماده نباشند. برای مثال علیرضا بیرانوند 
در لیگ برتر ایران »شماره یك« بود و 
عمال رقیبی نداشت اما در فوتبال بلژیك 
نتوانست این موفقیت ها را تکرار کند. 
حتی خود او هم پــس از رفتن به لیگ 
بلژیك خیلی زود بــه »تفاوت « های 
بزرگ دروازه بانی در دو لیگ اشاره کرد 
و از سرعت باالی رقابت های فوتبال در 
بلژیك گفت. سرعتی که موجب می شد 
کار او به عنوان یك گلر بیش از حد سخت 
و دشوار به نظر برسد. در حقیقت فضای 
فعلی فوتبال ایران برای ســنگربان ها 
ایده آل به نظر می رســد. چراکه آنها با 
فشار زیادی دست و پنجه نرم نمی کنند 
و در جریان بازی ها با آزمون های سختی 
روبه رو نمی شوند اما همین که قصد دارند 
یك قدم بلندتر برای آینده شان بردارند، 
با مشکالت زیادی روبه رو خواهند شد. 
چراکه فوتبال ایران نمی تواند آنها را به 
اندازه کافی برای این موقعیت مهیا کند.

آمار ضعيف شوت درون چارچوب در ليگ ایران

بهشت گلرها! 

اتفاق روز

چهره به چهره

اینکه هشت تيم از 16 تيم ليگ برتر، این هفته کم تر از سه شوت درون چارچوب حریف داشته اند، یک حقيقت قدیمی 
را بازسازی می کند. اینکه اساسا در فوتبال ایران سنگربان ها با هيچ نوع فشاری روبه رو نيستند و به راحتی می توانند 
کارهای خودشان را در زمين انجام بدهند. اینجا اگر یک گلر برای چند لحظه هم دروازه را رها کند، باز هم اتفاق خاصی 

نمی افتد. چراکه ميزان شوت های درون چارچوب در ليگ برتر به شکل خجالت آوری پایين به نظر می رسد! 

باختن به فوالم در خانه، روند باورنکردنی شکست های 
خانگی قرمزهای آنفیلد را کامل کرده است. این ششمین 
باخت پیاپی لیورپولی ها در اســتادیوم خانگی به شــمار 
می رود. جالب اســت بدانید که آخرین تجربه 6 شکست 
متوالی در آنفیلد برای لیورپول به »ســقوط« از لیگ برتر 
منجر شــده بود. البته که حاال چنین اتفاقی برای باشگاه 
رخ نمی دهد اما شــاید لیورپول ناچار شــود فصل آینده 
به رقابت هــای یورولیگ برود. انگار همــه این چند فصل 
درخشان، لباس جادویی سیندرال بوده اند و با رسیدن نیمه 

شب، این جادو هم دیگر کامال محو شده است. 
اگر قرار باشد بهترین لیورپول چند دهه اخیر را انتخاب 
کنیم، بدون تردید به سراغ لیورپول فصل گذشته یورگن 
کلوپ خواهیم رفت. تیمی که از همان هفته های اول فصل 
اوج گرفت و با اقتدار قابل توجهی به طلسم قهرمان نشدن 
در لیگ برتر در چند دهه متوالی پایان داد. اگر قرار باشــد 
بدترین لیورپول چند دهه اخیر را هم انتخاب کنیم، باز هم 
باید به سراغ لیورپول کلوپ و تیم این فصل برویم. قرمزها 

در چند دهه گذشته با ترکیب به مراتب کم ستاره تر و نفرات 
به مراتب ضعیف تــر از ترکیب فعلی، تیــم بهتری به نظر 
می رسیدند. سرخ ها در این فصل از همه جنبه ها و در همه 
ویژگی ها، فاجعه بار نشان داده اند. معلوم نیست هواداران 
باشــگاه چطور باید با این تناقض بزرگ کنار بیایند. اینکه 
تیم شان در فصل گذشته »بهترین« بوده و حاال این چنین 
به »بدترین« تبدیل شده است. معلوم نیست چه بالیی سر 
لیورپول آمده که این تیم تا این اندازه دچار تنزل شده و در 
این جایگاه از جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفته است. 
شکست خوردن روبه روی حریفی مثل فوالم که ید طوالیی 
در باختن به همه رقبا در این فصــل دارد، واقعا پذیرفتنی 
به نظر نمی رسد. لیورپول در ۲8 هفته گذشته فقط به 4۳ 
امتیاز رسیده و با 9 شکســت در این فصل، در رده هشتم 
جدول رده بندی لیگ برتر دیده می شود. آنها ۲۲ امتیاز با 
صدر جدول فاصله دارند و پرونده قهرمانی شان کامال بسته 
شده اما به نظر می رســد این تیم با این کیفیت حتی برای 
گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان هم با مشکل مواجه است. اگر 
سهمیه سیتی و یونایتد را کامال قطعی بدانیم، لیورپول برای 
رسیدن به اروپا باید با تیم هایی مثل لستر، چلسی، اورتون 
و تاتنهام رقابت کند. تیم هایی که همگی آنها در شــرایط 
فعلی، فرمی بهتر از تیم کلوپ دارند و آماده تر از این تیم به 

نظر می رسند. اگر هم قرار باشد شانس رسیدن به اروپا از 
دست برود، باشــگاه با ضرر مالی بزرگی روبه رو می شود و 
بعید نیست بسیاری از بازیکنان هم تصمیم به ترک آنفیلد 
بگیرند. تیمی که ســه فصل پیش در فینال لیگ قهرمانان 
شکســت خورد و دو فصل پیش در فینال لیگ قهرمانان 
تاتنهام را شکســت داد و به قهرمانی رسید، حاال حتی در 

رسیدن به این تورنمنت نیز دچار مشکل شده است.
مشــکالت این فصل لیورپول را نمی توان تنها در یك 
فاکتور خاص خالصه کــرد. مجموعه ای از عوامل مختلف 
دست به دســت هم داده اند تا این تیم در شرایطی بحرانی 
قرار بگیرد. اول از همه به نظر می رسد بخشی از ستاره های 
این تیم، پس از موفقیت های گذشته اشباع شده اند و دیگر 
انگیزه الزم برای رســیدن به موفقیت های بزرگ بعدی را 
ندارند. در حقیقت لیورپول برای دوباره اوج گرفتن به یك 
زلزله در ترکیب اصلی اش نیاز خواهد داشــت. رابطه چند 
بازیکن این تیم با هم نیز، چندان دوستانه به نظر نمی رسد. 
در مورد مصدومیت ها هم دیگر همه می دانند که این اتفاق 
چقدر به تیم لطمه زده است. لیورپول قبل از ورود فن دایك، 
تیم درخشانی نبود و پس از مصدومیت ویرجیل هم انگار 
غول چراغ جادویش را از دست داده بود. البته که این میزان 
از مصدومیت هم در یك تیم، طبیعی به نظر نمی رســد و 

بدون شــك کادر فنی تیم در رقم خوردن آن مقصر بوده 
است. در این فصل، اوضاع برای کلوپ و تیمش اصال خوب 
پیش نمی رود و بعید نیســت مدیران باشــگاه خیلی زود، 

تصمیم دیگری برای تیم شان بگیرند.
همزمان با ششمین شکست متوالی لیورپول در آنفیلد، 
اســتیون جرارد روی نیمکت رنجرز یك موفقیت تاریخی 
به دست آورده و توانسته این تیم را پس از 1۰ فصل، دوباره 
به سکوی اول لیگ فوتبال اسکاتلند برساند. رنجرز در این 
فصل حتی یك بار هم شکســت نخــورده و در اوج اقتدار، 
قهرمان شده است. بعید نیست این موفقیت، درهای آنفیلد 
را دوباره روی اســتیوی جی باز کند. او دیر یا زود باالخره 
سرمربی لیورپول خواهد شد اما همزمانی اولین جام بزرگ 
او در قامت یك مربی با بحران بی سابقه لیورپول، می تواند 
باشگاه را به ســوی یك تصمیم انتحاری ســوق بدهد. در 
مرسی ساید، هنوز همه شــیفته یورگن کلوپ هستند اما 
اعتماد همیشگی شــان به این مربی کمی خدشه دار شده 
است. به نظر می رســد پروژه کلوپو در انگلیس رو به پایان 
است و او با چند شکست دیگر، با یك پایان تلخ روی نیمکت 
لیورپول روبه رو خواهد شــد. تیمی کــه او این فصل برای 
باشگاه ساخته، اصال شــباهتی به تیم های همیشگی این 

مربی ندارد.

همان طور که پیش بینی می شد، انتخابات 
ریاست باشــگاه بارســا ســرانجام با برتری 
مطلق خوان الپورتا به پایان رســید. او بیش 
از 5۰ درصد آرا را به تنهایی به دســت آورد تا 
باالتر از ویکتور فونت و تونی فریشا، به عنوان 
رییس جدید باشــگاه انتخاب شود. هواداران 
بارســا خاطرات خوبی از دوران این مدیر در 
باشگاه شان دارند. الپورتا که در دوران طالیی 
رایکارد و عصر درخشان گواردیوال مدیر باشگاه 
بود، تصمیم گرفت این تیم را به مقصد انتخابات 
شهرداری کاتالونیا رها کند و البته خیلی زود از 
این تصمیم پشیمان شد اما باید برای بازگشت 
دوباره به تیم، سال ها صبر می کرد. اتفاق جالب 
در مورد ایــن انتخابات، حضور بی ســابقه و 
گسترده ستاره های سابق و فعلی باشگاه بود. 

حتی لئو مســی هم دســت به کار شد و برای 
اولین بار در تمام تاریخ، در انتخابات مدیریتی 
باشگاه حاضر شد. مســی و پدرش از حامیان 
پروژه الپورتا بودند و خوان هم در اولین نطق 
پس از بردن انتخابات، روی این موضوع تاکید 
کرد که می خواهد به هر قیمتی مســی را در 
نیوکمپ حفظ کند. عصر جدید بارســا با یك 
مدیر قدیمی آغاز شده است. مدیری که فعال 
روی حفظ کومان و تقویت تیم در پنجره های 
بعدی نقل و انتقاالت تاکید دارد و به دنبال رقم 
زدن یك تغییر همه جانبه ســریع در ترکیب 

اصلی تیمش نیست.
آن چه برای هواداران بارسلونا اهمیت دارد، 
دور شدن از تنش های همیشگی است. در چند 
سال گذشته، الپورتا با راسل و سپس راسل با 

بارتومئو درگیری های زیادی داشتند اما حاال 
دو گزینه بازنده این انتخابــات یعنی ویکتور 
فونت و تونی فریشا، رســما اعالم کرده اند که 
حاضر به همــکاری با الپورتا هســتند. خود 
الپورتا نیز تاکید کرده کــه از تجربه آنها برای 
ساختن کادر جدید مدیریتی استفاده می کند. 
در اینکه رییس جدید باشگاه بارسلونا، می تواند 
به خوبــی از ارزش های این تیــم و فرهنگ 

کاتالونیــا دفــاع کند، تردیــدی وجود 
ندارد. الپورتا قبــال هم با چهره هایی 
مثل کرویــف و گواردیــوال رابطه 
نزدیکی داشــته و اصــال تصمیم 

انتخاب پپ به عنوان سرمربی 
تیم توســط خودش گرفته 

شده اســت. با این حال 
در مورد توانایی های 
اقتصادی این مدیر، 
تردیدهایــی وجود 
دارد. در دوران قبلی 

کار او در بارسا، باشگاه 

با یك بن بســت بزرگ مالی روبه رو شده بود. 
با این حال نباید 

فراموش کرد که تیم تحــت مدیریت الپورتا، 
اهل امضای قراردادهای بزرگ اسپانســری 
نبود و نــام یونیســف را روی پیراهنش قرار 
می داد. به هر حال همه انتظار دارند باشــگاه 
بارســا با این تغییر، وارد یــك عصر متفاوت 
شــود. هرچند که بدهکاری باشــگاه در قدم 
اول و شرایط مالی نابســامان این تیم، اوضاع 
را کمی دشــوار خواهد کرد. الپورتا به خوبی 
می داند که فعال نمی توانــد وعده خریدهای 
بزرگ را در این اوضــاع اقتصادی به هواداران 
تیمش بدهد اما نقشه جاه طلبانه او برای بارسا، 
جذب ارلینگ هالند برای این تیم است. مدیر 
جدید بارســا برخالف مدیــران قبلی این 
باشــگاه، رابطه خوبی با مینو رایوال دارد و 
این موضوع می تواند کلید انتقال هالند 
به نیوکمپ باشد. الپورتا در دوران قبلی 
هم به محض انتخاب شــدن به عنوان 
مدیر بارسا، رونالدینیو را جذب کرد و 
توانست تغییر قابل توجهی در تاریخ 

باشگاه به وجود بیاورد.

صدای پای استيوی در آنفيلد

لباس سيندرال ! 

عصر تازه بارسا شروع شد

خوان در خوان اول! 

در فوتبال ایران سنگربان ها 
عمال با مفهمومی به نام ترس 

آشنا نيستند. چراکه در 
جریان بازی ها، نه شوت های 

زیادی زده می شود و نه 
موقعيت های فراوانی برای 

گل زنی به دست می آید. 
اساسا در این فوتبال به 

ندرت گل های زیادی رد و 
بدل می شود
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