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جودو
انتخابات فدراسیون جودو
و اعتراض اتحادیه جودو آسیا

رستگار رییس شد

فوتسال

رونمایی از

پروفسور «تاکتیک» فوتسال

نشس��ت خبری کمیت ه فوتسال دیروز در سالن روابط
عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شد .عباس ترابیان ،رییس
کمیته فوتس��ال درباره س��ابقه کاری خسوس کاندالس
رودریگ��و ،مدیر فنی تیمملی فوتس��ال در این نشس��ت
توضیح داد« :آقای خس��وس متولدسال  1957بوده و 55
ساله است .او 23سال در فوتسال فعالیت میکند و بیشتر
فعالیتش را هم در تیم بومرنگ داش��ته و ازسال  1998تا
 2010در این باش��گاه فعالیت کرده اس��ت .او موفق شده
پنج قهرمانی در لیگ اس��پانیا بهعنوان س��رمربی و دوبار
قهرمانی اروپا را کس��ب کند .او همچنین درسال 2009
مدال لیاقت از پادشاه اسپانیا دریافت کرده و چهار مرتبه
هم بهعنوان بهترین س��رمربی لیگبرتر اس��پانیا انتخاب
ش��ده است .او همچنین دو بار بهترین مربیسال باشگاه
از س��وی سایت فوتسال پلنت انتخاب ش��ده است .او در
زمینه آموزش نیز بس��یار عملکرد خوبی داش��ته و مولف
کتاب «تاکتیک پیشرفته» فوتسال است .او ازسال  92تا
 2009لقب پروفسور «تاکتیک» گرفته و تخصص اصلی
او در تاکتیک اس��ت .او همچنین مربی اتحادیه فوتس��ال
اسپانیا اس��ت و  160کالس ،کلینیک و سمینار را برگزار
کرده اس��ت ».ترابیان ادامه داد« :هدف ما از حضور او تنها
کمک به تیمملی بزرگس��االن نیست ،بلکه در جلسههای
س��ه روزهمان از تمرین بانوان و تیمملی زیر 23س��ال که
عازم مسابقات داخل سالن آسیایی کرهجنوبی است ،بازدید
کرد .او همچنین روی این تیمها بهعنوان مدیر فنی نظارت
خواهد داشت .خسوس ،تیم زیر 19سال را زیرنظر خواهد
داش��ت و توافق کردیم که بهصورت دایم لیگبرتر را هم
زیرنظر داشته باشد .او کالسهای مختلفی را برای مربیان
لیگبرت��ری برگزار میکند ،چراکه لیگ ،بس��تر پرورش
بازیکنان تیمملی اس��ت ».ترابیان همچنین درباره نحوه
همکاری این مربی با صانعی گفت« :در صحبتهایی که با
آقای صانعی داشتیم ،همه موارد را هماهنگ کردیم و هدف
اصلی ما این است که آقای خسوس راجع به مسایل فنی و
تاکتیکی راهنمایی دهد تا صانعی به هدفی که میخواهد
برس��د .مطمئنا مدیر فنی جدید ،بدون نظر صانعی کار را
انجام نمیدهد و س��رمربی اس��ت که در رابطه با مسایل
فنی نظر میدهد .در س��فر قبلی که به ایران آمده بود با
او جلسهای داشتیم و رضایت آقای صانعی را در آن جلسه
احساس کردم و باعث شد که این مربی االن اینجا باشد».

بوک�س ایران در حال�ی یازدهمین دوره حض�ور خود در
بازیه�ای المپیک را تجربه کرد ک�ه در المپیکی هم که
گذشت ،دستش از رس�یدن به مدال کوتاه ماند .احسان
روزبهانی پدیده چند سال اخیر این رشته در کشورمان،
بوکس�وری بود ک�ه مس�ووالن روی م�دالآوری اش در
المپی�ک  2012لندن حس�اب ب�از کرده بودن�د و اعتقاد
داش�تند این ج�وان 24س�اله میتواند طلسم70س�ال
بیمدالی ایران را در این بازیها بش�کند .اما بخت در این
المپیک هم باز با مشت زنهای ایرانی یار نبود و روزبهانی
با وجود شایستگیهایش با ناداوری و البته ضعف کادر فنی
تیمملی در یک قدمی کسب مدال از دور رقابتها حذف
شد .احسان در مرحله یک چهارم نهایی المپیک لندن بعد
از دو پیروزی تماشایی برابر بوکسورهای کلمبیا و ترکیه،
مقابل عادل بک نیازمبتوف از قزاقستان با نتیجه 13بر10
شکست خورد .گفتوگوی شرق را با او میخوانید.

گفتوگو با احسان روزبهانی ستاره بوکس ایران در المپیک  2012لندن

حسرت مدال براي هميشه بر دلم ماند
سارا گودرزی

 Á Áاز المپیک ش�روع کنیم ،چرا احسان روزبهانی نتوانست
مدال بگیرد؟

من فقط به دلیل کوچی که داشتم مدال المپیک را از دست
دادم .اگر یک مربی داشتم که روی رینگ درست هدایتم میکرد
قطعا فینالیس��ت بودم .آقای نهرودی هیچ چیز به من نمیگفت.
تنها حرفی که به من میزد این بود که میگفت آرام باش! ش��ما
دیدید که موتور من در بوکس با حریف قزاق تازه در راند س��وم
روشن بود .همه فکر میکردند من کم آوردم اما اینطور نبود .به
دلیل اینکه خوب کوچ نمیش��دم آنقدر استرس داشتم که فقط
سعی میکردم امتیاز بگیرم .متاسفانه قضاوت یکطرفه و بد داور
وسط هم باعث شده تا نتوانم بر استرسم غلبه کنم .راند یک جلو
بود ،آقای نهرودی گفت عقبی .راند دو حریفم را ناک دان کردم.
دوباره آقای نهرودی گفت عقبی .اين شد كه يكباره كم آوردم.
 Á Áانصافا داوریهای بوکس در المپیک مغرضانه بود؟

بل��ه ،صددرصد .م��ن در راند اول کمکم بای��د دو امتیاز جلو
میبودم ولی  4بر  3نتیجه را به سود بوکسور قزاق تمام کردند.

 Á Áعلی مظاهری که مثل شما با مشکل ناداوری در المپیک
روبهرو شد ،گفته بود که تو در راند سه خیلی احساسی بازی
کردی ،نظرت چیست؟

خب ،اس��ترس رسیدن به مدال نتیجهاش میشود احساسی
ب��ازی کردن .چ��ون داور به من امتیاز نم��یداد من فقط حمله
میکردم که بتوانم یک پوئن بگیرم.

  Á Áناطقنوری هم بعد از اینکه به مرحله نیمهنهایی نرسیدی
گفت ،روزبهانی از لحاظ قدرت بدنی کم آورده بود .این موضوع
را چطور تایید میکنی؟

من به غیر از س��ه س��ال تالش یک س��ال تمام زندگیام را
گذاشتم تا زیر نظر دکتر بهرامی بدنسازی کار کنم .حتی زمانهایی
که اردو تعطیل میشد و بچهها به شهرهایشان میرفتند من باز
هم در اردوها میماندم .با اینکه س��اکن تهران هستم اما روزهای
پنجشنبه و جمعه هم در اردو میماندم .بدنم آنقدر آماده بود که
همه مسووالن برگزاری و گزارشگران بازیهای المپیک میگفتند
احسان روزبهانی از همه بوکسورهای وزن  81کیلو آمادهتر است.
من همین چند روز پیش خدمت ناطق رفتم و شرایطی را که در
بازی سوم ام داشتم برای ایشان توضیح دادم و قضیه را باز کردم.
 Á Áتا قبل از المپیک اعتمادبهنفس خیلی خوبی داش�تی به
دلیل همین همه روی مدالآوریات حساب باز کرده بودند.

بله ،من تا مس��ابقه دومام هم همینطور ب��ودم .بازی اولم
ب��ا کلمبیا را که خیلی راحت بردم .بازی دومام هم با بوکس��ور
ترکیه بود که رنکینگ سه جهان را داشت .او قبال علی مظاهری،
مهدی قربانی و همایون حبیبی را شکس��ت داده بود و یکی از
قهرمانان صاحبنام اروپاست .ش��ش امتیاز گرفتن از قهرمان
جهان کم نیست .من اگر یک کوچ خوب داشتم قطعا فینالیست
میشدم .اگر فیلم مسابقه من با بوکسور قزاق را ببینید متوجه
میش��وید که مربیام اصال با من حرف نم��یزد .راند دوم 10
ثانیه هم نشد که در وقت استراحت نشستم ،سریع بلند شدم و
مسابقه را شروع کردم.
 Á Áعلت اینکه درست کوچت نمیکرد ،چه بود؟

نمیدانم ،بهتر است از خودشان بپرسید.

نایب قهرمانی مس��ابقات داغستان در س��ال  ،2011قهرمانی
تورنمنت س��نپترزبورگ در س��ال  .2012بازیهای آس��یایی
گوانگجو هم شرکت کردم اما دوباره با ناداوری در مسابقه دوم ام
به ارشاد رسولاف باختم و مسووالن فدراسیون باز هم نتوانستند
کاری کنند .در قهرمانی جهان باکو هم که سهمیه المپیک لندن
را گرفتم دوباره روی مدال گرفتن به ارشاد رسولاف باختم.

 Á Áبرگردیم به بحث داوري ها در بوکس .توضیح میدهید
داوریها در این رشته به چه صورت است؟ با توجه به اینکه
تا قبل از المپیک تلویزیون ایران مسابقات آن را نشان نداده.
این قضیه خیلی س�والبرانگیز ش�ده که چن�د داور بهطور
همزمان چطور قضاوت میکنند.

در بوک��س پنج داور دور رینگ هس��تند و یک داور وس��ط
رینگ .اگر سه نفر از پنج داور کنار ،یک مشت را تایید کنند ،یک
امتیاز داده میش��ود .اگر داور وسط هم ناکدان بدهد ،داورهای
دور مجبور هستند یک امتیاز بدهند یا برعکس اگر اخطار بدهند
آنها باید دو امتیاز کم کنند.

 Á Áمش�کل م�ا در المپیک چه ب�ود که به جز ش�ما ،علی
مظاه�ری هم با ن�اداوری مواجه ش�ده و خیل�ی زود از دور
مسابقات حذف شد؟

 Á Áفکر نمیکنی تجربه کم حضورت در مسابقات بینالمللی
باعث شد نتوانی در المپیک مدال بگیری؟

چرا تاثیرگذار بود اما نه به اندازه کوچم .من طی چهار س��ال
گذشته فقط در بازیهای آسیایی گوانگجو ،قهرمانی جهان باکو
و تورنمنت س��نپترزبورگ ش��رکت کرده بودم که در مقایسه با
حریفان��م خیلی ناچیز بود .رقبای من قبل از المپیک حداقل در
 20مسابقه شرکت کرده بودند.
 Á Áچرا به مسابقات تدارکاتی اعزام نشدی؟

من جلوتر از همه سهمیه گرفتم به همین دلیل مسووالن
فدراس��یون میگفتند منتظر باش تا بقیه بچهها هم س��همیه
بگیرند بعد همه را با هم به تورنمنتهای تدارکاتی اعزام کنند.
من مجبور شدم تا اردیبهشتماه که سه بوکسور دیگر سهمیه
گرفتند صبر کنم که در نهایت به یک اردوی ایتالیا و مسابقات
سنپترزبورگ اعزام شدیم.
 Á Áنمیتوانستی خودت با هزینه شخصی بروی؟

چرا اما فدراسیون میگفت باید با ما هماهنگ باشی.

 Á Áدر کل حضورت در مسابقات برونمرزی نسبت به بقیه
ملیپوشان که از آنها سرتر هستی خیلی کمتر است؟

بله ،خیلی انگشتشمار است .من سه مسابقه قهرمانی آسیا را
به دلیل اینکه کارت پایان خدمت نداشتم نرفتم.
 Á Áپس عناوین بینالمللی کمی هم داری!

بل��ه ،نای��ب قهرمان��ی جوان��ان آس��یا در س��ال ،2006

این مسووالن وقتی در لندن دیدند داوران مثل علی مظاهری
و س��عید عبدولی حق مرا ضایع کردند هم��ان جا قول دادند که
مث��ل آنها به من پاداش بدهند اما االن نزدی��ک به دو ماه از این
موضوع میگذرد و با وجود اینکه پاداشهای همه ورزش��کاران را
دارند چیزی به من تعلق نگرفته است.
Á Áبه مظاهری چه دادند؟

من االن 24س��ال دارم و تا 34سالگی جا دارم که در المپیک
شرکت کنم .ولی فکر نمیکنم با این شرایطی که االن بر بوکس
ما حاکم است بتوانم پیشبینی قاطعی برای المپیکهای بعدی
بکنم .من اگر با این ش��رایط تا 32سالگی ورزش کنم و آن موقع
بخواهم کنار بکشم هیچ چیز ندارم .همین االن نه شغلی دارم و نه
این که مدرک تحصیلی دارم .به دلیل اردوهای تیم ملی آن قدر
دانشگاهم طول کشید که اخراج شدم .بعد از چهارسال زحمت و
تالش مدالی که گردنم بود را به راحتی از دس��ت دادم .آن ش��ب
آنقدر در سالن مسابقات گریه کردم حتی محمد بنا و کشتیگیران
آم��ده بودند دلداریام میدادن��د .اگر زندگیام را تامین کنند هر
مقامی بخواهند میآورم.

حاجآقا ناطق قبل از اعزام به المپیک
کار بزرگ��ی ک��رد و ب��ه هرک��دام از م��ا
المپیکیها نفری 10میلی��ون پاداش داد
که هیچکدام از فدراسیونهای دیگر این
کار را نکردند.
االن هم قول دادند به جای جایزهای
که قرار بود کمیته ملی المپیک و وزارت
ورزش بدهن��د ،پاداش��ی را برایم در نظر
بگیرند.

نه دو س��ال اس��ت ش��رکت نمیکنم و تا زمانی ه��م که آن
دستمزدی را که میخواهم ندهند برنمیگردم .باالترین مبلغی که
در لیگ بوکس میدهند 10میلیون تومان است آن هم با هزار منت.

به دلیل اینکه مس��ابقات بوکس خیلی س��نگین اس��ت
و ضرب��ات زیادی به س��ر میخورد ممکن اس��ت اتفاقی برای
ورزش��کار بیفتد به همین دلیل بین آنها چند روز اس��تراحت
میگذارند تا ورزشکار با آمادگی کامل روی رینگ برود.
بله ،اگر دکتر بهرامی نبود من اینقدر
آماده نمیشدم .ایشان هم مربی بدنساز،
هم روانشناس و هم مربی و دکتر تغذیه
م��ن در طول یک س��ال گذش��ته بود.
بهرامی روحی��ه من بود ،ش��اید اگر او
همراه من ب��ه المپیک نمیآمد من در
همان مسابقه اولم باخته بودم.
 Á Áظاهرا قرار نبود او را به المپیک
بیاورند!

گفتند یک دستگاه خودرو تیبا دادند اما من شنیدم که صد
سکه طال به او دادند.

 Á Áچند تا المپیک دیگر فرصت داری که بتوانی این مدالی را
که تا یک قدمی آن جلو رفتی بهدست بیاوری؟

نه ،دوربین تلویزیون داشت مرا نشان میداد که فقط مردم با
صدای بلند تشویقم میکردند و میگفتند روزبهانی دوستت داریم.
متاسفانه کار کارشناسیای در این خصوص انجام نشده بود .از
خانم الهه احمدی که در رشته تیراندازی ششم شد تجلیل کردند
اما از من نه .این در حالی بود که من در رنکینگ مسابقات المپيك
نفر پنجم شده بودم.

من نظرم را دادم و فکر نمیکنم پیشنهاد بدی هم باشد.

 Á Áیعنی بهتر است از این به بعد با مربی خارجی کار کنی؟

 Á Áاز مسووالن کمیته ملی المپیک چه گالیهای داری؟

بله ،خیلی زیاد .من جایگاهم را از مردم گرفتم .مردم این قدر
لطف دارند که در خیابان مرا میبینند به من ابراز لطف و محبت
میکنند .تا بیش از این هم��ه فکر میکردند بوکس یک ورزش
خشن و مخرب است اما آسیبدیدگیای که خود من در المپیک
داشتم فقط یک گوشه چش��م ام بود که زخم شده بود .شما در
کش��تی میبینید که چقدر کش��تیگیرها از ناحیه ابرو تا دندان
گرفتهآسیبمیبینند.

نمیدانم .باید بیش��تر از اینها برای بوکس س��رمایهگذاری
کنند .من تمام این سالها از طریق خانوادهام پشتیبانی شدم .من
نمیگویم ماهی 15میلیون تومان حقوق بدهند .ماهی 2میلیون
هم به ما بدهند بس است .فقط این که رینگ ببینیم و سفر بریم.
االن دو ماه از المپیک لندن گذش��ته اما هیچ برنامهای مشخص
نیست ،معلوم نیست اولین مسابقه برونمرزی ما کی و کجاست؟

 Á Áاز مربی بدنس�ازت بگو ،خیلی
مدیونشهستی؟

نه مربیان ایرانی خوب هس��تند .ما بوک��س را یاد گرفتیم و
مربی خارجی دیگر سودی به حالمان ندارد .مربی که نمیتواند
ضربههای چپ من را راس��ت یا برعکس کند .ما فقط باید از این
به بعد از لحاظ روانی و مالی ساپورت شویم و خیلی بیشتر رینگ
ببینی .م

 Á Áانتقادت از دلشاد چیست؟

راند اول این مسابقه که تمام شد مجری از آقای دلشاد پرسید
چطور بود .ایشان گفتند احسان امتیاز باال را گرفته اما وقتی نتیجه
را روی تلویزیون زدند و مش��خص شد من عقبم ،گفت روزبهانی
اصال خوب مشت زد .راند دوم هم باز به همین شکل آقای دلشاد
گفت احس��ان برنده است اما بعد که نتیجه اعالم شد ،گفت من
میدانستم روزبهانی بازنده این مسابقه است .من نمیدانم این چه
نوع گزارش کردن است.

 Á Áقب�ول داری بع�د از المپیک لندن نگاه م�ردم به ورزش
بوکس خیلی عوض شده؟

دقیقا ،بوکس��وری که من در المپیک از او شکست خوردم در
ماه 5000هزار دالر معادل 10میلیون تومان حقوق میگیرد که
تقریبا یک بیستم حقوقی میشود که ما از فدراسیون میگیریم.

 Á Áاخیرا در برخی از مصاحبههایت از ایشان انتقاد هم کرده
بودی که بهتر است از تیم ملی برود؟

 Á Áولی ظاهرا مثل اینکه ناراحت شدند؟

اول آق��ای نهرودی که دالیلش را گفتم .دوم همایون دلش��اد از
پیشکسوتان فدراسیون که مسابقه سوم ام را در تلویزیون خیلی
بد گزارش کرد و سوم مسووالن کمیته ملی المپیک که جوایزم
را ندادند.

ورزشکاران مشغول فیلم گرفتن بوده که کاروان در مسیر به یک
پیچ میرس��د و آن ورزش��کار بیتوجه به کاروان سرش به فيلم
گرفتن گرم مي شود و مسیر مستقیم را میرود و بقیه اعضا هم
مسیر پیچ را ادامه میدهند!

متاسفانه هیچ پشتوانهای را در این حوزه نداریم .هر تیمی که
در المپیک شرکت میکند یک نفر داور را به عنوان همراه خود
در این بازیها ش��رکت میدهد ،ضمن اینکه یکی از مسووالن
 Á Áچ�را در مراس�م تجلیلی که ب�ا حضور ریی�س جمهور
برگزار ش�د از ورزشکارانی مثل تو و نوشاد عالمیان که نتایج
فدراسیون هر کشور هم در هیات ژوری نفوذ دارد .اما متاسفانه
بهیادماندنی در تاریخ بوکس و پینگپنگ
ایران ن��ه در هی��ات ژوری مس��ابقات
ایران به دس�ت آوردید ،نامی برده نشد؟
دس��ت دارد و نه اینک��ه در رقابتهای
حاجآقا ناطق قبل از اعزام به
اصال دعوت بودی؟
بینالمللی نماین��ده داوری دارد .این دو
المپیک کار بزرگی کرد و به
موضوع خودش عامل بسیار تاثیرگذاری
وقتی ش��نیدم ای��ن مراس��م قرار
هرکدام از ما المپیکیها نفری
است .همین باعث ش��د که من و علی 10میلیون پاداش داد که هیچکدام اس��ت برگزار ش��ود ،چون وزیر و آقای
علیآب��ادی در لندن گفته بودند به من
مظاهری آش��کارا و مغرضانه از المپیک
از فدراسیونهای دیگر این کار را
خط بخوریم.
نکردند.االن هم قول دادند به جای ه��م پ��اداش میدهند تلفنی ب��ا آقای
جایزهای که قرار بود کمیته ملی
اردالن دبیر فدراس��یون تماس گرفتم
 Á Áاینکه میگفتند اگر مس�ووالن
المپیک و وزارت ورزش بدهند،
فدراس�یون ب�ه نتیج�ه مس�ابقه
و پرس��یدم دعوت هس��تم یا نه .ایشان
پاداشی را برایم در نظر بگیرند
مظاهری اعتراض میکردند ،نتیجه
نگفتند بل��ه .حتی حاجآق��ا ناطق هم
برمیگشت ،صحت داشت؟
گفتند با مسووالن صحبت کردند قرار
اس��ت به من هم پاداش بدهند .ش��ب مراسم وقتی وارد سالن
ن��ه ،اگر اعت��راض هم میكردند ،بازی برنمیگش��ت .چون
مظاهری حداقل باید سه راند بازی میکرد که نکرد .قانون بوکس
شدم ،نمیدانستم باید کجا بنشینم .همه قهرمانان و مدالآوران
این است که بعد از راند سوم باید به نتیجه بازی اعتراض کنی.
ردیف اول سالن نشسته بودند .وقتی رفتم از مسوولی که آنجا
 Á Áچرا در مسابقات بوکس نتیجه راندها را روی اسکوربرد
بود بپرس��م من هم باید در کنار این ورزشکاران بنشینم ،اصال
یزنند؟
نم 
مرا نمیش��ناخت و پرسید اسمت چیست؟ به فهرستی که در
دستش بود نگاه کرد و وقتی دید اسم من در آن نیست ،گفت
به دلیل اس��ترس بازی .قشنگی مسابقات بوکس این است
که تا راند آخر دست برنده باال نرود ،نتیجه را اعالم نمیکنند.
برو آن عقب بنشین.
 Á Áعلت اینکه در المپیک با فاصله دو ،س�هروزه مس�ابقه
میدادید چه بود؟

من گفتم بهتر است ایش��ان که یکی از پیشکسوتان بوکس
ایران هستند از این به بعد مربیان را آموزش دهند تا اینکه سرمربی
باشند.

استقالل در برابر ضعیفترین
خط دفاع لیگ

عكس :مهدي حسني ،شرق

مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون جودو ،صبح دیروز،
در س��الن همایشهای وزارت ورزش و جوانان به ریاس��ت
حمید س��جادی معاون ورزش و قهرمانی و حرفهای وزارت
ورزش و جوانان برگزار شد که در پایان محمدعلی رستگار
سرپرست فعلی فدراسیون جودو با کسب  40رای موافق از
 43رای ،به مدت چهار س��ال به عنوان رییس فدراس��یون
جودو انتخاب شد .در این مجمع ،رستگار  40رای به دست
آورد ،یک رای ابراهیمآبادی آورد و دو رای هم سفید بود .در
این مجمع انتخاباتی به گفته باقری رییس امور مجامع11 ،
نفر میتوانستند شرکت کنند که محمد خانی اسفندآبادی،
مهرداد حسنزاده و محمود رش��یدی انصراف دادند .جواد
آبپرور ،امیرعلی بخش��یلیجانی ،کیهان رضایی ،سیاوش
عبدالله��ی و نیما مجد ،غایب بودند که طبق قانون ،غیبت
آنه��ا مبنی بر انصراف آنها از حضور در انتخابات اس��ت .در
این مجمع محمدرضا ابراهیمآبادی کاندیدا دیگری بود که
برنام��هاش را ارایه کرد .کمال قمی دیگر کاندیدایی بود که
در کمتر از س��ه دقیقه به معرفی خود پرداخت .محمدعلی
رستگار سرپرست فدراسیون جودو هم به برنامههای خود
به مدت هفت ماه سرپرس��تیاش اش��اره کرد و برنامههای
آینده خود را نیز توضیح داد .در این مجمع نماینده کمیته
ملی المپیک حضور نداشت .رمضانپور مدیر کل حراست
وزارتخان��ه ،گ��واری مدیر معاون��ت ورزش و قهرمانی ،زارع
نماینده س��ازمان بازرس��ی نیز حضور داشتند .محمدرضا
رودکی و علی معلومات به عنوان نماینده ورزش��کاران مرد
و اکرم خانیاس��دآبادی به عنوان نماینده ورزش��کاران زن
حضور داشتند .همچنین در این انتخابات محمد کیاکجوری
به عنوان بازرس فدراس��یون جودو انتخاب شد .کمال قمی
نیز هیچ رایی به دس��ت نیاورد .روسای هیاتهای بوشهر،
گیالن ،لرس��تان ،آذربایجان غربی ،اردبیل و یزد نیز در این
مجمع حضور نداشتند که به گفته باقری رییس امور مجامع،
رای خود را به س��جادی ارایه ک��رده بودند که از میان این
رایها ،رای استان اردبیل به دلیل مخدوش بودن محاسبه
نش��د .این انتخابات در ش��رایطی برگزار شد که به گزارش
«فارس» عبید زایدالعنزی ،رییس اتحادیه جودو آسیا پیش
از برگزاری انتخابات فدراسیون ایران ،با ارسال نامه نسبت به
برگزاری این انتخابات هشدار داد .در بخشی از این نامه آمده
اس��ت« :متوجه شدیم که فدراسیون جودوی ایران در نظر
دارد بهزودی انتخاباتی برای پس��تهای اجرایی فدراسیون
برگزار کند .براس��اس منش��ور کمیته بینالمللی المپیک،
روش��ن است که اساسنامه کمیته ملی المپیک شما با این
موضوع همخوانی ندارد .بنابراین ،نه فدراسیون جودو آسیا
و نه فدراس��یون بینالمللی جودو نمیتوانند این انتخابات
را به رسمیت بشناسند تا زمانی که به درستی انجام شود،
اساس��نامه و قانون فدراسیون ش��ما از اساسنامه و مقررات
تنظیم شده توسط فدراسیون بینالمللی جودو تبعیت کند
و از هر نظر هیچگونه مغایرتی با آن نداشته باشد .مطمئن
هستیم که شما به این موضوع توجه خواهید کرد ».این نامه
برای کمیته المپیک آسیا و کمیته ملی المپیک جمهوری
اسالمی ایران و فدراسیون بینالمللی جودو نیز ارسال شده
است .با وجود ارس��ال این نامه ،انتخابات فدراسیون جودو
دیروز در غیاب ناظر کمیته ملی المپیک برگزار شد.

ليگ برتر

 Á Áهیچ اسمی هم از تو در سالن نبردند؟

شش امتیاز گرفتن از قهرمان جهان
کم نیست .من اگر یک کوچ خوب
داشتم قطعا فینالیست میشدم .اگر
فیلم مسابقه من با بوکسور قزاق را
ببینید متوجه میشوید که مربیام
اصال با من حرف نمیزد .راند دوم 10
ثانیه هم نشد که در وقت استراحت
نشستم ،سریع بلند شدم و مسابقه را
شروع کردم

بله ،ولی من به مس��ووالن فدراسیون گفتم اگر او نیاید من
هم نمیروم.

 Á Áتمام بوکس�ورهایی که در المپیک حاضر بودند حداقل
دو کوچ کنار رینگ داشتند ،چرا در تیم ایران فقط نهرودی
همراه بوکسورها بود؟

بله ،متاس��فانه همینطور بود .آقای مقصودی نایب رییس
فدراس��یون خودشان هم از این موضوع شاکی بودند ولی ظاهرا
کمیته ملی المپیک همین تعداد سهمیه را به فدراسیون داده
بود.

 Á Áفکر نمیکنی اگ�ر یک مربی دیگری کنار نهرودی بود،
بهتر عمل میکردی؟

صددرصد ،آقای نهرودی تا در بطری آب را باز میکرد و آن را
در دهان من میریخت وقت استراحت تمام شده بود.

 Á Áاین اواخر با یکی از سایتهای خبری مصاحبهای انجام
دادی که از فدراس�یون انتقاد کرده بودی و گفته بودی باید
مسووالن فعلی کنار بروند.

من انتقاد کردم ولی متاسفانه یک مقدار متن این گفتوگو
تندوتیز تنظیم ش��ده بود .من از س��ه نفر انتق��اد و گالیه دارم.

   از فدراسیون هم پاداش نگرفتی؟

 Á Áتو جزو ورزش�کارهایی ب�ودی که در مراس�م افتتاحیه
المپی�ک در رژه حض�ور داش�تی ،برای�ت عجی�ب نبود که
مسووالن ما در ردیفهای اول بودند و به شما گفتند آخر صف
رژه بروید؟

عجیب بود ولی باید چه میگفتیم ،قانون این است که ورزشکار
جلو باشد اما مسووالن لطف کردند و به ما گفتند عقب بایستید.

 Á Áقب�ول داری ک�ه رژه کاروان ای�ران در مقایس�ه با دیگر
کش�ورها خیلی س�رد بود ،علی مظاهری به عنوان پرچمدار
هیچ حرکتی از خودش نشان نمیداد؟

من خودم اوس��ين بولت س��تاره دوومیدان��ی جامائیکا را که
میدی��دم واقعا حس��ادت میکردم که چقدر با ش��وق و ذوق به
عنوان پرچمدار ش��ادی میکند و حرکات نمایشی را از خودش
ارایه میدهد .اما خب سیس��تم این بود و به ما گفته بودند فقط
دست تکان بدهید و حتی فیلم هم نگیرید .علی مظاهری هم بنده
خدا حق داشت .میگفت کسی برایم دست تکان نمیداده که من
هم جوابش را بدهم.
 Á Áبرای چه گفتند فیلم نگیرید؟

ظاه��را در یکی از المپیکهای گذش��ته موق��ع رژه یکی از

 Á Áقبال گفته بودی المپیک پکن هم حق تو بود اما اعزامت
نکردند؟

بله آنجا هم حقم را خوردند و مهدی قربانی را فرس��تادند با
وجود این که در بازی آخر انتخابی تیمملی قربانی را شکست داده
بودم اما تصمیم بر این شد او را اعزام کنند.
 Á Áچرا؟

مسووالن فدراسیون گفتند چون قربانی میخواهند از دنیای
قهرمانی خداحافظی کند بهتر است این المپیک هم او برود.
 Á Áاز فدراسیون چقدر حقوق میگیری؟

550هزار تومان.

 Á Áفکر کنم در مقایسه با بوکسورهای قزاق که حرف اول را
در دنیا میزنند هیچ است؟

 Á Áفکر میکنید شرایط بهتر شود؟

 Á Áدر مسابقات لیگ هم که شرکت نمیکنی؟

Á Áقضیه حض�ورت در لی�گ جهانی بوک�س نیمهحرفهای
چیست؟

اسم من و علی مظاهری را برای شرکت در این رقابتها دارند
ام��ا علی اعالم آمادگی نکرده .ولی من حتما میروم .قرار اس��ت
جلسه مربوط به برگزاری آن ،این هفته تشکیل شود 12 .تیم در
این لیگ حضور دارند .با توجه به اینکه من هم رنگ  5دنیا را دارم.
احتماال در یک تیم خوب جای خواهم داشت.
 Á Áلیگ بوکس ایران کی شروع میشود؟

اینطور که میگویند چون اسپانسر نیست و پخش تلویزیونی
ن��دارد برگ��زار نمیش��ود .با آق��ای رویانیان مدیرعامل باش��گاه
پرسپولیس صحبت کرده بودند که من را هم مثل احسان حدادی
و بهداد سلیمی برای شرکت در لیگ جذب کند اما فعال که خبری
از این مسابقات نیست.

 Á Áلیگ بوکس هم که هرس�ال با ج�ار و جنجال و درگیری
برگزارمیشود.

بله ،متاسفانه اصال کیفیت ندارد .شخصیت ورزشکار زیر سوال
میرود.
 Á Áپشتوانه بوکس ایران را چطور میبینی؟

خوش��بختانه خوب اس��ت .نفرات خوبی در اردوی تیم ملی
جوانانهستند.
 Á Áتمریناتت را شروع کردی؟

فعال نه

 Á Áاولین مسابقهای که پیش رو داری چیست؟

مسابقات قهرمانی کشوری که اواخر این ماه برگزار میشود.

هفته ده��م مس��ابقات لیگبرتر از ام��روز آغاز
میشود و رقابت در صدر جدول همچنان با فشردگی
کمسابقهای ادامه پیدا میکند .نفت تهران برای ادامه
صدرنشینی مقابل تیم بدون سرمربی «گهرزاگرس»
به میدان م��یرود؛ گهری که پس از جدایی مهدی
تارتار و شکست سنگین در تبریز ،روزهای خوبی را
پشتسر نمیگذارد .در این شرایط به نظر میرسد
شاگردان ابراهیمزاده کار خیلی سختی برای پیروزی
در این بازی خارج از خانه و حفظ صدرنشینی نداشته
باشند .مگر اینکه گهریها مقابل تماشاگرانشان که
در کرج هم آنها را تنها نمیگذارند ،کار بزرگی انجام
دهند.
نخستین مسابقه پیکان با مدیرعامل جدید امروز
در حالی در ورزش��گاه تختی انجام میشود که این
بازی را میتوان نبرد موفقترین مربیان فصل گذشته
لیگ دانس��ت؛ ویسی به همراه بازیکنان گمنام صبا
آسیایی ش��د و نفت تهران با هدایت فرکی یکی از
شگفتیسازان لیگ یازدهم بود .پیکان پس از چهار
پیروزی متوالی ،هفته پیش برابر سایپا تن به شکست
داد و در این مس��ابقه به فکر جبران آن باخت است.
در سوی دیگر شاگردان اهوازی فرکی هم پس از پنج
هفته ناکامی ،در بازی پیشین خود ملوان را شکست
دادن��د و تا حدودی از بحران خارج ش��دند اما برای
سروسامان دادن به وضعیت خود به کسب سه امتیاز
از ورزش��گاه تختی نیاز دارند .فرکی درباره رویارویی
با پیکان گفت« :در حال حاضر از نظر روحی-روانی
شرایط بهتری داریم و کیفیتمان هم در بازی خیلی
بیش��تر شده اس��ت .ما فردا با تیمی بازی داریم که
مجموعهای از بازیکنان فصلهای گذش��ته فوالد و
نفت تهران و همچنین چند بازیکن دستهاولی است.
آنها نشان دادند که تیم هماهنگ و خوبی هستند.
کادر فنی خوبی هم در پیکان کار میکند که ویسی
قبال شایستگیهای خود را در صبا نشان داده است.
ما آمدهایم که در خان��ه پیکان به اهدافی که داریم
دس��ت پیدا کنیم .امیدوارم که یک ب��ازی زیبا را از
دو تیم ش��اهد باشیم و هر تیمی که شایسته است،
پیروز میدان باش��د ».ویسی هم درباره تقابل با تیم
دوران بازیاش گفت :هر دو تیم برای برنده ش��دن
گام به زمین میگذارند .پیکان در بازیهای گذشته
روند قابل قبولی داشته و من از شرایط تیمام راضیام.
محروم��ی برای این بازی نداری��م ،اما چهار بازیکن
مصدوم به نامهای میرشفیعیان ،طاهری ،ساالرخانی
و دیوساالر داریم که به این بازی نمیرسند .یکی از
خوبیهای این بازی برای ما این اس��ت که شناخت
بس��یار زیادی از فوالد داریم .خودم من چند س��ال
در فوالد بودهام و چهار ،پنج بازیکنمان هم س��ابقه
ب��ازی در فوالد را دارند .این موضوع کار ما را در این
بازی راحتتر میکند و میتوانیم تفکرات دفاعی و
تهاجمی خود را به ش��یوه بهتری انجام دهیم ».در
یکی دیگر از بازیهای امروز فجرسپاس��ی ش��یراز
با تراکتورس��ازی تبریز ب��ازی دارد .پیرترین مربی
ایران��ی لیگ که در دو تقابل گذش��تهاش با مربیان
پرتغالی لیگ صددرصد موفق بود؛ (پیروزی  3بر 2
بر پرس��پولیس با هدایت مانوئل ژوزه و برتری  2بر
صفر مقابل صنعت نفت آبادان با هدایت خوزه کاستا)
امروز در اندیشه مغلوب کردن سومین مربی پرتغالی
لیگ اس��ت تا با ثبت رکوردی جالب برای خود ،به
جمع چهار تیم باالی ج��دول بازگردد .در این بین
تراکتورسازان پس از پیروزی پرگل هفته پیش برابر
گهر دورود ،نمیخواهند بدون امتیاز شیراز را ترک
کنن��د .در دیگر بازی مهم امروز صنعت نفت آبادان
میزبان استقالل تهران است .شاید بازی با استقالل
آخرین فرصت برای کاستای پرتغالی باشد .این مربی
که در هفتههای گذشته تیغ تیز برکناری را باالی سر
خودش میدید ،در صورت شکست دادن استقالل با
قلعهنویی جایگاهش را روی نیمکت آبادانیها حفظ
میکند اما در صورت باخت ،شاید وداع تلخی با لیگ
داشته باشد .در نقطه مقابل استقاللیها هم شرایط
خوبی ندارند و برای نج��ات از بحران روزهای اخیر
و ش��عارهای اعتراضآمیز «مجیدی -مجیدی» دل
به پیروزی در آبادان دوختهاند .باید دید آبیپوش��ان
تهرانی که یکی از ضعیفترین خط حملههای لیگ
دوازدهم را در اختیار دارند ،برابر یکی از ضعیفترین
خط دفاعهای لیگ موفق میشوند .با تصمیم سازمان
لیگ بازی مس کرمان -راهآهن در این روز لغو ش��د
و چهار بازی هم پنجش��نبه برگزار میشود .برنامه
دیدارهای هفته دهم لیگبرتر به شرح زیر است:
چهارشنبه 91/7/5 -

گهرزاگ��رس -نف��ت تهران ،س��اعت ،17:15
ورزشگاه انقالب کرج
مس کرمان -راهآهن ،ساعت  ،17:15ورزشگاه
امامعلی(ع) کرمان (لغو شد)
پیکان تهران -فوالد خوزستان ،ساعت ،17:15
ورزشگاه تختی تهران
فجرسپاسی شیراز -تراکتورسازی تبریز ،ساعت
 ،17:15ورزشگاه دستغیب شیراز
صنعت نفت آبادان -اس��تقالل تهران ،ساعت
 ،18:30ورزشگاه تختی آبادان
پنجشنبه 91/7/6 -

ذوبآهن اصفهان  -س��ایپای البرز ،س��اعت
 ،17:15ورزشگاه فوالدشهر اصفهان
صبای ق��م -داماش گیالن ،س��اعت ،17:15
ورزشگاه یادگار امام(ره) قم
ملوان بندرانزلی -س��پاهان اصفهان ،س��اعت
 ،17:25ورزشگاه تختی بندرانزلی
پرس��پولیس -آلومینیوم هرمزگان ،س��اعت
 ،18:30ورزشگاه آزادی تهران

