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عزيزيخادم:مشکلاقامتکيروشحلشده
رونالدو:فالکائوخريديفوقالعادهبراييونايتداست
استيلي:بيشتروقتمصرفبحثمالکيتميشود،

نهمسائلفنی
رحمانرضاي�ی:میخواهمدستياراولکیروش

باشم
کفاش�يان:حقپخشندهندليگباش��گاهیرا

تعطيلمیکنيم

حرف تو حرف

باستينشوايناشتايگربهجايفليپالمبهعنوان
کاپيتانجديدتيممليآلمانبرگزيدهشد.

بنابراعالممهدیتاجبرایرقابتهایليگ
برت�رچهاردهمفوتبالاي�رانجمعايکصدو
شصتوچهارميلياردوهفتصدوچهلميليون

تومانهزينهشدهاست.
نايبرئي��ساولفدراس��يونفوتب��الاعالمکرد
مرتضیپورعلیگنجیاگرتاپاي��انامروزبهاردوی
تيمملیاميداضافهنش��ودتاپايانليگبرتراجازه

همراهیتيمفوتبالنفتتهرانرانخواهدداشت.
درحالیک�هق�رارب�وددي�دارتيمه�ای
پرسپوليسونفتمسجدس�ليمانازهفته
هش�تمليگبرترفوتبالس�اعت18برگزار
شودبادرخواستش�بکهسهسيماوباتوجه
بهبخشمسابقاتکشتیزمانبرگزاریاين

ديداربه19:45تغييريافت.
سيدمهديرحمتي،بهدليلبدهيمالياتياشاز

زمانحضورشدراستقاللممنوعالخروجشد.
مسئوالنباشگاهپرسپوليسدرنامهایبه
مسئوالنفدراس�يونخواس�تارپاکشدن

اخطاراشتباهعاليشاهدربازیباصباشدند.
اسپانسرپرسپوليسکهبهنظرميرسدابهامات
زياديدرموردنوعهمکاريخودبااينباشگاهوجود
دارد،نتوانستبارديگربهتعهداتخودعملکرده
وبازهمچکيکهموعدآنديروزبودروزگذش��ته

برگشتخورد.
دادستانکلالس�الوادورحکمدستگيری
11بازيکنتيمملیاينکشوررابهدليلتبانی

صادرکرد.
کريممقدمبنيانگذاررشتهفوتبالساحلیدرايران
بهعنوانس��رمربیجديدتيمملیفوتبالساحلی

کويتانتخابشد.
مراس�مبدرق�هکاروانورزش�یاي�رانبه
بازیه�ایآس�يايیعصرام�روزدرس�الن

همايشهایصداوسيمابرگزارمیشود.

مداد زرد

گ�روهورزش| تيممل��یواليبالايرانب��اپيروزی
مقتدرانهبرابرآمريکابهدومينبردخوددرمس��ابقات
قهرمانیجهاندس��تيافت.ملیپوش��انايرانبعداز
يکش��روعطوفانیدرآغازمسابقاتقهرمانیجهانو
پيروزیمقابلايتاليا،درگامدومازس��اعت15:30روز
گذشتهبرابرآمريکابهميدانرفتندوتوانستندقهرمان

ليگجهانی2014رابهزانودرآورند.
تيمملیواليبالايرانبانتيجه3ب��ر2وامتيازهای
25ب��ر25،23بر19،19ب��ر18،25بر25و17بر15
مقابلآمريکابهپيروزیرس��يد.واليب��الآمريکايکی
ازقدرتهایاينرش��تهورزش��یدرجهاناس��تکه
4مدالالمپي��کرانيزدرپروندهخ��وددارد.تيمملی
واليبالآمريکام��دالبرنزالمپيک1992بارس��لونارا
نيزدرگنجين��هافتخاراتخوددارد.اي��نتيم5مدال
ليگجهانیواليبالرانيزبهدس��تآوردهاستکهدو
مدالآندرس��الهای2008)ريودوژاني��رو(و2014
)فلورانس(خوشرنگترينبودهاس��ت.تي��مايرانبا
ترکيبسيدمحمدموسوی،اميرغفور،سعيدمعروف،
عادلغالمی،فرهادقائمیومجتبیميرزاجانپوروفرهاد
ظريفوباپيراهنقرمزکارراآغازکرد.شروععالیازتيم
ايرانوبازیتماشايینفراتکشورمانباعثشدست
اولکهدراواس��طآنامتيازاتنزديکدنبالمیشد،با
برتریتيمکشورمانبهپايانبرس��د.درستدومهم
بازيکنانايرانبهخوبیتوانستندفضاهایزمينخودی
راپوششدهند.دراينستامتيازاتزيادیبرایايران
ازرویس��رويسهابهدس��تآمد.کارهایترکيبیو

استفادهازتاکتيکپايپهمچنانبرایتيمايرانامتياز
میگرفتوگيمدومنيزبهسودبازيکنانباتعصبايران
بهاتمامرسيد.درستهایسوموچهارماماتيمآمريکا

کهدوستنداشتبازیراواگذارکندهجومیکارکرد.
ازطرفیبازيکن��انايراننيزبابدشانس��یهایزيادی
مواجهشدند.درايندوستآمريکايیهاهرچهدرتوان

داشتندگذاشتندوتوانستندبازیراازنظرگيمشماری
بهتساویبکشانند.ايراندرآغازستپنجمبارديگربه
بازیبرگشتوخيلیزوددوامتيازجلوافتاد.موسوی
تالشمیکردتابههرترتيبممکناسپکهایحريف
رادفاعکند.توپگيریهایعالیازظريفاجازهنمیداد
توپراحتدرزمينايرانبخوابد.س��رويستماشايی
قائمیودفاعرویتورعالیازموس��ویوغفورامتياز8
رابرایايرانبهارمغ��انآورد.ايراناختالفامتيازهای
خودرابهعدد3رس��اند.موسویامادراينمسابقههم
باغيرتخوديکتيرخالصرادرزمينحريفنشاند.
آمريکابااختالفدو،سهامتيازايرانراتعقيبمیکرد.
سرويسهاوآبشارتماشايیسيرارلیسرانجاماختالف
رابهعدديککاهشداد.اماخوداوسرويسخرابکرد
تاايران13بر11پيشباش��د.مهدویجایمعروفبه
ميدانرفت.ساندربازهماختالفراکاهشداد.معروف
بهميدانبرگش��ت.13بر13دوتيممس��اویشدند.
هيجانبهاوجخودرسيدهبود.سعيدمعروفجایخالی
انداختتاروحيهتيمآمريکاافتکند.تشکریسرويس
خرابکرد.14بر14دوتيممساویبودند.هيچيکاز
دوتيمسرتسليمشدننداشتند.15بر15کارمساوی
پيشمیرفت.پاسعالیمعروفواس��پکعبادیپور
ايرانراجلوانداخت.امتيازپايانیبهسودايرانرقمخورد
کهآمريکاويديوچکخواست.سرانجامايرانباامتياز
17بر15درستپنجمپيروزاينمسابقهشدوآمريکا
را3بر2شکستداد.ايراندربازیسومخودپنجشنبه

ساعت19بهمصاففرانسهمیرود.

گ�روهورزش|ديگ��ومارادونایافس��انهایبااه��دایپيراهن
آرژانتينبهرهبرآرژانتينیکاتوليکهایجهان،پيشزمينهبازی
بزرگدوستانهبهقصدترويجصلحرافراهمآورد.اووجمعیديگراز
ستارگانفوتبالجهانراهیواتيکانشدندوقبلازديداردوستانه
بهمنظورترويجصلحدرخاورميانهوغزهدرديدارباپاپفرانسيس
برايج��ادصلحیپايدارتأکيدکردند.بههمينمنظوربهخواس��ت
رهبرکاتوليکهایجهانکهاززانتیدرخواستکردهبوداينديدار
دوستانهبرایافزايشصلحدرمنطقهغزهبرگزارشود.درورزشگاه
اليمپيکویرم،2تيممتشکلاز50ستارهدعوتشدهفوتبالدنيابه
مصافهمرفتند.تاتامارتينووآرسنونگردرقالبمربيان2تيم،50
بازيکندعوتشدهبهاينبازیرابهترتيبوبرحسبعاليقبرای
تيمخودشانانتخابکردند.دربينبازيکناندعوتشده،انتخاب
باجوبودايیش��دهوزيدانمس��لمانکامالهدفمندبودوموسسه
خيريه»پوپی«کهبنيادخيريهایتأسيسشدهتوسطخاويرزانتی
وهمسرشدربوينوسآيرساستبهعنوانيکیاز2بانیاصلیاين

بازی)بانیديگر،آکادمیتأس��يسشدهتوسطپاپبود(بهمنظور
نزديککردنمذاهبب��هيکديگر،اينبازیراترتي��بداد.2تيم

موسومبه»پوپی«و»شوالس«کاپيتانهايیبهنامزانتیوبوفون
داشتند.دراينديدارمائوروايکاردی،مهاجمتيمزانتیهتتريک
کردتاتيمش6بر3رقيبراشکستدهد.شايدجذابتريننقطه
اينديدارهمکاریديگ��ومارادوناوروبرتوباجوباش��د.مارادونادر
اينديداريکپاسگلبرایروبرتوباجوفراهمکردتااين2س��تاره
روزهایگذشتهفوتبالجهانبارديگربدرخشند.مارادونابهعنوان
يکیازاولي��نافرادبهاينموضوعواکنشنش��انداد:»ازاينکهبه
دعوتپاپوبرایصلح،روزاولس��پتامبردرورزش��گاهرمحضور
يافتم،بسيارخوش��حالم.«اس��امیحاضرانبازیبهاينشرحبود:
بوف��ون،رانوکيا،پيرلو،گوآري��ن،پالوپ،ش��وچنکو،آرتتا،آنتونيو
محمد،ويدال،والدرام��ا،بنايون،حمد،توماس��ی،ترزگه،لوگانو،
ديگوسيمئونه،ايکاردی،آلوارس،کاريزو،کامبياسو،تيسونه،شلوتو،
ايتوربه،مسی،ماس��کرانو،ماکسیرودريگس،لدس��ما،ناگاتومو،
زامورانو،کوردوبا،روبرتوباجو،اتوئو،موسلرا،اينزاگی،هاينسه،تونی،
پودولسکی،اوزيل،لگروتاليه،ناينگوالن،رونالدينيو،مونتاری،امره.

پروندهاتهامبهسرمربیاستقاللبستهشد

هیچ کس سندی علیه قلعه نوعی ندارد
گ�روهورزش|ادعاهايیکهجوادنکونامچندی
پيشعليهاميرقلعهنوعیمطرحکرد،حاشيههای
زيادیرابههمراهداش��ت.نکون��امقلعهنوعیرابه
مس��ائلیمتهمکردکهمش��خصبودحرفهایاو
تبعاتس��نگينیبرایکاپيتانتيممل��یبههمراه
خواهدداشت.بهتبعيتازنکونامامابازيکنانديگری
نظيرمهدیرحمتی،ايمانموسویوحسينکعبی
نيزصحبتهايیدربارهاميرقلعهنوعیبرزبانآوردند
کههمينامرسببشدکميتهاخالقفدراسيونبه
ماجراورودکند.کميتهاخالقابتداازبازيکنانمذکور
دعوتکردتادرکميت��هاخالقحضورپيداکنندو
مستنداتخودرابهمسئوالناينکميتهارايهکنند.
تمامايناتفاقاترخدادوکعبی،رحمتیوموسوی
دربازههایزمانیمختلفبهفدراس��يونرفتند.با
وجوداينکهبس��يارمنتظرهستندتاببينندحکم
کميتهاخالقبرایاميرقلعهنوعیواتهامهايیکه
بهویزدهشده،چيستاماازراهروهایفدراسيون
خبرمیرسدکههيچجريمهيامحروميتیدرانتظار
قلعهنوعینيست.شنيدههادراينخصوصحکايت
ازآنداردکهمهدیرحمتیدرکميتهاخالقعنوان
کردههيچصحبتیدرب��ارهقلعهنوعیانجامندادهو
فقطدربارهباش��گاهاس��تقاللصحبتکردهاست.
اينبهمنزلهآناس��تکهرحمتیحرفهايشدر
قبالقلعهنوعیرادرکميتهاخ��القتکذيبکرده
است.ايمانموس��ویهمبدوناينکهسندیبابت
حرفهايشداشتهباشد،گفتهازسویبرخیافراد
تحريکش��دهتابرخیحرفهارابرزب��انبياوردو
حسينکعبینيزبابتهيچکدامازصحبتهايش
مستندیارايهندادهاست.دراينشرايطمسئوالن
کميتهاخالقروزگذشتهازساعت15درفدراسيون
جلسهایرادرفدراسيونبرگزارکردندورأیپرونده
قلعهنوعیراصادرکردهاندامااينرأیفعالدرکشوی
معروفمه��دیمحمدنبی،دبيرکلفدراس��يون
فوتبالبايگانیمیش��ودتاهروقتاوصالحبداند،

رسانهایاشکند.
عليپور:سندیعليهقلعهنوعینداريم

حجتاالسالمعليرضاعليپور،دبيرکميتهاخالق
دراينخصوصبه»شهروند«میگويد:»مااظهارات
همهعزيزانراشنيدهايم.واقعيتايناستکهدرباره
مسائلمربوطبهقلعهنوعیسندیوجودنداردکه
بتوانيمبهآناستنادکنيم.مابارهابهآقایقلعهنوعی
بابتدوس��تینزديکبا»م.ع«هش��داردادهايمو
اميدواريمدرآيندهاينمس��ألهرفعورجوعشود.با
اينحالبعيدمیدانممحروميتیش��املايش��ان
ش��ود.«ویدربارهزماناعالمحکماميرقلعهنوعی
میافزاي��د:»مندرجلس��هامروز)دي��روز(حضور
پيدانکردمونمیدانمچهاتفاقاتیرخدادهاستاما
چيزیکهمعلوماستحکمصادرشدههروقتنبی

صالحبداند،اعالممیشود.«
کاربریمسکونیيااتفاقاتپشتپرده؟

باشگاه استقالل پلمب شد!
گروهورزش|س��اختماندوباش��گاهاستقالل
وپرس��پوليسدرزمانرياس��تمحمددادکاندر
فدراس��يونفوتبالخريداریودراختي��ارايندو
باش��گاهقراردادهش��د.کاربریايندوس��اختمان
مسکونیاس��توحاالبهنظرمیرسداينموضوع
برایآنهامشکالتیبهوجودآوردهاست.روزگذشته
خبریعجيبمخابرهشدوآنهمپلمبساختمان
باشگاهاس��تقاللتوسطش��هرداریبود.ايناتفاق
البتهباوساطتبرخیمسئوالنموضوعموقتاحل
شدهاستولیبرخیشواهدنشانمیدهدکهدليل
اصلیپلمبساختمانباش��گاهايننيست؛چراکه
اگراينطورباشدچراساختمانباشگاهپرسپوليس
چنينسرنوشتیراتجربهنکرده؟همينامرماجرارا
واردفازجديدیمیکند،اگراختالفبرسرکاربری
باش��دباتوجهبهاينکهزيربنایباش��گاهاستقالل
600متراس��ت،ب��اپرداختمت��ریيکميليون
تومان)600ميليونتومان(بهراحتیمیش��وداين
مش��کلراحلکرد.مبلغیکهبهاندازهقرارداديک
بازيکنهمنمیشوداماش��ايددرپشتپردهاتفاق

ديگریرخدادهکههنوزرونشدهاست.

تکرارفينالجامجهانیدردوسلدورف

آلمان - آرژانتین، بدون مسی
گ�روهورزش| تيمهایملیآلم��انوآرژانتين
ازس��اعت23:15امش��بديداریدوستانهراباهم
برگزارمیکنند.ايندوتي��مدرحالیبرایاولينبار
بعدازفين��الدراماتيکجامجهان��ی2014مقابل
يکديگربهميدانمیروندکهتصويرتشکيلدهنده
آخرينسکانسبازینهايیورزشگاهماراکانااينبار
درميدانحضورندارد؛ليونلمسی.مردسالسابق
فوتبالدنيادربازیابتدایهفتهبارسلوناباويارئال
دچارآسيبعضالنیشدوبهگفتهپزشکبارسلونا
بهاس��تراحتیچندروزهنيازدارد.البتهمسیتنها
غاي��بآرژانتيندراولينتجربهرس��میمربيگری
تاتامارتينوروینيمکتآلبیسلستهنيست.بازی
ورزشگاهدوس��لدورفآلمانغايبانديگریمانند
ماکس��یرودريگس،رودريگوپاالسيوواسکوئيل
گارایآس��يبديدهراهمدارداماآلمانتنهااوزيل
رادراختيارندارد.قهرمانجهانروزيکش��نبهدر
اولينبازیمقدماتیيورو2016درسيگنالايدونا
پارکبهمصافاسکاتلندمیروداماآياباخالناشی
ازکنارهگيریکاپيتانالم،کلوزهومرتس��اکرکنار
میآيد؟جواببيرهوف،مديرتيمملیآلمانمثبت
است:»ماهميشهخيلیخوبباشرايطخاصپس
ازتورنمنته��ایبزرگکنارآمدهاي��مواينبارهم

قاعدهمانرارعايتمیکنيم.«

هديهاسطورهفوتبالبهرهبرکاتوليکهایجهان

مارادونا و باجو برای صلح، گل کاشتند
حاشيه

توپ و تور

درگيریلفظیاميدنوروزیباگودرزی

آقای وزیر! این جا دانشگاه نیست
گروهورزش|محمودگ��ودرزی،وزيرورزشکه
درآستانهمسابقاتجهانیکشتیعصردوشنبهدر
تمرينتيمهایملیحاضرشدهبودتابهملیپوشان
روحيهبده��د،هيچپاداشياهدي��هایهمراهخود
نبردهبودتاباواکنشکشتیگيرانروبهروشود.در
اينميانگودرزیبهشوخیبهکشتیگيراناعالم
کردکهپولنداريموهرچههس��تبرويد،برداريد.
اينصحبتهایوزيرخش��مکش��تیگيرانرابه
همراهداشتودرنهايتاميدنوروزیبهنمايندگی
ازکش��تیگيرانصحبتهايیراخط��اببهوزير
بيانکرد:»ش��ماکهمیتوانيدظرفيکس��اعت،
30ميلياردبرایاستقاللوپرسپوليسجورکنيد
چطورنمیتوانيدبدهیکش��تیگيرانرابدهيد؟«
حملهکالم��ینوروزیب��هوزي��رورزشباواکنش
گودرزیروبهروشد:»دوستندارمکسیوظايفمرا
بهمنگوشزدکند.اصالشماکههستیکهاينطور
حرفمیزنی؟«اماجوابنوروزی:»مناميدنوروزی
هس��تم،قهرمانالمپيک.اينجادانش��گاهنيست،
اينجاورزشاست.اگرنمیتوانستيدکارکنيدچرا
آمديد؟«وزيربعدازصحبتهاینوروزیباناراحتی

تمرينکشتیگيرانراترککرد.

آسمانخراشهابهدنبالدومينبردتاريخ

ایران- مصر، جدالی برای اعاده حیثیت
گروهورزش| تيمملیبسکتبالکشورمانبعداز
پذيرش3شکستمتوالیدررقابتهایجامجهانی
اينرشته،امروزبهديدارمصرمیرود.نمايندهآفريقا
ش��ايدتنهارقيبیدراينگروهبرایايرانمحسوب
میش��دکهازابتدابچيروويچرویپيروزیدراين
ديدارحس��اببازکردهبودالبتهاي��رانباتوجهبه
شکستهایقبلیش��انسکمیبرایصعوددارد
امابرایتشريفاتینبودنديدارپايانیمقابلفرانسه
آسمانخراشهایکشورمانمحکومبهبرددربازی
امروزهستندکهدرصورتتحققاينامردومينبرد
تاريخبسکتبالايراندرجامجهانیرقممیخورد.
تيمايرانکهش��انسزيادیبرایصع��ودندارد،در
اينديدارمیتواندازحيثيتخوددفاعکند.حامد
حدادیکهباکسب29امتياز،امتيازآورترينبازيکن
روزسومجامجهانیبود،اميداصلیبچيروويچبرای

رقابتامروزاست.

گ�روهورزش| تيمملیشمش��يربازی
کش��ورمانکهدربازيهایآسيايیگوانگژو
نتوانستبهمدالیدس��تپيداکند،دراين
دورهبسيارپراميدترخودشرابرایمسابقات
اينچئونآمادهمیکند.رئيسفدراسيونشمشيربازیشايدازمعدود
رؤسايیباشدکهورزشکاراناينرشتهرامحکومبهمدالآوریمیداند.
شمش��يربازیپيشازانقالبيکیازپرمدالترينرشتههایايراندر
بازیهایآسيايیبودهوآخرينمدالهايشدراينرقابتهابهبازيهای
آس��يايی2006دوحهبازمیگرددکه3برنزکسبکردهاست.حال
بايدديدرنگمدالهایشمشيربازاندرايندورهچهخواهدبودوآيا

انتظاراتبرآوردهمیشودياخير.
8شمشيرطاليیدرغياببانوان

مجتبیعابدينی،محمدرهبری،علیپاکدامن،فرزادباهرارسباران،
محمدرضايی،علیيعقوبيان،س��يدصادقعابدیوطاهرعاش��وری
8شمشيربازاعزامیبهبازيهایآسيايیاينچئونهستند.ايراندر2
اسلحهسابرواپهدراينرقابتهاشرکتمیکندکهشمشيربازانبخش
سابربسيارپراميدترهستندوانتظارمدالطالهمازآنهامیرودامابا
اينکهفدراس��يونتمهيداتالزمبرایاعزامبانوانراهمفراهمآورده
بود،دردقيقه90ازاعزامآنهاپشيمانشدکهطبقمعمولدليلچنين

امرینااميدیبرایکسبمدالعنوانشدهاست.
بهياد40سالقبل

شمشيربازیايراندرسالهایدوريکیازقطبهایاينرشتهدر
دنيامحسوبمیشدامابعدازانقالبتاسالهاعالقهایبرایاحيایاين
رشتهوجودنداشت؛بااينوجودحدوديکدههاستبسيارحرفهایتر
بهشمشيربازاننگاهمیشود.بازیهایآس��يايی2006دوحهنقطه

عطفیبرایاينرشتهبودکه3برنزبهارمغانآمدامادرسال2010با
اينکهانتظارزيادیازورزشکاراناينرشتهمیرفت،شمشيربازانحتی
يکمدالهمکسبنکردندتافدراسيونفشارزيادیرامتحملشود.

باقرزاده:قهرمانالمپيکهمازمامیترسد
فضلاهللباقرزاده،رئيسفدراسيونشمشيربازیدربارهشرايطملی
پوشاناينرشتهدرآس��تانهبازيهایآس��يايی2014به»شهروند«
میگويد:»مراحلپايانیاردوهارامیگذرانيم.هماکنونتيمسابرباتيم
اوکراينکهنايبقهرمانجهانهستند،درتهرانتمرينمشترکبرگزار
میکنند.هفتهگذشتهنيزلهستانیهادرايرانبودندکهسطحشمشير
بازیشانبس��يارباالس��ت.باوضعيتیکهمندرميانورزشکارانمان
میبينم،ش��انسمدالآوریشانبهويژهدراسلحهس��ابررابسيارباال
میدانم.کره،ژاپنوچينهر3س��ابقهقهرمانیدرالمپيکوجهانرا
دارندودرواقعسطحاينمس��ابقاتبارقابتهایجهانیزيادمتفاوت

نيست.«
ویهمچنينمیافزايد:»البتهشمش��يربازانمانيزدرس��الهای
اخيررشدبس��ياریداش��تهاندوجزورنکينگهایبرترآسياوجهان
هستند.بهجرأتمیتوانمبگويمکهنمايندگانکرهجنوبی،قهرمان
المپيک2012ازشمشيربازانمامیترس��ندزيراپيشرفتبسياری

داشتهايم.«

انتظاررئيسفدراسيونازشمشيربازان
اسلحههایایرانیطالییمیشوند؟

شاگردانکواچ،انتقامليگجهانیراازآمريکاگرفتند

دنیا، مقهور قدرت والیبال ایران

گ�روهورزش| وقت��یبازيکنانخاط��یدرپرونده
کارتهایمعافيتجعلیبعدازگذش��ت3،2هفتهاز
بازیه��ایليگدرترکيبتيمهايش��انقرارگرفتند،
خيلیهاگمانکردندکهاينمس��ألهني��زمانندتمام
اتفاقاتعجيبوغريبفوتبالايرانباکدخدامنش��ی
حلش��دهوهيچاتفاقیب��رایبازيکن��انمتخلفرخ
نخواهدداد.دراينمدتباش��گاههاوخ��ودبازيکنان
خاطیمدامازحلشدنمشکلشانسخنگفتندوديگر
همگاندرش��رففراموشکردنقص��هبودند.حاالاما
ماجراواردفازجديدیشدهاست.مسالهایکهمیتواند
فوتبالايرانرادرآستانهيکاتفاقنادرقراردهد.شايد

تغييردرنتايجبازیهایليگبرتر!
35بازيکننهايی

ازس��ازماننظاموظيفهخبرمیرس��دپسازبررسی
کارتهایپايانخدم��تيامعافيتتمامبازيکنانليگ
برتریودستهاولیکارت35بازيکنمشکلداربودهاست
کهدراينبيننامهایمعروفیهمبهچش��ممیخورند؛
درليستجديدعالوهبربازيکنانقبلینفراتجديدی
هموجوددارندکهازجملهآنهامیتوانبهمهردادپوالدی،

شجاعخليلزادهواحمدجمشيدياناشارهکرد.
احضارمتخلفان

بابهدس��تآمدنليس��ت35نفرهنهايیمتخلفان
کارته��ایمعافي��تجعل��ی،اي��نبازيکن��انبرای
مشخصشدنتکليفشاناحضارشدهاندتابهسئواالت
مس��ئوالننظاموظيفهجواببدهندودرصورتعدم
حضورآنهامستقيمابايدشبهس��ربازیبروند.جالب
اس��تبدانيدکهدرليس��تبازيکناناحضارش��دهدو
بازيکنیکهمعافيتشانقطعنخاعونابينايیهماست،

نامشانديدهمیشود!
احتمالتغييردرنتايجليگبرتر

امادرميانتمامهياهوهااينماجرايکاتفاقمهمرخ
دادهکهممکناستفوتبالايرانراتحتتأثيرقراردهد.
بازيکنانخاطیکهبرایتيمهایليگبرتریشانبازی

کردهاند،شايدکاردستاينتيمهابدهند.اينبازيکنان
بدونهماهنگیباسازماننظاموظيفهبازیکردهاندو
فقطباسازمانليگدراينخصوصهماهنگکردهاند.
موضوعیکهس��ازمانليگحاالاززيربارمسئوليتش
شانهخالیمیکندوانگشتاتهامرابهسویباشگاهها
سوقمیدهد.اينيعنیدرصورتیکهتخلفبازيکنان
محرزشود،نتيجهبازیهايیکهآنهابهميدانرفتهاند،
3برصفربهضررتيمشانمیشود.تيمهایپرسپوليس،
سپاهانوفوالدمهمترينتيمهايیهستندکهممکن

استازاينبابتمتضررشوند.
بهروان:مسئوليتبازیکردنخاطيانبا

باشگاههااست
غالمرضابهروان،عضوهيأترئيسس��ازمانليگو
مسئولبرگزاریمسابقاتباتأييدخبرباالدربارهتغيير

درنتايجبازیهایليگبرت��رمیگويد:»اينبازيکنان
بامسئوليتخودشانوباش��گاهبازیکردهاندوبعداز
مشخصش��دنوضعکارتپايانخدمتدرموردآنها
تصميمگيریخواهدشد.تغييردرنتايجبازیهاموضوع
محتملیاستاماکميتهانضباطیبايددراينخصوص

تصميمگيریکند.«
حسنزاده:شکايتکنندتابررسیکنيم

باربطدادنماجرایکارته��ایمعافيتجعلیبه
کميتهانضباطیفدراس��يونفوتبال،ايننهادبايددر
صورتمحرزشدنتخلفبازيکناندربارهتغييردرنتايج
بازیهاتصميمگيریکند.البتهاسماعيلحسنزاده،
رئيسکميتهانضباطیمواردقانونیرادراينخصوصبه
»شهروند«بيانمیکند:»طبققانونکميتهانضباطی
بايدبهشکاياترسيدگیکند.اگربامحرزشدنتخلف
برخیبازيکنان،باشگاههایحريفبهحضوراينبازيکن
درترکيبتيماعتراضکنند،آنوقتمیتوانيمپرونده
تش��کيلدادهوموضوعرابررسیکنيم.اگرشکايتیاز
سویباشگاههایحريفانجامنشود،نمیتوانيمبحثی

راپيگيریکنيم.«

گزارش»شهروند«ازدردسرهایجديدکارتهایمعافيتجعلیفوتباليستها

باخت3برصفر،جریمهتیمهاییکهسرباز،بازیدادهاند!
حسنزادهدرگفتوگوبا»شهروند«:شکايتکنندتاپيگيریکنيم

كنار زمين

رقابت

ذره بين

سرويسودريافتاول،داليلبرتریايران
درششمينرويارويیواليبالايرانو
آمريکاماتوانس��تيمبهدومينبردخود
آنهمدرمسابقاتمهمیمثلقهرمانی
جهانبرس��يم.س��رويسهایپرشیبا
س��رعتباالوداش��تنبازيکنانیمثل
اندرسون،الکساندرولیجزونقاطقوتآمريکاستکهچندماهقبلباعثقهرمانیآنهادرليگ
جهانیشد.ايراندر2ستنخستباسرويسهایسرعتبااليیکهبسيارعالیزدهشدوازسوی
ديگردريافتاولبسيارموفقازآمريکاپيشافتادوتوانستاين2سترابهسودخودبهپايان
برساند.نقاطقوتتيمدرتمامبازیهادقيقامیتواندهمين2فاکتوريعنیسرويسودريافتاول
خوبباشدزيراباتوجهبهداشتنپاسورمتفکریمثلسعيدمعروفکمتردفاعیمیتواندايران
رارویتورمتوقفکند.درستسومآمريکايیهاتغييرتاکتيکدادندواندرسونرابهپشتخط
بردند.اينتغييرتاکتيکباعثشدايرانبهدليلعدمشناختازتيمحريفضعيفترازستهای
قبلیکارکندوبااختالفزيادینيزشکستبخورد.اينتاکتيکتوسطکادرفنیايرانشناسايی
شدوماستچهارمراخوبآغازکرديماماآمريکايیهادراينستواقعاخوبسرويسزدندوبا
اينحربهبازیراازماگرفتند.درستپنجمواقعاهر2تيمعالیبودنداماايرانبااستفادهازخطای
تيمحريف،آمريکارامقهورقدرتخودکرد.آمريکاحتیدردفاعوحملهدرآمارموفقترازمابود

امابهدليلسرويسهایعالیمااينپيروزیغرورآفرينبهدستآمد.

ناصر شهنازی
پیشکسوت والیبال
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