
چهار شنبه 18 بهمن 1396

20 جمادى االول 1439 

7 فوريه 2018  سال سى و يكم  

شماره 8617 

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine.

ir 

سهراب مرادى، سومين 
وزنه بردار برتر جهان

رئيس فدراسيون در گفت و گو با قدس مدعى شد

تاج: ماجراى سعودى ها را به 
فيفا مى  كشانيم

11 10

خط خبر 

 دستگيرى عامل 22 فقره كالهبردارى با 
وعده وام 

 خط قرمز: فرمانده انتظامى استان از دستگيرى عامل 22 فقره كالهبردارى 
در شهرستان چناران خبر داد. 

سردارقادر كريمى گفت: در پى گزارش يكى از شهروندان در شهرستان چناران 
مبنى بر كالهبردارى با وعــده تهيه وام كم بهره بالفاصلــه تيمى از مأموران 

كالنترى 14 گلبهار براى بررسى موضوع وارد عمل شد.
وى افزود: در بررسى اظهارات شاكى پرونده مشخص شد كه فردى شياد با چرب 
زبانى و عنوان ارتباط با دستگاه هاى دولتى و غير دولتى به وى در ازاى پرداخت 

10ميليون ريال وعده تهيه وام يكصد ميليون ريالى را داده است.
سردار كريمى تصريح كرد: تيم تجســس كالنترى گلبهار با اطالعات بدست 
آمده متهم را با هماهنگى قضائى دستگير و پس از بازجوئى هاى اوليه با توجه به 

گزارش كالهبردارى هاى مشابه به پليس آگاهى منتقل كردند.
فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى گفت: متهم 40 ساله در چندين مرحله 
بازجوئى هاى علمى پليس و مواجهه با تعدادى از مالباختگان تاكنون به 22 فقره 
كالهبردارى به مبلغ 900 ميليون ريال با ترفند هاى مختلف تهيه وام، استخدام 
در دســتگاه هاى دولتى، تهيه مدارك تحصيلى، دريافــت اعتبار براى تجهيز 

شركت ها، پيش فروش كاال و... اعتراف كرد.

مرد هزارچهره در شهركرد دستگير شد
فارس: فرمانــده انتظامى چهارمحال و 
بختيارى از دستگيرى مأمور قالبى و دو 
نفر از هم دستانش كه با عناوين مختلف 
از ســردار گرفته تا عضو داعش اقدام به 
اخاذى از مردم مى كردند توسط مأموران 

انتظامى شهركرد خبر داد.
غالمعباس غالمزاده از دستگيرى مأمور 
قالبى و دو نفر از هم دســتانش توســط 

مأموران فرماندهى انتظامى شهرستان شهركرد خبر داد و اظهار كرد: در پى تماس 
تلفنى يكى از شهروندان با مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر اينكه فردى خود 
را مأمور پليس مبارزه با مواد مخدر معرفى كرده و قصد بازرسى از منزل وى را دارد، 
موضوع در دستور كار مأموران فرماندهى انتظامى بخش الران قرار گرفت.وى افزود: 
پس از هماهنگى با مقام قضايى مأموران فرد مورد نظر و دو نفر از هم دستانش را 
شناسايى و خودروى آنان را متوقف كردند، يكى از آن افراد خود را از مأموران پليس 
مبارزه با مواد مخدر معرفى كرد و اعالم داشت در كالنترى 16 منظريه مشغول به 
خدمت است. فرمانده انتظامى چهارمحال و بختيارى گفت: با توجه به استعالم 
به عمل آمده مشخص شد نام بردگان جعل عنوان كرده اند و از آنان تصاوير بسيار 
زيادى از جمله عكس سرتيپى، عكس ســرهنگى با خودروى رونيز فرماندهى، 
عكس با مقامات لشكرى و كشورى، چندين تصوير با لباس گروهك تروريستى 
داعش و كارت شناسايى داعش، پاسپورت كشور عراق، چندين حكم ورود به منزل 
و مخفيگاه و جلب، چندين نامه آرم دار ناجا از كالنترى هاى مختلف از جمله 16 

منظريه و كالنترى اصفهان و... كشف شد.

پليس در جست و جوى كودك ربوده شده تبريزى
ايرنا : معــاون اجتماعــى فرماندهى 
انتظامى اســتان اعالم كرد: برابر اعالم 
والدين دختر بچه ســه ساله مفقود شده 
در منطقه ايــده لو مبنى بر گم شــدن 
فرزندشــان بالفاصله تيم اداره مبارزه با 
جرايم جنايى آگاهى اســتان وارد عمل 
شد.سرهنگ على اســمعيل پور روز سه 
شــنبه افزود: در بررســى هاى اوليه به 

ســرعت خودروى پيكان كه كودك با آن حمل شده بود شناسايى و به آگاهى 
استان فراخوانده شد. وى گفت: در آگاهى استان بازجويى هاى اوليه و مقدماتى 

انجام و در ادامه راننده به مقام قضايى معرفى شد.

 فرمانــده انتظامى چهارمحال و 
بختيارى از دستگيرى مأمور قالبى و دو 
نفر از هم دستانش كه با عناوين مختلف 
از ســردار گرفته تا عضو داعش اقدام به 
اخاذى از مردم مى كردند توسط مأموران 

غالمعباس غالمزاده از دستگيرى مأمور 

 معــاون اجتماعــى فرماندهى 
انتظامى اســتان اعالم كرد: برابر اعالم 
والدين دختر بچه ســه ساله مفقود شده 
در منطقه ايــده لو مبنى بر گم شــدن 
فرزندشــان بالفاصله تيم اداره مبارزه با 
جرايم جنايى آگاهى اســتان وارد عمل 
شد.سرهنگ على اســمعيل پور روز سه 

خط قرمز- سعيد كوشــافر: اتفاق معمولى بود و يا شايد آتش 
نشــانان گمان مى كردند اين هم يك آتش سوزى معمولى است؛ 
طبقه منهاى چهار يك ساختمان دولتى در ولى عصر تهران آتش 

گرفته بود و تعدادى از كارمندان و ارباب رجوع گرفتار شده بودند.
آتش نشان ها مثل هميشه وارد گود شدند و خيلى زود همه آن ها 
را از محاصره دود و آتش نجات داده و به خارج از ساختمان هدايت 
كردند. اما آنگونه كه آن ها گمان مى كردند ديو آتشــى كه در اين 
زيرزمين النه كرده بود، تسليم نشد. هرسرش را كه قطع مى كردند 
دو سر جاى آن سبز مى شد و هر دستش را كه مى برند چند دست 
ديگر در مى آ مد. اينگونه بود كه بعد از گذشت 24ساعت از اين آتش 
سوزى همچنان آتش نشان ها در ســاختمان برق حرارتى وزارت 

نيرو گرفتار شده بودند.
جالب بود كه ساختمان سيستم اطفاى حريق داشت، اما اين بار اين 
سيستم زمانى شروع به كار كرد كه درجه حرارت بشدت افزايش 
يافته بود و زمانى پودرهاى ضد آتش پاشيده شد كه خود به دليل 
گرماى شــديد به عاملى براى آتش گرفتــن كاغذهاى موجود در 
بايگانى راكد تبديل شــد. درجه حرارت در ساعاتى آنقدر افزايش 
يافت كه به 400 درجه رســيده و همه راه ها را براى اطفاى حريق 

مسدود كرده بود.
دراين زمان بود كه تجربه ساختمان پالســكو مقابل چشم آتش 
نشــانان ظاهر شد، چرا كه اســكلت آهنى اين ساختمان شباهت 
عجيبى با پالســكوى فروريخته داشــت. بالفاصله دستور تخليه 
ساختمان و ســاختمان هاى مجاور صادر شد تا اگر هم ساختمان 

فروريخت شاهد كمترين تلفات باشيم.
پس از اين بود كه آتش نشان ها ســراغ راه هاى ديگرى رفتند تا به 
طبقه منهاى 4 كه كانون آتش بود نفوذ كرده و راهى براى مهاركردن 

اين اژدهاى گريخته از قفس بيابند.

***آغاز آتش سوزى
 آتش ســوزى كه در ساعت 10:06 صبح دوشــنبه در ساختمان 
متعلق به وزارت نيرو در ميدان وليعصر آغاز شــد. در حال حاضر 
ساختمان هاى مجاور تخليه و ســاكنان به محل هاى امن منتقل 
شــده اند. به دليل حرارت باال امكان ورود آتش نشانان به طبقات 
منفى به ســختى ممكن است و شــهردار تهران كه صبح ديروز از 
محل بازديد كرد، از احتمال ريزش ســاختمان با توجه به نشست 
بخش هايى از آن خبر داد. درهمين راســتا، اورژانس كشور تعداد 
مصدومان آتش ســوزى ســاختمان وزارت نيرو در تهران از روز 

گذشته تا اين لحظه را 11 نفر اعالم كرد.
جالل ملكى سخنگوى آتش نشــانى تهران دراين خصوص گفت: 
ساعت 10:06 روز گذشته حريق در يك ســاختمان ادارى اعالم 
شد. در ابتدا آتش در كابين آسانسور اطالع داده شده بود كه وقتى 
نيروها به محل حادثه رسيدند، متوجه شدند كه محل آتش سوزى 
طبقه منفى 4 يعنى بايگانى است.او با بيان اينكه تيم آتش نشانى 
اطالعات دقيق درباره مركز آتش سوزى نداشت، خاطرنشان كرد: 
دستور تخليه ساختمان هاى اطراف داده شده است. در حال حاضر 
نيز بهترين روشى كه به كار گرفتيم روش خنك كردن و تخليه دود 
است. كانون آتش سوزى 12 متر زير زمين است. چندين دستگاه 
كوچك و بزرگ تهويــه از چندين طرف براى تخليــه دود به كار 

گرفته شده است.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى با بيان اينكه تخليه دود به كندى 
انجام مى شــود، تصريح كرد: درجه حرارت كمتر شــده اما هنوز 
به شرايط ثبات نرسيديم. نيروهاى  آتش نشــانى تخليه شدند اما 

تجهيزات در محل ثابت شده و در حال فعاليت هستند. ما همچنان 
در حال انجام عمليات فرسايشى هستيم.

***كاهش درجه حرارت در ساختمان برق حرارتى
همچنين مدير كل دفتر مديريت بحران وزارت نيرو گفت: درجه 
حرارت طبقه منهاى چهار ساختمان شــركت توليد نيروى برق 
حرارتى از 400 درجه سانتى گراد در شب دوشنبه، به 100 درجه 
كاهش كاهش يافته اســت.«ميثم جعفرزاده» سه شنبه، افزود: بر 
اساس سنجش هايى كه امروز انجام شده، حرارت اين آتش سوزى 

به 100 درجه كاهش پيدا كرده است.
مديركل دفتر مديريت بحران وزارت نيرو هــم در ارتباط با وجود 
مخازن سوخت در اين ساختمان نيز اعالم كرد: هيچ منبع سوختى 
كه اشتعال را بيشتر كند در كل 13 طبقه ساختمان شركت توليد 
نيروى بــرق حرارتى وجود نــدارد.وى با بيان اينكــه تاكنون در 
ساختمان تََرك داشتيم اما تخريبى رخ نداده است، گفت: با اين حال 
تمهيدات الزم براى تخريب احتمالى مورد توجه قرار گرفته و همه 

ساختمان هاى اطراف تخليه شده است.
ساختمان شركت توليد نيروى برق حرارتى داراى پنج طبقه در زير 
و هشت طبقه در روى زمين است كه آتش سوزى در طبقه منفى 
چهار رخ داده است. وى افزود: در طبقه منفى چهار اسناد و مدارك 

قرار داشت و اين ساختمان 51 سال دارد.
***احتمال ريزش ساختمان برق حرارتى

همچنين محمدعلى نجفى، شهردار تهران با حضور در محل حادثه 
گفت: مشكل اصلى آتش نشانان اين است كه چون حريق در طبقه 

منفى چهارم اين ساختمان ايجاد شده است و حريق در مركز اسناد 
و مدارك و بايگانى بوده است، حجم زيادى از آتش ايجاد شده است 
و دسترسى به آن مشكل است. شــهردار تهران از احتمال ريزش 
ساختمان برق حرارتى وزارت نيرو و يا نشست آن خبر داد و با بيان 
اينكه هنوز 100 درصد از آتش كنترل نشده است، گفت : بخشى از 
ساختمان هم به خصوص در قسمت غرب اين ساختمان و ورودى 
پاركينگ ترك هايى در آن ديده شده است كه نشان مى دهد احتماالً 

بخشى از ساختمان نشست خواهد داشت. شهردار تهران در ادامه  
با بيان اين كه ساختمان هاى اطراف در ضلع، غرب، شرق و جنوب 
تخليه شده است، خاطر نشان كرد: به خصوص خوابگاه دانشجويى 
متعلق به شهيد بهشتى كه حدود 150 نفر در آن سكونت داشتند 
تخليه شده است و اين افراد به محل هاى امن منتقل شدند. نجفى 
با بيان اين كه اميد اســت كه اين حريق كنترل شــود، بيان  كرد: 
شهردارى تاكنون سه بار به اين ســاختمان اخطار داده است، اما 
از آن جايى كه شــركت دولتى بوده است به اين اخطارها بى توجه 

بوده است.
***تغيير تاكتيك براى اطفاى حريق 

درهمين حال مديرعامل سازمان آتش نشانى شهر تهران با اشاره 
به روند عمليات اطفاى حريق ساختمان شركت توليد نيروى برق 
حرارتى در خيابان ولى عصر گفت: دســتور صادره مبنى بر تخليه 
نيروهاى آتش نشان از داخل ســاختمان به معناى توقف عمليات 
اطفا نيست بلكه روش كار تغيير كرده است. مهدى داورى روز سه 
شنبه افزود: تخليه نيروهاى آتش نشــان از ساختمان در راستاى 
تغيير تاكتيك عمليات بود به نحوى كه عمليات اطفا با ريسك كمتر 

و احتياط بيشتر همچنان تا مهار كامل حريق ادامه دارد.
وى اظهار كرد: سازه ساختمان فلزى است، ولى براساس بررسى هاى 
انجام شده و اعالم نظر كارشناســان مربوطه موضوع تخريب و يا 
ريزش ســاختمان به هيچ عنوان به صورت تاييد شــده و قطعى 
اعالم نشده است. مديرعامل آتش نشانى تهران گفت: حريق اصلى 
در طبقه منفى 4 ساختمان اســت و در هيچ يك از طبقات ديگر 
ساختمان آتش ســوزى نداريم. داورى افزود: تزريق آب به طبقه 
منفى 4 انجام شــده و ادامه دارد و در طبقه منفى 5 هم تأسيسات 
ساختمان و يك منبع 20 هزار ليترى آب قرار دارد. داورى تصريح 
كرد: كم شدن دود و حرارت ناشى از حريق نشانه خوبى براى كسب 

موفقيت در جريان اجراى عمليات است.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى توضيح داد: با تجهيز سرگروه ها 
و اعزام حداقل نيرو كار اطفاى حريق در حال انجام اســت. وى با 
اشــاره به آخرين اقدامات صورت گرفته گفت: توانستيم از سقف 
طبقه منفى سه شكافى ايجاد كنيم كه از طريق آن آب و فوم روى 
آتش موجود در منطقه منفى 4 ريخته مى شود. ملكى گفت: آتش 
به طبقات باال سرايت نكرده اما دود حاصل از آتش سوزى همچنان 

در طبقه منفى 4 موجود است.
وى با بيان اينكه در طبقه منفى 3 آتــش نهفته وجود دارد، گفت: 
وضعيت در طبقه منفى 4 خيلى خوب نبود، در قســمت بايگانى 
و فايل هايى كه به هم فشرده شده، سبب شــد تا كار آتش نشانان 
سخت تر شود. سخنگوى آتش نشــانى تهران يادآور شد: باز كردن 
قسمت بايگانى كار بسيار سختى اســت، اكنون احتمال دارد كه 
كندسوزى وجود داشته باشــد و اگر در طبقات منفى آتش باشد، 

آنچنان هويدا نيست.

***تخليه ساكنان 5 ساختمان مجاور 
سخنگوى آتش نشانى تهران گفت: ساكنان پنج ساختمان مجاور 
ساختمان برق حرارتى به دليل پيشــگيرى از حوادث ديگر تخليه 
شــدند، از ســاختمان حادثه ديده دود غليظى خارج مى شــد و 

شهردارى تهران نسبت به اسكان آن ها اقداماتى انجام داد.
سيد جالل ملكى ادامه داد: پنج ســاختمان مجاور محل حادثه به 
دليل پيشگيرى از حوادث ديگر تخليه شد، از ساختمان حادثه ديده 
دود غليظى خارج مى شد و ســاكنان اطراف اين ساختمان تخليه 

شده و شهردارى تهران نسبت به اسكان آن ها اقداماتى انجام داد.

گزارش قدس از روند عمليات اطفاى حريق در طبقه منهاى 4

سايه پالسكو بر سر ساختمان برق  

فتاحى: كريمى و عنايتى حق شركت در كنفرانس ندارند

جادوگر با دهان دوخته
10  مقابل استقالل

اعتراض
 سيامند رحمان

 به تبعيض  در صندوق 
حمايت   قهرمانان 
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 فوتبال  حمید رضا عرب   رئیس فدراســیون فوتبال 
روز گذشته راهی سوئیس شد تا نشست مهمی را با رئیس 
فدراسیون جهانی فوتبال برگزار کند. در این نشست درباره 
مسائل گوناگون صحبت هایی میان رئیس فدراسیون فوتبال 

ایران وعالی ترین مقام تصمیم گیر در فیفا انجام خواهد شد 
که مواردی همچــون دریافت پاداش صعــود ایران به جام 
جهانی 2018، نحوه حضور اینفانتینو در ایران و برنامه های 

آتی محور گفت وگوها خواهد بود. 

آنچه اما برای تاج در این ســفر کوتاه اهمیت دارد این است 
که درباره مســائلی که در کنفدراســیون فوتبال آســیا به 
ســود عربســتان رخ داده اطالعاتی را به اینفانتینو بدهد. 
تاج با تایید صحبت درباره این مــوارد و تکذیب بی تفاوتی 

فدراســیون فوتبال درماجراهای اخیر و تعیین میزبانی به 
قدس می گوید:» این طور نیســت که فدراســیون فوتبال 
بیکار نشسته باشــد. ما در پس پرده تالش هایی می کنیم 
که دیده نمی شود. بعضی ها تصور می کنند که ما کار را رها 

کردیم و منتظر نشسته ایم تا هر تصمیمی که می خواهند 
برعلیه مان گرفته شود اما این طور نیست. فدراسیون فوتبال 
از کانال های گوناگون در حال رایزنی است تا درباره اتفاقاتی 
که رخ داده به نتیجه الزم برسد. ما در ماه های اخیر دائم با 

کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال مکاتبه بودیم و دالیل و 
مستندات خود را درباره حق میزبانی به تیم های ایرانی در 

مواجهه با سعودی ها باید بازگردد، ارائه کرده ایم.«
 آیا احتمــال دارد که در صورت بی توجهی کنفدراســیون 

فوتبال آســیا، این موارد به گوش اینفانتینو برســد؟ تاج 
پاسخ این ســوال را می دهد تا متوجه شــویم علت اصلی 
سفر او به سوئیس چیست. رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
می گوید:»قطعــا ایــن کار را خواهیم کرد. اگــر از طریق 

کنفدراسیون فوتبال آسیا به نتیجه نرسیم مواردی را به فیفا 
اعالم خواهیم کرد. دراین سفر قصد دارم درباره تمام اتفاقاتی 
که در سال های اخیر رخ داده با اینفانتینو گفت وگو کنم. ان 
شاء اهلل به نتیجه خواهیم رسید تا خبرهای خوبی به اهالی 
فوتبال بدهیم. مطمئن باشید به زودی زود پیروزی فوتبال 

ایران درباره این ماجرا نزدیک خواهد بود.« 
قرار است درنشست تاج درباره ســفراینفانتینو به ایران نیز 
گفت وگوهای مفصلی انجام شود. تاج می گوید:»طبق برنامه 
قرار بود رئیس فیفا در تاریخ دهم اسفند ماه به ایران سفر کند 
اما این سفر یک روز زودتر انجام خواهد شد. در برنامه هایی که 
برای اینفانتینو در نظر گرفته شده مالقات با رئیس جمهور، 
شرکت در یک بازی فوتســال نمادین با حضور ستاره های 
فوتبال ایران از جمله علی دایی و افتتاح چند طرح فوتبالی 

تدارک دیده شده است«

رئیس فدراسیون در گفت و گو با قدس مدعی شد

تاج: ماجرای سعودی ها را به فیفا می کشانیم پس از پیروزی سخت مقابل عراق 
فینال زودرس ایران- تایلند

ورزش: تیم ملی فوتسال ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جام 
ملت های آسیا که در چین تایپه برگزار می شود به مصاف عراق رفت. این دیدار 
در نهایت با نتیجه ۵ بر 2 به سود ایران به پایان رسید تا ملی پوشان فوتسال با 
سه برد پیاپی به مرحله حذفی جام ملت ها صعود کنند.در این دیدار حسین 
طیبی )دو بار(، علی اصغر حسن زاده، مسلم اوالد قباد و احمد توکلی برای 
ایران و ولد خالد و ویراز)دو بار( برای عراق گل زنی کردند.با این نتیجه ایران 
۹ امتیازی شد و باالتر از عراق ۶ امتیازی، صدرنشین گروه C رقابت ها شد.  
تیم ملی فوتسال ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت ها باید روز پنجشنبه 
به مصاف تایلند برود. تیم ملی فوتسال تایلند دیروز با نتیجه 8 بر یک مقابل 
قرقیزستان به برتری رسید و با قرار گرفتن در رده دوم گروه B حریف ایران 

در یک چهارم نهایی شد.

بازیکن سایپا اسلحه اش را تحویل داد؟
تسنیم: مدیر عامل باشگاه سایپا درباره روند روبه رشد تیم فوتبال سایپا 
در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: با توجه به زحمات کادر 
فنی در نیم فصل دوم نتایجمان بهتر بوده است. ضمن اینکه در مسابقات 
اخیر داوری ها نیز کمتر نتایج ما را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است 
تیم جایگاه بهتری پیدا کند. رضا درویش درباره اضافه شــدن ساموئل 
ســارفو، مدافع غنایی به این تیم که گفته می شــود در کشورش پلیس 
بوده اســت، گفت: از اینکه پلیس بوده خبر نداریم، اما عملکردش از نظر 
فنی مورد تأیید بوده اســت. حاال اگر پلیس هم باشــد بهتر است، چون 
خداراشــکر نظم و انضباط را در تمرینات رعایت می کند. حداقلش این 
است که ساموئل با اسلحه نیامده اســت و وقتی که می خواسته به ایران 

بیاید آن را تحویل داده!

غیبت کریمی برابر سپیدرود
ورزش: محسن کریمی مهاجم آبی پوشان در حال حاضر مراحل درمانی 
را زیر نظر کادر پزشکی استقالل پشت سر می گذارد. روند بهبود کریمی 
به خوبی پیش می رود، ولی او در بازی با سپیدرود هم نمی تواند تیمش را 
همراهی کند.براساس این گزارش، کریمی البته در بازی استقالل برابر 
الریان قطر که 24 بهمن ماه برگزار خواهد شــد، می تواند آبی پوشان را 
همراهی کند.سرور جپاروف، هافبک ازبکســتانی استقالل هم شرایط 
خوبی دارد و در بازی این هفته برابر ســپیدرود که روز پنجشنبه برگزار 

خواهد شد، به میدان می رود.

طهماسبی به مشکی پوشان پیوست
ورزش: مهرداد طهماســبی که چندروزی در تمرینات تیم فوتبال 
مشکی پوشان خراسان حضور پیدا کرده بود بعد از موافقت کادر فنی 
رسما به این تیم  پیوست.طهماسبی سابقه حضور در تیم های صبای 

قم، تراکتورسازی تبریز و فوالد خوزستان را در کارنامه دارد.

صدور مجوز بازی بویان در استقالل
ورزش: بویان نایدنوف بازیکن جدید استقالل می تواند برای این تیم 
در بازی های لیگ و آسیایی به میدان برود. ITC این هافبک بلغاری 
- مقدونیه ای صادر شده و او مشکلی برای همراهی آبی ها ندارد. در 
همین زمینه  بویان نایدنوف، در تمرینات دیروز استقالل حاضر شد و 

به صورت اختصاصی تمرین کرد.

ساغالم: بازی با گسترش برای ما یک 
فینال است

ورزش:سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی می گوید بازی ما مقابل گسترش 
فوالد حکم یک فینال را دارد.آرتوئلور ساغالم در نشست خبری قبل از بازی 
تیمش مقابل گسترش فوالد تبریز اظهار کرد: ما یک مسابقه بزرگ داریم. 
این بازی برای ما مثل یک بازی فینال است. از این جهت فینال گونه است 
که اگر ما بتوانیم در این بازی برنده شــویم، در جدول لیگ موقعیت مان 
جابه جا می شود. اگر ما سه امتیاز بازی را بگیریم می توانیم با قسمت های 
پایین جدول ارتباط مــان را قطع کنیم و بعد از این ســعی می کنیم که 

نگاه مان به نقاط باالی جدول باشد. 

کمالوند: امیدوارم بازی با پرسپولیس 
عادالنه باشد

ورزش:  فراز کمالوند،سرمربی نفت آبادان در نشست خبری پیش از بازی 
با پرسپولیس گفت: به عقیده کارشناسان 11 پنالتی برای ما گرفته نشده و 
امیدوارم بازی با پرسپولیس منصفانه و عادالنه باشد و مثل بازی با استقالل 
اشتباهات نتیجه بازی را رقم نزد . پرسپولیس 1۷-18 هفته است بازنده نشده 

است. ما هم تیم توانمندی هستیم وامیدوارم شاهد یک بازی عادالنه باشیم.

ضد حمله

مصلح: بازی کردن در آبادان سخت است
فارس: شایان مصلح مدافع پرسپولیس درباره دیدار این تیم مقابل نفت آبادان 
اظهارداشــت: من تا به حال در آبادان بازی نکردم اما می دانم که همیشه بازی 
کردن در آبادان سخت است و مردم این شهر عاشــق فوتبال و نفت هستند که 
امتیاز گرفتن مقابل آن ها واقعاً کار سختی است اما ما نیاز به بردن داریم، تیمی 
که می خواهد قهرمان شود به نام حریفش نگاه نمی کند و برای بردن وارد زمین 
می شود، امیدوارم که دست پر از زمین خارج شــویم و فکر می کنم با کسب دو 
برد دیگر تا حد زیادی وضعیت قهرمانی ما در لیگ برتر مشخص خواهد شد. اگر 
بتوانیم در همین بازی های آینــده قهرمانی مان را قطعی کنیم اتفاق ویژه ای رخ 
خواهد داد چرا که در یک لیگ در کمتر از یک سال دو بار قهرمان می شویم و این 
یک اتفاق فوق العاده است. البته ما در سوپر جام هم قهرمان شدیم و متأسفانه فقط 

جام حذفی را از دست دادیم.

اقدام عجیب مسئوالن تیم ملی جوانان
چمنیان: تا به حال لباسی پس گرفته نشده 

است
ایسنا : عباس چمنیان سرمربی تیم ملی جوانان درباره خبر پس گرفتن البسه 
تیم ملی جوانان از بازیکنان این تیم در نمازخانه گفت: در جریان این قضیه نبودم. 
این موضوع مربوط به زمانی است که از مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا از اردن 
بازگشتند. در یک سال و چند ماهی که در تیم ملی هستم، چنین اتفاقی نیفتاده 
است. لباس ها در اختیار بازیکنان است و تا چند اردو از همین لباس ها استفاده 
می کنند. برای هر اردو به بازیکنان لباس نمی دهند. حداقل در رده های پایه این 
طور نیست. بعد از چند اردو، به بازیکنان لباس جدید می دهند اما این که لباس ها 

را از بازیکنان بگیرند، تاکنون شاهد نبوده ام. ۱۰
چهار شنبه ۱۸ بهمن 1396
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ورزشـــی

امیرمحمد سلطانپور: کمتر می توان شخصیتی یاغی را پیدا 
کرد که در عین حال دوست داشــتنی نیز باشد. علی کریمی 
مانند فوتبال فوق العاده اش از این کاریزمای منحصربه فرد نیز 
برخوردار بوده و اگر اشتباهاتی نیز داشته همیشه مورد اطمینان 
مردم بوده است. اما در این روزها و جنگ یک نفره اش در مقابل 
گروه های بسیاری در فدراسیون و صداوسیما، یک چیزی انگار 
سر جای خودش نیست. این حس قدیمی در مورد علی کریمی 
این روزها از پست های پیاپی اش در تلگرام برداشت نمی شود 

حتی اگر در مبارزه با فساد در طرف حقیقت قرار گرفته باشد.
*درگیری شخصی؟

 او بازی با مهدی تاج را آنقدر شخصی کرده که حتی اینگونه 
به ذهن متبادر می کند که سرمربی شدنش در سپیدرود برای 
امکان بیشتر به حمله به تاج صورت گرفته است. فردوسی پور 
با روبرو قرار دادن مردم با علی کریمی پس از پرتاب میکروفون 
برنامه اش، از حربه رسانه ای استفاده کرده و خودش بهتر از 
هر کسی می داند کریمی آخرین کاری که انجام دهد تالش 
برای توهین به مردم اســت؛ اما کاری کــه کریمی کرد نیز 
همانقدر جای هیچ دفاعی را نمی گذارد که لگدزدنش به داور 
نمی گذاشت. او با سادگی همیشگی اش، بازی که می تواند در 

دست خود داشته باشد به حریفش تقدیم می کند.
* بازی با سیاست

 او کانالی دارد که می تواند از تمــام چیزهایی که می داند در 
آن پرده بر دارد، اما این کانال مانند اســلحه ای است که طرز 
اســتفاده آن را باید بلد بود. علی کریمی سیاستمدار نیست 
هیچوقت نبوده است و در مقابل شخصیت هایی مانند تاج و 

اطرافیانش و فردوسی پور و اطرافیانش بی شک بازی را خواهد 
باخت حتی اگر حرف حق را بزند. تاج و فردوسی پور هیچوقت 
در مورد وقایع درون زمین تــوان مقابله با کریمی را نخواهند 
داشت اما درســت یا اشــتباه االن این میدان آن هاست که 
کریمی قصد ورود به آن را دارد. که با شناختی که از شخصیت 
و خواص اخالقی کریمی داریم به هیچ عنوان آمادگی حضور 
در آن را ندارد. علی کریمی برای این بازی ساخته نشده و شاید 
تقصیر همه ماست که او اکنون تنها امید بسیاری از افراد برای 
مبارزه با فساد در فوتبال است، چون او هیچ سالح و زرهی برای 
رفتن به این جنگ ندارد و داستان از همین حاال با کشته شدن 
خیلی زود او مشــخص اســت. کریمی برای این بازِی قدرت 

زیادی خوب است.
*داستان شکایت و مدرک

شــکایت ســتاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان و منع 
شــدنش از شــرکت در کنفرانس خبری ها به دلیل نداشتن 
مدرک  A  تازه شروع کار است. فدراسیون هم به رغم موضع 
نرم ابتدایی جادوگر را تهدید به شکایت و پیگیری کرد.علی 
کریمی اگر تو یکی دو روز گذشته 30 پست در کانال تلگرامش 
در پاسخ به این حواشی گذاشــته، باید انگشتان خود را برای 
تایپ چند صد پست دیگر در روزهای آینده در مقابل جناح ها 

و افراد مختلفی که به سراغش خواهند آمد گرم کند.
فتاحی: قبال به کریمی گوش زد کردیم

سعید فتاحی، مسئول برگزاری مســابقات لیگ برتر در این 
خصوص به »ورزش سه« گفت: من هفته اولی که آقای کریمی 
به سپیدرود آمده بود، شخصا به او تلفنی گفتم که شما مربی 

تیم هستی و ســرمربی علیرضا امامی فر است و طبق قانون 
او باید در نشســت حاضر شود. اگر مشــکلی پیش آمد، شما 
هم می توانی بروی؛ اما نباید اســاس کار بــر حضور مربی در 

کنفرانس ها باشد.
او افزود: نکته مهم بعدی این است که سرمربیان تیم ها باید 
در خصوص مسائل فنی در نشست ها صحبت کنند. ما موارد 
مشابهی را در سال های گذشته داشتیم و حتی به مربیانی مثل 
علی دایی، منصوریان یا  برانکو هم تذکر داده ایم که باید درباره 
مسائل فنی مســابقه حرف بزنند و نه موضوعات دیگر. آقای 
کریمی می تواند در هر جایی که خواست کنفرانس بگذارد و 
درباره هر مسئله ای صحبت کند اما کنفرانس قبل و بعد بازی 

فقط برای مطرح شدن مسائل فنی است.
فتاحی در ادامه خاطرنشان کرد: درباره رضا عنایتی هم شرایط 
همین است و به دلیل اینکه عنایتی سرمربی تیم مشکی پوشان  
نیست، نمی تواند در هر شرایطی در نشست به جای سرمربی 
شرکت کند. در آسیا و فیفا هم ماجرا همین است و اصال اتفاق 
عجیبی نیست. بدین ترتیب به نظر می رسد در شرایطی که 
سرمربیان سپیدرود و مشکی پوشان بتوانند در کنفرانس ها 
حاضر شوند، حضور علی کریمی و رضا عنایتی در این نشست 

ها باعث جریمه مالی باشگاه هایشان خواهد شد.
پرونده علــی کریمی به دلیــل اظهارات اخیــرش به کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال رفت. علی کریمی اما پس از ادامه 
پست های جنجالی اش علیه فتاحی و پیش کشیدن مسائلی 
چون قــرارداد کارفرماها و کاپیتاالســیون خواهان برگزاری 

جلسه علنی در کمیته انضباطی فدراسیون شد.

فتاحی: کریمی و عنایتی حق شرکت در کنفرانس ندارند
جادوگر با دهان دوخته مقابل استقالل

ساعت 17 امروز
نفت آبادان- پرسپولیس: 

راند سوم، راند انتقام
ورزش: قرمزها اما بــرای خود یک هــدف جدید تعریف 
کرده اند. هواداران پرسپولیس از برانکو و بازیکنان خواسته اند 
با بردن دو بازی آینده مقابل صنعت نفت آبادان و استقالل 
خوزســتان زمینه ای ایجاد کنند که این تیــم با برد مقابل 
استقالل در دربی 8۶ قهرمانی را جشن بگیرد. پرسپولیس 
در بازی هفته بیست و سوم خود امروز میهمان صنعت نفت 
آبادان است. برانکو سال گذشته در آبادان شکست خورد و 
می داند کار ساده ای در این شــهر ندارد. پرسپولیس البته 
خطرناک ترین میهمان لیگ به شــمار می رود.صنعت نفت 
پس از حذف جام حذفی نمایش خوبی در اهواز داشت و تا 
آستانه شکست دادن فوالد پیش رفت که بازی مساوی شد.  
نفت معموال در آبادان نتایج خوبی می گیرد. و این بار هم می 
خواهد با اتکا به بازیکنان خارجی اش مثل جام حذفی یک بار 

دیگر پرسپولیس را شکست دهد.
مالقات سوم

پرســپولیس و صنعت نفت در این فصل دوبار در ورزشگاه 
آزادی مقابل هم قرار گرفتند. ابتدا در بیستم آذر دو تیم در 
لیگ باهم بازی کردند که پرسپولیس دو-صفر برنده شد، 
هشت روز بعد اما نوبت به برد بزرگ آبادانی ها رسید. صنعت 
نفت موفق شد در ضربات پنالتی پرسپولیس را از جام حذفی 
حذف کند و خودش راهی نیمه نهایی شــود. پرسپولیس 
حاال به دنبال انتقام اســت. امروز البته دربی تبریز هم بین 

گسترش فوالد تبریز و تراکتورسازی برگزار می شود.

اینفانتینو تماشاگر ویژه دربی 
پایتخت

همچنین قرار اســت رئیس فیفا تماشــاگر ویژه دربی 
پایتخت در همین روز باشــد. این بازی ساعت 1۷ و 20 

دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. 
از دیگر برنامه های رئیس فیفا در تهران باید به برگزاری 
نشســت خبری با خبرنگاران و همچنین برگزاری یک 
دیدار دوستانه فوتسال بین پیشکسوتان فوتبالی در تهران 
و با حضور خود اینفانتینو اشاره کرد. این بازی دوستانه 
به پیشنهاد خود رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در حال 
برنامه ریزی است. وی اعالم کرده تمایل دارد در این بازی 

دوستانه علی دایی حضور داشته باشد.



مديركل و فدراسيون بسكتبال اين گزارش را بخوانند

پازل   بسكتبال خراسان رضوى به هم ريخته تر شد
در فدراسيون كبدى

اورسجى نيامده سمت گرفت
ورزش: رييس فدراسيون كبدى يك ماه بعد از حضور در سمت كنونى اش 
به عنوان نايب رييس كنفدراسيون آسيا در آمد.  در نشست خبرى عباس 
اورسجى رئيس فدراسيون كبدى و محمد سرور دبير كل كنفدراسيون كبدى 
آسيا، رئيس فدراسيون كشورمان بعنوان نائب رئيس كبدى آسيا انتخاب شد. 
غالمرضا مازندرانى با اعالم برنامه هاى خود از سوى كميته فنى فدراسيون 
نيز بعنوان سرمربى تيم ملى كبدى مردان معرفى شد. مازندرانى در بازيهاى 

آسيايى اينچئون هم هدايت تيم ملى كبدى مردان را بر عهده داشت.

تفتيان در جمع سريع ترين دوندگان 
داخل سالن جهان

ورزش: حسن تفتيان در رده پنجم سريعترين مردان جهان قرار گرفت. 
در رده بندى فدراسيون جهانى دووميدانى، حسن تفتيان بعد از قهرمانى 
در دوى 60 متر رقابت هاى دووميدانى داخل سالن آسيا، با ركورد 6.51 

ثانيه، در رده پنجم سريعترين مردان جهان قرار گرفت.
1- كريستين كولمن دونده آمريكا با ركورد 6.38
2- كريستين كولمن دونده آمريكا با ركورد 6.47

2- سو بينگتاين از چين با 6.47
4- باكر روناى از آمريكا با ركورد 6.48

5- حسن تفتيان از ايران با ركورد 6.51

كيهانى: سپيده توكلى  بايد در 
چارچوب فدراسيون باشد

ايسنا: رييس فدراسيون دووميدانى گفت: هر ورزشكارى كه در مسير 
درست قرار بگيرد در حمايت فدراسيون قرار مى گيرد. ورزشكار اول بايد 
خودش بخواهد تا مورد حمايت قرار بگيرد.  مجيد كيهانى گفت: همان 
طور كه گفتم هر ورزشكارى كه شايسته حمايت باشد از او حمايت خواهيم 
كرد. شايسته به اين معنا است كه ورزشكار خودش را به سطحى برساند كه 
ما ببينيم آن سطح مى تواند عامل موفقيتى براى ما باشد. توكلى بايد اول 
در چارچوب فدراســيون قرار بگيرد و وقتى به آن چارچوب و يك ركورد 
خوب دســت يافت حتما مورد حمايت ما قرار مى گيــرد. اين كه گفتم 

مختص همه ورزشكاران است و براى شخص توكلى نيست.

اعتراض سيامند رحمان به تبعيض 
در صندوق حمايت از قهرمانان 

ايســنا: قهرمان پارالمپيك ريــو و دارنده دو مدال طــالى بازى هاى 
پارالمپيك با انتقاد نسبت به يكسان نبودن حقوق ورزشكاران پارالمپيكى 
از سوى صندوق حمايت از ورزشكاران گفت: با وجود اينكه در حال حاضر 
دارنده دو مدال طالى پارالمپيك هســتم اما 900 هــزار تومان حقوق 
دريافت مى كنم.  ســيامند رحمان گفت: اميدوارم صميمى بتواند اين 
تبعيض را كه صندوق حمايت از ورزشــكاران بين ورزشكاران المپيكى 
و پارالمپيك قائل است مرتفع كند و حقوقى كه ورزشكاران المپيكى از 
اين صندوق دريافت مى كنند ورزشكاران پارالمپيكى نيز به همان نسبت 

حقوق دريافت كنند.

خبر

چهارشنبه 18 بهمن هفته 23 ليگ برتر ايران
 تراكتورسازى - گسترش فوالد

 ساعت: 14:15 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 18 بهمن هفته 23 ليگ برتر ايران
 صنعت نفت آبادان - پرسپوليس
 ساعت: 17:00 زنده از شبكه سه

چهارشنبه 18 بهمن جام حذفى اسپانيا
 سويا - لگانس

 ساعت: 23:59 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 19 بهمن هفته 23 ليگ برتر ايران
 استقالل - سپيدرود

 ساعت: 16:00 زنده از شبكه سه

انگليس - ليگ برتر
 واتفورد 4 - 1 چلسى

اسپانيا - الليگا
 الس پالماس 1 - 0 ماالگا

ايتاليا - سرى آ
 التزيو 1 - 2 جنوا

ميز نتايج

ورزش در سيما

11

مواليى: 
هم مربيگرى مى كنم هم 

مى خواهم در المپيك وزنه بزنم
ايسنا: نايب قهرمان  وزنه بردارى جهان به عنوان مربى ادوارى 

به تيم ملى نوجوانان كمك مى كند.
 بهادر مواليى گفت: درخواست فدراسيون بوده  و به گفته فدراسيون فعال 
به عنوان مربى در كنار تيم ملى وزنه بردارى نوجوانان هستم و احتمال دارد 
دوباره حضورم تمديد شود. خودم مشتاق مربيگرى بودم و از ابتدا هم به 
مربيگرى عالقه داشتم از اين رو تالش مى كنم تجربياتى كه در اين 8-9 

سال كسب كرده ام را در كنار آقاى امينى در اختيار نوجوانان بگذارم.
 مواليى گفت: در كنار مربيگرى تمرين هــم مى كنم. به صورت 

جدى مى خواهم برگردم. هــدف اصلى من المپيك 2020 
اســت و بايد آمادگى بدنى ام باالتر بــرود و از لحاظ 

فكرى تمام هدفم را روى  المپيك 2020 
گذاشته ام.

سهراب مرادى، سومين 
وزنه بردار برتر جهان

ورزش: نظرسنجى براى انتخاب بهترين وزنه بردار سال 2017 
از چندى پيش بر روى سايت فدراسيون جهانى انجام شد. نتايج اين 

نظرسنجى از سوى سايت فدراسيون جهانى اعالم شد كه الشا تاالخادزه 
از گرجستان با بيش از 9 هزار راى عنوان برترين وزنه بردار سال 2017 را 
كسب كرد. اين وزنه بردار عالوه بر كسب 3 مدال طالى دسته فوق سنگين 
2 ركورد جهانى را هم جابجا كرد. محمود لهب از مصر توانست با 8491 
راى در جايگاه دوم بايستد و ســهراب مرادى از ايران با 3142 راى در 
رده سوم ايستاد. وزنه بردار دسته 94 كيلوگرم ايران با كسب 3 مدال 

طال 2 ركورد جهانى هم در مسابقات جهانى جابجا كرده بود. اين 
در حالى است كه سال گذشته كيانوش رستمى از ايران 

توانسته بود عنوان برترين وزنه بردار سال 2016 
را كسب كند.

يزدانى 
و نورى، برترين كشتى 

گيران سال 96
ورزش: حسن يزدانى و حســين نورى بعنوان برترين كشتى 

گيران آزاد و فرنگى كار سال فنى 96-95 با رأى مردم انتخاب شدند.
در نظر سنجى كه   بر روى سايت فدراسيون كشتى انجام شد در كشتى 

آزاد حسن يزدانى و مجتبى گليج قهرمانان رقابت هاى جهانى فرانسه و 
زير 23 ســال جهان و در كشتى فرنگى ســعيد عبدولى، حسين نورى و 
محمدعلى گرايى دارندگان مدال برنز مســابقات جهانى فرانسه حضور 

داشتند.
در پايان نظر سنجى در رشته كشــتى آزاد حسن يزدانى و در 

رشته كشتى فرنگى حســين نورى با رأى مردم، بعنوان 
برترين كشتى گيران ســال فنى 96-95 انتخاب 

شدند.
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دالرام عظيمى:  در روزى كه ايگواين به ريتم گلزنى سابق خود 
بازگشت و اولين هت تريك اين فصل و پنجمين گل خود در يك 
هفته اخير را براى يووه به ثمر رساند، بينكونرى با ثبت پيروزى 
7-0 يكى ديگر از نتايج خيره كننده تاريخ فوتبال باشــگاه را 

مقابل ساسولو ثبت كرد. 
اين نهمين بار اســت كه يــووه با اين نتيجــه حريفان خود را 
شكســت مى دهد. آخرين دفعه اين اتفاق مقابل پارمايى كه 
در آستانه ورشكستگى قرار داشــت، در تاريخ 9 نوامبر 2014 
رخ داد. در آن زمان كارلوس تبس در يــووه بازى مى كرد كه 
اتفاقا دو گل از هفت گل تيمــش را درون دروازه حريف جاى 
داد. يــووه در رقابت هــاى چمپيونزليگ هم يــك بار مقابل 
المپياكوس  روز 10 دسامبر 2003 به چنين برد پرگلى دست 
يافت. البته بينكونرى دو پيروزى با اختالف 8 گل هم در كارنامه 
پرافتخارات تاريخ فوتبال اين باشــگاه دراختيار دارند. در سال 
1953 اين تيم با نتيجه 8-0 فيورنتينا را مغلوب كرد و در سال 
1961 با توفان سيوورى، اينتر را با نتيجه 9-1 شكست داد. در 
آن زمان نراتزورى به دليل اعتراض به فدراسيون فوتبال ايتاليا 
تيم جوانان خود را به ميدان فرستاده بودند كه به دليل اين اتفاق 
از سوى فدراسيون بازنده اعالم شده و مسابقه تكرار شد. در بازى 
يوونتوس مقابل جنوا در 19 نوامبر 1933 هم يووه هشت گل به 

ثمر رساند و البته يك گل دريافت كرد. 

البته پيروزى پرگل يوونتوس در آليانتز استاديوم مقابل ساسولو 
چندان اتفاق عجيبى نبود. حريف يووه به تحمل چنين شكست 
هاى سنگينى در ليگ دسته اول باشگاهى ايتاليا عادت دارد. 
ساسولو در اولين فصل حضورش دراين رقابت ها درهفته چهارم 
در خانه شكست سنگينى برابر اينتر ماتزارى پذيرا شد. اين 

تيم بعد از نجات يافتن ازخطر سقوط به دسته پايين تر، 
ســال بعد هم 7 گل از اينتر در سن سيرو دريافت 

كرد. البته شكست سنگين برابر تيم الگرى خيلى 
روى موقعيت ساســولو در جدول رده بندى 
تاثيرگذار نبوده و ايــن تيم درحال حاضر با 

خطر سقوط به دسته دوم مواجه نيست. 
يوونتــوس درعيــن حــال يــك ركورد 
منحصربه فرد ديگر هم به خود اختصاص 
 Aداده اســت. در تاريخ رقابت هاى سرى
هرگز هيچ تيمى نتوانسته بعد از 23 هفته 

از شروع رقابت هاى ليگ با اين تعداد امتياز 
در پله دوم جدول قرارگيرد. درواقع امتيازهاى 

يوونتوس دراين فصل در حــد واندازه تيم هاى 
صدرنشين است. هم اكنون بينكونرى با 59 امتياز و 

تنها يك امتياز اختالف با ناپولى صدرنشين در رتبه دوم 
جدول رقابتهاى ليگ ايتاليا ايستاده اند. 

 امين غالم نژاد: دربى بارسلونا و اسپانيول به خاطر اظهارات 
جرارد پيكه به اندازه كافى پرتنش شــده بــود. اگرچه مدافع 
بارســلونا با حركتى كه بعد از گل تســاوى لحظــات پايانى 
انجام داد، حاال ديگر به طور رســمى 
دشمن درجه يك تماشاگران 
اسپانياست. پيكه در كل 
بازى هدف توهين هاى 
شــديد هواداران 
حريف به خانواده 
اش بود و ركورد 

شكســت  
ى  يــر پذ نا
بارســلونا در 
رقابــت هاى 
اين فصل ليگ 
به لطــف گل او 
دســت نخورده 
باقــى مانــد. او با 
دعوت از هواداران  به 
سكوت، خشم آنها را بيش 
از پيش برافروخته و توهين هاى 

بيشترى به جان خريد و در پايان مســابقه در مورد حركتش 
توضيح داد. مســئوالن رقابت هاى الليگا پيشــتر اعالم كرده 
بودند كه توهين هاى هواداران اسپانيول به هيچ وجه قابل قبول 
نيستند ولى بازى يكشنبه شب نشان داد كه اين توهين ها حاال 
به يك امرى عادى در ورزشگاه RCDE اين تيم تبديل شده 
اند. دو ســال پيش پيكه در مورد اين توهين ها واكنش نشان 
داده و آنها را يك اقليت فوق العاده ناميده بود. حاال شرايط به 
مراتب بدتر شده و تنش بين هواداران اسپانيول و مدافع ملى 
پوش اسپانيايى چند برابر شــده و او دشمن اصلى اين تيم نام 
گرفته است. اين رابطه درحال حاضر به هيچ وجه قابل جبران 
نيست و تنها رقابت و دشمنى بين دو تيم همشهرى را بيش از 
پيش افزايش داده است. پيكه در مورد واكنش خود بعد از گل 
درپايان بازى گفت: كمترين كارى كه  مى توانستم انجام دهم، 
ساكت كردن هواداران اسپانيول بود. اينكه بگوييم اين باشگاه 
به منطقه كورنيا تعلق دارد، به هيچ وجه توهين آميز نيســت. 
حقيقت محض است. آنها از من شاكى هستند ولى هيچكس 
پيگير توهين به خانواده من نيست. بازيكنان هم آدم هستند 
و به آنچه اتفاق مى افتد، واكنش نشــان مى دهند. بازيكنان 
مســئوليت هايى دارند ولى براى هرچيزى محدوديتى وجود 
دارد. اگر افراد مسئول و تصميم گيرنده اقدامى انجام ندهند، 

ما سكوت نمى كنيم. 

ساسولو تنها قربانى بينكونرى نبود

يووه، ركورددار پيروزى هاى 7 گله! 
خوشحالى بحث برانگيز بعد از گل دربى

پيكه، منفورتر از هميشه! 

ساسولو در اولين فصل حضورش دراين رقابت ها درهفته چهارم 
در خانه شكست سنگينى برابر اينتر ماتزارى پذيرا شد. اين 

تيم بعد از نجات يافتن ازخطر سقوط به دسته پايين تر، 
 گل از اينتر در سن سيرو دريافت 

كرد. البته شكست سنگين برابر تيم الگرى خيلى 
روى موقعيت ساســولو در جدول رده بندى 
تاثيرگذار نبوده و ايــن تيم درحال حاضر با 

يوونتــوس درعيــن حــال يــك ركورد 
منحصربه فرد ديگر هم به خود اختصاص 
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59 امتياز و 
تنها يك امتياز اختالف با ناپولى صدرنشين در رتبه دوم 

انجام داد، حاال ديگر به طور رســمى 
دشمن درجه يك تماشاگران 
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دســت نخورده 
باقــى مانــد. او با 
دعوت از هواداران  به 
سكوت، خشم آنها را بيش 
از پيش برافروخته و توهين هاى 

 بسكتبال  على عبداحد   پيش بينى وضعيت كنونى 
و نابسامان بسكتبال خراسان رضوى كار سخت و دشوارى 
نبود. از وقتى كه تيم ليگ برترى ثامن مشــهد مشكالتش 
را مطرح كرد و هيچ كس اعتنايى نكــرد! و دقيقاً لحظه اى 

كه ثامنى ها يا همان بخش خصوصــى و يا به قول 
امروزيها اسپانســر هزينه هــاى 3 يا 4 

ميليارد تومانى براى بسكتبال استان 
و  كشور كرده بودند كًال انصراف دادند 

و باز هم با بى تفاوتى مسئولين ورزش 
و اســتانى آب از آب تكان نخورد و هيچ 

پرچم سياهى به ســر درب خانه بسكتبال 
نصب نشد، مى شد آينده بسكتبال و حضور و 

نقش بخش خصوصى را پيش بينى نمود. البته 
به ياد داريم از همان زمان هم هيئتى ها توپ را در زمين اداره 
كل انداختند و اداره كلى ها مثل هميشــه خود را مبرا از هر 

كوتاهى و تقصير مى دانستند!
 بهرحال در آن زمان حداقل هيئت اســتان رئيس داشت و 
رئيس هيئت هم نيز «خانه بسكتبال» داشت و خالصه اينكه 
در اندرونى هيئت هم ظاهراً همه چيــز آرام بود! فقط هر از 
گاهى مسائلى شنيده مى شد كه مربوط به امورات هيئت بود 
و نگرانى هاى موقتى را بوجود مى آورد و خيلى زود همه چيز 

به روال عادى درمى آمد.
*اجاره نشين ها

تا اينكه رفته رفته حرف و حديث هايى مبنى بر بدهى اجاره 
ساالنه خانه بسكتبال به اداره كل و پاس نشدن يكى دو چك 
هيئت بسكتبال و گاليه هاى اداره كل از اين قضيه و متعاقب 
آن قرار گرفتن سالن اختصاصى «خانه بسكتبال» در مزايده 

بخش خصوصى (مصوبه ماده 88 واگذارى...) پيش آمد.
اما هيئتى ها با اين باور كه خانه بسكتبال تخصصى است و 
مازاد هم نيست، مسئله را جدى نگرفتند بلكه ادعا مى كردند 
كه مگر مى شود؟ يعنى چه ســالن تخصصى بسكتبال را از 

دست بسكتبالى ها بگيرند و اجاره بدهند به افراد غير ؟ 
اما گويا اين بار عزم مديركل با اســلحه ماده 88 جزم بود تا 
خدمت بدحسابى رئيس هيئت بســكتبال برسد و اينگونه 
شــد كه در روز موعد برنده مزايده با قيمتى عجيب و مبلغ 
235 ميليون تومان همه را شگفت زده كرد . حتى خانواده 
بسكتبالى ها را و سؤال اينكه مگر درآمد 10 ماه سالن خانه 

ل  بسكتبا
چقــدر اســت كه 
پيروز مزايده مبلغ 

235 ميليون تومان 
ســرمايه گذارى كرده 

است؟
*اعتراض و استعفا

رئيس هيئت كه تقريباً به هرحال بعد از اين ماجرا 
شوكه شده بود به حالت اعتراض اســتعفا داد چون بر اين 
عقيده بود كه هيئت بدون سالن اختصاصى اش فلج مى شود. 
البته اســتعفاى   رئيس هيئت هم ماجراهايى داشت. اداره 
كلى ها استعفا را نگه داشتند تا انتخابات مجمع فدراسيون 
بســكتبال. اما بعد از انتخابات خواسته شد استعفا پيگيرى 

نشود. 

بعــد 
آن  از 
ئلى  مســا
در رابطــه 

هيئــت بــا تخلفات 
بسكتبال مطرح شــد! بعد از آن تكذيب شد! بعد عنوان شد 
صداى مصاحبه شونده موجود داست!  بعد پيام آمد رئيس 
هيئت مى خواهد از روزنامه منتشــر كننده شكايت كند و 
در نهايت به اين جمع بندى رسيدند (طبق اظهارات معاون 
ورزشى اداره كل در نشســت خبرى ايشان) كه با استعفاى 
رئيس هيئت موافقت شود.  البته در آخرين دفاعيه شخص 
رئيس هيئت بسكتبال در دستخطى به خبرنگار قدس نوشته 
اســت كه كل بدهى هيئت بابت خانه بسكتبال 25 ميليون 
تومان مى باشد كه هيئت بابت بازسازى خوابگاه و جايگاه و 
ترميم كف سالن بالغ بر 50 ميليون طى 2 سال اخير هزينه 
كرده اســت كه مبلغى از آن به هيئت پرداخت نشده است. 

مهندس عليرضا پوررضايى در پايان دستخط خود نوشته اگر 
تنها بهانه برنگرداندن سالن بدهى مى باشد، شخص عليرضا 
پوررضايى آمادگى دارد بدهى را از جيب خود پرداخت كند 
تا سالن خانه بسكتبال به جامعه بسكتبال برگشت داده شود 
و اين بود خالصه داستان پرماجراى سالن خانه بسكتبال و 

رئيس هيئت مستعفى!
*سوال هاى بى جواب 

 اما چند ســوال از آقاى مديركل ورزش و جوانان خراسان 
رضوى، آقاى مديركل يك تيم ليگ برترى (ثامن مشــهد) 
داشتيم كه ديگر نداريم!  بســكتبال استان در حال حاضر 
رئيس هيئت هم ندارد! اهالى بســكتبال ســالن تخصصى 
خود را (خانه بسكتبال) هم از دست داده اند! آقاى مديركل 
بفرماييد براى اين پازل بهم ريخته و تكه تكه شده كه 
زمانى نامش هيئت بسكتبال و خانه بسكتبال بوده 

است چه تدبير و برنامه اى داريد؟ 
آقاى مديركل تيم هاى بسكتبال حاضر در ليگ 
ملى با سالن اجاره اى بسكتبال مشكل تمرينى 
دارند. سرپرســت تيم پارسا مشهد تهديد به 
انصراف در مرحله پلى آف كرده است. ممكن 
است خاطره تلخ تيم ثامن مشهد تكرار شود و 
تيم پارسا كه تا به امروز توسط چند عالقه مند با سختى در 
مسابقات نام بسكتبال خراسان رضوى را زنده نگه داشته اند... 
عطايش را به لقايش ببخشــند!آقاى مديركل پيشكسوتان 
بسكتبال از شــما مى خواهند شــخصاً ورود كنيد و تا كار 

خراب تر نشده اصالح بفرماييد.

* قابل توجه فدراسيون جديد 
 اما سخنى با فدراسيون بسكتبال، آقايان پايتخت نشين 
يقيناً قبول داريد كه شــالوده قدرت و توان فدراســيون 
بســكتبال، شهرســتانها و هيئت هاى اســتانها هستند، 
بنابراين لطفاً موقعيت و مشكالت استانها را رصد كنيد و 
به آن عنايت داشته باشيد. در آينده به اين بحث خواهيم 
پرداخت كه فدراســيون موظف اســت نــگاه ويژه اى به 
هيئت هاى اســتانها داشته باشد، زيرا اســتانهاى كشور 
هستند كه اكثراً ســازنده و تغذيه كننده تيم هاى ملى از 
نظر بازيكن و نيروهاى فنى و كادر داورى هستند بنابراين 

مى بايد جدى تر ديده شوند.
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طرح اشتراک نشریات تعطیل شد
مهر: مشاور معاون مطبوعاتی 
وزارت ارشاد از تصمیم شورای 
سیاستگذاری طرح اشتر اک 
نشــریات برای تعطیلی این 
طرح خبــر داد و علت آن را 
نیز تمایل مدیران نشــریات 
یارانــه مســتقیم عنوان  به 

کرد. مهران عباســی انارکی درباره سرنوشــت این طرح گفت: ۱۵ دیماه 
امسال تصمیم گرفته شد که طرح اشتراک نشریات ۱۵ بهمن ماه امسال 
تعطیل شود و این اتفاق دو روز پیش افتاد و این طرح تعطیل شد. رئیس 
هیئت مدیره مؤسســه مطبوعاتی نشــرآوران اضافه کرد: این تصمیم در 
پی درخواســت خود اهالی مطبوعات که از طریق انجمن ها و تشکل های 
صنفی مختلف این حوزه به شورای سیاستگذاری طرح ارائه شد و پس از 

بررسی هایی که صورت گرفت، اتخاذ شده است. 
دلیل اصلی آن هم این بود که اهالی مطبوعات به ســمت پرداخت یارانه 
مســتقیم، بیشــتر تمایل نشــان می دادند تا اجرای این قبیل طرح های 

حمایتی.

مدیران از ظرفیت دانشگاه ها استفاده نمی کنند
فارس: وزیر علوم، تحقیقات 
و فنــاوری گفت: متأســفانه 
بــرای حل  کشــور  مدیران 
دانشگاه ها  ظرفیت  از  مسائل 
منصور  نمی کنند.  اســتفاده 
غالمی گفت: در دانشگاه ها و 
به مصیبت های  مراکز علمی 

محیط زیســت فکر کنیم، مطلب بنویسیم و در مجالت منتشر کنیم اما 
اگر به این بخش ها اکتفا شود، زندانی کردن دستاوردها، فکرها و یافته های 
علمی، دور از دســترس قرار دادن آنهاست و تصور اینکه تمام افراد به این 

منابع دسترسی پیدا کنند، تصوری است که در واقعیت محقق نمی شود.
متأسفانه مدیران ما با اینکه خود تحصیل کرده دانشگاه هستند، در سطح 

جامعه رویکرد آنها برای حل مسائل از طریق دانشگاه نیست. 
اینکه سهم دانشگاه ها در هزینه ها و اعتبارات از منابع عمومی در حد انتظار 
نیســت، به این دلیل است که احساس نیاز به دانشگاه ها نمی شود و نقدی 
که به جامعه دانشــگاهی بوده، این است که بیش از اندازه وابسته به منابع 

مالی دولت است.
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 فرهنگ و هنر/ آرش شــفاعی  از همان فرهنگ و هنر
روزهایی که قرار بود، »التاری« ســاخته شود و 
فیلمنامه اش برای کســب مجوز دچار مشــکل 
شــد، می شد حدس زد با یک فیلم بحث برانگیز 
مواجهیم که از جنس دیگر فیلم های کارگردانش 

محمدحسین مهدویان نیست.
درباره »التــاری« از روزی که به نمایش درآمده 
است، با دو دیدگاه رو به روهستیم، یک دیدگاه 
این فیلم را یک اتفاق بزرگ و برآوردن یک فریاد 
فروخفته در سینمای ایران می داند و دیدگاهی 
دیگر آن را یک فیلم هندی بزک شــده. واقعیت 
این است که هردو دیدگاه اغراق آمیز و نادرست 
اســت. »التاری« یک فیلم متفــاوت، دردمند و 
قابل توجه اســت اما کامل نیســت، ایرادهایی 
جدی دارد و در بررســی آن نبایــد راه را بر نقد 
درست ایرادهای فیلم بست. گفته شده »التاری« 
تلفیقی از فیلم های بالیوود، آثار مسعود کیمیایی 
بخصوص »قیصر« و کارهای حاتمی کیا بخصوص 
»آژانس شیشه ای« است. این حرف ها تا حدودی 

درست است. فیلم خیلی دیر شروع می شود. 
یک ســوم ابتدایی فیلم که به رابطه امیرعلی و 
نوشین می پردازد، از فرمول های آشنای سینمای 
هند تا حد ممکن بهــره می گیرد. موضوع دفاع 
شــخصی و به دور از چهارچوب قانون در دفاع از 
ناموس از دســت رفته، در سینمای ایران به نام 
»قیصر« سند خورده است و »موسی« رزمنده ای 
که سال هاست در کنج خلوت خود خزیده است 
و ناگهان خشمگین و برافروخته به میدان می آید 
و در این مسیر با افسر اطالعاتی رودررو می شود، 
دقیقاً همان »آژانس شیشه ای« است اما مسئله 
اینجاســت که »التاری« تنها آلیاژی از سه نوع 
ســینمایی که نام بردیم، نیست بلکه در تلفیق 
ایــن عنصر متفاوت، چیزهایی هم از خود اضافه 
می کند. حرف هایی که مختص به »مهدویان« و 

نسلی است که او از آن برخاسته است.

 همیشه مسئله مهم تری هست
یکی از سکانس های پایانی فیلم، سکانس مهمی 
 است که حرف اصلی کارگردان بر زبان امیرعلی)با 
بازی ساعد سهیلی( جاری می شود. مرتضی مأمور 
اطالعاتی ) با بازی حمید فرخ نژاد( جلوی امیرعلی 
و موسی)هادی حجازی فر( را گرفته است تا دست 
به قتل نزنند و به آن ها می گوید که کارشان امنیت 
ملی کشــور را به خطر می اندازد. امیرعلی فریاد 
می زند که هربار گفته اید چیز مهمتری در میان 
اســت اما »دنیای من نوشین بود که تمام شد«. 
برای کسی که دنیایش تمام شده، دیگر اولویت ها 
تغییر کرده اند، نمی توان برای همیشه او را ساکت 
کرد تا به مصلحت بزرگتری فکر کند. این حرف 
نسلی است که از دعواهای نسل قبل از خود برسر 
مصلحت ها و اولویت ها خسته شده است. ممکن 
است این حرف را نپذیریم و امیرعلی و امیرعلی ها 
را بخاطر تمکین نکردن به حرف منطقی قاضی 

و مأمور اطالعات محکــوم کنیم اما نمی توانیم 
بگوییــم امیرعلی و »التاری« حرفی برای گفتن 
ندارند.  خیلی از منتقدان »التاری« آن را بازتولید 
فیلمفارسی های قدیمی  می دانند که با دستاویز 
قرار دادن موضــوع »غیرت« می خواهد، عبور از 
مرزهای قانون را توجیه کند. عبور از قانون البته 
بد اســت اما چرا کسی هیچ وقت قانون و مردان 

قانــون را متهم نمی کند؟ رگ هــای برافروخته 
موســی وقتی می بیند همه همرزمان دیروزش 
خود را در دایره توجیهات قانونی و خط کشی های 
رسمی محدود کرده اند و به قول خودش »چرتکه 
می اندازند« و همه چیز را با محاسبه های عقلی و 
منطقی توجیه می کنند، فرق ممیز »التاری« و 
»قیصر« است. اینجا حرف بر سر تفاوت آدم های 
انقالبی و آدم های غیر انقالبی است، بحث بر سر 
این است که معادالت جامعه انقالبی باید بر مدار 
حرکت به سمت عدالت و آرمان گرایی باشد و اگر 
قانون به ســدی در برابر این اهداف تبدیل شد، 
باید به فکر دیگرگون کردن بنیادهای قانون بود. 
در »قیصــر« با لمپنی رو بــه روییم که قانون را 
به رســمیت نمی شناسد، قانون خود اوست ولی 
موسی همه سال ها در خلوت خود به قانون کشور 
تن داده بود، دیگران را توجیه می کرد و با این فکر 
که متصدیان قانــون انقالبی مانده اند، دیگران را 

توجیه می کرد اما وقتی خود فهمید که متصدیان 
قانون به چرتکه هایی دوپا برای محاســبه سود و 
زیان بدل شده اند، رفتاری قیصروار می کند و از 

خلوت خاموش خود بیرون می زند.

 این نسل را جدی بگیرید
»التاری« ضعف هــای غیرقابل کتمانــی دارد. 
پایان بندی نیمه کمدی آن به صورتی شــتاب 
زده ســاخته شده اســت. آیا می توان یک تاجر 
بزرگ الماس و وابسته دولتی بیگانه را در توالت 
عمومی یک هتل بدون محافــظ گیر انداخت و 
جلوی چشــم همه کشــت؟ آیا می توان بدون 
اینکه کســی از اسم و رســمت بپرسد وارد یک 
مجموعه بزرگ آپارتمانی شــد و صاحب خانه را 
با شــلیک گلوله از پای درآورد و هیچ کس هم 
صدای شــلیک را نشــنود؟ از این تمهیدات دم 
دســتی در فیلمنامه کم نیست و همین باعث 
می شود »التاری« را نسبت به »ماجرای نیمروز« 
عقب گردی در کارنامه ســینمایی »مهدویان« 
بدانیم اما از یک موضوع نمی شــود چشم پوشی 
کرد. ســینمای ایران اندک اندک ســینماگران 
جوانی در ژانر ســینمای اجتماعی تربیت کرده 
است که می توانند فیلم هایی باب طبع مخاطب 
بســازند و هرکدام از موضع و نگاه خود اجتماع 
و روابط انسانی را نقد و تحلیل می کنند. رویکرد 
فیلمســازی مانند مهدویان به سمت سینمای 
اجتماعی، شــاید در نخســتین گام با لرزش ها 
و لغزش هایی همراه باشــد اما درمجموع به نفع 

سینمای ایران است.
به بازی جاندار بازیگران فیلم نگاه کنید. به بازی 
درخشان »ساعد سهیلی«، به شخصیت دوست 
داشــتنی موســی که به یکــی از قهرمان های 
سینمای ایران تبدیل خواهد شد و به لحظاتی که 
تماشاگر با فیلم گریه می کند و می خندد تا باور 

کنید این نسل را باید جدی گرفت.

فرهنگ و هنر: »ابراهیم حاتمی کیا« در نشست 
خبری تــازه ترین فیلم خود، »به وقت شــام« با 
سرسختی از این فیلم دفاع کرد و این اتهام را که 

او داعشی ها را »خنگ« نشان داده است، رد کرد.
در ابتدای این نشســت که یکی از شــلوغ ترین 
نشســت های نقد و بررسی جشــنواره بود، وی با 
یادآوری خاطرات خود از ســاخت فیلم »هویت« 
در سال 6۵ گفت: می خواهم بگویم فیلم »به وقت 
شام« را یک  سرباز ساخته است و من خود را سرباز 
نظام  و کشــورمی دانم هنوز دلم برای کسانی که 

جهاد می کنند، می تپد.

خبرنگاری جلوه های ویژه این فیلم را به بازی های 
رایانه ای تشبیه کرد که حاتمی کیا در پاسخ گفت: 
حاضرم طعنه هــا را به جان بخرم امــا فیلم را با 
همکاران ایرانی کار کنــم. وی اضافه کرد: افتخار 
می کنــم این فیلم را بچه های ایرانی ســاختند و 
دالری را خرج استفاده از جلوه های ویژه در خارج از 

کشور نکردم.این بضاعت سینمای ایران است.
از او درباره نشان دادن چهره داعشی ها هم سؤال 
شد و در پاسخ به خبرنگاری که گفت، او در منطقه 
حضور نیروهای داعش بوده است و برخالف آنچه 
حاتمی کیا نشــان داده است، داعشــی ها زرنگ 

هستند، نه خنگ؛ گفت: اگر یک عکس از خودت 
با داعش نشان دهی من این فیلم را به شما تقدیم 

می کنم یا اسمم را چیزی می گذارم که بخواهید. 
 کارگردان »به وقت شام«  درباره برخی صحنه های 
شــعاری فیلمش گفت: من با مخاطبان بسیاری 
ارتباط دارم. نظام چهل ســال است جلو می رود، 
آیا همه سرجایشــان هستند و فقط من سرجایم 
نیســتم؟ همه از من می خواهند پرچم را باال نگه 
دارم اما همه دارند پرچم را زمین می زنند و از من 
انتظار دارند صدایم درنیاید. اف بر این زبان هایی که 
طعنه هایشان از سر دلسوزی نیست. در جشنواره 

پارســال، به مــن طعنه زدند که چرا به ســوریه 
نمی روی و فیلم نمی سازی. سراغ سردار سلیمانی 
رفتم و با وجود بســیاری از خط قرمزها خواستم 
که فیلمی با چنین موضوعی را بسازم. حاتمی کیا 
درباره وضعیت اکران فیلم توقیف شده »گزارش یک 
جشن«، گفت: تا اطالع ثانوی همچنان حاتمی کیا 
هســتم و دلم می خواهد فیلمم پخش شود چون 
دچار یک سوءتفاهم شده است. خجالت می کشم 
از اینکه چرا جلوی پخش این فیلم را گرفته اند و از 
این بابت افتخار نمی کنم که در جمهوری اسالمی 

فیلمی دارم که پخش نشده است.

با جشنواره

دفاع سرسختانه 
»حاتمی کیا«
 از »به وقت شام«
 خودم را سرباز نظام 
و کشور می دانم

درباره »التاری« به کارگردانی محمدحسین مهدویان

قهرمــان تازه، وارد می شــود

آنچه می خوانید

رویکرد فیلمسازی مانند مهدویان 
به سمت سینمای اجتماعی، شاید 
در نخســتین گام بــا لرزش ها و 
لغزش هایــی همــراه باشــد اما 
درمجموع به نفع ســینمای ایران 

است
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