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به شرط موافقت هيئت مديره! 

منصوريان گزينه جدى سپاهان 
 طباطبايى سكاندار جديد فدراسيون:

اولين هدفم ايجاد همدلى
 در بسكتبال است
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خط بين الملل 

مرد آمريكايى زنش را به خاطر تعويض كانال 
تلويزيون كشت

 ركنا: مرد آمريكايى، همسر ميانسالش را به 
خاطر عوض كردن كانال تلويزيون با ضربات 
چاقو كشت.  اين جنايت در حالى در خانه اى 
واقع در شهر «آركانزاس» اتفاق افتاد كه 
«تونى» 58 ساله-قاتل- بر سر عوض كردن 
كانال تلويزيون به شدت با همسرش درگير 
شــد و در اوج عصبانيت پس از برداشتن 

چاقوى آشپزخانه او را به قتل رساند. همســايگان كه از صداى درگيرى آن ها از 
خانه هايشان بيرون آمده بودند با پليس تماس گرفتند و قاتل در حالى كه هنوز 

چاقوى خون آلود در دستش بود بدون هيچ مقاومتى دستگير و روانه زندان شد.

معامله شوم آزارگر انگليسى با نوجوان 13 ساله
ركنا: مرد 51 ساله انگليسى به جرم آزار پسر 13 ساله و فروش آنالين اسباب 
بازى هاى قربانى به 9 سال زندان محكوم شد.  «مارك هيس» 51 ساله كه به 
بهانه خريد اسباب بازى هاى اين پسر نوجوان با او قرار گذاشته بود، در معامله اى 
شوم در ازاى فروش اينترنتى اموال پســرك، او را مورد آزار و اذيت قرار داد و 
متوارى شد. مأموران پليس اسكاتلنديارد با شكايت خانواده اين پسر نوجوان، 
متهم را در منطقه «لينكلن شــاير» بازداشــت كرده و پرونده او را به دادگاه 
فرستادند. به گفته ســخنگوى پليس، خانواده اين پسر زمانى كه متوجه پس 
انداز عجيب فرزندشان شدند به موضوع مظنون شده و پس از صحبت با او به راز 

اين رفتار غيرانسانى پى بردند.

8 كشته در پى سقوط اتوبوسى در هند
فارس: پليس هند از سقوط يك دســتگاه اتوبوس داخل درياچه اى در جنوب 
اين كشور و جان باختن دست   كم 8 تن از مسافران آن خبر داد.بنابر اعالم پليس 
هندوستان، در اين حادثه كه شنبه اتفاق افتاد يك دستگاه اتوبوس از باالى پلى 
در ايالت «كارناتاكا» داخل درياچه اى سقوط كرد.پليس هند اعالم كرد: شواهد 
اوليه حاكى از آن است كه اين سانحه رانندگى به دليل غفلت راننده رخ داده  و به 
نظر عدم رعايت سرعت مجاز موجب شده است تا راننده اتوبوس كنترل آن را از 
دست بدهد. بر اساس شواهد موجود، اين اتوبوس حدود 50 مسافر داشته است 
كه در پى اين حادثه 8 تن در دم جان باخته اند و 10 نفر ديگر كه به شدت مجروح 

شده بودند، براى درمان به نزديك ترين بيمارستان محل حادثه منتقل شدند. 

قاچاق مواد مخدر در شكمبه گوسفند زنده
ركنا: دو قاچاقچى مواد مخــدر از راه 
جاســاز مواد مخدر در معده گوسفندان 

اقدام به انتقال مواد مخدر مى كردند. 
ســرهنگ غالمرضا نجابت رئيس پليس 
شهرستان زابل گفت: در پى كسب خبرى 
مبنى بر قاچاق مواد مخدر از طريق جاساز 
در معده احشــام و انتقال آن ها به شمال 
كشور توســط يك قاچاقچى سابقه دار، 

تحقيقات به صورت ويژه در دستور كار مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين 
فرماندهى قرار گرفت.

وى افزود: مأموران در پايانه مســافربرى، خودروى وانت را كه در حال انتقال 
احشام به يك دستگاه اتوبوس بود را شناسايى و دربازرسى از اين خودرو 3 راس 

گوسفند كشف و در اين رابطه دو قاچاقچى را نيز دستگير كردند.
اين مقام انتظامى تصريح كرد: پس از تحقيقات اوليه از متهمان به قاچاق مواد 
مخدر از طريق بلع و انبارى در معده سه راس گوســفند با استفاده از آهن ربا 
اعتراف كه پس از ذبح گوسفندان، مقدار 15 كيلو و 700 گرم مواد مخدر از نوع 

ترياك كشف شد.

مرد آمريكايى، همسر ميانسالش را به 
خاطر عوض كردن كانال تلويزيون با ضربات 
چاقو كشت.  اين جنايت در حالى در خانه اى 
واقع در شهر «آركانزاس» اتفاق افتاد كه 
 ساله-قاتل- بر سر عوض كردن 
كانال تلويزيون به شدت با همسرش درگير 

دو قاچاقچى مواد مخــدر از راه 
جاســاز مواد مخدر در معده گوسفندان 

ســرهنگ غالمرضا نجابت رئيس پليس 
شهرستان زابل گفت: در پى كسب خبرى 
مبنى بر قاچاق مواد مخدر از طريق جاساز 
در معده احشــام و انتقال آن ها به شمال 

خط قرمز- ليالطاهرى: عامل اصلى جنايت بزرگراه اشــرفى 
اصفهانى كه به خاطر تصاحب جاى فروش مواد مخدر دســت به 

قتل زده بود، شناسايى و دستگير شد.
ســاعت 23:45 روز 25 مردادماه مرد جوانى بــا مراجعه به واحد 
گشت كالنترى 140 باغ فيض به مأموران اعالم داشت چند نفر از 
دوســتان برادرم طى تماس تلفنى به من خبر دادند كه برادرم در 
محدوده اشرفى اصفهانى، با ضربات چاقو مورد ضرب و شتم قرار 

گرفته و در حال حاضر برادرم در بيمارستان است.
با حضور مأمــوران كالنتــرى 140 باغ فيض در بيمارســتان به 
آن ها اعالم شــد كه مجروح صحنــه درگيرى به نــام مجيد 24 

ســاله بر اثر اصابت ضربات جسم 
تيز فوت كرده است. با اعالم اين 
خبر، پرونده مقدماتى با موضوع 
«قتل عمـد» تشكيل و به دستور 
بازپرس شــعبه پنجم دادسراى 
جنايــى تهــران، پرونــده براى 
رســيدگى در اختيار اداره دهم 
ويژه قتل پليس آگاهــى تهران 

بزرگ قرار گرفت.
پس از تشكيل پرونده مقدماتى، 
برادر مقتول در اداره دهم پليس 
آگاهى حاضر شد و در اظهاراتش 
به كارآگاهان گفت: حدود ساعت 

8 شب برادرم به صورت تلفنى با شخص غريبه اى صحبت كرد و 
پس از آن با خودرو ســمند من، از خانه خارج شد؛ طى اين مدت 
چند بار با گوشى تلفن همراه برادرم تماس داشتيم، اما او پاسخگوى 
تماس هاى من و خانواده نبود تا اينكه پس از گذشت چند ساعت، 
فرد ناشناسى جوابگوى تلفن همراه برادرم شد و اعالم داشت كه 
اين آقا در خيابان اشرفى افتاده و چاقو خورده است؛ بنده بالفاصله 
خودم را به نشانى محل رسانده و برادرم را به بيمارستان رساندم، 
اما پس از گذشت چند ساعت به ما اعالم كردند كه وى فوت كرده 
اســت. كارآگاهان اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهى تهران بزرگ 
با بررســى اظهارات برادر مقتول و همچنين فاصله زمانى محل 
ســكونت خانواده مقتول با محل حادثه اطمينان پيدا كردند كه 
برادر مقتول تمامى ماجراى شب حادثه را براى آن ها بيان نكرده 
است؛ لذا بار ديگر تحقيقات از برادر مقتول در دستور كار قرار گرفت 
و اين بار كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه مقتول و برادرش در زمينه 
خريد و فروش مواد مخدر فعاليت دارند و شب جنايت نيز اين دو با 
گروه ديگرى از فروشندگان موادمخدر بر سر تصاحب محل خريد 

و فروش مواد درگير شدند كه درنهايت مقتول توسط گروه رقيب 
به قتل رسيده است.

برادر مقتول اينبــار در اظهاراتش، در خصوص شــب جنايت به 
كارآگاهــان گفت: حدود يك هفتــه اى بود كه مــن و برادرم در 
محدوده اتوبان اشــرفى اصفهانى مواد مى فروختيم. شب حادثه، 
حدودا ساعت 10 شــب بود كه صداى ايست شــنيديم از ترس 
دستگيرى توسط مأموران به ســرعت از محل متوارى شديم، اما 
پس از گذشت مدت كوتاهى، برادرم كه به موضوع شك كرده بود 
به محل برگشت و متوجه شــديم كسانى كه ما تصور كرده بوديم 
مأمور هستند در واقع رقباى ما در فروش موادمخدر هستند؛ برادرم 
به يكى از آن ها به نام منوچهر30 
ساله نزديك و در ادامه با يكديگر 
درگير شــدند؛ منوچهر، چندين 
ضربه  چاقو بــه بــرادرم زد و به 
سرعت از محل فرار كرد؛ زمانيكه 
برادرم را به بيمارســتان رساندم، 
برادرم پس از گذشت چند ساعت 
و به علت شــدت جراحات فوت 

كرد.
برادر مقتول در اظهاراتش عنوان 
كرده بود كه فرد ديگــرى به نام 
«فرهاد»كه او نيز در زمينه خريد 
و فروش موادمخدر فعاليت دارد، 
در زمان درگيرى به همراه منوچهر بوده اســت؛ فرهاد در منطقه 
قلعه حسن خان شناسايى و به اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهى 
تهران بزرگ منتقل شد.فرهاد پس از اطالع از موضوع پرونده در 
اظهاراتش به كارآگاهان عنوان داشت كه شــب حادثه به همراه 
تعدادى از دوستانش در محدوده اتوبان چمران حضور داشته و به 
هيچ عنوان در درگيرى بين مجيد و منوچهر دخالتى نداشته است.

در ادامه تحقيقات، كارآگاهان اداره دهم ضمن شناسايى خودرو 
سوارى پرايد متعلق به منوچهر و ثبت دستور توقيف آن در سيستم 
جامع پليس، اقدام به شناسايى محل تردد منوچهر در شهر قدس 
كرده؛ با اخذ نيابت قضايى به اين شهرستان اعزام و سرانجام روز 
پنجشنبه موفق شدند او را دســتگير كنند. در زمان دستگيرى 
منوچهر، برادرش به نام آرش 19 ساله و يكى از دوستانش به نام 
صابر 25 ساله سعى داشــتند تا ضمن درگيرى با كارآگاهان مانع 
از دستگيرى منوچهر شوند كه البته توسط كارآگاهان دستگير و 
به همراه متهم اصلى پرونده به اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهى 

تهران بزرگ منتقل شدند.

خط قرمز- مهدى كاهانى: فرمانده انتظامى مشهد 
جزئيات دســتگيرى عامــالن توليد و توزيــع پايپ و 
داروهاى غيرمجاز و همچنين دو زورگير شرور در اين 

شهر را تشريح كرد.
سرهنگ محمد بوســتانى در گفت وگو با خبرنگار ما 
با اشــاره به اجراى عمليات ارتقــاى امنيت اجتماعى 
توسط مأموران سركالنترى ششم پليس مشهد اظهار 
داشت: اين عمليات توسط تيم هاى ورزيده، كالنترى 
24 مشهد به اجرا درآمد و در جريان آن افسران دايره 
آگاهى كالنترى با توجه به اطالعات كسب شده يكى از 
عامالن توليد پايپ هاى مخصوص استعمال ماده مخدر 
شيشه را در مخفيگاهش دستگير كردند. در بازرسى از 
مخفيگاه اين متهم 150 عدد پايپ آماده به همراه يك 

كارتن نئون، چهار دســتگاه دوربين مداربسته و يك 
قبضه شمشير كشف شد.

وى افزود: تيم هاى گشت كالنترى 24 نيز در ادامه اين 
عمليات ضربتى، با تحقيقات گسترده خود، عامالن تهيه 
و توزيع داروهاى غيرمجاز را شناســايى كرده و تحت 

تعقيب قرار دادند.
سرهنگ بوستانى گفت: آنها سپس با هماهنگى قضايى، 
دو نفر از متهمان را دســتگير كردند كه در بازرسى از 
مخفيگاه اين دو متهم، مقاديــر قابل توجهى داروهاى 

غيرمجاز و مخدر كشف شد.
فرمانده انتظامى مشــهد در ادامه به تشريح چگونگى 
شناسايى و دســتگيرى ســارقان به عنف پرداخت و 
افزود: مأموران كالنترى 24 در ســومين مرحله از اين 

عمليات ضربتى با انجام يك ســرى تحقيقات ميدانى 
به ســرنخ هايى از ســرقت هاى به عنف و زورگيرى دو 
جوان شرور دست يافتند. وى تصريح كرد: اين دو جوان 
شــرور در آخرين اقدام مجرمانه خــود، به بهانه خريد 
موتورسيكلت، مالك موتور را به محل خلوتى كشانده و 
سپس با تهديد چاقو مرتكب سرقت وجوه نقد همراه او 

شده و پا به فرار گذاشته بودند.
وى گفت: مأموران در تحقيقــات پيرامون اين پرونده 
سرانجام مخفيگاه سارقان شرور را شناسايى كرده و پس 
از اخذ مجوزهاى قضايى، در اقدامى ضربتى، وارد اين 
مخفيگاه شدند كه در بازرسى از اين محل 10 دستگاه 
گوشــى تلفن همراه، پنج عدد سيم كارت و يك قبضه 

كارد بزرگ به دست آمد.

خط قرمز: وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعى از پيدا شــدن جعبه 
سياه كشتى نفت كش ايرانى سانحه ديده در چين خبر داد و گفت: 
دو پيكر از نزديك موتورخانه روى عرشه به كشتى چينى منتقل 

شده است.
على ربيعى كه به عنوان مســئول كميته ويژه رسيدگى به حادثه 
نفتكش ايرانى به چين سفر كرده است، گفت: اكنون بايد كميته 
مشــتركى جعبه ســياه را بررســى كنند و همچنين به شدت 
درخواست داريم كه با خدمه، كاپيتان و مسئوالن كشتى تصادف 
شده نيز بتوانيم مالقات داشته باشــيم كه ابعاد موضوع برايمان 
بيشتر روشن شود و در حال نزديك شدن به نتيجه نهايى هستيم.

وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعى 
اشاره كرد: ســفير ايران در چين 
با نماينــده دريانــوردى فرمانده 
كل عمليات در اين كشور تفاهم 
نامه شــيوه همكارى براى رفتن 
روى كشتى امضا كردند. براساس 
يادداشــت تفاهم امضا شده قرار 
بر اين شد كه نيروهاى ايرانى كه 
براى امدادرسانى به چين آمده اند 
همراه با نيروهاى چينى به سمت 
عرشه كشتى اعزام شوند. ربيعى 
خاطرنشــان كرد: با اطالعات به 
دســت آمده نيروهــاى امدادى 

مى توانند به موتور خانه برســند و با كنترل درجه حرارت مى توان 
به نتيجه نهايى دست پيدا كرد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى كه 
به عنوان مسئول كميته ويژه رسيدگى به حادثه نفت كش ايرانى به 
چين سفر كرده است، گفت: جنازه 2 نفر از افراد ايرانى كه در اين 
نفت كش پيدا شدند به سمت شــانگهاى منتقل شده تا از طريق 
آزمايش DNA شناسايى آن ها انجام شود. وى در مورد احتمال 
زنده ماندن ساير افراد، گفت: با كارشناسان متعددى در اين رابطه 
صحبت كرده ام و در حــال حاضر هيچ پيش بينى قطعى نمى توان 
ارائه كرد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى، ادامه داد: يكشــنبه 80 
درصد مسائل روشن مى شود چرا كه به عمق كشتى و موتورخانه 
وارد خواهيم شــد و به طور كامل وضعيت را خواهيم فهميد و در 
مورد احتمال زنده ماندن و شــرح وضعيت اين افراد آن موقع بايد 

صحبت كرد.
* تكاوران نيروى دريايى در نزديكى نفتكش 

دراين خصوص معاون ســازمان بنادر ودريانوردى با بيان اين كه 
هم اكنون گروه اعزامى تكاوران نيــروى دريايى ارتش جمهورى 
اســالمى ايران در نزديكى محل نفتكش ايرانى هستند، گفت: در 

صورتى كه شرايط مناسب باشد اين گروه از تكاوران به همراه ساير 
اعضاى گروه تجسس و نجات وارد موتورخانه اين نفتكش خواهند 
شد. هادى حق شناس افزود: به علت ادامه آتش سوزى و دماى باالى 
نفتكش ايرانى، تيم تجسس و نجات كه در منطقه حضور دارند از 
كشتى خارج شده اند و هم اكنون اين تيم منتظر سرد شدن نفتكش 
ايرانى هستند تا پس از كاهش دماى آن عمليات تجسس و نجات 
ادامه يابد.وى با بيان اين كه درجه حرارت كشــتى فوق العاده باال 
است و تيم تجسس و امداد چين پس از نيم ساعت مجبور به ترك 
اين نفتكش شدند، گفت: هم اكنون عمليات اطفاى حريق و خنك 
 كردن كشتى ادامه دارد تا اعضاى تيم تجسس نجات وارد كشتى 
شــوند. گروه امداد و نجات ارتش 
جمهورى اسالمى ايران متشكل 
از 12 متخصص بــا هدف كمك 
به عمليات جست وجو و شناسايى 
دريانوردان ايرانــى، اواخر هفته 

گذشته عازم چين شدند.
سرنشينان  كامل  اســامى 
نفتكش حادثه ديده به همراه 
مســئوليت ها به شرح زير 

است:
1. مجيد قصابى عروجى، كاپيتان2- 
فريد محبى، سرمهندس 3.مجيد 
نقيان، افسر اول4-حسين جهانى 
هل آباد، افسر دوم5-احسان ابولى قاسم آبادى،افسر دوم 6-ميالد 
عنايتى، افسر سوم7--حامد بهارى هشــكوايى، مهندس دوم8- 
محمدرضا رضازاده سوله،مهندس سوم9- مهدى سادگى، مهندس 
سوم10-حســن روميانى، مهندس چهارم11-محمد كاووســى 
تكاب، افســر تداركات12- بهرام اتحاد، افســر برق13-عبدالغنى 
سامرى، سرملوان14- ابوذر نظامى، كمك سر ملوان15-سيدجواد 
حيدرى، ملــوان يكم16-محمد ســاجب على ميريدهــا، ملوان 
يكم17-محمدهارون راشــيد، ملــوان يكم18-عليرضا نجفى فر، 
ملوان دوم19- على حيدريه كهن، ملــوان دوم20-بهرام پوريانى، 
تعميركار21- ياور افشــارى، روغن كار22-ميــالد آروى، روغن 
كار23-مسلم عليزاده نودهى، روغن كار 24-عبدالكريم بشارتى پور، 
سرآشپز25-اميد ضيايى، كمك سرآشپز26-ايوب مظفرى عبدگاه، 
مهماندار27-احسان فرجى، مهماندار28- سعيد دهقانى، دانشجوى 
عرشه از دانشــگاه خارگ29-پوريا عيدى پور،دانشجوى عرشه از 
دانشگاه خارگ30-ســجاد عبداللهى، دانشجوى عرشه از دانشگاه 
خارگ31-محمد پيريائى، دانشجوى موتور از دانشگاه صنعت نفت 

محمودآباد32-ساغى فعال، همسر حسين جهانى هل آباد

 درگيرى خونين ميان مواد فروش هاى خيابان  اشرفى

عمليات براى نجات ملوانان نفتكش سانچى ادامه دارد

كشف جعبه سياه و پيكر دو ملوان در ميان شعله هاى آتش

هافبك پرسپوليس در گفت و گو با قدس

اميرى: اليق چنين فاصله اى در صدر هستيم
تا ليگ تمام نشود قهرمان نشده ايم

ســاله بر اثر اصابت ضربات جسم 
تيز فوت كرده است. با اعالم اين 
خبر، پرونده مقدماتى با موضوع 
«قتل عمـد» تشكيل و به دستور 
بازپرس شــعبه پنجم دادسراى 
جنايــى تهــران، پرونــده براى 
رســيدگى در اختيار اداره دهم 
ويژه قتل پليس آگاهــى تهران 

پس از تشكيل پرونده مقدماتى، 
برادر مقتول در اداره دهم پليس 
آگاهى حاضر شد و در اظهاراتش 

اشاره كرد: ســفير ايران در چين 
با نماينــده دريانــوردى فرمانده 
كل عمليات در اين كشور تفاهم 
نامه شــيوه همكارى براى رفتن 
روى كشتى امضا كردند. براساس 
يادداشــت تفاهم امضا شده قرار 
بر اين شد كه نيروهاى ايرانى كه 
براى امدادرسانى به چين آمده اند 
همراه با نيروهاى چينى به سمت 
عرشه كشتى اعزام شوند. ربيعى 
خاطرنشــان كرد: با اطالعات به 
دســت آمده نيروهــاى امدادى 

قاچاقچى بزرگ را سرويس مدرسه به زندان برد
خط قرمز: دستگيرى جوانى كه با سرويس مدرســه اقدام به توزيع مواد مخدر در شانديز مى كرد، 
سرنخ شناسايى يك قاچاقچى حرفه اى را به دســت پليس داد. به گزارش خبرنگار ما چند روز قبل 
شهروندان شانديز كه متوجه توزيع مواد مخدر توسط راننده جوان يك سرويس مدرسه شده بودند، 
موضوع را به مركز فوريت هاى پليسى 110 اطالع دادند. به دنبال اين گزارش، مأموران مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان بينالود، بالفاصله وارد عمل شده و پس از اطمينان از صحت گزارش هاى دريافتى با 
كنترل و مراقبت هاى نامحسوس خودروى مورد نظر، به مخفيگاه خرده فروش مواد مخدر دست يافتند. 
مأموران سپس با هماهنگى قضايى اين جوان 22 ساله را دستگير كردند كه در بازرسى از مخفيگاه او 
200 گرم ترياك و شيره ترياك در بسته بندى هاى كوچك آماده توزيع كشف شد. در همين حال بنا به 
گفته فرمانده انتظامى بينالود، تحقيقات از اين متهم، اطالعات و سرنخ هايى را به دست مأموران داد كه 
از فعاليت گسترده يك قاچاقچى مواد مخدر در اين شهرستان حكايت داشت.تيم عمليات ويژه پليس 
مبارزه با مواد مخدر بينالود با استفاده از همين اطالعات موفق به شناسايى گرداننده باند شدند. وى 
گفت: پليس با كنترل و مراقبت هاى نامحسوس اين قاچاقچى سابقه دار 45 ساله را در حالى كه قصد 

فروش نيم كيلوگرم ترياك را داشت، دستگير كرد.  

جزئيات دستگيرى سازندگان پايپ و سارقان شرور مشهد
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هافبک پرسپولیس در گفت و گو با قدس

امیری: الیق چنین فاصله ای در صدر هستیم
تا لیگ تمام نشود قهرمان نشده ایم

 فوتبال  امیرمحمد سلطان پور     شاید 
اگر از هر کارشناس فوتبالی در کشور در مورد 
بهترین بازیکن حال حاضر لیگ برتر بپرسیم، 
نمی تواند از وحید امیری در بین حداقل ســه 
بازیکن برتر انتخابی خود چشم بپوشد. ستاره 
این روزهای پرسپولیس در بسیاری از بازی های 
این فصل، بار سنگین انتظارات تیمش را یک 
تنه به دوش کشــیده و با عملکــردی فراتر از 
لیگ ایران، از اصلی ترین دالیل اختالف یازده 
امتیازی پرسپولیس در صدر جدول با نزدیک 
ترین تعقیب کننــده اش بوده اســت. بعد از 
پیروزی شــیرین قرمزپوشــان مقابل مشکی 
پوشــان که برای طرفداران فوتبال مشهد تلخ 
بود، فرصتی دســت داد که پای صحبت های 
ســتاره فروتن و خوش اخــالق فوتبال ایران 
یعنی وحید امیری بنشینیم؛ کسی که در میان 
مســاعدت های مدیران cip  فرودگاه شهید 
هاشــمی نژاد مشــهد و البته بداخالقی های 
افشین پیروانی سرپرست جدید قرمزپوشان با 
خوش رویی مثال زدنی خود را از دیگر ستاره 
های این تیم در خارج از زمین نیز مانند داخل 

آن، در سطحی متفاوت نشان داد.
*یک بازی دیگر و یک عملکرد درخشان 
دیگر در پیراهن پرسپولیس ثبت کردی 
اینگونه که پیش برود در آســتانه جام 
جهانی روسیه، کی روش نمی تواند به تو 

بازی ندهد.
همینطور که اشــاره کردید عملکرد من نیاز 
به ثبات و ادامه پیدا کردن تا پایان فصل دارد. 
تمام تالش خودم را خواهم کــرد تا این اتفاق 
بیفتد چون هنوز هیچ چیز مشــخص نیست 
و باید خدا به من کمک کند تا اول بتوانم جزو 
دعوت شدگان نهایی باشم و سپس به حضور 
در ترکیب اصلی تیم ملی در روسیه فکر کنم. 
اما شکی نیست که آرزوی هر فردی است که 
پیراهن تیم ملی کشــورش را در جام جهانی 

بپوشد و من هم از این قضیه مستثنی نیستم.

*قبول دارید پرسپولیس مقابل مشکی 
پوشان خیلی اذیت شــد تا توانست در 

نهایت سه امتیاز را بگیرد؟
بازی مقابل مشــکی پوشان بازی بسیار خوبی 

بود. آن ها تیم بسیار خوبی نشان دادند و واقعا 
می خواســتند یک امتیاز را از این مسابقه در 
خانه نگــه دارند. اما خدا را شــکر می کنم که 
امام رضا )ع( کمک کرد تا توانستیم این بازی 
را ببریم؛ چون خیلــی موقعیت بر روی دروازه 
مشکی پوشــان به وجود آوردیم و اگر بازی را 
نمی بردیم از آن روزهایی می شــد که فوتبال 
روی بدش را به یک تیم نشان می دهد. اما خدا 
مزد زحماتمان را داد و توانستیم این سه امتیاز 

را بگیریم.
*ورزشــگاه ثامــن به خاطــر حضور 
پرسپولیس بعد از مدت ها پر شده بود و 

جو بسیار جالبی در این بازی حکمفرما 
بود، جوی که بــه هیچ عنــوان برای 
قرمزپوشــان منفی نبود. نظرت در این 

مورد چیست؟

این بار اولی نیست که در مشهد بازی می کنیم 
و احترام طرفداران فوتبال در این شهر برای ما 
بار دیگر ثابت شد. مشهدی ها هیچ وقت به ما 
بی احترامی نکرده اند و همیشه در اوج محبت 
نسبت به ما بوده اند که جا دارد از آن ها تشکر 
کنم. ما هر بار که به مشــهد می آییم از حضور 
در جو ورزشگاه این شهر لذت می بریم، البته از 
امام رضایی ها از این کمتر هم انتظار نمی رود!

* بــرای دومین هفته متوالــی بود که 
پرسپولیس نتوانست آن بازی مورد نظر 
خود و طرفدارانش کــه بارها این فصل 
حریفان را به دردسر انداخته و مثل توفانی 

آن ها را برده اســت از خــود به نمایش 
بگذارد؛ آیا چیزی در تیم عوض شده یا 

مشکل از جای دیگری است؟
ما حتی در این دو بازی هم سعی کردیم مانند 

بسیاری از بازی های این فصل اتحاد تیمی و با 
هم بودن خود را در تمام قســمت های زمین 
نشان دهیم. شعار ما این است که همه با هم در 
حمله ظاهر شویم و در دفاع نیز همه به یکدیگر 
کمک کنیم. ما در این دو بازی هم دفاع تیمی 
بسیار خوبی به نمایش گذاشتیم و موقعیت های 
زیادی خلق کرده ایم اما یک مقدار بدشــانس 
هستیم که موقعیت هایمان تبدیل به گل نمی 
شد. در بازی مقابل مشــکی پوشان نیز اعتقاد 
دارم نه تنها از ما بلکه از طرف هر دو تیم بازی 
زیبایی را شاهد بودیم که در نهایت توام شد با 
کسب سه امتیاز برای ما؛ پس مطمئن باشید 

جای هیچ نگرانی نیســت و ما بار دیگر نشان 
دادیم که الیق قرار گرفتن با چنین اختالفی در 

صدر جدول لیگ برتر هستیم.
 *از اختالف باالی به وجود آمده در صدر 
جدول لیگ برتر صحبت کردید، به نظر 
شما آیا کم کم هواداران پرسپولیس می 
توانند خیالشان را از رقم خوردن اتفاقات 
خوب در آخر فصــل و دومین قهرمانی 

پیاپی در لیگ برتر راحت کنند؟
به نظرم هنوز هیچکس نباید کوچکترین تفکر 
در خصــوص راحتی کار در ادامــه و یا قطعی 
شدن چیزی را در ذهن خود بپروراند. تا لیگ 
تمام نشود قهرمان نشده ایم. گذشته بارها به ما 
ثابت کرده که چگونه تیم هایی با اختالف های 
زیاد در صدر جدول چه در ایران و چه در لیگ 
های دیگر، در مقطعی از فصل دچار مشــکل 
شده اند و نه تنها اختالف باالی خود در جدول، 
بلکه جام قهرمانی را در پایان فصل از دست داده 
اند. اما در ذهن و فکر پرسپولیس و پرسپولیسی 
ها چیزی به نام تمام شدن کار یا راحت گرفتن 
شرایط وجود ندارد؛ ما با قدرت ادامه می دهیم 
و تا زمانی که قهرمانی ما 100درصد به صورت 

رسمی قطعی نشده است آرام نخواهیم شد. 
* نظرت در مورد رفتن مهدی طارمی در 

این مقطع از فصل چیست؟
وجود طارمــی برای هر تیمی نعمتی اســت.
برای طارمی در تیم جدیدش آرزوی موفقیت 

می کنم.
*بدون طارمی در آســیا دچار مشکل 

نمی شوید؟
ما مربی بزرگی به نام برانکو داریم که با ایده ها 
و تفکرات تاکتیکی خود پرسپولیس را به اینجا 
رسانده است. بازیکنان بزرگی هم داریم که در 
شرایط سخت از هیچ ، همه چیز می سازند. با 
همت و کمک هم انشــااهلل در آسیا هم به آن 
جایگاهی که دنبالش هســتیم دست خواهیم 

یافت.

مدیر شارلوا: رضایی را با ۱۰ میلیون 
یورو هم نمی فروشیم

ورزش: به نقل از اخبار فوتبال بلژیــک، کاوه رضایی در این فصل با 
درخشش خود در شارلوا باعث شد که این تیم نتایج خوبی را در لیگ 
بلژیک به دست بیاورد. مهدی بیات، مدیر ایرانی باشگاه شارلوا درباره 
بازیکن ایرانی خود گفت : ما از حضور کاوه رضایی کامال رضایت داریم 
و باید اعالم کنم که به هیچ قیمت حتی با 10میلیون یورو حاضر به 
فروش او نیســتیم. رضایی عنصر بســیار مهمی در تیم ما محسوب 
می شــود و ما دوســت داریم بازیکنان بزرگمان را نگــه داریم تا به 

اهدافمان برسیم تا ببینیم تابستان آینده چه اتفاقی می افتد.

حل مشکل نوراللهی برای بازی در پرسپولیس
ورزش: هافبک پرسپولیس می تواند این تیم را در بازی با گسترش 
فوالد تبریز همراهی کند. به گزارش خبرنــگار مهر، احمد نوراللهی 
پس از حضور در پادگان آموزشی توانست امور مربوط به پایان خدمت 
ســربازی اش را انجام دهد. از این رو مســئوالن نظام وظیفه به وی 
اعالم کرده اند مجوز حضور او در رقابت هــای لیگ برتر تا چند روز 
آینده صادر می شود. نوراللهی نیز که به همین خاطر نمی توانست در 
تمرینات پرسپولیس شرکت کند طی تماس تلفنی با افشین پیروانی 
و برانکو ایوانکوویچ این موضوع را به آن ها اعالم کرد تا خیال سرمربی 
این تیم را با توجه به محرومیت کمال کامیابی نیا و محسن ربیع خواه 
به دلیل سه اخطاره بودن در دیدار با گسترش فوالد تبریز راحت کند.

برنامه مسابقات هفته نوزدهم لیگ 
دسته اول 
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کریمی دیدار با پدیده را از دست داد
ورزش: محسن کریمی مهاجم تیم فوتبال استقالل که در بازی روز 
گذشته از ناحیه همسترینگ پا دچار آسیب دیدگی شد، تیمش را در 

هفته بیستم مقابل پدیده همراهی نمی کند.

مدیررسانه ای سیاه جامگان: عنایتی را 
هم می توانند بازداشت کنند؟

ورزش سه: در بازی مقابل پرسپولیس حضور مدیررسانه ای سیاه 
جامگان پشت دروازه این تیم با واکنش یکی از نیروهای امنیتی حاضر 
در ورزشگاه روبرو و در نهایت باعث دستگیری چند دقیقه ای او شد. 
حکم آبادی با انتقاد از این شرایط گفت: متاسفانه این مسئله نشأت 
گرفته از نبود تخصص کافی در مسئوالن برقراری امنیت است وگرنه 
با توجه به سمت ثبت شــده بر روی آی دی کارت من، از نظر قانون 
تفاوتی میان من و رضا عنایتی نیست؛ همه عضو کادر فنی هستیم. اگر 
می توانند من را دستگیر کنند و از روی نیمکت به سمت بازداشتگاه 

ببرند پس با عنایتی هم می توانند این کار را بکنند!

ضد حمله

به شرط موافقت هیئت مدیره!
منصوریان گزینه جدی سپاهان 

ورزش : شکست در دربی اصفهان برای زالتکو کرانچار شاید گران تمام شود! تا 
حدی که او ممکن است نیمکت مربیگری سپاهان را به واسطه ناکامی برابر قلعه 
نویی از دست بدهد. نزدیکان باشگاه معتقدند سناریوی نیم فصل اول که منتهی 
به جانشینی منصوریان به جای زالتکو کرانچار می شد برای دومین بار حاال با این 

شکست به جریان افتاده است.
از قرار معلوم، علیرضا منصوریان که با نتایج ضعیف در استقالل از هفته هفتم لیگ 
برتر برکنار و عمال خانه نشین شده است یکی از گزینه های جدی باشگاه سپاهان 
محسوب می شود.ظاهرا مدیران سپاهان تصمیم دارند در نشست هیئت مدیره 
این باشگاه در صورت موافقت سایر اعضا وی را به عنوان سرمربی این تیم تا پایان 

فصل انتخاب کنند.

دژاگه: زمان باقی مانده تا جام جهانی را در 
اروپا بازی خواهم کرد

ورزش: اشکان دژاگه طی چند روز گذشته در دوحه قطر به سر برده است و حتی از نزدیک 
بازی تیم های العربی و السیلیه را تماشا کرده است. حضور دژاگه در قطر سؤاالت زیادی را 
درباره احتمال بازگشت وی به فوتبال این کشور مطرح کرده است هرچند وی تاکید کرده که 
برای مذاکره با تیمی به قطر نیامده و هدفش دیدن دوستانش بوده است. وی در پاسخ به این 
سوال که گفته می شود پیشنهادات زیادی از لیگ قطر دارد و امکان بازگشتش به فوتبال این 
کشور گفت: خیر چیزی در این باره مطرح نشده است. با مدیر برنامه هایم هم در این خصوص 
گفت و گویی نداشته ام. تنها چیزی که می توانم بگویم این است که پیشنهاداتی از اروپا دارم 
و حداقل برای 6 ماه آینده در اروپا بازی خواهم کرد.وی افزود: می خواهم با آمادگی کامل در 
جام جهانی روسیه بازی کنم. کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران درباره پیشنهاداتش هم گفت: 
قرارداد من با وولفسبورگ آلمان تمام شد و چیزی در این باره نمی توانم بگویم. تنها چیزی 

که می توانم بگویم این است که در روزهای آینده اتفاقاتی می افتد. ۱۰
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ورزشـــی

ســینا حســینی : مصاحبه جنجالی مالک باشگاه 
مشــکی پوشــان مشــهد در ارتباط با اختصاص بیش 
از انــدازه ســکوها به هواداران باشــگاه پرســپولیس 
واکنش مســئول برگزاری مســابقات لیــگ برتر را به 
دنبال داشت. محمدرضا عباســی تهدید کرد که دیگر 
بازی های این تیم را در مشــهد برگزار نخواهیم کرد. 
پس از تهدید مالک مشــکی پوشــان به ســراغ سعید 

فتاحی رفتیم، تا با او در این رابطه گفت و گو کنیم. 
رئیس کمیته برگزاری مسابقات در واکنش به سخنان 
محمدرضا عباسی به خبرنگار ما گفت:»فوتبال متعلق 
به تماشاگران است وقتی شــما تماشاگر نداشته باشید 
ما  نمی توانیم به واسطه این که تماشاگران تیم میهمان به 
محل برگزاری مسابقه آمدند به آنها بگوییم به خانه برگردید 
که مالک باشگاه دوست ندارد تیم رو به روی هوادارانش در 

استادیوم حضور پیدا کند.
 اگر دوستانتان ناراحت هســتند می توانند محل دیگری را 
برای برگزاری بازی انتخاب کنند امــا قطعا هر جای ایران 
فوتبال برگزار شود تماشــاچی پشت در نمی ماند.« سعید 
فتاحی در پاسخ به این پرســش که مسئوالن باشگاه مشکی 
پوشــان معتقدند که تنها 10 درصد از سکوها باید در اختیار 

هواداران پرسپولیس قرار گیرد و مابقی در اختیار تیم میزبان 
باشد، گفت:» دوستان فرافکنی می کنند، ما ابتدا همین مسئله را 
رعایت کردیم، اما وقتی تیم مشکی پوشان هوادار ندارد و سکوها 
خالی است که نمی توانیم تماشاگر تیم مقابل را پشت در معطل 
کنیم که آقایان نتوانستند سکوها را پر کنند! من خودم بعد از 
ده دقیقه از شروع بازی وقتی دیدم که تیم مشکی پوشان دیگر 
هواداری ندارد مقابل درهای ورودی رفتم دیدم کلی جمعیت 
معطل پشت در مانده است،عقل و منطق هم همین را می گوید 
که تماشاچی فوتبالی که بیش از ده کیلومتر را طی کرده و به 

ورزشگاه آمده نباید پشت در بماند.«
وی با اشــاره به بازی فوالد خوزســتان و پرســپولیس و 
دیدار ســپاهان با پرسپولیس در ورزشــگاه نقش جهان ، 
گفت:»مسئوالن باشگاه مشکی پوشــان بهانه می گیرند، 
اگر آنها کمی فکر اقتصادی داشــتند از ایــن ماجرا برای 
درآمدزایی خود استفاده می کردند و با افزایش قیمت بلیت 
از این ماجرا به سود قابل توجهی دست پیدا می کردند.آنها  
می توانستند برابر قانون موجود در سازمان لیگ درخواست 
افزایش قیمت بلیت ورودی به ورزشگاه را می دادند و از آنجا 
که بلیت فروشی در اختیار خود باشــگاه است از این محل 

درآمدزایی کنند.«

مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر در گفت و گو با قدس
فتاحی:مشکی پوشان نتوانستند 

سکوها را پر کنند
سرپرست پرسپولیس بعد از تمدید قرارداد با سرمربی تیمش در نشست 
خبری با حضور اصحاب رسانه پاسخگوی مسائل مختلف حول این باشگاه شد.

* مشــکالتی برای طارمی به وجود آمد در بحث رفتن به ریزه اسپور 
که برگشتش به باشگاه آسیب زد. از رسیدن به فینال آسیا بازماندیم و 
برای او نیز محرومیت شکل گرفت. عالوه بر این محرومیت باشگاه نیز 

متحمل جریمه مالی شد. 
*شکایت ژوزه تمام شــد و هیچ مشکلی نیســت و صفر شده و دیگر 

درباره اش حرف نزنید.این پرونده را به خاک سپردیم.
*جریمه های فیفا تاکنون 17 میلیارد و 200 میلیون برطرف شده. جرایمی 

که به حق و ناحق از باشگاه گرفته شده و کمر باشگاه را خم کرد. 
*مسئوالن ترکیه ای این مســئله را اعتراف کردند که برگ برنده آنها 

مصاحبه ها و مسائلی بوده که از ایران منتقل می شده.
*تا این لحظه مشکل مالی 50 نفر از فوتبالیست ها که بعضا از 17 سال 

پیش طلب داشتند برطرف شده است
 *نامه ای که آمده بود باشــگاه مکلف به پرداخت بود و باشگاه باید از 
طارمی می گرفت. ما رفتیم توافق کردیم و نمی توانســتیم طارمی را 

به زندان بفرستیم .
*باشگاه پرســپولیس در نظر دارد برای یکی دو سال آینده تیمی در 

لیگ 2 و 3 داشته باشد.
*گابریل وکیلی داشته که با حکم رسمی آمده است و تمام حق و حقوق 
را از باشگاه گرفت. بعدا این بازیکن با وکیل خود به مشکل خورد و به 
فیفا شکایت کرد؛ که ما به فیفا نامه زدیم و توضیح دادیم ماجرا را که 

فیفا هم توضیحات ما را پذیرفت 

گرشاسبی: پرونده ژوزه را به خاک سپردیم

تلگرامی

    محمد نــوری  بازیکن تیم فوتبال تراکتورســازی تبریز 
قراردادش را به صورت یک طرفه فسخ کرد تا به پارس جنوبی 

جم بپیوندد.
     سجاد شهباززاده در دیدار دوستانه استقالل مقابل جوانان 
این تیم شرکت نکرد تا جدایی این بازیکن از جمع آبی پوشان 

قطعی به نظر برسد. 
    در ادامه شکایت های بازیکنان به کنفدراسیون فوتبال آسیا 
این بار عباس محمدرضایی بازیکن سابق استقالل که در زمان 
سرمربیگری امیر قلعه نویی توپ می زد از این باشگاه شکایت 
کرده و نکته جالب توجه اینجاســت که اســتقاللی ها تا سوم 
ژانویه یعنی 13 دی ماه گذشته فرصت داشتند 126میلیون 
مطالبات این بازیکن را پرداخت کنند امــا این اتفاق تا امروز 

رخ نداده است.  

برانکو:همه قهرمانی ها را 
می خواهیم

برانکو ایوانکوویچ که قراردادش را به مدت دو فصل 
دیگر و تا پایــان لیگ نوزدهم با ایــن تیم تمدید 
کرد در نشســتی که باشــگاه در نظر گرفته بود 
حاضر شد و پاسخگوی اصحاب رسانه در خصوص 
مسائل مختلف حول تمدید قرارداد و شرایط این 

باشگاه شد.
* هدف ما این اســت که عالوه بــر اینکه به طور 
مستمر در فوتبال ایران به دنبال قهرمانی باشیم 
ســوپرجام را فتح کنیم، قهرمان لیگ شــویم و 
قهرمان آسیا و یا هر قهرمانی که در مسیر قرار دارد. 
*تیم ملی ایران ســرمربی دارد که موفق شده به 
جام جهانی راه پیدا کند. از دیگر کشورها پیشنهاد 
داشــتم اما این دلیل نبود که مذاکرات مان کند 

پیش برود.
*قرارداد بین باشگاه و بازیکنان و باشگاه و مربی 
جزو اسرار هستند. قرارداد فقط یک صلح هست که 

بین دو طرف انجام می شود.
* هیچ فردی وجود ندارد که از باشگاه مهم تر باشد. 

*خوشحالیم که نوراللهی به تیم بازگشته. اما این 
بازیکن حدود یک سال بازی نکرده و این امر کار را 
سخت می کند؛ با این حال در تمرینات وضعیت او 

را بررسی خواهیم کرد.
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پوررضايى هم استعفا داد ،  هم راى داد

بسكتبال خراسان چگونه دور خورد؟
 بسكتبال  سينا حسينى   يكى از اتفاقات 
عجيب و بحث برانگيزى كه در آستانه برگزارى 
مجمع انتخاباتى فدراسيون بسكتبال رقم خورد 
بازگشت بى سر و صداى رئيس مستعفى هيئت 
بسكتبال خراسان به مسئوليت قبلى خود بود. با 
وجود اين كه پوررضايى چند هفته قبل با انجام 
مصاحبه هاى متعدد و پر شــمار با رسانه هاى 
گروهى مدعى شد به نشانه اعتراض به  تصميم 
مســئوالن اداره كل ورزش و جوانان خراسان 
رضوى از ادامه فعاليت در اين هيئت به عنوان 
رئيس انصراف خواهد داد در آستانه برگزارى 
مجمع انتخاباتى وى بى سر و صدا سفر خارج از 
كشور خود را پايان داد و به ايران برگشت تا به 
عنوان نماينده خراسان در مجمع صبح ديروز 
در آكادمى ملى المپيك حضور پيدا كند و راى 

خود را به داخل صندوق بيندازد.
*چه تعاملى؟

پوررضايى كه در نشست خبرى مرتبط با بايدها و 
نبايدهاى اجراى ماده 88 صراحتا اعالم كرد ديگر 
رئيس نيستم، و حتى در پاسخ به پيشنهاد رئيس 
هيئت فوتبال خراسان رضوى كه از او خواست 
در اين خصوص تجديد نظر كند اعالم كرد با اين 
روند ديگر حضورش در هيئت بسكتبال معنى و 
مفهومى ندارد، روز پنج شنبه هفته گذشته به 
خبرنگار قدس اعالم كرد بهتر است ديگر دنبال 
اســتعفاى او نباشــيم، چون با اداره كل ورزش 
و جوانــان تعامل كرده و به توصيه فدراســيون 
بسكتبال به فعاليت خود ادامه خواهد داد. حال 
سوال اين اســت كه پوررضايى بر اساس كدام 

امتياز دوباره به هيئت بسكتبال برگشته است؟
شــرط اصلى آقاى رئيس بازگرداندن ســالن 
خانه بسكتبال به هيئت بسكتبال بود كه برابر 
مناقصه برگزار شــده اين ســالن به پيمانكار 
خصوصى واگذار شــد و فرد پيــروز مناقصه 
فعاليت خــود را در اين مجموعــه آغاز كرده 
اســت . از طرفى در شــرايطى كه فدراسيون 
بسكتبال متولى مشــخصى پيش از برگزارى 

انتخابات نداشته است چه كسى از پوررضايى 
خواسته است كه وى دوباره به هيئت بازگردد؟ 
از سويى ديگر تعاملى كه پوررضايى از حصول 
آن با مسئوالن اداره كل ورزش و جوانان خبر 

مى دهد چه بوده است؟
*دور زدن بسكتبالى 

اهالى بسكتبال خراسان به شدت از رفتار دوگانه 
آقاى رئيس گاليــه دارند، ايــن گاليه زمانى 

اوج مى گيرد كه وى در مصاحبــه با روزنامه 
قدس از رايزنى با مسئوالن براى انتخاب گزينه 
اصلح در انتخابات فدراسيون بسكتبال سخن 
مى گويد در حالى كه همكاران وى كه در زمره 

پيشكسوتان بســكتبال خراسان هستند هيچ 
ارتباطى با وى ندارند و حتــى در جريان اين 
نبودند كه آقاى رئيس قصد دارد در انتخابات 
فدراسيون شركت و به گزينه خاصى راى دهد!

به نظر مى رسد رئيس هيئت بسكتبال خراسان 
در جديدترين ســناريوى ورزشى خود پس از 
بررسى جوانب كناره گيرى به اين جمع بندى 
رسيده اســت كه خروج او از هيئت بسكتبال 
نه تنها عايدى براى وى نــدارد بلكه مى تواند 
تبعاتى براى وى در بر داشته باشد و مانع ورود 

مجدد وى به حوزه مديريتى ورزش شود. 
*وعده هاى بى عمل

منتقدان بسكتبال بنا دارند با كالبدشكافى اين 
رفت و آمد پر حاشيه به وضوح مشخص كنند 
كه آقاى رئيس چه دستاوردى براى بسكتبال 
خراسان داشته اســت كه حاال به هيچ قيمتى 

حاضر به از دست دادن كرسى رياست نيست.
پوررضايى در بدو ورود خود به حوزه بسكتبال 
متعهد شــده بود ســاالنه مبلغى حدود 150 
ميليون تومان به اين رشته ورزشى كمك كند 
كه با احتساب حضور سه ساله وى در اين هيئت 
بايســتى آورده مالى وى از مرز 450 ميليون 
تومان عبور كند در حالى كــه نه تنها اين رقم 
هرگز به بسكتبال تزريق نشد بلكه بسكتبال در 
سه سال گذشته با بحران هاى مالى بسيار زيادى 
رو به رو شــد تا حدى كه نماينده ليگ برترى 
استان از ادامه فعاليت انصراف داد تا خراسان در 

اين رشته ورزشى بدون نماينده باشد.
از سويى موارد ديگر نيز از قبيل عدم پرداخت 
اجاره هاى خانه بســكتبال  از ســوى هيئت 
بسكتبال به اداره كل ورزش و جوانان نيز مطرح 
است كه قطعا با بازخوانى مجدد پرونده مالى 
هيئت زواياى جديدى از اتفاقات هم آشــكار 
خواهد شد تا اتفاقات پنهان هيئت بحران زده 
بسكتبال بيشتر از قبل نمايان شود. با اين حال 
آقاى رئيس همچنان معتقد اســت كه بايد در 

مسند كار باقى بماند.

نتايج مسابقات پرش با اسب  خراسان رضوي
ورزش: هجدهمين دوره از مسابقات پرش با اسب هيئت سواركاري 
خراسان رضوي روز جمعه مورخ 96/10/22  در باشگاه سوران مشهد 
برگزار گرديد كه در پايان و در رده C  مقداد عسگري با اسب لكونته 
از باشگاه ويراسب به مقام نخست رســيد. جواد امامي با اسب ويساژ 
زد از باشگاه سوران دوم شــد و فربد فيالبي با اسب بلك برن روبن از 

باشگاه حسام سوم شد.

در آستانه جام بين المللى تختى 
اردوى  ژاپن، قزاقستان و ايتاليا در تهران 

ورزش: تيم هاى كشتى ژاپن، قزاقستان و ايتاليا به منظور حضور در 
رقابت هاى جام بين المللى تختى اردوى مشتركى را با كشتى گيران 
كشورمان برگزار مى كنند.سى و هشتمين دوره رقابتهاى بين المللى 
كشــتى فرنگى جام تختى روزهاى 5 و 6 بهمن ماه در شهر ماهشهر 

استان خوزستان برگزار مى شود.

مدال آورى اسكى بازان ايران در 
رقابت هاى ارمنستان

ورزش: رقابت هاى بين المللى اســكى ارمنســتان با مدال آورى 
نمايندگان كشــورمان در دو بخش بانوان و آقايان همــراه بود. در 
رقابت هاى بين المللى اســكى صحرانوردى در ارمنســتان اسكى 
بازان ايران موفق به كســب يك مدال نقره و يك برنز شدند.  در اين 
رقابت ها در بخش مردان و در رشته 10 كيلومتر سيد ستار صيد پس 
از نماينده ارمنســتان در جايگاه دوم قرار گرفت و عنوان سوم نيز به 
ديگر اسكى باز كشور ميزبان رسيد. در اين بخش يعقوب كياشمشكى 
ششم شد. در بخش بانوان و در رشته 5 كيلومتر سمانه بيرامى باهر 

پس از نمايندگان كشور ميزبان عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

خبر

يكشنبه 24 دى
  اسكى آلپاين سوييس

 ساعت: 12:30 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 24 دى هفته 17 ليگ برتر واليبال
 بانك سرمايه - شهردارى اروميه

 ساعت: 15:00 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 24 دى هفته 23 ليگ برتر انگليس
بورنموث - آرسنال

 ساعت: 17:00 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 24 دى  هفته 23 ليگ برتر انگليس
 ليورپول - منچسترسيتى

 ساعت: 19:30 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 24 دى هفته 19 الليگا
 رئال سوسيداد - بارسلونا

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

يكشنبه 24 دى هفته 20 لوشامپيونا
 نانت - پارى سن ژرمن

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

دوشنبه 25 دى هفته 23 ليگ برتر انگليس
 منچستريونايتد - استوك سيتى

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

اسپانيا - الليگا
 ختافه 1 - 0 ماالگا

آلمان - بوندسليگا
 بايرلوركوزن 1 - 3 بايرن مونيخ

فرانسه - لوشامپيونا
 استراسبورگ 0  - 2 گنگام

اسپانيا - جام حذفى
 بارسلونا 5 - 0 سلتاويگو

بين المللى - دوستانه باشگاهى
 بشيكتاش 3 -  2 اسكندربو

 باشاك شهير 4 -  0 دن هاخ 

ميز نتايج

ورزش در سيما

11

درگيرى 
مسلحانه در مجموعه 

سواركارى گنبد
ورزش: در حاشيه هفته هفدهم رقابت هاى كورس اسبدوانى 

پاييزه گنبد درگيرى مسلحانه در مجموعه سواركارى اين شهرستان 
رخ داد. مسعود خليلى رئيس فدراسيون ســواركارى با تاكيد بر اينكه 

مسابقات كورس اســبدوانى پاييزه گنبد اصال وجه قانونى ندارد و حتى 
برگزاركنندگان آنها را نمى شناســيم، گفت: خيلى وقت پيش به صورت 
مكتوب اعالم كرديم كه بايد جلوى برگزارى اين رقابت ها گرفته شود كه 

اگر چنين شده بود شاهد درگيرى پنجشنبه نبوديم.  
 وى تصريح كــرد: ما كه در محل مســابقات نبوديــم اما ظاهرا 

درگيرى ها بر سر قمار بوده و طرفين دعوا از اسلحه شكارى 
و چاقو اســتفاده كرده اند كه باعث شده چهار نفر از 

صاحبان اسب ها و دو نفر از افراد نيروى 
انتظامى مجروح شوند.

مظاهرى: 
بوكس ايران توانايى 

كسب مدال المپيك را دارد
ورزش سه: مربى تيم ملى بوكس گفت: قول مى دهم اگر برنامه ريزى 

اردوهاى تيم ملى منظم باشــد و از مربى خوبى نيز بهره ببريم توانايى كسب 
مدال در المپيك را نيز خواهيم داشت. على مظاهرى گفت:    تقريبا شالوده اصلى 

تيم را مى شناســيم اما باز هم تا لحظه آخر و زمان اعزام همه بازيكنان را بررسى 
خواهيم كرد. قطعا براى حضور در بازى هاى آســيايى به عملكــرد بازيكنان در 
تورنمنت هاى برون مرزى نيز توجه خواهيم كرد.   وى   گفت: بوكس ايران هيچ 
چيزى كم ندارد و قول مى دهم اگر برنامه ريزى اردوهاى تيم ملى منظم باشد و 

از مربى خوبى نيز بهره ببريم و امكان حضور در تورنمنت هاى برون مرزى 
را داشته باشيم حتى توانايى كسب مدال در المپيك را نيز خواهيم 

داشت. البته همه اين مسائل به فدراسيون جديد بستگى 
دارد كه چگونه مهره ها و كادر فدراسيون را 

انتخاب مى كند.

پيمان اكبرى از 
سرمربيگرى واليبال پيكان 

استعفا داد
ايسنا: سرمربى تيم واليبال پيكان تهران گفت: به صورت توافقى از 

سمت خودم كناره گيرى كردم.
پيمان اكبرى سرمربى تيم واليبال پيكان تهران پس از كسب سه شكست 
متوالى در دور برگشت ليگ برتر واليبال و نارضايتى مديران اين باشگاه از 

عملكرد او در فصل جارى از سمت خود استعفا كرد.
اكبرى در اين باره تصريح كــرد: به صورت توافقى و پس از صحبت با 

مديران باشگاه از سمت خود كناره گيرى كردم.
تيم واليبال پيكان تهران در سه هفته گذشته به ترتيب برابر 

بانك سرمايه، سايپا و هاوش گنبد شكست خورد و 
به رده چهارم سقوط كرد.

            يكشنبه 24 دى 1396
26 ربيع الثانى 1439 14 ژانويه 2018  سال سى و يكم  شماره 8596 

دانيال صدقى: اردوى پارى سن ژرمن از 
هميشه متشنج تربه نظر مى رسد. اختالف 
نظرها بين بازيكنان آمريكاى جنوبى اين 
تيم جو حاكم در تيم پايتخت نشين فرانسه 
را به هم ريخته و اين درحالى است كه تيم 
اوناى امرى در ماه فوريه در ليگ قهرمانان 
اروپا دو بازى ســخت مقابل رئال مادريد 
پيش رو دارد. طبق گزارش منتشرشده در 
اكيپ، درحال حاضر نبردى پرتنش بين دو 
گروه از بازيكنان اين تيم درگرفته است. از 
يك طرف برزيلى ها كه با حضور دنى آلوز 
و نيمار تعدادشان از قبل بيشتر شده و در 
سوى ديگر دارودسته ادينسون كاوانى قرار 
دارند. اكيپ روز جمعه در گزارش مفصلى 
نوشــته كه دور جديد درگيرى ها در اين 
تيم بعد از تاخير كاوانى و خاوير پاستوره 
در بازگشــت از تعطيالت كريسمس به 
پاريس شــكل گرفت كه بــا برخورد تند 
تياگو سيلوا كاپيتان تيم با آنها همراه بود. 

اين انتقادها با عصبانيت پاستوره و پستى 
كه او در اينستاگرام منتشر كرد ادامه يافت 
كه بر حفظ اتحاد تيمى تأكيد مى كرد. اين 
دومين درگيرى بزرگ در پى اس جى بعد 
از دعواى پرسروصداى نيمار و كاوانى در 
اوايل فصل بود. در ايــن گزارش آمده كه 
برزيلى ها در مقايســه با ديگر بازيكنان 
آمريكاى جنوبى بيشــتر به امرى مربى 
تيم نزديك هســتند. گروه ديگر را آنخل 
ماريا ناراضى، كاوانى، پاستوره و جوانى لو 
سلسو جوان شكل مى دهند. آنها به اينكه 
با نيمار در پى اس جى طور ديگرى برخورد 
مى شود، معترض هستند. اينكه مهاجم 
برزيلى در اواسط فصل به بهانه عيادت از 
خواهر بيمارش بــه برزيل رفته و دو بازى 
را از دســت داده بود و تصاوير حضورش 
در ميهمانى هاى مختلف به دســت همه 
بازيكنان رســيده بود هم بر خشم و كينه 

آنها افزوده است.

دالرام عظيمى: فوتبال ليكس با افشــاى جزئيات مربوط به 
تمديد قرارداد ليونل مســى با بارســلونا، از ارقام نجومى ثبت 
شده دراين توافق پرده برداشت.  دستمزد مهاجم آرژانتينى كه 
درسال 2012، حدود 12 ميليون يورو بوده و درسال 2014 به 
22,8 ميليون يورو افزايش يافت، از 30 ژوئن 2017 حتى فراتر 

از آنچه نيمار بــا 36,8 ميليون يورو درپارى ســن ژرمن دريافت  
مى كند يا از 38 ميليون يوروى كارلوس تبس درشــانگهاى 

چين به مراتب فراتر رفت. مســى به لطف ايــن قرارداد 
جديد كه ماه نوامبر امضا شــده، ساالنه چيزى درحدود 
71 ميليون يورو دســتمزد مى گيرد كه 15 درصد اين 
مبلغ مربوط به حق تصويراوســت و يك پاداش 63,5 
ميليون يورويى در زمان امضــاى قرارداد و يك جايزه 
وفادارى هم در قراردادش گنجانده شــده اند. به اين 
مبالغ بايد چند ســرى پاداش ديگر هم اضافه كرد؛ 
1,9 ميليون يورو درصورتى كه او در 60 درصد از بازى 
هاى فصل حضور داشته باشد و 12 ميليون يورو در 
صورت قهرمانى بارســلونا درچمپيونزليگ. يعنى 

درمجموع او مى تواند تنها دريك سال چيزى تا 
سقف 122 ميليون يورو از اين باشگاه دريافت 

كند! عالوه بر اين در گزارش هاى منتشر شده در نشريه اشپيگل و 
ال موندو آمده كه مسى درسال 2013 و دو ماه پيش از انتقال گرت 
بيل به مادريد در يك قدمى پيوستن به تيم سفيدپوش پايتخت 

قرارداشته است.
 يكى از وكالى مســى به نام اينيگو ســوارس در تاريخ 23 ژوئن 
نامه اى به پدر مسى نوشته و اعالم كرده كه رئال مادريد حاضر 
به پرداخت مبلغ 250 ميليون يورويى بوده كه در آن زمان 

براى فسخ قرارداد او تعيين شده بود. 
رئال مادريد قصد داشت ساالنه 23 ميليون يورو تا 
سال 2021 به مسى و يك ميليون يورو به پدر او 
پرداخت كند. رئال مادريد البته اينكه آنها هرگز 
چنين پيشنهادى به مسى كرده اند را تكذيب 
كرده و گفته اين اطالعات به هيچ وجه با واقعيت 
تطبيق نداشــته و كذب محض است. در اين 
گزارش جزئيات ديگرى هم مطرح شــده و از 
جلسه اى در يك هواپيماى خصوصى با حضور 
لئو مســى، وكيل وقــت او و فلورنتينو پرس، 
مديرورزشى وقت رئال و يكى از وكالى سابق اين 

باشگاه خبر مى دهد. 

دار و دسته تياگوسيلوا عليه گروه كاوانى

هرج و مرج مطلق در پى اس جى! 
122 ميليون يورو خالص در سال

افشاى ارقام نجومى تمديد قرارداد مسى
 فوتبال ليكس با افشــاى جزئيات مربوط به 
تمديد قرارداد ليونل مســى با بارســلونا، از ارقام نجومى ثبت 
شده دراين توافق پرده برداشت.  دستمزد مهاجم آرژانتينى كه 
2014 ميليون يورو بوده و درسال 2014 ميليون يورو بوده و درسال 2014 به 
2017 ژوئن 2017 ژوئن 2017 حتى فراتر  30

 ميليون يورو درپارى ســن ژرمن دريافت  
 ميليون يوروى كارلوس تبس درشــانگهاى 

چين به مراتب فراتر رفت. مســى به لطف ايــن قرارداد 
جديد كه ماه نوامبر امضا شــده، ساالنه چيزى درحدود 
15 ميليون يورو دســتمزد مى گيرد كه 15 ميليون يورو دســتمزد مى گيرد كه 15 درصد اين 
63,5مبلغ مربوط به حق تصويراوســت و يك پاداش 63,5مبلغ مربوط به حق تصويراوســت و يك پاداش 63,5
ميليون يورويى در زمان امضــاى قرارداد و يك جايزه 
وفادارى هم در قراردادش گنجانده شــده اند. به اين 
مبالغ بايد چند ســرى پاداش ديگر هم اضافه كرد؛ 
60 درصد از بازى 
 ميليون يورو در 
صورت قهرمانى بارســلونا درچمپيونزليگ. يعنى 

درمجموع او مى تواند تنها دريك سال چيزى تا 
 ميليون يورو از اين باشگاه دريافت 

كند! عالوه بر اين در گزارش هاى منتشر شده در نشريه اشپيگل و 
ال موندو آمده كه مسى درسال 

بيل به مادريد در يك قدمى پيوستن به تيم سفيدپوش پايتخت 
قرارداشته است.

 يكى از وكالى مســى به نام اينيگو ســوارس در تاريخ 
نامه اى به پدر مسى نوشته و اعالم كرده كه رئال مادريد حاضر 

به پرداخت مبلغ 
براى فسخ قرارداد او تعيين شده بود. 
رئال مادريد قصد داشت ساالنه 

سال 
پرداخت كند. رئال مادريد البته اينكه آنها هرگز 
چنين پيشنهادى به مسى كرده اند را تكذيب 
كرده و گفته اين اطالعات به هيچ وجه با واقعيت 
تطبيق نداشــته و كذب محض است. در اين 
گزارش جزئيات ديگرى هم مطرح شــده و از 
جلسه اى در يك هواپيماى خصوصى با حضور 
لئو مســى، وكيل وقــت او و فلورنتينو پرس، 
مديرورزشى وقت رئال و يكى از وكالى سابق اين 

باشگاه خبر مى دهد. 

افشاى ارقام نجومى تمديد قرارداد مسى

سكاندار جديد فدراسيون بسكتبال  
مشخص شد

مجمع انتخاباتى فدراسيون بسكتبال   در آكادمى ملى المپيك برگزار شد. 
نزديك به 40 روز قبل بود كه محمود مشحون به دليل بازنشستگى استعفا 
كرد و در اين مدت نصراهللا پريچهره به عنوان سرپرست در فدراسيون حضور 
داشــت. 24 نفر براى حضور در اين انتخابات نامزد شده بودند كه در نهايت 
15 نفر صالحيتشان از سوى وزارت ورزش تاييد شد. با اين حال در مجمع 
همانطور كه قابل پيش بينى بود، چند تن از كانديداها حاضر نشدند.  در پايان 
راى گيرى و با شمارش آرا نتايج زير اعالم شد: رامين طباطبايى 23 راى، رضا 
مهندسى 8 راى، سيد حسن طباطبايى 6 راى، جواد داورى 3 راى و حسن 
ميرزاآقابيك يــك راى.بدين ترتيب رامين طباطبايى توانســت با اكثريت 
آرا پيروز انتخابات شــده و براى 4 ســال آينده اداره فدراسيون بسكتبال را 

برعهده بگيرد.

 طباطبايى: اولين هدفم ايجاد همدلى 
در بسكتبال است

رامين طباطبايى بعد از انتخابش به عنوان رئيس فدراسيون بسكتبال اظهار 
داشــت: از نظر من اولين كارى كه بايد در بسكتبال انجام شود، ايجاد وفاق و 
همدلى است تا بتوانيم از همه ظرفيت ها و كارشناسان اين رشته استفاده كنيم. 
ايجاد ساختارى منطبق با اســتانداردهاى فيبا، اصالح آيين نامه ها، آموزش 
مربيان و داوران، تقويت ليگ برتر و... از ديگر برنامه هاى ماست. وى افزود: در 
بخش بانوان هم برنامه هاى زيادى داريم و بايد بتوانيم در 4 سال آينده خودمان 
را جزو 6 تيم برتر آسيا كنيم. نهايتا مسائلى كه براى من اهميت دارد، ارتقاى 
سطح تمام افرادى است كه در بسكتبال فعاليت مى كنند. اين ها نياز به حمايت 
حاميان مالى دارد. البته برند بسكتبال جذاب است و مى تواند جذب اسپانسر 
كند. من به دنبال ايجاد ســامانه هوادارى در بسكتبال هستم تا دوستانى كه 

عالقه دارند به بسكتبال كمك كنند، فضا برايشان باز شود.  
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کوتاه و خواندنی

خانه ملت: ســیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس، با بیان اینکه شرایط در کشور به گونه ای است که سایه شوم کنکور اجازه 
اجرای سند تحول بنیادین را نمی دهد، گفت: با صراحت اعالم می کنم که منافع 
شخصی بسیاری در سازمان سنجش ایجاب می کند که کنکور همچنان برگزار 
شود. بنده با ادله این موضوع را عنوان می کنم. مسئوالن اعالم کنند برای شرکت 
هر دانش آموز در کنکور چقدر هزینه دریافت می کنند؟ گردش مالی شــرکت 

تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش چقدر است؟ 

حذف کنکور در برابر منافع شخصی در سازمان سنجش 

ایلنا: حمید متبسم، موسیقیدان، درباره جریانی که از ابتدای دولت اول حسن 
روحانی با شــعار »اقتصاد هنر« در بدنه دولت دست به حمایت از موسیقی های 
پولساز و کم مایه زده است، گفت: متأسفانه در چند سال اخیر من چیزی در روند 
سیاست گذاری ها ندیده ام که به نفع هنر موسیقی باشد. در واقع، همان موسیقی 
که اساس فرهنگ و موسیقی ایران را به قهقرا می برد و مفاخر ما را از بین می برد، 
دارد مورد حمایت قرار می گیرد؛ در صورتی که اصالً چنین موسیقی ای نیازی به 

حمایت دولت و سازمان های فرهنگی ندارد.

دولت از موسیقی کم مایه حمایت می کند 

میزان: کارگردان فیلم »مصادره« گفت: رضا عطاران در این فیلم بازی بســیار 
خوبی را انجام داده و بعد از »طبقه حساس« بسیار امیدوارم که او باز هم سیمرغ 
بلورین جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند. رضا بازیگر بسیار خوب و بزرگی است 
و در »مصادره« به شدت درخشان عمل کرده است. مهران احمدی گفت: من زیاد 
قائل به این نیســتم که کمدی ها در جشنواره فجر بی نصیب می مانند زیرا تاریخ 
ثابت کرده که برخی از آثار کمدی به خوبی در جشنواره دیده شده اند. امیدوارم که 

»مصادره« نیز در جشنواره فیلم فجر امسال مورد اقبال عموم قرار گیرد.

رضا عطاران درخشان عمل کرده است 

ابهام ها درباره برگزاری بدون مشکل جشنواره ادامه دارد

از معرفی سینماهای مردمی تا معضل پارکینگ

 فرهنگ و هنر/ صبا کریمی   کمتر از 20 روز دیگر تا آغاز سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر باقی 
مانده است و علی رغم اینکه مراحل آماده سازی پردیس ملت به عنوان سینمای رسانه در حال انجام است اما 
همچنان پارکینگ مجموعه برای اهالی رسانه هنوز برنامه مشخصی ندارد.  این در حالی است که طی آخرین 
خبرها، شهرداری قول داده بود که پارکینگ مورد نیاز در کنار پردیس سینمایی ملت را تأمین کند و اکنون 2 طبقه از این 
پارکینگ آماده است. اما به نظر می رسد شرایط ایمنی این پارکینگ چندان مناسب و تأییدشده نیست و قابلیت بهره برداری 
نداشــته باشــد.  ضمناً با توجه به موقعیت جغرافیایی پردیس ملت و تقاطع پرترافیک نیایش اسفندیار، امکان گره های 
ترافیکی در این محدوده و حد فاصل ورودی سینما و بزرگراه نیایش وجود دارد که بعید به نظر می رسد در این بازه زمانی 
محدود بتوان برای آن تمهیداتی اندیشید. هرچند باید منتظر ماند و این اتفاق جدید را تجربه کرد اما بنا به گفته مدیر روابط 
عمومی جشنواره، این امکان وجود دارد که سال آینده و با توجه به نظر دبیر آینده، سینمای رسانه به برج میالد برگردد. 

خبر تازه دیگر اینکه ســینماهای مردمی مشخص شدند. با توجه به گفته های محمدرضا فرجی، مدیر امور سینماهای 
جشنواره، تنوع جغرافیایی و کیفیت سالن های سینمایی 2 عامل اصلی برای انتخاب سینماهای مردمی بودند. از سویی 
دیگر، سینماها امسال به نحوی انتخاب شده اند که فیلم های در حال اکران آسیب نبینند و اکرانشان همزمان با ایام برپایی 
جشنواره به خوبی ادامه داشته باشد.  طبق اعالم مدیر امور سینماهای جشنواره، پردیس های مگامال، کوروش، آزادی و 
چارســو امسال در اختیار جشنواره فیلم فجر هستند. سینماها و پردیس های سینمایی استقالل، اریکه  ایرانیان، آزادی، 
تماشا، جوان، چارسو، راگا، فرهنگ، کوروش، کیان، مگامال و ماندانا با مجموع 22 سالن سینمایی و ظرفیت بیش از 6 هزار 

مخاطب سینماهای مردمی جشنواره سی وششم را تشکیل می دهند.

تا جشنواره

پرده نقره ای

سنگ اندازی وزارت ارشاد 
در دومین تجربه کارگردانی علی مالقلی پور 

اگر مجوز نگیرم 
واکنش غیرمنتظره ای خواهم داشت 

هنـــر/  و  فرهنــگ   
تکتم بهاردوست   دومین 
مالقلی پور،  علی  فیلمنامه 
کارگردان جوان سینما، بعد 
از ســاخت فیلم سینمایی 
به  جهیزیــه«  »قنــدون 
یک ســری  بیان  دلیــل 
حقیقت هــای تلخ جامعه 

مجوز ســاخت نگرفت! »زنگبار« که درباره عدالت اجتماعی، فشارهای 
اقتصادی، بیکاری مردم حاشیه نشین و ضعیف جامعه و رفاه طلبی برخی 
مدیران است و با لحن کمدی نوشته است، جزو آن دسته از فیلمنامه هایی 

است که به مذاق مدیران سینمایی خوش نیامده است. 
مالقلی پور در این زمینه به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر پیگیرم که با 
اعضای شورای مجوز جلسه ای داشته باشم تا ببینم مشکلشان با فیلمنامه 
»زنگبار« چه بوده است. ولی تا جایی که من می دانم، دوستان نه به اصل 
فیلمنامه بلکه به بخش هایی از جزئیــات آن اعتراض ها و نظراتی دارند. 
شاید هم هیئت صدور پروانه ساخت نتوانسته خیلی دقیق نظرش را در 
مورد این فیلمنامه بیان کند وگرنه به خاطر یک سکانِس به قول آقایان 

مشکل دار که نمی توانند یک فیلمنامه را کالً رد کنند. 

 دست و دلشان لرزیده است
وی با بیان اینکه فکر می کنم چون رویکرد این فیلمنامه نقد رفاه  طلبی 
برخی مسئولین و افشای ماجرای حقوق های نجومی است، مقداری دست 
و دل هیئت پروانه ساخت لرزیده است، گفت: این موضوع، مطلبی است 
که همه مسئولین در موردش صحبت کرده اند و باید به آن برخورد شود 

و اصالً درد جامعه هم هست و باید بیان شود. 
وی ادامــه داد: به هر روی، من امیدوارم که به گفته ریاســت دولت که 
گفته اند ما اهل تعامل هســتیم، وزارت ارشاد هم اهل تعامل باشد و اگر 
صدای منتقدی را می شــنود، در نطفه خفه نکند. چون اگر من هم این 
فیلم را نسازم، باز هم این صدا در جامعه هست و نمی شود حذفش کرد. 
چیزی که همه روزنامه ها از آن نوشــته اند و همه مردم هم از آن اطالع 
دارند را نمی شود فقط از سینما حذف کنیم و یک ویترین بدون سؤال به 
مردم ارائه بدهیم. ولی نهایتاً من امیدوارم با تعاملی که صورت می گیرد، 

فیلمنامه مجوز ساخت دریافت کند. 

 وضعیت ناامیدکننده می شود 
مالقلی پور افزود: اگر این فیلمنامه مجوز ســاخت نگیرد، وضعیت خیلی 
ناامیدکننده و ســخت خواهد شد چون من و محمد امین نوروزی ماه ها 
زمان صرف نوشتن این فیلمنامه کرده ایم و هر 2 هم به ممیزی های کار 
آشنا هستیم و این گونه نیست که هرچه دلمان خواسته، بدون مراعات، 
نوشته باشیم و بعد هم انتظار داشته باشیم شورای پروانه ساخت هم تمام 

آنچه نوشته ایم را تأیید کند. 
ما به خط قرمز ها واقفیم. به همین علت این مجوزندادن برای من عجیب 
است چون ما فیلم های کمدی ای داریم که پر از شوخی های زشت است 
ولی مجوز گرفته اند اما این کمدی مطالبه گر است و مجوز نگرفته است؛ 
هرچند من امیدوارم شــرایط زمانی بــر روی این تصمیم گیری تأثیری 

نگذاشته باشد. 
این کارگردان اضافه کرد: من اهل تعاملم ولی امیدوارم کار به جایی نرسد 
که بخواهند فیلمنامه را به کل کنار بگذارند. من حتی حاضرم فصل هایی 
که مورد اعتراض آقایان اســت را بدهــم مطبوعات چاپ کنند تا ببیند 
مشکلی وجود ندارد یا نه و آن ها نظر بدهند که اگر مجوز نگرفته، به چه 
علتی بوده است؛ هرچند اگر همین بخش ها نیز از فیلمنامه تغییر بکند 
یا حتی حذف شــود، لطمه ای به کلیت و حرف اصلی فیلمنامه نمی زند. 
مشکالت با جزئیات است و قرار نیست یک فیلم به خاطر جزئیات کنار 

گذاشته شود. 
من فقط نگرانم که نگاه به این فیلمنامه جناحی نباشــد. ولی اگر واقعاً 
مجوز ساخت نگیرم، چون آدم غیرمنتظره ای هستم، حتماً عکس العمل 
غیرمنتظره ای خواهم داشت. البته اآلن شروع کرده ایم به رایزنی و احتماالً 

هم تعامل می کنیم و کار به آنجا کشیده نخواهد شد. 
ولی به هر شکل، نگاهِ این فیلم یک نگاه مردمی است و خط اصلی آن نگاه 
به مستضعفین است و از کسانی گفته که در زیر فشارهای اقتصادی در 

موضع ضعف قرار گرفته اند. 
من از این موضع نمی توانم پایین تر بیایم چون نمی توانم به دروغ بگویم که 
در جامعه همه چیز خوب اســت. از آن طرف هم قرار نیست سیاه نمایی 
کنم. رسالت فیلم این است که از همین وضعیت خاکستری راه حل ارائه 

کند.

واکنش مرکز ملی فضای مجازی 
به قرارگرفتن در لیست تحریم های آمریکا
خوشحالم لج آمریکایی ها را درآورده ام

محتوای  معــاون  فارس: 
مرکز ملــی فضای مجازی 
در واکنش به قرار گرفتن 
نام این مرکز و شورای عالی 
فضای مجازی در لیســت 
از  آمریکا،  جدید تحریــم  
این موضوع ابراز خوشحالی 
کــرد. وزارت خزانــه داری 

آمریکا به بهانه  »نقض حقوق بشــر، سانســور و حمایت از افراد دخیل 
در اشــاعه تسلیحاتی« 14 فرد و شــرکت  مرتبط با ایران را در فهرست 
تحریم های خود قرار داد که در این فهرست نام شورای عالی فضای مجازی 

و مرکز ملی فضای مجازی نیز دیده می شود.
امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشــت: 
همیشه آرزو داشتم آنقدر مؤثر باشم که ایادی اسرائیل، آمریکا و استکبار 
قصد جانم را کنند و آرزوی کشــتنم را داشته باشند یا حداقل در جمع 
چنین کسانی باشم که توانســته اند لج آمریکایی های ضد بشریت را در 
آورده باشــند. از اینکه احساس می کنم کمی به تحقق این آرزو نزدیک 

شده ام بسیار خوشحالم.
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فرهنگ و هنر

با سعید عالمیان، نویسنده کتاب »دارساوین« 

ادبیات نیت حضور افراد در جنگ را مشخص می کند 
 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان  چندی 
پیش از اولین خاطره نگاری که تلفیقی از خاطرات 
شفاهی و یادداشــت های کتبی و روزانه سردار 

فتح اهلل جعفری است، رونمایی شد. 
کتاب »دارساوین« شامل خاطرات سردار جعفری 
همراه با گروه 64 نفری در منطقه ای از کردستان 

به نام دارساوین است. 
سعید عالمیان که با سردار فتح اهلل جعفری برای 
گردآوری خاطرات شهید حسن باقری همکاری 
کرده اســت، به طور اتفاقی متوجه می شود که 
سردار جعفری فعالیت های روزانه اش را به صورت 
یادداشت می نویسد و از آن ها نگهداری می کند. 

عادت یادداشت نویسی سردار جعفری مربوط به 
ســال ها پیش بوده؛ از زمانی که در کالس نهم 
تحصیل می کرده است. او دفتر خاطراتش را برای 
سعید عالمیان می آورد و چون نویسنده و راوی 
با هم هم سن و سال بوده اند، تمام وقایع مربوط 
به سال های انقالب و جنگ را با هم می خواندند 
و مرور می کردند. در این میان، ســعید عالمیان 
جرقه ای به ذهنش می رســد و از سردار جعفری 
می خواهد هر روز دفترچه یادداشت را بخوانند و 
سردار درباره آن ها توضیح دهد و به این صورت، 

خاطرات زمان انقالب و جنگ مکتوب شود. 
ســردار این پیشــنهاد را قبول می کند و ضبط 
خاطرات »دارساوین« با هدف انتشار کتابش آغاز 
می شود. 8 ســال طول می کشد تا خاطرات این 

کتاب روایت و نوشته شود. 

 علت عالقه  شما به خاطره نگاری چیست؟ 
همبستگی ای که در آن زمان در همه مردم وجود 
داشت، برای همه جذاب بود. حاال که از آن زمان 
سال ها گذشــته، می بینم که حس و حال مردم 
در آن زمان بیشــتر به معجزه شبیه بوده است؛ 
جوانی که در دوران شاه رشد و تحصیل کرد اما 
جوانه های انقالب درون او می جوشید و می دوید. 
این تحول روحی عظیم ناشی از چه چیزی بود؟! 
تحولــی پروانه ای برای جوان های آن زمان اتفاق 
می افتــاد. این اتفاقات را در حــال و احوال عرفا 
خوانده بودیم. گذشتن از لذت های زندگی بدون 

طی طریق، مســئله ای بود که ذهن مرا مشغول 
کرد و من دوســت داشتم نســل امروز این ها را 

بخواند و درک کند. 

 در بعضی خاطره نگاری ها فقط شــخص 
نظامی  خاطراتش را می نویسد و اثر، مشاوره 

ادبی ندارد. نظر شما در این باره چیست؟ 
بله، در این شــرایط متأسفانه اثر تبدیل به یک 
گزارش نظامی می شود  و این، آفت خاطره نگاری 
است. چنین کتاب هایی شبیه به گزارش نظامی 

هستند و نه خاطره گویی. 
اثری که در ظرف ادبیات ریخته نشــود، ممکن 
است برای مخاطب جذاب نباشد و فقط مرجعی 
می شــود که می توان در شــرایط خاص به آن 
مراجعه کــرد. اما خاطره نگاری اثری اســت که 
می تواند با مردم ارتباط برقرار کند و مردم رغبت 
می کنند که آن را بخوانند. مهم ترین مسئله در 
نوشتن خاطره نگاری این است که متن نوشته شده 

بتواند اعتماد خواننده را جلب کند، در اثر مبالغه و 
زیاده گویی نباشد و نویسنده به مطالب گفته شده 
توسط راوی وفادار باشــد. در خاطره نگاری این 

عوامل کتاب را جذاب و خواندنی خواهند کرد. 
 

 پس ادبیات نقش مهمی  در خاطره نگاری 
دارد. آیا ادبیات توانسته دینش را به سال های 

جنگ و ماندگاری خاطرات ادا کند؟ 

مطمئناً به همان اندازه که نیروهای انسانِی متعهد 
در دفاع مقدس ارزشــمند بودند، ادبیات هم در 
ماندگاری اطالعات موجود نقش تعیین کننده ای 

دارد. 
البته بیش از 3 دهه از جنگ گذشته و این گذشت 
زمان کار را سخت کرده است. نویسنده باید تالش 
بیشتری کند تا بتواند اطالعات را از افراد به دست 
بیاورد و در نحوه تنظیم آن ها و مهارت و خالقیت 
داشته باشد. ادبیات برای ما مشخص می کند که 
قصد و نیت افراد از حضور در جنگ در آن سال ها 
چه بوده اســت. با خواندن روزنوشت های سردار 

جعفری متوجه مسائل زیادی می شویم. 
او نماینــده آدم های بســیاری اســت که قصد 
نظامیگری نداشــته اند اما تکلیــف آن زمان بر 
گردن آن ها گذاشته شــد و آن ها را وارد دنیای 
دیگری کرد و احساس تکلیف کردند. بسیاری از 
فرماندهان دیگر هم به خاطر همین حِس تکلیف 
وارد جنگ شــدند وگرنه آن ها آدم های نظامی 

 نبودند. شرایط ایجاب کرد که به این وادی کشیده 
شوند و مجبور به دفاع شدند. انعکاس این مسائل 

بر عهده ادبیات است. 
فارغ از این ها، ادبیات پایة فیلمنامه و  نمایشنامه 
است و اگر جنگ باز هم بخواهد بر صحنه تئاتر و 
یا پرده سینما منعکس شود، باز هم نیاز به ادبیات 

دارد. 

 در مراســم رونمایی از کتاب، ســردار 
سانسور  مطالب  بعضی  که  گفتند  جعفری 
شده اســت. سانســور خاطرات یکی از 
آفت های خاطره نویسی است. شما به عنوان 
نویسنده و گفت وگوکننده چقدر توانستید از 

این آفت جلوگیری کنید؟ 
سانسوری که سردار جعفری در مراسم رونمایی 
کتــاب از آن صحبــت کردند، بــه معنای عدم 
ارائه اطالعات نبود بلکه منظــور، حالت درونی 
افراد اســت. ما به عنوان نویســنده، روزنامه نگار 
و مصاحبه گیرنــده حــد و حــدودی داریم که 
نمی توانیم از آن فراتر برویم و نمی توان وارد حریم 
شخصی شــویم چون هر آدمی  حاالتی دارد که 
مختص خودش است و غیرقابل نفوذ است و من 

هم  وارد این حاالت نشدم. 

 شما ســابقه روزنامه نگاری دارید. این 
مسئله چقدر توانست در مواجهه با سردار 
جعفری و نوشتن خاطرات و تنظیم کتاب به 

شما کمک کند؟ 
 حرفه روزنامه نگاری در تدوین کتاب ها و گرفتن 
گفت وگو ها بســیار به من کمــک می کند. در 
روزنامه باید با قلمی  نوشت که بتواند برای همه 

نوع مخاطب خواندنی باشد. 
قلم روزنامه نگار برای آحاد جامعه اســت و همه 
اصناف و طیف های فکــری باید از خواندن یک 
مطلب لــذت ببرند و این نوع نوشــتن فقط از 
عهده یک روزنامه نگار برمی آیــد. از طرفی، آثار 
دفاع مقدس اگر قرار به خوانده شدن باشد، باید 
همین طور نوشته شوند؛ یعنی قلمی  که بتواند با 

طیف بیشتری از مردم ارتباط برقرار کند. 

یک داستان نویس: 
جای امید خردمندانه در ادبیات ایران خالی است 

دیدگاه

فرهنگ و هنر: با آنکه آمار جدید کتابخوانی، 
مطالعــه 7 دقیقه ایرانی هــا را در یک هفته 
نشــان می دهد اما نویسندگان بسیاری از این 
شرایط هنوز ناامید نیســتند و می نویسند.  حجت االسالم 
محمد ترکاشوند، نویسنده رمان »همیشه دختر« که اولین 
اثرش را به تازگی از سوی نشــر »نیستان« وارد بازار کتاب 
کرده اســت، درباره انگیزه اش از نوشتن برای جامعه ای که 
می داند مردمانش میل و رغبتی به مطالعه ندارند، می گوید: 
هرچند آمار مطالعه در ایران بسیار پایین است ولی برای رشد 
کتابخوانی در جامعه راهی جز نوشتن کتاب نداریم. ننوشتن 
و ناامیدی قطعاً اوضاع را بهتر نخواهد کرد. این طور نیست که 
اول کتابخوان زیاد شود و سپس کتاب بلکه باید این قدر کتاب 
خوب تولید شود تا همه اقشار جامعه کتاِب مناسب احوال، 

نیاز و سالیق خود را در دسترس ببینند.  
وی در پاسخ به این سؤال که چرا ایرانی ها کتاب نمی خوانند، 
می گوید: هر کاالیی که مفید باشد قطعاً مشتری پیدا خواهد 
کــرد. در این عرصه مهم ترین نقش را نظام آموزشــی ما بر 
عهده دارد. هیچ اندیشه، برنامه مؤثر و نقشه راهی هم برای 
کتابخوان شــدن مردم ارائه و انجام نشــده است. حاضر به 
استفاده از تجربه دیگران هم نیستیم. مثالً در عرصه ورزش 
پذیرفته ایم که از دنیا عقب هستیم و با آوردن مربی خارجی 

تالش کردیم این ضعف را جبران کنیم و موفقیت نسبی هم 
کسب کردیم ولی در عرصه های دیگر که مؤثرتر و حیاتی تر 

هستند، بی تفاوت بوده ایم. 
ترکاشوند در عین حال پرسید: چرا دست اندرکاران فرهنگی 
تاکنون تحقیق نکرده اند تا متوجه شوند که در فالن کشور 
چه کرده اند که فقط در یک سال ۵3 هزار عنوان رمان منتشر 
شده است؟  نویسنده کتاب »همیشه دختر« در پاسخ به این 
ســؤال که به نظرش جای چه چیزی در ادبیات ایران خالی 
است، گفت: جای امیِد خردمندانه در ادبیات ما خالی است. 
امید خردمندانه یعنی امیدی که ریشه در اندیشه  آرام بخش 
و ماندگار داشــته باشــد؛ همان چیزی که ما آن را رهاورد 

پیامبران الهی می دانیم. 

نتایج تازه ترین رتبه بندی روزنامه های کشور اعالم شد
استانداردهای دوگانه  ارشاد »قدس« را نادیده گرفت

رسانه

فرهنگ و هنر: معاونــت مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی  دیروز نتایج تازه ترین 
رتبه بندی روزنامه های سراسری را اعالم کرد. 

نتایج رتبه بندی روزنامه ها که به عملکرد آنان در ســال 9۵ 
باز می گردد به ترتیب امتیاز به این شرح است: روزنامه های 
همشــهری، دنیای اقتصاد، ایران، خبر ورزشــی، جام جم، 
خراســان، اطالعات، کیهان، شــرق، خبر جنوب، اعتماد، 
شــهروند، جوان، گل، جهان صنعت، اصفهــان امروز، عصر 
اقتصاد، آفتاب یزد، آرمان امروز و هفت صبح.  اگرچه اعتقاد 
داریم، مردم و اســتقبال و قضاوت آنان بهترین معیار برای 
ارزیابی رسانه هاست و به فعالیت همکارانمان در سایر رسانه ها 
و معاونت مطبوعاتی احترام می گذاریم اما معتقدیم در این 
فهرســت، نام روزنامه قدس خالی است. معاونت مطبوعاتی 
در این خصوص استدالل هایی را مطرح کرده است. یکی از 
دالیلی که برای کاستن از امتیاز روزنامه عنوان شده است، نبود 
سرمقاله در روزنامه است. این درحالی است که روزنامه قدس 
هرروز با رویکردهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی سرمقاله دارد اما کارشناسان وزارت ارشاد، به دلیل 
اینکه ستون سرمقاله روزنامه با نام »یادداشت روز« منتشر 
می شود، آن را مصداق سرمقاله تشخیص نداده اند. همچنین 
امتیاز مربوط به داشتن سایت نیز از روزنامه کسر شده است، 

درحالی که سایت قدس آنالین متعلق به روزنامه قدس یکی از 
فعالترین سایت های روزنامه های کشور است. 

همچنیــن عنوان شــده روزنامه قدس، امتیــاز الزم برای 
پاسداشت زبان فارسی را دریافت نکرده است درحالیکه در 
جشــنواره مطبوعات همین امسال روزنامه قدس به همین 
دلیل از طرف فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی تقدیر شد. 
روزنامه قدس با مجموعه ای از کارکنان حرفه ای، تحریریه ای 
فعال و با همراهی گروهی از نویســندگان تراز اول کشــور، 
نخســتین روزنامه چاپ همزمان کشور است اما در ارزیابی 
وزارت ارشاد هیچ امتیازی از نظر چاپ همزمان، بهره مندی از 
نویسندگان تراز اول و تعداد همکاران بیمه ای برای این رسانه 

محسوب نشده است که جای شگفتی دارد.  

خبر

آنچه می خوانید

ادبیات پایه فیلمنامه و نمایشنامه 
اســت و اگر جنگ باز هم بخواهد 
بر صحنــه تئاتر و یا پرده ســینما 
منعکــس شــود، بــاز هم نیــاز به 

ادبیات دارد
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