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حاشيه
درگیری لفظی امید نوروزی با گودرزی

آقای وزیر! اینجا دانشگاه نیست
گروه ورزش| محمود گ��ودرزی ،وزیر ورزش که
در آستانه مسابقات جهانی کشتی عصر دوشنبه در
تمرین تیمهای ملی حاضر شده بود تا به ملیپوشان
روحیه بده��د ،هیچ پاداش یا هدی��های همراه خود
نبرده بود تا با واکنش کشتیگیران روبهرو شود .در
این میان گودرزی به شوخی به کشتیگیران اعالم
کرد که پول نداریم و هر چه هس��ت بروید ،بردارید.
این صحبتهای وزیر خش��م کش��تیگیران را به
همراه داشت و در نهایت امید نوروزی به نمایندگی
از کش��تیگیران صحبتهایی را خط��اب به وزیر
بیان کرد« :ش��ما که میتوانید ظرف یکس��اعت،
30میلیارد برای استقالل و پرسپولیس جور کنید
چطور نمیتوانید بدهی کش��تیگیران را بدهید؟»
حمله کالم��ی نوروزی ب��ه وزی��ر ورزش با واکنش
گودرزی روبهرو شد« :دوست ندارم کسی وظایفم را
به من گوشزد کند .اصال شما که هستی که اینطور
حرفمیزنی؟»اماجوابنوروزی«:منامیدنوروزی
هس��تم ،قهرمان المپیک .اینجا دانش��گاه نیست،
اینجا ورزش است .اگر نمیتوانستید کار کنید چرا
آمدید؟» وزیر بعد از صحبتهای نوروزی با ناراحتی
تمرینکشتیگیرانراترککرد.

گ�روه ورزش| دیگ��و مارادونای افس��انهای با اه��دای پیراهن
آرژانتین به رهبر آرژانتینی کاتولیکهای جهان ،پیشزمینه بازی
بزرگ دوستانه به قصد ترویج صلح را فراهم آورد .او و جمعی دیگر از
ستارگان فوتبال جهان راهی واتیکان شدند و قبل از دیدار دوستانه
به منظور ترویج صلح در خاورمیانه و غزه در دیدار با پاپ فرانسیس
بر ایج��اد صلحی پایدار تأکید کردند .به همین منظور به خواس��ت
رهبر کاتولیکهای جهان که از زانتی درخواست کرده بود این دیدار
دوستانه برای افزایش صلح در منطقه غزه برگزار شود .در ورزشگاه
الیمپیکوی رم2 ،تیم متشکل از  50ستاره دعوت شده فوتبال دنیا به
مصاف هم رفتند .تاتا مارتینو و آرسن ونگر در قالب مربیان 2تیم50 ،
بازیکن دعوت شده به این بازی را به ترتیب و برحسب عالیق برای
تیم خودشان انتخاب کردند .در بین بازیکنان دعوت شده ،انتخاب
باجو بودایی ش��ده و زیدان مس��لمان کامال هدفمند بود و موسسه
خیریه «پوپی» که بنیاد خیریهای تأسیس شده توسط خاویر زانتی
و همسرش در بوینوسآیرس است بهعنوان یکی از  2بانی اصلی این

هدیه اسطوره فوتبال به رهبر کاتولیکهای جهان

مارادونا و باجو برای صلح ،گل کاشتند

بازی (بانی دیگر ،آکادمی تأس��یس شده توسط پاپ بود) به منظور
نزدیک کردن مذاهب ب��ه یکدیگر ،این بازی را ترتی��ب داد 2  .تیم

موسوم به «پوپی» و «شوالس» کاپیتانهايی به نام زانتی و بوفون
داشتند .در این دیدار مائورو ایکاردی ،مهاجم تیم زانتی هتتریک
کرد تا تیمش  6بر  3رقیب را شکست دهد .شاید جذابترین نقطه
این دیدار همکاری دیگ��و مارادونا و روبرتو باجو باش��د .مارادونا در
این دیدار یک پاس گل برای روبرتو باجو فراهم کرد تا این 2س��تاره
روزهای گذشته فوتبال جهان بار دیگر بدرخشند .مارادونا بهعنوان
یکی از اولی��ن افراد به این موضوع واکنش نش��ان داد« :از اینکه به
دعوت پاپ و برای صلح ،روز اول س��پتامبر در ورزش��گاه رم حضور
یافتم ،بسیار خوش��حالم ».اس��امی حاضران بازی به این شرح بود:
بوف��ون ،رانوکیا ،پیرلو ،گوآری��ن ،پالوپ ،ش��وچنکو ،آرتتا ،آنتونیو
محمد ،ویدال ،والدرام��ا ،بنایون  ،حمد ،توماس��ی ،ترزگه  ،لوگانو،
دیگوسیمئونه،ایکاردی،آلوارس،کاریزو،کامبیاسو،تیسونه،شلوتو،
ایتوربه ،مسی ،ماس��کرانو ،ماکسی رودریگس ،لدس��ما ،ناگاتومو،
زامورانو ،کوردوبا ،روبرتو باجو ،اتوئو ،موسلرا ،اینزاگی،هاینسه  ،تونی،
پودولسکی،اوزیل،لگروتالیه،ناینگوالن،رونالدینیو  ،مونتاری،امره.

ذرهبين
پرونده اتهام به سرمربی استقالل بسته شد

هیچکس سندی علیه قلعهنوعی ندارد

شاگردان کواچ ،انتقام لیگ جهانی را از آمریکا گرفتند

دنیا ،مقهور قدرت والیبال ایران

توپ و تور
آسمانخراشها به دنبال دومین برد تاریخ

كنار زمين
کاربری مسکونی یا اتفاقات پشت پرده؟

باشگاه استقالل پلمب شد!

گروه ورزش| س��اختمان دو باش��گاه استقالل
و پرس��پولیس در زمان ریاس��ت محمد دادکان در
فدراس��یون فوتبال خریداری و در اختی��ار این دو
باش��گاه قرار داده ش��د .کاربری این دو س��اختمان
مسکونی اس��ت و حاال به نظر میرسد این موضوع
برای آنها مشکالتی به وجود آورده است .روز گذشته
خبری عجیب مخابره شد و آن هم پلمب ساختمان
باشگاه اس��تقالل توسط ش��هرداری بود .این اتفاق
البته با وساطت برخی مسئوالن موضوع موقتا حل
شده است ولی برخی شواهد نشان میدهد که دلیل
اصلی پلمب ساختمان باش��گاه این نیست؛ چراکه
اگر اینطور باشد چرا ساختمان باشگاه پرسپولیس
چنین سرنوشتی را تجربه نکرده؟ همین امر ماجرا را
وارد فاز جدیدی میکند ،اگر اختالف بر سر کاربری
باش��د با توجه به اینکه زیربنای باش��گاه استقالل
 600متر اس��ت ،ب��ا پرداخت مت��ری یکمیلیون
تومان(600میلیون تومان) بهراحتی میش��ود این
مش��کل را حل کرد .مبلغی که به اندازه قرارداد یک
بازیکن هم نمیشود اما ش��اید در پشت پرده اتفاق
دیگری رخ داده که هنوز رو نشده است  .

رقابت
تکرار فینال جامجهانی در دوسلدورف

آلمان  -آرژانتین ،بدون مسی
گ�روه ورزش| تیمهای ملی آلم��ان و آرژانتین
از س��اعت  23:15امش��ب دیداری دوستانه را با هم
برگزار میکنند .این دو تی��م درحالی برای اولینبار
بعد از فین��ال دراماتیک جامجهان��ی  2014مقابل
یکدیگر به میدان میروند که تصویر تشکیلدهنده
آخرین سکانس بازی نهایی ورزشگاه ماراکانا این بار
در میدان حضور ندارد؛ لیونل مسی .مردسال سابق
فوتبال دنیا در بازی ابتدای هفته بارسلونا با ویارئال
دچار آسیب عضالنی شد و به گفته پزشک بارسلونا
به اس��تراحتی چندروزه نیاز دارد .البته مسی تنها
غای��ب آرژانتین در اولین تجربه رس��می مربیگری
تاتا مارتینو روی نیمکت آلبی سلسته نیست .بازی
ورزشگاه دوس��لدورف آلمان غایبان دیگری مانند
ماکس��ی رودریگس ،رودریگو پاالسیو و اسکوئیل
گارای آس��یبدیده را هم دارد اما آلمان تنها اوزیل
را در اختیار ندارد  .قهرمان جهان روز یکش��نبه در
اولین بازی مقدماتی یورو  2016در سیگنال ایدونا
پارک به مصاف اسکاتلند میرود اما آیا با خال ناشی
از کنارهگیری کاپیتان الم ،کلوزه و مرتس��اکر کنار
میآید؟ جواب بیرهوف ،مدیر تیمملی آلمان مثبت
است« :ما همیشه خیلی خوب با شرایط خاص پس
از تورنمنته��ای بزرگ کنار آمدهای��م و اینبار هم
قاعدهمانرارعایتمیکنیم».
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ایران-مصر،جدالیبرایاعادهحیثیت
گروه ورزش| تیمملی بسکتبال کشورمان بعد از
پذیرش 3شکست متوالی در رقابتهای جامجهانی
این رشته ،امروز به دیدار مصر میرود .نماینده آفریقا
ش��اید تنها رقیبی در این گروه برای ایران محسوب
میش��د که از ابتدا بچیروویچ روی پیروزی در این
دیدار حس��اب باز کرده بود البته ای��ران با توجه به
شکستهای قبلی ش��انس کمی برای صعود دارد
اما برای تشریفاتی نبودن دیدار پایانی مقابل فرانسه
آسمانخراشهای کشورمان محکوم به برد در بازی
امروز هستند که در صورت تحقق این امر دومین برد
تاریخ بسکتبال ایران در جامجهانی رقم میخورد.
تیم ایران که ش��انس زیادی برای صع��ود ندارد ،در
این دیدار میتواند از حیثیت خود دفاع کند .حامد
حدادیکهباکسب29امتیاز،امتیازآورترینبازیکن
روز سوم جامجهانی بود ،امید اصلی بچیروویچ برای
رقابتامروزاست.
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گ�روه ورزش| تیممل��ی والیبال ایران ب��ا پیروزی
مقتدرانه برابر آمریکا به دومین برد خود در مس��ابقات
قهرمانی جهان دس��ت یافت .ملیپوش��ان ایران بعد از
یک ش��روع طوفانی در آغاز مسابقات قهرمانی جهان و
پیروزی مقابل ایتالیا ،در گام دوم از س��اعت  15:30روز
گذشته برابر آمریکا به میدان رفتند و توانستند قهرمان
لیگ جهانی 2014را به زانو درآورند.
تیمملی والیبال ایران با نتیجه  3ب��ر  2و امتیازهای
 25ب��ر 25 ،23بر  19 ،19ب��ر  18 ،25بر  25و 17بر15
مقابل آمریکا به پیروزی رس��ید .والیب��ال آمریکا یکی
از قدرتهای این رش��ته ورزش��ی در جهان اس��ت که
 4مدال المپی��ک را نیز در پرونده خ��ود دارد .تیمملی
والیبال آمریکا م��دال برنز المپیک  1992بارس��لونا را
نیز در گنجین��ه افتخارات خود دارد .ای��ن تیم  5مدال
لیگ جهانی والیبال را نیز به دس��ت آورده است که دو
مدال آن در س��الهای ( 2008ریودوژانی��رو) و 2014
(فلورانس) خوشرنگترین بوده اس��ت  .تی��م ایران با
ترکیب سیدمحمد موسوی ،امیر غفور ،سعید معروف،
عادلغالمی،فرهادقائمیومجتبیمیرزاجانپوروفرهاد
ظریف و با پیراهن قرمز کار را آغاز کرد .شروع عالی از تیم
ایران و بازی تماشایی نفرات کشورمان باعث شد ست
اول که در اواس��ط آن امتیازات نزدیک دنبال میشد ،با
برتری تیم کشورمان به پایان برس��د  .در ست دوم هم
بازیکنانایرانبهخوبیتوانستندفضاهایزمینخودی
را پوشش دهند .در این ست امتیازات زیادی برای ایران
از روی س��رویسها به دس��ت آمد .کارهای ترکیبی و
گ�روه ورزش| وقت��ی بازیکنان خاط��ی در پرونده
کارتهای معافیت جعلی بعد از گذش��ت  3 ،2هفته از
بازیه��ای لیگ در ترکیب تیمهایش��ان قرار گرفتند،
خیلیها گمان کردند که این مس��أله نی��ز مانند تمام
اتفاقات عجیب و غریب فوتبال ایران با کدخدامنش��ی
حلش��ده و هیچ اتفاقی ب��رای بازیکن��ان متخلف رخ
نخواهد داد .در این مدت باش��گاهها و خ��ود بازیکنان
خاطیمدامازحلشدنمشکلشانسخنگفتندودیگر
همگان در ش��رف فراموشکردن قص��ه بودند .حاال اما
ماجرا وارد فاز جدیدی شده است .مسالهای  که میتواند
فوتبال ایران را در آستانه یک اتفاق نادر قرار دهد .شاید
تغییردرنتایجبازیهایلیگبرتر!
  35بازیکننهایی
از س��ازمان نظاموظیفه خبر میرس��د پس از بررسی
کارتهای پایان خدم��ت یا معافیت تمام بازیکنان لیگ
برتری و دسته اولی کارت 35بازیکن مشکلدار بوده است
که در این بین نامهای معروفی هم به چش��م میخورند؛
در لیست جدید عالوه بر بازیکنان قبلی نفرات جدیدی
هم وجود دارند که ازجمله آنها میتوان به مهرداد پوالدی،

سرویس و دریافت اول ،دالیل برتری ایران
در ششمین رویارویی والیبال ایران و
ناصرشهنازی آمریکا ما توانس��تیم به دومین برد خود
پیشکسوت والیبال آن هم در مسابقات مهمی مثل قهرمانی
جهان برس��یم .س��رویسهای پرشی با
س��رعت باال و داش��تن بازیکنانی مثل
اندرسون ،الکساندر و لی جزو نقاط قوت آمریکاست که چند ماه قبل باعث قهرمانی آنها در لیگ
جهانیشد.ایراندر 2ستنخستباسرویسهایسرعتباالییکهبسیارعالیزدهشدوازسوی
دیگر دریافت اول بسیار موفق از آمریکا پیش افتاد و توانست این  2ست را به سود خود به پایان
برساند.نقاطقوتتیمدرتمامبازیهادقیقامیتواندهمین 2فاکتور یعنیسرویسودریافتاول
خوب باشد زیرا با توجه به داشتن پاسور متفکری مثل سعيد معروف کمتر دفاعی میتواند ایران
را روی تور متوقف کند  .در ست سوم آمریکاییها تغییر تاکتیک دادند و اندرسون را به پشت خط
بردند.اینتغییرتاکتیکباعثشدایرانبهدلیلعدمشناختازتیمحریفضعیفترازستهای
قبلیکارکندوبااختالفزیادینیزشکستبخورد.اینتاکتیکتوسطکادرفنیایرانشناسایی
شد و ما ست چهارم را خوب آغاز کردیم اما آمریکاییها در این ست واقعا خوب سرویس زدند و با
اینحربه بازی را از ماگرفتند .در ست پنجم واقعاهر 2تیم عالیبودند اما ایران با استفاده از خطای
تیم حریف ،آمریکا را مقهور قدرت خود کرد .آمریکا حتی در دفاع و حمله در آمار موفقتر از ما بود
امابهدلیلسرویسهایعالیمااینپیروزیغرورآفرینبهدستآمد.
استفاده از تاکتیک پایپ همچنان برای تیم ایران امتیاز
میگرفت و گیم دوم نیز به سود بازیکنان باتعصب ایران
به اتمام رسید   .در ستهای سوم و چهارم اما تیم آمریکا

که دوست نداشت بازی را واگذار کند هجومی کار کرد.
از طرفی بازیکن��ان ایران نیز با بدشانس��یهای زیادی
مواجه شدند .در این دو ست آمریکاییها هرچه در توان

گزارش «شهروند» از دردسرهای جدید کارتهای معافیت جعلی فوتبالیستها

باخت3برصفر،جریمهتیمهاییکهسرباز،بازیدادهاند!
حسنزاده در گفتوگو با «شهروند» :شکایت کنند تا پیگیری کنیم

شجاعخلیلزادهواحمدجمشیدیاناشارهکرد  .
احضارمتخلفان
با بهدس��ت آمدن لیس��ت  35نفره نهایی متخلفان
کارته��ای معافی��ت جعل��ی ،ای��ن بازیکن��ان برای
مشخصشدن تکلیفشان احضار شدهاند تا به سئواالت
مس��ئوالن نظام وظیفه جواب بدهند و  در صورت عدم
حضور آنها مستقیما بایدش به س��ربازی بروند .جالب
اس��ت بدانید که در لیس��ت بازیکنان احضارش��ده دو
بازیکنی که معافیتشان قطع نخاع و نابینایی هم است،
نامشاندیدهمیشود!
احتمالتغییردرنتایجلیگبرتر
اما در میان تمام هیاهوها این ماجرا یک اتفاق مهم رخ
داده که ممکن است فوتبال ایران را تحتتأثیر قرار دهد.
بازیکنان خاطی که برای تیمهای لیگ برتریشان بازی

گ�روه ورزش| تیمملی شمش��یربازی
کش��ورمان که در بازیهای آسیایی گوانگژو
نتوانست به مدالی دس��ت پیدا کند ،در این
دوره بسیار پرامیدتر خودش را برای مسابقات
اینچئون آماده میکند   .رئیس فدراسیون شمشیربازی شاید از معدود
رؤسایی باشد که ورزشکاران این رشته را محکوم به مدالآوری میداند   .
شمش��یربازی پیش از انقالب یکی از پرمدالترین رشتههای ایران در
بازیهای آسیایی بوده و آخرین مدالهایش در این رقابتها به بازیهای
آس��یایی  2006دوحه بازمی گردد که  3برنز کسب کرده است .حال
باید دید رنگ مدالهای شمشیربازان در این دوره چه خواهد بود و آیا
انتظاراتبرآوردهمیشود یاخیر  .
8شمشیرطالییدرغیاببانوان
مجتبی عابدینی ،محمد رهبری ،علی پاکدامن ،فرزاد باهرارسباران،
محمد رضایی ،علی یعقوبیان ،س��یدصادق عابدی و طاهر عاش��وری
 8شمشیرباز اعزامی به بازیهای آسیایی اینچئون هستند .ایران در 2
اسلحهسابرواپهدراینرقابتهاشرکتمیکندکهشمشیربازانبخش
سابر بسیار پرامیدتر هستند و انتظار مدال طال هم از آنها میرود اما با
اینکه فدراس��یون تمهیدات الزم برای اعزام بانوان را هم فراهم آورده
بود ،در دقیقه 90ازاعزام آنها پشیمان شد کهطبق معمول دلیلچنین

کردهاند ،شاید کار دست این تیمها بدهند .این بازیکنان
بدون هماهنگی با سازمان نظاموظیفه بازی کردهاند و
فقط با سازمان لیگ در این خصوص هماهنگ کردهاند.
موضوعی که س��ازمان لیگ حاال از زیر بار مسئولیتش
شانه خالی میکند و انگشت اتهام را به سوی باشگاهها
سوق میدهد .این یعنی درصورتی که تخلف بازیکنان
محرز شود ،نتیجه بازیهایی که آنها به میدان رفتهاند،
 3برصفربهضررتیمشانمیشود.تیمهایپرسپولیس،
سپاهان و فوالد مهمترین تیمهایی هستند که ممکن
استازاینبابتمتضررشوند  .
بهروان:مسئولیتبازیکردنخاطیانبا
باشگاههااست
غالمرضا بهروان ،عضو هیأت رئیس س��ازمان لیگ و
مسئول برگزاری مسابقات با تأیید خبر باال درباره تغییر

انتظاررئیسفدراسیونازشمشیربازان

اسلحههای ایرانی طالیی میشوند؟

امریناامیدیبرایکسبمدالعنوانشدهاست   .
به یاد40سالقبل
شمشیربازی ایران در سالهای دور یکی از قطبهای این رشته در
دنیامحسوبمیشدامابعدازانقالبتاسالهاعالقهایبرایاحیایاین
رشته وجود نداشت؛ با این وجود حدود یکدهه است بسیار حرفهایتر
به شمشیربازان نگاه میشود .بازیهای آس��یایی  2006دوحه نقطه

داشتند گذاشتند و توانستند بازی را از نظر گیمشماری
به تساوی بکشانند  .ایران در آغاز ست پنجم بار دیگر به
بازی برگشت و خیلی زود دو امتیاز جلو افتاد .موسوی
تالش میکرد تا به هر ترتیب ممکن اسپکهای حریف
رادفاعکند.توپگیریهایعالیازظریفاجازهنمیداد
توپ راحت در زمین ایران بخوابد .س��رویس تماشایی
قائمی و دفاع روی تور عالی از موس��وی و غفور امتیاز 8
را برای ایران به ارمغ��ان آورد .ایران اختالف امتیازهای
خود را به عدد  3رس��اند .موسوی اما در این مسابقه هم
با غیرت خود یک تیر خالص را در زمین حریف نشاند.
آمریکا با اختالف دو ،سه امتیاز ایران را تعقیب میکرد.
سرویسها و آبشار تماشایی سیرارلی سرانجام اختالف
را به عدد یک کاهش داد .اما خود او سرویس خراب کرد
تا ایران  13بر  11پیش باش��د .مهدوی جای معروف به
میدان رفت .ساندر باز هم اختالف را کاهش داد .معروف
به میدان برگش��ت 13 .بر  13دو تیم مس��اوی شدند.
هیجانبهاوجخودرسیدهبود.سعیدمعروفجایخالی
انداختتاروحیهتیمآمریکاافتکند.تشکریسرویس
خراب کرد 14 .بر  14دو تیم مساوی بودند .هیچ یک از
دو تیم سر تسلیم شدن نداشتند 15 .بر  15کار مساوی
پیش میرفت .پاس عالی معروف و اس��پک عبادیپور
ایرانراجلوانداخت.امتیازپایانیبهسودایرانرقمخورد
که آمریکا ویدیوچک خواست .سرانجام ایران با امتیاز
 17بر  15در ست پنجم پیروز این مسابقه شد و آمریکا
را 3بر 2شکست داد .ایران در بازی سوم خود پنجشنبه
ساعت 19بهمصاففرانسهمیرود.
در نتایج بازیهای لیگ برت��ر میگوید« :این بازیکنان
با مسئولیت خودشان و باش��گاه بازی کردهاند و بعد از
مشخص ش��دن وضع کارت پایان خدمت در مورد آنها
تصمیمگیریخواهدشد.تغییردرنتایجبازیهاموضوع
محتملی است اما کمیته انضباطی باید در این خصوص
تصمیمگیریکند».
حسنزاده:شکایتکنندتابررسیکنیم
با ربط دادن ماجرای کارته��ای معافیت جعلی به
کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال ،این نهاد باید در
صورتمحرزشدنتخلفبازیکناندربارهتغییردرنتایج
بازیها تصمیمگیری کند .البته اسماعیل حسنزاده،
رئیسکمیتهانضباطیمواردقانونیرادراینخصوصبه
«شهروند» بیان میکند« :طبق قانون کمیته انضباطی
باید به شکایات رسیدگی کند .اگر با محرزشدن تخلف
برخیبازیکنان،باشگاههایحریفبهحضوراینبازیکن
در ترکیب تیم اعتراض کنند ،آنوقت میتوانیم پرونده
تش��کیل داده و موضوع را بررسی کنیم .اگر شکایتی از
سوی باشگاههای حریف انجام نشود ،نمیتوانیم بحثی
راپیگیریکنیم».

عطفی برای این رشته بود که  3برنز به ارمغان آمد اما درسال  2010با
اینکهانتظارزیادیازورزشکاراناینرشتهمیرفت،شمشیربازانحتی
یکمدالهمکسبنکردندتافدراسیونفشارزیادیرامتحملشود  .
باقرزاده  :قهرمانالمپیکهمازمامیترسد
فضلاهلل باقرزاده ،رئیس فدراسیون شمشیربازی درباره شرایط ملی
پوشان این رشته در آس��تانه بازیهای آس��یایی  2014به «شهروند»
میگوید«:مراحلپایانیاردوهارامیگذرانیم.هماکنونتیمسابرباتیم
اوکراینکهنایبقهرمانجهانهستند،درتهرانتمرینمشترکبرگزار
میکنند.هفتهگذشتهنیزلهستانیهادرایرانبودندکهسطحشمشیر
بازیشان بس��یار باالس��ت .با وضعیتیکه من در میان ورزشکارانمان
میبینم ،ش��انس مدالآوریشان بهویژه در اسلحه س��ابر را بسیار باال
میدانم .کره ،ژاپن و چین هر  3س��ابقه قهرمانی در المپیک و جهان را
دارند و درواقع سطح این مس��ابقات با رقابتهای جهانی زیاد متفاوت
نیست».
وی همچنین میافزاید« :البته شمش��یربازان ما نیز در س��الهای
اخیر رشد بس��یاری داش��تهاند و جزو رنکینگهای برتر آسیا و جهان
هستند .به جرأت میتوانم بگویم که نمایندگان کرهجنوبی ،قهرمان
المپیک  2012از شمشیربازان ما میترس��ند زیرا پیشرفت بسیاری
داشتهایم».

گ�روه ورزش| ادعاهایی که جواد نکونام چندی
پیش علیه امیر قلعهنوعی مطرح کرد ،حاشیههای
زیادی را به همراه داش��ت .نکون��ام قلعهنوعی را به
مس��ائلی متهم کرد که مش��خص بود حرفهای او
تبعات س��نگینی برای کاپیتان تیممل��ی به همراه
خواهدداشت.بهتبعیتازنکونامامابازیکناندیگری
نظیر مهدیرحمتی،ایمان موسویوحسینکعبی
نیزصحبتهاییدربارهامیرقلعهنوعیبرزبانآوردند
که همین امر سبب شد کمیته اخالق فدراسیون به
ماجراورودکند.کمیتهاخالقابتداازبازیکنانمذکور
دعوت کرد تا در کمیت��ه اخالق حضور پیدا کنند و
مستندات خود را به مسئوالن این کمیته ارایه کنند.
تمام این اتفاقات رخ داد و کعبی ،رحمتی و موسوی
در بازههای زمانی مختلف به فدراس��یون رفتند .با
وجود اینکه بس��یار منتظر هستند تا ببینند حکم
کمیته اخالق برای امیر قلعهنوعی و اتهامهایی که
به وی زده شده ،چیست اما از راهروهای فدراسیون
خبرمیرسدکههیچجریمه یامحرومیتیدرانتظار
قلعهنوعینیست  .شنیدههادراینخصوصحکایت
از آن دارد که مهدی رحمتی در کمیته اخالق عنوان
کرده هیچ صحبتی درب��اره قلعهنوعی انجام نداده و
فقط درباره باش��گاه اس��تقالل صحبت کرده است.
این به منزله آن اس��ت که رحمتی حرفهایش در
قبال قلعهنوعی را در کمیته اخ�لاق تکذیب کرده
است .ایمان موس��وی هم بدون اینکه سندی بابت
حرفهایش داشته باشد ،گفته از سوی برخی افراد
تحریک ش��ده تا برخی حرفها را بر زب��ان بیاورد و
حسین کعبی نیز بابت هیچکدام از صحبتهایش
مستندی ارایه نداده است  .در این شرایط مسئوالن
کمیته اخالق روز گذشته از ساعت 15در فدراسیون
جلسهای را در فدراسیون برگزار کردند و رأی پرونده
قلعهنوعیراصادرکردهاندامااینرأیفعالدرکشوی
معروف مه��دی محمدنبی ،دبیرکل فدراس��یون
فوتبال بایگانی میش��ود تا هر وقت او صالح بداند،
رسانهایاشکند.
علیپور:سندیعلیهقلعهنوعینداریم
حجتاالسالم علیرضا علیپور ،دبیر کمیته اخالق
در این خصوص به «شهروند» میگوید« :ما اظهارات
همهعزیزانراشنیدهایم.واقعیتایناستکهدرباره
مسائل مربوط به قلعهنوعی سندی وجود ندارد که
بتوانیم به آن استناد کنیم .ما بارها به آقای قلعهنوعی
بابت دوس��تی نزدیک با «م .ع» هش��دار دادهایم و
امیدواریم در آینده این مس��أله رفع و رجوع شود .با
این حال بعید میدانم محرومیتی ش��امل ایش��ان
ش��ود ».وی درباره زمان اعالم حکم امیر قلعهنوعی
میافزای��د« :من در جلس��ه امروز (دی��روز) حضور
پیدا نکردم و نمیدانم چه اتفاقاتی رخ داده است اما
چیزی که معلوم است حکم صادرشده هر وقت نبی
صالحبداند،اعالممیشود».
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برت�ر چهاردهم فوتبال ای�ران جمعا یکصد و
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   نايبرئی��س اول فدراس��یون فوتب��ال اعالم کرد
مرتضی پورعلیگنجی اگر تا پای��ان امروز به اردوی
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همراهیتیمفوتبالنفتتهرانرانخواهدداشت.
   درحالیک�ه ق�رار ب�ود دی�دار تیمه�ای
پرسپولیس و نفت مسجدس�لیمان از هفته
هش�تم لیگ برتر فوتبال س�اعت  18برگزار
شود با درخواست ش�بکه سه سیما و با توجه
به بخش مسابقات کشتی زمان برگزاری این
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   اسپانسر پرسپوليس که به نظر مي رسد ابهامات
زيادي در مورد نوع همکاري خود با اين باشگاه وجود
دارد ،نتوانست بار ديگر به تعهدات خود عمل کرده
و باز هم چکي كه موعد آن ديروز بود روز گذش��ته
برگشتخورد.
   دادستان کل الس�الوادور حکم دستگیری
 11بازیکن تیمملی این کشور را به دلیل تبانی
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بهعنوان س��رمربی جدید تیمملی فوتبال ساحلی
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