دوشنبه  28اردیبهشت 1394

مسئوالن ورزش به وضعیت نابسامان جودو ورود کنند
کارشــناس جودو با انتقاد از نتایج بسیار ضعیف این رشته در یکی دو سال اخیر ،راهکار حل
مشکل جودوی ایران را تغییرات مدیریتی در فدراسیون دانست و ...
شمس:

مصیبت تیم ملی ماند برای
مربی بعدی!  

سرمربی پیشین تیم ملی فوتســال ایران با بیان اینکه
احتماال سرمربی بعدی تیم ملی ایرانی خواهد بود ،گفت:
«خســوس کاندالس» به خاطر نگرانــی از نتایج جام
ملتهای آسیا ترسید به ایران بیاید.
حســین شــمس در گفتگو با خبرنگار مهــر ،درباره
کناره گیری خسوس کاندالس از سرمربیگری تیم ملی
فوتســال ایران با بیان مطالب فوق اظهار کرد :فرصتی
که کمیته فوتسال در اختیار خسوس قرار داده بود ،برای
هیچ مربیای مهیا نشــد .به او از جام جهانی  ۲۰۱۲تا
 ۲۰۱۶فرصت داده شــد ولی چنیــن فرصت و حمایتی
برای هیچ مربی داخلی فراهم نشد.
وی افزود :اینکه خســوس میگوید بــه خاطر تعویق
حقوقش به ایران نیامده ،بهانه اســت! خسوس ترسید
به ایران برگردد .هشت ماه تا شروع مسابقات فوتسال
جام ملتهای آســیا فرصت باقی نمانده و برای همین
ســرمربی تیم ملی جرات اینکه تیم را در این مسابقات
هدایت کند ،نداشت.
سرمربی پیشــین تیم ملی فوتسال ایران ،با بیان اینکه
خســوس در بدترین شرایط تیم ملی را رها کرد ،گفت:
باید بررســی شــود که چرا کمیته فوتســال اینطور با
ســرمربی تیم ملی قرارداد بســته که او در آستانه جام
ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی کار را رها میکند.
حاال هر مســئولیت و مصیبتی بر گــردن مربی بعدی
میافتد و مربی جدید باید پاسخگوی نتایج باشد.
شــمس با انتقاد از عملکــرد خســوس در تیم ملی،
تصریح کرد :ایشــان چیزی به فوتســال ایران اضافه
نکرد .خســوس به اســم جوانگرایی ،یک عده بازیکن
خــاص را به تیم ملی دعوت میکــرد و توجهی به لیگ
نداشت .در حالی که تعداد زیادی بازیکن جوان در لیگ
میدرخشیدند ولی خســوس به لیگ نگاه نمیکرد .در
عوض او بازیکنانی را دعوت میکرد که بعضی از آنها در
تیم باشگاهی خود هم جایی نداشتند.
وی با بیان اینکه خســوس برای فوتســال ایران یک
مربی پروازی بود ،درباره سرمربی بعدی تیم ملی گفت:
احتمال اینکه ســرمربی بعدی ایرانی باشد ،زیاد است
چون فرصت زیادی تا جام ملتها نداریم و مربی خارجی
فرصت بیشتری برای آشنایی با تیم نیاز دارد.
ســرمربی پیشــین تیم ملی در پایان در پاسخ به این
ســئوال که آیا با وی بــرای انتخاب ســرمربی بعدی
مشورت شده اســت یا خیر ،تاکید کرد :خیر؛ چون من
منتقد فدراسیون و کمیته فوتسال هستم ،با من صحبت
نمیشود .کمیته فوتسال دنبال مربیانی است که موافق
سیاستهایش باشند .ما قبل از جام ملتهای آسیا گفته
بودیم که خسوس را از تیم ملی بردارند ولی لجبازیها
باعث شــد با خسوس قهرمانی آسیا را از دست بدهیم.
کاش این نگاه از فدراسیون برداشته شود که منتقدان را
دشمن فرضی ندانند.
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تیم دو و میدانی بانوان پیونداعضا فارس،پنج مدال طال در کشورکسب
کردند
رییس هیات ورزش پیوند اعضا و بیماران خاص فارس گفت :بانوان افتخار آمیز ...

اسبقیان:

کسی را مقصر نمیدانم
برخی برای معاندین فضا میسازند

مدیــرکل اداره ورزش و جوانــان آذربایجــان شــرقی
میگویــد برخــی از افــراد غیــر متخصــص بــا
اظهــار نظرهایــی در مــورد اتفاقــات دیــدار
تراکتورســازی و نفــت زمینــه شــانتاژ و جنجــال
و همچنیــن ســوء اســتفاده گروههــای معانــد و
سیاســی شــدن ایــن جریانــات را مهیــا میکننــد.
توگــو بــا خبرنــگار
سیدشــروین اســبقیان در گف 
ورزشــی ایســنا در مــورد اتفاقــات رخ داده در جریــان
دیــدار تیمهــای فوتبــال تراکتورســازی و نفــت
تهــران ،اظه ـار کــرد :پــس از آن کــه تراکتورســازی
در اواخــر دیــدار دو گل را دریافــت کــرد و نتیجـ ه ســه
بــر ســه شــد ،شــایعهای بــه نیمکــت تراکتورســازی

کــه بــه مقــام قهرمانــی رســیدهاند و حتــی برخــی
از مســئوالن حاضــر در ورزشــگاه از جملــه آقــای
کفاشــیان کــه در جایــگاه بودنــد ،بــرای اهــدای جــام
آمــاده میشــوند ،امــا بعــد متوجــه میشــوند کــه
ســپاهان در اصفهــان بــه پیــروزی رســیده و بــه مقــام
قهرمانــی دســت یافتــه اســت.
اســبقیان خاطـ ر نشــان کــرد :بعــد از ایــن کــه اخبــار
واقعــی از اصفهــان دریافــت شــد شــادی هــواداران
و بازیکنــان تبدیــل بــه یــاس میشــود .در آنجــا
دسترســی بــه اینترنــت ،تلفــن همــراه ،تلویزیــون و
رادیــو بــوده و حتــی خــود مــن نیــز نتیجـ ه اصفهــان
را از طریــق اینترنــت متوجــه شــدم .متاســفانه چــون

رســید کــه دیــدار تیمهــای ســپاهان و ســایپا دو بــر
دو مســاوی بــه اتمــام رســیده اســت.
او اضافـ ه کــرد :بعــد از دقیقــه  90بــازی شــایعهای از
ســکوی تماشــاگران بــه پســر تونــی اولیویــرا رســید
کــه دیــدار ســپاهان و ســایپا دو بــر دو بــه اتمــام
رســیده اســت و پــس از آن وی بــا خوشــحالی ایــن
خبــر را بــه پــدرش منتقــل میکنــد و تراکتورســازی
نیــز دقایــق پایانــی را بــا مدیریــت ســپری میکنــد تــا
در برابــر نفــت بــا تســاوی ســه بــر ســه دیــدارش را
بــه پایــان برســاند.
مدیــر کل ورزش و جوانــان آذربایجــان شــرقی بــا
بیــان ایــن کــه پــس از اتمــام دیــدار تراکتورســازی
و نفــت ،بازیکنــان تراکتــور و هــواداران بــه خیــال
قهرمانــی ابــراز شــادمانی میکننــد ،گفــت :پــس از
پایــان ایــن دیــدار تراکتوریهــا گمــان میکننــد

فاصلــه شــایعه منتشــر شــده و ســوت پایــان بــازی
دقایقــی بیشــتر نبــوده بــه همیــن دلیــل آن اتفاقــات
در تبریــز رخ داد.
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا در بلندگوهــای
ورزشــگاه از ســوی گوینــده مطالبــی در مــورد
برگــزاری مراســم نیــز اعــام شــد نیــز گفــت:
گوینــده ورزشــگاه خبــر نتیجــه را اعــام نکــرده و
فقــط از ه ـواداران خواســته بــرای برگــزاری مراســم
آمــاده شــوند .گوینــده ورزشــگاه تاکیــد میکنــد
کــه هــوا داران زمیــن را تخلیــه کننــد تــا مراســم
برگــزار شــود و ایــن کــه گفتــه میشــود نتیج ـ ه در
بلندگوهــای ورزشــگاه اعــام شــده اســت را تکذیــب
میکنــم.
مدیــر کل ورزش و جوانــان آذربایجــان شــرقی
بــه جلســهای کــه روز شــنبه بــا اســتاندار برگــزار

آن سو

خونسردی آنچلوتی در واکنش به شایعه اخراج

ســرمربی رئــال مادریــد تاکیــد کــرد کــه شــایعه هــای اخــراج از
مادریــد اصــا نگرانــش نمــی کنــد و تنهــا روی پیــروزی رئــال
در دو بــازی آینــده اش فکــر مــی کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،کارلــو آنچلوتــی ســرمربی رئــال مادریــد
ایــن روزهــا فشــار زیــادی را تحمــل مــی کنــد .ایــن مربــی
ایتالیایــی نتوانســته بــا کهکشــانیها نتایــج خوبــی بــه دســت
آورد و شــایعه هــای زیــادی دربــاره اخــراج او از ایــن تیــم بــه
گــوش مــی رســد.
رســانه هــای اســپانیایی از تــاش ســران باشــگاه رئــال مادریــد
بــرای انتخــاب جانشــینی شایســته بــرای آنچلوتــی ســخن بــه
میــان مــی آورنــد .ایــن مربــی ایتالیایــی مــی گویــد کــه بحــث اخــراج او از رئــال اصــا نگرانــش نمــی کنــد.
او گفــت :بســیاری دربــاره آینــده مــن ســخن بــه میــان مــی آورنــد امــا مــن بــه چیزهــای دیگــری فکــر مــی کنــم.
هنــوز دو بــازی دیگــر تــا پایــان فصــل پیــش رو داریــم .بایــد هــر آنچــه را کــه در تــوان داریــم رو کنیــم.
نمــی دانــم کــه آیــا هنــوز شــانس قهرمانــی داریــم یــا نــه .تنهــا مــی گویــم کــه بایــد بــا احتــرام برابــر هــر تیمــی
بــه میــدان رویــم .در دو بــازی خــود نهایــت تالشــمان را مــی کنیــم تــا پیــروز از میــدان خــارج شــویم .بعــد از
پایــان لیــگ فرصــت زیــادی بــرای صحبــت کــردن دربــاره آینــده مــن وجــود دارد.
او ادامــه داد :اینکــه باشــگاه بــه دنبــال جانشــین مــن اســت اصــا نگرانــم نمــی کنــد .آنچــه مــن را نگــران
مــی کنــد ایــن اســت کــه تیــم در دو بــازی اخیــر خــود نجنگــد و تمرکــزی نداشــته باشــد .بــر ایــن بــاورم کــه
بازیکنــان رئــال مادریــد تــا پایــان فصــل خواهنــد جنگیــد.
او دربــاره عالقــه رئــال مادریــد بــه جــذب الکــس ســاندرو ســتاره پورتــو هــم گفــت :االن زمــان مناســبی بــرای
ایــن ســخنان نیســت .در تابســتان بــه انــدازه کافــی زمــان داریــم تــا در ایــن بــاره صحبــت کنیــم.

گوآردیوال :منتظر استعفای من نباشید
ســرمربی تیــم فوتبــال بایــرن مونیــخ میگویــد از ســمتش
اســتعفا نخواهــد داد و فصــل بعــد نیــز ســرمربی همیــن تیــم
خواهــد بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،بایــرن مونیــخ روز شــنبه ســومین شکســت
پیاپــی خــود در فصــل جــاری بوندســلیگا را متحمــل شــد.
آخریــن بــاری کــه باواریاییهــا ســه بــازی پشــت ســر هــم
باختــه بودنــد ،بهــار ســال  1998بــود.
پــپ گوآردیــوال پــس از ســومین شکســت پیاپــی بــا بایــرن
مونیــخ ،گفــت :شکســت خیلــی بــدی را متحمــل شــدیم.
بــه کریســتین اســتریش و شــاگردانش تبریــک میگویــم.
فرایبــورگ نشــان داد کــه بیشــتر از مــا خواهــان پیــروزی
اســت .آنهــا بــرای ســقوط نکــردن میجنگیدنــد و ایــن پیــروزی بــرای آنهــا بســیار بــا ارزش بــود .بــرای مــا
امــا چنــدان آســان نبــود کــه بــا انگیــزه بــازی کنیــم .مــا دوبــاره در دقایــق پایانــی گل خوردیــم ،ماننــد اتفاقــی کــه
در بارســلونا افتــاد .واقعـ ًا بــازی کــردن پــس از قهرمانــی آســان نیســت .امیــدوارم یــک بــازی در برابــر ماینتــس
نیــز بگــذرد و پــس از آن بــه تعطیــات برویــم .در هــر صــورت بــه فرایبورگیهــا تبریــک میگویــم ،امیــدوارم
آنهــا ســال آینــده نیــز در بوندســلیگا باشــند.
ســرمربی اســپانیایی بایــرن ادامــه داد :عملکــرد تیــم خــوب بــود .بــه جــز  10دقیقــه اول زیــاد بــه حریــف شــانس
ندادیــم .مــن بــه خوبــی از قــدرت فرایبــورگ اطــاع داشــتم و میدانســتم آنهــا در نیمــه اول خطرناکتــر
ظاهــر خواهنــد شــد .در نیمــه دوم بیشــتر ســوار بــر بــازی شــدیم .مــن از ایــن نتیجــه راضــی نیســتم ولــی بایــد
آن را پذیرفــت.
او دربــاره احتمــال اســتعفا از بایــرن مونیــخ و رفتــن بــه تیمــی دیگــر نیــز گفــت :منتظــر اســتعفای مــن نباشــید،
چراکــه ســال آینــده نیــز در بایــرن هســتم و هنــوز از قــراردادم بــا ایــن تیــم باقــی مانــده اســت.

کــرده اشــاره کــرد و گفــت :در آن جلســه اســتاندار
آذربایجــان شــرقی تاکیــد داشــت کــه ایــن مســاله از
ســوی وزارت ورزش و جوانــان مــورد پیگیــری ویــژه
قــرار گیــرد .شــخص دکتــر گــودرزی پــس از ایــن
حواشــی بالفاصلــه دســتور ویــژهای بــرای پیگیــری
اتفاقــات رخ داد و امــروز نیــز طــی تماســی بــا مــن
پیگیــر آخریــن اخبــار بــود.
اســبقیان افــزود :وزیــر ورزش و جوانــان خواســتار آن
شــدند کــه اتفاقــات رخ داده از طریــق مراجــع قانونــی
مــورد بررســی قــرار گیــرد و بــا مســببان آن برخــورد
شــود .بــا توجــه بــه روحیــهای کــه از شــخص
دکتــر گــودرزی ســراغ دارم مــی دانــم کــه ایشــان
بــا مقصــران اتفاقــات رخ داده بــه شــدت برخــورد
خواهــد کــرد.
او در مــورد خســارتی کــه بــه ورزشــگاه یــادگار
امــام (ره) تبریــز وارد شــده نیــز گفــت :میــزان
خســارات وارد شــده در دســت بررســی اســت و البتــه
لطمــه چندانــی بــه ورزشــگاه وارد نشــده اســت.
مــن اتفاقــات رخ داده را در چارچــوب مســائل فنــی
و تخصصــی و ورزشــی مــی دانــم و از افــراد غیــر
متخصــص هــم میخواهــم در ایــن زمینــه ورود
پیــدا نکننــد .مدیــر کل ورزش و جوانــان آذربایجــان
شــرقی خاطـر نشــان کــرد :مســائل رخ داده در تبریــز
کامــا در چارچــوب مســائل فنــی و تخصصــی بایــد
مــورد بررســی قــرار گیــرد و بــه هیــچ عنــوان مــوارد
سیاســی در ایــن زمینــه مطــرح نیســت .از همــه
کســانی کــه در ایــن زمینــه اظهــار نظــر میکننــد
میخواهــم بــا صبــر و حوصلــه اعــام نهایــی نتیجـه
باشــند و کار و قضــاوت را بــر عهــده متخصصــان
بگذارنــد.
اســبقیان افــزود :برخــی از افــراد غیــر متخصــص بــا
ایجــاد جنجــال و شــانتاژ زمینــه ســوء اســتفاده برخــی
از گروههــای معانــد در ایــن اتفاقــات مهیــا میکننــد.
تمامــی مــوارد در چارچــوب قانونــی مــورد بررســی
قــرار خواهــد گرفــت و بــه زودی بــا مقصــران
برخــورد خواهــد شــد.
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا فــرد یــا نهــادی
را مقصــر اتفاقــات تبریــز میدانــد یــا خیــر؟ گفــت:
مــن کســی را مقصــر ایــن اتفاقــات نمــی دانــم.
مدیریــت برگــزاری مســابقه تــا دقایــق پایانــی
بــه خوبــی انجــام شــده اســت ،امــا شــایعهای کــه
در پایــان مطــرح میشــود ســبب شــد تــا جــو
مناســب برگــزاری دیــدار بــر هــم بخــورد و هـواداران
دل آزرده شوند.

جدایی افشارزاده و آغاز بالتکلیفی استقالل
تیــم فوتبال اســتقالل چهاردهمیــن دوره لیگ برتر را در شــرایطی به پایان رســاند که
مجموعهای از ناکامیها را در کارنامه خود ثبت کرد و نه قهرمان لیگ شد ...

ورزش امروز

اولین دروغ در آخرین بازی

تیم دو و میدانی بانوان پیونداعضا فارس
پنج مدال طال در کشورکسب کردند

رییس هیــات ورزش پیوند اعضا و بیماران خاص فارس گفت:
بانوان افتخار آمیز فارس در مســابقات دو و میدانی پیوند اعضا
قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پنج مدال ارزشمند طال را در
استان قزوین کسب کردند.
زهرا کریمیان روز شــنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود :در
بخش پیاده روی سه هزار متر،الناز محمدی از فارس نشان طال
را به گردن آویخــت و در پرتاب وزنه نیز معصومه رضایی هم
مدال طال را از آن خود کرد.
وی افــزود:در ماده یک هزار و  500متر الهام روشــن چراغ از
فارس که چندین مدال جهانی را در کارنامه دارد بر ســکوی قهرمانی ایســتاد و در سه هزار متر پیاده روی و
پرتاب وزنه نیز کلثوم ابراهیمی دو نشان طال برای فارس به ارمغان آورد.
دراین مســابقات  15ورزشــکار از استان های کرمانشاه ،فارس ،کردســتان ،چهارمحال و بختیاری و خراسان
جنوبی با یکدیگر به رقابت پرداختند.تیم ملی پیوند اعضای بانوان کشور خود را برای حضور در بیستمین دوره
مسابقات جهانی که به میزبانی آرژانتین،شهریور ماه امسال برگزار می شود،آماده می کند.

روشنایی:

مسئوالن ورزش به وضعیت نابسامان جودو ورود کنند

کارشــناس جــودو بــا انتقــاد از نتایــج بســیار ضعیــف
ایــن رشــته در یکــی دو ســال اخیــر ،راهــکار حــل
مشــکل جــودوی ایــران را تغییــرات مدیریتــی در
فدراســیون دانســت و خواســتار ورود مســئوالن
وزارت ورزش و جوانــان بــه وضعیــت نابســامان
جــودو شــد.
حســن روشــنایی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ورزشــی
خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) ،دربــاره
عملکــرد ضعیــف تیــمملــی جــودو در مســابقات
قهرمانــی آســیا و کســب تنهــا یــک مــدال برنــز
در ایــن رقابتهــا ،اظهــار کــرد :واقعــا از کســب
ایــن نتایــج بســیار ضعیــف و
تکــرار ناکامیهــا شــرمنده و
خجالــت زده مــردم هســتیم و از
آنهــا بــه جــای برخــی دوســتان
عذرخواهــی میکنــم .مــا در
وضعیتــی قــرار گرفتهایــم کــه
ســر بلنــد کردنمــان در میــان
مــردم ســالهای ســال بــه
زمــان نیــاز دارد.
کارشــناس جــودو افــزود :مــا
زمانــی بــا بــزرگان جــودوی
آســیا رقاب ـت مــی کردیــم ،امــا
حــاال بایــد در کنــار تیمهــای
ضعیــف ایــن قــاره قــرار بگیریــم
و بــه کشــورهایی ماننــد عــراق و یمــن میبازیــم.
ایــران در ایــن رقابتهــا یــک برنــز گرفــت و
پاکســتان هــم همیــن نتیجــه را کســب کــرد در
حالــی کــه پاکســتان هیــچ جایــی در جــودوی آســیا
نــدارد.
وی تصریــح کــرد :مــا کاری نکردهایــم کــه
بخواهیــم توقــع نتیجــ ه گیــری خوبــی داشــته
باشــیم .مــا در مســابقههای کســب ســهمیه
المپیــک بــه بهانــه نداشــتن پــول شــرکت نکردیــم
و فقــط بــه حضــور در رقابتهــای جایــزه بــزرگ
ترکیــه بســنده کردیــم .متاســفانه جــودوی ایــران
شــعار زده شــده اســت .متاســفانه جــودوی ایــران
در ســالهای اخیــر نــه تنهــا پیشــرفتی نداشــته،
بلکــه پســرفت هــم داشــته اســت.
روشــنایی دربــاره راهــکار خــود بــرای
بــرون رفــت از ایــن بحــران گفــت :متاســفانه
مســئوالن فدراســیون بــه جــای ایــن کــه اصــل
مســاله را حــل کننــد مــی آینــد و صــورت مســاله را
پــاک میکننــد و بــا تغییــر مربــی ســعی میکننــد
کــه نشــان دهنــد بــه دنبــال پیشــرفت جــودو

هســتند ،امــا چــه زارعیــان و چــه میراســماعیلی و
هــر کــس دیگــری ســرمربیگری تیــمملــی جــودو
را بــر عهــده بگیــرد وضعیــت همیــن خواهــد بــود،
چــرا کــه تفکــر مدیریتــی درســتی بــر جــودوی
ایــران حاکــم نیســت .مگــر مســئوالن فدراســیون
بــرای زارعیــان یــا جــودوکاران تیــمملــی چــه
کاری انجــام میدهنــد کــه توقــع کســب نتیجــه
داشــته باشــند.
داور بینالمللــی جــودوی ایــران بــا انتقــاد از
ایــن موضــوع کــه مســئوالن فدراســیون همــواره
بــی پولــی و کــم بــودن بودجــه را عاملــی بــرای

عــدم موفقیــت جــودو مــی داننــد ،گفــت :مگــر
بقیــه فدراســیونها خــروار خــروار پــول از وزارت
ورزش و جوانــان میگیرنــد و ایــن وســط فقــط
فدراســیون جــودو پــول کــم میگیــرد؟ ایــن کــه
مســئوالن فدراســیون همــه تقصیــرات را گــردن
بــی پولــی مــی اندازنــد اصــا منطقــی نیســت.
فکــر میکنــم دوازده رویــداد کســب ســهمیه
المپیــک را از دســت دادهایــم و آن وقــت رســتگار
نمــی دانــم بــر اســاس چــه منطقــی صحبــت
از اعــزام حداقــل ســه جــودوکار بــه المپیــک
میکنــد .پــول را خــرج کــوراش میکننــد و
در مســابقاتی کــه اهمیتــی نــدارد بــه قهرمانــی
میرســند و آن را جــزو عملکردهــای مثبــت خــود
مــی داننــد؛ در مســابقاتی کــه ورزشــکار مــا حتــی
بــا باخــت بــه مــدال طــا رســید!
وی دربــاره علــت اعــزام نشــدن تیــم کامــل
جــودوی ایــران بــه رقابتهــای قهرمانــی
آســیا نیــز ،افــزود :مــا متاســفانه از جمــع کــردن
یــک تیــم کامــل عاجزیــم .مــا در ســنگین وزن
نماینــده ای نداشــتیم ،امــا رودکــی بــا آن ســابقه
درخشــان بایــد بیــرون از تیــمملــی بمانــد ،چــرا که
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مســئوالن فدراســیون نمیخواهنــد از ســرمایههای
جــودو بــه صــورت کامــل اســتفاده کننــد .ایــن در
حالــی اســت رودکــی تــا چنــد وقــت دیگــر در
رقابتهــای آســیایی جوجیتســو شــرکت خواهــد
کــرد.
روشــنایی بــا درخواســت از مســئوالن وزارت ورزش
و جوانــان بــرای ورود بــه اوضــاع نابســامان جودوی
ایــران گفــت :از شــخصی ماننــد حســنیخو کــه
دلســوز ورزش اســت میخواهــم وارد ایــن موضــوع
شــود و اوضــاع را بهبــود دهــد .رســتگار بعــد از ســه
ســال بایــد متوجــه شــده باشــد کــه نمیتوانــد
ایــن کار را انجــام دهــد .مــا
باغــی را بــه دســت آقایــان
ســپردیم کــه او هــم اینــک
تمامــی درختانــش را ســوزانده
اســت .بــه خــدا بــا ایــن نتایــج
خجالــت زده مــردم هســتیم.
مگــر فدراســیون تکوانــدو چــه
بودجــهای میگیــرد کــه ایــن
نتایــج درخشــان را در جهــان
کســب میکنــد .متاســفانه
ایــن نتایــج ضعیــف در طــول
ســالهای اخیــر باعــث شــده
دیگــر کســی عالقــه ای بــرای
ورود بــه جــودو نداشــته باشــد
و دیگــر بایــد آرام آرام جــودو را جمــع کــرد .مــا
دیگــر آرزویمــان بایــد چهارمــی یــا پنجمــی آســیا
باشــد .متاســفانه بــه لحــاظ فنــی در آســیا بدبخــت
شــدهایم .دبیــر ســابق کمیتــه آمــوزش جــودوی
آســیا کــه بــه تازگــی جــای خــود را بــه آرش
میراســماعیلی نایــب رییــش فدراســیون جــودو
داده اســت،با اشــاره بــه اینکــه قــرار بــوده وی بــه
عنــوان رییــس کمیتــه مســابقات جــودوی غــرب
آســیا انتخــاب شــود امــا بــا مخالفــت رســتگار ایــن
ســمت بــه یــک اردنــی داده شــده اســت مدعــی
شــد :ناصــر التمیمــی خزانــه دار فدراســیون جهانــی
جــودو اســت و بــا توجــه بــه شــناختی کــه در
طــول  10ســال گذشــته از مــن بواســطه دبیــری
کمیتــه آمــوزش داشــتند پیشــنهاد مــی دهنــد کــه
مــن رییــس کمیتــه مســابقات منطقــه غــرب آســیا
بشــوم امــا متاســفانه تنهــا کســی کــه مخالفــت
مــی کنــد رســتگار اســت و چــون مــا هــر دو دارای
یــک ملیــت هســتیم ایــن رای منفــی رســتگار در
رای گیــری تاثیــر مــی گــذارد و ایــن پســت را
بــرای چهــار ســال بــه یــک اردنــی دادنــد.

جدایی افشارزاده و آغاز
بالتکلیفی استقالل
تیــم فوتبــال اســتقالل
چهاردهمیــن دوره لیــگ
برتــر را در شــرایطی
بــه پایــان رســاند کــه
مجموعــهای از ناکامیهــا
را در کارنامــه خــود ثبــت
کــرد و نــه قهرمــان
لیــگ شــد و نــه ســهمیه
آســیا را گرفــت .آنهــا
جــام حذفــی را هــم از
دســت دادنــد! بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،اســتقالل
در ایــن فصــل از رقابتهــای لیــگ برتــر فوتبــال بــه
توفیقــی دســت نیافــت .ایــن تیــم کــه در نیــم فصــل
اول نتایــج خوبــی را رقــم زده بــود ،بــه تدریــج ضعیــف
و ضعیفتــر شــد و از گردونــه جــام حذفــی کنــار رفــت،
شــانس قهرمانــی را از دســت داد و عاقبــت از کســب
ســهمیه لیــگ قهرمانــان آســیا نیــز عاجــز مانــد.
ایــن در حالــی بــود کــه امیــر قلعهنویــی در شــروع و
حتــی بارهــا در طــول فصــل قویــا قــول قهرمانــی داده
بــود و حتــی عنــوان کــرد بــا وجــود اینکــه هیــچ مربــی
قــول قهرمانــی نمیدهــد امــا مــن ایــن بــار قــول
میدهــم بــا اســتقالل جــام را بــاالی ســر ببــرم.
بــا پایــان یافتــن ایــن مســابقات امیــر قلعهنویــی
کــه هــر دو دربــی رفــت و برگشــت را بــه پرســپولیس
واگــذار کــرد و مقابــل تمامــی مربیــان خارجــی
لیــگ نیــز شکســت خــورد در تکاپــو اســت تــا بــا
اســتداللهای خــود آب رفتــه را بــه جــوی بازگردانــد
کــه بــه نظــر میرســد در ایــن راه نتوانــد گــروه
زیــادی را بــا خــود همــراه کند.امــا در کنــار وی بایــد
بــه ســکوت گروهــی مدیــران باشــگاه اســتقالل نیــز
اشــاره کــرد .بعــد از دربــی پایتخــت هیــچ کــدام از
مســئوالن ایــن باشــگاه حاضــر بــه پاســخگویی نشــده
و بــه نوعــی خــود را پنهــان نگــه داشــتهاند .آنهــا
کــه در طــول فصــل بــا مصاحبههــای آنچنانــی خــود
را خدمتگــذار اســتقالل معرفــی کــرده بودنــد اکنــون
بــه جــای پاســخگویی دربــاره ایــن ناکامــی محــض
تصمیــم بــه ســکوت گرفتهانــد و هیــچ کــدام حتــی
حاضــر بــه عذرخواهــی از هــواداران نیــز نیســتند.
انتظــار میرفــت بعــد از اتفاقاتــی کــه در هفتههــای
اخیــر رخ داد هیــات مدیــره باشــگاه دســت کــم بعــد
از پایــان فصــل تشــکیل جلســه مـیداد تــا در نشســتی
رســمی بــه بررســی مســایل پرداختــه و بــرای یــک
بــار هــم کــه شــده برخــی از مالحظــه کاریهــا را کنــار
میگذاشــت و دالیــل واقعــی ناکامــی در ایــن فصــل را
بــه طــور رســمی اعــام میکــرد امــا خبــری از ایــن
جلســه نیســت و برخــاف گفتههــای قبــل دیــروز
یکشــنبه هــم ایــن جلســه برگــزار نشــد.در ایــن بیــن
بهــرام افشــارزاده کــه بعــد از کنــار گذاشــتن افج ـهای
خــود را ســخنگوی باشــگاه معرفــی کــرده بــود و همواره
پاســخگوی رســانه هــا بــود هــم حاضر بــه پاســخگویی
بــه رســانهها نیســت .او کــه قبــا بارهــا عنــوان کــرده
بــود آمدنــش بــه فوتبــال تصمیــم درســتی نبــوده و
تنهــا بــه خواســت وزیــر ورزش ایــن کار را انجــام داده
اســت حــاال در اندیشــه تصمیمــش مبنــی بــر جدایــی
اســت .تصمیمــی کــه مدتهــا پیــش گرفتــه بــود و
اجرایــش را بــه پایــان فصــل موکــول کــرد.

