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تأثير نقل وانتقاالت در افت محسوس چلسى

«كونته» تسليم فشارها  
و تصميمات نهايى  باشگاه

قلعه نويى: سه امتياز بازى با 
10استقالل بايد در اصفهان بماند

خط خبر 

دستگيرى خواننده آمريكايى رپ 
به خاطر تجارت سياه 

خط قرمز: خواننده و رپر معــروف به جرم حمل مواد 
مخدر به 3 سال و نيم زندان محكوم شد. «مونتانا ميلز» 
30 ساله در حالى دستگير شــده بود كه مقدارى مواد 
مخدر همراه داشت. اين خواننده آمريكايى، با مخلوط 
كردن هروئين و فنتانيل، مدعى بود مخدر جديدى را 
به مشتريانش مى دهد كه آن ها را به طور موقت بيهوش 
مى كرد. تحقيقات پليســى نشــان مى دهد «مونتانا 
ميلز» 4 ماه پس از آغاز تجارت سياهش در زمينه مواد 
دستگير شده بود و قضات دادگاه پنسيلوانيا او را به 3 

سال و 6 ماه حبس محكوم كردند.

ردپاى بازيگر سرشناس در پرونده 
مرگ همسرش 

ركنا: نام رابرت واگنر اين بار به عنوان مظنون در مرگ 
همسرش ناتالى وود بازيگر نامدار سينما مطرح شد. در 
تحقيقات جديدى كه درباره مرگ ناتالى وود در ســال 
1981 انجام شده، همسرش رابرت واگنر به عنوان فرد 
مورد ظن شناخته شده است. با انتشار نتيجه تحقيقاتى كه 
سال 2011 درباره مرگ ناتالى وود انجام شده بود مى توان 
دريافت كه رابرت واگنر فردى اســت كه بيشترين ظن 
نسبت به وى وجود دارد. جسد ناتالى وود كه سوار كشتى 
خانوادگى خودشان بود، نوامبر 1981 در حالى كه غرق 

شده بود در اطراف جزيره كاتاالنيا پيدا شد.

قاتل آمريكايــى دو دختر بچه در 
آستانه اعدام 

ديلى ميل: جان بتيگليا كه دو دختر خود را در سال 
2001 به قتل رسانده بود در معرض اجراى حكم اعدام 
قرار گرفته اما وكاليش مى گويند او تعادل روانى ندارد. 
آقاى بتيگليا كه اكنون 62 ســال دارد در سال 2001 
دودختر 6 و 9 ساله خود را به قتل رساند. او حتى پيش 
از شليك به دخترانش همسرش را از تصميمش آگاه 
كرد. مادر اين 2 دختر قربانى گفته از پشت تلفن شاهد 
شليك و قتل دخترانش بوده است.با نزديك شدن به 
زمان اجراى حكم اعدام جان بتيگليا، موكالنش براى 
آخرين بــار تقاضاى فرجام كرده انــد و مى گويند او از 
بيمارى هاى روانى متعددى رنــج مى برد. وكالى اين 
مرد آمريكايى از ديوان عالى آمريكا درخواست كرده اند 
اجراى حكم اعدام را تا زمان بررسى بيشتر شرايط روانى 

موكل شان به تاخير بيندازد.

سگ دزدهاى مشهد دستگير شدند
خط قرمز: دزدان سگ در مشهد هنگامى كه قصد فروش سگ ها را داشتند 
دستگير شدند.اين دو جوان چندى قبل دو قالده سگ تزيينى گران قيمت 
را از كارگاهى در منطقه خواجه ربيع مشهد به سرقت برده بودند. متهمان 
كه با آگهى فروش اين 2سگ سرقتى در فضاى مجازى قصد فروش سگ ها 

را داشتند توسط مأموران كالنترى خواجه ربيع مشهد دستگير شدند.

رهايى گروگان خاشى در كمتر از 2 ساعت 
خط قرمز: فرمانده انتظامى شهرستان خاش از رهايى گروگان ربوده شده 
از چنگال آدم ربايان در كمتر از 2 ساعت خبر داد. سرهنگ «احمد ثمره 
حسينى» گفت: در پى اعالم مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر وقوع 
يك فقره آدم ربايى مردى ميانسال در شهرستان خاش بررسى موضوع به 

صورت ويژه در دستور كار مأموران انتظامى اين فرماندهى قرار گرفت.
مأموران در تعاقب پايش هاى اطالعاتى و انجام تحقيقات گسترده پليسى 
محل اختفاى آدم ربايان را شناسايى و با هماهنگى مقام قضائى عمليات 
آزاد ســازى گروگان را آغاز كردند. از آنجايى كه متهمان خطر را احساس 
و توان مقابله با مأموران را نداشــتند از محل متوارى و گروگان در كمتر از 

2 ساعت آزاد شد.

زن ميانسال در كوچه بن بست به آخر زندگى 
رسيد

تسنيم: جســد زن ميانسال در يك كوچه بن بســت در خيابان پيروزى 
كشف شد. ساعت 9:15 صبح روز 13 بهمن مأموران كالنترى 110 شهدا 
در تماس با بازپرس كشيك قتل پايتخت اعالم كردند جسد زن ميانسالى 
در يك كوچه بن بست در خيابان پيروزى كشف شده است.بنابر اظهارات 
مأموران، جسد اين زن چهل و هفت ساله درحالى پيدا شد كه وى، كيف، 
مقدارى پول و مدارك هويتى به همراه داشت اما كفش پاى اين زن نبود و 
آثار ضرب و جرح در بدن وى مشاهده نشد همچنين بررسى ها حاكى از آن 

بود كه سرقتى از اين زن صورت نگرفته است.

دستگيرى عامالن شهادت2 مأمور انتظامى در 
خراسان جنوبى

ايرنا : فرمانده انتظامى خراسان جنوبى از دستگيرى عامالن شهادت 2 مأمور 
نيروى انتظامى استان خبر داد و گفت: در اين ارتباط 14 رابط و عوامل اصلى 
شهادت «محمد نايبى» و «هادى كارديده» دستگير شدند. سردار مجيد شجاع 
در جمع خبرنگاران افزود: از اعضاى اين باند كه به طور كامل متالشى شده 
است، سه قبضه اسحله سبك به دست آمد. ستوان يكم « محمد نايبى» هفتم 
آبان ماه در درگيرى با اشرار مســلح در محدوده شهرستان خوسف و استوار 
يكم « هادى كارديده» 18 آذرماه امسال در درگيرى با اشرار مسلح در منطقه 

حيدرآباد شهرستان نهبندان به شهادت رسيدند.

بازداشت جاعل عنوان بازرس ويژه رهبرى در 
تبريز 

ركنا: كالهبردار حرفه اى كه در قالب بازپرس ويژه رهبرى و چند پســت 
مهم ديگر از شــهروندان تبريز كالهبردارى مى كرد، دستگير شد. فردى 
با نام «رســول. ع» كه با جعل عنوان دبيرى يكى از احزاب سياســى و در 
پوشــش هاى بازرس ويژه رهبرى، مامور اطالعات، سردار، پليس امنيت، 
بازرس شــوراى نگهبان و بازرس كل به كالهبردارى از اشخاص مبادرت 
مى كرد توسط مراجع امنيتى و قضايى دستگير شد.وى هم اكنون در اختيار 
دستگاه قضايى استان مى باشد. هركسى از نامبرده شكايتى داشته باشد 

مى تواند به دستگاه هاى قضايى و امنيتى مراجعه نمايد.

خط بين الملل 

خط قرمز: رئيس پليس استان البرز از انهدام هفت باند خفت 
گيرى در استان خبر داد و گفت: در اين رابطه 17 نفر دستگير 
شدند. سردار عباسعلى محمديان، از دســتگيرى 17 سارق 
خفت گير طى هفته گذشته كه در فرديس و كرج اقدام به خفت 
گيرى مى كردند، خبر داد و اظهار كرد: اين سارقان در باندهاى 
دو و سه نفره اقدام به ســرقت تلفن همراه، پول، طال و غيره از 

مردم مى كردند.
وى بابيان اينكه ســارقان دستگيرشــده در قالب هفت باند 
شامل پنج باند سرقت به عنف گوشى تلفن همراه و كيف قاپى، 
يك باند سرقت خودرو و يك باند سرقت طال و جواهر از افراد 
ميان ســال اقدام به ســرقت مى كردند، گفت: اين سارقان با 
استفاده از ســالح سرد با تشــكيل باندهاى دونفره و سه نفره 
كه ميانگين سنى آن ها 18 تا 27 سال بوده، با اختيار داشتن  
پنج دستگاه خودروى پرايد، ســمند و پژو پارس و دو دستگاه 

موتورسيكلت با تردد در نقاط مختلف شهر، سد راه شهروندان 
شده و با به كارگيرى سالح سرد گوشى تلفن همراه، وجه نقد و 

ساير اموال آنان را سرقت مى كردند.
به گفته وى در مواقعى كه شــهروندان از خود مقاومت نشان 

مى دادند، ســارقان ضمن ســرقت اقدام به جرح مالباختگان 
مى كردند و متوارى مى شــدند. محمديان با اشــاره به اينكه 
سارقان با استفاده از موتورسيكلت در خيابان ها پرسه مى زدند 
و با شناسايى خودروهاى تك سرنشــين اقدام به تهديد آن ها 
مى كردند و اموال آن ها را به ســرقت مى بردند، گفت: سارقان 
در برخى مواقع با اســتفاده از يك دســتگاه خودرو سمند در 
پوشش مسافركش، مبادرت به سوار كردن زنان مسن كرده و 
در بين راه، با توسل به زور اقدام به سرقت كيف حامل وجه نقد 

و طالهاى مالباخته مى كردند.
وى گفت: متهمان طى اقدامات گســترده پليسى و چندين 
عمليات غافلگيرانه دستگير شدند و در بازجويى هاى مأموران 
به 100 فقره سرقت اعتراف كردند آن ها داراى سابقه كيفرى 
مرتبط بودند تاكنون 20 نفر از مالباختگان به پليس مراجعه 

كرده اند.

 پايان پرسه زنى هاى شوم 7 باند خفت گيرى در البرز
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100 بازى براى استقالل كار راحتى نيست

ابراهيمى: از لقب فرمانده هواداران ممنونم

پليس وجود دستمال هاى اعتيادآور را 
تأييد كرد

خط قرمز: رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا در خصوص ورود دستمال هاى اعتيادآور 
به كشور توضيحاتى ارائه كرد. سردار محمدمسعود زاهديان درباره ورود مخدر هاى جديد به 
كشور، اظهار داشت؛ نوع مواد مخدر و بازار عرضه مواد از جنبه هاى مختلف قابل  بررسى است 
و در اين ميان نيز روند بازاريابى فروشندگان مواد مخدر و روان گردان ها از چشم پليس پنهان 
نمى ماند.وى افزود: فروشندگان مواد مخدر به دليل بازاريابى و جذب مخاطبان جديد به ويژه 
جوانان از حربه هاى مختلف بهره مى گيرند و در تالش براى عرضه انواع و اقسام مواد مخدر، 

توهم زا و روان گردان جديد به مصرف كنندگان هستند.
اين مقام ارشد انتظامى درباره صحت ورود و توزيع دستمال هاى آلوده و اعتيادآور به كشور، 
گفت: ورود دستمال آلوده و اعتياد آور به عنوان مخدر جديد به كشور مورد تائيد نيست اما 

احتمال وجود دستمال آغشته به مواد مخدر كه قابل استنشاق است، دور از ذهن نيست.
سردار زاهديان يادآور شد: به دليل حساسيت موضوع، بررسى «صحت ورود دستمال هاى 
اعتيادآور به كشور» بالفاصله در دســتور كار پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا قرار گرفت و 
عليرغم تمركز و تالش بســيار پليس، مخدرى با اين عنوان و به شكل «دستمال منحصراً 
مخدرى» و از نوع NPS در كشــور كشــف نشــد. وى تأكيد كرد: هرچنــد در مواردى 
دستمال هايى كه به مواد مخدر آغشته،آلوده  و به صورت استنشاقى مصرف مى شود، به صورت 

محدود توسط عوامل پليس كشف  شده است.

ديپلم قالبى پسر دانشجو راز 
موسسه  غير مجاز  را فاش كرد

خط قرمز: فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى از دستگيرى متهم  پرونده جعل و صدور 
مدارك تقلبى ديپلم و فوق ديپلم در مشهد خبر داد.

سردار «قادر كريمى» در تشريح اين خبر گفت: جوان دانشجويى كه   از تحصيل او در يك 
مركز آموزش عالى مى گذرد با تنظيم دادخواســتى به كالنترى 20 مشهد مراجعه كرد و 
اظهار داشت: مسئوالن آموزش دانشگاه اعالم كرده اند مدرك تحصيلى ديپلم او تقلبى بوده 
و مورد تأييد نيست. سردار «قادر كريمى» افزود: با توجه به اهميت موضوع دستورات الزم 
براى پى گيرى سريع پرونده به فرماندهى انتظامى مشهد صادر و تحقيقات پليسى آغاز شد.

فرمانده انتظامى خراسان رضوى گفت: تيم هاى دايره تجسس كالنترى 20 مشهد در اين 
مأموريت ضربتى با بررسى هاى به عمل آمده مؤسسه آموزشى بدون مجوز كه حتى بدون تابلو 
فعاليت مى كرد را شناسايى و با هماهنگى مقام قضائى محل را به طور ضربتى بازرسى كردند.
وى خاطرنشــان كرد: مأموران انتظامى در اين عمليات هفت عدد مهــر مربوط به نواحى 

هفتگانه سازمان آموزش و پرورش را كشف كردند.
سردار كريمى با اشاره به اين مطلب كه يكى از مســئوالن اين مؤسسه غيرمجاز آموزشى 
دستگير و به مراجع قضائى معرفى شده است از شهروندانى كه در اين رابطه شاكى هستند 
خواست هر چه زودتر براى پيگيرى شكايت خود به پليس آگاهى استان مراجعه كنند. وى 

اظهار داشت: تحقيقات گسترده در اين رابطه ادامه دارد.

حواس پرتى رانندگان عامل 35 درصد حوادث جاده اى

5/6 درصد از جانباختگان تصادفات كودكان 
زير 7 سال هستند

خط قرمز: جانشين رئيس پليس راهور ناجا گفت:  5.6 درصد از جانباختگان تصادفات امسال كودكان 
زير 7 سال بودند.سردار موسى اميرى در همايش كاهش سوانح ترافيكى عوامل موثر بر شدت تصادف 
را رانندگى پرخطر همراه با ريسك باال، سرعت سرسام آور و اســتفاده نكردن از صندلى ايمن كودكان 
برشمرد و عنوان كرد: در 9 ماه امسال، 5/6 درصد جان باختگان حوادث رانندگى، كودكان زير هفت سال 
بوده اند. جانشين رئيس پليس راهور ناجا سرعت غيرمجاز را يكى از مهم ترين عوامل خطرساز در سوانح 
ترافيكى اعالم كرد و گفت: سهم سرعت غيرمجاز در 9 ماه امسال، 19/6درصد تصادفات فوتى و جرحى 
جاده اى بوده، ضعف هاى فنى و ايمنى وســايل نقليه نيز از ديگر عوامل خطر است.اميرى گفت:  حواس 
پرتى ديگر موردى است كه 9 ماه امسال، 35 درصد تصادفات جاده اى ناشى از تخلف و عدم توجه راننده 
به جلو بوده كه يكى از مصاديق مهم آن، استفاده از تلفن همراه است. جانشين رئيس پليس راهور ناجا از 
وقوع روزانه 450 تصادف منجر به فوت و جرح در سوانح رانندگى كشور به طور ميانگين سخن گفت كه 

40 كشته و 900 مجروح و مصدوم به دنبال دارد.

دستگيرى زورگيران ميليونى در لباس پليس
باشگاه خبرنگاران: رئيــس كالنترى 132 نبرد، با 
اشاره به دســتگيرى 2 زورگير در محدوده خاوران، 
گفت: اين دو متهم يك ساعت پس از سرقت بازداشت 
شدند.  سرهنگ منصور حشمتيان به تشريح اين خبر 
پرداخت و گفت: با شكايت تعدادى از شهروندان ساكن 
محدوده خاوران در خصوص سرقت و زورگيرى هاى 
انجام شده از سوى 2 زورگير، دستگيرى متهمان در 

دستور كار مأموران قرار گرفت.
وى افزود: با تشكيل يك تيم حرفه اى و حضور در محل مشخص شد كه دو مرد با لباس هاى انتظامى و 
استفاده از تجهيزات قالبى، اقدام به ضرب و جرح شهروندان و سرقت از آن ها كرده و از آنجا كه احتمال 
داشت هنوز در محل حضور داشته باشند، ماموران به صورت همه جانبه اقدام به بررسى محدوده سرقت ها 
كردند. اين مقام انتظامى عنوان داشت: اين اقدام در نهايت ظرف يك ساعت به نتيجه رسيد و در نهايت 
هر دو سارق زورگير كه با البسه نظامى قالبى در حال پرســه زنى و انتخاب سوژه جديد براى زورگيرى 
بودند، شناسايى و در كسرى از ثانيه هر دو دستگير شدند. رئيس كالنترى 132، اظهار داشت: هر دو متهم 
پس از دستگيرى به كالنترى منتقل شــده و در بازجويى هاى انجام شده به جرايم خود مبنى بر جعل 
عنوان، زورگيرى و تهديد شهروندان با سالح قالبى، اعتراف كرد. وى ادامه داد: در بازرسى از آن ها مبلغ، 
2  ميليون و 383 هزار تومان وجه نقد، چهار عدد سكه طال، دو جفت گوشواره، هفت رشته زنجير، 370 
گرم طال، پنج دستگاه گوشى تلفن همراه، يك قبضه سالح قالبى و 23 قبضه چاقوى ضامن دار كشف شد.

 نبرد، با 
 زورگير در محدوده خاوران، 
گفت: اين دو متهم يك ساعت پس از سرقت بازداشت 
شدند.  سرهنگ منصور حشمتيان به تشريح اين خبر 
پرداخت و گفت: با شكايت تعدادى از شهروندان ساكن 
محدوده خاوران در خصوص سرقت و زورگيرى هاى 
 زورگير، دستگيرى متهمان در 



ذوب آهن-استقالل، ساعت15:00

شفر مقابل نصف جهان
 عليپور: من مهاجم هدف نيستم  

 فوتبــال  حميد رضــا عرب  
اســتقالل و ذوب آهن  در شرايطى رخ 
در رخ هم قرار مى گيرنــد كه در هفته 
هاى اخير شــرايط فنى مطلوبى داشته 
اند و جزوآمــاده ترين تيــم هاى ليگ 
محســوب مى شــوند. ذوب آهن هفته 
هاســت پى درپى مى برد واســتقالل 
نيز با اينكه 3هفته پشــت سرهم به يك 
امتيازقناعت كرد اما به طور كلى شرايط 
مطلوبى در جدول دارد و به سبب صعود 
به فينال جام حذفى از روحيه مناســبى 
سود مى برد. آنچه اما سرنوشت را دراين 
بازى رقم مى زنــد و تيم پيروز را معرفى 
مى كند، استفاده از تك موقعيت هاست. 
باتوجه به اينكه ظهر ديروز مشخص شد 

استقاللى ها از وجود جباروف محرومند، 
آبى ها در خط ميانى و در بخش بازيسارى 
قدرى با مشكل مواجه خواهند شد. البته 
شفر بازيكنانى همچون فرشيد اسماعيلى 
و جابرانصارى را در اختيار دارد و مى تواند 
يكى از اين دورا به جاى جباروف درپست 
هافبك بازيســاز قرار دهد اما پر واضح 
است كه اســتقالل درفصل جارى هرگز 
بدون جباروف عملكرد درخشانى نداشته 
و درغياب اين بازيكن ازبك با مشكالتى 

مواجه شده است. 
در سوى مقابل ذوبى ها اما دغدغه غيبت 
هيچ يك از بازيكنان خــود را حس نمى 
كنند و با تمام قوا مقابل استقالل قرارمى 
گيرند. دراين تيــم مرتضى تبريزى مهره 

خطرناكى است كه اگر مدافعان استقالل 
لحظه اى از او غافل شوند، پيامد هاى بدى 
در انتظارشــان خواهد بود. در اين بازى 
مهدى رحمتى  همانطور كه  شــفر بعد 
از بازى با صنعت نفت كــه از بازى كردن 
حسينى مقابل ذوب آهن پرده برداشته بود 
روى نيمكت مى نشيند. بازگشت حسينى 
به تركيب استقالل جذابيت هاى اين بازى 
را افزايش مى دهد.خيلــى ها مى گويند 
به خاطر درگيرى هــاى قبلى رحمتى و 
قلعه نويى اين تصميم گرفته شــده است 
تا استقالل بدون حاشــيه فقط به دنبال 
كسب سه امتياز اين بازى باشد.  در همين 
چارچوب بازى تيم هــاى فوالد و صنعت 

نفت آبادان به تساوى يك بر يك انجاميد.

ورزش ســه:على عليپور توانســت با عملكردى 
خيره كننده اكنون با 15 گل زده و فاصله جالب توجه 
با ديگر مهاجمانى كه شانس تصاحب آقاى گلى را 
دارند، به دنبال سفارش كفش طالى فصل هفدهم 
به نام خود باشــد .نكتــه منفى اما اينجاســت كه 
درخشش هاى پياپى اين مهاجم تاكنون نتوانسته 
نظر كارلوس كى روش را به خود جلب كند. اتفاقى 

كه برانكو مدعى است بايد براى مهاجم اول تيمش 
رخ دهد و او شايسته حضور در تركيب تيم ملى در 

جام جهانى روسيه است. 
 *با پيروزى مقابل ســپاهان فاصله خوبى با 
رقبا داريد و به نظر مى رسد قهرمانى مجدد 
در دسترس باشد. خصوصا كه تو هم شانس 

زيادى براى آقاى گلى دارى.
در مورد قهرمانى بايد بگويم كه هنوز بازى ها تمام 
نشــده و ما به تمام حريفان خــود در ليگ احترام 

مى گذاريم و تا آخرين لحظه خواهيم جنگيد.
* از تو بعيد بود كــه در صحنه جلوى دروازه 

خالى، توپ را تبديل به گل نكنى.
مى خواستم بغل پا بزنم اما نمى دانم چه شد كه توپ 
جابه جا شد. درستش اين اســت كه بگويم ضربه را 

واقعا بد زدم.

*گادوين منشا همانند تو نتوانسته عملكرد 
خوبى داشته باشد و از حيث گلزنى آمار پايينى 

دارد.
امسال بدشانسى آورده است؛ اما به طور كلى فصل 
بدى نداشته و توانسته در آســيا هم نمايش خوبى 

داشته باشد و كادر فنى هم كامال از او رضايت دارد.
* اين عملكرد در آســيا هم از سوى عليپور 

تكرار خواهد شد؟
ابتدا بايد بگويم من مهاجم هدف تيم نيســتم و 
در كنار منشا حاضر هستم و هيچ فرقى ندارد. در 
خصوص ليگ قهرمانان هم بايد بگويم كه ما فصل 
گذشــته درس بزرگى از اين رقابت ها گرفتيم و 
اكنون بايد تالش كنيم تا به نتايج خوبى دســت 

پيدا كنيم. 
 *عليپور مى تواند در بازى برگشت دربى هم 

گلزنى كند تا ركورد جالبى را ثبت كند؟
اكنون صحبت كردن درباره دربى چيز جالبى نيست 
و همانطور كه آقاى برانكو گفتند و هميشه توصيه 
مى كنند هر بازى بايد به دنبال پيروزى بود و هدف 
ما برد است و اكنون خودمان را آماده ى بازى بعدى 
مى كنيم و بعد از آن هم ليگ قهرمانان و حرف زدن 

از اين مسائل اكنون زود است.

واكنش باشگاه استقالل به ادعاى الهالل 
ورزش: باشگاه استقالل در ابتدا كشورهاى تركمنستان و ازبكستان 
را به عنوان كشور ميزبان پيشنهاد داده بود، اما وقتى AFC اعالم كرد 
كه تيم هاى عربستانى بايد در كشور قطر بازى كنند، اين باشگاه دوحه 
قطر را جايگزين دو كشور يادشده كرد، پيشنهادى كه منطقى به نظر 
مى رسيد، چرا كه استقالل يك هفته قبل از بازى با الهالل عربستان، 
بايد در قطر به مصاف الريان اين كشــور برود و بهتر بود بدون اينكه 
جابه جا شود، در همين كشور ميزبان تيم الهالل عربستان باشد. با اين 
حال، باشگاه عربستانى در برنامه هاى خود اشاره كرده كه آبى پوشان 

در مسقط پذيراى آن ها خواهند بود.
مســئوالن باشــگاه اســتقالل كه نمى خواهند در عمان به مصاف 
الهالل بروند از روابط بين الملل اين باشــگاه خواســته اند از طريق 
فدراسيون فوتبال پيگير اين موضوع شوند و حتى از فدراسيون فوتبال 
خواسته اند به ادعاى باشگاه عربستانى مبنى بر بازى با آبى پوشان در 

عمان واكنش نشان دهند.
فدراسيون فوتبال هم اعالم كرده كه چون AFC رسماً چيزى اعالم 
نكرده است، نمى توانند شكايت يا اقدام ديگرى داشته باشند، اما اگر 

چنين چيزى اعالم شود، پيگير خواهند بود. 

جام ملت هاى فوتسال آسيا 
ايران - چين؛ همه چيز آماده صعود 

زودهنگام
حميد رضا خداشناس: ملى پوشان فوتســال كشورمان پس از 
آنكه گام اول را در جام ملت هاى آســيا محكم برداشتند و موفق 
شدند با نتيجه 14 بر صفر ميانمار را شكست دهند عصر امروز و از 
ساعت 14:30 در دومين ديدار خود آماده مصاف با چين هستند. 
تيم ملى چين كه نخستين ديدار خود را در مصاف با عراق با نتيجه 
4 بر 2 واگذار كرده بود هر چند تيم جوانى است و از مربى ايتاليايى 
بهره مى برد ولى نمى تواند حريف مشــكل ســازى برابر تيم ملى 
كشورمان باشد و به نظر مى رســد ملى پوشان فوتسال كشورمان 
با يك پيروزى بدون درد ســر ديگر پيش از بازى با عراق كه مهم 
ترين حريف دور اول اين مســابقات براى ايران اســت ، به مرحله 
بعدى صعود كنند. اما آنچه واضح و مبرهم اســت ناظم الشــريعه 
و شاگردانش تا مرحله نيمه نهايى مشــكلى براى صعود نخواهند 
داشــت و در مرحله ما قبل پايانى است كه عيار واقعى ملى پوشان 
مشخص خواهد شــد. در ديگر ديدار اين گروه پيش از ديدار تيم 
ملى كشــورمان برابر چين ، عراق به مصــاف ميانمار مى رود و به 
احتمال زياد تكليف دو تيم صعود كننــده از اين گروه عصر امروز 

مشخص مى شود.

كريمويى: از مهاجرى حمايت مى كنيم
فارس: مديرعامل باشــگاه پديده در خصوص اينكه گفته مى شود 
ايگور پاناديچ قرار است به جاى مهاجرى به عنوان سرمربى انتخاب 
شود، گفت: اين خبر به هيچ عنوان صحت ندارد و مهاجرى با قدرت 
به كارش ادامه مى دهد.  همه تالش ما اين است كه تيم در مصاف با 
پارس جم به نتيجه مطلوب برسد و از اين شرايط خارج شويم. پاناديچ 
به درخواســت خود مهاجرى به كادر فنى اضافه شده و آن ها رابطه 
بسيار خوبى با هم دارند. ما هم بايد به عنوان مديران باشگاه شرايط 
مالى را بهبود ببخشيم هر چند معتقدم نتايج تيم خيلى خوب نبوده 
و اين نتايج هواداران را ناراحت كرده است. از سوى ديگر معتقدم اين 
نتيجه گيرى ضعيف به دليل مســائل خارج از مستطيل سبز اتفاق 
افتاده هر چند كادر فنى بايد تالش بيشــترى انجام دهد و ما هم از 

آن ها حمايت مى كنيم. 

نتايج هفته بيست و دوم ليگ
 دسته اول

ورزش:هفته بيست و دوم از رقابت هاى ليگ دسته اول كشور با انجام 
9 بازى پيگيرى شد كه نتايج زير به دست آمد.

* ماشين سازى يك - راه آهن صفر
* فجر سپاسى يك - خونه به خونه يك 

* اكسين البرز يك - برق جديد شيراز صفر
* مس كرمان يك - ملوان انزلى يك

* نساجى مازندران يك - شهردارى ماهشهر صفر
* مس رفسنجان يك - گل گهر سيرجان صفر

* صباى قم 3 - ايرانجوان بوشهر 4
* بادران تهران يك - شهردارى تبريز يك

* نفت مسجد سليمان 2 - آلومينيوم اراك 2

ضد حمله

 برانكو: نمى دانم چرا به كميته اخالق احضار 
شده ام

ورزش: برانكو ايوانكوويچ سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس در حاشيه تمرين ديروز 
اين تيم درباره دعوت شدن اين مربى به كميته اخالق و اين كه گفته شده اين احضار 
به خاطر صحبتش درباره اوسيانو كروز و نشناختن او بوده، گفت: مگر من مجبور 
هستم همه را بشناسم؟ من فردا( يكشنبه ) به كميته اخالق خواهم رفت و نمى دانم 
اصال موضوع چيســت؟ من به اين كميته خواهم رفت و به پرسش هايشان پاسخ 
خواهم داد. به هر حال كميته اخالق موسسه  ذى صالح فدراسيون فوتبال است و 
مى توانم بفهمم كه اصل موضوع چه بوده است. او درباره اين كه شايد احضارش به 
كميته اخالق بابت جذب دو بازيكن اوكراينى بوده نيز گفت: نمى دانم بايد ببينم 
كه چه اتفاقى خواهد افتاد اما فقط در اين رابطه بايد بگويم كه بازيكنانى كه در ليگ 
اوكراين بازى مى كنند توانايى اين را دارند كه در ليگ ايران نيز بازى كنند. اين حق 

من است كه بگويم چه كسى براى تيمم بازى كند و چه كسى بازى نكند. 

قلعه نويى: سه امتياز بازى با استقالل بايد در 
اصفهان بماند

ورزش: امير قلعه نويى در ارتباط با بازى ذوب آهن مقابل استقالل گفت: خداوند 
را شاكريم كه روند نتيجه گيرى ذوب آهن، ادامه دارد و توانستيم در بازى سخت 
مقابل آيزاول جواز حضور در ليگ قهرمانان آســيا را كسب كنيم. با اين وجود ما 
همه نتايج اخير و صعود به آسيا را فراموش كرده ايم و به بازيكنانم گفته ام تمامى 

تمركز خود را صرفاً روى ديدار با استقالل بگذارند.
سرمربى ذوب آهن عنوان كرد: بازى با استقالل يك مصاف بسيار سخت و جذاب 
است. دو تيم در شرايط خوب خود به مصاف همديگر مى روند و به نظر مى رسد 
امتيازات اين بازى نقشى بسيار مهم در معادالت باالى جدول داشته باشد. بسيار 

اميدواريم كه هر سه امتياز اين بازى در اصفهان بماند. 10
يكشنبه 15 بهمن 1396
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ورزشـــى

فارس: اميد ابراهيمى يكى از تاثيرگذارترين بازيكن تيم 
اســتقالل طى فصل هاى اخير بوده كه در صورت حضور 
مقابل ذوب آهن وارد باشگاه صدتايى هاى ليگ برتر شده و 
مى تواند صدمين بازى خود را با پيراهن تيم استقالل انجام 

دهد. به همين بهانه گفت وگو با او را در زير مى خوانيد:

* حتمًا شــنيده اى كه قرار اســت وارد باشگاه 
صدتايى هاى ليگ برتر شوى؟ 

 در فضــاى مجازى متوجه شــدم كه بازى بــا ذوب آهن 
صدمين بازيم با پيراهن استقالل اســت، اين يك افتخار 
بزرگ براى من محسوب  مى شود و خوشحالم كه به چنين 
مهمى دســت پيدا كردم، هميشه ســعى كرده ام بهترين 
عملكرد را داشــته باشــم و اميدوارم بــازى  صدمم براى 

استقالل همين گونه باشد. 
*خيلى ها مى گويند استقالل قهرمان جام حذفى 
شده است چون استقالل خوزستان و خونه به خونه 

رقباى چندان سرسختى نيستند. 
اتفاقا برخالف اينكه همه مى گويند استقالل قهرمان شده 
ولى من معتقدم يك بازى بسيار سخت براى ما باقى مانده 
است، هر زمان آن بازى را برديم مى توانيم بگوييم قهرمان 

جام حذفى شديم. 
* شرايط امسال اســتقالل در ليگ و فاصله امتياز 
با پرســپوليس به عنوان تيم اول به شكلى است 
كه ممكن است بازيكنان تيمتان كم انگيزه باشند 
از طرفى در خوشبينانه ترين حالت گفته مى شود 
استقالل سهميه آسيا مى گيرد، اين  اتفاقات چقدر 

در ادامه راه ليگ تاثيرگذار است؟ 
من به شــخصه تا به حال در مورد اين موضوع فكر جدى 
نكردم و نشنيدم بازيكنان چنين فكرى در سرشان باشد، 
مطمئن باشيد كسى بى تفاوت نيســت  و تا روز آخر براى 
موفقيت مى جنگيم، دوست داريم بهترين عملكرد را داشته 
باشــيم و فكر مى كنم بازيكنان استقالل آن قدر حرفه اى 

هستند كه موفقيت تيمى را لحاظ كنند.
* حتما مى دانى كه تماشاگران استقالل يك لقب به 
تو داده اند؟ واكنش و احساست به اين لقب چيست؟ 
 از گوشه و كنار و در فضاى مجازى مى بينم و مى شنوم كه 
به من مى گويند فرمانده (با خنده). تماشاگران استقالل 
به من لطف دارند و انصافا در اين ســال ها من را شرمنده 
خود كرده اند، از روزى كه به اين تيم آمده ام هميشه سعى 
كردم با جان و دل و قلبم براى استقالل بازى كنم و بهترين 

بازى هايــم را انجام دهم. كه در آن شــرايط 
تيمى من فقط دوست داشتم به استقالل 

كمك كنم. 
* ظاهرا امسال باز هم از تو انتظار 
مى رود كه براى تيــم گل بزنى، 
فكر مى كنم هنوز اين خواســته 
تماشاگران از اميد ابراهيمى است؟ 

اتفاقا همه به من مى گويند چرا  امســال 
گل نمى زنى؟ در ســال هاى قبل ما 

هافبــك هجومــى در تيم 
كمتر داشــتيم و مربيان 
از من مى خواســتند كه 
نفوذ كنم اما امســال از 
نظر بازيكــن هجومى 
و وينگرهــاى كنارى 
تامين هستيم و ديگر 
نيــازى نيســت اميد 
براهيمى خيلى جلو  ا
برود، اين خواســته 

كادر فنى است.

100 بازى براى استقالل كار راحتى نيست

ابراهيمى: از لقب فرمانده هواداران ممنونم

تلگرامى

    ديدار بين تيم هاى يانگون يونايتــد ميانمار و هانوى 
ويتنام از رقابت هاى 2018 اى اف سى كاپ به قضاوت حسن 
اكرمى به عنوان داور وسط و  محمدرضا ابوالفضلى و حسن 

ظهيرى  به عنوان كمك هاى وى برگزار خواهد شد.
    آخرين رنكينگ تيم هاى ملى فوتبال ساحلى جهان 
(ماه ژانويه 2018) اعالم شد و تيم ملى فوتبال ساحلى ايران 

همچنان بر بام آسيا و در رده سوم جهان قرار دارد.
    بعد از پيوستن مهدى طارمى به تيم الغرافه قطر قرار 
شد اين باشگاه قطرى مبلغ 500 هزار دالر بابت جذب اين 
بازيكن به باشگاه پرســپوليس بپردازد، اما هنوز اين اتفاق 

رخ نداده است. 
    مرتضى اســدى بازيكن صنعــت نفت با 
اخراج مقابل فوالد خوزســتان، بازى مقابل 

پرسپوليس را از دست داد.
     بيرانوند ، موفق شده حكم قضايى 
از دادگسترى عليه باشگاه نفت تهران 

را بگيرد.
    سپيده توكلى در پنجگانه 
دووميدانــى  رقابت هــاى 
قهرمانى داخل ســالن آسيا، 
مدال طال گرفت و ركورد اين 

ماده را هم شكست. 

بازى هايــم را انجام دهم. كه در آن شــرايط 
تيمى من فقط دوست داشتم به استقالل 

* ظاهرا امسال باز هم از تو انتظار 
مى رود كه براى تيــم گل بزنى، 
فكر مى كنم هنوز اين خواســته 
تماشاگران از اميد ابراهيمى است؟ 

اتفاقا همه به من مى گويند چرا  امســال 
گل نمى زنى؟ در ســال هاى قبل ما 

هافبــك هجومــى در تيم 
كمتر داشــتيم و مربيان 
از من مى خواســتند كه 
نفوذ كنم اما امســال از 
نظر بازيكــن هجومى 
و وينگرهــاى كنارى 
تامين هستيم و ديگر 
نيــازى نيســت اميد 
براهيمى خيلى جلو  ا
برود، اين خواســته 

اكرمى به عنوان داور وسط و  محمدرضا ابوالفضلى و حسن 
ظهيرى  به عنوان كمك هاى وى برگزار خواهد شد.

    آخرين رنكينگ تيم هاى ملى فوتبال ساحلى جهان 
2018(ماه ژانويه 2018(ماه ژانويه 2018) اعالم شد و تيم ملى فوتبال ساحلى ايران 

همچنان بر بام آسيا و در رده سوم جهان قرار دارد.
    بعد از پيوستن مهدى طارمى به تيم الغرافه قطر قرار 

شد اين باشگاه قطرى مبلغ 500
بازيكن به باشگاه پرســپوليس بپردازد، اما هنوز اين اتفاق 

رخ نداده است. 
    مرتضى اســدى بازيكن صنعــت نفت با 
اخراج مقابل فوالد خوزســتان، بازى مقابل 

پرسپوليس را از دست داد.
     بيرانوند ، موفق شده حكم قضايى 
از دادگسترى عليه باشگاه نفت تهران 

را بگيرد.

دووميدانــى  رقابت هــاى 
قهرمانى داخل ســالن آسيا، 
مدال طال گرفت و ركورد اين 

ماده را هم شكست. 



با كسب 22 رأى در مجمع انتخاباتى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام   

« پورعلى فرد» مچ رقبا را خواباند
  ورزش   مجمــع انتخاباتــى فدراســيون بدنســازى و 
پرورش اندام   به رياســت غالمرضا شــعبانى بهار، معاونت 
ورزش همگانى وزارت ورزش و با حضور شــاهرخ شهنازى 
به عنــوان نماينده كميته ملــى المپيك برگزار شــد.  در 
انتخابات فدراســيون بدنســازى و پرورش اندام 8 كانديدا 
به نام هاى داود بهرامى، ناصر پورعلى فــرد، كاوه درودى، 
يزدان راد، منصور عبدى، مهدى يدالهى، مهدى گودرزى، 
عبدالمهدى نصيرزاده بــا يكديگر رقابت مى كردند.  قبل از 
شــروع راى گيرى 2 نفر از كانديداها انصراف خود را اعالم 
كردند. يكى، 2 كانديدا هم در مخالفت با برنامه هاى فعلى 

فدراسيون به شدت به انتقاد از پورعلى فرد پرداختند.
 با ايــن حال پس از پايــان راى گيــرى از 42 عضو مجمع 
فدراســيون پرورش انــدام در نهايت ناصــر پورعلى فرد با 
22 راى صاحب حداكثر آرا شــد تا 4 سال ديگر رييس اين 

فدراسيون باقى بماند.

*جنجال در شمارش آرا
بعد از شمارش آرا نصيرزاده كه با اختالفى نزديك به پورعلى 
فرد نتيجه را باختــه بود، به شــمارش آرا اعتراض كرد كه 
شمارش مجدد آرا توسط شعبانى بهار و در حضور نصيرزاده 
انجام شــد و بعد از تثبيت آرا طرفــداران پورعلى فرد غريو 
شادى سر داده و با فرياد اهللا اكبر پيروزى كانديداى خود ر ا 
جشن گرفتند! نكته عجيب اينكه برخى از كانديدا كه از خود 
بيخود شده بودند نيز با كف و سوت پيروزى پورعلى فرد را 

جشن گرفتند!
* پورعلى فرد: كارهايم را فيزيكى و ســنتى انجام 

مى دهم
پورعلى فرد در پايان مجمع انتخاباتى در جمع خبرنگاران 

حضور پيدا كرد و در مورد انتخابات گفت: رقابت سنگينى 
بود و ما اين موضــوع را به فال نيــك مى گيريم. موهايم 
ســفيد شــده اما باز هم بايد تالش كنم تا الگوى جامعه 
باشــم به نظر من بايد از بداخالقى هاى انتخاباتى پرهيز 

كنيم.
پورعلى فرد در مورد انتشــار حكم مشاوره اش در سايت 
وزارت ورزش و حاشــيه هايى كه در اين خصوص ايجاد 

شــده، تصريح كرد: من كارمند وزارت ورزش هســتم و 
براى دريافت حقوق بايد ابالغ داشــته باشم. 31 سال و 
اندى خدمت كرده ام و ارتقا  گرفتم اما متأسفانه برخى ها 
دست در دست هم دارند و حاشيه هايى را ايجاد كرده اند. 
اغلب اين موضوعات در شبكه هاى مجازى دست به دست 
مى شد. وزارت ورزش خانه ما است و در خانه نبايد تنش 

وجود داشته باشد.

وى ادامه داد: از اينكه حكم منتشر شد و بعد از روى سايت 
برداشته شد، خبر ندارم چون درگير اين شبكه هاى مجازى 
نيســتم و معتقدم كارها بايد فيزيكى و سنتى انجام شود تا 
به نتيجه برســد. هيچكس به من نگفت در انتخابات ثبت 

نام نكنم. 
*يزدان راد: تعداد فوتى ها در بدنسازى فاجعه است

يكى از كانديداهاى رياست فدراسيون بدنسازى و پرورش 
اندام با ابراز تاســف از نبود نظارت بر باشگاه هاى بدنسازى 

گفت: تعداد فوتى هاى بدنسازى در ايران فاجعه است.
يزدان راد گفت: االن اگر يك نفر مثــال در كرج قهرمان 
شــود به راحتى جزو 5 نفر اول جهان مى شــود.اما شما 
ببينيد تعــداد فوتى ها در بدنســازى بــه علت مصرف 
داروهاى غيرمجاز چقدر است؟ اين براى ورزش بدنسازى 
ما يك فاجعه است. ما در كشتى حسن يزدانى را داريم كه 
يك قهرمان ملى است اما آيا در بدنسازى توانسته ايم يك 

قهرمان ملى معرفى كنيم؟
راد افزود: در چهار سال گذشته به فدراسيون جهانى وصل 
شديم كه كار خوبى بود اما فدراسيون جهانى فاسد شده 

است و ما نيز فساد را به فدراسيون جهانى كشانده ايم.
نصيرزاده: به ديوان عدالت ادارى شكايت مى كنم

عبدالمهدى نصيرزاده در حاشيه مجمع انتخاباتى فدراسيون 
پرورش اندام اظهار داشت: من قطعا به ديوان عدالت ادارى 
شكايت مى كنم. احساس مى كنم كه يك بى عدالتى در اين 
مجمع صورت گرفته است. مسئله ديگر اينكه پورعلى فرد 
طبق قانون بازنشسته است و من به اين اميد آمدم و خودتان 
مى دانيد  رقابت با كسى كه بر مسند كار بوده، سخت است. 
در زمان گودرزى اتفاق خوب اين بود كه كسى كه سرپرست 

بود، حق حضور در انتخابات را نداشت.

 لغو اردوى مشترك تيم ملى بوكس با 
بلغارها

ايسنا: با لغو اردوى مشــترك تيم ملى بوكس ايــران با بلغارستان، 
مشتزنان ايران تنها در تورنمنت بلغارستان شركت مى كنند.

 از اواسط دى ماه سال 1396 صحبت هايى مبنى بر اعزام تيم ملى 
بوكس ايران به بلغارستان، جهت برگزارى يك اردوى مشترك با 
تيم ملى بوكس اين كشور مطرح شد و طبق خبرهايى كه منتشر 
شد اين اعزام قطعى به نظر مى رسيد. با اعالم كادرفنى تيم ملى و 
مسئوالن فدراسيون بوكس، قرار بود اين اعزام در تاريخ 16 بهمن 
صورت بگيرد اما به نظرمى رسد اعزام به اين اردوى مشترك لغو 

شده است.
اكبر احدى، ســرمربى تيم ملى بوكس  گفت: برخى مســائل مانند 
سربازى اكثر ملى پوشان باعث شد اين اردوى مشترك لغو شود. اين 
مشكالت از گذشته وجود دارد و االن هم كه تعداد ملى پوشان جوان 
و سرباز بيشتر شده، اين مشكل هم بيشتر است. البته تصميم داريم با 
هفت وزن در تورنمنت بين المللى بلغارستان شركت كنيم كه بدون 
شك، در آماده سازى تيم ملى براى بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا 

تاثير مثبت دارد.

فتح « تفتان» به ياد كوهنوردان فقيد 
اشترانكوه

 ورزش: كوهنوردان منتخب شهرســتان طرقبه و شانديز موفق به 
فتح قله تفتان شدند.  در اين صعود كه به همت هيئت كوهنوردى و 
صعودهاى ورزشى شهرستان طرقبه شانديز  به ياد كوهنوردان فقيد 
اين شهرســتان در حادثه اشــترانكوه (مرحوم ناصر اكبرى شانديز، 
مرحوم سيد على قاسم زاده طرقبه و مرحوم مرتضى غالم پور خادر) 
برگزار گرديد، تعداد 21 نفر از كوهنوردان منتخب اين شهرســتان، 
شامل 17 آقا و 4بانو، روز پنج شنبه 12 بهمن ماه موفق به صعود قله 

4050 مترى تفتان در استان سيستان و بلوچستان شدند. 

خبر

يكشنبه 15 بهمن   فوتسال قهرمانى آسيا
 ايران - چين

 ساعت: 14:30 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 15 بهمن هفته 22 ليگ برتر ايران
 ذوب آهن - استقالل

 ساعت: 15:00 زنده از شبكه سه

يكشنبه 15 بهمن  هفته 22 ليگ برتر واليبال
 بانك سرمايه - سارى 21

 ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 15 بهمن هفته 22 الليگا اسپانيا
 اسپانيول - بارسلونا

 ساعت: 18:45 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 15 بهمن هفته 26 ليگ برتر انگليس
 ليورپول - تاتنهام

 ساعت: 20:45 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 15 بهمن  فينال جام ملت هاى آفريقا
 مراكش - نيجريه

 ساعت: 22:00 زنده از شبكه ورزش

اسپانيا - الليگا
 رئال سوسيداد 5 - 0 ديپورتيوو الكرونيا

اسپانيا - جام حذفى
 بارسلونا 1 - 0 والنسيا
آلمان - بوندسليگا
 كلن 2 - 3 دورتموند

فرانسه - لوشامپيونا
 مارسى 6 - 3 متز

هلند - ارديويسه
 ويتسه آرنهايم 2 -  0 خرونينگن

بين المللى  
 دانداك 1 - 0 اف سى سئول

ميز نتايج

ورزش در سيما

11

دور مقدماتى ليگ برتر واليبال
جدال تهران و گنبد براى 

يك سهميه پلى آف
ورزش: هفته يازدهم و پايانى دور برگشت ليگ برتر واليبال با شش ديدار 

در شهرهاى تهران (دو ديدار)، آمل، اروميه، ورامين و گنبد به صورت همزمان 
پيگيرى مى شود. تيم هاوش گنبد كه هم اكنون با هفت برد و 19 امتياز در رتبه 
نهم جدول قرار دارد، در سالن المپيك گنبد ميزبان خاتم اردكان است. گنبدى ها 
براى صعود به مرحله پلى آف بايد فاتح اين ديدار و اميدوار باشند كه شاگردان فرهاد 

نفرزاده در تهران شمس را شكست دهند.
 برنامه كامل به قرار زير است:

  شمس - رعد پدافند كاشان /  بانك سرمايه - سارى 21 
 كاله مازندران - پيكان تهران / شهردارى اروميه - سايپا تهران 

  شهردارى ورامين - شــهردارى تبريز / هاوش گنبد - خاتم 
اردكان 

حميده عباسعلى: 
در پاريس از لحاظ ذهنى آماده 

نبودم
ايسنا: نايب قهرمان جهان پس از ناكامى در كسب مدال در كاراته وان 

پاريس گفت: ورزشكار هميشه روى نوار پيروزى قرار ندارد و ورزش با برد و 
باخت همراه است.  حميده عباسعلى  گفت: كاراته وان پاريس رقابت هاى بسيار 
خوبى بود و 64 كاراته كاى مطرح دنيا در آن حضور داشتند، همين باعث شده 
بود تا سطح كيفى خوبى داشته باشد. پس از المپيكى شدن كاراته كشورها 
ســرمايه گذارى خود را آغاز كرده اند و اين را مى توان از مسابقات پاريس 

متوجه شد. وى گفت: نمى دانم شايد مسابقات پاريس براى من خوش 
يمن نيست همانگونه كه سال گذشته نيز نتوانستم در اين رقابت 

ها مقامى كسب كنم، امسال نيز همين اتفاق براى من رخ 
داد. از نظر آمادگى جســمانى در شرايط خوبى 

قرار داشتم اما از نظر ذهنى خير.

حيدرى: تسويه حساب هاى 
شخصى كمكى به كشتى نمى كند

مهر: دارنده مدال برنز كشتى المپيك 1964 توكيو معتقد است كشتى 
آزاد با توجه به فراز و فرودهاى اخير خود روزهاى سخت و حساسى را پيش 

رو دارد.  على اكبر حيدرى گفت: تيم ملى كشتى آزاد در رقابتهاى جهانى 2016 
پاريس نتوانست در حد و اندازه هاى هميشگى خود ظاهر شود و همين موضوع 
نشان داد اين تيم نياز به تغيير و تحوالت اساسى در سيستم مديريتى و كادر فنى 
دارد. وى گفت: خادم بايد از هم اكنون به فكر رويدادهاى مهم پيش رو باشــد 
چراكه فرصت زيادى براى جمع و جور كردن اين وضعيت ندارد. ميادينى مثل 
مسابقات انتخابى، بازى هاى آسيايى و رقابت هاى جهانى پيش روى ماست 

كه هر كدام از اهميت فراوانى براى كادر فنى برخوردار است و مى تواند 
بهترين فرصت براى درخشــش آزادكاران تا المپيك 2020 

توكيو محسوب شود و تسويه حساب هاى شخصى 
كمكى به كشتى نمى كند.
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امين غالم نژاد: شكســت تحقيرآميز چلســى مقابل 
برنموث، شــرايط ادامه همكارى آنتونيــو كونته با تيم 
لندنى را با پيچيدگــى هاى زيادى روبرو كرده اســت. 
مســلما براى فردى همچون رومن آبراموويچ اين اتفاق 
كه يكى از تيم هاى قعرنشين جدول رده بندى توانسته 
قهرمــان فصل گذشــته ليگ برتــر را اينگونــه به زانو 

دربياورد، قابل هضم نيست.
 كونته بر خــالف تمايلــش نمى توانســت روى ميچى 
باتشوايى در خط حمله تيمش اتكا كند براى اينكه او در 
آخرين لحظات بازار نقــل وانتقاالت به صورت قرضى به 
دورتموند پيوست. با اينكه او هرگز تعهد بازيكنانش در به 
كار گيرى نهايت تالش خود در اين بازى را زير سوال نبرد 
ولى چلسى براى كسب سهميه ليگ قهرمانان سال آينده 
كار سختى پيش رو دارد. كونته به دليل تيپ شخصيتى 
خاص خود تقريبا از روزى كه به اســتمفوردبريج آمده، 
رابطه خيلى نزديكى با مالكان و مديران چلســى نداشته 
و يك بار ديگر در كنفرانس مطبوعاتــى قبل از ديدار با 
برنموث در كمال تعجب به همه يادآورى كرد كه امرسون 
پالميرى را كه باشــگاه براى انتقال به ايــن تيم درنظر 

گرفته بود، به ياد نمى آورد. 
او و ژيــرو خريد جديد ايــن تيم روز پنجشــنبه در محل 
تمرين چلســى با هم تمرين كردند. كونته بعد از شكست 
برابر برنموث هم به اين موضوع اشــاره كــرد كه به طور 
حتم اخبــار بازار نقــل وانتقاالت تاثير مســتقيمى روى 

شكســت تيمش ايفا كرده اند و 
بازى كردن در آخريــن روز بازار 

زمستانى را غيرممكن دانسته بود. 
چلسى همچنان در جمع چهار تيم 

باالى جدول ليگ محســوب مى شود 
و در ليــگ قهرمانــان در مرحله 

يك هشــتم نهايى حضور دارد 
و در مرحله پنجم جام حذفى با 
قرعه خوبى روبرو شده و تا نيمه 
نهايى جام اتحاديــه هم صعود 

كرده بود. امــا هيچكس در لندن 
به اين نتايج دل خوش نكرده و همه 

مى دانند كه پايان اين فصل احتماال 
خداحافظى مربى ايتاليايى با اين تيم را 

به همراه خواهد داشت. نام لوئيس انريكه 
از مدتها پيش به عنوان جانشين احتمالى 

او ســر زبانها مطرح شــده و اينكه خواسته 
هاى كونته دربازار زمســتانى اجابت نشده، 
جدايى او از آبى پوشان لندنى را بيش از پيش 
محتمل كرده است. كونته بازيكنانى همچون 
الكس ســاندرو از يووه، ويرجيل فن ديك از 
ساوتهمپتون و الكسيس سانچس از آرسنال را 
در بازار ژانويه خواسته بود. اما باشگاه هيچ يك 

از آنها را به لندن نياورد. 

دالرام عظيمى: پنجاه و دومين بازى ســوپربول كه 
امشــب در مينياپوليس انجام مى شــود، به 
عنوان سردترين مسابقه اين رقابت 
ها در تاريخ ثبت خواهد شد. 
فينال ســوپربول امشب 
بيــن فيالدلفيــا ايگلز و 
نگلند پاتريوتس در  نيوا
پايتخــت ايالــت مينه 
ســوتا، جايــى كه به 
داشــتن دماهــاى 
قطبى شهرت دارد، 

برگزار مى شود. 
بينى شده  پيش 
كــه در زمان به 
صــدا درآمــد. 
ين  ز ا سوت آغا
بــازى در روز 
چهارم فوريه 
ى  مــا د
هواى 17 
درجــه 
يــر  ز
صفر 

ا  ر

نشان بدهد. اگرچه هيچ يك از حاضران در استاديوم، 
شدت برودت هوا را به دليل سرپوشيده بودن ورزشگاه 
جديد «يو اس بنك اســتاديوم» و دمــاى باالى 20 
درجه داخل ورزشــگاه، احســاس نمى كنند. ركورد 
گرم ترين ســوپربول تاريخ به فينال ســالهاى 1973 
در لس آنجلس و فينال ســال 2003 در ســن ديه گو 

برمى گردد. 
در هر دوى اين مســابقات دماى هوا در زمان برگزارى 
بازى تقريبا به 28 درجه نزديك شــده بود. ارزان ترين 
بليت بازى امشــب 950 دالر تخمين زده شــده و گران 
قيمت ترين بليت ســوپربول پنجاه و دو به قيمت 5هزار 

دالر به فروش مى رسد. 
در بازى امشب همچون سال گذشــته ، نيوانگلند تيم تام 
بريدى قهرمان دوره قبل از شــانس بيشترى براى پيروزى 
برخوردار است. بريدى حاال ركورد هشت بار حضور در فينال 
اين رقابت ها را با پنج عنوان قهرمانــى در اختيار دارد كه 
همه اين عناوين را در زمان مربيگرى بيل بليچيك بدست 
آورده است. اين دو پرافتخارترين كوارتربك و مربيان تاريخ 

سوپربول محسوب مى شوند. 
سوپربول همواره به دليل ارقام سرسام آور تبليغات تجارى 
بين دو نيمــه اين بازى، عنــوان پربيننــده ترين و بحث 
برانگيزترين رويداد ورزشى ســال را به خود اختصاص مى 
دهد. هر تبليغ 30 ثانيه اى بيــن دو نيمه حدود 5 ميليون 

دالر هزينه در برخواهد داشت. 

پربيننده ترين رويداد ورزشى سال در مينياپوليس

«سوپربول»  در دماى منفى 17 درجه!
تاثير نقل وانتقاالت در افت محسوس چلسى

«كونته» تسليم فشارها  و تصميمات  شيرها

شكســت تيمش ايفا كرده اند و 
بازى كردن در آخريــن روز بازار 

زمستانى را غيرممكن دانسته بود. 
چلسى همچنان در جمع چهار تيم 

باالى جدول ليگ محســوب مى شود 
و در ليــگ قهرمانــان در مرحله 

يك هشــتم نهايى حضور دارد 
و در مرحله پنجم جام حذفى با 
قرعه خوبى روبرو شده و تا نيمه 
نهايى جام اتحاديــه هم صعود 

كرده بود. امــا هيچكس در لندن 
به اين نتايج دل خوش نكرده و همه 

مى دانند كه پايان اين فصل احتماال 
خداحافظى مربى ايتاليايى با اين تيم را 

به همراه خواهد داشت. نام لوئيس انريكه 
از مدتها پيش به عنوان جانشين احتمالى 

او ســر زبانها مطرح شــده و اينكه خواسته 
هاى كونته دربازار زمســتانى اجابت نشده، 
جدايى او از آبى پوشان لندنى را بيش از پيش 
محتمل كرده است. كونته بازيكنانى همچون 
الكس ســاندرو از يووه، ويرجيل فن ديك از 
ساوتهمپتون و الكسيس سانچس از آرسنال را 
در بازار ژانويه خواسته بود. اما باشگاه هيچ يك 

از آنها را به لندن نياورد. 

دالرام عظيمى: پنجاه و دومين بازى ســوپربول كه 
امشــب در مينياپوليس انجام مى شــود، به 
عنوان سردترين مسابقه اين رقابت 
ها در تاريخ ثبت خواهد شد. 
فينال ســوپربول امشب 
بيــن فيالدلفيــا ايگلز و 
نگلند پاتريوتس در  نيوا
پايتخــت ايالــت مينه 
ســوتا، جايــى كه به 
داشــتن دماهــاى 
قطبى شهرت دارد، 

برگزار مى شود. 
بينى شده  پيش 
كــه در زمان به 
صــدا درآمــد. 
ين  ز ا سوت آغا
بــازى در روز 
چهارم فوريه 
ى  مــا د
17هواى 17هواى 17

درجــه 
يــر  ز
صفر 

ا  ر

پربيننده ترين رويداد ورزشى سال در مينياپوليس

«سوپربول»  در دماى منفى  «كونته» تسليم فشارها  و تصميمات  شيرها
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با جشنواره 

اعتراض کارگردان ها به بی عدالتی 
در اکران های جشنواره

فیلم های  وهنر:  فرهنگ 
و  قدیم«  »کامیون«، »جاده 
»فیلشاه« که روز جمعه در 
سینمای رسانه ها به نمایش 
درآمدند، نتوانستند استقبال 
و همراهی عموم منتقدان و 
خبرنگاران را به همراه داشته 

باشــند. هر سه فیلم با وجود داشــتن ارزش های سینمایی، در مواردی 
ضعف هایی داشــتند. »کامیون« ماجرای فرار یک زن ایزدی از دســت 
داعش و سفر به تهران برای یافتن شوهرش را روایت می کند. پرتوی که 
به عنوان کارگردان، چند دوره ای در جشــنواره غیبت داشت، در نشست 
خبری این فیلم، شباهت داســتان »کامیون« با فیلمنامه » فراری« که 
نوشته خود اوست را رد کرد و گفت: داستان نوشتن این فیلمنامه به سال 
۶۷ برمی گردد که در زمان ســاخت فیلم »گلنار« مسئله ای برای آقای 
ســجادی حسینی که دســتیار فیلم بود، اتفاق افتاد و او و خانواده اش و 

وسایل زندگی شان در یک کامیون مانده بودند. 
فیلم دیگری که در ســینمای رسانه ها، به نمایش درآمد؛ »جاده قدیم« 
ساخته منیژه حکمت بود که با وجود تأکید فیلمساز بر اینکه فیلم ضدزن 
نساخته است، کلیشه های سینمای فمینیستی را تکرار می کند. فیلم حتی 
در نمادسازی هم موفق نیست و با تکرار کلیشه هایی مانند شستن دست و 
آینه سعی دارد، مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد. بازی درخشان و خاصی 
از بازیگران نمی بینیم و تســلط حامیان مالی بر فیلم، آزاردهنده است. 
حکمت البته در نشســت خبری توانست چهره موفقی باشد و خود را به 
چهره روز تبدیل کند. عوامل این فیلم که همگی با لباس سیاه به پردیس 
ملت آمده بودند، از »سورپرایزی« گفتندکه در روزهای آینده رو خواهند 
کرد. خبرنگاران این اقدام عوامل فیلم را با لباس ســیاه بازیگران هالیوود 
در جایزه گلدن گلوپ در اعتراض به آزارهای جنسی در سینمای آمریکا 

مقایسه می کردند. 
اما »فیلشاه« فیلم خوبی بود که شاید اگر کمتر اصرار به مستقیم گویی و 
اندرز دادن می کرد، فیلم بهتری از کار در می آمد. در نشست خبری این 
فیلم حامد جعفری به بی عدالتی در توزیع اکران های جشنواره اعتراض 
کرد و گفت: این فیلم در سینماهای غیر از اکران مردمی فقط یک اکران 

خواهد داشت. 
وی همچنین تأکید کرد »فیلشاه« متقاضی اکران نوروزی است تا در سبد 

نوروزی سینما، فیلمی برای کودکان داشته باشیم. 
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فرهنگ و هنر
بهاردوســت    تکتم  و هنــر/  فرهنگ   
مصطفی شوقی که پیش از این مستند جنجالی 
»هویدا« را کارگردانی کرده بود مستند جدیدی 
پیرامون »امیراســداهلل علم« ساخته است که از 
امروز  و همزمان با ایام دهه مبارک فجر از رسانه 

ملی پخش می شود.
مســتند »علم، مــردی برای تمــام فصول« به 
تهیه کنندگی مهــدی مطهر و نویســندگی و 
کارگردانی مصطفی شوقی، نگاهی به ریشه های 
خاندانی، زندگی و کارنامه سیاســی امیراسداهلل 
علم وزیر قدرتمند و پرنفوذ دربار پهلوی دارد که 
در چهار قسمت با اســتفاده از فیلم ها و تصاویر 
دیده نشده، روایتگر روابط و ساختار داخلی سران 
رژیم پهلوی اســت. او در این اثرتالش کرده به 
شیوه ای متفاوت و از زاویه نگاهی جدید، مخاطب 
را با واقعیات رژیم پهلوی آشنا سازد. به این انگیزه 

با وی گفت و گویی انجام داده ایم که می خوانید: 

 »مستند علم« به سفارش چه ارگانی و با 
چه هدفی ساخته شده است؟

»مســتند علم« کاریي اســت از خانه مستند 
انقالب اســالمي و گروه مســتند روایت فتح به 
تهیه کنندگي مهدي مطهر که از تهیه کنندگان 
باسابقه فیلم هاي مستندند. من با مهدي مطهر 
پیش از این کار مســتند »هویــدا« را کار کرده 
بودم که همانطور که مي دانید در شهریورماه براي 
اولین بار پخش شــد و در هفته دوم بهمن هم 

مجدداً از شبکه مستند بازپخش می شود.
در خصوص بخش دوم ســؤالتان باید بگویم به 
نظرم در چهل ســالگی انقالب اسالمی  ایران در 
دورانی که با رشد شبکه های اجتماعی به راحتی 
روایت های غیرواقعی و مخدوش تاریخی دست 
به دست می شود، ساخت مستندهای تاریخی که 
نگاهی مستقل و مستند به تحوالت تاریخ معاصر 
ایــران دارد، می تواند کمک بزرگی به شــناخت 
حقیقت واقعی و اصیل انقالب بزرگ اســالمی 

 ایران کند.

 در این روایت به چه نکاتی اشــاره شده 
است و از چه منظری به فعالیت های سیاسی 

»علم« پرداخته شده است؟
در واقع مستند علم در  ادامه مستند هویداست. 
ما در این مستند به صورت همه جانبه به کاراکتر 
و شخصیت امیر اسداهلل علم پرداخته ایم. فردی 
که از نظــر تبار به یکی از خاندان های حکومتی 
سنتي و قدیمي ایران وابستگی دارد و از آخرین 
بازمانده هاي الیگارشــی در قدرت ایران در عصر 
پهلوی اســت؛ از این جهت او و خاندانش بسیار 

مهم هستند. 

 چرا در این گونه ساخته ها به زندگی های 
شــخصی این گونه افراد خیلی پرداخته 
نمی شود.در این اثر به زندگی شخصی علم 

هم پرداخته نشده است؟
یکي از کارهایي کــه در تاریخ نگاري ما صورت 
مي گیرد، حکایت رختخواب رجال عصر پهلوي 
است. این مسئله چنان با آب و تاب بیان مي شود 
که گویي این افراد تنها به این کار مشغول بوده اند. 

این به نظرم تقلیل تاریخ است.
در مستند »علم« ما درواقع نگاهي انداختیم به 
اثرات حضور او در کنار شاه و اینکه چه نقشي در 
سیاست ایران داشت. چه ایده اي را دنبال مي کرد 

و از پــس فعالیت هایــش چه میراثــي را به جا 
گذاشته است. عنوان فیلم هم »علم، مردي براي 
تمام فصول« است و درواقع فصل هاي زندگي او 
در کنار شاه را در طول بیش از 3۷ سال سلطنت 
و دوران ولیعهدي اش مورد بررسي تحلیلي قرار 

داده ایم.
 

 از چــه منابع اطالعاتــی و تحقیقاتی 
در نوشــتن فیلمنامه این مستنداستفاده 

کرده اید؟
در این مستند با نزدیک ترین افراد به »علم« یعنی 
برخی از اعضــای خانواده او گفت و گو کرده ایم. 
کتــاب خاطرات علم به عنــوان منبعی مهم در 
تاریخ پژوهشی عصر پهلوی نزد همه مطرح است 
و ما با کسانی که از نزدیک در ویراستاری کتاب 
حضور داشته اند نیز سخن گفته ایم. کارشناسان 
و نویســندگانی که در مورد »علــم« و نقش او 
در سپهر سیاســت ایران آثاری دارند نیز در این 
مســتند حضور دارند. ضمن ایــن که همچون 
مســتند هویدا، تصاویــر و فیلم های منحصر به 
فردی نیز به کار رفته است که برخی از آن ها به 

خودی خود یک سند تاریخی هستند.

 در این دومســتند اخیرتان »هویدا« و 
»علم« به دنبال طرح چه مسائلی بودید؟ آیا 
این دو مستند در امتداد هم ساخته شده اند؟

 در مستند هویدا به دلیل اینکه کاراکتر ما یعنی 
امیرعباس هویدا، نخست وزیر بود، مسئله دولت 
در عصر پهلوی را مورد بررســی قــرار دادیم و 
می خواستیم نشان دهیم عملیات دولت در این 
عصردیکتاتوری و اســتبداد پهلوی دوم، چگونه 
بوده اســت و احزاب، سیاستمداران، کانون های 
محفلی و نهادی هایی که برخاسته از توسعه است؛ 

در آن دوران چه می کردند.
 در واقع دولت به مثابه یک عنصر مهم در تحلیل 
وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن دوران 

هــدف اصلی ما بود و البتــه بازیگر نقش اول ما 
هم در این مســتند »هویدا« بود اما در مستند 
»علم« ما به نقش و عمل کانون های غیر رسمی  
و پشت پرده در ساحت قدرت عصر پهلوی دوم 
نگریسته ایم. »علم« در این زمینه بسیار فعال بود 
و او را می توان سایه شاه در بسیاری امور مملکت 
و حتی امور شخصی او دانست. در واقع هدف این 
دو مستند یعني »هویدا« و »علم« در امتداد هم 
ارائه یک منظومه تحلیلی برای شناخت ساحت 

دولت و قدرت در عصر پهلوی دوم خواهند بود.

 چرا ســاخت مستند تاریخی همیشه با 
مشکالت زیادتری نسبت به دیگر ژانر های 

مستند مواجه است؟
شاید چون تاریخ برای مردم ایران مهم است و به 
نوعی نسبت به گذشته و برخی از شخصیت های 
تاریخی آن نوســتالژی دارند و همین در حوزه 
فکری عمومی، ســازه ای از باورهــا را به وجود 
می آورد که هــر گونه روایت تاریخی متناقض با 
آن را به ســختی می پذیرند. این مسئله به دلیل 
فضای ایدئولوژیک موجود در زمینه مستندسازی 
تاریخی در دهه های اخیر به نوعی تقابل و تضادی 
سخت را به وجود آورده است. که به نظرم ساخت 
این گونه آثار می تواند راهی به سوی درک درست 
و تحلیلی تر و همه جانبه تــری از تاریخ پرفراز و 

نشیب معاصر ایران باز کند.

فرهنگ و هنر: پیکر زنده یاد رضا مقدسی سردبیر 
اسبق روزنامه قدس و مدیرعامل سابق خبرگزاری 
مهر دیروز در مراسمی با حضور چهره های مختلف 
رســانه ای از مقابل منزلش در تهران تشییع و در 
قطعه نام آوران بهشــت زهرا)س( به خاک سپرده 
شد. در این مراسم حسین انتظامی قائم مقام وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســالمی، پرویز اسماعیلی مدیر 
ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور، محمد 

سلطانی فر معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، محسن اسماعیلی عضو حقوق دان 
شورای نگهبان، امیر خوراکیان عضو شورای عالی 
فضای مجازی، علیرضا شیروی مدیرکل مطبوعات 
داخلی وزارت ارشاد، علیرضا معزی پور دبیر شورای 
اطالع رسانی دولت، ایمان شمسایی مدیرمسئول 
روزنامه قدس، علی عسگری مدیرعامل خبرگزاری 
مهر، محمدرضا زائری محقق و پژوهشگر حوزه دین، 

مهرداد بذرپاش مدیرمســئول روزنامه وطن امروز، 
حمید رسایی عضو پیشــین کمیسیون فرهنگی 
مجلس، محمد مهاجری عضو شــورای سردبیری 
خبرآنالیــن، مهــدی فضائلی مدیرعامل اســبق 
خبرگزاری فارس، فرشــاد مهدی پور مدیرمسئول 
روزنامه صبــح نو، مجید رضاییــان روزنامه نگار و 
مدرس ارتباطات، بیژن مقدم مدیرمسئول سایت 
الف و... حضور داشتند. پیکر زنده یاد رضا مقدسی 

در قطعه نام آوران )شــماره ۲۵۹( در بهشت زهرا 
)س( به خاک سپرده شد و بنا براعالم خانواده وی 
مراسم یادبود این چهره فعال رسانه ای کشور فردا 
در مسجد نور میدان جهاد از ساعت ۱۸.3۰ تا ۲۰ 
برگزار خواهد شــد. همچنین مراسم هفتمین روز 
درگذشــت وی ۵ شــنبه ۱۹ بهمن در زادگاه وی 
مشهد مقدس در مسجدالرضا)ع( در خیابان رضا از 

ساعت ۱۴.3۰ تا ۱۶.3۰ برگزار می شود.

رسانه

»رضا مقدسی« در 
خانه ابدی آرام گرفت

با مصطفی شوقی کارگردان مستند » علم، مردی برای تمام فصول «

روایتی دست اول 
از نوکر خانه زاد اعلیحضرت!

ساخت آثار مستند می تواند راهی 
به سوی درک درست و تحلیلی تر 
و همه جانبه تری از تاریخ پرفراز و 

نشیب معاصر ایران باز کند

آنچه می خوانید
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