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کالف سرمربی تفنگ باز نشد

تیراندازی ایران همیشــه به دلیل تحریم ها با 
مشکالتی همچون کمبود فشنگ، ساچمه و اسلحه 
مواجه بوده اما اکنون با شــیوع کرونا و بسته شدن 
مسیرهای پروازی این مشــکالت بیشتر از پیش 
گریبانگیر تیراندازان المپیکی شده است. البته در 
حال حاضر عدم تعیین تکلیف قرارداد سرمربیان، 
تعطیل شــدن اردوها و بی برنامگی مشــکالت را 
دوچندان کرده اســت. مشــخص نشــدن آینده 
همکاری الهام هاشمی سرمربی تیم ملی تفنگ باعث 
ایجاد مشکالت بسیاری شد. تا جایی که تیراندازان 
ایران برای مشخص شدن این وضعیت اردوی تیم 
ملی را تــرک کردند. با توجه به اینکه فدراســیون 
نتوانسته مشکالتش را خودش حل کند پای وزارت 
ورزش و کمیته ملی المپیک هم به ماجرای قرارداد 
ســرمربی تیم ملی تفنگ باز شــده است. صالحی 
امیری، رئیس کمیته ملی المپیک اعالم کرده که 
قرار است در کمیته ملی المپیک با حضور خودش 
جلســاتی با تیراندازان ملی پوش برگزار کند تا به 
مشکالت شان رسیدگی شــود. از طرفی قرار است 
طاهریان و فرهادی زاد نیز به این قضیه ورود کنند و 
جلساتی را با الهام هاشمی سرمربی تیم ملی تفنگ 
داشته باشند تا مشــکالت برطرف شود. همچنین 
صالحی امیری برای پایان دادن به مشــکالت مالی 
مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بــرای خرید مهمات به 
فدراســیون کمک کرد. حال باید دید سرانجام این 
کالف پیچیده باز می شود یا فدراسیون با ادامه روزه 

سکوت، آرامش را بیشتر از این رشته دور مي کند. 
    

 فردا، روز تصميم گيري 
براي واليبال

فدراســیون  والیبال ایران پس از ارائه سه روش 
پیشنهادی خود به باشــگاه ها برای پیگیری ادامه 
مسابقات لیگ برتر مردان، تا پایان دوشنبه ۲۸ مهر 
۱۳۹۹ به باشگاه ها وقت داد تا نظر نهایی خود را اعالم  
کرده و به یکی از ســه روش  اعالم شده رای دهند. 
این سه روش با واکنش هاي سرمربي هاي تیم ملي 
مواجه شد و آنها از ابهامات خود در نحوه اجرایي این 
روش ها صحبت و تاکید کرده بودند که این ابهامات 
باید زدوده شود. میالد تقوی، دبیر فدراسیون والیبال 
در این مــورد گفت:»پس از اعالم نظر باشــگاه ها، 
مسئوالن برگزاری مســابقات پس از جمع بندی 
نهایی، طی یکی دو روز آینده تصمیم پایانی را اعالم 
مي کنند. اگر نظری هم از سوی باشگاه ها ارائه شود 
قطعا بررســی می کنیم تا در صورت امکان مورد 
استفاده قرار گیرد.« او ادامه داد:»به هرحال نظرات و 
پیشنهادات باشگاه ها نیازمند مذاکره است و اولویت 
اصلی فدراسیون هم حفظ سالمتی بازیکنان و  منافع 
والیبال اســت، پس قطعا جوانب و نظرات مختلف 
را بررسی می کنیم تا بهترین تصمیم  برای والیبال 
کشور گرفته شود.« تقوی در مورد احتمال اجرایی 
شدن پیشنهادات باشگاه ها نیز گفت:»نمی خواهیم 
تصمیمی بگیریم که بعدا پشیمانی به همراه داشته 
باشــد، به همین منظور ابتدا نظر همه دوستان را 

کسب می کنیم تا بهترین تصمیم گرفته شود.« 
    

دو انتخابي در کشتي آزاد
رقابت های انتخابی درون اردویی اوزان ۶۵ و ۷۹ 
کیلوگرم کشتي آزاد روز پنجشنبه اول آبان در محل 
خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می شود. 
پیش از این قــرار بود رقابت هــای انتخابی درون 
اردویی در ســه وزن برگزار شود که به دلیل مثبت 
بودن آزمایش یکی از کشتی گیران به ویروس کرونا و 
ارائه گواهی پزشکی توسط کشتی گیر مذکور، کادر 
فنی به جهت برقراری عدالت و همچنین اطمینان 
از سالمتی این کشتی گیر، تصمیم گرفت مسابقات 
انتخابی وزن ۷۴ کیلوگرم با یک هفته تاخیر انجام 
پذیرد. کشــتی گیران حاضر در این مسابقات باید 
۲۴ ســاعت قبل از برگزاری در محل فدراســیون 
کشتی برای انجام تســت کرونا حاضر شوند و در 
صورت منفی بودن نتیجــه آزمایش، می توانند در 
این رقابت ها حضور یابنــد. در رقابت هاي انتخابي 
وزن ۶۵ کیلوگرم امیرحسین مقصودی، امیرمحمد 
یزدانی، پیمان بیابانی، میثم نصیری، شایان حمزه و 
مرتضی قیاسی با هم به رقابت مي پردازند و در رقابت 
انتخابي وزن ۷۹ کیلوگمر نیز پیمان یاراحمدی، 
علی سوادکوهی، بهمن تیموری و حمید زرین پیکر 
روي تشک مي روند. این انتخابي با قوانین اتحادیه 
جهانی )صبح  وزن کشی و دو ساعت بعد کشتی( و دو 

کیلوگرم ارفاق وزن برگزار مي شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

در اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در انتخاب روز شروع دوران محرومیت 
عیســی آل کثیر بیش از حد عجله به 
خــرج داد، تردیدی وجود نــدارد. در 
اینکه اگر ماجرا برعکس می شد و یک 
بازیکن عربستانی قبل از روبه رو شدن 

با حریف ایرانی دســت به چنین کاری 
می زد، ای.اف.ســی احتماال ســکوت 
می کــرد و حداقــل در روز برگزاری 
بازی چنین حکمی نمی داد هم شکی 
نیست. این اولین بار نیست که این نهاد 
به همین سرعت علیه تیم های ایرانی 
حکم می دهد و در آســتانه رویارویی با 
تیم های عربی، بــه نماینده های ایران 

ضربه می زند. همه این فرض ها درست 
هســتند اما نباید این موضوع را نادیده 
گرفت که آرای نهایی ای.اف.ســی از 
فیلترهای مختلفی عبور می کنند و اگر 
به اندازه کافی محکمه پســند نباشند، 
به ســادگی رد می شــوند. برای مثال 
کنفدراسیون فوتبال آسیا حتی اگر دل 
خوشــی از فوتبال ایران نداشته باشد، 

هرگز نمی تواند با یک تصمیم سرخود 
در پرونده شکایت باشــگاه النصر، رای 
به برتری تیم عربستانی بدهد. چراکه 
فیفا روی این موضــوع به دقت نظارت 
دارد و به راحتی می تواند چنین رایی را 
برگرداند. در پرونده عیسی آل کثیر هم 
اگر مدارک کافی علیه این بازیکن وجود 
نداشــت، کاری از دست کنفدراسیون 

فوتبال آســیا ســاخته نبود اما به نظر 
می رسد همه شواهد به طور کامل علیه 
ستاره ایرانی هستند و به همین خاطر، 
دیگر امیدواری چندانی برای بخشش 
او وجــود ندارد. حقیقت آن اســت که 
شادی عیسی در همه نقاط دنیا، مصداق 
یک حرکت نژادپرســتانه است. همه 
می دانیم که چنین نیتــی هرگز برای 
این فوتبالیســت وجود نداشــته اما از 
طرفی هم همه می دانیم که در دادگاه، 
»نیت« افــراد را قضاوت نمی کنند و به 
نقد عملکرد آنها می نشینند. آل کثیر با 
نیت درست اقدام به شادی گل کرده اما 
این تصمیم با استانداردهای بین المللی 
فوتبال همخوانی نداشته و این مهاجم را 

بدجوری به دردسر انداخته است.
سابقه این شادی خاص گل زنی در 
لیگ برتر ایــران و در لباس نفت آبادان 
و شــباهت این شــادی به چشم های 
یک پسر کوچک، تنها مدارک باشگاه 
پرسپولیس در این پرونده هستند که 
در نگاه اول، چندان محکمه پســند به 
نظر نمی رسند. اینکه این رفتار قبال در 
لیگ برتر ایران هم تکرار شــده، عمال 
مدرک خوبی نیست. چراکه این موضوع 
به جای تبرئه بازیکن ایرانی، بیشــتر 
ساختارهای انضباطی لیگ برتر ایران 
را زیر ســوال می برد. اگــر این موضوع 
به همیــن راحتی پذیرفته شــود، هر 
کســی می تواند ادعا کند که حرکت 
نژادپرستانه اش در زمین، ادای دین به 
یک چهره خاص بوده است. برای مثال 
یک نفر می تواند در زمین فوتبال سالم 
نازی ها را به نمایش بگذارد و مدعی شود 
که این کار را برای پدربزرگش انجام داده 
است. پس ماجرا پیچیده تر از آن چیزی 
است که در فوتبال ایران تصور می کنیم. 
افرادی که به ای.اف.سی برای برخورد 
با این خوشــحالی گرا داده اند، تا امروز 
به موفقیت رسیده اند و توانسته اند یک 
ضربه بزرگ به آینده فوتبالی عیســی 
آل کثیر بزنند. متاسفانه خود عیسی هم 
در این مورد مرتکب یک بی احتیاطی 
بسیار بزرگ شــده و پروتکل های یک 

رقابت بین المللی را رعایت نکرده است. 
شاید این در درجه اول، وظیفه سرپرست 
و مدیران تیم است که چنین موضوعی را 
به آل کثیر تذکر بدهند. افشین پیروانی 
اما ظاهرا آنقدر برای کــری خواندن و 
ژست گرفتن وقت می گذارد که دیگر 

وقتی برای این کارها نخواهد داشت.
سرنوشت عیسی آل کثیر هم در نوع 
خودش سرنوشت عجیبی است. او یک 
عمر جنگیده تا در جایگاه امروز قرار بگیرد 
و گلی به ثمر برســاند که ارزش جشن 
گرفتن در ســطح بین المللی را داشته 
باشــد اما حاال به خاطر شادی همین 
گل، دوران محرومیت را سپری می کند. 
آل کثیر یکی از بهترین های پرسپولیس 
در مسیر رســیدن به فینال آسیا بوده و 
حتی این شانس را داشته که در فهرست 
مردان سال قاره قرار بگیرد اما به راحتی 
هرچه تمام تر، دیدار نهایی غرب آسیا و 
آخرین مسابقه تورنمنت را از دست داده 
و اگر محرومیت ۶ ماهه اش تایید شود، 
برای مدت زیادی شانس بازی در لیگ 
برتر را هم نخواهد داشت. این یعنی آقای 
گلی لیگ بیستم و حضور در اردوی تیم 
ملی هم رویاهایی دور از دسترس برای 
این فوتبالیست هستند. به هر حال این 
شانس وجود ندارد که چیزی در گذشته 
تغییر کند. عیسی باید برای آینده آماده 
باشد و این بار برای جشن گرفتن گل ها، 

چشم هایش را کامال باز بگذارد.

امیدواری بیهوده برای یک بخشش

چشم ها را باز کن! 

اتفاق روز

چهره به چهره

آخرین فرصت های اعتراض پرسپولیس به محرومیت سنگین عیسی آل کثیر از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا از راه 
رسیده و باشگاه تالش می کند که این رای را بشکند اما شواهد و قرائن این طور نشان می دهند که امکان بخشش مهاجم 

قرمزها، چیزی نزدیک به صفر است. شاید باشگاه تنها بتواند زمان محرومیت ستاره اش را کاهش بدهد اما بخشش در این 
پرونده، چندان محتمل نخواهد بود. شاید این اتفاق، یک تلنگر تاریخی برای ورزش ایران در همه سطوح باشد. تجربه ای 

که به یادمان بیاورد در میادین بین المللی، باید بیشتر از رفتار و شادی مان مراقبت کنیم و بیشتر از قبل حواس مان را به 
تفاوت های رقابت های داخلی و تورنمنت های خارجی بدوزیم.

این زالتان نبود که به کووید ۱۹ مبتال شــد. 
این کووید ۱۹ بود که برای چند روز، ناچارا ایبرا را 
تحمل کرد و سپس همان طور که انتظار می رفت 
در این نبرد شکســت خورد. تا همین چند وقت 
قبل در فوتبال خودمان این باور وجود داشت که 
کرونا، دوران فوتبال یک بازیکن را تمام می کند اما 
زالتان در حوالی ۴۰ ســالگی ظرف دو هفته، هم 
این ویروس و هم اینترمیالن را شکســت داد! به 
نظر می رسید ابتال به کووید ۱۹، شانس ایبرا برای 
رهبری میالن در دربی دالمادونینا را از بین برده 
باشد اما او با تمام قدرت به زمین فوتبال برگشت 
و با دو گل زودهنگام، روسونری را در آستانه یک 
پیروزی بزرگ قرار داد. آنتونیــو کونته برای هر 
فصل، ۱۲ میلیون یــورو از اینتر حقوق می گیرد 

اما همه نقشه های گران ترین مربی تاریخ فوتبال 
ایتالیا هم، برای کنار زدن ایبــرا و تیمش کافی 
نبوده اند. خیلی از فوتبالیســت ها در سن و سال 
مرد سوئدی، از دوران بازنشستگی لذت می برند 
و با خانواده وقــت می گذرانند اما دوری از فوتبال 
برای ایبراهیموویچ، اصال تعریف نشــده است. 
برای پی بردن به تفاوت بزرگ او با همه ستاره ها، 
کافی است بدانیم زالتان حتی به حضور در ام.ال.
اس هم به چشم یک ایستگاه پایانی نگاه نکرده و 
دوباره به قلب اروپا برگشــته تا در یکی از بهترین 
لیگ های دنیا، آقایی کند. حاال میالن با حضور این 
فوق ستاره، هر چهار بازی ابتدایی اش در سری آ را 
با برد پشت سر گذاشته است. این اتفاق آخرین بار 
در سال ۱۹۹۵ رخ داده بود. یعنی میالنیستا حتی 

در دوران اوج با آنچلوتی نیز، هرگز فصل را با چهار 
برد متوالی آغاز نکرده بودند. تیم پیولی، تنها تیمی 
است که همه امتیازهای ممکن این فصل از سری 
آ را به دست آورده است. آن هم در حالی که یووه و 
ناپولی روی امتیاز هشت و اینتر روی امتیاز هفت 
متوقف شده اند. شــاید حاال برای قضاوت کمی 
زود باشــد اما ایبرا، به حمل کــردن میالن روی 

شانه هایش ادامه خواهد داد.
»میالن هرگز یک پادشــاه نداشــته و حاال 
یک خدا دارد«. این نوشــته جدیــد زالتان در 
توئیتر، پاسخی به پست اینستاگرامی مربوط به 
گذشته روملو لوکاکو است. ستاره بلژیکی فصل 
گذشته در صفحه اینستاگرام ، خودش را به عنوان 
پادشاه جدید میالن معرفی کرده بود و ایبرا، حاال 
انتقام سختی از او گرفته است. ظاهرا این جمله 
لوکاکو، زالتان را عصبانــی کرده و همه می دانند 
که وقتی ایبرا عصبانی می شود، دقیقا چه اتفاقی 
رخ می دهد. ظاهرا سن و سال، هرگز انگیزه های 

ایبرا برای درخشــیدن در زمین فوتبال را تغییر 
نمی دهند. او طوری می جنگد که انگار هر مسابقه، 
آخرین بازی اش در زمین فوتبال اســت و طوری 
خودش را باور دارد که انگار هیچ پایانی برایش در 
کار نیست. همین دو جمله، همه چیز را در مورد 
یکی از عجیب ترین ستاره های تاریخ فوتبال بیان 

می کنند. فوتبالیستی که در رژیم غذایی اش، به 
جز »پیروزی« هیچ چیز دیگری دیده نمی شود. 
معلوم نیست ماجراجویی جدید او در میالن تا کجا 
ادامه دارد اما تا وقتی زالتان در میالن باشد، لوکاکو 
و هیچ بازیکن دیگری نباید لقب پادشــاه را برای 

خودشان در نظر بگیرند.

آریا طاری

مدتی کوتاه پــس از پایان رقابت های فصل گذشــته، لیگ 
قهرمانان حاال دوباره به زندگی برمی گردد. مرحله گروهی این 
رقابت ها باز هم با همان فرمت همیشــگی و البته بدون حضور 
تماشاگرها برگزار خواهد شد. مهم ترین تورنمنت باشگاهی فوتبال 
اروپا بدون حضور هوادارها، همیشه چیزی کم خواهد داشت اما 
لیگ قهرمانان حتی در چنین شــرایطی هم جذاب و تماشایی 
خواهد بود. در دیدارهای جالب توجه امشب، دو ستاره روبه روی 
تیم های سابق شان قرار می گیرند. برخورد ایموبیله با دورتموند 
و روبه رو شــدن کاوانی با پاریس، می توانند هیجان انگیزترین 

ماجراهای امشب را به وجود بیاورند.
متخصص یورولیگ در بریج

در گروه  Eلیگ قهرمانان، بیشــتر نگاه ها بــه نبرد جذاب 
اســتمفوردبریج دوخته خواهد شــد. جایی که فرانک لمپارد 
و پسرها، میزبان قهرمان فصل گذشــته رقابت های یورولیگ 
هستند. بازی های این فصل چلسی، فوق العاده جذاب و تماشایی 
از کار درآمده اند و به نظر می رسد این مسابقه نیز، گل های زیادی 

داشته باشد. تیم لمپارد در خط حمله، مهارنشدنی به نظر می رسد 
اما عملکرد کپا درون دروازه این تیم و نمایش مدافعان آبی  ها در 
این فصل، فاجعه بار بوده است. این درست همان اتفاقی است که 
موجب می شود آنها نتایج دلخواه شان را به دست نیاورند. در نقطه 
مقابل اما یولن لوپتگی، یک تیم بسیار منظم ساخته که همین 
چند هفته قبل، در آستانه شکست دادن بایرن مونیخ در فینال 
ســوپرکاپ اروپا بود. تیمو ورنر، حکیم زیاش و کای هاورتز، در 
این مســابقه اولین تجربه اروپایی با پیراهن چلسی را پشت سر 
می گذارند. به صورت همزمان با این نبرد نیز، رن فرانسه به مصاف 
کراسنودار روسیه می رود. جالب است بدانید رن با رسیدن به ۱۵ 
امتیاز از هفت بازی، پدیده این فصل لوشامپیونه محسوب می شود 

و در صدر جدول، به پی اس جی چسبیده است.
چیرو-هالند؛ دوئل نفس گیر

شاید برای هواداران فوتبال در ایران، مسابقه تیم های زنیت 
و بروژ اهمیت زیادی داشته باشــد. چراکه سردار دوباره به لیگ 
قهرمانان اروپا برمی گردد. این بازیکن فصل گذشته، اولین گل 
مرحله گروهی این رقابت ها را به ثمر رســانده بود. این مسابقه 
ساعت ۲۰:۲۵ امشب در روسیه برگزار خواهد شد. بازی جذاب تر 

و به مراتب مهم تر این گروه اما ساعاتی بعد، بین التزیو و دورتموند 
انجام خواهد شد. یک مسابقه هیجان انگیز بین شاگردان لوسین 
فاوره و پسران ســیمونه اینزاگی. نکته جالب ت وجه این نبرد، 
برخورد چیرو ایموبیله با همبازی های سابقش در باشگاه دورتموند 
خواهد بود. چیرو دوران خوبی در وست فالن نداشت و معتقد بود 
بازیکنان آلمانی تیم به اندازه کافی رابطه گرمی با او برقرار نکرده اند. 
این بازیکن فصل گذشته در بازگشت به فوتبال ایران استثنایی 
ظاهر شد و فصل گذشــته، کفش طالی فوتبال ایتالیا را از آن 
خودش کرد. دورتموندی ها برای کنار زدن همبازی های چیرو، 
چند ستاره کلیدی دارند که مهم ترین شان، هالند خواهد بود. 
یک گل زن مادرزاد که این روزها به هیچ مدافعی رحم نمی کند و با 

همکاری رویس و جیو رینا، هر دفاعی را آزار می دهد.
مسی در زمین، کریس در قرنطینه

در دیدارهای هفتــه اول گروه G خبــری از کریس رونالدو 
نخواهد بود، چراکه این بازیکن همچنان دوران قرنطینه را سپری 
می کند. یووه که این هفته در غیاب او در سری آ متوقف شد، حاال 
باید بدون این ســتاره به مصاف دیناموکیف اوکراین برود. این 
مسابقه در اوکراین برگزار می شود و شروعی برای ماجراجویی های 
اروپایی پیرلو با یوونتوس است. به صورت همزمان، اولین تجربه 
اروپایی کومان با بارســا، روبه روی تیم نه چندان شناخته شده 
فرنتس واروش رقم خواهد خورد. مردی کــه زمانی گل اولین 
قهرمانی اروپایی بارسا را به ثمر رسانده، شروع خوبی در این باشگاه 
نداشته است. کومان و تیمش این هفته روبه روی ختافه شکست 

خوردند و در فاصله تنها چند روز با ال کالسیکو، یک تمرین جدی 
در نیوکمپ خواهند داشت. بعید نیست کومان در این مسابقه به 
چند نفر از ستاره های تیمش نیز استراحت بدهد. با این حال بارسا 
به طور کلی نیاز مبرمی به پیروزی دارد تا ماجرای مسابقه با ختافه 
و تساوی هفته قبلی اللیگا با سویا را به فراموشی بسپارد. آنها این 

روزها به شدت از فرم ایده آل فاصله دارند.
ماتادور برمی گردد

فینالیست فصل گذشــته لیگ قهرمانان اروپا هم امشب به 
میادین بازمی گردد تا در زمین خودش از منچستریونایتد میزبانی 
کند. روی کاغذ، نیمار و رفقا تیم به مراتب بهتری دارند اما نباید 
فراموش کرد که همین تیم دو فصل قبل به دست یونایتد اوله از 
لیگ قهرمانان حذف شده بود. هر دو تیم با پیروزی در دیدارهای 
داخلی این هفته، برای نبرد امشــب آماده شــده اند و به لحاظ 
روحی، در وضعیت خوبی هستند. ادینسون کاوانی که به تازگی 
به جلسه های تمرینی منچســتریونایتد اضافه شده، می تواند 
چهره جذاب این هفته لقب بگیرد. ماتادور چندین فصل برای 
پی اس جی توپ زده و شاید امشــب مقابل این تیم بایستد. به 
احتمال زیاد ادینسون این مسابقه را از روی نیمکت آغاز می کند 
و در ادامه به ترکیب تیمش اضافه می شود. جدال همزمان این 
گروه، برخورد الیپزیش با باشک شــهیر ترکیه خواهد بود. تیم 
ناگلزمان فصل گذشته یکی از شگفتی سازهای لیگ قهرمانان به 
شمار می رفت و در این فصل هم، با انگیزه های زیادی این تورنمنت 

را آغاز خواهد کرد.  

زالتان و خط و نشانی که برای لوکاکو کشید

پادشاه نه؛ من خدا هستم!

نگاهی به هشت مسابقه جذاب امشب لیگ قهرمانان

بازگشت ماتادور، تمرین مسی!

در پرونده عیسی آل کثیر 
اگر مدارک کافی علیه این 

بازیکن وجود نداشت، 
کاری از دست کنفدراسیون 
فوتبال آسیا ساخته نبود اما 
به نظر می رسد همه شواهد 

به طور کامل علیه ستاره 
ایرانی هستند و به همین 

خاطر، دیگر امیدواری 
چندانی برای بخشش او 

وجود ندارد
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