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از دوستی افسانهای تا دشمنی باور نکردنی
دوستی افسانهای سرپرست پیشین استقالل و وزیر ورزش و جوانان این روزها به واسطه
مصاحبه و بیانیه طرفین به دشمنی باورنکردنی تبدیل شده است ...

برگزاری اولین یادواره
شهدای زن ورزشکار
با حضور وزیر ورزش

اولیـن یـادواره شـهدای زن ورزشـکار بـا همـکاری وزارت
ورزش و با همت بسـیج ورزشـکاران و حضـور وزیر ورزش
و جوانـان برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،اولیـن یـادواره شـهدای زن
ورزشـکار به همت بسـیج ورزشـکاران و با همکاری وزارت
ورزش و جوانـان در حالـی صبـح امـروز یکشـنبه در حوزه
هنـری سـازمان تبلیغات اسلامی برگزار شـد کـه عالوه بر
محمـود گـودرزی وزیـر ورزش و جوانـان دیگـر مسـئوالن
ورزش همچـون ربـاب شـهریان معـاون امـور بانـوان،
عبدالحمیـد احمـدی معاون امور فرهنگـی و مدیرکل ورزش
و جوانـان اسـتان تهـران همـراه بـا سـردار نقـدی رئیس
سـازمان بسـیج مسـتضعفین ،نواب رئیس فدراسـیون ها و
خانـواده هـای شـهیده های ورزشـکار نیـز در این مراسـم
حضور داشـتند.
در آغـاز یـادواره شـهدای زن ورزشـکار ،آذرنـوش رئیـس
بسـیج ورزش کشـور ضمن خیرمقـدم به شـرکتکنندگان
و بـا تبریـک فرارسـیدن هفته دفـاع مقدس اظهار داشـت:
در راسـتای سلسـله یـادواره هایـی کـه ویژه گرامیداشـت
مقـام شـهدا برگـزار کردیـم ،امروز سـومین یـادواره ویژه
ورزشـکاران شـهید زن را برگـزار می کنیم .سـال گذشـته
کنگـره شـهدای ورزشـکار برگزار شـد و اوایل امسـال نیز
یـادواره شـهدای مدافع حـرم را برگـزار کردیم.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای نخسـتین بار اسـت یـادواره ای
ویـژه شـهدای زن ورزشـکار برگـزار مـی شـود ،از وزارت
ورزش بـه خاطـر همراهـی و همـکاری هـای الزم در
برگـزاری ایـن یـادواره تشـکر کـرد.
در ادامـه خانـم شـیخ مـرادی مدیر بانوان سـازمان بسـیج
ورزش کشـور نیز ضمـن خیرمقدم به حضار و گرامیداشـت
یـاد و خاطره شـهدای جنـگ تحمیلی گفت :پیـرو برگزاری
کنگـره  ۵هزار شـهید ورزشـکار اقـدام به برگـزاری اولین
یـادواره شـهدای زن ورزشـکار کردیـم .ایـن یـادواره بـا
هـدف بـه تصویـر کشـیدن حماسـه ،ایثـار ،فـداکاری و
سـجایای اخالقی شـهیده هـای زن ورزشـکار برگـزار می
شـود.مدیر بانـوان سـازمان بسـیج ورزش کشـور بـا بیان
اینکـه تـا به امروز  ۱۷شـهیده ورزشـکار شناسـایی شـده
انـد ،تصریـح کـرد :تـا بـه امـروز مسـتنداتی در رابطـه با
 ۷نفـر از آنهـا در اختیـار داریـم ،امـا در کل تکمیـل بانـک
اطالعاتـی ایـن ورزشـکاران را در برنامه داریـم .اطالعاتی
کـه تـا به امـروز جمـع آوری شـده نیـز در قالـب کتابی که
امـروز از آن رونمایـی مـی شـود ،ارائـه خواهد شـد.
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پرسپولیس روز جمعه در ورزشگاه حافظیه شیراز بازی می کند
رئیس هیأت فوتبال استان فارس از بازی دو تیم پرسپولیس تهران و قشقایی شیراز روز
جمعه در حافظیه خبر داد ...

تیم فوتبال نوجوانان ایران به جامجهانی صعود کرد
تیم فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی پرگل برابر ویتنام عالوه بر صعود به جمع چهار
تیم برتر آسیا ،مجوز حضور در جام جهانی که سال  ۲۰۱۷به ...

ناظم الشریعه:

ورزش امروز

این موفقیت برای فوتسال ایران است

رقابتهای قهرمانی کشور؛

مسابقات شنای معلوالن با حضور  ۲۱استان برگزار میشود

از قهرمان شدن بدمان نمی آید

ســرمربی تیــم ملــی فوتســال ایــران بعــد از راه
یافتــن بــه جمــع چهــار تیــم برتــر جــام جهانــی،
گفــت کــه بــه بازیکنانــش افتخــار میکنــد و
دوســت دارد بــا ایــن تیــم بــه مقــام قهرمانــی
جهــان دســت پیــدا کنــد ،ولــی نبایــد توقعــات را
بیجــا بــاال بــرد.
ســیدمحمد ناظــم الشــریعه ،ســرمربی تیــمملــی
فوتســال ایــران در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
موفقیــت تیــمملــی در جــام جهانــی فوتســال و
راه یابــی بــه جمــع چهــار تیــم برتــر دنیــا ،اظهــار
کــرد :خــدا را شــکر ،ایــن موفقیــت بــرای فوتســال

وی ادام ـه داد :مــا ســختی هــای زیــادی کشــیدیم
و در حــال حاضــر نیــز شــرایط بــرای مــا بســیار
ســخت اســت ،امــا امیــدوارم کــه بــا صبــر و
حوصلــهای کــه بــه خــرج میدهیــم ایــن دو
بــازی را هــم بگذرانیــم .قبــل از جــام جهانــی از
مــن انتقــاد میشــد کــه چــرا صحبــت نمیکنــم
و از شــرایط موجــود انتقــادی نمیکنــم ،االن چــه
بگویــم؟ حــرف نزنیــم بهتــر اســت .ایــن بازیکنــان
واقعــا بــدون توقــع هســتند و بایــد بــه آنهــا توجــه
کــرد .مــن امــروز از عملکــرد تمــام بازیکنانــم
راضــی بــودم .آنهــا تــا آخریــن لحظــه بــه دســتورات

اســت نــه بــرای مــن .بازیکنــان تمــام تالششــان
را کردنــد و مــا هــم ســعی کردیــم کــه کمکشــان
کنیــم .بــه جامعــه ورزش بــه خصــوص کســانی
کــه بــرای ایــن تیــم زحمــت کشــیدهاند تبریــک
میگویــم .از روســای قدیــم تــا ســیدرضا افتخــاری
کــه بــه مــا اعتمــاد کــرد در ایــن موفقیــت ســهیم
هســتند .همچنیــن جــا دارد ایــن پیــروزی را در
هفتــه دفــاع مقــدس بــه عنــوان یــک بســیجی
بــه تمــام شــهدا و جانبــازان هشــت ســال جنــگ
تحمیلــی تقدیــم کنــم.

فنــی توجــه کردنــد و بــدون عجلــه و بــا تمرکــز
بــاال تــا انتهــای بــازی بــه کارشــان ادام ـه دادنــد.
اینهــا بازیکنــان بزرگــی هســتند.
ناظــم الشــریعه که پیــش از راه یافتن بــه نیمه نهایی
هدفگــذاریاش را حضــور در جمــع چهــار تیــم
برتــر جهــان اعــام کــرده بــود ،بعــد از رســیدن
بــه ایــن هــدف در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
آیــا بــه ایــن نتیجــه قانــع شــدهاید یــا خیــر؟ در
ایــن بــاره توضیــح داد :مــا ایرانــی هســتیم و تــا
آخــرش میرویــم .انشــاءاهلل از مــا حمایــت

کننــد و بازیکنــان بــه لحــاظ روحــی تقویــت
شــوند .ملیپوشــان بایــد بداننــد کــه بــه آنهــا
توجــه میشــود .مطمئــن باشــید کــه ایــن تیــم
میتوانــد خیلــی کارهــا را انجــام دهــد .مــا بــه
بــازی بــا روســیه امیــدوار هســتیم .مــن اولیــن
پیــروزیام بــه عنــوان ســرمربی تیـمملــی فوتســال
ایــران مقابــل روســیه بــود .مــا ایــن تیــم را ســال
گذشــته در ارومیــه شکســت دادیــم و امســال هــم
در نیمــه نهایــی جــام جهانــی از انگیــزه باالیــی
بــرای شکســت دادن ایــن تیــم برخــوردار هســتیم.
بــاور کنیــد کــه همیشــه ایــن موقعیــت جــور
نمیشــود .معلــوم نیســت کــه دوبــاره ایــران بتوانــد
در ســالهای آینــده بــه ایــن موفقیــت برســد.
بنابرایــن بایــد همــه در مقطــع کنونــی کمــک کنند.
ســرمربی تیــمملــی فوتســال ایــران در پاســخ
بــه ایــن پرســش کــه آیــا پیــش از اعــزام بــه
جــام جهانــی بــا توجــه بــه امکانــات و تــدارکات
فکــر مــی کردیــد ایــن نتیجــ ه حاصــل شــود،
عنــوان کــرد :مــا از ابتــدا دوســت داشــتیم بــه ایــن
مرحلــه برســیم ،ولــی میدانســتیم کــه شــرایط
ســخت اســت .بــا ایــن حــال بــه قابلیتهــای
بازیکنــان اطمینــان داشــتیم و مــی دانســتیم کــه
اگــر بــه لحــاظ روحــی حمایــت شــوند میتواننــد
در زمیــن هــم حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند.
مــا بازیکنــان بزرگــی داریــم و بــه آنهــا افتخــار
میکنیــم .
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا بــه قهرمانــی
نیــز فکــر میکنــد بــه ایســنا ،گفــت :آدم ناامیــد
بــه جایــی نمــی رســد .مــا از روز اول گفتیــم کــه
هدفگذاریمــان رســیدن بــه جمــع چهــار تیــم برتــر
اســت .حــاال هــم مــی گویــم کــه تمــام تالشمــان
بــر ایــن اســت کــه در دو بــازی پی ـشرو بهتریــن
کیفیــت را نشــان دهیــم .انشــاءاهلل شــرایطی
پیــش آیــد تــا بتوانیــم بــرای قهرمانــی برویــم ،امــا
معتقــد هســتم کــه نبایــد توقعــات را بــی جــا بــاال
بــرد .ایــن توقعــات بایــد بــه انــدازه امکاناتمــان
باشــد ،ولــی مطمئنــا کســی دلــش نمیخواهــد
قهرمانــی را از دســت بدهــد .مــا هــم بــه چهارمــی
قانع نیستیم.

رئیـس انجمن شـنا جانبـازان و معلـوالن ،از برگزاری
بیسـت و دومین دوره رقابتهای قهرمانی کشـور شـنا
خبر داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،مجیـد نـوروزی در
گفتگـو بـا روابـط عمومـی فدراسـیون جانبـازان
گفـت :مسـابقات قهرمانـی کشـور طی روزهـای  ۸و
 ۹مهـر مـاه در مجموعـه آزادی تهـران برگـزار مـی
شـود و نماینـدگان  ۲۱اسـتان بـرای شـرکت در این
مسـابقات اعلام آمادگـی کـرده انـد.
نـوروزی خاطر نشـان کرد :در این مسـابقات کـه ویژه آقایان در نظر گرفته شـده ۱۳۰ ،ورزشـکار در
 ۱۰کالس پزشـکی و  ۵۵مـاده طـی دو روز بـا هم بـه رقابت خواهنـد پرداخت و در پایان با احتسـاب
مجمـوع امتیـازات مسـابقات انفـرادی ،تیـم هـای برتـر مشـخص مـی شـوند .البتـه در هر مـاده به
صـورت جداگانـه توزیع مـدال و حکم خواهیم داشـت.
رئیـس انجمن شـنا در ادامه گفت :برای جوانگرایی و کشـف اسـتعدادهای جدید از هفت سـهمیه ای
کـه به اسـتان هـا داده شـده ،چهار سـهمیه بـه صـورت الزامی مختـص ورزشـکاران زیر  ۲۳سـال
اسـت و امیدواریـم از این طریق شـاهد حضور ورزشـکاران جوان زیادی از سراسـر کشـور باشـیم.
وی تصریـح کـرد :از اهـداف مهـم مسـابقات قهرمانـی کشـور اسـتعدادیابی بـرای بـازی هـای
پاراآسـیایی جوانـان سـال  ۲۰۱۷و نیـز مسـابقات پاراآسـیایی  ۲۰۱۸اندونـزی اسـت و نفراتـی که
مسـتعد باشـند بـرای حضـور در تیم ملـی انتخـاب خواهند شـد .همچنین از این مسـابقات بـه دنبال
پشـتوانه سـازی بـرای تیـم های ملـی نیز هسـتیم و امیدوارم بـه اهداف مورد نظر دسـت پیـدا کنیم.
نـوروزی افـزود :حضـور دو دوره ای ایـران در رقابتهای شـنای پارالمپیک کـه در هـر دو دوره ایزدیار
نماینـده ایـران بود ،باعث ایجاد انگیزه در میان شـناگران شـده و مسـیری را برای شـناگران جانباز و
معلـول ایرانـی جهت حضـور در مهم ترین رویداد جهانی این رشـته ،یعنی پارالمپیک ،گشـوده اسـت
و امیـدوارم در دوره هـای آتـی نه تنها نمایندگان بیشـتری داشـته باشـیم بلکه بتوانیم بـه مدال آوری
در این رشته نیز دست پیدا کنیم.

با پیروزی برابر ویتنام؛

تیم فوتبال نوجوانان ایران به جامجهانی صعود کرد
تیـم فوتبـال نوجوانـان ایـران با پیـروزی پـرگل برابر
ویتنـام علاوه بـر صعـود بـه جمـع چهـار تیـم برتر
آسـیا ،مجـوز حضـور در جـام جهانی که سـال ۲۰۱۷
بـه میزبانـی هنـد برگـزار می شـود را کسـب کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،تیـم فوتبـال نوجوانـان
کشـورمان و ویتنـام در چارچـوب مرحلـه یـک چهارم
نهایـی رقابتهـای قهرمانـی آسـیا از سـاعت ۱۴
دیـروز بـا قضـاوت کیمـورا هیرویـو کـو از ژاپـن بـه
مصـاف یکدیگـر رفتنـد کـه در نهایـت شـاگردان
چمنیـان توانسـتند بـا نتیجـه پـرگل  ۵بـر صفـر ویتنـام را شکسـت دهنـد و ضمـن صعـود بـه مرحلـه
نیم ه نهایی مجوز حضور در جام جهانی  ۲۰۱۷هند را به دست آوردند.
گلهـای ایـن دیـدار الهیـار صیادمنش در دقایـق  ۳۰و  ،۷۲محمـد قادری دقیقـه  ،۴۷علیرضا اسـدآبادی
دقیقـه  ،۶۲امیرحسـین خدامـرادی در دقیقه  ۶۹به ثمر رسـاندند .همچنیـن وحید نامـداری در دقیقه ،۲۵
امیرحسـین خدامـرادی در دقیقـه  ۵۵از داور ایـن دیـدار کارت زرد دریافت کرد.
علی غالمزاده ،طاها شـریعتی ،سـعید آهنی ( ۸۰احمد دواسـری) ،امیر حسـین اسـماعیل زاده ،امیرحسین
خدامـرادی ،محمد شـریفی ،محمـد غبیشـاوی ،محمد قادری ،وحیـد نامـداری ( ۴۶علیرضا اسـدآبادی) ،
الهیـار صیادمنـش و احمدرضـا جاللـی بازیکنانـی بودند که دیـروز در این دیـدار به مصاف ویتنـام رفتند.

گزارشی از اشتباهات افشارزاده و گودرزی؛

آن سو

پرسپولیس روز جمعه در ورزشگاه حافظیه شیراز
بازی می کند

رئیــس هیــأت فوتبــال اســتان فــارس از بــازی دو تیــم
پرســپولیس تهــران و قشــقایی شــیراز روز جمعــه در حافظیــه
خبــر داد.
غــام علــی هنرپیشــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مهــر ،بــا
اشــاره بــه برگــزاری مرحلــه اول بــازی هــای حذفــی کشــور،
گفــت :تیــم قشــقایی شــیراز بعــد از ظهــر جمعــه میزبــان
پرســپولیس تهــران خواهــد بــود.
وی ادامــه داد :اعــام رســمی برگــزاری ایــن بــازی در شــیراز
بــه هیــأت فوتبــال رســیده اســت.رئیس هیــأت فوتبــال اســتان فــارس تاکیــد کــرد :ایــن بــازی از ســری
مســابقات جــام حذفــی کشــور در مرحلــه نخســت اســت.
هنرپیشــه در خصــوص وضعیــت تماشــاگران بــرای حضــور در ایــن بــازی نیــز گفــت :تیــم پرســپولیس
پــس از حــدود ســه ســال اســت کــه بــه شــیراز ســفر مــی کنــد بنابــر ایــن بــه طــور حتــم بــا اســتقبال
فــراوان تماشــاگران اســتان فــارس و حتــی اســتانهای همســایه مواجــه خواهیــم شــد.
وی تاکیــد کــرد :طــی روزهــای آینــده جلســاتی در ایــن راســتا برگــزار مــی شــود کــه برنامــه ریــزی
مشــخصی بــرای حضــور تماشــاگران و خبرنــگاران در ورزشــگاه داشــته باشــیم.

از دوستی افسانهای تا دشمنی باور نکردنی
استقالل میعادگاه جنگ!

دوسـتی افسـانهای سرپرسـت پیشـین اسـتقالل و وزیـر
ورزش و جوانـان ایـن روزهـا بـه واسـطه مصاحبـه و
بیانیـه طرفیـن بـه دشـمنی باورنکردنـی تبدیـل شـده
اسـت؛ موضوعـی کـه بررسـی بیشـتر ادعاهـای طرفین
را میطلبـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،بیانیه بهـرام افشـارزاده علیه
محمـود گودرزی سـروصدای بسـیاری به پا کرده اسـت،
ایـن سـرو صـدا البتـه بعـد از حرف هـای گـودرزی علیه

 -۲افشـارزاده از اسپانسـرهایی نـام بـرده کـه وزیـر بـه
اسـتقالل معرفـی کـرده اسـت! ایـن موضوع واقعـا جای
بحـث و بررسـی دارد کـه آیا معرفی اسپانسـر در شـان و
حـد وزیـر اسـت؟ آن هـم بـرای یک باشـگاه؟
 -۳افشـارزاده رسـما گـودرزی را متهـم کـرده بـه
پرسپولیسـی بـودن کـرده اسـت .البتـه روابط علـی اکبر
طاهری سرپرسـت باشـگاه پرسـپولیس و گودرزی خوب
بـه نظـر می رسـد امـا پرسـش اصلی این اسـت کـه آیا

تیم ملی سهشنبه به ازبکستان میرسد

مصاف دروازهبانهای پرسپولیسی در تاشکند

تیم ملی ایران برای دیدار با ازبکستان روز سه شنبه وارد تاشکند خواهد شد.
بــه گــزارش ایســنا ،دو تیــم ازبکســتان و ایــران پنجشــنبه آینــده در ســومین دیــدار خــود در انتخابــی
جــام جهانــی برابــر هــم بــه میــدان خواهنــد رفــت .ایــن دیــدار مصــاف تیــم هــای اول و دوم جــدول رده
بنــدی اســت .ازبکســتان بــا  ۶امتیــاز در صــدر جــدول قــرار گرفتــه اســت و ایــران نیــز بــا  ۴امتیــاز در
رده دوم گــروه قــرار دارد.
ســایت فدراســیون فوتبــال ازبکســتان اعــام کــرد تیــم ملــی ایــران  ۴۸ســاعت قبــل از شــروع ایــن دیــدار
یعنــی روز ســه شــنبه وارد تاشــکند خواهــد شــد و پنجشــنبه در ورزشــگاه  ۳۴هــزار نفــری بنیــادکار برابــر
ازبکســتان بــه میــدان خواهــد رفــت.
همچنیــن ســاموئل بابائیــان ســرمربی ازبکســتان  ۲۶بازیکــن را بــرای دیــدار بــا ایــران بــه اردوی ایــن
تیــم دعــوت کــرد کــه نــام الکســاندر لوبانــوف دروازه بــان ســابق ایــران نیــز در آن بــه چشــم میخــورد.
لوبانــف کــه فصــل گذشــته بــه پرســپولیس پیوســته بــود پــس از حضــور بیرانونــد در ایــن تیــم فرصــت
بــازی پیــدا نکــرد و ترجیــح داد بــه کشــورش بازگــردد .بــا توجــه بــه فیکــس بــودن بیرانونــد در بازیهــای
قبلــی ایــران میتــوان شــاهد تقابــل دو دروازهبــان ســابق و فعلــی پرســپولیس در ایــن بــازی بــود.

بعد از انتخابات فدراسیون جودو؛

تماس وزیر ورزش سجادی را فراری داد!

معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزارت ورزش و
جوانــان بالفاصلــه پــس از پایــان مجمــع انتخاباتــی فدراســیون
جــودو و کــوراش محــل مجمــع را تــرک کــرد و حاضــر بــه
پاســخگویی بــه خبرنــگاران نشــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،مجتمــع انتخابــات فدراســیون
جــودو و کــوراش صبــح دیــروز در محــل آکادمــی ملــی
المپیــک برگــزار شــد و محمــد درخشــان در مرحلــه دوم ایــن
انتخابــات موفــق بــه کســب آرای بیشــتر و بــه دســت آوردن
ریاســت ایــن فدراســیون شــد.
نصــراهلل ســجادی معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای
وزارت ورزش و جوانــان کــه ریاســت ایــن مجمــع را بــه عهــده داشــت پــس از پایــان رای گیــری
بالفاصلــه محــل را تــرک کــرد و حاضــر بــه پاســخگویی بــه ســواالت خبرنــگاران نشــد.
همراهــان وی علــت فــرار ســجادی از خبرنــگاران را جلســه وی در وزارت ورزش و تمــاس وزیــر ورزش
اعــام کردنــد.

افشـارزاده هـم بـه اوج رسـیده بـود و طرفین ایـن روزها
بـا طـرح مسـائل خـاص و افشـاگری هـا علیـه یکدیگر،
در حـال حملـه و دفـاع هسـتند و همـه ایـران هـم ناظر
آنهـا اسـت .در واقـع ایـن دو مدیـر کـه یکی وزیر اسـت
و دیگـری رخ  ۵۰سـاله در شـطرنج ورزش ،طـی دو روز
گذشـته نمایـی جدیـد از خـود نشـان دادنـد کـه تاکنون
از هیچکـدام بـه ایـن شـدت ندیـده بودیم .آنهـا قضاوت
را بـه جـای قاضـی ،بـه مردم سـپرده انـد و سـعی دارند
شکسـت اسـتقالل از دوران پسـا فتـح اهلل زاده را بـه
گـردن هـم بیاندازنـد اما آیا یکـی از ایـن دو مدیر مقصر
اسـت یا هـر دو اشـتباهات زیـادی داشـته اند؟
پرسـش هـا و نـکات در مصاحبـه گـودرزی و بیانیـه
افشـارزاده بـه ایـن ترتیـب اسـت:
-۱افشـارزاده از وام هـای چنـد ده میلیونـی در وزارت
ورزش حـرف زده آن هـم در حالی که خودش سرپرسـت
حـوزه وزارت بـوده اسـت و نمـی توانـد ایـن حـرف هـا،
حرفهـای بیجایـی باشـد .ایـن ادعـا وقتـی مهمتـر
میشـود کـه بـه یـاد بیاوریـم گـودرزی از افشـارزاده به
دلیـل هـدر دادن بیـت المـال حـرف زده و البتـه حتی از
دولـت هـم انتقـاد کرد کـه چـرا بـه وزارت ورزش بودجه
نداده اسـت.
بهرام افشـارزاده (نفر سـمت راسـت) در کنار
محمود گودرزی در سـالهای دور

رابطـه افشـارزاده بـا گـودرزی بد بوده اسـت؟ آیـا همین
افشـارزاده نبـود کـه بـرای وزیـر نامـه هـای عجیـب و
غریـب مـی نوشـت و در آن هـا گـودرزی را هـر روز باال
و باالتـر مـی برد؟
بخشـی از متـن یکـی از نامـه ها کـه همین دو مـاه قبل
نوشـته شـده چنیـن اسـت « :نظر بـه تدبیر هیـات دولت
و آقـای محمـود گـودرزی ،وزیـر ورزش و جوانـان ،افـق
دیگـری پیـش روی جوانـان برومنـد ایـن آب و خـاک
مقـدس گشـوده شـد .فرزانـدان میهـن عزیزمـان کـه
دالورانـه در عظیمتریـن رویـداد ورزشـی جهـان ،باعـث
ترنـم سـرود گوشـنواز و باالرفتـن پرچـم خوشـرنگ
جمهوری اسلامی ایران میشـوند ،به لطف دوراندیشـی
هیـات دولـت و وزیـر ورزش و جوانـان ،بـرای خلـق
حماسـههای مانـدگار و تاریخی ،مصممتر خواهند شـد»!
 -۴اتفاقـا محمـود گـودرزی هـم چنیـن ادبیاتـی را برای
افشـارزاده خـرج کـرده بـود او در سـخنرانی سـه سـال
قبلـش گفتـه بـود :امیـدوارم افشـارزاده مدیریـت عاملی
باشـگاه اسـتقالل را بپذیـرد»! بعدها عکسـی از گودرزی
و افشـارزاده منتشـر شـد کـه نشـان مـی داد ایـن دو نفر
بیسـت سـال قبـل هـم بـا هـم کار مـی کـرده انـد و با
یکدیگـر دوسـت بـوده انـد کـه البته بـه لطف اسـتقالل
ایـن دوسـتی عظیـم بـه دشـمنی عجیبـی تبدیـل شـده
ا ست .
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 -۵ادعاهـای افشـارزاده در مـورد رقـم هـای کذایـی
بازیکنـان پرسـپولیس و بدهـی بـه صنـدوق قهرمانـان
بـه نظـر درسـت میرسـد مخصوصـا آنجـا کـه در مورد
طارمـی ،امیـری و رضائیان حرف میزنـد و البته در مورد
رقـم قـرارداد برانکـو اصلا حرفی هـم نمیزنـد .هرچند
نمیتـوان از هزینـه زیـاد اسـتقالل چشـم پوشـی کرد و
ننوشـت کـه در هر سـه نقل و انتقـاالت اخیر ،اسـتقالل
گـران تریـن تیـم لیـگ برتـر را بسـته و البته بـر خالف
پرسـپولیس بـا هزینـه زیـاد نتیجـه خوبـی هـم نگرفتـه
اسـت« .پرسـپولیس و طاهـری کـه مورد تاییـد گودرزی
هسـتند هـم هنـوز جـام نگرفته اند امـا از اسـتقالل بهتر
عمـل کـرده اند».
 -۶گـودرزی از گران بسـتن قراردادها توسـط افشـارزاده
حـرف زده کـه ایـن حـرف اصلا غلـط نیسـت و در
بیانیـه افشـارزاده هـم توضیحـی معقـول بـرای این مهم
دیـده نشـده اسـت چـرا کـه پیـش از این بـا رقـم هایی
کمتـر ،تیـم هایـی پـر از ملـی پـوش و بازیکنـان بـا
کیفیتتـری نسـبت بـه محمدحسـین کنعانـی زادگان
و امیـن حـاج محمـدی و آرش افشـین بسـته میشـد.
بـه عنـوان مثـال قراردادهـای حـاج محمـدی یـا
باقـری و قربانـی مشـمول توضیـح نشـده انـد.
 -۷گـودرزی اگـر حساسـیتی را کـه امـروز نسـبت بـه
اسـتقالل پیـدا کـرده نسـبت بـه پرسـپولیس هم داشـت
شـاید طاهـری هـم امـروز در صـف افشـارزاده قـرار
مـی گرفـت اما رضایـت فعلی هـواداران از پرسـپولیس و
برانکـو موجـب شـده طاهری هنـوز در دوران دوسـتی با
وزیـر باقـی بمانـد و فعال بـه مرحله دعـوا با وزیر نرسـد.
بـا ایـن وجـود بایـد گفـت بـا توجـه بـه اینکه گـودرزی
بـا خیلـی هـا از جملـه افشـارزاده ،تـاج ،فتـح اهلل زاده،
کـیروش و  ....بـه چالش رسـیده ،روزی هم بـا طاهری
بـه چالـش خواهد رسـید.
 -۸گـودرزی انتقـادات جـدی به افشـارزاده وارد کرده اما
آیـا تـا کنـون از خـود پرسـیده کـه چرا ایـن همـه انتقاد
از اسـتقاللیها ،هـواداران تیـم ملـی ،از پرسپولیسـی هـا
(در دوران مدیـران قبـل) و سـایرین دارد و تقریبـا بـا
هیچکـس رابطـه خوبـی نـدارد؟
 -۹اصالتـا آیـا انتقاد از مدیری که توسـط خـود گودرزی
آن هـم بـه شـکلی بسـیار با احتـرام انتخاب شـده انتقاد
درسـتی محسـوب میشـود یـا اینکـه ایـن انتقـاد بـه
نوعـی مرتبـط بـا خود گـودرزی اسـت که انتخـاب بدی
داشته است؟
 -۱۰گـودرزی مدعـی شـده که هیات مدیره اسـتقالل از
قراردادهـای افشـارزاده خبر نداشـته اسـت .ایـن موضوع
اگـر هـم صحت داشـته باشـد آیا عیب افشـارزاده اسـت
یـا منتخبیـن خـود گـودرزی کـه در اسـتقالل فقـط
تماشـاچی بـوده انـد و تجربـه مدیریـت در این سـطح را
نداشـته اند؟
مـوارد دیگـری هـم وجـود دارد کـه هـر دو طـرف را
تکذیـب مـی کنـد کافـی اسـت روی مصاحبـه و بیانیـه
بیشـتر تمرکـز کنیـد.

مرتضی مهرزاد:

والیبال نشسته معجزه زندگی
من بود

ملـی پـوش دو متـر و  ۴۰سـانتیمتری تیـم والیبـال
نشسـته ایـران در بـازی هـای پارالمپیـک ریـو ،گفـت
کتابخوانـی پـس از ورزش دومیـن عالقـه وی اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،مرتضـی مهـرزاد درباره
حضـورش در پارالمپیـک ریـو و تجربـهاش در ایـن
مسـابقات ،گفـت :بازی هـای ریـو اولین تجربـه من در
پارالمپیـک و دومیـن مسـابقه ای بود که خارج از کشـور
شـرکت مـی کـردم .بـا اینکـه تجربـه ام کـم بـود امـا
بـه لطف خـدا و کمـک مربیـان توانسـتم حضـور خوبی
داشـته باشم.
وی افـزود :سـختترین بـازی ایـن مسـابقات فینـال
بـا بوسـنی بـود چرا کـه دیگـر فرصتـی وجود نداشـت
و بچـه هـای تیم آمـده بودند کـه انتقام شکسـت فینال
لنـدن را در ریـو بگیرند .خوشـحالم که توانسـتم همراه
بـا بچـه هـای دیگر به بـرد تیـم کمـک کنـم و از اینکه
وظیفـه ام را انجـام دادم احسـاس رضایـت دارم.
بلنـد قامـت تریـن ورزشـکار حاضـر در بـازی هـای
پارالمپیـک خاطر نشـان کـرد :هنگامـی که بـازی فینال
تمـام شـد و بردیـم خیلی خوشـحالم بـودم .همـه ما در
ایـن یک سـال منتظر این لحظـه بودیم و احساسـی که
از بـرد و قهرمانـی داشـتیم قابـل توصیـف نیسـت .این
احسـاس اینقـدر قـوی بـود کـه در آن لحظـه بـه هیـچ
چیـز فکـر نمی کـردم و تمـام حواسـم معطوف بـه این
بـرد بود.
مهـرزاد گفـت :حـدود هفـت سـال اسـت کـه والیبـال
نشسـته کار مـی کنـم البتـه سـالهای اول خیلـی
جـدی نبـود و تنهـا بـرای تفنـن بـازی مـی کـردم و در
چنـد سـال اخیـر بـه صـورت متمرکـز و هدفمنـد در
ایـن رشـته فعالیـت مـی کنـم .هنـگام پخـش فینـال
بـازی هـای پارالمپیـک لنـدن هرگز تصـور نمـی کردم
روزی خـودم هم در همین میدان حضور داشـته باشـم و
بـرای قهرمانـی بجنگم.
وی افـزود :توجـه و اسـتقبال مـردم و ورزشـکاران
دیگـر در برزیـل خیلـی عجیـب و دیدنـی بود .بـه نظرم
آنقـدری کـه در برزیـل مـن را می شـناختند در شـهرم
هنـوز مـن را نمـی شناسـند! در این مدت توانسـتم چند
کلمـه پرتغالـی یـاد بگیـرم و با همیـن کلمـات مختصر
بـا افـرادی کـه بـه سـراغم مـی آمدنـد ارتبـاط برقرار
مـی کـردم .فکـر می کنـم این اتفـاق و شـناخت مردم
نسـبت به مـن از افتتاحیـه و توجهی که در این مراسـم
بـه حضور مـن شـد کلید خـورد.
مهـرزاد کـه بـا سـایت کمیتـه پارالمپیـک گفتگـو کرده
اسـت ،افـزود :والیبال نشسـته معجزه زندگـی من بود و
خوشـحالم که توانستم در این رشـته توانمندی خودم را
نشـان دهم .به غیر از ورزش به مطالعـه هم عالقه دارم.
قبلا هر مـاه حدود  ۱۳عنـوان مختلف مجلـه می خریدم
و در کنـار آن کتابخوانـی هـم از عالیـق مـن بـود.
در حـال حاضـر بیشـتر کتـاب هـای تاریخـی ،رمـان،
روانشناسـی و چنـد کتـاب بـا موضـوع دفاع مقـدس از
جملـه «دا» را خوانـده ام و مطالعـه بـه من حـس خوبی
مـی دهـد .کتابهایـم تمـام شـده و در اولیـن فرصت که
بـه تهـران بیایـم حتمـا کتـاب هـای بیشـتری خواهـم
خرید.دارنـده نشـان طلای بـازی هـای پارالمپیـک ریو
در پایـان گفت :اگر شـرایط فراهم باشـد دوسـت دارم
در بـازی هـای لیگ نیز شـرکت کنـم و امیـدوارم بتوانم
در آینـده و مسـابقات بـرون مـرزی پیـش رو یـک بـار
دیگـر بـا تیـم ملـی والیبـال نشسـته بـرای کشـورمان
افتخار آفرینی کنم.
مهـرزاد بـا دو متـر و  ۴۴سـانتی متـر قـد بلنـد قامـت
تریـن ورزشـکار کاروان ایـران و بازی هـای پارالمپیک
ریـو بـود و بـا فیزیک خاص خـود چهره ای شـاخص در
میـان ورزشـکاران بود.

