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قرارداد هاشمي باالخره امضا شد

باالخره پس از كش و قوس هاي فراوان و ماه ها 
انتظار و قهر ملي پوشــان المپيكي از اردو، قرارداد 
الهام هاشمي سرمربي تيم ملي تفنگ با فدراسيون 
تا پايان المپيك امضا شــد. طی نشســتی كه در 
محل كميته ملی المپيك بــا حضور دادگر رييس 
فدراسيون تيراندازی، حسنی خو عضو هيات رييسه 
فدراسيون، الهام هاشمی سرمربی تيم ملی تفنگ 
و پيمان فخری رييس مركز نظــارت بر تيم های 
ملی برگزار شد؛ قرارداد سرمربی تيم ملی تفنگ با 
فدراسيون تيراندازی پس ازچند ماه وقفه به امضا 
رسيد. پيمان فخری در اين خصوص گفت:»طی 
يكی، دو ماه گذشــته چندين نشســت با حضور 
دكتر صالحی اميری، دكتر نصرا... سجادی، دكتر 
علی نژاد، خانم طاهريان و فرهادی زاد و نمايندگانی 
از وزارت ورزش برای حل ســوءتفاهم ايجاد شده 
در راس تيم ملی تفنگ با فدراسيون برگزار شد كه 
خوشبختانه در نشستی كه در محل مركز نظارت بر 
تيم های ملی برگزار شد اين موضوع ختم بخير شد و 
قرارداد سرمربی تيم ملی تفنگ به امضا رسيد.« وي 
افزود:»جا دارد به نمايندگی از كميته از بزرگ منشی 
دكتر دادگــر و همچنين همراهی و مســاعدت 
سركار خانم هاشــمی برای تصميماتی كه گرفته 
شــد تا اردوی اين تيم از روز شنبه و برای حضوری 
قدرتمند در المپيك توكيو آغاز شود تقدير و تشكر 
كنم.« اين اتفاق خبر خوشي است به خصوص براي 
ملي پوشان تفنگ كه در اعتراض به شرايط اردو را 

ترك كرده بودند.
    

 موسوی خوشحال 
از حضور در ايتاليا

نشست خبری تيم باشگاه پياچنزای ايتاليا برگزار 
شد و لورنزو برناردی و سيدمحمد موسوی، مدافع 
ايرانی اين تيم در نشست خبری حضور پيدا كردند. 
لورنزو برناردی، سرمربی پياچنزا درخصوص حضور 
سيدمحمد موسوی در اين تيم عنوان داشت:»نام 
موســوی در تاريخ واليبال جهان ثبت شده است. 
او ســابقه حضور در مسابقات آســيايی و المپيك 
را دارد و بســيار به تيم ملی كشورش كمك كرده 
است. شاخصه های فنی او برای همه آشكار است و 
او را به يكی از بهترين مدافعان سرعتی حال حاضر 
جهان تبديل كرده است. سيد در بخش هجومی و 
تدافعی بسيار توانمند بوده و می تواند به تيم كمك 
كند. موســوی در بازی روز شنبه برای ما به ميدان 
رفت و روحيه بااليی داشــت؛ اين نكته مثبتی به 
شمار می رود، چون بازيكنان كمی چنين شرايطی 
دارند.« موسوي نيز گفت:»خوشــحالم در ايتاليا 
حضور دارم، چون ليگ اين كشور مهم ترين ليگ 
واليبال جهان است. افتخار می كنم در ايتاليا حاضر 
هستم و خوشحالم می توانم در مسابقات مختلف با 
قهرمان های بزرگ واليبال دنيا روبه رو شوم.« وی 
افزود:»تيم ما پتانســيل بااليی دارد و بايد تالش 
كنيم در زمين مسابقه اين توانايی را به رخ حريفان 
بكشيم. در سال های گذشته هم پيشنهادهايی از 
سری آ ايتاليا داشتم، اما در آن مقطع ترجيح دادم به 
كارم در ليگ ايران ادامه دهم، اما حاال فكر می كنم 
كه به مرزی از پختگی رسيده و زمان مناسبی را برای 

حضور در ايتاليا انتخاب كردم.«
    

 سقوط دو پله اي 
رنكينگ حدادي

فدراســيون جهانــی دووميدانــی رنكينگ 
ورزشكاران اين رشته را در اوايل ماه دسامبر ميالدی 
)آذر ۹۹( به روز كــرده كه بر اســاس آن برخی از 
دووميدانی كاران ايران چندين پله صعود كردند اما 

احسان حدادی دو پله سقوط داشته است. 
بر اساس اين رنكينگ حدادی كه قهرمان پرتاب 
ديسك آسيا است در جايگاه ششم جهان قرار گرفته 
است در حالی كه پيش از اين در رتبه چهارم جهان 
ايســتاده بود. پس از حدادی، مهــدی پيرجهان 
در دوی ۴۰۰ متــر بامانع بهترين جايــگاه را بين 
دووميدانی كاران ايران دارد. او با ۵ پله صعود نسبت 
به رنكينگ قبلی خــود )۲۹( در جايگاه ۲۴ جهان 

قرار گرفته است. 
حســن تفتيان نيز در دوی ۱۰۰ متر نسبت به 
رنكينگ قبلی خود )۴۳( صعود كرده و به رتبه ۳۱ 
جهان رسيده است. بهنام شيری )پرتاب ديسك(، 
كيوان قنبرزاده )پرش ارتفاع(، و محمدرضا طيبی 
)پرتاب وزنه( هم به ترتيب در جايگاه های ۵۱، ۶۳ و 

۷۸ جهان قرار گرفته اند.

منهای فوتبال

نگار رشيدي

عباس مرشدي پيشكسوت و 
كارشناس بسكتبال معتقد است 
كه انتظارها از تيم ملي در پنجره 
دوم انتخابي كاپ آسيا فراتر از 
اين نتايج بوده است. با اين حال 
او نگراني بابت صعود در پنجره 
ســوم ندارد. او همچنين درباره 
المپيك كه بسكتبال ايران نيز 

در آن حضور دارد، صحبت كرد. 
    

انتظاري فراتر از بسكتبال
اين پيشكسوت بسكتبال درباره 
عملكرد تيم ملــي در دو بازي پنجره 
دوم انتخابــي كاپ آســيا گفت:»ما 
انتظاري فراتر از اين از تيم مان داشتيم. 
با توجه به اينكه خودمان اذعان داريم 
كه تيم ملــي ايــران در رده اول و در 
گروه A آسيا قرار دارد و از طرف ديگر 
تيم هاي عربستان و سوريه در گروه سه 
و چهار آسيا هستند، فكر نمي كرديم 
بازي ها به اين صورت برگزار شــود. 
اين موضوع نشان دهنده اين است كه 
كشورهاي ديگر مثل ما نخوابيدند و 
در حباب حركــت نمي كنند و براي 
پيشرفت خودشان كارهايي را انجام 
مي دهند. شــايد اينجا اين صحبت 
مطرح شود كه تيم ســوريه بازيكن 
دورگه آورده بود. مگر مي شــود يك 
تيم با يك بازيكن تــا اين اندازه تغيير 
كند؟! پس بازيكن هاي ما چه؟ ما هم 
بازيكن دورگه داشتيم. اما مسلم است 
كه اين دو بازي نشان داد ما در همان 
حد و حدود قبلي كه بايد باشــيم هم 

نبوديم و خوب استفاده نكرديم. من 
فكر مي كنم يك مقدار بايد بيشتر به 
نوع رفتارهاي فني مان در زمين توجه 
داشــته باشــيم. چراكه وقتي تيمي 
براي شــروع بازي مي تواند با پنج نفر 
اختالف را زياد كند، لزومي نمي بينيم 
كه تركيب دست بخورد و خيلي سريع 
جابه جا شــود كه صالبت بــازي را از 
دســت بدهيم و تيم عربستان بتواند 
روي ما مسلط شود. متاسفانه در بازي 
اول چنين اتفاقي افتاد. عربستان هم 
خودش را قبول نداشت و اشتباهاتش 
زياد بود وگرنه آنها هم مي توانستند ما 
را بيشتر از اينها اذيت كند. اما سوريه 
بخش ديگري از اشــتباهات بود. من 
در مصاحبه ها خواندم كه تيم ما عليه 
دفاع زون حركتي نداشت. ولي ما داريم 
درباره يك تيم ملي صحبت مي كنيم. 
به هر حال هرچقدر هم كه مقابل يك 
دفاع تيم حريف حركتي نداشته باشد، 
تجربه بازيكن ها در آن ســطح نشان 
خواهد داد كه مي شــود كارهايي را 
انجام داد. بــه همين دليل بود كه من 
احســاس مي كنم كال از فدراسيون 
تا بازيكن، همه ايــن بازي ها را جدي 
نگرفتند و اين دو تيم را اصال به حساب 
نياوردند و زماني به خودشان آمدند كه 

كار از كار گذشته بود.« 
توجيه براي فرار از اشتباه

مرشــدي در واكنش بــه اينكه 
از نبــودن حامــد حــدادي و صمد 
نيكخواه بهرامي هم بعد از شكست به 
سوريه صحبت شد، گفت:»اينها يك 
توجيه اســت. همان طور كه گفتم با 
وجود يك بازيكن دورگه، نمي شــود 
گفت تيم ســوريه از ســطح ۱۰ به 
۵۰ رســيده. به هيچ وجه اين اتفاق 

نمي افتد. اين موضوع تاثير مي گذارد 
ولي نه تا ايــن اندازه. حضــور حامد 
حدادي و صمد نيكخواه در تيم ملي 
تاثيرگذار است، اما تا چه زماني؟ يعني 
تيم ملي ما فقط بايد با حامد حدادي 
بازي كند؟ اينها متاسفانه توجيه هايي 
هست كه براي فرار از اشتباهات مطرح 
مي شــود. من اصال به چنين چيزي 
اعتقاد ندارم. من هميشه مي گويم يك 
كار گروهي در ارتباط با كل تيم انجام 
مي شود. بنابراين با درصدي باالتر يا 
پايين تر مي شود اين كار را انجام داد.« 

نياز به چند روز هماهنگي
او درباره ماه ها دور بودن تيم ملي 
از اردو و مسابقه نيز تصريح كرد:»االن 
شــرايط ورزش در دنيا به اين صورت 
شــده كه هيچ بازيكني نمي رود در 
تيمش تمرين كند. زمان استراحت 
هــم بازيكن ها با مربي هاي بدنســاز 
خصوصي شــان يــا در محيط هاي 
بدنســازي كه از قبل در نظر گرفتند، 
تمرين مي كنند و از نظر جســماني 
آماده هستند. ما ويديوهاي متعددي از 
بازيكن هاي تيم ملي كه در باشگاه شان 
هم تمرين نداشتند مي ديديم كه در 
سالن هايي كه اختصاصي گرفته بودند، 
تمرين مي كنند. مثل اين مي ماند كه 
به يك نفر بگويي شما دو ماه رانندگي 
نكردي، پس االن پشت فرمان بنشيني 
رانندگي بلد نيســتي يــا نمي تواني 
رانندگي كني. پس اينها توجيه است. 
عالوه بر اينكه همه تمرين داشــتند، 
ما بازيكن جديدي هــم به تيم اضافه 
نكرديم كه بگوييم هماهنگ نبودند. 
اين نفرات در چند پنجره قبل، در كاپ 
آسياي دوره قبل و در مسابقات جهاني 
با هم بودند و همه بــا همين مربي و 

سيستم كار كردند. بنابراين فقط بايد 
چند روز كنار هم قرار مي گرفتند و با 
يك مرور وارد مسابقات مي شدند. اما 
اگر شما بخواهيد از نظر فني نگاه كنيد، 
شرايط تيم ملي ما از نظر امتيازآوري به 
حركات انفرادي بازيكن ها اختصاص 
پيدا كرده است. بهنام يخچالي و محمد 
جمشيدي مي توانند موفق باشند و تيم 
ما عربستان را مي برد. اگر اينها موفق 
نباشند يا متوسط باشند، تيم ما حتي 
مقابل تيم هاي درجه سه و چهار آسيا 

مثل سوريه دچار مشكل مي شود.« 
كاري از فدراسيون نمي بينيم

اين كارشناس بســكتبال درباره 
به صدا درآمــدن زنگ خطــر براي 
بســكتبال ايران افزود:»واقعيت امر 
هم همين اســت. چون ما هيچ كاري 
را از فدراســيون نمي بينيم و شــايد 
كساني كه آنجا هســتند نمي گويم 
اهميت نمي دهند ولي شايد توانايي 
فكري شان بيشتر از اين نيست. نبايد 

انتظار بيشتري نداشت.«
حاشيه هاي بي تاثير

از نظر مرشدي حاشيه هايي كه به 
دنبال حضور سرپرست تيم ملي كه 
گفته شد در سطح شهر دوحه حضور 
داشتند، روي روند تيم اثرگذار نبوده 
است:»نه. چراكه آن فرد چنين تاثيري 
روي تيم ندارد كه بخواهيم بگوييم در 
روند بازي بازيكنان يا كادر فني اثرگذار 
بوده. چون نــه در كادر فني و نه روي 
بازيكنان تاثير ندارد. اين معضالتي كه 
االن به وجود آمده، پيش از اين نيز هم 
از طريق همين دوستان به نوع ديگري 
به وجود آمده بود. بــا مصاحبه هاي 
بدون تجربــه و ناآگاهانه و همچنين 
مشــكالتي كه بين بازيكنان و ايشان 

به وجود آمده بود. زماني كه من عضو 
كميته فني فدراســيون بودم مجبور 
شدم در جلسه اي با همين بازيكن ها 
شركت كنم و اين مسايل مطرح شد. 
متاسفانه اينها از بي تجربگي افرادي 
نشــأت مي گيرد كه شــايد در حد و 
اندازه مسندي كه در آن قرار گرفته اند 

نيستند.« 
حق ارسالن در تيم ملي

او دربــاره خالي بودن يــا نبودن 
جاي ارسالن كاظمي در اين دو بازي 
افزود:»ببينيــد، خالي بــودن جاي 
ارســالن و محق بودن جاي ارسالن 
دو مقوله جداگانه است. من مي گويم 
ارسالن حقش است كه در آن پست 
باشد. اما اينكه جايش در اين دو بازي 
خالي بود يا نه، بحث ديگري اســت. 
من مي گويم مثال كاري كه ارســالن 
مي كرد را حسن زاده هم انجام داد. يا 
اگر ارسالن بود، طبيعتا قوي تر عمل 

مي كرديم.«
عادت ايراني ها

پيش بيني مرشدي از بازي هاي 
ايران در پنجره سوم صعود است:»ما 
ايراني ها عادت داريم كه هميشــه تا 
لبه تيغ مي رويــم و آنجا براي موفق 
بودن نهايت ســعي مان را مي كنيم. 
به نظر من تيم ايران صعود مي كند. 
به هر حال كار به پنجره سوم كشيده 
شده و نمي شود كاري اش كرد. شايد 
اين اتفــاق براي خيلــي از تيم ها در 
خيلي از جاها بيفتد. ولي ما بايد اين 
را بدانيم كه هــر بازي اهميت خاص 
خودش را دارد و ديگر به اين صورت 
رقبا را دست كم نگيريم كه دچار اين 

مسايل شويم.« 
همه بازيكنان واجد شرايط

او معتقد است كادر فني نيازي به 
تجديد نظر درباره ليســت بازيكنان 
در پنجره سوم ندارد:»همان طور كه 
آقاي شاهين طبع گفتند، ۲۴ بازيكن 
را به فيبا آسيا اعالم كرديم. از اين ۲۴ 
بازيكن ما ۱۲ نفرشان را مي توانيم به 
مسابقات اعالم كنند. من فكر نمي كنم 
كه اين تيم، تيم خيلــي خوبي بود. از 
طرفي ما به جز صمــد و حامد و البته 
به نظرم ارسالن كسي را بيرون نداريم 
كه براي اين تيم واجد شرايط باشند. 
اينكه از اين ۱۵ نفر چه ۱۲ تايي براي 
پنجره ســوم بروند، فرقي نمي كند. 

چون هر ۱۵ نفرشان خوب هستند.«
المپيك براي نباختن

از نظر مرشــدي شكســت برابر 
ســوريه نبايد باعث شــود بگوييم 
تيم ملي ضعيف اســت و در المپيك 
خوب نخواهد بود:»در اين ارتباط ما 
نبايد تيم ملي مــان را اينقدر بكوبيم 
و بگوييم چون با عربســتان بد بازي 
كردند و به سوريه باختند، پس يك 
تيم بسيار ضعيف هستند و مواردي از 

اين قبيل. ما با همين تيم و تشكل ها 
به اضافه دو بازيكن ديگر توانســتيم 
در مسابقاتي مثل رقابت هاي جهاني 
با تيم هاي بزرگ دنيــا بازي كنيم و 
خوب هم بازي كنيم. امــا بايد يك 
ديد واقع گرايانه به اين قضيه داشت 
كه بسكتبال آســيا در چه جايگاهي 
در دنيا قرار دارد، جايگاه ايران در آسيا 
كجاســت و ايران در سه،چهار سال 
اخير چقدر در بســكتبال پيشرفت 
كرده و چه كارهايــي را انجام داده و 
تيم هاي ديگر چــه كار كرده اند. به 
همين دليل من فكــر مي كنم ما با 
همين تركيب در المپيك شــركت 
مي كنيم و اميد داريــم كه تيم مان 
خوب بازي كند. اگــر آنجا يك برد 
هم داشته باشــد، خيلي خوشحال 
مي شويم. ماجرا مثل تيم فوتبال مان 
است كه وقتي در جام جهاني شركت 
مي كند و از يك تيم بزرگ مســاوي 
مي گيرد، خيلي خوشحال مي شود 
ولي هيچ وقت تفكر پيــروزي را در 
ذهنش نمي پرورانــد. يعني در اصل 
وارد زميــن مي شــود كه نبــازد نه 
اينكه ببرد. اين دو واژه اي اســت كه 
اگر بخواهيــم از نظر روانشناســي 
و روانشــناختي مربيگــري به آنها 
بپردازيم، هر كدام چندين ســاعت 

صحبت دارد. 
به نظر من ايران هــم به المپيك 
مي رود كه نبازد و نمي رود كه ببرد. 
سوريه آمد كه تيم ايران را ببرد ولي 
عربستان آمده بود كه به ايران نبازد. 
عربستان اگر خودش را قبول داشت، 
ايران را در اين شرايط مي برد. چون 
ايران غافلگير شده بود و به هيچ وجه 
فكر نمي كرد مقابل چنين تيم هايي 
به اين صورت قرار بگيرد و بازيكنان  ما 
اينقدر ضعيف عمل كنند. همه اينها 
از تفكر نشــأت مي گيرد. اين تفكر 
هم قبــال حتما دربــاره اش صحبت 
مي شود ولي به نظر روند بازي كردن 
در مقابل هر تيمي نبايد تغيير كند. 
ما بايد روندي كه از اول بازي شروع 

مي كنيم، تا آخر حفظش كنيم.« 

مرشدي با تأكيد بر اينكه »نبايد رقيب را دست كم بگيريم«:

زماني به خود آمدیم كه كار از كار گذشته بود

اتفاق روز

پرسپوليس و نســاجي لغو شد، ديداري 
كه قرار بــود عصر فردا در قائم شــهر برگزار 
شــود اما حاال به زمان ديگري موكول شده 
است. تا ديروز پرسپوليســي ها و مسئوالن 
سازمان ليگ ســخت در تالش بودند تا اين 
بازي را در تهران برگــزار كنند و از همين رو 
پيشنهاد جا به جايي بازي هاي رفت و برگشت 
را به مديران نساجي ارائه دادند اما در نهايت 
با مخالفت آنها تصميــم به لغو بازي گرفتند. 
خيلي هــا مي گويند پرســپوليس از ترس 
چمن مصنوعي و مصدوميت هاي احتمالي 
بازيكنانش اصرار به لغو بازي داشته اما عده اي 
هم هشــدار كنفدراســيون فوتبال آسيا در 
خصوص رعايت پروتكل هاي بهداشــتي را 
دليل اصلي اين موضوع مي دانند. در روزهاي 
اخير شــايعه شــده اين احتمال وجود دارد 
پرســپوليس حتي در صورت داشــتن يك  

كرونايي هم از فينال كنار گذاشــته شــود 
و با توجه به همين شــايعه گفته مي شــود 
پرسپوليس از ترس سفر و ابتالي بازيكنانش 
به كرونا اصرار به انجام بازي در تهران داشته 
است. براي روشن شــدن بهتر ماجرا شايد 
بهتر باشــد كمي به عقب برگرديم و نگاهي 
بــه بخشــي از صحبت هــاي گل محمدي 
در نشســت مطبوعاتــي پيش از بــازي با 
شهرخودرو داشــته باشــيم. گل محمدي 
در اين كنفراس در واكنش به درخواســت 
لغو بازي هــاي پرســپوليس گفت:»چنين 
درخواستی نداشــتيم و از سازمان ليگ هم 
به دليل همكاری خوب تشكر می كنم. فقط 
خواســتيم ديدار آخر ما بــا ذوب آهن يك 
هفته قبل از ديدار ليگ قهرمانان باشــد. سه 
مســابقه ای كه تا بازی نهايی ليگ قهرمانان 
پيش رو داريم، بــه ما كمــك می كند تا به 

شــرايط بازی برگرديم. البته بايد خيلی هم 
مراقب باشيم تا در اين شــرايط كسی كرونا 
نگيرد و مشكلی برايش ايجاد نشود. بازی های 
ليگ برای قرار گرفتن در شــرايط مسابقه و 
آمادگی خوب در ديدار فينــال به ما كمك 

می كند.«
نگاهی به اين جمالت نشان می دهد يحيی 
گل محمدی صراحتا تاكيد كرده خواهان لغو 
بازی ها نيســت اما واقعيت ماجرا اين است 
كه پرســپوليس و گل محمدی، همان قدر 
كه دوســت ندارند بازی های شان لغو شود، 
همان قدر هم دوســت ندارند برای برگزاری 
مسابقات راهی شهرســتان شوند چراكه به 
درستی اين احتمال را می دهند كه به واسطه 
ابتالی تعدادی از بازيكنان و كادر پزشكی به 
بيماری كرونا، ديدار فينال را از دست بدهند. 
كما اين كه در همين بازی های ليگ قهرمانان 
آســيا، دروازه بان تيم اولسان هيوندای كره 
جنوبی به دليل ابتال بــه كرونا در اردوی تيم 
ملی كشــورش در اتريش و همين طور سه 
بازيكن ديگر اين تيم به دليل حضور در همان 
اردوی تيم ملی كره جنوبــی در اتريش كه 

محيط آن آلوده به كرونا بوده، با وجود تست 
منفی PCR پيش و پس از ورود به قطر، وارد 
قرنطينه ۱۴ روزه شدند. از اين رو اگر هر كدام 
از بازيكنان پرســپوليس دچار اين مشكل 
شوند، ديدار فينال را كامال از دست خواهند 
داد. لغو ديدار پرسپوليس و نساجی بهترين 

نمونه برای تائيد اين ادعاست. 
پرســپوليس طبق اعــالم گل محمدی 
دوست دارد با نساجی بازی كند اما در تهران. 
به همين دليل نيز ابتدا از اين باشگاه مازنی 

خواست تا در تهران حاضر شده و بازی رفت 
را در پايتخت برگزار كند. درخواســتی كه 
با مخالفت تيــم حريف مواجه شــد و حاال 
ممكن اســت بازی با ذوب آهن نيز با توجه 
به اين كه هفت نفــر از اعضای ايــن تيم به 
بيماری كرونا مبتال شــده اند، برگزار نشود 
كه در اين صــورت پرســپوليس برخالف 
نظر يحيی بدون برگزاری هيچ مســابقه ای 
 در فينال ليگ قهرمانان آســيا حضور پيدا 

خواهد كرد.

بازي تيم هاي پرسپوليس و نساجي اين هفته برگزار نمي شود

داستان هاي يك  لغو

درباره عملكرد تيم ملي 
بسكتبال در دو بازي 

پنجره دوم انتخابي كاپ 
آسيا، انتظاري فراتر از 

اين از تيم مان داشتيم و 
فكر نمي كرديم بازي ها به 

اين صورت برگزار شود. 
اين موضوع نشان داد كه 

كشورهاي ديگر مثل ما در 
حباب حركت نمي كنند و 
براي پيشرفت خودشان 

كارهايي را انجام مي دهند
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