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 دوچرخه سوار ملى پوش 
سفير ورزش رضوى شد

ورود رسمى ميامى به رقابت هاى ام ال اس
«بولت» ، مهاجم احتمالى تيم بكام؟
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خط خبر 

 11كشته در حادثه متروى 
گرجستان 

ايسنا: تاكنون 11 نفر جان خــود را در حادثه ريزش 
سقف ايستگاه مترو در تفليس از دست داده اند. 

اين حادثه سه شــنبه در ايســتگاه متروى واركتيلى 
تفليس در حالــى روى داد كه كارگران يك شــركت 
ساختمانى در حال بازسازى بخشى از سقف ايستگاه 
مترو بودند.بــه گفته مقامات شــهرى گرجســتان 
مجروحان حادثه به بيمارســتان منتقل شده اند و اين 
ايستگاه تا اطالع تعطيل است.علت اين حادثه از سوى 

كارشناسان در حال بررسى است.

نقشه شيطانى ميهمان آمريكايى 
براى دختر صاحبخانه! 

ركنا: پسر 22 ساله به جرم تجاوز به دختر 2 ساله يكى 
از بستگانش، با قرار وثيقه روانه زندان شد. 

متهم «بنى زاواال» كه اهل شهر «كورونا»آمريكا است، 
درفرصتى مناســب و زمانى كه به عنــوان ميهمان به 
خانه بستگانش رفته بود، از اعتماد پدر و مادر كودك 
سوء استفاده كرده و دختر 2 ساله را مورد آزار وتجاوز 
قرار داده بود. والدين قربانى ماجرا وقتى متوجه اتفاق 
هولناك شدند كه صداى گريه هاى دختر كوچولويشان 
را از داخل اتاقى شــنيده و سراســيمه خود را به آنجا 
رســانده و با پسرشــيطان صفت روبه روشــدند.آنها 
بالفاصله با پليس تماس گرفته و پس از دســتگيرى 
تبهكار جوان، دخترشان را به بيمارستان انتقال دادند. 

تيراندازى مرگبار در مدرسه اى در 
پرتغال

رويترز: پليس پرتغال اعالم كرد: مــردى در حادثه 
تيراندازى در دبستانى در شهر ســاحلى نازار پرتغال 
كشته شد.اين حادثه تيراندازى كه در خالل دعواى دو 
نفر از اعضاى خانواده دانش آموزان در حياط مدرســه 
رخ داده بود، باعث تعطيلى اين مدرســه شد.بر اساس 
گزارشات رسانه هاى محلى، يك مرد 67 ساله كه در اين 
حادثه زخمى شده بود، پس از انتقال به بيمارستان جان 
باخت.همچنين مرد 40 ســاله اى كه عامل تيراندازى 
شناخته شده بود توسط پليس دســتگير شده و اين 

حادثه تحت بررسى هاى بيشتر است.

10تن درشورش زندان برزيل 
كشته شدند 

ايسنا: درگيرى روز دوشنبه ميان چند گروه در زندانى 
در شمال شــرق برزيل دســت كم 10 كشته برجاى 

گذاشت. 
اين درگيرى در حالى منجر به كشته شدن چند زندانى 
شد كه در اين منطقه ( ايالت سئرا) اخيرا نيز 14 نفر به 
دنبال تيراندازى در يك باشگاه شبانه كشته شده بودند.
منابع آگاه اعالم كردند، اين حادثه به دنبال درگيرى 
شديد و خشــونت آميز ميان گروههاى رقيب در اين 

زندان رخ داد. 

 كشف جسد حلق آويز پسربچه 12 ساله در 
تهران 

 ركنا: تحقيقات براى رازگشايى از حلق آويزى پسربچه تهرانى در خانه اش 
از سوى بازپرس جنايى تهران كليد زده شد. 

ماموران انتظامى پليس پايتخت براساس نشانى اعالم شده در محل كشف 
جسد پسربچه 12 ساله حاضر شده و تحقيقات اوليه خود را آغاز كردند.مادر 
پسربچه 12 ساله در اولين گام از تحقيقات مدعى شد دقايقى پيش وارد 
خانه شدم و همينكه در را باز كردم با جسد حلق آويز شده پسرم روبرو شدم.

حمله شبانه 5 گنج ياب به قبرستان النگ بيشه 
خط قرمز: سراب گنج در قبرستان قديمى پنج نفر را در فريمان گرفتار كرد. 
سرهنگ على اكبر قربانى، رئيس پليس فريمان گفت: پنج نفر كه با حفارى 
غير مجاز شبانه در قبرستان النگ بيشه اين شهرستان دنبال گنج مى گشتند 
با هوشيارى ماموران پاسگاه انتظامى ســاهان گرماب دستگير شدند. وى 
افزود: در پي كسب اطالعاتي مبني بر مشــاهده نور مشكوك در محدوده 
قبرســتان قديمي النگ بيشه اين شهرســتان تحقيقات پليسي آغازشد.
وى افزود: ماموران پاسگاه انتظامي شاهان گرماب با كنترل و مراقبت هاي 
نامحسوس محل مورد نظر را زير نظر قرار دادند. فرمانده انتظامي فريمان 
گفت: پليس در اين عمليات غافلگيرانه 5 نفر كه حفاران غير مجاز در محلي 

به نام «قبرستان قديمى النگ بيشه» بودند را دستگير كنند.

يك تهرانى در سرما يخ زد و ُمرد!
خط قرمز: ســرما و يخبندان ناشى از بارش ســنگين برف موجب مرگ 
يك نفر و مصدوميت 138 نفر در تهران شــد. محمدكرم درآبادى، مدير 
روابط عمومى اورژانــس تهران دراين باره گفت:تكنســين هاى اورژانس 
تهران از عصر روز شنبه تا دوشنبه 138 نفر را به دليل سرمازدگى در نقاط 
مختلف شــهر و همچنين معابر اصلى و بزرگراهى اطراف تهران به مراكز 
درمانى منتقل كردند. مدير روابط عمومى اورژانس تهران خاطرنشان كرد: 
درهمين ارتباط يك نفر نيز به دليل شدت سرمازدگى در تهران جان خود 
را از دست داد. به گفته وى، 8 مصدوم ناشى از برف و سرما نيز دراين مدت 
توسط تكنسين هاى اورژانس تهران در محل به صورت سرپايى مداوا شدند. 

«يك لقمه نان» زن جوان را كشت
تسنيم: زن جوانى در منزلش در جنت آباد هنــگام غذا خوردن، به دليل 
گير كردن لقمه غذا در گلو، جان خود را از دســت داد. ساعت 9:50 صبح 
روز دوشنبه مأموران كالنترى 138 جنت آباد در تماس با بازپرس كشيك 
قتل پايتخت اعالم كردند زن جوانى در منزلش به كام مرگ فرورفته است.

بنابر اظهارات مأموران، متوفى زن بيســت و پنج ساله اى بود كه حين غذا 
خوردن، لقمه غذا داخل گلويش گير كرده و باعث خفگى و در نهايت مرگ 

وى شده بود.

هواپيماى تابان در باند آتش گرفت 
 ركنا: پرواز تهران-بوشهر مربوط به شركت تفتان كه در اجاره هواپيمايى 
تابان پرواز مى كنــد، در زمان تيك آف يكى از موتورهــاى هواپيما دچار 
آتش سوزى شد. اين پرواز ســاعت 15:45   دوشنبه بايد انجام مى شد كه 
پس از تاخير متعدد، به 18 عصر موكول شد. اما اين زمان نيز دچار تاخير 
شد و نهايتا پس از اعتراض هاى مكرر مسافران، پرواز جايگزين تعيين شد تا 
مسافران 21:45   سوار هواپيما شوند. با اين حال حدود دو ساعت مسافران 
در هواپيما نگه داشته شدند تا نهايتا در 1 دقيقه بامداد سه شنبه پرواز انجام 
شــود.اما در زمان تيك آف، يكى از موتورهاى آن دچار آتش سوزى شد و 
هواپيما متوقف و مسافران خارج شده تا پس از معطلى 8 ساعته، اين پرواز 

باطل شود.

خط بين الملل 

خط قرمز: دو پســر نوجوان ايرانى كه در 
سناريوى آدم ربايى مرد افغان گرفتار شده 
بودند پس از 2 ماه اسارت از آنكارا به تهران 
منتقل شــدند. 11 آذر ماه امسال خانواده 
دو پســر نوجوان بــا حضور در دادســراى 
امور جنايى تهران از ماجراى ناپديد شــدن 
فرزندانشــان خبر دادند.كارآگاهان در گام 
نخست تحقيقات پى بردند كه محمد امين 
13 ســاله و اميرحسين 15 ســاله در يك 
ســاختمان نيمه كاره در خيابــان گرگان 

مشغول به كار بوده اند.
تجسس هاى پليســى ادامه داشت تا اينكه 
برادر اميرحســين در تحقيقات پليسى ادعا 
كرد كه چندى قبل شــنيدم كــه نگهبان 
ساختمان نيمه كاره كه در كار سنگ كارى 
مشــغول بوده پيشــنهاد داده كه مى تواند 
برادرم و دوســتش را براى كار بــه تركيه 

بفرســتد. كارآگاهان در تحقيقات ميدانى 
پى بردند كه احمد چندى قبــل به يكى از 
دوستانش گفته كه دو هفته ديگر كارش را 
در ساختمان تمام مى كند و از اينجا مى رود. 
كاوش هاى پليســى به اين فرضيه رسيد كه 

احمد دو پسر نوجوان را به صورت قاچاقى از 
كشور خارج كرده و در حاليكه رديابى هاى 
پليســى ادامه داشــت ماموران پــى بردند 
كه 4 ماه قبل احمد با اين ســناريو  دو پسر 
نوجوان را به تركيه فرستاده اما پول ها آن ها 

را به جيب زده اســت.همين اطالعات كافى 
بود تا رديابى هاى پليســى براى دستگيرى 
احمد و رهايى دو پســر نوجوان آغاز شود كه 
در اين مرحله احمــد در تماس با خانواده دو 
پسر ايرانى خواســت تا آن ها براى آزادى هر 
يك از بچه ها 50 هــزار دالر پرداخت كنند.
تجســس هاى پليســى با هماهنگى پليس 
اينترپــل در مرحله جديدى قــرار گرفت و 
ماموران توانستند محلى را كه دو پسر نوجوان 

در آنجا بودند در تركيه ردزنى كنند.
تيم پليســى با حضور در مخفيگاه دو پســر 
نوجوان پى بردند كه آن هــا به محل ديگرى 
منتقل شده اند تا اينكه چند روز قبل مأموران 
اسارتگاه محمد امين و امير حسين را در آنكارا 
ردزنى كردند و با حضــور در محل موفق به 
نجات دو نوجوان ايرانى شدند اما هيچ اثرى از 

احمد و همدستانش نبود.

پايان آدم ربايى دو نوجوان تهرانى در آنكارا

 معاون دادستان مشهد خبر داد 
انحراف در فعاليت پليس مبارزه با 

مواد مخدر 
خط قرمز: معاون دادستان مشهد و سرپرست دادسراى 
انقالب مشهد گفت: امروز ســتاد مبارزه با مواد مخدر به 
عنوان متولى اصلى اين حوزه از اصالت خود دور شده است 
و خروجى فعاليت هاى آن ملموس نيست. شوراى مبارزه 
با مواد مخدر به جاى تقدير و حمايت از سربازان  و كسانى 
كه در اين حــوزه فعاليت مى كنند بودجــه خود را صرف 
كارهاى تحقيقاتى مى كند كه هيچ بازخورد عملى ندارند 
يا بازيگرانى را به عنوان سفيران مواد مخدر انتخاب مى كند 
كه هيچ اطالعى از مشكالت ناشــى از اعتياد ندارند.وى 

افزود: يكى ديگر 
از مواردى كه من 
به آن انتقاد دارم 
استفاده از روش 
متادون درمانى 
در مراكــز ترك 
اعتياد است كه 
به موجب آن فرد 

معتاد يك داروى ديگر را جايگزيــن مواد مخدر مى كند، 
گرچه اين روش ها پايه هاى پزشكى دارند اما آنچه كه در 
حال اتفاق افتادن است بازگشت معتادان به مصرف دوباره 
مواد مخدر است.  معاون دادستان مشهد با اشاره اقدامات 
صورت گرفته براى درمان معتــادان زن ابراز كرد: وجود 
حتى يك معتاد زن براى جامعه بسيار مضر است ما اعالم 
كرديم در مراكز ترك اعتياد خود براى زنان سقف پذيرش 
نداريم و از ابتداى ســال 96 تا به امروز 811 نفر پذيرش 
داشته ايم كه از اين تعداد 8 نفر نيز باردار بوده اند كه تمامى 

امكانات براى حمايت از آن ها فراهم شده است. 
وى بيان كرد: پذيرش معتادان زير 18 سال در مراكز ترك 
اعتياد ممنوع است از اين رو پيگير راه اندازى مركز ترك 

اعتياد براى نوجوانان در مشهد هستيم.

افزود: يكى ديگر 
از مواردى كه من 
به آن انتقاد دارم 
استفاده از روش 
متادون درمانى 
در مراكــز ترك 
اعتياد است كه 

قاتل زنجانى 30 ساعت با جسد 
مقتول سفركرد 

ركنا: مرد جوان كه دوستش را با ضربه گلدان كشته و جسد او 
را 30 ساعت در صندوق عقب خودرويش گذاشته بود و در شهر 
زنجان مى گشت، به دليل عذاب وجدان تسليم شد. عصر شنبه 
7 بهمن امسال يك دســتگاه خودروى سوارى مقابل كالنترى 
14 شهرزنجان توقف كرد و راننده 34 ساله آن، نزد افسر نگهبان 
رفت و گفت: من و دوستم به خاطر اين كه نتوانسته بودم اقساط 
وامى را كه برايم ضمانت كرده بود بپردازم،  دعوايمان شــد و در 
اوج عصبانيت او را كشتم و جســدش اكنون در صندوق عقب 

خودرويم است.
ماموران پس از شنيدن گفته هاى اين مرد با بازكردن در صندوق 
عقب، با جســد مردى 48 ساله روبه رو شــدند كه براثر اصابت 
ضربه هايى به سرش، به قتل رسيده بود.مرد 34 ساله دوباره مورد 
تحقيقات قرار گرفت و درباره انگيزه اش به افسر تحقيق گفت: 
من و مقتول پنج سال پيش كه او به عنوان مسافر سوار خودرويم 
شده بود دوست شديم و ارتباط خانوادگى مان شكل گرفت. او 
حتى كمكم كرد و با ضمانتى كه به بانك داد توانستم وام بگيرم. 
اين اواخر در جريان رفت و آمدم به خانه آن ها، از طريق پســر و 
همسرش متوجه شدم دوستم با آن ها بدرفتارى مى كند و چند 
بار همسرش را كتك زده است. با شنيدن اين حرف ها ناراحت 
شدم و از دوستم خواستم رفتارش را تغيير دهدكه به من گفت 

دخالت نكنم.
متهم به قتل ادامه داد: پنجشــنبه شــب دوباره پسر دوستم با 
من تماس گرفت كه متوجه شــدم، مقتول آن ها را كتك زده و 
جانشان در خطر است. من به خانه شان رفتم تا با دوستم حرف 
بزنم تا دســت از اين كارها و رفتارش بردارد كه با هم دعوايمان 
شد. عصبانى شدم و با برداشــتن گلدان شيشه اى ضربه اى به 
سمتش انداختم كه به سرش خورد و زخمى شد. خانواده اش با 
ديدن اين صحنه شوكه شده بودند. باورم نمى شد چنين كارى 
كرده ام. جسد را داخل صندوق عقب گذاشته و از آنجا دور شدم. 
آن شب به اطراف شهر رفتم و گودالى حفر كردم تا جسد را دفن 
كنم اما نتوانســتم. جســد در صندوق عقب خودرويم بود و به 
خانه ام بازگشتم. حتى با خودروى حامل جسد در شهر رفت و 
آمد مى كردم. با گذشت 30 ساعت از جنايت دچار عذاب وجدان 

شده و به كالنترى رفتم و تسليم شدم.

تعقيب وگريزمسلحانه ماموران با 
قاچاقچيان در ورودى بجستان 

خط قرمز: سرپرست دادســراى انقالب مشهد از 
عمليات مســلحانه ماموران پليس مبــارزه با مواد 
مخدر با قاچاقچيان افيونى و كشف محموله ترياك 

خبر داد. 
قاضى مهدى خدابخشــى در اين باره افزود: در پى 
اجراى نيابت صادره از ســوى اين دادسرا ماموران 
اداره عمليــات ويژه ســتاد مبارزه با مــواد مخدر 
خراســان رضوى در عملياتى ضربتى جهت متوقف 
ساختن يك دستگاه خودروى سوارى پژو در محور 
بجستان وارد عمل شدند.وى ادامه داد: ماموران پس 
از شناسايى خودروى مورد نظر به راننده آن اخطار 
ايست مى دهند اما اين ســوداگر مرگ بى اعتنا به 
اخطار مردان قانون با سرعت زياد به راه خود ادامه 
مى دهد كه در اين زمان ماموران با استفاده از قانون 
به كارگيرى سالح ابتدا چند تير هوايى و سپس چند 
تير به ســمت خودروى متهمان شــليك مى كنند.
خدابخشى تصريح كرد: خودروى تحت تعقيب پس 
از اصابت چند گلوله از حركت باز مى ايســتد و سه 
متهم نيز زمين گير مى شوند.سرپرســت دادسراى 
انقالب افزود: ماموران در بازرســى از اين خودروى 
ســوارى مقدار 5كيلو و 172گرم ترياك را كشف و 

ضبط كردند.
درهمين راستا رئيس پليس خراسان رضوى هم گفت: 
عمليات پليس استان خراسان رضوى سبب دستگيرى 

3 قاچاقچى مواد مخدر در نزديكى بجستان شد. 
ســردار قادر كريمى، رئيس پليس استان خراسان از 
دستگيرى 3 سوداگر مرگ كه از بيرجند به مشهد مواد 
مخدر قاچاق مى كردند خبر داد.وى در تشريح اين خبر 
گفت: با دستگيرى 3 ســوداگر مرگ در مبدا ورودى 
استان (شهرستان بجستان) 2خودروى پژو توقيف و 

172كيلوگرم ترياك كشف شد.

11«بولت» ، مهاجم احتمالى تيم بكام؟

فيناليست شدن استقالل با هنرنمايى سوشا

قهرمان سوپر جام را دربى مشخص مى كند؟



فینالیست شدن استقالل با هنرنمایی سوشا

قهرمان سوپر جام را دربی مشخص می کند؟
 فوتبال  ورزش  شاگردان وینفرد شــفر با عبور از سد 
تیم صنعت نفت آبادان به یــک قدمی جام قهرمانی حذفی 
رسیدند. بازیکنان نفت آبادان که با حذف تیم های سپاهان  
و پرسپولیس توانسته بودند به این مرحله راه پیدا کنند به 
عنوان نخستین حریف لیگ برتری استقالل در خانه از این 
تیم پذیرایی کردند تا شاید بتوانند با عبور از سومین حریف 
سرشناس حاضر در رقابت های جام حذفی جواز حضور در 
فینال حذفی را پیدا کند. اما در پایان این نبرد سخت و دشوار 
استقاللی ها با دو گل پژمان منتظری و داریوش شجاعیان نه 
تنها اجازه خودنمایی به آبادانی ها ندادند بلکه این تیم را در 
خانه اش برابر هوادارانش شکست دادند تا رویای قهرمانی 

فراز کمالوند به همراه نفت آبادان نقش بر آب شود.
فراز کمالوند که پیش از این بازی در جمع هواداران آبادانی 
حسابی برای شاگردان شفر کری خوانی کرده بود و مدعی 
شده بود این تیم به اســتقالل و هیچ تیم دیگری در آبادان 
باج نخواهد داد در یک روز زمستانی در جنوب کشور با قبول 
شکست برابر استقالل دســت های خود را به نشانه تسلیم 

باالی سر خود برد.
اولین گل این بازی را پژمان منتظــری مدافع پیش تاخته 
استقالل روی خروج اشتباه سوشا مکانی در دقیقه ۸ بازی 
به ثمر رساند. این آخرین اشتباه منجر به گل سوشا مکانی 
در این بازی نبود چرا که در دقیقــه ۴۳ بازی مکانی یکبار 
دیگر مرتکب یک اشــتباه شــد و اینبار داریوش شجاعیان 
از این موقعیت استفاده کرد و شــمار گل های تیمش را به 

عدد ۲ رساند. 
در این بازی دروازه بان های دو تیم اشــتباهاتی داشتند و 
مهاجمان نیز از این فرصت ها به راحتی نمی گذشــتند. در 
دقیقه ۶۱ نوبت به مهدی رحمتی رســید که در محاسبات 
خروجش مرتکب اشتباه شده تا یک مهاجم فرصت شناس 
مثل شیمبا قدر این موقعیت را دانسته و اختالف را به حداقل 
برساند. اما تک گل صنعت نفت آبادان نتیجه مطلوبی برای 
این تیم به دنبال نداشت تا شاگردان شفر با نتیجه دو بر یک 
کار را به پایان برسانند و در انتظار مشخص شدن حریف خود 
در فینال جام حذفی بمانند. وینفرد شفر پیش از دیدار با نفت 
آبادان گفت که با موفقیت در نیمه نهایی کاری می کنند تا 

قائدی در فینال حذفی بازی کند.
آبی پوشان بعد از این برد در رختکن پیراهن مهدی قائدی را 
در دست گرفتند و این برد را به او تقدیم کردند. اما با وجود 

برتری اســتقالل مقابل نفت آبادان آنها در این دیدار ســه 
بازیکن خود را برای حضور در فینال جام حذفی از دســت 
دادند.مجیــد حســینی،داریوش شــجاعیان و زکی پور با 
دریافت دومین کارت زرد خود در جریان این بازی فرصت 
همراهی اســتقالل در فینال را از دست دادند تا شفر با یک 

دردسر جدی برای انتخاب جانشــین آنها مواجه شود. اگر 
استقالل در فینال برنده استقالل خوزستان و خونه به خونه 
را شکست بدهد آن وقت برانکو و شفر باید خود را آماده نبرد 

در دربی کنند. 

شفر: خوشحال باشید چنین داورانی دارید
سرمربی تیم فوتبال استقالل گفت:دقایق قبل از بازی کمی 
عصبی بودم و فکر می کردم حتی بازی را واگذار کنیم، روحیه 

تیمی ما فوق العاده اســت. وینفرد شفر پس از پیروزی ۲ بر 
یک مقابل نفت آبادان در نیمه نهایی جام حذفی و صعود به 
فینال در نشســت خبری گفت:  در بازی گذشته هم گفتم 
عاشق تیمم هستم. روحیه تیمی ما فوق العاده است. مشکل 
قائدی را می دانید فینالیست شدن را به قائدی در بیمارستان 

تقدیم می کنیم.
وی افزود: من از ابتدای مســابقه عصبی نبودم، خوشحالم 
وقتی می  توانم مقابل برزیل فوتبال بــازی کنم، من با تیم 
ملی کامرون هم با برزیل بازی کردم و این تیم را در پاریس 
یک بر صفر بردیم، بازی بسیار سختی برای ما بود با توجه به 
شرایطی که وجود داشت و هواداران حریف حضور داشتند 
می دانستیم که صنعت نفت از توپ های بلند استفاده می کند 
اما خط هافبک و دفاع مــا خیلی خوب عمل کرد. کی روش 

باید بابت حضور این بازیکنان در تیم ملی خوشحال باشد.
وی در واکنش به اینکه او با هر سوت به داور اعتراض می کرد 
اظهار داشــت: داور بســیار خوب قضاوت کرد، هم او و هم 
کمک هایش عالی بودند. ما موقعی که شکست هم بخوریم 
در مورد داور حرف نمی زنیم، فوتبال ایران باید خوشــحال 

باشد که چنین داورانی دارد.
سرمربی تیم فوتبال اســتقالل در مورد اینکه آیا در بازی با 
ذوب آهن به ترکیب برنده تیمش دست خواهد زد و در لیگ 
از حسینی استقاده می کند، گفت: بارها گفته ام در بازی های 
جام حذفی رحمتــی و در بازی های لیگ حســینی درون 
دروازه می ایستد. امروز مهدی رحمتی درون دروازه بود و در 

بازی بعدی حسینی بازی می کند. 

کمالوند: گل و پنالتی ما دیده نشد
فراز کمالوند بعد از شکست دو بر یک تیمش در نیمه نهایی 
جام حذفی مقابل استقالل در نشست خبری، گفت: از همه 
هواداران خوب صنعت نفت تشکر می کنم. هواداران نشان 
دادند فرهنگشان باال اســت و اگر فاصله با زمین کم باشد و 

تیمشان شکست بخورد مشکلی به وجود نمی آورند.
وی افزود: در نیمه اول عملکرد خوبی نداشتیم و شرایط ما بد 
بود. گل اول را بسیار بد خوردیم اما در نیمه دوم کامال صاحب 
توپ و میدان بودیم در کل موقعیت های ما بیشتر از استقالل 
بود. بازیکنــان تیم معتقدند ضربه ای که به ســمت دروازه 
استقالل  زده شــد از خط دروازه عبور کرده است، حتی در 
فیلم داور وسط میدان را نشان می دهد اما کمک داور اعتقاد 
دارد که گل نشده است حتی می شــد یک پنالتی به نفع ما 
اعالم شود در کل به استقالل  تبریک می گویم این عملکرد 
قدم خوبی بود برای ما. صنعت نفت نشــان داد می تواند به 
موفقیت برسد.دوست داشتم فینالیست شویم و در  دیدار 
فینال در شهر خرمشهر بازی کنیم می توانستیم نتیجه را در 
نیمه دوم تغییر دهیم. امیدوارم ســال بعد بتوانیم از مرحله 

نیمه نهایی باالتر برویم. 
سرمربی صنعت نفت در مورد انتقاد خبرنگاران از سوشا 
مکانی و عملکرد او در دیدارهــای صنعت نفت گفت: در 
مورد بازی امروز صحبت کردم به غیر از گل اول در بازی 
امــروز مکانی روی کــدام گل های دیگری کــه دریافت 
کردیم مقصر بوده اســت؟ مکانی بد جایــی و بد زمانی 

اشتباه کرد.

ادعای تاج؛ به فیفا دو بار نامه زده ایم
ورزش: فدراســیون فوتبال این روزها به خاطر رای اخیر AFC به 
شدت تحت فشار است و اهالی فوتبال رای AFC برای ادامه بازی های 
نمایندگان ایران و عربستان در کشور ثالث را شکست محض می دانند. 
اما مهدی تاج ، رئیس این فدراسیون می گوید دارد بدون ایجاد هیاهوی 
رسانه  ای کارهایی برای رفع این مشکل انجام می دهد. تاج در مراسم 
بدرقه تیم ملی فوتسال ایران در این باره حرف زد: رأیی که فیفا برای 
فدراسیون فوتبال برای محرومیت داد به بهانه کارهای سعودی ها برای 
اتفاقات تهران بود. در مجموع به غلط یا درست کمیته مسابقات آسیا را 
متقاعد کردند که بازی ها در کشور بی طرف برگزار شود. سوال می کنند 
چرا قطر توانست و چرا ایران نتوانست. نزدیک به یک و نیم سال اقدامات 
موثر انجام دادیم و دو وکیل گرفتیم . به این نتیجه رسیدیم که با هیاهو 
نتیجه نمی گیریم . دو روز اخیر نامه هایی به فیفا و AFC زدیم. بنا بود 
عربستان و امارات امسال در قطر بازی نکنند. AFC با این مخالفت 
کرد. هر کسی هم از صورت جلسه برداشت خودش را کرد. نظر ما این 
بود این تصمیم به کل کشورها تعمیم یابد. این موضوع سیاسی است 
و ما به AFC نامه ای زدیم که خودت را از این مهلکه نجات بده چون 
انتها ندارد. همین را از فیفا هم خواستیم که ورود کند. االن باید از روش 

منطقی این مصوبه را برگردانیم.

خط و نشان وزارت برای متخلفان 
پرونده پرسپولیس

ورزش:  داورزنــی در خصوص صحبت های اخیــر مهدی طارمی و 
مشکالت پیش آمده در این باره و حرف و حدیث هایی که مطرح شد 
اظهار داشت: در سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران و پس از آن سفر 
هیئت ایرانی به ترکیه مذاکرات و صحبت هایی انجام شد که در نهایت 
منجر به ختم به خیر شدن طلب ۴ میلیاردی ریزه اسپور از پرسپولیس 
شد. این مسائلی هم که اخیرا در رسانه ها مطرح شده به نفع فوتبال 
و ورزش کشــور نیســت امیدوارم کمیته اخالق و کمیته انضباطی 
فدراســیون این موضوع را دنبال و با متخلــف برخورد جدی کنند، 
ما باید در رفتارمان با فیفــا و AFC صادقانه رفتار کنیم و اگر فردی 
چه مدیر باشد و چه ورزشــکار خالف واقع رفتار کند این وضعیت به 

مجموعه ورزش کشور لطمه می زند. 

مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا
 پیروزی امیرخان مقابل بالیوودی ها

ورزش: تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان در مرحلــه پلی آف لیگ 
قهرمانان آسیا در ورزشگاه فوالدشــهر اصفهان به مصاف تیم ایزاول 
هندوستان رفت که بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود ذوب آهن   به پایان 
رسید. ذوب آهن  در مرحله گروهی با تیم های الدحیل قطر، الوحده 
امارات، لوکوموتیو تاشکند همگروه می شود. شاگردان امیر قلعه نویی 
چهارمین سهمیه آسیایی ایران را در لیگ قهرمانان به دست آوردند. 
ذوب آهن در اولین بازی اش در لیگ قهرمانان آسیا در مرحله گروهی  

۲۳ بهمن ماه در قطر باید به مصاف تیم الدحیل برود.

تعریف سرمربی اسپانیا از ایران
ورزش: سرمربی اسپانیا می گوید رقبای تیمش در جام جهانی ۲۰۱۸ 
بهترین تیم های قاره خود هستند. خولن لوپتگی که تیمش در جام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه در گروه B با پرتغال، ایران  و مراکش همگروه 
است، به شــبکه تلویزیونی »۲۴ هوراس« اســپانیا گفت: سه رقیب 
اسپانیا در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ بهترین  تیم های قاره های 
خود هستند. ایران بهترین تیم آسیاست، مراکش چنین وضعیتی در 
قاره آفریقا دارد و پرتغال هم قهرمان کنونی اروپاست، اما ما با حداکثر 
جاه طلبی و فروتنی برای کسب پیروزی در هر سه بازی مان در مرحله 
گروهی به روسیه می رویم. اسپانیا و ایران در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ 
)۳۰ خرداد 97( در ورزشگاه ۴5 هزار نفری کازان آره نا واقع در شهر 

کازان به مصاف هم خواهند رفت.

علی عسگر: کارمان سخت شده است
ورزش: هافبک تیم فوتبال مشکی پوشــان تأکید کرد که آنها برای 
ماندن در لیگ برتر ناامید نیستند.حمیدرضا علی عسگر در مورد شرایط 
بحرانی تیم مشکی پوشان در لیگ امســال گفت: متأسفانه وضعیت 
خوبی نداریم و شکست برابر نفت تهران هم برای ما خیلی بد شد. ما 
شروع خوبی در نیم فصل دوم داشتیم، اما در ادامه شرایط تغییر کرد و 
امتیاز از دست دادیم. حاال هم باید به فکر جبران باشیم.وی در پاسخ به 
این پرسش که آیا مشکی پوشان می تواند در لیگ برتر بماند، خاطرنشان 
کرد: ما ناامید نیستیم. فاصله مشکی پوشان با تیم های باالیی اندازه دو 
بازی است که باید برنده شویم و منتظر نتیجه نگرفتن رقیبان باشیم.  

ضد حمله

به دلیل بازی بیرون از خانه
برانکو: بیش از یک میلیون دالر ضرر کردیم

ورزش: برانکو راجع به اینکه برخی از بازیکنان پرســپولیس در حالی که پنجره 
نقل وانتقاالتی این تیم بسته است قصد جدایی دارند، گفت: بچه هایی که قرارداد 
دارند، ُخب قرارداد دارند. آنهایی که ندارند، ما پیشنهاد خواهیم کرد که تمدید 
کنند. اگر فکر می کند جای دیگر بهتر اســت، نمی توانیم جلوی شان را بگیریم و 
کاری از دست مان برنمی آید؛ آنها می توانند بروند. برانکو با ابراز ناراحتی از عدم 
برگزاری بازی نمایندگان ایران و عربســتان در خاک دو کشــور، اظهار داشت: 
ناراحتم از اینکه در خانه بازی نمی کنیــم، اما خب مرحله گروهی را در خانه مان 
بازی خواهیم کرد. سال گذشته ما 9 بازی از ۱۲ بازی را بیرون از خانه انجام دادیم 
و بیش از یک میلیون دالر ضرر کردیم؛ این مبلغ زیادی است. به جز اینکه مقابل 
هواداران مان که یار دوازدهم ما هستند، اخبارمان را دنبال می کنند و با ما زندگی 

می کنند، از لحاظ مالی هم خیلی ضرر کردیم. 

وعده ابراهیم زاده به سپاهانی ها
فارس : منصور ابراهیم زاده پس از حضور در نخســتین تمرین تیم ســپاهان با 
اشاره به دیدار روز جمعه با پرسپولیس گفت: برای مقابله با تیم های استقالل و 
پرسپولیس این مهم نیست که تیم در چه جایگاهی باشد بلکه برای هر تیمی بازی 

با استقالل و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی یک انگیزه است.
وی اضافه کرد: اگر بازیکنان تیم ســپاهان در روز جمعه با عمل به دستورات با 
انگیزه به بازی با پرسپولیس بروند، همه تالش خود را خواهیم داشت که با شرایط 

خوبی از زمین خارج شویم.
ابراهیم زاده در پایان بیان داشــت: پیش بینی می کنم مســلماً سپاهان تا پایان 
فصل در جایگاه بهتری قرار می گیرد و بدون نگرانی می تواند برای ســال آینده 

تصمیم گیری کند. ۱۰
چهار شنبه ۱۱ بهمن 1396
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ورزشـــی

حمیدرضاعرب: کارلوس کی روش نام5۰ بازیکن را به فیفا معرفی کرده که اکنون 
قریب به ۳۰ نفر از این بازیکنان در اردوی تیم ملی حضــور دارند. دلیل اعالم نام 5۰ 
بازیکن به فیفا این است که جوانب کار در نظر گرفته شود و اگر احیانا بازیکنی مصدوم 
یا محروم شد گزینه برای جانشــینی آن ها وجود داشته باشــد. در میان بازیکنانی 
که نام شــان به فیفا ارسال شــده و فدراســیون فوتبال از آن ها کپی گذرنامه گرفته 
5 پرسپولیسی و 7استقالل حضور دارند و ازهمین حاال ســوال است که از میان این 
بازیکنان چند نفربه جام جهانی می روند؟ پرسپولیس این بازیکنان را درتیم ملی دارد؛ 
علیرضا بیرانوند، سیدجالل حسینی، محمدانصاری، کمال کامیابی نیا و امیری. از هم 
اکنون می شود بیرانوند، حســینی و امیری را در لیست قطعی اعزامی به جام جهانی 
۲۰۱۸روســیه دید. حتی می توان گفت که بیرانوند و سیدجالل هیچ رقیبی ندارند و 
حضور امیری هم در ترکیب اصلی بیش از9۰درصد است. درباره کمال کامیابی نیا و 
محمدانصاری اما تردیدهایی وجود دارد. درپســت کامیابی نیا گزینه های اصلی کی 
روش، سعید عزت الهی، احســان حاجی صفی و روزبه چشمی هستند. البته چشمی 
برای پست دفاع میانی هم مدنظر سرمربی تیم ملی است. به همین دلیل قرار گرفتن 
نام کمال در فهرست نهایی قدری دشواراست. محمد انصاری اما باتوجه به اینکه هم 
درپست دفاع میانی بازی می کند و هم دفاع چپ می تواند شانس های بیشتری برای 

حضوردرجام جهانی داشته باشد. 
از استقالل نیز هفت بازیکن را در لیســت تیم ملی می بینیم. سیدحسین حسینی، 
سیدمجیدحسینی، امید نورافکن، امید ابراهیمی، وریا غفوری، روزبه چشمی و پژمان 
منتظری. وضعیت استقاللی های حاضر در تیم ملی اما بسیار پیچیده است و برخالف 

پرســپولیس حضور تنها یک بازیکن در ترکیب اصلی قطعی است و تنها وریا غفوری 
می تواند از بــازی در جام جهانی امیدوار باشــد. بازیکنی که در ماه های اخیر رشــد 

محسوسی هم داشته و خیال کی روش را در پست دفاع راست آسوده کرده است. 
درباره حضور دیگر بازیکنان استقالل درلیست نهایی اما نمی توان با قطعیت حرف زد. 
احتماال یکی از میان چشمی یا ابراهیمی نیز تیم ملی را در جام جهانی همراهی خواهد 
کرد. اما از تمرین های تیم ملی خبر می رسد که کی روش چندان از عملکرد ابراهیمی 
راضی نیست. احتمال دارد که حتی پژمان منتظری هم به دلیل نیمکت نشینی های 

پی درپی ازجام جهانی جا بماند!

 کدام بازیکنان استقالل و پرسپولیس از تیم ملی خط می خورند؟
4سرخابی در ترکیب اصلی تیم ملی در جام جهانی

تلگرامی

    ورزشگاه امام رضا )ع( میزبان دیدار تیم های پدیده و تراکتورسازی 
تبریز در چارچوب هفته بیست ودوم لیگ برتر فوتبال خواهد بود.

   بخشی از مبلغ قرارداد بازیکنان پرسپولیس به حساب آنها واریز شد 
و پیش از بازی با سپاهان شارژ مالی شدند.

   آیمریک الپورته با امضای قراردادی تا ســال ۲۰۲۳ و به ارزش ۶5 
میلیون یورو به منچستر سیتی پیوست.

   ساموئل سارفو ۲7 ســاله و مدافع تیم ملی ب غنا، با نظر علی دایی، 
به سایپا پیوست.

   »کارلوس کی روش« سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هفتمین مربی 
گران قیمت حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ است.

   تیم نسف  قارشی ازبکســتان با پیروزی 5 بر ۱ برابر الفیصلی اردن ، 
حریف پرســپولیس در گروه C لیگ قهرمانان آسیا شد. دیدار اول سرخ 
پوشان در آسیا در تاریخ ۲۴ بهمن در ورزشگاه آزادی مقابل نسف قارشی 

خواهد بود.
   حمید فرخ نژاد که بــه آبادان رفته بود تا صنعــت نفت را مقابل 
اســتقالل حمایت کند، به دلیل ازدحام جمعیت به ورزشگاه راه داده 
نشد و این بازیگر مطرح سینما با توجه به اتفاقات رخ داده از ورزشگاه 

به خانه برگشت!
   در سه جام آخری که تیم های سوشا از دست داده اند، رد پای مکانی 

پررنگ تر از همیشه دیده می شود.
   کنفدراسیون فوتبال آســیا برای برگزاری بازی الزوراء نماینده این 
کشور با تیم المنامه بحرین در ورزشگاه بین المللی کربال موافقت کرد.این 
درحالی است که ورزشگاه های عراق از سال ۲۰۱۱ به خاطر نبود امنیت 

در کشور از سوی فیفا تعلیق شده بودند.



تمرين تنها ممنوع 

خط و نشان سرمربى تيم ملى براى كيانوش رستمى

 وزنه بردارى  ورزش  ســرمربى جديــد تيم ملى 
وزنه بردارى اعالم كرد روال قبلى درباره كيانوش رستمى 
تغييــر خواهد كرد.بحــث تمرينات شــخصى كيانوش 
رستمى در يكى، دو ســال اخير حاشــيه هاى زيادى را 
براى فدراسيون وزنه بردارى به وجود آورده است. قبل از 
برگزارى المپيك 2016 بود كه كيانوش رستمى اعالم كرد 
حاضر نيست با سجاد انوشيروانى به عنوان سرمربى تيم 
ملى كار كند. فدراسيون هم با پذيرش درخواست او اعالم 
كرد اين وزنه بردار با نظارت رئيس فدراسيون در ريو وزنه 
مى زند.اين اتفاق هم رخ داد و كيانوش توانست با تمرينات 

شخصى مدال طالى المپيك 2016 را بر گردن بياويزد.
 فدراسيون سعى كرد بعد از المپيك مقابل خواسته هاى 
نه چندان منطقى رستمى بايســتد اما قهرمان دسته 85 

كيلوگرم المپيك با پافشارى روى تمرينات شخصى حتى 
تا مرز خداحافظى از دنياى وزنه بردارى هم پيش رفت. بار 
ديگر شاهد تمرينات شخصى كيانوش رستمى و حضور او 
همراه برادرش در مسابقات جهانى 2017 آمريكا بوديم كه 

با ناكامى براى قهرمان المپيك همراه بود.
محمدحسين برخواه كه چند هفته قبل توسط فدراسيون 
وزنه بردارى به عنوان سرمربى جديد تيم ملى بزرگساالن 
انتخاب شده، برخالف مربيان قبلى مى گويد حاضر نيست 
زير بار خواســته هاى كيانوش رســتمى براى تمرينات 

شخصى برود.
سرمربى جديد تيم ملى وزنه بردارى در اين باره مى گويد: 
«مطمئن باشيد روالى كه در گذشته وجود داشته، ادامه 
پيدا نخواهد كرد. هنوز صحبتى در اين باره انجام نداده ا يم 

اما بايد ببينيم كه قبل از شــروع اردوها به چه جمع بندى 
درباره كيانوش رستمى مى رسيم. فعال فقط در همين حد 
مى توانم بگويم كه وضع قبلى كيانوش رستمى بايد تغيير 
كند. به هرحال رعايت نظم و انضباط اردويى سرلوحه كار 
ما قرار دارد. ما بايد بتوانيم الگوى مناســبى را به جوان ها 
نشان دهيم و به همين دليل، حساسيت زيادى روى اين 
مسئله دارم. شايد با برگزارى يك جلسه بتوانيم اين مسئله 

را حل وفصل كنيم.»
اين صحبت ها در شرايطى از سوى محمدحسين برخواه 
مطرح شده كه كيانوش رســتمى حتى بعد از مسابقات 
جهانى 2017 تاكيد كرده، مى خواهد به روند قبلى خود 
ادامه دهد. بايد ديد كشمكش ميان كادرفنى، فدراسيون و 

كيانوش رستمى در نهايت به كجا خواهد انجاميد.

دوچرخه سوار ملى پوش 
سفير ورزش رضوى شد

ورزش: محمد دانشور ملى پوش دوچرخه سوارى ايران به عنوان سفير ورزش 
رضوى در مسابقات آسيايى مالزى حضور مى يابد. به گزارش پايگاه خبرى روابط 
عمومى تربيت بدنى آستان قدس رضوى در جلسه مشتركى كه به همين منظور 
در دفتر مدير عامل تربيت بدنى آستان قدس رضوى برگزار شد دكتر هاشمى 
جواهرى افزود: تربيت بدنى آستان قدس رضوى وظيفه دارد حمايت معنوى و 
فرهنگى الزم را از ورزشكارانى كه مى خواهند براى اشاعه فرهنگ رضوى تالش 
كنند به عمل آورد. در اين جلسه محمد دانشور به عنوان سفير ورزش رضوى و 

با شعار امام رضا (ع) امام مهربانى ها در مسابقات حضور مى يابد.

نخستين دوره مسابقات بيليارد جام 
ديپلمات ها

ورزش: ديپلمات هاى ســفارتخانه هاى خارجــى مقيم تهران در 
مقابل هم صف آرايى خواهند كرد. نخستين دوره مسابقات بيليارد 
جام ديپلمات ها دوازدهم تا پانزدهم بهمن ماه به ميزبانى فدراسيون 
بولينگ، بيليارد و بولس در تهران برگزار مى شــود. اين مسابقات با 
حضور ديپلمات هايى از سفارتخانه هاى يونان، انگليس، بلغارستان، 
آلمان، تاجيكستان، ارمنســتان و هند به مدت سه روز در موسسه 
فرهنگى اكو برپا مى شود. طبق اعالم كميته برگزارى، مسابقات در 

رشته ايت بال و به صورت دو حذفى انجام مى شود.

صعود پاكدامن و رهبرى در رنكينگ 
جهانى شمشيربازى

ورزش:  فدراسيون جهانى شمشــيربازى پس از پايان رقابت هاى 
ستاليت جهانى در گرجستان، آخرين رنكينگ برترين سابريست هاى 
جهان را اعالم كرد.  در رده بندى جديد و در بين شمشيربازان ايرانى 
على پاكدامن با كســب 93 امتياز در رده سيزدهم جهان قرار دارد و 
هم چنان بهترين سابريست ايران در رنكينگ جديد به شمار مى رود. 
مجتبى عابدينى كه در رقابت هاى ستاليت جهانى حضور نداشت و 
امتيازى كسب نكرد در رده چهاردهم ايستاده است. هم چنين محمد 
رهبرى كه مدال طالى رقابت هاى ستاليت جهانى را كسب كرد با 
افزايش امتيازاتش به رتبه سى و يكم رده بندى برترين سابريست هاى 
جهان صعود كرد و محمد فتوحى نيز در رده سى و چهارم قرار گرفت.

خبر

چهارشنبه 11 بهمن جام حذفى ايتاليا
 ميالن - التزيو

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش
چهارشنبه 11 بهمن  هفته 25 ليگ برتر انگليس

 تاتنهام - منچستريونايتد
 ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه

پنجشنبه 12 بهمن  هفته 21 ليگ برتر واليبال
 شهردارى تبريز - بانك سرمايه

 ساعت: 15:00 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 12 بهمن  هفته 21 ليگ برتر واليبال
 پيكان - شهردارى اروميه

 ساعت: 17:30 زنده از شبكه ورزش

 اسپانيا - الليگا
 سلتاويگو 3 - 2 بتيس

دوستانه - بين المللى
 آمريكا 0 - 0 بوسنى

ميز نتايج

ورزش در سيما
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  هفته بيست و يكم 
ليگ برتر واليبال

 اوج حساسيت براى تيم هاى 
پايين جدول

ورزش: هفته بيست و يكم ليگ برتر واليبال روز پنج شنبه 12 بهمن ماه 
در حالى با شش ديدار پيگيرى مى شود كه حساسيت ديدار تيم هاى پايين 

جدول به مراتب بيشتر از تيم هاى باالى جدول است.
 سايپا تهران - خاتم اردكان ساعت 15

 پيكان تهران - شهردارى اروميه ساعت 17 و 30 دقيقه
 شهردارى تبريز - بانك سرمايه ساعت 17

 شهردارى ورامين - كاله مازندران ساعت 17 و 30 دقيقه
 رعد پدافند كاشان - هاوش گنبد ساعت 16

 سارى 21 - شمس ساعت 16

 رقابت هاى قهرمانى جهان 
بسكتبال با ويلچر

ايران با مراكش، آلمان و كانادا هم 
گروه شد

ورزش: قرعه كشى دور مقدماتى، رقابت هاى قهرمانى جهان بسكتبال با ويلچر 
2018 در هامبورگ انجام شد و ايران با تيم هاى مراكش، آلمان و كانادا هم گروه شد. 

پس از قرعه كشى مرحله مقدماتى رقابت هاى قهرمانى جهان بسكتبال با ويلچر مردان 
كه در هامبورگ انجام شد، تيم ملى بسكتبال با ويلچر ايران در گروه A با مراكش، آلمان 
و كانادا هم گروه شد.  نتيجه اين قرعه كشى، در بخش مردان، به شرح زير است: گروه 
A: مراكش، كانادا، ايران و آلمان/ گروه B: آمريكا، كره جنوبى، لهستان و انگلستان/ 

گروه C: تركيه، برزيل، ژاپن و ايتاليا/ گروه D: استراليا، آرژانتين، اسپانيا و هلند
تيم ملى كشورمان در جريان رقابت هاى قهرمانى آسيا و اقيانوسيه كه به ميزبانى 

چين برگزار شد، توانست سهميه حضور در مسابقات قهرمانى جهان آلمان 
را كسب كند. رقابت هاى قهرمانى جهان بسكتبال با ويلچر از 16 تا 

26 آگوست سال 2018 (مرداد سال 97) در هامبورگ، 
آلمان برگزار مى شود.

 
فرنگى كار تيم ملى 

وارد MMA شد
ايسنا:   داود عابدين زاده فرنگى كار سابق تيم ملى و دارنده مدال هاى 

طالى نوجوانان آسيا 2003، طالى جوانان جهان 2005، نقره جوانان جهان 
2006، طالى بزرگساالن آسيا 2006، برنز بزرگساالن آسيا 2010 و نقره بازى 

هاى آسيايى 2006 با كمك و مشــورت امير على اكبرى فرنگى كار سابق تيم 
ملى ايران كه هم اينك جايگاه قابل توجهى در رشته ورزشى MMA پيدا كرده 
و صاحب پيروزى هاى بزرگى شده است، راهى تايلند شده و تمرينات خود را در 
كمپ تمرينى AKA آغاز كرده است. عابدين زاده كه هم اينك تمرينات خود 
را در اين كمپ دنبال مى كند در گفت وگو با ايسنا، در اينباره اظهار كرد: چند 
وقتى است به تايلند آمده ام و با كمك و مشورت هاى امير على اكبرى 

كار خود را در كمپ تمرينى AKA آغاز كرده ام.ان شاءاهللا تا قبل 
از عيد اولين مبارزه خود را در اين رشــته انجام مى دهم و 

انگيزه زيادى براى پيشرفت و كسب موفقيت در 
MMA دارم.
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دانيال صدقى:  از ســال 2001 زمانيكه «ميامى فيوژن» 
كه كارلوس والدراما در آن بازى مى كرد، ورشكســته شده 
و از صحنه رقابت ها كنار رفته بود، هيچكس تســليم ايده 
نداشتن يك باشگاه رسمى دريكى از مناطقى كه بيشترين 
طرفدار فوتبال در آمريكا را درخود جاى داده، نشده بود.  از 
ســال ها پيش در مورد راه اندازى يك باشگاه جديدى در 
ميامى با مالكيت ديويد بكام حرف زده مى شــد. دان گاربر 
كميسر رقابت هاى  ام ال اس سرانجام روز دوشنبه حضور 
اين تيم درجمع 25 تيم اين مسابقات را به طور رسمى اعالم 
كرد. اتفاقى كه به هيچ وجه، به خاطر يك سرى مشكالت 

مالى ساده نبود.
 پيدا كردن يك زمين براى ساخت استاديوم جديد ميامى 
هم كار بسيار دشوارى بود. بكام اين پروژه را با اقتدار پيش 
برده و به لطف تبصره اى كه در قــرارداد او با لوس آنجلس 
گلكسى گنجانده شده و به او اجازه خريد يك تيم با تخفيف 
قابل توجه به قيمت 25 ميليون دالر را مى داد، در اجراى آن 
مصمم به نظر مى رسد. در ام ال اس از مالكان تيم هايى كه 
قصد خريد باشگاه هاى جديد دارند مبلغ 150 ميليون دالر 

درخواست مى شود. 

بكام هم در ســخنرانى اش گفت : مى خواهم ســتاره هاى 
بزرگ فوتبال اروپــا را به اينجا بيــاورم ولى درعين حال 

مى خواهيم بازيكنان بومى آمريكا را هم اينجا 
پرورش دهيم.

 بكام حتى به اين نكته اشاره كرد 
كه وقتى در روزهــاى آغازين 

فوتبالــش يــك پســربچه 
الغــر و نحيف بــوده، يكى 
ازمربيانش بــه او گفته بود 
كه به ســختى مى تواند در 
فوتبال پيشرفت كند و به 
مدارج باال برســد. اوسين 
بولت از حــاال كانديداتورى 

خود را به عنوان مهاجم براى 
تيم ميامى اعالم كرده است. اما 

اينكه حضــور بولــت در فوتبال تا 
چه حد رنگ واقعيــت به خود گيرد هم 

معمايى است كه از سال ها پيش هنوز پاسخى 
براى آن پيدا نشده است.

امين غالم نژاد: يــك توئيت و يك پســت غيرمنتظره 
از ســوى مائورو ايكاردى در اينســتاگرام، بدترين اتفاق 
ممكن براى هواداران اينتر در اين روزهاى پرافت 
وخيز تيم اسپالتى بود. رئال مادريد از مدتها 
پيش نسبت به در اختيار گرفتن مهاجم 
آرژانتينــى تمايل نشــان داده ولى 
باشــگاه نراتــزورى هرگونه قصد 
و غــرض اين تيم بــراى فروش 
ايكاردى را بــه خصوص در بازار 
ژانويه كه امروز به اتمام مى رسد، 

منتفى دانسته است. 
ايكاردى روزهــاى خوبى را در 
اينتر سپرى نمى كند و از فرم ايده 
آل خــود در هفته هاى اخير فاصله 
زيادى گرفته است. او در هفت هفته 
آخر رقابت هاى ليــگ تنها 2 گل به ثمر 
رسانده ولى به لطف آمار گلزنى خيره كننده 
در ابتداى فصل همچنــان با 18 گل بعــد از چيرو 
ايموبيله 20 گله در رتبه دوم جدول گلزنان ليگ ايســتاده 

است. 
او دوشنبه شب با انتشار پست غيرمنتظره اى در اينستاگرام 
خواب هواداران اينتر را آشفته كرد. ايكاردى نوشته بود كه 
خداحافظى كردن به معناى بزرگ شــدن اســت. باشگاه 
اينتر بالفاصلــه هرگونه مذاكره اين تيم بــا رئال مادريد يا 
باشــگاه هاى ديگر را براى فروش ايكاردى تكذيب كرده و 
توضيح داد كه به هرحال مبلغ تعيين شده براى فسخ قرارداد 

او با اين تيم درماه ژانويه قابل اجرا نيست.
اينتر براى جبران امتيازهاى از دســت رفته در ماههاى 
اخير و راهيابى به رقابت هاى ليگ قهرمانان فصل آينده 
نياز مبرمى به كاپيتان خود دارد. اگر باشــگاه ميالنى در 
جمع چهار سهميه ايتاليا براى فصل آينده چمپيونزليگ 
قرار نگيرد، احتماال ايكاردى از باشگاه مى خواهد تا او را 
در فهرســت فروش قرار دهند. به خصــوص كه او تا 25 
ســالگى هرگز در مهم ترين رقابت هاى باشگاهى جهان 
يعنى ليگ قهرمانان به ميدان نرفته اســت. البته چنين 
چيزى درحال حاضر تنها يك فرضيه احتمالى اســت. به 
خصوص كه ايكاردى تاكنــون چندين بار اعالم كرده كه 

عاشق اينتراست.

ورود رسمى ميامى به رقابت هاى ام ال اس
«بولت» ، مهاجم احتمالى تيم بكام؟

واكنش ها به يك پست عجيب اينستاگرامى
اينتر در اضطراب آينده «ايكاردى»

بزرگ فوتبال اروپــا را به اينجا بيــاورم ولى درعين حال 
مى خواهيم بازيكنان بومى آمريكا را هم اينجا 

 بكام حتى به اين نكته اشاره كرد 
كه وقتى در روزهــاى آغازين 

فوتبالــش يــك پســربچه 
الغــر و نحيف بــوده، يكى 
ازمربيانش بــه او گفته بود 
كه به ســختى مى تواند در 
فوتبال پيشرفت كند و به 
مدارج باال برســد. اوسين 
بولت از حــاال كانديداتورى 

خود را به عنوان مهاجم براى 
تيم ميامى اعالم كرده است. اما 

اينكه حضــور بولــت در فوتبال تا 
چه حد رنگ واقعيــت به خود گيرد هم 

معمايى است كه از سال ها پيش هنوز پاسخى 

از ســوى مائورو ايكاردى در اينســتاگرام، بدترين اتفاق 
ممكن براى هواداران اينتر در اين روزهاى پرافت 
وخيز تيم اسپالتى بود. رئال مادريد از مدتها 
پيش نسبت به در اختيار گرفتن مهاجم 
آرژانتينــى تمايل نشــان داده ولى 
باشــگاه نراتــزورى هرگونه قصد 
و غــرض اين تيم بــراى فروش 
ايكاردى را بــه خصوص در بازار 

منتفى دانسته است. 
ايكاردى روزهــاى خوبى را در 
اينتر سپرى نمى كند و از فرم ايده 
آل خــود در هفته هاى اخير فاصله 
زيادى گرفته است. او در هفت هفته 

آخر رقابت هاى ليــگ تنها 
رسانده ولى به لطف آمار گلزنى خيره كننده 

در ابتداى فصل همچنــان با 

غالمى: اميدوارم
 با محمودى به تيم ملى 

واليبال برگرديم
ورزش سه: ملى پوش واليبال ايران گفت: اگر كوالكوويچ 
بار ديگر مرا به تيم ملى دعوت كند، با انگيزه هاى دوچندانى 
برمى گردم.  عادل غالمى  با يك اشتباه كوچك در جريان 
تمرين تيم ملى در تابستان 96 باعث شد تا عادل غالمى طعم 
اولين مدال جهانى را نچشد. او كه حاال با نرمش كوالكوويچ 
مواجه شده، با انگيزه به كارش در تركيب بانك سرمايه ادامه 
مى دهد تا در سال 97 به تيم ملى برگردد و اتفاقات قبلى را 
از ذهن همگان پاك كند. عادل غالمى گفت:  با اينكه برخى 
مى گويند بانك سرمايه در ليگ برتر واليبال از پيش قهرمان 
است؛ برخى تيم ها در نيم فصل دوم نشان دادند كه حريفان 
جدى براى ما هســتند. اصال نمى توان مسابقات پلى آف را 
پيش بينى كرد و گفت كه بانك سرمايه قهرمان مى شود. 
با 2 شكستى كه در ليگ داشتيم، زنگ خطر براى ما به صدا 
درآمد. با اين حال ما با انگيزه بــه كارمان ادامه مى دهيم و 
هدفمان قهرمانى است. وى گفت: اتفاقى كه براى من امسال 
رخ داد، اصال خوب نبود و حاشــيه هاى زيادى را براى من 
ايجاد كرد. با اين حال همان موقع هم گفتم كه رابطه من با 
كوالكوويچ صميمانه بوده و هست. به تصميم سرمربى تيم 
ملى احترام گذاشتم. او هم مربى بزرگى محسوب مى شود و 
هم جدا از آن آدم قابل احترامى براى من است. با اين حال از 
اينكه سرمربى تيم ملى رسما اعالم كرده مشكلى با بازگشت 
من به تيم ملى ندارد، خوشــحالم. وى گفت: شــنيدم كه 
سرمربى تيم ملى اعالم كرده از بازگشت شهرام محمودى 
هم استقبال مى كند. شــهرام يكى از بازيكنان كليدى تيم 
ملى بوده؛ اگرچه در پست او بازيكنان خوب ديگرى هم مثل 
امير غفور، رضا قرا، جواد حســين آبــادى و حتى ميكائيل 
تاجر را داريم. با اين حال من معتقدم شهرام خيلى مى تواند 
به تيم ملى كمــك كند. او بارها گفته كه به خاطر آســيب 
ديدگى هايى كه دارد، نمى تواند زياد به خودش فشار بياورد. 
حتى زمانى كه براى تيم ملى بازى مى كرد، همه يادشــان 
هست كه چه دردى را تحمل مى كرد. اميدوارم كه شهرام از 

تصميمش برگردد و بار ديگر در تيم ملى بازى كند.
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خانه موسیقی باید تعطیل شود
فرهنگ و هنر: کیوان ســاکت آهنگساز و نوازنده موسیقی با حضور در 
برنامه تلویزیونی »چشم  شب روشن« نقطه نظرات خود را درباره هزینه ها و 
شفاف سازی بودجه جشنواره فجر بیان و تصریح کرد که خانه موسیقی باید 

تعطیل شود چرا که این نهاد، یک نهاد صنفی نیست. 
ســاکت درباره شفاف ســازی بودجه جشنواره موســیقی فجر گفت: ما 
آیین نامه ای نوشتیم و تقدیم وزیر محترم کردیم. یکی از موارد آن این بود 
که بودجه در اختیار جشنواره و هزینه های آن باید به طور شفاف اعالم شود. 
چرا اعالم نمی شود؟سه سال است می گوییم این موارد را اعالم کنید. اگر به 
همه یکسان ظلم شود باز عدالت در نوع خودش برقرار شده است. بگویید 
این پول ها را بر چه اساســی داده اید؟ چرا یک جوان باید پول زیادی برای 

مشاوره بگیرد و در طبقه هفتم تاالر اتاق داشته باشد؟ 
وی افزود: چقدر من به وزرا و معاونت ها، نامه نوشتم؟ این همه هشدار دادیم 
که این  قدر محفلی عمل نکنید و فقط خودتان را نبینید. من جشنواره را 
یک مهمانی قبیله ای کوچک می دانم. وی اضافه کرد: چرا بلیت فروشی از 
یک سامانه بلیت فروشــی به سایت جدید که برای یکی از اعضای محفل 

بود منتقل شد؟  

یادبودی برای خبرنگار قدس 

فرهنگ و هنر: چهل روز از درگذشــت بانــوی خبرنگار روزنامه قدس 
گذشت. ظهر دیروز، مراسمی به مناسبت چهلمین روز درگذشت مریم 
زنگنه با یادآوری خاطرات حرفه ای از این خبرنگار باســابقه در ســالن 
اجتماعات روزنامه قدس و با حضور خانواده وی، برگزار شد. در این مراسم، 
همکاران قدیمی وی با بیان خاطراتی، یاد او را گرامی داشتند. مریم زنگنه، 
9دی ماه به دلیل ابتال به بیماری سرطان گوارشی درگذشت. این بانوی 
خبرنگار، از سال ۱۳۷۸ خبرنگار روزنامه قدس شد. ابتدا در گروه شهری و 

بعد هم در گروه اجتماعی این روزنامه مشغول فعالیت بود. 
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 فرهنــگ و هنر/ تکتم بهاردوســت   با فرهنگ و هنر
نزدیک شــدن به ایام دهه فجر شبکه های سیما 
چند ســریال  مناســبتی را برای پخــش در این 
ایام در نظر گرفته انــد. یکی از این مجموعه های 
مناسبتی سریال ستارخان است که در ده قسمت 
به کارگردانی محمــد رضا ورزی و تهیه کنندگی 

مصطفی شریفی ساخته شده است.
ایــن ســریال بــه فصل هایــی از دالوری هــا و 
مجاهدت های ستارخان ســردار ملی، دوستان و 
هم پیمانان او در مبارزه با استبداد می پردازد و قرار 
است از فردا دوازدهم بهمن ماه از شبکه یک سیما 
پخش شود. به این انگیزه با »ورزی« که مخاطبان 
با سریال های تاریخی او آشنا هستند، به گفت و گو 

نشسته ایم که می خوانید: 

 سریال ده قسمتی »ســتارخان« از دل 
سریال دیگری به نام »ایراندخت« گرفته شده 

است.از ایده نوشتن این فیلمنامه بگویید.
ســریال »ایراندخت« یک درام عاشقانه است که 
در جایــی از تاریخ روایت می شــود. طرح اصلی 
داستان نوشــته خود من است ولی فیلمنامه کار 
توســط یک گروه نویسندگان که من هم عضوی 
از آن گروه هســتم در طول حدود شــصت ماه 
نگاشــته شده اســت که تا به امروز تولید بیست 
و هفت قســمت از این سریال به قطعیت رسیده 
است ولی ممکن است زمان سریال تا سی قسمت 
هم ادامه پیدا کند. آن بخش تاریخی ســریال که 
مربوط به چهارسال پایانی زندگی سردار ملی است 
در قالب یک سریال ده قسمتی به سفارش مدیران 
سازمان صدا و سیما از دل سریال بیرون کشیده 
و مونتاژ شــده است تا در ایام مبارک دهه فجر به 

نام »ستارخان« از شبکه یک سیما پخش شود. 

 در زمــان پخش ســریال »ایراندخت« 
مخاطب قرار اســت قسمت هایی از سریال 

»ستارخان« را هم ببیند؟
نه فقط گزیده ای از حضور ســتارخان در سریال 

»ایراندخــت« را در قالب ســریالی به همین نام 
خواهید دید، مثل اینکه یک نســخه سینمایی از 
دل یک سریال بیرون کشیده شده باشد. درواقع 
این بخش ها گزیده شده است و قرار نیست اصاًل 
برای ســریال »ایراندخت« اتفاقی بیفتد و حتی 
شخصیت های این سریال در ستارخان حضور هم 

ندارند.

 در ساخت این سریال )همین ده قسمت( 
چقدر سعی کرده اید به تاریخ وفادار باشید؟ 

خیلی زیاد.اصالً همه ســعی ما این بوده است که 
از تمام اســنادی که در این خصوص وجود دارد 
استفاده کنیم و دقیقاً طبق روایات تاریخی پیش 

برویم. 
درست است که ســریال »ستارخان« از دل یک 
درام عاشقانه برداشته شده است ولی آینده قسمت 

صرفاً یک روایت تاریخی است و این اتفاقی است 
که در اکثــر آثار من افتاده اســت مخصوصاً در 
سریال »معمای شاه« که حتی من مدعی هستم 
آن سریال، یک درام داستانی به آن معنا نداشت و 
بیشتر یک مستند نمایشی بود که البته نمی شد به 

جز این کار دیگری انجام داد.

 آن بخش از داستان که مربوط به مبارزات 
سردار ملی است از چه منابع تاریخی استفاده 

کرده اید؟
مــن اولیــن کاری که کــردم ارتبــاط با نتیجه 
ســردارملی بود که از طرف خانــواده متولی این 
شخصیت است. با ایشان خیلی گفت و گو کردم و 
حتی به جواب آن نکاتی که در تاریخ گنگ بود و 
در کتاب ها به آن ها پرداخته نشده بود، رسیدیم. 
در کنار کمک ایشــان از مشاوره دکتر حقانی هم 
خیلی بهره بردیم و اســناد، کتاب و فصلنامه های 

زیادی دراختیار ما گذاشتند.

 سریال »ستارخان« نسبت به چند سریالی 
که در همین فضا ســاخته شده است، چه 

ویژگی خاصی دارد؟
محتوای فیلمنامه این سریال به شکل بخصوصی 

طراحی شده اســت و همین قضیه »ستارخان« 
را به یک اثر خاص تبدیل کرده اســت. به لحاظ 
ســاختاری هم یک تجربه جدید است، چون من 
این کار را با ســه دوربین ضبط کرده ام به دلیل 
اینکه صحنه ها و میزانسن ها زنده ضبط می شد و 
هنرپیشه ها هم تداوم حسی خیلی خوبی داشتند.

 در اکثر آثار شما یکسری بازیگران جدید 
به مخاطب معرفی می شوند. در این سریال با 

کدام بازیگر بیشتر کار کرده اید؟
من ســال ها بود که روی کســی مثل »مسعود 
آب پرور« تمرکزکرده بودم. او صورت و کاریزمای 
عجیبی دارد و همیشه هم این قضیه برایم سؤال 
بــود که این صورت چرا تا بــه حال بازی نکرده 
اســت تا اینکه زمان ساخت این پروژه رسید و از 
اوخواستم که با ما همکاری کند و واقعاً هم خیلی 
خوب از پس نقشی که برای اودر نظر گرفته بودم 
بر آمد از اســتایلش، بازی و حتی نگاهش کاماًل 
راضی هستم. ژرژ پطرسی هم خیلی سال پیش 
در فیلم »تحفه ها« ساخته ابراهیم وحیدزاده بازی 
کرده بود که فکر می کنم بازیگر و صداپیشه خیلی 
خوبی است اما در خصوص کسی مثل سعید نیک 
پــور که از او یاد کردیــد باید بگویم که من با او 
احساس راحتی می کنم و بعد از سال ها همکاری 

دیگر به یک زبان مشترک با هم رسیده ایم. 
دراین سریال هم من »ســتارخان« را در بیان، 
ســکنات و نگاه او دیدم البته ســعید نیک پور 
ســال های خیلی پیش از زمانی که خیلی جوان 
بود نقش ستارخان را در اثری از جهانگیر الماسی 
بازی کرده بود ولی او اینجا به پختگی هایی رسیده 
که این شــخصیت ملی را به خوبی توانسته ایفا 

کند. 
من دراین سریال  از حضور سام قریبیان که یکی 
از نقش های اصلی را بازی می کند یا کسی مثل 
پندار اکبری یا شایسته ایرانی و... استفاده کردم و 
همه این ها برای من تجربه جدیدی بود و من از 

این همکاری خیلی لذت بردم.

 فرهنگ و هنر/ صباکریمی  دومین نشســت 
خبری سی وششمین جشنواره فیلم فجر روز گذشته 
با حضور ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره در پردیس 
سینمایی ملت برگزار شد. داروغه زاده در ابتدای این 
نشســت اظهار کرد: جشنواره فیلم فجر با دو بخش 
محوری مسابقه اصلی و بخش جشن برگزار می شود. 
ما امسال در بخش رقابتی سعی کردیم تغییرات مان 
حداقلی باشد و ساختار اصلی مقررات سال گذشته را 
حفــظ کنیم. وی در ادامه افزود: یکی از رویکردهای 
جشنواره، این است که امسال عالوه بر تهران در ۳۱ 

استان نمایش فیلم داریم. دانش آموزان مدارس نیز 
می توانند در نوبت اکران مدرســه به صورت رایگان 
فیلم های کودک ببینند. در سینمای مردمی  امسال 
هر فیلمی  کــه نمایش مردمــی  دارد، عوامل فیلم 
در کنار مردم حضور خواهند داشــت تا یک جشن 
سینمایی پرشورتر از سال گذشته داشته باشیم.امسال 
در افتتاحیه مراســم نکوداشت مرحوم علی معلم را 
نیــز برگزار می کنیم. داروغــه زاده در بخش دیگری 
تصریح کرد: سال پیش در کاخ مردمی  مراسم فرش 
قرمز داشتیم که آن مراسم را امسال نداریم. امسال 

بخش های بیشتری از سال گذشته داریم برای مثال 
بخش تجلی اراده ملی احیا شده است. تنها کاهش ما 
کاهش بخش فیلم های بخش مسابقه بوده که تأثیری 
در هزینه های جشنواره نداشته است بنابراین در پایان 
جشنواره باید ببینیم چه چیزی میزان هزینه ها را کم 
کرده است. وی در پاسخ به پرسشی مبنی براین که 
بسیاری فیلمســازان تمایلی به حضور در جشنواره 
نداشتند، تأکید کرد: این آمار که می گویید مبتنی بر 
اطالعات حقیقی و درستی نیست. اتفاقاً همین امسال 
خیلی از فیلمســازان برای حضور در جشنواره سر و 

دست می شکستند و زمان می خواستند تا خودشان را 
به جشنواره برسانند. درباره فیلم »مانی حقیقی« هم 
باید بگویم که فیلم ایشان با مجوز سازمان سینمایی 
ساخته شد و مجوز نمایش هم دارد. دبیر جشنواره 
درباره کنار گذاشته شدن برخی فیلم های حاشیه دار 
توضیح داد: تمام ۶۷ اثر بازبینی شــد و هیچ فیلمی 
 به دلیل حاشیه دار بودن کنار گذاشته نشد. حتی به 
عنوان دبیر جشنواره خواستیم فیلم های حاشیه دار و 
متفاوت حضور داشــته باشند که این اتفاق رخ داده 

است.

تا جشنواره 

دبیر جشنواره فیلم فجر:
امسال 
فرش قرمز نداریم

با »محمدرضا ورزی« کارگردان سریال های تاریخی تلویزیون

»ستارخان« به لحاظ ساختاری یک تجربه جدید است

ســریال »معمای شــاه« یک درام 
داســتانی به آن معنا نداشــت و 
بیشتر یک مســتند نمایشی بود 
که البته نمی شــد به جز این کار 

دیگری انجام داد

آنچه می خوانید
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