
عصبانيت كرش هشدار به فوتبال ايران است
حاش��يه هاي اخير تيم ملي واكنش هاي 
متفاوتي از سوي چهره هاي مسئول فوتبال 
به دنبال داش��ت. هدايت ممبيني، عضو 
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال در مورد 
اين حواشي گفت: »واقعيت اين است كه 
شرايط مان نسبت به استانداردهاي جهاني 
متفاوت است و كرش نيز انتظار دارد همه چيز به روز باشد. چون 
عصبانيت كرش براي تيم ملي است، ارزشمند محسوب مي شود. 
اين عصبانيت به خاطر ما و وضعيت ماست و هشداري است براي 
جامعه كه نبايد كار را براي بازي بعدي خيلي راحت گرفت و اين 
طور فكر كرد كه با كسب 10 امتياز كار صعود به جام جهاني تمام 
شده است. به نظرم اين اتفاقات تلنگر خوبي بود تا موفقيت هايي كه 

به دست مي آيد، تداوم داشته باشد.«

واليبال راه فوتبال را نرود!
از وقتي كار تيم ملي واليبال كشورمان در بازي هاي المپيک ريو به پايان 
رسيد و انتقادها از عملكرد اين تيم در اين بازي ها به اوج خود رسيد، روشن 
كردن تكليف سرمربي جديد تمام فكر و ذكر مسئوالن فدراسيون را به خود 
مشغول كرد تا جايي كه مديران موفق اين فدراسيون ديگر توجهي به رفتار 
ملي پوشان شناخته شده ندارند و فعالً بازيكن ساالري در اين رشته حرف 
اول را مي زند. پس از آنكه واليبال كشورمان در ميان قدرت هاي جهان سري 
در ميان سرها درآورد و به يكي از مدعيان تبديل شد پول هنگفتي به اين 
رشته سرازير شد و برخي بازيكنان به خاطر قابليت هاي فني شان سر زبان ها 
افتادند. حاال هم كه واليبالمان نسبت به گذشته دچار ركود شده خبري از 
قابليت هاي كيفي نيست، اما برخي از همان ستاره هاي ملي پوش با تكيه بر 
معضل »بازيكن ساالري« همچنان در رأس اخبار قرار دارند؛ با اين تفاوت 
كه در حال حاضر رفتارهاي حاشيه  ساز است كه آنها را در كانون توجهات 
قرار داده است. بايد اين سؤال را از مديران واليبال پرسيد كه تا چه زمان 
قرار است در قبال اين رفتارهاي غيرورزشي و البته غيرقابل توجيه سكوت 

كرده و اصل بازيكن ساالري در دستور كار باشد؟! 
موضوع انتخاب سرمربي جديد بحثي است كه اين روزها حسابي داورزني و 
سايرين را مشغول كرده است. جلسات بررسي عملكرد تيم ملي در المپيک 
2016 نيز برگزار مي شود و آقايان مس��ئول تمام تالش شان را مي كنند تا 
بهترين گزينه را به ايران بياورند. اگرچه در راه اين انتخاب بايد به نكات فني 
توجه ويژه اي داشت، اما نبايد فراموش كنيم كه تعدادي از همين ملي پوشان 
ديگر حرف شنوي سابق را ندارند و رفتارهايشان نسبت به گذشته تغييرات 
محسوسي داشته است. بدون شک رئيس فدراسيون و مشاورانش بهتر از هر 
كسي مي دانند براي باقي ماندن در جمع مدعيان و براي آنكه در سال هاي آتي 
نيز در ليگ جهاني، قهرماني جهان و حتي المپيک حرف هايي براي زدن داشته 
باشيم بايد يكي از بهترين مربيان دنيا روي نيمكت تيم ملي مان بنشيند تا با 
تداركات حرفه اي و اردوهاي متمركز همچنان در سطح يک واليبال جهان باقي 
بمانيم. منتها براي رسيدن به اين هدف اولويت هاي ديگري از جمله داشتن 
توانايي كنترل بازيكنان و مديريت تيم نيز بايد مدنظر قرار بگيرد. پس از روي 
كار آمدن اسلوبودان كواچ يكي از انتقادهايي كه از او مي شد عدم توانايي اش 
در كنترل حواشي تيم و بازيكنان بود. اين معضل تا جايي پيش رفت كه كواچ 
با آن همه سوابق درخشانش در نهايت و به خاطر برخي مشكالت دروني تيم 
مجبور به ترک تيم ملي كشورمان شد. با آمدن لوزانو هم اگرچه طلسم صعود 
به المپيک شكسته شد، اما ردپاي برخي باندبازي هاي عجيب در همان ريو 
نيز به چشم خورد؛ معضلي كه خيلي ها تكذيبش كردند. با اين حال رفتارهاي 
پر از حاشيه تعدادي از ملي پوشان در ليگ برتر سروصداي زيادي به پا كرده 
و اين معضل را ديگر نمي توان به راحتي تكذيب كرد. لوزانو رفتنش قطعي 
است و مديران واليبال اين فرصت را دارند تا در انتخاب جانشين او به معضل 
افسارگسيختگي برخي ها توجه ويژه كنند. خوليو والسكو در سال هايي كه 
هدايت تيم ملي را برعهده داش��ت بارها و بارها ثابت كرد ك��ه در برخورد با 
شاگردانش هيچ گونه مماشاتي به خرج نمي دهد و با كسي هم شوخي ندارد. 
كنار گذاشتن برخي نام هاي شناخته شده نيز در راستاي مديريت بي عيب و 
نقص او در تيم ملي بود. تا وقتي مرد آرژانتيني همه كاره هيچ بازيكني، حتي 
آنها كه ستاره بودند و لژيونر نيز شدند هم جرئت تک روي، حاشيه سازي يا 
دخالت در مسائل مختلف را به خود نمي داد. چه برسد به اينكه به خاطر عدم 
حضور سرپرست تيم، در رژه كاروان ايران در بازي هاي المپيک شركت نكند. 
منتها با رفتن والسكو خيلي ها نشان دادند كه در حاشيه سازي پتانسيل شان 
كمتر از فوتبالي ها نيست. متأسفانه در اين راه فدراسيون واليبال نيز به جاي 
آنكه با حاشيه سازان برخورد كند سعه صدر نشان داده تا آقايان ستاره هر جور 
كه مي خواهند در تيم ملي و حتي در ليگ برتر جوالن دهند. در سال هاي 
گذشته مديريت داورزني در واليبال همواره زبانزد بوده و در بسياري موارد نحوه 
مديريت او نمونه درخشاني تلقي شده حتي براي ساير فدراسيون ها، اما حاال 
شرايط به گونه اي پيش مي رود كه به نظر مي رسد واليبالي ها قصد دارند جا پاي 
فوتبالي ها بگذارند و با حاشيه هاي ريز و درشت نقل محافل شوند. بي حرمتي 
بازيكنان به يكديگر، رفتارهاي غيرورزشي برخي ملي پوشان و عدم برخورد با 
متخلفان مهر تأييدي است كه فدراسيون بر اصل بازيكن ساالري زده است. در 
حال حاضر روي كار آمدن سرمربي كه استاد مديريت حاشيه باشد و در كنترل 
بازيكنان رفتاري همچون ديكتاتورها داشته باشد بهترين راه حل براي فرار از 

بازيكن ساالري و مماشات با متخلفان خواهد بود. 

لژيا- رئال در ورزشگاه خالي از تماشاگر
بانوي پير يك پيروزي تا صعود 

مرحله گروهي لي�گ قهرمانان اروپا امش�ب با برگزاري هش�ت 
دي�دار باقيمان�ده از گروه هاي پنج تا هش�ت درحال�ي پيگيري 
مي ش�ود ك�ه در مهم تري�ن بازي هاي ش�ب دوم اي�ن رقابت ها، 
درگ�روه F لژي�ا ورش�و لهس�تان پذي�راي رئال مادريد اس�ت و 
در گ�روه H ني�ز يوونت�وس از ليون فرانس�ه پذيراي�ي مي كند. 
لژيا ورشو در حالي از قهرمان اروپا، ميزباني مي كند كه بعد از پيروزي 
چهار بر دو مقابل كورونا كيلچه و حضور در رده ششم جدول ليگ برتر 
لهستان با 19 امتياز، ش��رايط روحي رواني خوبي دارد، اما بدون شک 
نه به اندازه رئالي هاي مادريد كه با برت��ري چهار بر يک مقابل آالوس 
در هفته دهم الليگا، صدرنش��يني خ��ود را تداوم بخش��يدند و با يک 
پيروزي ديگر مي توانند خيال خود از بابت صعود به يک هشتم نهايي را 
تا حد زيادي راحت كنند. البته رئالي ها راموس، كاسميرو و په په را به 
دليل مصدوميت در اين بازي به هم��راه ندارند. اين بازي بدون حضور 
تماشاگران برگزار مي ش��ود، چراكه كميته اخالق يوفا، لژيا را به دليل 
رفتار زشت و نامناسب تماش��اگرانش برابر بورسيا دورتموند، عالوه بر 
جريمه 80 هزار دالري، از حضور تماش��اگران نيز محروم كرده است. 
دوتيم در هفته سوم از مرحله گروهي ليگ قهرمانان به مصاف هم رفتند 
كه اين بازي در مادريد با نتيجه پنج بر يک به سود شاگردان زين الدين 
زيدان به پايان رسيد و حال بايد ديد در ديدار برگشت، شاگردان زيدان 

با چه نتيجه اي ورزشگاه خالي از جمعيت لژيا ورشو را ترک مي كنند.
كهكشاني ها در حال حاضر با هفت امتياز و با تفاضل گل كمتر نسبت به 
بورسيا دورتموند در رده دوم گروه F هستند، اين در حالي كه لژيا هنوز 
امتيازي كسب نكرده و در قعر جدول گروه جاي دارد. تنها پيروزي لژيا 
برابر اسپانيايي  ها به مرحله يک چهارم نهايي مسابقات جام باشگاه هاي 
اروپا در فصل 71 - 1970 بازمي گردد كه دو بر يک بر اتلتيكومادريد را 
شكست دادند. رئال  اما در تقابل با تيم هاي لهستاني ركورد خوبي دارد 
و در هفت بازي، هفت برد به دست آورده اس��ت. مهم ترين مسئله اما 
شايد اين باشد كه شاگردان زيدان در 26 بازي در رقابت هاي مختلف 
است كه شكست نخورده اند.  در ديگر بازي اين گروه، دورتموند ميزبان 

اسپورتينگ ليسبون است. 
  يوونتوس- ليون

بانوي پير كه در حال حاضر با هفت امتياز و با تفاضل گل بهتر نسبت 
به سوياي اسپانيا صدرنش��ين گروه H اس��ت، براي صعود به مرحله 
يک هشتم ليگ قهرمانان تنها به يک برد نياز دارد. آنها در حالي پذيراي 
ليون فرانسه هستند كه در هفته يازدهم س��ري A ايتاليا در ديداري 
حساس با نتيجه دو بر يک ناپولي را شكست دادند و صدرنشيني خود 

را استحكام بخشيدند. 
ليون هم البته در لوشامپيونه فرانس��ه دو بر يک از سد ميزبانش، تولوز 
گذشت، اما با حضور در رده هشتم، جايگاه خوبي در جدول رده بندي 
ندارد. آنها در حالي به تورين مي روند كه براي زنده نگه داشتن اميدهاي 
صعود به مرحله حذفي ليگ قهرمانان نياز مبرم به برد دارند، بردي كه 
براي رسيدن به آن، بايد از س��د حريف قدرتمندي چون يووه بگذرند! 
يووه در دور رفت مرحله گروهي در خانه ليون به برد يک بر صفر رسيد. 
در ديداري كه شاگردان آلگري از دقيقه 54 در پي اخراج ماريو لمينا 10 
نفره بازي را ادامه مي دادند، خوان كوادرادو در دقيقه 76 تنها گل بازي 
را به ثمر رساند. همچنين جان  لوئيجي بوفون در آن بازي در دقيقه 34 
پنالتي السكاندر الكازته را مهار كرد. راه راه پوشان تورين در پنج تقابل 
اخير خود با تيم هاي فرانسوي، چهار برد و يک تساوي كسب كرده اند. 
ركورد خانگي بيانكونري برابر نمايندگان فرانسه 10 برد، دو تساوي و 
بدون شكست است، اما مسئله مهم اين است كه يووه در 18 بازي اخير 
خانگي خود در رقابت هاي اروپايي شكست نخورده و اين كار فرانسوي ها 
را سخت تر هم مي كند. خصوصاً اينكه ليون در هر چهار بازي اخيرش 

برابر تيم هاي ايتاليايي متحمل شكست شده است. 
در ديگر بازي اين گروه، سويا در خانه به مصاف ديناموزاگرب مي رود. 
ضم��ن اينكه در ديگ��ر بازي هاي امش��ب ني��ز در گ��روه E: موناكو- 
زسكامسكو و تاتنهام – لوركوزن با هم مصاف مي دهند و در گروه G نيز 

كپنهاگن – لسترسيتي و پورتو- بروژ ديدار دارند.

پژوهشگاه صنعت نفت تهران در غربي ترين نقطه 
تهران بار ديگر ميزبان شاگردان كرش است، بازي 
25 آبان با سوريه در انتخابي جام جهاني، ليگ برتر 
فوتبال را براي چندمين بار درطول سه ماه گذشته 
به تعطيلي كشانده تا سرمربي پرتغالي شاگردانش 
را دو هفته قبل از بازي با س�وريه فراخوان كند 
و اردوي تيم مل�ي در تهران بر پا ش�ود. اردويي 
كه برخالف حاشيه ها و س�ر و صداهاي روزهاي 
قبل جوي ش�اد داش�ت. بي ش�ك كرش خوب 
مي داند، حاال كه وزي�ر ورزش از او حمايت كرده 
بهتر مي تواند حرف هايش را به كرس�ي بنشاند. 
 يک روز بعد از تمرين آكادمي فوتبال، وضعيت 
چمن خراب اين مجموعه باعث شده تا كرش بار 
ديگر تمرينات تيم ملي را به پژوهشگاه نفت ببرد، 
مجموعه اي كه به رغم استاندارد نبودن آن از نظر 
اندازه هاي زمين، به نظر سرمربي پرتغالي در حال 
حاضر بهترين زمين تمريني براي تيم ملي است. 

عقربه هاي ساعت 10 و ربع را نشان مي دهد كه 
اتوبوس ملي پوشان به پژوهشگاه نفت مي رسد، 
گرماي هوا آن هم در يک روز مياني پاييز كارلوس 
كرش را كالفه كرده است تا گرمكن قرمزش را در 
بياورد. براي آغاز تمرينات توصيه هاي الزم را به 
دستيارانش مي دهد تا تمرين به موقع آغاز شود. 
كارلوس كرش سرحال تر از روزهاي گذشته است 
و با خنده ها و شوخي هايش فضاي تمرين را عوض 
مي كند و برخ��الف هفته گذش��ته و جنگ هاي 
لفظي اش ب��ا عابدين��ي خب��ري از عصبانيت در 
چهره اش نيست. كرش بدش نمي آيد براي تغيير 
جو تمرين س��ر به س��ر بازيكنانش بگذارد تا جو 
بانش��اطي بر تمرين حكمفرما ش��ود. در يكي از 
آيتم هاي تمرين، سرمربي تيم ملي پس از اعالم با 
حركت دست خود به ملي پوشان مي گويد به كدام 
سمت بايد استارت بزنند، اما در يكي از صحنه ها و 
زماني كه ملي پوشان بايد با تمركز باال اين آيتم را از 

سر مي گذراندند، كرش پس از اعالم حركت، دستان 
خود را به دو سمت مي گيرد و ملي پوشان مانده اند به 
كدام سمت بايد استارت بزنند، صحنه اي كه باعث 
خنده كرش و بازيكنان حاضر مي شود تا نشان دهد 
كه با وجود مشكالت فعالً اوضاع روبه راه و حاشيه ها 

فروكش كرده است. 
  گاليه ها ادامه دارد

هرچند تمرين تيم ملي فضاي ش��ادي دارد، اما 
مربيان تيم ملي مشكالت و كمبودها را فراموش 
نكرده اند و پس از اينكه افشين پيرواني از صداي 
ترمز لنت اتوبوس تيم ملي انتقاد كرد، اين بار هم 
جواد نكونام، مربي تيم ملي روبه روي خبرنگاران 
قرار مي گيرد و بخشي ديگر از مشكالت تيم ملي 
را در واكنش به مشكل تهيه زمين تمرين بازگو 
مي كند و كمبود دوش را مثال مي زند: »ما با اين 
مسائل غريبه نيستيم. هميش��ه اين صحبت ها 
بوده و هس��ت نه اينكه مربوط به پارسال باشد يا 

امسال. متأسفانه كمپ تيم ملي آماده نشده و شما 
مي بينيد مربيان لباس هايشان را در كانكس عوض 
مي كنند. دوش هم نداريم. اين مسائل براي تيم 
ملي خوب نيست. اميدوارم هرچه سريع تر زمين 
كمپ تيم ملي آماده شود تا هم از لحاظ كيفيت 

چمن و هم از لحاظ امكانات به بهبود برسيم.«
  سوريه را دست كم نگيريد!

با اين حال تنها دغدغه ك��رش و كادر فني امكانات 
نيس��ت، آنها در روزهاي گذشته تأكيد كرده اند كه 
سوريه برخالف نتايجي كه تا امروز گرفته، حريفي 
آس��ان براي تيم ملي نيس��ت. نكون��ام مي گويد: 
»نمي توانيم سوريه را دس��ت كم بگيريم و حتي با 
يک مساوي مي توانيم جام جهاني را از دست بدهيم. 
يادتان نرود چهار سال پيش مقابل لبنان چه نتيجه اي 
گرفتيم و نزديک بود جام جهاني از دس��ت برود. به 
فوتبال ايران براي بازي با سوريه هشدار مي دهند و 
هيچ كس حق ندارد اين مسابقه را دست كم بگيرد. 
من از رسانه ها هم مي خواهم به اين مسئله بپردازند 
كه اين بازي، بازي ساده اي نيست و بايد آن را جدي 
گرفت. كره جنوبي نتوانست سوريه را شكست دهد 
و ازبكستان هم به س��ختي اين تيم را برد و ما نبايد 
خودمان را از پيش برنده بدانيم چون اين كار اشتباه 
است.« سيدجالل حسيني هم س��وريه را حريف 
سرس��ختي عنوان مي كند: »س��وريه سخت ترين 
بازي ما است. مطمئناً بازي كردن در مالزي براي ما 
سخت تر از سوريه خواهد بود. آنها تيم سختكوشي 
هستند و اگر به گذشته برگرديم، متوجه مي شويم كه 
اين تيم يقه بسياري از تيم ها را گرفته است. بازيكنان 
بايد شرايط تيم را درک كنند چون بازي سختي داريم 

و اميدوارم كه اين بازي را ببريم.«
  فكر نكنيد به جام جهاني رفته ايم

عالوه بر اين ملي پوشان تأكيد دارند كه نبايد با سه برد 
و يک مساوي صعود تيم ملي را به جام جهاني روسيه 
قطعي دانست، مانند نكونام كه مي گويد: »شما تصور 
كنيد كه ما مقابل سوريه نتوانيم به پيروزي برسيم. 
در ادامه بايد برابر قطر در دوحه بازي كنيم و اين تيم 
مطمئناً نمي خواهد در خانه ديگر امتيازي از دست 
بدهد. چيني ها هم كه مارچلو ليپ��ي را آورده اند تا 
نتيجه  بگيرند. بنابراين بازي سختي پيش رو داريم. 
وقتي مي توانيم بگويم گامي برداشته ايم كه سهميه 
گرفته باش��يم. يک تساوي مقابل س��وريه ممكن 
است صدرنش��يني را از ما بگيرد.« مدافع ملي پوش 
پرسپوليس هم درباره اينكه خيلي ها صعود تيم ملي 
را به جام جهاني از حاال قطعي مي دانند، معتقد است: 
»نمي دانم چه كسي اين حرف ها را مي زند سخت ترين 
بازي ما با سوريه است كه بايد حتماً آنها را ببريم. با 
شرايطي كه پيش آمده و اردويي كه كنسل شده، قطعاً 

بازي سختي مقابل سوريه خواهيم داشت.«
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 مسائل اخالقي 
اولويت اول وزير ورزش جديد باشد

يكي از مهم ترين مسائل و معضالت امروز 
ورزش، مباحث فرهنگي و اخالقي است كه 
دستخوش شرايط نامساعدي شده و فضاي 
ورزش و فرهن��گ آن را خدش��ه دار و دچار 
چالش كرده است. به همين دليل، اولويت 
اصلي وزير ورزش، هر شخصي كه مي خواهد 
باشد،  بايد مسائل اخالقي باشد. هرچند كه به 
تنهايي نمي تواند در اين زمينه اقدامي انجام 
دهد و بايد با ديگر دس��تگاه هاي فرهنگي 
و اجرايي تعامل داش��ته باشد. بخش عمده 
بداخالقي هاي و آن چيزي كه اين فضا را تشديد مي كند، انتخاب مديران، 
 مربيان و ورزشكاراني ضعيف است كه كفايت الزم را در اين زمينه ندارند و 
به اين ناهنجاري ها دامن زده اند. فضاي ورزش امروز از يک هنجار مثبت،  به 
ناهنجاري بدل شده و باعث شده تا ورزشي كه جايگاه ويژه اي در جامعه و نزد 
مردم داشت،  به پاشنه آشيل تبديل شود. به همين دليل، مهم ترين اولويت 
وزير بايد مسائل فرهنگي باشد و براي رس��يدن به اين هدف بايد به جاي 
استفاده از مديران بي اخالقي كه فاقد وجاهت هستند،  از كساني استفاده كرد 
كه به اين مسائل پايبند هستند و در راستاي فرهنگ سازي و اخالق مداري 
گام برمي دارند و البته كه بايد از افرادي كه در عرصه فرهنگ كار مي كنند، 
نيز استفاده كرد. چراكه در هر جامعه اي،  مسائل فرهنگي و اخالقي است 
كه حرف اول و آخر را مي زند. اعتماد س��ازي درجامعه و ايجاد فضايي توأم 
با آرامش،  بحث اقتصادي كردن ورزش و خصوصي سازي در ورزش نيز از 
موضوعات مهمي هستند كه بايد جزو اولويت هاي وزير ورزش قرار گيرند. 
ورزش همگاني نيز بايد از اولويت هاي مهم وزير باشد. چراكه به طور مستقيم 
با سالمت و نشاط جامعه و قوي سازي البته ورزش قهرماني ارتباط دارد. اما 
قبل از هرچيز بايد بدانيم تعريف جامع ما از ورزش چيست. نگاه دنيا به ورزش، 
ابزاري است. ابزاري براي رسيدن به اهداف سياسي، فرهنگي،  اجتماعي و 
حتي اقتصادي. اما بايد ببينيم تعريف و نگاه ما در اين زمينه چيست و تنها 
آن زمان است كه مي توانيم بگوييم بايد چطور و چگونه در راه موفقيت گام 
برداريم. بايد فارغ از نگاه هاي سياسي و جناحي، به انتخاب افراد سالم، اليق، 
كارآمد و معتمد اهتمام ورزيد در غير اين صورت، با مماشات و كوتاه آمدن 
با افرادي كه كارنامه مشخصي دارند و امتحان خود را پس داده اند، نمي توان 

اميدوار به هيچ گونه تغيير و پيشرفتي در مسير موفقيت بود.
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چـهـرهها

88498432سرويس ورزشي

انتخاب هلند گام بلندي بود
مهاجم ايراني هرنفين هلند كه مدتي را 
در ليگ انگليس ناموفق گذرانده بود، حاال 
با پنج گلي كه در ليگ هلند براي تيمش 
به ثمر رسانده خبر از بازگشت به روزهاي 
اوج پس از پشت سر گذاشتن يک فصل 
ناكامي همراه با چارلتون مي دهد. رضا 
قوچان نژاد كه چند روز پيش برابر صدرنشين ليگ هلند گلزني 
كرده با اشاره به اينكه از ليگ انگليس خسته شده بود، مي گويد: 
»شروع خوبي در ليگ هلند داشتم، نمي خواهم مغرور باشم، ولي 
واقعاً ما يک تي��م خوب داريم. با انتخاب لي��گ هلند گام بلندي 
برداشتم. مدت طوالني در انگليس بودم و از مسابقات طوالني و 
فوتبال درگيرانه خسته شده بودم. خوشحالم كه االن در هرنفين 

هستم، چراكه هواداران ما مردماني مثبت انديش هستند.«

شيوا نوروزي

شأن سرمربي تيم ملي باالتر از اينهاست
جارو جنجال هاي خاص كارلوس كرش 
گاهي اوقات اوض��اع را آنق��در پيچيده 
مي كند ك��ه به درس��تي نمي ت��وان در 
خصوص آن حرف زد. يكي از اين كارها 
حضور 12 ساعته او در فدراسيون فوتبال 
بود كه حت��ي داد عادل فردوس��ي پور، 
بزرگ تري��ن حام��ي اش را ه��م درآورد. فردوس��ي پور در برنامه 
نود دوش��نبه ش��ب  ضمن انتقاد از فدراس��يون نش��يني كرش 
براي رويارويي با عابديني گفت: »اينكه 12 س��اعت بنشيني در 
فدراسيون در سطح وجهه و شأن كرش نيست. شأن كرش خيلي 
باالتر از اين چيزهاست. اين كارها جايگاه ما را پايين مي آورد. شايد 
كرش هم اگر االن بنشيند و فكر كند به اين نتيجه مي رسد كه اگر 

در شرايط عادي بود اين صحبت ها و رفتارها را انجام نمي داد.«

افتتاح نقش جهان پس از 28 سال!
شنيدن خبر افتتاحيه ورزشگاهي كه ورزش ايران 28 سال منتظرش 
بوده واقعاً خوشحال كننده است. زماني كه كلنگ ساخت اين مجموعه 
عظيم به زمين زده شد كمتر كسي تصور مي كردند كه براي افتتاح آن 
نزديک به سه دهه بايد صبر كرد. خوشبختانه انتظارها به سر رسيد و 
قرار است امروز با انجام يک بازي و در حضور معاون اول رئيس جمهور 
نقش جهان رس��ماً با بازي تيم هاي س��پاهان و اميد س��پاهان افتتاح 
مي شود. بايد منتظر ماند و ديد نقش جهان از اين پس دغدغه ورزش 
اصفهان را برطرف مي كند يا همچون گذشته به بهانه بازسازي درهاي 

اين مجموعه به روي مردم بسته مي شود.

اميرواعظآشتياني
رئيس سابق فدراسيون 
دوچرخه سواري

سردار بهشتي رئيس انجمن ورزش هاي آبي بسيج شد
طي حكمي از سوي س��ردار كاظم يزداني رئيس سازمان ورزش بسيج؛ 
سردار حسين بهشتي به عنوان مس��ئول انجمن ورزش هاي آبي بسيج 
منصوب شد. توس��عه ورزش هاي آبي  در ورزش قهرماني و باشگاهي  از 

جمله مأموريت هاي محوله به سردار بهشتي است.
------------------------------------------------------------

اعزام تيم ملي ووشو به جام جهاني بدون اردو
تيم هاي ملي ووشوي ايران در حالي براي حضور در جام جهاني ديروز 
راهي كشور چين شدند كه هيچ اردويي براي آماده سازي نداشته اند. 
به گفته سرمربي تيم و رئيس فدراسيون، ورزشكاران در تيم هاي ليگ 
برتري تمرين داشته اند و در تيم هاي باشگاهي شان آمادگي الزم را براي 
حضور در جام جهاني بدست آورده اند. اكثر ورزشكاران حاضر در اين 
دوره از باتجربه هاي ووشوي ايران هستند. ووشوكاران ايراني در دوره 

گذشته عنوان نايب قهرماني را از آن خود كرده اند. 
------------------------------------------------------------

متخلفان ليگ واليبال نقره داغ شدند
كميته انضباطي فدراسيون واليبال آراي خود را درباره ديدار شهرداري 
اروميه و بانک سرمايه را صادر كرد. در اين ديدار برخي تماشاگران منتسب 
به تيم شهرداري اروميه به برخي بازيكنان تيم بانک سرمايه توهين كرده اند. 
به همين دليل باشگاه واليبال شهرداري اروميه به يک جلسه بازي خانگي 
بدون تماشاگر و پرداخت يكصد ميليون ريال جريمه نقدي و همچنين 
دونفر از ليدرهاي اين تيم به محروميت از ورود به تمامي سالن هايي كه 

مسابقه واليبال در آن برگزار مي شود تا پايان فصل محكوم شدند.

دنيا حيدري

گزارشي از آغاز تمرين تيم ملي فوتبال براي بازي با سوريه

روز شاد كرش و شاگردان

هفته دوم رقابت هاي ليگ برتر بسكتبال با پيروزي مدعيان قهرماني 
برابر حريفان به پايان رسيد. پتروشيمي، مدافع عنوان قهرماني در 
اين هفته با برتري قاطع 91 بر 59 شهرداري كاشان را با شكست 
بدرقه كرد. شاگردان ش��اهين طبع در اين ديدار اجازه خودنمايي 
به مهمان خود را ندادند. نفت آبادان، نايب قهرمان فصل گذش��ته 
با حساب 80 بر 53 نيروي زميني را پشت سر گذاشت. شهرداري 

گرگان تيم غايب هفته اول رقابت ها در اين هفته مقابل شهرداري 
 اراک به ميدان رف��ت و  در نهايت 80 بر 67 شكس��ت خورد. لوله

 as ش��يراز هم در ديداري نزديک 71 بر 74 مغلوب مهمان خود 
دانشگاه آزاد شد. آخرين ديدار اين هفته را هم شيميدر و شهرداري 
تبريز در تهران برگزار كردند كه تبريزي ها موفق شدند ميزبان خود 

را با نتيجه جالب 90 بر 58 شكست داده و تحقير كنند.

الهه احمدي و حسين باقري روي پله هفتم دنيا
فدراسيون جهاني تيراندازي رنكينگ تيراندازان در ماه نوامبر را 
اعالم كرد. بر اين اساس تيراندازان ايران در ماده تفنگ بادي 10متر 
جايگاه بهتري نس��بت به س��اير ماده ها قرار دارند. الهه احمدي، 
تيرانداز المپيكي كشورمان در اين ماده در جايگاه هفتم قرار دارد، 
نجمه خدمتي ديگر ملي پوش تيراندازي ايران در رده هفدهم اين 
ماده قرار دارد. حس��ين باقري در بخش مردان همين ماده با قرار 

گرفتن در جايگاه هفتم بهترين نتيجه مردان را رقم زد.

امروز، هفته چهارم ليگ برتر واليبال
هفته چهارم رقابت هاي ليگ برتر واليبال عصر امروز با برگزاري شش 
مسابقه انجام مي شود. در رقابت هاي امروز، سايپاي تهران ميزبان 
سازمان عمران شهرداري ساري است، پارسه و پيكان در خانه واليبال 
دربي تهران را برگزار مي كنند، كاله مازندران از بانک سرمايه پذيرايي 
مي كند، شهرداري اراک در خانه به مصاف صالحين ورامين مي رود، 
خاتم اردكان و ش��هرداري اروميه در يزد مقابل هم قرار مي گيرند و 

شهرداري تبريز هم در اين شهر با هاوش گنبد روبه رو مي شود.

تحقير شيميدر، پيروزي قاطع پتروشيمي

اميدوارم مدالم ديده شود
حميده عباسعلي، بانوي مدال آور كاراته ايران پس از كسب دومين 
مدال جهاني خود گفت: »توقع دارم مدال من پشت توجه بيشتر به 
كاراته آقايان و مدال آوري بيشتر آنها پنهان نشود و ديده شود. بايد 
شرايط  عوض شود و نگاه به كاراته بانوان تغيير كند. االن شرايط تمرين 
براي من سخت است، باشگاه اختصاصي ندارم، اگر شرايط فراهم شود 
مي توانم بهتر تمرين كنم و خود را براي رقابت هاي پيش رو و المپيک 

بهتر آماده كنم. بايد براي بانوان برنامه ريزي دقيق تري انجام شود.«

برخي ها بايد آستانه تحمل خود را باال ببرند
نتيجه ضعيف تكواندو در المپيک ريو آنچنان غيرقابل هضم و غيرقابل باور بود كه هنوز 
هم حواشي و انتقادها نسبت به آن ادامه دارد. بيژن مقانلو، سرمربي تيم ملي هرچند كه 
در همان زمان تمام مسئوليت اين نتيجه ضعيف را برعهده گرفت، اما باز هم انتقادها 
به مديريت فدراس��يون و نوع هدايت تيم ملي تمامي ندارد. سرمربي تيم ملي 
حاال و در آستانه دعوت دوباره از ملي پوشان تكواندو به اردو در خصوص نتيجه 
المپيک و شرايط پيش آمده، مي گويد: »كساني كه دوست ندارند تكواندو موفق 
شود بار منفي زيادي به تيم منتقل كردند و شايد همين ها باعث شدند كه انسجام تيم 
كم شود و عملكرد تيم در المپيک لطمه ببيند، اينها به خانواده تكواندو خيانت 
مي كنند. خيلي ها از ما ناراحت هستند زيرا پيشنهاد دادند كه مربي تيم شوند، 
اما قبول نكرديم آنها به جاي انتقاد بي مورد و برهم زدن جو تيم ملي بهتر است 
آستانه تحمل خود را باال ببرند.« سرمربي تيم ملي درباره شرايط نفرات حاضر در اردو 
هم گفت: »با توجه به شرايط اردوها دو نفر از قهرمانان كشور را نيز دعوت كرده ايم، 
محمدكاظمي نيز به اردوها اضافه شد، سجاد مرداني و فرزاد عاشورزاده نيز از شنبه 
به اردوها ملحق مي شوند. مهدي خدابخشي را هم دعوت كرديم، اما چون به لحاظ 

روحي و رواني آماده نبود و اميدواريم بعداً به ما ملحق شود.«

نبايد ملي پوشان حاشيه امنيت داشته باشند
حواشي پيش آمده در رقابت هاي ليگ برتر واليبال واكنش هاي زيادي را درپي 
داشته است، برخي مديريت فدراسيون را در اين مسئله مقصر مي دانند و برخي 
ستاره هاي واليبال را مسببان اصلي معرفي كنند. عليرضا نادي، كاپيتان سابق 

تيم ملي واليب��ال و بازيكن حال حاضر ش��هرداري اراک در اين خصوص 
مي گويد: »من فكر مي  كنم اين رفتارها اصاًل قش��نگ نيست در بازي 

گذش��ته با وجود اينكه ما تيم برنده بوديم، اما هي��چ گاه به داوري 
اعتراض نكرديم و حتي رفتار بدي با بازيكنان تيم حريف نداشتيم. 
مشكل ما زماني بيش��تر مي ش��ود كه ناظران بازي با بازيكنان 
ملي پوش برخورد نمي كنند و اج��ازه مي دهند كه هر كاري كه 

دلشان مي خواهد انجام دهند، آنها به نوعي حاش��يه امنيت دارند.« نادي 
با اشاره به تأثير برخورد صحيح و درست و قاطع با خاطيان ادامه مي دهد: 
»اگر يک بازيكن به كميته انضباطي برود درس عبرت مي شود، اما اينكه 
ملي پوش هر كاري كه دلش مي خواهد انجام بدهد و ما چشم هايمان را روي 
آن ببنديم، خوب نيست. بازيكن گاهي در طول بازي در جو قرار مي گيرد، اما 

بايد نظارت وجود داشته باشد تا از بروز حاشيه جلوگيري شود.« 

فريدونحسن
منهايفوتبال
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