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 غالف تفنگ در اعتراض 
به بدقولي ها

به نظر می رسد حاشــیه های تیراندازی قصد 
تمام شدن ندارد و روز به روز دامنه آن نیز گسترده تر 
می شــود. بعد از مشکالت همیشــگی فشنگ و 
مهمات که هیچ کاری هم بــرای حل آن صورت 
نگرفت، این روزها موضوع سرمربی تیم ملی ایران و 
امضای قراردادش مطرح شده که فدراسیون هنوز 
کاری برای آن انجام نداده است. بعد از مطرح شدن 
درخواست های الهام هاشــمی که اجرایی کردن 
آن برای هر فدراسیونی ابتدایی ترین نکات است، 
فدراســیون تیراندازی ایران این درخواست ها را 
اجرایی نکرد تا پای ملی پوشان تفنگ هم به وسط 
کشیده شود. 8 مهرماه بود که برخی از تیراندازان 
تفنگ ایران به فدراسیون رفتند و خواستار مالقات 
با رییس فدراسیون شدند اما علی دادگر اعالم کرد 
به دلیل بیماری نمی تواند دیداری با ملی پوشــان 
المپیکی ایران داشته باشد. بعد از گذشت یک هفته 
باالخره این مالقات صورت گرفــت و تیراندازان 
درخواست خود را که شامل بازگشت الهام هاشمی، 
پرداخت پاداش ها و پول توجیبی بود به رییس اعالم 
کردند که دادگر قول داد این درخواست ها اجرایی 
شود. تیراندازان کشورمان هم در نهایت اعالم کردند 
با توجه به قول های متعددی که داده شــده اما به 
مرحله اجرا نرسیده در تمرینات شرکت نمی کنند تا 
شرایط برای بازگشت مهیا شود. تیراندازان تا جایي 
به این موضوع اعتراض دارند که تعدادي از آنها ماجرا 
را به فضاي مجازي آوردند و خواستار این شدند که 
آنها نه با رقیبان، بلکه با سایر تیم هاي کاروان ایران 
برابر باشند. موضوعي که پیش از این سابقه نداشته 
اســت. فدراســیون تیراندازي ایران مدت بسیار 
طوالني است که در تعیین تکلیف قرارداد هاشمي 
تعلل به خرج مي دهد و این اتفاق دیگر کاسه صبر 

شاگردان هاشمي را لبریز کرده است. 
    

وزنه برداري دوباره در خطر 
توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک 
)IOC( پس از افشای نگرانی های شدید در مورد 
 ،)IWF( اداره فدراســیون جهانی وزنه بــرداری
حضور این رشــته را در بازی های المپیک 2024 
پاریس تهدید کــرد. باخ این اظهــارات را در یک 
کنفرانس مطبوعاتی مجازی پس از جلسه هیات 
اجرایی IOC  بیان کرد. باخ در این باره گفت:»ما 
در مورد حاکمیت فدراسیون جهانی وزنه برداری 
نگرانی های شــدیدی داریم. نگرانی ما همچنین 
در خصوص عدم پیشــرفت با توجه به اصالحات 
قانون اساسی IWF مطرح است.« رییس کمیته 
بین المللی المپیک خاطرنشان کرد:»یکی دیگر 
از نکات قابل توجه در زمینه حاکمیت، نمایندگی 
ورزشکاران در فدراسیون بود که قطعا باید تقویت 
شــود. ما این نگرانی ها را به IWF اعالم خواهیم 
کرد و همزمان با آنها در حال مرور برنامه رویداد و 
مکان های سهمیه بازی های المپیک 2024 پاریس 
خواهیم بود.« با افشای فساد تاماش آیان در حال 
حاضر فدراسیون جهانی وزنه برداری با سرپرست 

اداره می شود.
    

دوي سرعت كرونا در پيست
رقابت هاي لیگ دوومیداني در حالي برگزار شد 
که طبق اعالم فدراسیون بیش از 240 ورزشکار مرد 
و 2۵0 ورزشکار زن به رقابت با یکدیگر پرداختند. 
پس از این مسابقات چندین ورزشکار از جمله رضا 
قاسمی ملی پوش ۱00 متر،  علی سهرابی )پرش 
ارتفاع( و نوید ســلیمی پور )دونده نیمه ماراتن( 
که با باشگاه اصفهانی قرارداد دارند به کرونا مبتال 
شده اند. از طرفی شنیده شده که نفرات متعددی 
به این ویروس مبتال شده اند اما آمار دقیق و رسمی 
در این زمینه منتشر نشده و بیشتر آمار مربوط به 
خود ورزشکاران است که در شبکه های اجتماعی 
اسامی مبتالیان را منتشر کرده اند. طبق گفته برخی 
از دوومیدانی کاران تست آنها پس از مسابقه مثبت 
شده و قبل از آن منفی بوده است. یکي از دونده هاي 
دختر مبتال به این ویروس اعالم کرده که گویا برخی 
از ورزشکاران در مسابقات نوجوانان و جوانان که چند 
روز قبل از مسابقه بزرگساالن برگزار شده بود، مبتال 
شده اند و چون عالئمی نداشتند در مسابقه شرکت 
کردند و با بقیه هم در ارتبــاط بودند. یکي دیگر از 
دونده ها نیز مي گوید برخي از شــرکت کننده ها 
جواب مثبت  تست شان را با فتوشاپ تغییر دادند 

تا براي در آمدزایي بتوانند در لیگ شرکت کنند. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

زندگــی شــکوهمند محمدرضا 
شجریان پس از ســال ها خلق کردن، 
درخشیدن و تاثیرگذاشتن، سرانجام به 
پایان رسید. هرچند که برای نام بزرگی 

مثل او، پایانی وجــود ندارد و نامیرایی، 
تقدیر استاد شجریان خواهد بود. بین 
همه آن تصنیف های فراموش نشدنی و 
بین همه آن کارهای بزرگ، محمدرضا 
شجریان گاهی نیز از عالقه اش به فوتبال 
حرف می زد. او حتی یک بار در استادیوم 

آزادی نیز حاضر شد و مسابقه دوستانه 
تیم های پرسپولیس و بایرن مونیخ را از 
نزدیک تماشــا کرد. حضوری که برای 
همه اهالی فوتبال، بی نهایت جالب توجه 
به نظر می رســید. جالب اینکه استاد 
شجریان هرگز با ورزش غریبه نبود و در 

دوران جوانی در والیبال و در دوومیدانی، 
افتخاراتی هم به دست آورده بود. او به 
فوتبال هم عالقه زیادی داشــت و در 
ایران، طرفدار باشگاه پرسپولیس بود. 
همین دو ســال قبل و پس از رسیدن 
قرمزها به فینال لیگ قهرمانان آســیا 

برای اولین بار در تاریخ باشگاه، فرزند او 
رایان شجریان در یک مصاحبه جالب، 
از این حقیقت پرده برداشت که خودش، 
همایون شجریان و پدرشان، از طرفداران 
پروپاقرص باشگاه پرسپولیس به شمار 
می روند. خسرو آواز ایران حتی یک بار 
از عالقه اش به فوتبالیست  شدن رایان 
نیز گفته بود. تمرکز روی کار موسیقی 
برای خلق شاهکارهای فراموش نشدنی، 
اجازه نداد که شجریان بیشتر و بیشتر 
از عالقه اش به فوتبال حــرف بزند اما 
همه نزدیکان او می دانســتند که این 
عالقه بسیار زیاد اســت. بدون تردید 
یکی از بهترین یادداشت های فوتبالی 
این چند سال را هم خود استاد منتشر 
کرده اســت. جایی که پــس از برخی 
جنجال ها از ســوی هواداران تیم ملی 
در جام جهانی 20۱4، او تصمیم گرفت 
در شبکه های اجتماعی به این موضوع 
واکنش نشان بدهد. به ویژه زمانی که 
عده ای از طرفداران تیم ملی به صفحه 
لئو مسی رفتند تا به او بدوبیراه بگویند، 
استاد شجریان در یادداشتی خطاب به 
آنها نوشت: »ورزش باید روح انسانی را 
در ما تقویت کند، نه کینه توزی ونفرت را! 
ورزش برای سالمتی و نشاط روح و روان 
است، نه کینه و نفرت و پیامد های زشت 

آن! چرا برخــی نوجوان ها و جوان های 
یک ملت فرهنگ مدار چندهزارساله، 
در عصر فضا و لیزر و کامپیوتر و ارتباطات، 
در فیس بــوک و ســایت ها مرتکــب 
ناسزاگویی و فحاشــی به دیگران و یا 
اشخاص سرشناس جهانی بشوند؟ چه 
ســودی حاصل می شــود جز بدنامی 
و سرشکســتگی یک ملت؟! چرا این 
اشتباهات را مرتکب شویم؟! ورزشکاران 
موفق ما آبروی جهانی ما هستند. این 
درست است که با ناســزاگویی پاداش 

آنها را ضایع کنیم؟« 
فوتبال همیشــه یک ســرگرمی 
مهم برای اســتاد محمدرضا شجریان 
به شــمار می رفت. این استاد بی بدیل 
از عالقه اش به باشــگاه رئال مادرید و 
طرفداری اش از این باشگاه نیز صحبت 
کرده بود. او یکی از هــواداران قدیمی 
باشــگاه رئال بود و تا همین اواخر هم، 
فرصت تماشای بازی های این تیم را از 
دست نمی داد. داستان زندگی استاد، 
حاال دیگر به پایان رسیده اما او با آثارش 
برای همیشــه زنده خواهد بود. بدون 
شک هیچ کس آن صدای جادویی را از 
یاد نمی برد و هیچ کس نمی تواند همه 
این ساخته های شگفت انگیز را در گذر 

زمان، از یاد ببرد.

نگاهی به قرابت استاد شجریان و فوتبال

سرخ  در ایران، سفید در اسپانیا! 

اتفاق روز

چهره به چهره

پروژه محمود فکری در نساجی، بی نهایت هیجان انگیز 
به نظر می رسید. او در این باشگاه، طعم شکست را نچشید 
و با بردن بســیاری از تیم های بزرگ، مسیر استقالل به 
ســمت لیگ قهرمانان را هموار کرد. حــاال همان تیمی 
که فکری در ســهمیه آســیایی اش موثر بوده، به سراغ 
این مربی رفته و او را به خدمت گرفته است. تا اینجا همه 
چیز طبیعی به نظر می رسد اما این همه عجله برای ترک 
قائمشــهر از ســوی فکری، در نوع خودش کمی عجیب 
است. اگر او به همین سادگی توانسته همه چیز را در مورد 
باشگاه نساجی فراموش کند و تصمیمی متفاوت بگیرد، 
بعید نیست فردا هم با رســیدن یک پیشنهاد بهتر، ترک 
 اســتقالل را به شــکلی عجوالنه در راس اولویت هایش 

قرار بدهد! 
همین چند هفته قبل بود که نــام محمود فکری، در 
بین گزینه های مربیگری استقالل در لیگ قهرمانان آسیا 
دیده شد. فکری که آن روزها روی نیمکت نساجی حضور 
داشــت، این پیشــنهاد را رد کرد و مدعی شد که عده ای 
می خواهند با اســم بردن از او، تمرکز تیم را بر هم بزنند. 
فقط چند هفته بعد اما محمود خان، در ساختمان باشگاه 

با مدیران استقالل عکس یادگاری گرفت تا در فصل جدید 
با یک کادر تازه، به این باشــگاه ملحق شود. اینکه فکری 
تصمیم گرفته نساجی را ترک کند و به استقالل بپیوندد، 
اصال غیرحرفه ای به نظر نمی رسد اما راه و روشی که او برای 
این کار در نظر گرفته، نسبتی با فوتبال حرفه ای ندارد. او 
با نساجی قرارداد داشته و قانونا باید به کار در این باشگاه 
ادامه می داده و بــرای جدایی نیز، بایــد رضایت مالکان 
این تیم را به دســت می آورده اما محمود خان با عجله ای 
مثال زدنی، از هدایت نساجی استعفا کرده و قبل از رد و بدل 
کردن هر صحبتي با نساجی چی ها، راهی تهران شده تا به 

تیم محبوب دوران بازی اش بپیوندد.
هیچ کس نمی تواند ادعا کند که محمود فکری، نباید 
سرمربی اســتقالل می شــد. هیچ کس نمی تواند انتظار 
داشته باشــد که او پیشــنهاد پیوســتن به نیمکت تیم 
محبوبش را رد کنــد. کامال طبیعی به نظر می رســد که 
فکری پس از سال ها بازی برای این باشگاه، عالقه داشته 
باشد تا در نقش سرمربی به استقالل برگردد و مسئولیت 
تازه ای را در این تیم بر عهده بگیرد. با این وجود روشی که او 
برای رفتن به باشگاه استقالل انتخاب کرده است، چندان 
جالب و حرفه ای به نظر نمی رسد. فکری با باشگاه نساجی 
قرارداد داشته و قانونا باید به این باشگاه متعهد باشد. او به 
جای حضور ناگهانی در ساختمان باشگاه استقالل و توافق 
شخصی با این باشگاه، می توانست رضایت مالکان نساجی 

را به دست بیاورد و با لبخند و در اوج آرامش از این باشگاه 
جدا شود. او به جای این جاروجنجال ها که حاال به شکسته 
شدن شیشــه های ماشــینش توســط برخی هواداران 
نساجی منجر شده، می توانســت این باشگاه را به شکلی 

مسالمت آمیز ترک کند.
 قبال در رسانه ها بارها به نقد جدایی یحیی گل محمدی 
از شــهرخودرو در میانه فصــل برای امضای قــرارداد با 
پرسپولیس پرداخته شده اســت اما حتی در آن پرونده 
هم، باشــگاه مشــهدی با دریافت رقم 6 میلیارد تومان 
بــرای رضایتنامه، حاضر بــه جدایی یحیی شــد و حق 
و حقوقــش را در این مــورد دریافت کرد. در داســتان 
فکری اما باشــگاه نســاجی با فســخ یک طرفه قرارداد 
و اســتعفای ناگهانــی روبه رو شــده و به نظر می رســد 
این پرونده بــه زودی به دادگاه کشــیده خواهد شــد. 
 اتفاقی که به وجهه فکری به ویژه در اســتان زادگاهش، 

لطمه خواهد زد.
محمود فکری، همیشــه طمانینــه منحصربه فردی 
را در دوران مربیگری به نمایش گذاشــته است. او هرگز 
برای پیوستن به تیم بعدی، بیش از حد »عجله« نداشته 
و همیشــه تصمیم های مهمش را در اوج آرامش گرفته 
است. سال های زیادی از اولین تجربه سرمربیگری فکری 
می گذرد اما او اصراری برای حضور ســریع در لیگ برتر 
نداشته و پس از چندین سال، باالخره تجربه کار در سطح 

اول فوتبال ایران را به دســت آورده است. مردی که همه 
تصمیم هایش را این چنین بــا صبر و حوصله گرفته، حاال 
یک روند کامال متفاوت را در پیوســتن به تیم جدیدش 

انتخاب کرده است. 
روندی کــه در آن، عجله حرف اول و آخــر را می زند. 
کاپیتان سابق آبی ها و ســرمربی فعلی این باشگاه، نباید 
چیزهای زیادی را از یاد ببرد. او نبایــد فراموش کند که 
نســاجی در قامت یک باشــگاه فوتبال، فرصت حضور او 
در فوتبال حرفه ای ایران به عنــوان یک بازیکن را فراهم 

کرده است. 
او نباید فراموش کند همین باشــگاه نســاجی، اولین 
فرصت مربیگــری اش در لیــگ برتر را به وجــود آورده 
است. اگر فکری به همین ســادگی به نساجی قائمشهر 
و هوادارانش پشــت کند، بعید نیســت که فــردا چنین 
کاری را با اســتقالل هــم انجام بدهد. فکــری، مردی از 
جنس منطق و آرامش اســت امــا نحوه پیوســتن او به 
استقالل، نشــانی از منطق و آرامش ندارد. او می توانست 
به شــکلی کامال متفاوت و با حالتی شــکیل تر، تصمیم 
به ترک باشــگاه مازندرانی بگیرد اما با این نحوه جدایی، 
حاال هواداران نســاجی تصور می کنند که به ســادگی 
هرچــه تمام تر، پــس زده شــده اند. موضوعــی که به 
 اعتبار خودســاخته فکری در قائمشــهر پس از سال ها، 

لطمه وارد می کند.

آریا طاری

اولین نمایش تیم ملــی در دوران دراگان 
اســکوچیچ، امیدوارکننده به نظر می رسید. 
هرچند که تجربه ویلموتس نشــان می دهد 
هرگز نباید برای خوش بینی درباره یک مربی، 
بیش از حد عجله به خرج داد. به نظر می رسد 
نفرات انتخاب شده توسط اسکو، انگیزه های 
زیادی برای حضور در اردوها و بازی ها دارند 
و همه نفــرات تیم به لحاظ روحــی، در فرم 
مطلوبی هستند. بردن در اولین بازی، نشانه 
خوبی اســت اما ایران بــه زودی باید برای 
نبردهای بزرگ تر و دشوارتری نیز آماده شود.

لرزان؛ مثل پیام
در اینکه پیام نیازمنــد گلر فوق العاده ای 
است، هیچ تردیدی وجود ندارد اما در اینکه 
روند پیشــرفت او این اواخر کمی کند شده 
هم، نباید شک داشــت. پیام همچنان یکی 
از بهترین گلرهــای فوتبال ایران به شــمار 
می رود امــا عملکــرد او در هفته های پایانی 
لیگ نوزدهم و همچنیــن نمایش هایش در 
لیگ قهرمانان آســیا با پیراهن ســپاهان، 
چنــدان امیدوارکننده نبوده اســت. با این 
وجود، اسکوچیچ این ســنگربان را به اردوی 

تیم ملی فراخوانــده و در غیاب بیرانوند، او را 
روبه روی ازبکستان در درون دروازه قرار داده 
است. عملکرد پیام در این نبرد، به طور کلی 
بد نبود و او چند خروج خوب از دروازه داشت. 
در واقع نمی توان از این مسابقه به عنوان یک 
کابوس برای این دروازه بان نام برد اما گلی که 
او روبه روی ازبکســتان خورد، صحنه ای بود 
که هرگز نباید در یک بازی حساس برای تیم 
ملی تکرار شود. ازبک ها در این نبرد حمالت 
زیادی انجام ندادند اما با یک شــوت بســیار 
معمولی، به گل رسیدند. پیام برای ماندن در 
اردوها، نباید اجازه تکرار چنین صحنه هایی 

را به رقبا بدهد.
صادق محرمی؛ مرد نفوذی

در دوران کی روش بــه ندرت به اردوهای 
تیم ملی دعوت می شــد و اگر هم به فهرست 
اولیه راه پیــدا می کرد، جایی در فهرســت 
نهایی نداشت. ویلموتس نیز اعتقاد ویژه ای 
به بازی محرمی نداشــت اما از آن جایی که 
دراگان اسکوچیچ لیگ فوتبال کرواسی را زیر 
نظر دارد، به خوبی از درخشــش این بازیکن 
مطلع اســت و به همین خاطر، برای او نقش 
مهمی در سمت راســت خط دفاعی در نظر 
گرفته است. صادق یکی از بهترین های تیم 

ملی در این نبرد به شــمار می رفت و بارها با 
نفوذهای خوبش، خط دفاعــی حریف را به 
دردســر انداخت. به نظر می رسد او، انتخاب 
اول اسکوچیچ برای سمت راست خط دفاعی 
تیم ملی خواهد بود. چراکــه وریا احتماال به 
خاطر شرایط سنی و رامین رضاییان به خاطر 
مسائل دیگر، فعال به این تیم دعوت نشدند و 
شاید در ادامه راه نیز، این دعوت اتفاق نیفتد. 
صادق باید خودش را برای فیکس شــدن در 

دیدارهای حساس تیم ملی آماده کند.
شجاع خلیل زاده؛ کاپیتان فوری

حضور در اردوهای تیم ملی پس از سال ها 
انتظار، برای شــجاع خلیــل زاده فوق العاده 
تمام شــد. چراکه او در اولین بازی اش برای 
اسکوچیچ، بازوبند کاپیتانی را برای دقایقی 
به بازو بست. شجاع شــاید سابقه خاصی در 
تیم ملی نداشته باشد اما به عنوان یک مدافع 
مطمئن در فوتبال ایران با سال ها سابقه بازی 
در لیگ برتر، یک چهــره قابل اتکا برای همه 
اعضای تیم به شمار می رود. زوج او و کنعانی 
در این مسابقه نیز کامال امیدوارکننده از کار 
درآمد. به نظر می رســد اگر قرار باشد از بین 
این دو نفــر برای دیدارهــای مقدماتی جام 
جهانی یک نفر به نیمکت ملحق شود، آن یک 

نفر شجاع خلیل زاده نخواهد بود.
احمد نوراللهی؛ فرمانده جدید

در دوران کی روش، اعتنــای چندانی به 
نوراللهی نمی شــد اما ویلموتس او را به یک 
مهره ثابت برای تیم ملی تبدیل کرد. آخرین 

گل تیم ملی در دیدارهای رسمی هم تا امروز، 
توسط این هافبک به ثمر رســیده است. در 
غیــاب نفراتی مثل امید ابراهیمی و ســعید 
عزت اللهی، احمد یک گزینه بســیار جدی 
برای فیکس شــدن در خط میانی تیم ملی 
به شــمار می رود. او در این مسابقه هم نقش 
فرمانده را در میانه میــدان به خوبی ایفا کرد 
و نشــان داد انگیزه های بســیار زیادی برای 

درخشیدن زیر نظر دراگان اسکوچیچ دارد.
علی قلی زاده؛ جواهری در ترکیب

علی روبه روی ازبکســتان نه گل زده و نه 
پاس گل داده اما اگر بخواهیــم یک نفر را به 
عنوان بهترین بازیکن این نبرد انتخاب کنیم، 
بهترین گزینه ممکن بدون شک و تردید علی 
قلی زاده خواهد بود. یک جواهر تمام عیار که 
با پاس ها و ضربه های به موقــع و البته بهره 

گرفتن از تکنیکش، روز موفقیت آمیزی را در 
ترکیب تیم ملی سپری کرد. علی تا امروز به 
خاطر مصدومیت، چند تورنمنت ملی مهم را 
از دست داده و نتوانسته حقش را از تیم ملی 
بگیرد اما به نظر می رسد در تیم اسکوچیچ، او 

به یک مهره کلیدی تبدیل خواهد شد.
سردار؛ درخشان و برازنده

رســیدن به 33 گل ملی برای بازیکنی با 
این شرایط سنی، فوق العاده به نظر می رسد. 
سردار حاال دیگر نقشی فراتر از یک مهاجم در 
تیم ملی دارد. او به یک بازیکن بسیار اثرگذار 
برای این تیم تبدیل شده و درون زمین دائما 
به تهییج نفرات دیگر می پردازد. آزمون اولین 
گل این مسابقه را با یک شلیک دیدنی به ثمر 
رســاند تا نشــان بدهد که بیرون از محوطه 

جریمه نیز مهارنشدنی است. 

روش غلط برای تصمیم درست

فراموش نکن كاپيتان! 

چهره نگاری از 6 مهره تیم ملی روبه روی ازبکستان

نفوذ، بازوبند و شليک!
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