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انتقال رونالدو به يونايتد منتفى است

نيمار، رئال: معامله غيرممكن!
دروازه بان پديده در گفت و گو با قدس

جاللى راد: مى دانستم كى روش بازى 
مقابل استقالل را مى بيند 
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خط  خبر 

درخواست پليس براى شناسايى 
دزد عابر بانك
خط قرمــز: پليس 
تحقيقاتــش را براى 
پســر  دســتگيرى 
جوانــى كــه پــس 
كارت  ســرقت  از 
عابربانك يــك زن، 
بيــش از 5 ميليون 
تومان ســرقت كرده 

است، آغاز كرد.
 28 آذرماه امســال 

خانم جوانى با مراجعــه به كالنترى 168 ســيزده آبان 
به مأموران اعالم داشــت زمانى كه فكــر مى كردم كارت 
عابربانكم توســط دســتگاه خودپرداز ضبط شده و قصد 
داشتم تا فرداى آن روز براى تحويل گرفتن كارت، به شعبه 
بانك بروم، متوجه شــدم كه مبلغ 5 ميليون و 400 هزار 

تومان از حسابم برداشت شده است.
با تشــكيل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت با استفاده 
از ترفند هاى متقلبانه» و به دســتور بازپرس شــعبه اول 
دادسراى عمومى و انقالب شهررى، پرونده براى رسيدگى 
در اختيار پايگاه نهم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پايگاه نهم پليس آگاهى تهران 
بزرگ در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: ساعت 18 روز 27 
آذر براى برداشــت پول و انجام عمليات بانكى به دستگاه 
خودپرداز بانك مراجعه كردم. پس از پايان عمليات بانكى، 
قصد گرفتن كارت از داخل دستگاه را داشتم؛ متوجه شدم 
كه دســتگاه كارت مرا تحويل نمى دهد در همين زمان 
جوانى حدودا 25 ساله كه پشت سرم ايستاده بود عنوان 
داشت كه كارت توسط دستگاه خورده شده و در ادامه به 
بهانه كمك كردن، به دستگاه نزديك شد و پيشنهاد داد 
كه او نيز دستگاه را براى گرفتن كارت امتحان كند. به اين 
بهانه شماره رمز كارت را پرسيد و من نيز رمز عابر بانك را 
به او گفتم. پس از آن، اين شخص عنوان داشت كه دستگاه 
كارت مرا خورده و بايد براى گرفتن كارت، در ساعت ادارى 
به بانك مراجعه كنم. به سمت منزل حركت كرده و زمانى 
كه به خانه رسيدم متوجه پيامك هاى بانكى شدم كه طى 
دو نوبت، مبلغ 5 ميليون و 400 هزار تومان از حسابم كسر 
شده است. كارآگاهان در بررســى تراكنش مالى حساب 
مالباخته، موفق به شناسايى دو مغازه طالفروشى در پاساژ 
المهدى و خيابان حرم در شهررى شدند و با بررسى تصاوير 
بدست آمده از دوربين هاى مداربسته اين دو مغازه، تصوير 
جوانى 25 ساله به عنوان خريدار طال مورد شناسايى قرار 
گرفت. در ادامه نيز مالباخته تصوير اين شخص را به عنوان 
جوانى كه در مقابل دستگاه خودپرداز حضور داشت، مورد 
شناسايى قرار داد. در ادامه رســيدگى به پرونده، دستور 
انتشار تصوير متهم از سوى بازپرس پرونده صادر شد؛ به 
همين خاطر پليس آگاهى تهران از شهروندانى كه موفق 
به شناسايى تصوير اين شخص شدند، خواست تا هرگونه 
اطالعات خود در خصوص هويت اين شــخص و يا محل 
سكونتش را از طريق شماره تماس 73948277 - 021 

در اختيار كارآگاهان پايگاه نهم قرار دهند.

روبات ارزياب سانچى به زير آب منتقل شد
ايسنا: سخنگوى شركت ملى نفتكش با اشاره به انتقال يك روبات ارزياب براى 
بررسى وضعيت نفتكش ايرانى به محل غرق اين نفتكش اظهار كرد: اين روبات 
به زير آب منتقل شده است. محسن بهرامى، با بيان اينكه چين روبات ارزيابى را 
براى بررسى وضعيت سانچى در نظر گرفته بود، گفت: روبات به زير آب منتقل 
شده و عمليات در جريان است، اما به نظر مى رسد اين عمليات بيشتر از آنچه 
ما فكر مى كرديم، به زمان نيــاز دارد. وى با تأكيد به اينكه روبات مذكور براى 
عكس بردارى به زير آب منتقل مى شود، ادامه داد: در حال حاضر روبات زير آب 
است، اما هنوز به سانچى نزديك نشده است. به طور كلى به نظر مى رسد هم 
عمليات  تست و هم عمليات عكس بردارى از سانچى به زمان زيادى نياز دارد ما 

گمان مى كرديم طى چند ساعت اين كار انجام خواهد شد، اما اين طور نيست.

مردى را در چمخاله زنده زنده آتش زدند
ركنا: جر و بحث كالمى دو كســبه مرغ فروش در جاده چمخاله منجر به 
درگيرى و آتش زدن يكى از كسبه شــد.  يكى از كسبه مرغ فروش جاده 
چمخاله صبح ديروز به يك مرغ فروش ديگر اعتراض كرد و با وى درگير شد 
و كار به جر و بحث كشيد. در اين درگيرى كه انگيزه آن مشخص نيست، 
فرد معترض كننده با مواد اشــتعال زا روى مرغ فروش باعث آتش گرفتن 
وى شد. فرد مصدوم با توجه به نوع سوختگى به رشت منتقل و فرد ضارب 

توسط نيروى انتظامى بازداشت شده است.

انفجار مرگبار كپسول گاز با 10 كشته و زخمى 
در دلفان 

ايرنا: انفجار كپسول گاز در دلفان 10 
كشته و مصدوم برجاى گذاشت. 

رئيس شبكه بهداشت و درمان دلفان 
دراين باره گفت: انفجار كپسول گاز در 
روستاى جوادآباد دلفان 2 كشته و 8 

مصدوم برجاى گذاشت

مرگ وحشتناك جوان زاهدانى هنگام گرفتن 
استورى با قطار 

ركنا: رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى دانشگاه علوم 
پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى زاهدان گفت: گرفتن استورى با قطار 
در اين شهر جان يك جوان 22 ساله را گرفت.  دكتر فريبرز راشدى افزود: 
اين جوان ساعت 16 روز گذشته در مسير ريلى در محدوده پارك ملت در 
حال گرفتن عكس سلفى و استورى با قطار بود كه باد ناشى از سرعت قطار 
موجب پرت شدن و برخورد سر وى با سنگ هاى اطراف ريل شد. وى تصريح 

كرد: شدت ضربه به حدى بود كه اين جوان در دم جان خود را از دست داد.

مرد شاهرودى به خاطر حمايت از دخترش 
كشته شد 

پايگاه خبرى پليس: درگيرى خانوادگى با سناريوى قتل پدرزن 67 ساله در 
شاهرود پايان يافت.  سرهنگ سيد مجتبى اشرفى، رئيس پليس شهرستان 
شاهرود در تشــريح اين خبرگفت: در ســاعت 19 ديروز يك مورد درگيرى 
خانوادگى بين يك زن و شوهر به وقوع پيوسته كه به توجه با ضرب وجرح زن 
توسط شوهر، پدر اين   زن به حمايت از دختر خود   دامادش درگير و پس از آن 
برادران دختر و خانواده داماد نيز وارد درگيرى و زد و خورد شدند. وى به استفاده 
از چاقو در اين درگيرى اشاره كرد و گفت: متاسفانه طرفين درگيرى براثر زد 
وخورد دچار جراحاتى سطحى شدند اما پيرمرد 67 ساله براثر ضربات وارده و 

كهولت سن پس از انتقال به بيمارستان جان باخت.

خط پليس

پليس 
تحقيقاتــش را براى 
پســر  دســتگيرى 
جوانــى كــه پــس 
كارت  ســرقت  از 
عابربانك يــك زن، 
 ميليون 
تومان ســرقت كرده 

رئيس شبكه بهداشت و درمان دلفان 
دراين باره گفت: انفجار كپسول گاز در 

خط قرمز: با شــكايت يك زن جوان ديگر، جزئيات جديدى از 
اقدامات شيطان پرايد سوار تهران برمال شد.

پليس از شكات در خواســت كرد براى شناسايى متهم دستگير 
شده به اداره شانزدهم پليس آگاهى تهران بزرگ مراجعه كنند.

11آذرماه خانم جوانى با مراجعه بــه كالنترى 147 گلبرگ به 
مأموران اعالم كرد كه توســط راننده يك دستگاه خودرو پرايد 
141 نقره اى ربوده شده و در حاليكه اين شخص پس از سرقت 
كيفش قصد آزار و اذيت وى را داشته، در يك لحظه موفق به فرار 

از دست اين شخص شده است.
با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع «آدم ربايى، سرقت مقرون به 
آزار و اذيت و ايراد ضرب و جرح عمدى» و به دستور بازپرس شعبه 
هفتم دادسراى ناحيه 27 تهران، پرونده براى ادامه رسيدگى در 

اختيار پايگاه چهارم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
شاكى پس از حضور در پايگاه چهارم پليس آگاهى در اظهاراتش 
به كارآگاهان گفت: ساعت 14:30 از خيابان جشنواره به مقصد 
سيدخندان سوار يك دســتگاه خودرو پرايد 141 نقره اى رنگ 
شدم؛ راننده فردى الغر اندام، حدودا 40 تا 45 ساله با ته ريش و 
معتاد به نظر مى رسيد. در بين راه، در اتوبان باقرى از مسيرى رفت 
كه بسته بود و عنوان داشت كه « اينجا بسته است و بايد از مسير 
ديگرى برويم». بنده چون به مسير شهرى آگاهى كامل ندارم، 
ابتدا باور كردم اما در ادامه به ايشان اعتراض كرده و تذكر دادم كه 
از مسير اصلى برود؛ ناگهان راننده از مسير اصلى خارج شد و به 
مسير فرعى در محدوده شهرك اميد رفت. بنده كه ترسيده بودم 
مكررا اصرار كردم كه ماشين را متوقف كند يا به مسير اصلى باز 
گردد اما راننده بى توجه به صحبت هاى بنده، سرعت ماشينش 
را زياد كرد. شاكى در ادامه اظهاراتش به كارآگاهان گفت:قصد 
پريدن از ماشين را داشتم كه راننده دستم را محكم گرفت و كشيد 
و شروع به ضرب و شــتم عمدى كرد. مرا بين فاصله دو صندلى 
جلو انداخت و شروع به تهديد و فحاشــى كردن كرد. گلوى مرا 
به شدت فشــار مى داد و ضربات محكمى به سر و صورتم مى زد. 
قصد آزار و اذيت مرا داشت كه با او درگير شده و با تالش زياد و 
ضربات پا توانستم در ماشــين را باز كرده و خودم را از ماشين به 

بيرون پرتاب كنم.
كارآگاهان پايگاه چهــارم پليس آگاهى تهران بــزرگ با انجام 
تحقيقــات ميدانى و بهــره گيــرى از تصاوير بدســت آمده از 
دوربين هاى مداربسته موفق به شناســايى خودرو پرايد 141 
نقره اى شده؛ در بررسى اركان هويتى خودرو اطالع پيدا كردند 
كه خودرو داراى سابقه سرقت بوده و روز اول آذرماه در منطقه 

شهررى سرقت شده است.
در ســاعت 01:30 بامداد روز بعد عوامل گشــت آشكار پليس 

آگاهى در حين گشــت زنى در محدوده اتابك به يك دستگاه 
خودرو پرايد كه به صورت مشكوك در داخل كوچه اى خلوت و 
تاريك پارك بود مشكوك شدند؛در بررسى بعمل آمده اطالع پيدا 
كردند كه خودرو داراى سابقه سرقت بوده و دستور دستگيرى 

سرنشينان آن در سيستم جامع پليس ثبت شده است.
راننده خودرو پرايد با مشــاهده گشــت پليس آگاهى اقدام به 
روشــن كردن پرايد و فرار از محل مى كنــد. در زمان تعقيب و 
گريز، مأموران گشت متوجه حضور خانمى در قسمت سرنشين 
صندلى جلوى پرايد شدند كه با راننده درگير شده است؛ نهايتا 
خودرو پرايد از مسير اصلى منحرف شده و با جدول كنار خيابان 
برخورد كرده و دچار تركيدگى الســتيك مى شود و راننده آن 

دستگير مى شود.
با دســتگيرى راننده پرايد به نام عليرضا 42 ساله و در بررسى 
سوابق وى مشخص شــد كه او از مجرمان سابقه دارى است كه 
بارها به اتهام ارتكاب جرايم مختلف مرتبط با آزار و اذيت جنسى، 
آتش سوزى عمدى و ســرقت اماكن در تهران، ورامين و استان 
اصفهان دستگير و روانه زندان شــده و در حال حاضر نيز تحت 

تعقيب دستگاه قضايى قرار دارد.
خانم جوانى كه در زمان دستگيرى متهم در داخل خودرو پرايد 
حضور داشت و با متهم درگير شده بود، پس از حضور در پايگاه 
چهارم پليس آگاهى به كارآگاهان گفت: ساعت 22 روز پنجشنبه 
در حالى كه هوا بارانى بود از محل كارم در افسريه به قصد رفتن 
به خانه خارج شده و به عنوان مسافر سوار يك خودرو پرايد شدم. 
زمانى كه در نزديكى محل سكونت به راننده اعالم كردم كه كمى 
جلوتر پياده خواهم شــد، ناگهان راننده خــودرو را متوقف و به 
سرعت به عقب ماشين آمد. به من حمله ور شد و با دست، دهان 
و گلويم را گرفت؛ به زور مرا به صندلى جلو برد و درهاى ماشين 
را قفل كرد و مرا مورد آزار و اذيت قــرار داد؛ در همين زمان بود 
كه اين شخص متوجه چراغ گردان ماشين پليس شد و بالفاصله 

ماشين را روشن كرده و شروع به حركت كرد. نهايتا پس از طى 
مسافت كوتاهى و در حالى كه ماشــين پليس به دنبال ما آمده 
بود، با اين شخص درگير شده و موفق شدم تا خودرو را از مسير 
اصلى اش خارج و در ادامه مأموران نيز اقدام به دستگيرى راننده 

پرايد كردند.
با توجه به ســوابق متهم در ارتكاب جرايم مرتبط با آزار و اذيت 
جنسى، شناسايى دو شاكى و به منظور بررسى پرونده هاى مشابه 
و شناسايى ديگر شــكات احتمالى، هماهنگى هاى الزم انجام و 
متهم براى ادامه تحقيقات در اختيار اداره شانزدهم پليس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
با ارجاع پرونده بــه اداره شــانزدهم پليس آگاهى و بررســى 
پرونده هاى مشابه، كارآگاهان موفق به شناسايى دو خانم ديگرى 
شدند كه دقيقا به همين شيوه و شــگرد مورد آزار و اذيت قرار 
گرفته بودند؛ اين خانم ها پس از حضور در اداره شانزدهم پليس و 
مواجهه حضورى با متهم پرونده، وى را مورد شناسايى قرار دادند.
يكى از شــكات جديد كه به شدت از ناحيه ســر و صورت دچار 
جراحت و شكستگى شــده و به مدت يك ماه نيز تحت اقدامات 
درمانى قرار داشت، پس از شناسايى متهم به كارآگاهان گفت: 
دهم شــهريورماه امســال، از مقابل ترمينال جنوب به مقصد 
شهرستان سوار يك خودرو پژو 405 يا آردى مشكى رنگ شدم؛ 
راننده حركت كرد و مدعى شــد كه در ميدان كشتارگاه مسافر 
خواهد زد اما كسى را سوار نكرد. راننده به سمت قم در حركت بود 
كه ناگهان تغيير مسير داد. زمانى كه به او اعتراض كردم، به سمت 
من حمله ور شد و مرا به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد؛ راننده 
به سمت جاده اى خاكى در حاشيه اتوبان حركت كرد و آنجا بود 
كه با تهديد و ضرب و شتم، مرا مورد آزار و اذيت قرار داد. ضرباتى 
كه به سرم وارد شد به حدى محكم بود كه ديگر قادر به مقاومت 
نبودم و بيهوش شدم. زمانى كه به هوش آمدم، هوا تاريك شده 
بود و من در بيابان رها شده بودم. گويا راننده تصور كرده بود كه 

من مرده ام و به همين علت مرا رها كرده بود.
سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با جرايم جنايى 
پليس آگاهى تهــران بزرگ، در ايــن باره گفــت: در ادامه 
رســيدگى به پرونده و با توجه به شناسايى تعدادى از شكات 
پرونده و همچنين ســوابق متهم در ارتكاب جرايم مشابه و به 
منظور شناسايى ديگر شاكيان احتمالى، دستور انتشار بدون 
پوشش تصوير متهم از ســوى بازپرس پرونده صادر شده؛ به 
همين خاطر از تمامى افرادى كه موفق به شناســايى تصوير 
متهم شده اند، دعوت مى شود جهت پيگيرى شكايات خود، به 
نشانى اداره شــانزدهم پليس آگاهى تهران بزرگ در خيابان 

وحدت اسالمى مراجعه كنند.

دستگيرى عامل آزار و اذيت زنان در پرايد نقره اى

خط قرمز: ســرانجام با تحقيقات و تالش گسترده پليس، قاتل 
جوان گمشده اسفراينى دستگير و به ارتكاب جنايت اعتراف كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، جسد دفن شده جوان 26 ساله اسفراينى 
كه پنجشنبه شب به خانه برنگشته بود، روز جمعه با پيگيرى هاى 

پليس اسفراين، در زيرزمين خانه اى كشف شد.
رئيس پليس اسفراين در تشريح جزئيات اين جنايت گفت: در پى 
اعالم يك مورد فقدانى به مركز فوريت هاى پليسى 110، مأموران 
پليس آگاهى اين شهرســتان موضوع را با جديت در دستور كار 

خود قرار دادند. 
سرهنگ جاويد مهرى، با اشــاره به اينكه مأموران با تحقيقات 
ميدانى تالش زيادى بــراى يافتن فرد گم شــده كردند، افزود: 

مأموران با مراجعه به محل تردد و كار ايــن جوان دريافتند كه 
او قبل از گم شدن، به طور مستمر با فردى در ارتباط بوده است. 

وى افزود: مأمــوران براى دســتگيرى اين شــخص، به محل 
زندگــى اش مراجعه و بالفاصله او را دســتگير و بــراى تكميل 

تحقيقات به مقر انتظامى منتقل كردند. 
وى با اشاره به اينكه با دستگيرى مظنون و اعترافات وى پرده از راز 
قتل هولناكى برداشته شد، اظهار داشت: متهم در اظهارات خود 
عنوان داشته كه با فرد مفقود شده از قبل اختالف داشته و براى 
اي نكه به اين اختالفات پايان دهد، وى را به قتل رسانده و جسد او 
را در باغچه خانه يكى از بستگانش دفن كرده و لباس هايش را نيز 

براى اين كه سرنخى به دست نيايد، سوزانده است. 

رئيس پليس شهرستان اسفراين يادآور شد: مأموران با هماهنگى 
مقام قضائى به محل جنايت اعزام شده و بعد از بازسازى صحنه 
قتل، جسد مقتول با همكارى قاتل، كشف و براى تحقيقات بيشتر 

به سردخانه بيمارستان منتقل شد. 
وى با بيان اينكه متهم بعد از تكميل تحقيقات حســب دستور 
مقام قضائى تحويل زندان شد، خاطر نشان كرد: فقر، اختالفات 
خانوادگى، اعتياد، تربيت ناصحيح فرزندان و همچنين عدم كنترل 
خشم، از علل بروز اين قتل بوده كه در اين راستا از خانواده هاى 
عزيز نيز انتظار مى رود بــا تربيت صحيح و كنترل به جا فرزندان 
خود مانع از بروز اين گونه ناهنجارى هاى اجتماعى در ســطح 

جامعه شوند.

رازگشايى از معماى قتل جوان اسفراينى در زيرزمين  

مسابقات گرنداسلم تكواندو -  چين

ادامه ناكامى هاى  ستارگان تكواندوى ايران

قنبرى سكاندار موقت 

كرانچار از سپاهان رفت
ورزش: سرانجام بعد از چند هفته ناكامى خبر توافق زالتكو كرانچار 
و باشگاه سپاهان براى قطع همكارى اعالم شد. حاال كه اين اتفاق 
افتاده همه منتظر اعالم جانشــين اين مربى در سپاهان هستند. 
سپاهان روز جمعه در ورزشگاه نقش جهان ميزبان تيم باالى جدولى 
فوالد خوزستان است كه بازى سخت و حساسى به شمار مى رود. از 
باشگاه سپاهان خبر رسيده كه فعال قنبرى به عنوان سرمربى موقت 
هدايت زردپوشان را بر عهده خواهد گرفت. گمانه زنى براى جانشين 
كرانچار ما را به گزينه هاى زيادى نمى رساند. فعال صحبت از محرم 
نويدكيا، كريم قنبرى، منصور ابراهيــم زاده و يحيى گل محمدى 
است. بعيد است سپاهانى  ها در اين مقطع از فصل سراغ سرمربى 

خارجى بروند.

انتقال رونالدو به يونايتد منتفى است
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دروازه بان پديده در گفت و گو با قدس

جاللى راد: مى دانستم كى روش بازى مقابل استقالل را مى بيند
عالقه اى به استقالل و پرسپ وليس ندارم

 فوتبال  اميرمحمد ســلطان پور  از آخرين بارى كه 
يك دروازه بان مشهدى شش دانگ را درون دروازه يك تيم 
ليگ برترى ديديم، خيلى وقت اســت كه مى گذرد. دروازه 
بانانى مانند ارشاد يوسفى يا سيروس سنگچولى شايد معدود 
دروازه بان خوب مشــهدى چند وقت اخير بودند كه اكنون 
آخرين ســال هاى بازى خود را در ليگ هاى دسته پايينتر 
مى گذرانند. اما اين فصل شــاهد ظهور سعيد جاللى راد در 
پديده هستيم، دروازه بان 23ساله و جوانى كه با پتانسيلى كه 
دارد مى تواند پاى خود را از همه آن ها نيز فراتر بگذارد. سيو 
پنالتى او در دقيقه پايانى مقابل استقالل كه پديده را از يك 
شكست حتمى نجات داد، نامش را اين روزها بيش از پيش 
بر سر زبان ها انداخته اســت. به همين بهانه به سراغ سعيد 
جاللى راد رفتيم و با او در ماجراجويى اش از آخرين سال هاى 
ابومسلم، دروازه بان ســوم بودن در پديده، تا اكنون كه مى 

خواهد در روسيه دروازه بان تيم ملى باشد همسفر شديم.
*در همين ابتدا از حس و حــال خودت مقابل اميد 
ابراهيمى و ضربه پنالتى دقيقه نود براى استقالل بگو.
اين را مطمئنم كه اميد ابراهيمى يك پنالتى زن عالى است. 
اما خصوصيت اصلى من اين است كه نه استاديوم و نه يك 
بازيكن بزرگ هيچكدام نمى تواننــد من را تحت تاثير قرار 
بدهند؛ اگر بتوانند تحت تاثير قرار بدهند تاثيرشان مثبت 
اســت و من را تبديل بــه دروازه بان بهتــر و متمركزترى 
مى كنند. قبل از زده شدن ضربه پنالتى از چارچوب بيرون 
رفتم و با خودم گفتم كه اين پنالتى را قطعا خواهم گرفت. 
سپس به پيش ناصحى و فاضلى رفتم و گفتم نگران نباشيد، 

اين پنالتى را از همين حاال سيو شده بدانيد!
*تشكر هم تيمى هايت از تو بعد از سيو پنالتى يكى 
از بهترين صحنه هاى دراماتيك چند وقت اخير براى 

پديده بود. 
دقيقا همينطور است. بازيكنان ما در مقابل استقالل با تمام 
وجود از جان مايه گذاشته بودند. من در مقابل پنالتى فشار 
زيادى احســاس نمى كردم چون معموال اميــد زيادى از 
دروازه بان بــراى پنالتى گرفتن نمى رود، اما مى دانســتم 
كه اين پنالتى را بايد براى كمــك به هم تيمى هايم بگيرم 
تا مزد زحماتشون را بدهم. هم آن ها و هم تماشاگرانى كه 
باالتر از توقعمان براى تشويق ما اين همه راه را تا ثامن آمده 
و ورزشگاه را پر كرده بودند اليق گرفتن پنالتى توسط من 
بودند. اين ها به كنار تصميم گرفتن پنالتى توسط داور نيز 

اشتباه بود كه انگيزه ام را بيشتر كرد.
*حتى پيش از گرفتن پنالتى، ديدن تو درون دروازه 
يك تيم ليگ برتــرى مقابل باشــگاه بزرگى مثل 
استقالل، به عنوان نمونه پيشرفت سريع يك بازيكن 

جالب توجه بود. 
شايد جالب باشد اما عجيب نبود؛ من هميشه به توانايى هايم 
ايمان داشتم چه زمانى كه در ابومسلم شاهد سقوط تيم از 
ليگ دسته يك بوديم چه وقتى پشت سر مجتبى روشنگر و 
شهاب گردان گلر سوم بودم و ديگران اميدى به فيكس شدنم 
نداشتند. تمام اين مدت در تمرينات تالش مى كردم بهتر 
بشوم و وقتى شــانس به من رو كرد كه اولين آن در آخرين 
بازى فصل گذشــته مقابل ذوب آهن بود، آن را با دو دست 

محكم گرفتم و نمى خواهم از دستش بدهم.
*از مجتبى روشنگر و شهاب گردان گفتى، دروازه 
بانان با تجربه اى كه يكــى از آن ها ديگر در پديده 
نيست و ديگرى اين روزها  به ذخيره تو تبديل شده؛ 
اما بدون شــك تاثيرات زيادى بر تو در اين سال ها 

گذاشته اند.

يكى از شانس هاى بزرگ من كه شــايد نصيب دروازه بانان 
جوان زيادى نشود، همين حضور در كنار دو دروازه بان خوب 
و با تجربه كشورمان بود. هر دو مثل برادرهاى من هستند و 
فكر مى كردم اين فصل نيز اين دو دروازه بان اول و دوم باشند. 

كه آقا مجتبى از تيم جدا شد اما همچنان گردان مثل مربى 
برايم باقى مانده است. نصيحت هايى كه مى كند و نكاتى كه 
به من گوشزد مى كند در پيشرفتم واقعا تاثيرگذار بوده است.
 *و البته نبايد مربى دروازه بانان پديده يعنى هاروت 

ابراهيميان را نيز فراموش كنيم!
مگر مى شود مربى سخت گيرى مثل او را فراموش كرد (با 
خنده) هاروت من را كشــف كرده و من به او بسيار مديونم. 
ديدگاه او كامال اروپايى است .تو تمرينات موهاى سپيدش را 

نشان مى دهد و مى گويد من او را پير كرده ام!
*فكر مى كردى كه جاى گردان را به عنوان دروازه بان 

اصلى پديده بگيرى؟ 
به نظر من گــردان همچنان دروازه بان اصلى تيم اســت و 
بزرگ تر از اين حرفاســت كه در حضور او مــن دروازه بان 
اصلى باشم. اما حقيقتش را بخواهيد پيش بينى مى كردم 

كه  بتوانم درون دروازه پديده در اين فصل قرار بگيرم. البته 
روز بازى مقابل فوالد موقعى كه آقاى مهاجرى در رختكن 
اسم من را اعالم كرد به عنوان دروازه بان تيم، تعجب كردم و 
فكر نمى كردم جاى گردان بازى كنم. مخصوصا چون او آن 
روزها به خاطر پيشنهادى كه از سپاهان دريافت كرده بود، 
بسيار آماده و پر انگيزه نشــان مى داد. اما بازى در ورزشگاه 
امام رضا (ع) كه اولين بازى رسمى اين ورزشگاه هم بود، واقعا 
جو خاصى داشت و باعث افتخارم بود درون دروازه پديده در 

آن بازى قرار گرفتم.
*چه موقعى هم تبديل بــه دروازه بان ثابت پديده 

شدى، در فصل منتهى به جام جهانى!
يكى از انگيزه هاى اصلى من در اين فصل، همين جام جهانى 
بود. آرزوى من حضور در تيم ملى براى جام جهانى است و 
مى دانم آقاى كى روش بازى همه دروازه بان را زير نظر دارد 
مخصوصا بازى مقابل استقالل و پرسپوليس كه مطمئنم او 
اين بازى ها را مى بيند. به هميــن دليل جلوى اين دو تيم 
انگيزه بسيار بااليى پيدا مى كنم و خوشحالم جلوى هر دوى 
اين دو تيم خوب ظاهر شدم. به نظر من هيچ چيز ناشدنى 

نيست و مى توانم مسافر جام جهانى شوم.
*به جز جام جهانى ديگر چــه هدف هايى در ذهن 
دارى؟ رفتن به پرسپوليس يا استقالل برايت وسوسه 

انگيز نيست؟
عالقه اى براى رفتن به پرســپوليس يا اســتقالل ندارم و 

مى خواهم فوتبالم را در اروپا دنبال كنم. 
*بسيارى مهاجرى را به عنوان مربى كه وسواس خاصى 
در انتخاب بازيكنان جوان دارد مى شناسند. نقش او را 

در پيشرفت خودت و تيمت چگونه مى بينى؟
اين را قبول دارم كه آقاى مهاجرى در انتخاب بازيكنان هايش 
مخصوصا بازيكنان جوان سختگيرى خاصى دارد. يك بازيكن 
جوان واقعا بايد بازيكن خوبى باشد تا بتواند در انديشه هاى 
مهاجرى جاى بگيرد. اما شكى نيســت كه يكى از بهترين 
مربيان ايران اســت و ما وقتى از نزديك عالقه و عشق او را 
به كارش مى بينيم، از اين همه انگيزه او انگيزه مى گيريم. 
مهاجرى به بازيكن هايش هيچگاه آسان نمى گيرد و هميشه 
از آن ها توقع بااليى دارد؛ همين باعث شده كه بازيكنان زير 
نظر او هر روز در حال بهتر شدن باشــند و اين در مورد من 
نيز صدق مى كند، تا بتوانم خودم را هر روز به دروازه بان و 

شخصيت بهترى تبديل كنم.

پايان محروميت طارمى
ورزش: محروميت مهاجم پيشين تيم فوتبال پرسپوليس ديروز به پايان 
رسيد.  پس از اين كه مهدى طارمى بدون فسخ قرارداد با باشگاه ريزه اسپور 
تركيه به ايران آمد و براى پرسپوليس بازى كرد، فيفا حكم به محروميت 
چهار ماه و 10 روزه اين بازيكن داد. حاال با پايان يافتن اين محروميت او 
مى تواند دوباره در ميادين رسمى به ميدان برود.طبق حكم فيفا محروميت 
مهدى طارمى ديروز رسما به پايان رسيده  و او مى تواند در ميادين رسمى 

هم براى تيم قطرى (الغرافه) و هم براى تيم   ملى به ميدان برود.

برنامه هفته بيستم ليگ دسته اول 
ورزش:  هفته بيستم ليگ دسته اول فوتبال روز يكشنبه برگزار مى شود و 
در اين روز نفت مسجدسليمان صدرنشين ليگ يك ميزبان تيم ته جدولى 
ايرانجوان بوشهر است. نفت مسجدسليمان براى تداوم صدرنشينى خود 
به دنبال پيروزى اســت. تيم بادران رده دومى نيز ميزبان تيم ملوان 29 

امتيازى است كه در رده هفتم جدول قرار دارد.
برنامه مسابقات هفته بيستم به شرح زير است:

يكشنبه اول بهمن 96 
ماشين سازى تبريز -گل گهر سيرجان / نفت مسجد سليمان -ايرانجوان 

برق جديد شيراز-شهردارى ماهشهر / اكسين - شهردارى تبريز   
مس كرمان -  راه آهن / نساجى -  آلومينيوم اراك

مس رفسنجان -  فجرسپاسى / صبا -  خونه به خونه / بادران - ملوان 

فشنگچى: آرزو دارم يك بار ديگر 
لباس پرسپوليس را بپوشم

ورزش سه: امير حسين فشنگچى بازيكن كنونى نفت تهران كه زمانى 
يكى از مهره هاى اصلى پرسپوليس بود بعد از جدايى از اين تيم در تيم 
هاى مختلفى بازى كرد و البته هيچگاه دوران خوشش را در پرسپوليس 
تكرار نكرد. خودش در اين باره مى گويد: من خيلــى جوان بودم كه به 
پرسپوليس آمدم و نمى توانستم مشكالتى را كه پيش مى آمد حل كنم. 
حرف و حديث هاى زيادى برايم زدند و باعث شــد نمانم اما من هميشه 

آرزو دارم يك بار ديگر لباس پرسپوليس را بپوشم.
او درباره گلش به مشكى پوشان مشهد  كه خيلى ها آن را شبيه گل فرشاد 
پيوس مى دانند گفت: باالخره آقا فرشاد يكى از بهترين هاى فوتبال ايران 
و گلزن تمام عيار بودند و خوشحالم گل من را با ايشان مقايسه مى كنند. 
من هم هميشه اين مدل بازى كردن را دوست داشتم و حتى در سالن يا 

خيابان هم سبك بازى ام همين بود. 

جوان ترين خارجى ليگ، گران ترين 
است!

ورزش ســه: ارطغرل ســاغالم مربى نامدار تركيه اى به طور رسمى با 
امضاى قراردادى 3/5 ماهه هدايت تراكتورسازى را برعهده گرفت و كارش 
را شــروع كرد.  او پذيرفته كه با قراردادى به ارزش 380 هزار دالر سرمربى 
تراكتورسازى شود. قرارداد  ساغالم براى 3/5 ماه امضا شده، او با مبلغ مذكور 
گران ترين مربى ليگ برتر خواهد بود. چراكه در ليگ برتر هفدهم هيچ مربى 
نيست كه براى 10 بازى در ليگ و 6 مسابقه در آسيا حدود 1/7 ميليارد تومان 

پول گرفته باشد. 

استقالل بعد از گومز باز هم خريد مى كند
ورزش: با جدايى شهباززاده و مجتبى جبارى استقالل در ليست خود دو 
جاى خالى دارد كه يكى از آنها با گومز پرتغالى پر خواهد شد. استقاللى ها 
از ابتدا به دنبال يك مهاجم خارجى و فيزيكى بودند كه اين بازيكن طى 
روزهاى آينده با امضاى قرارداد و انجام تست هاى پزشكى پيراهن اين 
تيم را برتن خواهد كرد اما آخرين خريد اســتقالل نيست. سرمربى 
آلمانى اســتقالل در مشــهد اعالم كرد كه اين تيم به دنبال بازيكن 
ديگرى است و اين خبر را روز شنبه توفيقى نيز تاييد كرده است. هدف 

بعدى استقاللى ها در بازار، يك هافبك است .

8 ميلياردر ليگ برتر
ورزش:  در ميان 8 بازيكن باارزش ليگ برتر ايران در ترانسفر 

ماركت، 7 بازيكن از پرسپوليس حضور دارند و فقط اميد 
ابراهيمى از استقالل در اين ليست حاضر است.  عليرضا 
بيرانوند، وحيد اميرى و اميد ابراهيمى ســه بازيكنى 
هستند كه با قيمت 1،2 ميليون يورو در رده هاى اول قرار 
دارند. مسلمان، كاميابى نيا، انصارى، منشا و عليپور هم با 
يك ميليون يورو ارزش در رده هاى بعدى ايســتاده اند. 
بيشترين پيشرفت را در ميان اين بازيكنان عليپور داشته 
كه از 500 هزار يورو قيمتش دوبرابر شده است .نورافكن 
از استقالل و رشيد مظاهرى از ذوب آهن هم با 900 هزار 

يورو در رده هاى بعدى قرار دارند.

ضد حمله

گل محمدى: افتخار مى كنم سرمربى 
تراكتورسازى بودم

ورزش سه: سرمربى سابق تراكتورى ها پس از رفتن از   نيمكت اين تيم مى گويد:  افتخار 
مى كنم در بحرانى ترين و خاص ترين مقطع تاريخ تراكتورسازى سرمربى اين تيم پرطرفدار 

بودم و سربلندى و موفقيت هواداران و تراكتورسازى آرزوى قلبى من است.
گل محمدى گفت: بدون ترديد هدف من كمك به تراكتورسازى و كسب نتايجى در شان 
هواداران پرشور اين باشگاه بود. بنده در شرايطى مسئوليت را قبول كردم كه با حكم فيفا 
محروم از جذب بازيكن بوديم و به اتفاق باشگاه روى جذب 3 بازيكن آزاد فيفايى هم با توجه 
به كمبودها در برخى پست ها حساب ويژه باز كرده بوديم كه متاسفانه فيفا موافقت نكرد و 
اتفاقا از همين پست ها هم بسيار لطمه ديديم. وى گفت: افتخار دارم كه بگويم اين جوان ها 
يادگارى و هديه بنده و همكارانم در اين برهه تاريخى به تراكتورســازى هستند و افتخار 
مى كنم با حمايت هواداران و زحمات  باشگاه، دستيارانم، مجموعه كادر و بازيكنان باتجربه و 

جوان هاى بدون تجربه اين برهه و مقطع خاص را در كنار هم سپرى كرديم.

ناظم الشريعه: تمام برنامه هاى تيم ملى به هم 
ريخته است

تسنيم: سرمربى تيم ملى فوتســال با انتقاد از لغو ديدار دوستانه برابر اسلوونى 
گفت: از ســه ماه پيش براى اين بازى برنامه ريزى كرده بوديــم و با لغو آن تمام 
برنامه هاى تيم ملى به هم خورده اســت. محمد ناظم الشريعه درباره شرايط تيم 
ملى فوتسال كشورمان پيش از سفر به كشور آذربايجان و انجام دو ديدار تداركاتى 
با اين تيم، اظهار داشت: اردوى ما در تهران روز جمعه به پايان رسيد و بازيكنان 
به شهرهاى خود بازگشتند. قرار اســت امروز دوباره بازيكنان به كمپ تيم ملى 
بيايند و پس از يك جلسه تمرين عازم آذربايجان شويم. اگر چه تا سوار هواپيما 

نشديم، نبايد باور كنيم!
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ورزشـــى

 : ســينا حســينى 
شــاگردان عنايتى، بــا قبول 
شكســت چهار بر يك مقابل نفت 
بحران زده يكى از ديدارهاى شش امتيازى 
ليگ هفدهم را به حريف واگذار كردند تا مالك 
باشگاه مشكى پوشــان با انجام مصاحبه اى 
به تنــدى از كادر فنى انتقــاد كند.انتقاد 
صريــح محمدرضا عباســى از كادر فنى 
مشــكى پوشــان اين ابهام را به دنبال 
داشت كه ممكن است عنايتى هم به 
سرنوشت ميثاقيان و مرزبان گرفتار 
شــود اما با اين حال سرمربى جوان 
مشكى پوشــان معتقد است هنوز 
اتفاقى نيفتاده كه ماتم بگيرم، چون 

سرنوشت تيم هاى سقوط كننده به رقابت هاى ليگ دسته 
اول مشخص نيست.

* آناليز شما از بازى برابر نفت چيست؟
براى خود  من هم اين ناكامــى خيلى دور از انتظار 
ينكــه تمركز كافى  ما بچه هاى ما بــه دليل ا بود، ا
در اين بــازى نداشــتند چنين شكســتى را تجربه 
كردنــد. من خودم بعــد از بازى فيلم ديــدار برابر 
نفت را دو بار نــگاه كردم، حداقــل 8 موقعيت صد 

شتيم. درصد گل دا
* خيلى ها معتقدند با اين روند نتيجه گيرى مشكى 

پوشان گزينه نخست سقوط به دسته يك است.
اين ناكامى و شكســت سنگين هرچقدر ســخت و دور از 
انتظار باشد، اما پايان كار نيست، هر كسى بگويد كه ما تنها 
گزينه جدى سقوط به رقابت هاى ليگ دسته يك هستيم 
مشخص اســت كه فوتبال را به خوبى نمى شناسند، االن 
وقت گريه و زارى و ناله نيســت، ما هنوز 30 امتياز ديگر 
پيش رو داريم كه مى توانيم سرنوشت خودمان را با دست 

خودمان رقم بزنيم.

 *پس از بازى مالك باشگاه مشــكى پوشان هم 
نسبت به نتيجه به دست آمده اعالم نارضايتى كرد 
و صراحتا بيان كرد كه رضا عنايتى بايد پاسخگو اين 

نتيجه باشد؟
همانطور كه من از نتيجه راضى نيســتم، طبيعى است 
كه مديران باشــگاه هم ناراحت باشند. من اهل ترس و 
استرس نيســتم، ما بايد در ليگ بمانيم و هنوز چيزى 
را از دســت نداديم كه بخواهيم همه چيز را تمام شده 

قلمداد كنيم.
*صبح شنبه به باشگاه استقالل رفتيد تا مشكل 
مالياتى خود با اين باشگاه را حل و فصل كنيد، نتيجه 

اين نشست چه بود؟
من دوســت ندارم كار به شكايت و شــكايت كشى برسد 
به همين دليل اعالم كردم كه مشــكل موجود را برطرف 
ســازند، آنها هم اعالم كردند كه به دليل همين مشكالت 
حساب هاى بانكى استقالل مسدود است به همين دليل از 
من چند روز زمان خواستند و قول دادند به زودى مشكل 

را حل و فصل كنند.

تلگرامى

    سيد مجتبى حسينى كه پس از رفتن يحيى گل محمدى 
از تراكتورسازى به عنوان سرمربى موقت فعاليت مى كرد، پس از 

تمرين جمعه از بازيكنان اين تيم خداحافظى كرد.
   اشكان نامدارى مربى استقالل  شــايعات در مورد قهر و 
برخورد سرد ميان رحمتى و حسينى دو دروازه بان آبى پوشان 

را تكذيب كرد. 
   تيم شــارلوا بامــداد ديروز در بــازى خانگــى برابر تيم 
ميانه جدولى موســكرون به پيروزى 2 بر صفر دســت يافت. 
گل هاى شــارلوا در دقايق 18 و 52 به ثمر رسيدند كه گل دوم 
روى پاس كاوه رضايى، ملى پوش ايرانى وارد دروازه موسكرون 

شد.
   با تداوم پديده گردوغبار در اهواز مسئوالن برگزارى ديدار 

فوتبال پيكان و فوالد تصميم به لغو مجدد اين بازى گرفتند.
   پس از استعفاى محسن طاهرى، مســعود تابش بعنوان 

سرپرست موقت باشگاه سپاهان معرفى شد.
   خالد شــفيعى كه در ابتداى ليگ برتر هفدهم تصميم به 
جدايى از تراكتورســازى گرفت و براى ادامه فوتبال راهى كره 
جنوبى شــد بود، بعد از گذراندن دوره اى ناموفق در اف ســى 
سئول به ذوب آهن پيوست تا دوباره شاگرد امير قلعه نويى شود.
   طى روزهاى اخير مسئوالن باشگاه ذوب آهن براى آماده 
سازى چمن ورزشگاه فوالد شهر تالشى شبانه روزى داشتند و 
در نهايت موفق شــدند طبق برنامه ريزى هايى كه انجام داده 
بودند، چمن ورزشگاه را به طور كامل تعويض كرده و اعالم كنند 
اين ورزشگاه براى بازى پلى آف ليگ قهرمانان آسيا آماده است.

7 مسابقه در آسيا حدود 7 مسابقه در آسيا حدود 1/7 ميليارد تومان 

استقالل بعد از گومز باز هم خريد مى كند
با جدايى شهباززاده و مجتبى جبارى استقالل در ليست خود دو 
جاى خالى دارد كه يكى از آنها با گومز پرتغالى پر خواهد شد. استقاللى ها 
از ابتدا به دنبال يك مهاجم خارجى و فيزيكى بودند كه اين بازيكن طى 
روزهاى آينده با امضاى قرارداد و انجام تست هاى پزشكى پيراهن اين 
تيم را برتن خواهد كرد اما آخرين خريد اســتقالل نيست. سرمربى 
آلمانى اســتقالل در مشــهد اعالم كرد كه اين تيم به دنبال بازيكن 
ديگرى است و اين خبر را روز شنبه توفيقى نيز تاييد كرده است. هدف 

 بازيكن باارزش ليگ برتر ايران در ترانسفر 
 بازيكن از پرسپوليس حضور دارند و فقط اميد 

ابراهيمى از استقالل در اين ليست حاضر است.  عليرضا 
بيرانوند، وحيد اميرى و اميد ابراهيمى ســه بازيكنى 
 ميليون يورو در رده هاى اول قرار 
دارند. مسلمان، كاميابى نيا، انصارى، منشا و عليپور هم با 
يك ميليون يورو ارزش در رده هاى بعدى ايســتاده اند. 
بيشترين پيشرفت را در ميان اين بازيكنان عليپور داشته 
 هزار يورو قيمتش دوبرابر شده است .نورافكن 
 هزار 

: ســينا حســينى 
شــاگردان عنايتى، بــا قبول 
شكســت چهار بر يك مقابل نفت 
بحران زده يكى از ديدارهاى شش امتيازى 
ليگ هفدهم را به حريف واگذار كردند تا مالك 
باشگاه مشكى پوشــان با انجام مصاحبه اى 
به تنــدى از كادر فنى انتقــاد كند.انتقاد 
صريــح محمدرضا عباســى از كادر فنى 
مشــكى پوشــان اين ابهام را به دنبال 
داشت كه ممكن است عنايتى هم به 
سرنوشت ميثاقيان و مرزبان گرفتار 
شــود اما با اين حال سرمربى جوان 
مشكى پوشــان معتقد است هنوز 
اتفاقى نيفتاده كه ماتم بگيرم، چون 

  االن وقت گريه و ناله نيست

عنايتى : مشكى پوشان هنوز گزينه سقوط نيست!



مسابقات گرنداسلم تكواندو 2017-  چين

ادامه ناكامى هاى ستارگان تكواندوى ايران
 تكواندو  ورزش   نخستين دوره مسابقات «گرند اِسلم» 
تكواندو با حضور بهترين هاى تكواندوى جهان در دو گروه 
زنان و مردان به ميزبانى شهر «ووشى» در چين برگزار شد 
كه از هفت ملى پوش ايران تنها يك مدال برنز به دست آمد.

مســابقات  در اوزان منفــى 58 كيلوگرم مــردان و منفى 
57كيلوگرم زنان پيگيرى شد كه فرزان عاشورزاده و ابراهيم 
صفرى در وزن 58- كيلوگــرم به عنوان آخرين نمايندگان 
ايران در بخش انفرادى رو در روى حريفانشان قرار گرفتند 
كه «عاشورزاده» در گام نخست و «صفرى» در دومين مبارزه 
نتيجه را به رقباى خود واگذار كرده و از گردونه رقابت ها كنار 
رفتند. سجاد  مردانى تكواندوكار ســنگين وزن ايران تنها 

مدال برنز ايران را كسب كرد.
* بى باك  مى رود؟

با اينكه تكواندوى ايران تا قبــل از المپيك 2016 روزهاى 
خوشى را ســپرى مى كرد؛ در يكى،  2 ســال اخير به هيچ 
عنوان نتوانســته نتايجى درخور شان نام خود در مسابقات 
بين المللى كسب كند. ناكامى هاى متوالى با سرمربيگرى 
مهدى بى بــاك ادامه دارد و آخرين رقابت هم گرنداســلم 
چين بود كه   با ناكامى 2 نماينده ديگر ايران به پايان رسيد.

 فرهاديان مدير تيم هاى ملى تكواندو احتمال تغييرات در 
كادرفنى را به دليل كسب نتايج ضعيف تاييد كرد.

وى  گفت:  همانطور كه مى دانيد قبل از اين هم صحبت هايى 
پيرامون تغيير كادرفنى شده بود. به هر حال بايد بررسى هاى 
الزم صورت بگيرد. فقط يك مسابقه خاص مدنظر ما نيست 
و كار يك مربى در طول دوران حضورش مورد بررسى قرار 
مى گيرد تا مشخص شود كه او توانسته موفق باشد يا خير. 
يك سال است كه شوراى فنى فدراسيون تكواندو تشكيل 
شده و مامور بررسى عملكرد تيم هاى ملى است. در اين شورا 
كارشناسان بزرگ تكواندو حضور دارند و نظرات خود را به 
كميته فنى ابالغ مى كنند. فرهاديان گفت:  بعد از بازگشت 
تيم ملى از مســابقات گرنداســلم، شــوراى فنى با حضور 
سرمربى تيم ملى و اعضاى كادرفنى تشكيل جلسه مى دهد. 
بايد نتايج اخير تيم ملى تحليل شود و قرار به تغييرى باشد، 
در آن جلسه تصميم گيرى خواهد شد. البته تصميم گيرى 
اصلى را كميته فنى بعد از دريافت نظرات اعضاى شــوراى 

فنى انجام خواهد داد.

*دفاع سرمربى تيم ملى
اين در حالى است كه مهدى بى باك، سرمربى تيم ملى تكواندو 
درخصوص علت نتايج ضعيف بعضى از ورزشكاران اظهار كرد: ما 
نمى توانيم بگوئيم كه چون قهرمان جهان در سال 2015 بوديم؛ 
هميشه بايد اين قهرمانى حفظ شود بدون اينكه سرمايه گذارى 
و برنامه ريزى كنيم كه دوباره اين اتفاق تكرار شــود. در حال 
حاضر تكواندو در سطح دنيا با يكى و دو سال پيش فرق كرده و 
نحوه مبارزه و داورى متفاوت شده است. ما نسبت به داشته ها 
و نســبت به مدت زمانى كه تيم را تحويل گرفتيم؛ پيشرفت  
كرده ايم. متوسط سنى تيم ملى ما 20 سال است و هر پوست 

اندازى و هر پشتوانه سازى تبعاتى دارد. 

مسابقات پرش با اسب هيئت سواركاري
«ويراسب»  20 شد

ورزش: بيستمين دوره از مسابقات پرش با اسب هيئت سواركاري 
خراسان رضوي در باشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد كه در پايان 

نتايج زير بدست آمد: 
در رده E: حامد مرتضايي با اسب فنسي از باشگاه ارشاد مسير مسابقه 

را بدون خطا طي كرد.
در رده D۱: فرمين خوشندي با اسب كشمير از باشگاه ويراسب اول شد
حامد مرتضايي و حانيه نيكويي از باشگاه ارشاد  دوم و سوم شدند .

در رده Ride & Drive: تيــم  كامبيز وجدانــي و ميالد رنجبر از 
باشگاه فردوسي اول شد. تيم علي قياسي و حميد لقماني از باشگاه 
سوران دوم شد و تيم فرمين خوشــندي و مقداد عسگري از باشگاه 

ويراسب سوم شد.

هندبال قهرمانى آسيا - كره جنوبى 
صعود تيم ملى هندبال 

به عنوان صدرنشين
ورزش: تيم ملى هندبال مردان ايران با برترى برابر تيم ژاپن به عنوان 
صدرنشين گروه خود به مرحله بعدى مسابقات قهرمانى آسيا صعود 
كرد. هجدهمين دوره رقابتهاى هندبال قهرمانى مردان آسيا از 28 
دى ماه با حضور 14 تيم در چهار گروه در ســوآن كره جنوبى آغاز 
شده است. تيم ايران در دور مقدماتى در گروه اول در كنار تيم هاى 
ازبكستان و ژاپن قرار گرفت. هندباليســت هاى كشورمان ظهر روز 
شــنبه 30 دى ماه به وقت ايران در دومين ديدار خود در اين مرحله 
به مصاف تيم ملى ژاپن رفتند و در نهايت بــا نتيجه 37 بر 32 برابر 
تيم ژاپن پيروز شــدند. به اين ترتيب و در پايان مرحله گروهى، تيم 
هندبال كشورمان با كسب دو برد برابر تيم ازبكستان و ژاپن در گروه 
اول صدرنشين شد و به مرحله بعدى راه يافت.  تيم هاى سوم و چهارم 
گروه هاى مرحله مقدماتى نيز در جدول ديگرى براى كسب عناوين 

نهم تا چهاردهم به رقابت خواهند پرداخت.

لژيونر هندبال به تيم آلمانى پيوست
ورزش: پويا نوروزى نژاد، لژيونر هندبال ايــران براى فصل بعد با يك 
تيم آلمانى قرار داد بســت. پويا نوروزى نژاد كه در اين فصل براى تيم 
كادتن شافهازن سوييس به ميدان رفت براى فصل 2019- 2018  با 
تيم گوِمرش باخ آلمان (Gummersbach) قرارداد بست و در فصل 
آينده در ليگ بوندسليگا به ميدان خواهد رفت. تيم گوِمرش باخ با قرار 
دادن تصوير نوروزى نژاد از حضور اين لژيونر هندبال در تيمش خبر داد..

خبر

يكشنبه 1 بهمن  هفته 19 بوندسليگا آلمان
 بايرن مونيخ - وردربرمن

 ساعت: 18:00 زنده از شبكه ورزش
يكشنبه 1 بهمن هفته 20 الليگا اسپانيا

 رئال مادريد - الكرونيا
 ساعت: 18:45 زنده از شبكه سه

يكشنبه 1 بهمن هفته 20 الليگا اسپانيا
 بتيس - بارسلونا

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

اسپانيا - الليگا
 ختافه 2 -  2 بيلبائو

اسپانيا - جام حذفى
 لگانس 0 - 1 رئال مادريد

آلمان - بوندسليگا
 هرتابرلين 1 - 1 دورتموند

فرانسه - لوشامپيونا
 كان 0 - 2 مارسى

هلند - ارديويسه
 اوترخت 1 - 1 آلكمار

ميز نتايج

ورزش در سيما
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رقابت هاى بين المللى 
كشتى جام تختى 

قهرمان كوبايى جهان و المپيك به 
ايران مى آيد

مهر: تيم ســه نفره كشــتى فرنگى كوبا براى حضور در رقابت هاى بين المللى 
جام تختى به ايران خواهد آمد.  ســى و هشــتمين دوره رقابت هاى بين المللى 
كشتى فرنگى جام تختى روزهاى 5 و 6 بهمن ماه در شهر ماهشهر استان خوزستان 
برگزار مى شود. تيم كوبا نيز با سه كشتى گير در اين رقابت ها شركت مى كند كه 
«اســماعيل بوررو» قهرمان المپيك 2016 ريو و قهرمان جهان در سال 2015 

نيز در تركيب اين تيم حضور خواهد داشت. تركيب تيم كوبا در  جام تختى 
به شرح زير است:

60 كيلوگرم: اسماعيل بوررو مولينا (قهرمان جهان و المپيك)
77 كيلوگرم: لوئيس انريكه گوتيرز
82 كيلوگرم: آنتونيو دوران

برنامه هاى مفصل سرمربى 
جديد تيم ملى كشتى فرنگى اميد

ايسنا: سرمربى جديد تيم ملى كشتى فرنگى زير 23 سال ايران گفت: 
بيشترين تعامل و همكارى را در جهت رشد كشتى فرنگى با كادر فنى بزرگساالن 

و شوراى فنى خواهيم داشت. جمشيد خيرآبادى گفت:با توجه به تغييرات مديريتى 
و فنى مثبت در تيم هاى ملى كشتى فرنگى و انتخاب احد پازاج يكى از بزرگان و اخالق 
مدارترين مربيان ايران به عنوان مدير تيم ملى، زمانى كه با پيشنهاد وى براى قبول اين 
سمت مواجه شدم در نهايت با توجه به فضاى موجود در كشتى فرنگى به اين نتيجه 
رسيدم كه مى توانم به كشتى فرنگى كشورم كمك كنم. وى گفت: با توجه به اهميت 

اين رده سنى و لزوم پشتوانه ســازى براى تيم ملى بزرگساالن، برنامه مفصلى 
براى تيم ملى زير 23 سال تدارك ديده ام كه اميدوارم بتوانيم اين برنامه را با 

همدلى و همكارى پيش ببريم. من هر كجا كه رفتم سعى كردم برنامه 
محور باشم . سعى در ســاختن يك تيم ملى قوى و آينده دار 

خواهيم داشت.

دعوت تيم ملى واليبال 
ايران به جام واگنر

ورزش: تيم ملى واليبال ايران براى ســومين بار به جام واگنر لهستان 
دعوت شد.  مسابقات واليبال «هوبرت جرزى واگنر» لهستان از سال 2003 

هر ساله از سوى بنياد هوبرت واگنر در اين كشور و با حضور چهار تيم مطرح و 
صاحب نام واليبال جهان برگزار مى شود.

  فدراسيون واليبال لهستان با ارسال نامه اى از تيم ملى واليبال ايران براى شركت در 
شانزدهمين دوره اين رقابت ها كه از دوم تا چهارم شهريور ماه 97 در شهر كراكوف 

برگزار مى شود، دعوت كرد.
 كراكوف دومين شهر بزرگ بعد از ورشو و يكى از بزرگ ترين و قديمى ترين 

شهرهاى لهستان است كه در جنوب اين كشور قرار دارد و تا سال 1609 
پايتخت لهستان بود.

 تيم ملى واليبال ايران در سال هاى 2012 و 2015 در اين 
رقابت ها شــركت كرد كه در هر دو دوره به مقام 

چهارم دست يافت.
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امين غالم نژاد: موضوع انتقال نيمار به رئال مادريد حاال 
بيش از هر زمان ديگرى پيچيده تر به نظر مى رسد. از زمانى 
كه مالكان قطرى رياست باشگاه پارى سن ژرمن را برعهده 
گرفته اند، مذاكرات نقل وانتقاالتى با اين تيم با چالش هاى 
فراوانى روبرو بوده ولى از ســوى ديگر هيچ باشگاه ديگرى 

توان دراختيار گرفتن ستاره سابق بارسلونا را ندارد.
 با وجود 222 ميليون يوروى پرداخت شده براى انتقال او به 
پى اس جى و دستمزد 35 ميليون يورويى نيمار درهرفصل، 
مهاجم برزيلى در اولين سال حضورش در ليگ 1 چندان 
احساس رضايت نمى كند و رئال با استفاده از اين شرايط، 
فرصت را براى مذاكره با او غنيمت دانســته است. نيمار از 
چهارشنبه گذشته و با اينكه چهارگل درآخرين بازى پى 
اس جى به ثمررســاند، به دليل اينكه به كاوانى اجازه نداد 
با زدن ضربه پنالتى ركورد بهترين گلزن تاريخ باشگاه را به 
نام خود ثبت كند، با انتقادهاى زيادى روبرو شــد. گروهى 
معتقدند كه نيمار دلش  مى خواهــد به رقابت هاى الليگا 
برگردد و با توجه به شرايط اين فصل رونالدو دررئال و تمايل 
پى اس جى به جذب او، احتمال اينكه مالكان قطرى براى 
خريد مهاجم پرتغالى پيشنهادى ارائه دهند هم بعيد نيست. 

اين نخستين بارى نيســت كه فلورنتينو پرس براى خريد 
نيمار اقدام  مى كند. او پيشتر 2 بار ديگر هم براى انتقال او 
به مادريد تالش كرده بود. اگرچه پرس مى داند كه سومين 
دورخيز او با موانع زيادى از نظر مالى روبرو خواهد شــد. 
ورود نيمار به مادريد مى تواند تحول بزرگى در رئال ايجاد  
كند. صرفنظر از ارزش هاى باالى او در زمين، از نظر تجارى 
هم رئال سود كالنى از اين انتقال خواهد برد. دراين شرايط 
رونالدو هم شــايد بتواند پايتخت اســپانيا را به سوى يك 
مقصد جديد ترك كند. به خصوص كه مورينيو بعد از جذب 
سانچس از آرســنال، قيد خريد كريس و حتى بيل را زده 
و انتقال احتمالى رونالدو به اولدترافورد منتفى اســت. اما 
مشكل اصلى اينجاست كه پى اس جى همواره سعى كرده 
ازستاره هايش حمايت كند و نمى خواهد نام بازيكنانش هر 
روز در بين اخبار شايعاتى نقل وانتقاالت به چشم بخورند. 
تيم فرانسوى نيمار را چهره اصلى باشگاه در سالى مى داند 
كه مى تواند به پيشروى بيشتر اين تيم در ليگ قهرمانان 
منجر شود و شايد به همين دليل مالكان قطرى پى اس جى 
حتى حاضرنشوند پيشنهاد احتمالى رئال براى خريد نيمار 

را مدنظر قرار دهند. 

دانيال صدقى: دوئل امشــب اينتر و رم بعــد از تعطيلى دو 
هفته اى ميان فصل رقابت هاى ليــگ ايتاليا، بيش از هرچيز 

براى دراختيار گرفتن 
سهميه ليگ قهرمانان 
فصل آينــده اهميت 
دارد. اين در حالى است 
در بــازى دور رفت دو 
تيم، نبــرد نراتزورى و 
جلوروسى بازى بزرگ 
ليگ به شمار مى رفت 
و هر دو تيــم با مربيان 
جديد و جاه طلب خود 
ســروصداى زيــادى 
پيش از شروع مسابقه 

راه انداخته بودند. اينتر در روزهاى اخير رافينيا را از بارسلونا 
به ميالن آورده و در حال حاضر اســپالتى شرايطى به مراتب 
بهتر از دى فرانچســكو دارد. رم تا ماه دسامبر در بين مدعيان 
قهرمانى حضور داشــت ولى حاال ممكن است در همين بازار 
ژانويه بهترين بازيكنان خود را از دســت بدهد. اما اينتر و رم 

امشب در جوزپه مه آتزا به دوئل ايكاردى و ژكو در خط حمله 
دو تيم هم خالصه مى شــود. رم يكى از قربانيان هميشــگى 
مهاجم آرژانتينى اينتر 
بــوده اســت. مهاجم 
آرژانتينــى در 9 بازى 
مقابل جلوروسى 5 بار 
دروازه ايــن تيم را فرو 
ريخته كه 2 گل آن در 
بازى رفت در المپيك 
به ثمر رساند. ژكو هم 
در اوج شــايعات بازار 
نقــل وانتقــاالت بايد 
موتور گلزنــى خود را 
روشن كند. آقاى گل 
فصل گذشــته ليگ خيلى پايين تراز حد انتظار ظاهر شده و 
همچون ايكاردى شروع خوبى در اين فصل داشته و در هفت 
هفته ابتدايى هفت گل به ثمر رسانده بود. اما مهاجم بوسنيايى 
در 13 بازى اخير جلوروســى تنها 2 گل دركارنامه داشته كه 

بيالن بسيار ضعيفى محسوب مى شود.  

انتقال رونالدو به يونايتد منتفى است
نيمار، رئال: معامله غيرممكن!

دوئل ايكاردى، ژكو براى بازگشت به گل
رويارويى اينتر و رم در سن سيرو

اختالفات هادى ساعى و سيدمحمد پوالدگر در ماههاى اخير و قبل از انتخابات فدراسيون تكواندو به اوج 
رسيده بود. با اين حال در چند روز اخير اخبارى مبنى بر نشست مشترك هادى ساعى و پوالدگر به گوش 
رسيد. به نظر مى رسد رئيس فدراسيون در دوره جديد تصميم گرفته حتى با مخالفان خود صلح كند و 
اين اتفاق در هفته هاى اخير با نشستى كه پوالدگر با مرتضى كريمى، سرمربى سابق تيم ملى برگزار كرد 
هم مشخص بود. حاال به نظر مى رسد پوالدگر و ساعى كه تا همين چند روز پيش مخالفان بزرگى براى هم 
محسوب مى شدند و مصاحبه هاى تندى عليه يكديگر انجام مى دادند، در آستانه يك همكارى مشترك 
قرار گرفته اند. بايد ديد فدراسيون تكواندو چه پستى براى ساعى در نظر مى گيرد . آيا ساعى در راس هرم 

تيم ملى قرار خواهد گرفت؟ 

zoom
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کوتاه و خواندنی

فرهنگ و هنر: دوازدهمین جشــنواره بین المللی شعر فجر ضمن رونمایی از 
پوستر این دوره، فراخوان دریافت آثار خود را نیز منتشر کرد. در این دوره آثاری 
که در سال ۱۳۹۵ به زبان فارسی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر 
شده  باشند، درگروه های شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و درباره شعر مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. آثار باید تألیفی و به زبان فارســی باشــد و مجموعه های 
مشترک و گزیده آثار داوری نمی شــوند. آخرین مهلت ارسال اثر به دبیرخانه، 

دوشنبه ۱۵بهمن۹۶ است.

دوازدهمین جشنواره شعر فجر فراخوان داد

فارس: سیدعلی اصغر موسوی طراح و سازنده کشتی مطال که آیات قرآن روی 
آن نقش بسته است، گفت: جنس کشتی از چوب و ورق های برنج و برنز است و 
برای این که ورق های برنجی و برنزی رنگش یک دست شده و به مرور زمان سیاه 
نشود، با آب طال روکشی بر روی آن انجام دادیم که درمجموع حدود ۱40 گرم 
طال برای این کار استفاده شــد. وی افزود: برای ساخت این کشتی مطال حدود 
40 میلیون تومان هزینه شده که همه این پول را خودم از اموال خودم پرداخت 

کرده ام و هیچ کمک دولتی و مردمی در این راستا دریافت نکرده ام.

برای کشتی مطال چقدر هزینه شد؟

فارس: منوچهر پور احمد تهیه کننده و کارگردان تلویزیون بامداد دیروز بر اثر 
سکته قلبی درگذشت و قرار است پیکر وی در نجف آباد اصفهان به خاک سپرده 
شــود. او برادر کیومرث پوراحمد، کارگردان شــناخته شده سینما و تلویزیون 
بود که در ســال های گذشــته خودش هم در حوزه کارگردانی و تهیه کنندگی 
تلویزیون فعالیت داشــت. آخرین »ستاره شب« از جمله سریال هایی است که 
2۳ سال قبل توسط منوچهر پوراحمد کارگردانی شد و روی آنتن رفت. داوود 

رشیدی، هما روستا و اکبر عبدی از جمله بازیگران این سریال بودند.

»منوچهر پوراحمد« دار فانی را وداع گفت

مسئوالن جشنواره از حرف خود برگشتند

برج میالد میزبان مراسم افتتاحیه »فجر« می شود

 فرهنگ و هنر/ صباکریمی   درحالی که کمتر از دو هفته دیگر جشــنواره سی وششم کار خود را آغاز 
می کند، اما هنوز هم خبرهای ضدونقیضی از گوشه وکنار شنیده می شود. شاید بتوان یکی از دالیل این اتفاق 
را در تغییر برنامه های اجرایی جشــنواره دانست که بارزترین آن برپایی یا عدم برپایی مراسم افتتاحیه بود. 
سابق بر این برای کاهش هزینه های رایج در این گونه مراسم، قرار بر عدم برگزاری مراسم افتتاحیه بود، اما داروغه زاده دبیر 
جشنواره در برنامه شب های شفاهی این گونه عنوان کرد که در ابتدا قرار بود افتتاحیه را حذف کنیم اما ممکن است با این 
نگاه و با حذف افتتاحیه، باعث کمرنگ شدن آیین های جشنواره در جشن انقالب شویم و بنابراین مراسم افتتاحیه برگزار 
خواهد شد. بر این اساس طی آخرین خبرها مراسم افتتاحیه و اختتامیه این رویداد سینمایی در برج میالد برگزار می شود. 
از سویی دیگر هنوز هم اخبار مختلفی مبنی بر بازگشت اهالی رسانه به برج میالد شنیده می شود، درحالی که دبیر جشنواره 
این ادعا را رد کرده است اما به نظر می آید مشکالت بالقوه ای که به دلیل شرایط پردیس ملت ایجاد شده، همچون مسیرهای 

پرترافیک، نبود پارکینگ مناسب و کافی، کمبود ظرفیت صندلی و امکانات رفاهی از چشم کسی دور نمانده است.
خبر دیگر این که امسال برخالف سال گذشته، خرید اینترنتی بلیت های جشنواره بسیار خوب بوده و در دو ساعت اولیه 
تقریباً ۹0 درصد از بلیت های جشنواره در سالن های فرهنگ، آزادی، کوروش، چارسو و... به فروش رفته است، ضمن این که 
استقبال مردم از فروش اینترنتی قابل توجه بوده و عالقه مندان بدون مشکل توانسته اند بلیت های خود را تهیه کنند.  اما 
این نکته هم قابل توجه است که برای برخی از میهمانان جشنواره، سایت ها از 28 دی ماه باز شده بود و آن ها پیش از موعد 
بلیت های خود را تهیه کرده بودند که به گفته مدیر سایت سینماتیکت، این اتفاق مشکلی برای خرید مردم به وجود نیاورده 

و سایت خریداری این افراد جدا از مردم عادی است و آن ها از یک سایت دیگر خریداری کرده اند.

تا جشنواره

خرده روایت ها

خطر تحریف داستان پیامبران 
توسط روشنفکرنمایان

 کامران پارسی نژاد  
باید به این مســئله مهم توّجه داشــت که تمامی داستان های نقل شده 
پیامبران در طول تاریخ بشــر به صورت مکتوب و از طریق کتب آسمانی 

جمع آوری نشده است و این داستان ها زبان به زبان نقل شده اند.
چه بسا داستان حضرت آدم و حوا، بیرون راندن آنان از بهشت و اغفال شان 
توسط ماری که درکنار درختی چمبره زده است و از آن باال می رود، خیلی 
پیش از تمّدن سوم، توّسط پیامبران مختلف نقل شده و به تمّدن های ملل 
مختلف رســوخ کرده باشد. اصوالً هر داستان مهم و اعجاب انگیز پیامبران 
چون ماجرای هابیل و قابیل، توفان نوح، ماجرای قوم ثمود، ماجرای حضرت 
یونس و خضر و... تأثیر زیادی در زندگی انسان داشته و علت ماندگاری این 
داستان ها، میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن ها بر سطوح مختلف جامعه 
است. بر این اساس داســتان زندگی پیامبران، تجارب بشری، افسانه ها و 
رویدادهای مهمی که بشر در گذر زمان با آن ها درگیر است در هم تلفیق 
می شوند و در شکل گیری آینده بشری نقش آفرینی می کنند. لذا بررسی 
دقیق و موشکافانه زندگی پیامبران درکنار واکاوی تمّدن ها، ادیان و باورهای 

مردم در طول تاریخ، کاری مهم و ارزشمند است.
تعداد معدودی از کتب الهی که داستان پیامبران را نقل می کنند و به صورت 
مکتوب به دســت مردم رسیده اند، در گذر زمان تحریف شده اند و روایتگر 
دقیق زندگی پیامبران نیستند. در اینجاست که معجزۀ قرآن کریم به عنوان 
تنها کتاب آسمانی که از خطر تحریف و دست خوردگی در امان مانده است 
مشــّخص می گردد. انسان همواره در فهم معجزات پیامبران و رویدادهای 
فراحسی که بیان گر قدرت و توانمندی خدای متعال است، وامانده و درصدد 
تفســیر رویدادهای فوق از منظر مادی و جسمانی خود است. بسیاری از 
انسان ها که خود شاهد معجزات عظیم پیامبران بودند، بازهم به راه راست 
هدایت نشدند. پس جای تعّجب نیست اگر انسان غرض ورز امروزی بخواهد 
به تلفیق داستان های پیامبران با افسانه ها و حکایات خلق شده توّسط بشر 
بپردازد و به نوعی بخواهد ظهور پیامبران را افسانه ای بیش نداند. متأسفانه 
در ایــران نیز برخی برآن اند تا عامل پیدایش طرح داســتان های قرآنی را 
افسانه ها و اسطوره ها معرفی کنند. به طور مثال یکی از کارگردانان سینمای 
ایران که مدت هاســت در عرصه سینما فعال نیست، ظاهراً مطالعاتی هم 
در زمینۀ اســاطیر ایرانی داشــته اســت و چنین اّدعا می کند که به طور 
مثال رنگ ســبز پیش از ورود اســالم به ایران در میان ایرانیان عزیز بوده 
است و آن ها بر ســر مزارع خود، پرچم سبز آویزان می کردند تا محصول 
خوبی به دســت آورند. طبق نظر او، بعد از ورود اســالم به ایران، ایرانیان 
بــرای حفظ و نگهداری این رنگ که بــرای آن ها برکت و حاصلخیزی را 
به همراه داشته، بر آن شدند تا رنگ مذکور را به پیامبر اکرم)ص( و خاندان 
پاکش نســبت بدهند. این کارگردان همچنین با توصیف و درشت نمایی 
الهۀ ایرانی)آناهیتا( که نماد عشــق، محّبت و پاکدامنی اســت، قصد دارد 
تا چهره حضرت فاطمه)س( را خدشــه دار کند و این گونه وانمود کند که 
برای حفظ این الهه و نمادهایی که با خود به همراه داشــته، ایرانیان بر آن 
شدند تا خصوصیات و ویژگی هایش را به یکی از درخشنده ترین چهره های 
دنیای اسالم منتقل سازند تا بدین ترتیب آن الهه خیالی را زنده نگاه دارند. 
درخصوص کلّیۀ مسائل مطرح شده جا دارد محّققان و پژوهشگران معتقد، 
به بررســی عمیق داستان های کتب آسمانی و سایر داستان های نقل شده 
توّســط انسان بپردازند، تفاوت های آن ها را مشخص سازند و به ریشه یابی 

داستان هایی که از داستان های الهی الهام گرفته اند بپردازند.

همراه با دلیران تنگستان
فرهنگ و هنر: اگر به آگاهی 
از وقایع تاریخی و تجربه یک 
انگیــز در ژانر  بازی هیجان 
عالقه مندیــد؛  تیرانــدازی، 
پیشــنهاد امروز ما به شــما 
بازی رایانــه ای »فریاد آزادی 
تنگستان« اســت. این بازی 

ایرانی در ســبک اول شخص تیراندازی، برداشتی آزاد از مبارزات دهه اول 
و دوم قرن نوزدهم در جنوب ایران است. در این دوران نیروهای انگلیسی 
جنوب ایران را به تصرف درآورده بودند و دلیران تنگستان برای آزادی خاک 
ایران مبارزه می کردند. این بازی با بهره گیری از تکنیک های روز دنیا، قابل 

رقابت با نمونه های خارجی مشابه است.
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 فرهنگ و هنر/ تکتم بهاردوست   حسین فرهنگ و هنر
نمازی با »آپاندیس« اولین تجربه ســاخت فیلم 
ســینمایی بلند را تجربه کرده است؛ فیلمی که 
به گفتــه خودش طــرح فیلم نامه را از شــب تا 
صبح نوشته است. »آپاندیس« فیلمی  است که 
محرومیت های طبقه کارگر، فقر و ناتوانی اش را از 
پرداخت هزینه بیمارستان نشان می دهد. در ادامه 
گفت وگوی ما با نمازی را که این روزها مشــغول 

ساخت سریال » بازگشت« است می خوانید.

 از ایده شکل گیری فیلم نامه بگویید.
من فیلم نامه ای داشــتم به نــام »حرف های در 
گوشــی« که خیلی وقت پیش پروانه ســاخت 
گرفته بود ولی ســاخته نشد. چندروز مانده بود 
به فیلم برداری و من هم فیلم نامه ای در دســت 
نداشتم. در همین بین روزی برای عیادت از یکی 
از اقوام به بیمارستان رفته بودم. مأمور بیمه ای را 
دیدم که آمده بود و دفترچه بیمه بیماری را چک 
می کرد و می گفت که دفترچه به آن شخص تعلق 
ندارد و... باالخره با کلی سند و مدرک قانع شد و 
داستان تمام شد. ولی من از آنجایی که خیلی به 
اتفاقات اطرافم دقت دارم و قوه تخیلم هم خیلی 
قوی اســت با خودم گفتم حاال اگر این دفترچه 
واقعاً مال این آدم نبود چه می شــد و کلی سؤال 

دیگر...
تا رسیدن به خانه با این موضوع درگیر بودم و بعد 
هم طرح فیلم نامه را با این که تقریباً مطمئن بودم 
مجوز ساخت داده نخواهد شد نوشتم، ولی دو روز 
بعد و دقیقاً برخالف انتظارم پروانه ساخت گرفت 

و برخالف میلم فیلم ساخته شد.

 با توجه به موضوع فیلم نامه، اشرافی هم 
روی مبحث بیمه داشتید؟

نه، فقط نوشــتم، ولی بعداً با یکی دو نفر که به 
مســائل بیمه و پزشکی اشراف داشتند صحبت 
کردم و کلــی از گاف های فیلم نامــه را گرفتم 
و زمانــی هم که فیلم در جمعی از پزشــکان و 
دســت اندرکاران بیمه نمایش داده شــد، کسی 

به لحاظ فنی از کار ایرادی نگرفت.

 کارگردانانی که تجربه فیلم کوتاه دارند 
خیلی حساب شده عمل می کنند.

بله، چون فیلم کوتاه به اجبار امکانی را به شــما 
می دهد که همه موارد و مسئولیت را خودتان بر 
دوش بگیرید. یعنی زمانی که شــما کار می کنید 
باید حواســتان به فیلم نامه، بــه کارگردانی، به 
حس وحال، به دکوپاژ، به موارد فنی و... باشد که با 
مشکلی برخورد نکنید. همه این موارد تو را این قدر 
به کار مشرف می کند که زمانی که وارد فیلم بلند 
می شوی و وظایف بین همه تقسیم می شود و باری 
از روی دوش تو برداشــته می شود هم همچنان 
حواست به همه آن موارد هست. این هاست که به 
کار کیفیت می دهد و این همه اش مربوط به وارد 
شدن تجربه ای است که کارگردان از فیلم کوتاه 
برای ساخت فیلم بلند با خود می آورد. فیلم کوتاه 

کارگردان را پخته می کند.

 چگونه به درام در »آپاندیس«رسیدید؟
من از نوجوانی به قصه نویســی عالقه مند بودم. 
حتی انشــایم در مدرسه هم با همه فرق داشت 
تــا این که ایــن قضیه ادامه پیدا کــرد. من آدم 

خیال پردازی هستم. 
هر اتفاقی را که در اطرافم می افتاد می توانستم از 
جوانب دیگری به آن نگاه کنم. در ادامه به رمان 

خواندن اعتیاد پیدا کردم و همین بیشتر به من 
کمک کرد.

زمانی که بزرگ تر شدم شروع کردم به معکوس 
کردن فیلمنامه هــای موفق. یعنی فیلم موفقی 
را کــه می دیــدم، فیلم نامه اش را بــرای خودم 
می نوشــتم، بعد می آمدم شخصیت های خودم 
را جایگزین شــخصیت های فیلــم می کردم و 
دیالوگ هایشان را تغییر می دادم و... و این تمرین 
خیلی خوبی برای من بــود و تا همین االن هم 
هر فیلم نامه ای که نوشتم عموماً خاستگاهشان 
اتفاقاتی بــوده که برای خودم یا اطرافیانم افتاده 
است و چیزی هم که این میان برایم مهم است 
این اســت که فیلم نامه ای که می نویسم تا چه 
اندازه می تواند مخاطب را درگیر کند و هر چند 
دقیقه یک بار شوکی به مخاطب وارد کنم. البته 

باید زبان نمکینی داشته باشد.

 شما برخالف خیلی از فیلم اولی ها خیلی 
بی سروصدا وارد دنیای فیلم بلند شدید.

چون معتقدم باید چیزی را که برای فیلم و درام 
نیاز است انجام داد. میانه ای با انجام اضافه کاری 

ندارم. از ابتدا هم اصالً به دنبال سروصدا نبوده ام.

 چرا برای فیلم اول از بازیگران چهره تری 
استفاده نکردید؟

چون نمی خواســتم مخاطــب ذهنیت خاصی 
درمورد شــخصیت های من داشته باشد، منتها 
مؤلفه های سینمای ما برای فروش موارد دیگری 
اســت. این فیلــم خیلی کم خرج بــود و حتی 
هزینــه اش را چندبرابر خودش قبــل از اکران 
برگرداند و خیلی بیشتر از آنچه که می خواستم 
دیده شد و من از نتیجه کار راضی هستم. ضمن 
این که فیلم برای مــن در بین همکارانم جایگاه 

خوبی ایجاد کرد.

 یعنی از قبل بــه توانایی بازیگران فکر 
نکرده بودید؟

مــن برای فیلم نامــه »حرف های در گوشــی« 
یک ســری از بازیگــران را انتخاب کــرده بودم 
و شــخصیت آن هــا را با قصه دیگــری به این 
فیلم نامه وارد کردم و خیلی روی این که چه کسی 
می خواهد این نقش را بازی کند فکر نکرده بودم.

 فیلم ریتم تنــدی دارد. دقیقاً به همین 
علت می توانستید از تدوینی که برش های 
بیشتری دارد استفاده کنید. ظاهراً خیلی 

حساب شده عمل کرده اید.
مــن هیچ پالن اضافی نگرفتــم و تدوین گر هم 
باید الجرم از همان چیزی که در دســت داشت 
استفاده می کرد. تمایلی نداشتم خیلی پالن هایم 
را ُخرد کنم و سعی کردم که با حرکت دوربین و 
میزانسن کار کنم. این شیوه مورد عالقه من است. 
دوربین من باید در این کار شاهد اتفاقات می بود. 
شاید اگر می خواستم از پالن های ُخرد تر استفاده 
کنم، دســت من به عنوان کارگردان رو می شد و 

همه این ها کامالً عمدی اتفاق افتاده است.

پیشنهاد امروز

با حسین نمازی کارگردان فیلم سینمایی »آپاندیس«

بازبانینمکین،شوکواردمیکنم

ِ

مــن از نوجوانی به قصه نویســی 
عالقه مند بودم، حتی انشایم در 
مدرسه هم با همه فرق داشت تا 
این که این قضیه ادامه پیدا کرد

آنچه می خوانید
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