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مسئوالن در حق من لطفى نكردند

عبدولى:براى تيم ملى
 كالس نمى گذارم 

منصوريان نامه فسخ گرفت
11سپاهان جدى شد؟

11

خط خبر 

سقوط اتوبوس به دره جان 13 
كلمبيايى را گرفت

رويترز: رســانه هاى محلى در كلمبيا از سقوط يك 
دستگاه اتوبوس به دره  و كشته شدن دست كم 13 تن 
خبر دادند. بنابر اعالم مقامات محلى يك شــنبه بر اثر 
وقوع رانش زمين يك دستگاه اتوبوس در جنوب غرب 

كلمبيا داخل دره اى سقوط كرد.
در اين حادثه كه در منطقه اى كوهستانى در نزديكى 

مرز اكوادور اتفاق افتاد دست كم 13 تن كشته شدند.

كالهبردارى با شگرد  
ايجاد حاملگى كاذب در گينه

وستى: زنى در گينه به جرم كالهبردارى در متقاعد 
كردن زنانى كه به دنبال باردارى و مادر شــدن بودند، 

بازداشت شد.
اين شــياد با معرفى خود به عنوان پزشك طب سنتى 
موادى را به مراجعه كنندگان مى داد تا شكم آنان متورم 
شــود و مراجعه كنندگان تصور مى كردنــد كه باردار 
شده اند، اين زنان نيز تا نه ماه در انتظار تولد فرزند خود 
بودند و اين دروغ را باور مى كردند. اين كالهبردار براى 
كار خود از هر بيمار 33 دالر مى گرفت كه معادل نيمى 
از حقوق يك كارمند در اين كشور فقير آفريقايى است.
به گفته پليس گينه اين زن هزاران دالر با اســتفاده از 
اين شگرد درآمد داشته است.ســرانجام در 16 ژانويه 
بيش از 200 زن كه طعمه اين كالهبردارى شده بودند 
با مراجعه به پليس خواهان دستگيرى اين زن شدند.
پيش بينى شــده بيش از 700 زن بين 17 تا 45 ساله 

گرفتار اين شيوه كالهبردارى شده اند.

تصادف دو كشتى در درياى 
چين7 قربانى گرفت 

شين هوا: در پى 
حادثه برخــورد دو 
كشتى ماهيگيرى و 
تداركاتى با يكديگر 
نزديك هنگ كنگ 
چين هفــت نفر از 
سرنشــينان اين دو 
كشتى ناپديد شدند. 

خبرگزارى شــين هوا بــه نقل از مقامــات نظارت 
دريايى هنگ كنگ اعــالم كرد، در پــى وقوع اين 
حادثه كه در درياى چيــن و 96 كيلومترى جنوب 
شرق هنگ كنگ روى داد كشــتى ماهيگيرى غرق 
شد.براســاس اظهارات مســئوالن مركز همكارى 
نجات دريايى هنگ كنگ، گروه امداد و نجات پس از 
دريافت پيام كمك و اعزام به منطقه موفق شد يكى 
از سرنشينان كشــتى ها را از سطح دريا نجات دهد، 
اما هنوز هفت نفر از آنان ناپديد هســتند. گروه هاى 
امداد و نجات و گشت دريايى هنگ كنگ همچنان 
به عمليات شناسايى براى به دست آوردن اطالعاتى 

از وضعيت افراد ناپديد شده ادامه مى دهند.

مرگ مشكوك مرد سالخورده در منزل وياليى
خط قرمز:  يك مرد ســالخورده به طرز مشكوكى درمنزل وياليى اش در 
مشهد جان ســپرد.گزارش خبرنگار ما به نقل از مديرعامل سازمان آتش 
نشانى مشهد حاكى است: شامگاه يكشــنبه حادثه محبوس شدن مردى 
ســالخورده در منزل وياليى اش در خيابان فدائيان اسالم مشهد به ستاد 
فرماندهى اين ســازمان اعالم شد.آتشپاد حســن جعفرى گفت: با ورود 
مأموران آتش نشانى به داخل منزل، جسم بى جان مرد سالخورده اى در 

اين منزل مشاهده شد كه دچار فساد نعشى شده بود.

روباه پير بازار مشهد را به آشوب كشيد
خط قرمز:  شامگاه يكشــنبه در پى 
تماس شــهروندان با ســامانه 125 و 
اطالع از اين كه يــك روباه به مجتمع 
تجارى وارد شده است، بالفاصله تيم 
امداد و نجات ايستگاه مجاور به محل 
حادثه در خيابان 17 شــهريور اعزام 
شــد.مديرعامل آتش نشــانى مشهد 

گفت: يك قالده روباه با ورود بــه داخل يكى از مجتمع هاى تجارى، باعث 
وحشت شهروندان شده بود كه آتش نشانان با رعايت كامل نكات ايمنى و به 
بكارگيرى تجهيزات مخصوص، اين روباه را شكار و از مجتمع خارج كردند 

و آرامش را به شهروندان بازگرداندند.

قتل خواهرزاده 39 ساله و خودكشى قاتل
ايسنا: معاون اجتماعى انتظامى استان كرمانشاه گفت: فردى كه با استفاده 
از سالح گرم جوانى 39 ساله را به قتل رسانده بود، خودكشى كرد.سرهنگ 
محمدرضا آمويى اظهار كرد:  عصر ديروز مردى 40 ساله در اسالم آبادغرب 
به دليل اختالفات شــخصى خواهرزاده 39 ســاله خود را با سالح گرم به 
قتل رساند و  سپس خودكشى كرد. وى افزود: پس از شليك تير مأموران 
انتظامى شهرستان اسالم آبادغرب به سرعت راهى محل شدند و تحقيقات 

به منظور مشخص شدن داليل قتل را آغاز كردند.

6 كشته و زخمى در واژگونى سرويس مدرسه
خط قرمز: واژگونى سرويس مدرسه در محور سيمكان-قادرآباد استان فارس 
يك كشته و پنج مصدوم برجاى گذاشــت. براساس اعالم اورژانس كشور در 
اين حادثه كه ساعت 07:20 صبح دوشنبه در محور سيمكان-قادرآباد، بعد 
از پاسگاه سيمكان رخ داد، در اثر واژگونى خودروى پيكان يك نفر جان خود 
را از دست داد و پنج نفر ديگر مصدوم شدند.در پى وقوع اين حادثه 2 دستگاه 

آمبوالنس به محل اعزام و پنج مصدوم حادثه به بيمارستان اعزام شدند.

دزد كارت هاى بانكى پيرزن روستايى
 پسر همسايه بود 

خط قرمز: پسر جوانى كه با ســرقت كارت هاى عابربانك يك زن سالخورده، 
به طور سريالى از حساب او برداشت كرده بود، دستگير شد. فرمانده انتظامى 
ســرخس در اين باره گفت: در پى اعالم شــكايت زنى 65 ساله ساكن يكى از 
روستاهاى مرزى اين شهرستان، مبنى بر سرقت كارت هاى عابر بانكش، بررسى 
موضوع در دســتور كار تيمى از مأموران پليس آگاهى قرار گرفت. ســرهنگ 
احمد على دماوندى افزود: در بررسى هاى اوليه مشخص شد اين زن سالخورده 
به دليل نداشتن سواد كافى، اقدام به يادداشــت رمز كارت ها و قرار دادن رمز 
در كنار كارت كرده و ســارق با اطالع از اين موضوع، پس از سرقت كارت ها در 
چندين مرحله 10 ميليون ريال از حســاب او برداشت كرده است.وى تصريح 
كرد: با هوشــيارى پليس و انجام اقدامات علمى و فنى، سارق كه فردى معتاد 

است، در كمتر از 48 ساعت شناسايى و دستگير شد.

خط بين الملل

 در پى 
حادثه برخــورد دو 
كشتى ماهيگيرى و 
تداركاتى با يكديگر 
نزديك هنگ كنگ 
چين هفــت نفر از 
سرنشــينان اين دو 

شامگاه يكشــنبه در پى 
 و 
اطالع از اين كه يــك روباه به مجتمع 
تجارى وارد شده است، بالفاصله تيم 
امداد و نجات ايستگاه مجاور به محل 
 شــهريور اعزام 
شــد.مديرعامل آتش نشــانى مشهد 

خط قرمز- ليال طاهــرى: پليس آگاهى 
تهران قبل از اينكه سارقان اقدام به سرقت از 
طالفروشى كنند در جريان تعقيب و گريز 4 

سارق را دستگير كردند.
ســرهنگ حميدرضا ياراحمدى سرپرست 
پليــس آگاهــى تهــران بــزرگ در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به ناكام ماندن سارقان 
در سرقت از طالفروشــى گفت: با توجه به 
اشــراف اطالعاتى پليس و رصــد مجرمان 
ســابقه دار همكاران ما در پليس آگاهى از 
چند روز پيش متوجه اقدامات تعدادى سارق 

سابقه دار شدند.
وى توضيح داد: اين سارقان با تشكيل باندى 
چهار نفره سرقت از يك طالفروشى را برنامه 
ريزى كرده بودند و بر اســاس اطالعاتى كه 
به دســت آورديم قرار بود صبح ديروز يك 

طالفروشى در خيابان يافت آباد مورد سرقت 
قرار گيرد.

ســرهنگ ياراحمدى اضافه كرد: ساعت 10 
صبح روز گذشــته قبل از اقدام براى سرقت 

نيروهاى ما بــه تعقيب خودروى ســارقان 
پرداختند و فرمان ايســت به آن ها دادند اما 
سارقان نســبت به فرمان ايست بى توجهى 
كرده و گريختند. سرپرســت پليس آگاهى 

تهران بزرگ گفت: همكاران من با استفاده 
از قانون به كارگيرى سالح تيراندازى كردند 
و يكى از سارقان از ناحيه ران پا مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت. وى با اشاره به دستگيرى 
سارقان گفت: خودروى سارقان يك دستگاه 
پرايد بود كه پالك آن مسروقه بود، اما خود 
خودرو سرقتى نبود ضمن اينكه از متهمان 
يك كلت و تعدادى سالح سرد و قمه كشف و 
ضبط شد.سرهنگ ياراحمدى اضافه كرد: در 
اين عمليات همچنين زنى كه با چهار متهم 

همكارى مى كرد نيز دستگير شد.
وى در پايــان گفــت: بعــد از بازجويى ها و 
اطالعات به دســت آمده متوجه شديم اين 
متهمان در مخفى گاه خــود دالر جعلى نيز 
دارند كه پس از بررسى محل 120 هزار دالر 

تقلبى نيز كشف و ضبط شد.

ايلنا:رئيس پليس تهران بزرگ خبر حمله شــبانه به 
شــهردارى تهران را تكذيب كرد و گفت: هيچ حمله اى 
به ســاختمان مركزى شــهردارى تهران و همچنين 

ساختمان هاى جانبى آن نشده است.
سردار رحيمى درباره انتشار خبرى مبنى بر اينكه بامداد 
دوشنبه تعدادى افراد ناشــناس با بمب هاى آتش زا به 
ساختمان اصلى شهردارى تهران حمله ور شدند و اين 
ســاختمان را به آتش كشــيدند، گفت: اين خبر كذب 
محض اســت و هيچ گونه حمله اى به شهردارى تهران 
نشده است. رئيس پليس تهران بزرگ خاطرنشان كرد: به 
ساختمان هاى جانبى شهردارى نيز هيچ گونه حمله اى 

صورت نگرفته است.
درهمين حال به گزارش باشــگاه خبرنگاران؛ تعدادى 
افراد ناشناس شب يكشــنبه با صورت هاى پوشيده به 
ساختمان اصلى شــهردارى منطقه 12 تهران حمله ور 
شــدند.بر اســاس اين گزارش مهاجمان بــا كوكتل 

مولوتف(بمب هاى آتش زا) اقدام به آتش زدن ساختمان 
اصلى شهردارى كردند. مهاجمان از محل متوارى شده 
و آتش نيز به سرعت اطفا شده اســت.مركز ارتباطات 
بين الملل و روابط عمومى شــهردارى تهــران در پى 
پيگيرى هاى خبرنگار باشــگاه خبرنگاران اين موضوع 

را تأييد كرد.
حميدرضا قاليباف، رئيس حراست كل شهردارى تهران 
هم اظهار كرد: دو راكب موتورسوار ناشناس، ساعت 35 
دقيقه بامداد دوشنبه (دوم بهمن ماه) با شكستن يكى 
از شيشــه هاى بخش ادارى طبقه همكف ســاختمان 
اصلى شهردارى منطقه 12 شى مشــتعل حاوى مواد 
آتش زا را به درون ساختمان پرتاب كرده اند.وى افزود: 
در كمترين زمان ممكن اين آتش سوزى توسط عوامل 
آتش نشانى اطفا شــد، با اين وجود خساراتى به طبقه 
همكف ساختمان شــهردارى منطقه 12 وارد شده، اما 

خوشبختانه اين حادثه مصدومى نداشته است.

ركنا: دادســتان عمومــى و انقالب شهرســتان مالرد از 
دســتگيرى عوامل دفن غيرقانونى زباله ها و پاتولوژى هاى 
يكى از بيمارستان هاى دولتى در اين شهرستان خبر داد و 
گفت: با ورود دادستانى مالرد پرونده تشكيل شده و در حال 
تكميل تحقيقات هستيم.  جواد جبله دادستان عمومى و 
انقالب شهرستان مالرد از دستگيرى عوامل دفن غيرقانونى 
زباله هاى عفونى بيمارستانى در اين شهرستان خبر داد و 
اظهار كرد: بيمارســتانى كه به دفن غيرقانونى زباله هاى 
بيمارستانى اقدام كرده بود، شناســايى و عامل اصلى اين 
اقدام دستگير شد.دادســتان عمومى و انقالب شهرستان 

مالرد بيان كرد: البته رئيس بيمارستان از اين ماجرا اظهار 
بى اطالعى كرد كه با قرار التزام آزاد شــده است؛ اما عامل 
اصلى بازداشت شده و موضوع به بازپرس ارجاع و پرونده در 
حال تكميل تحقيقات است.وى با اشاره به كشف تكه هايى 
از اعضاى بدن انســان در منطقه اى در اين شهرستان طى 
ماه گذشته، توضيح داد: با توجه به مشخصاتى كه در يكى 
از اين نمونه ها باقى مانده بود مســئله پيگيرى شــد و در 
نهايت شخصى به عنوان صاحب يكى از انگشتان دفن شده 
از پيوند عضو خود خبر داد كه چنــد وقت پيش در يكى از 

بيمارستان هاى دولتى تهران انجام داده بود.

نقشه سارقان طال فروشى را پليس نقش برآب كرد

پس از به ثمر رساندن دو گل و صدرنشينى المپياكوس

انصارى فرد: هدفم   قهرمانى 
در يونان است
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منصوريان نامه فسخ گرفت
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شكست بدموقع مقابل عربستان

تيم ملى هندبال به دنبال 
جبران مقابل كره جنوبى

مرگ تلخ داماد داخل ماشين گل زده 
ركنا: خودروى حامل عروس و داماد كه براى حضور در جشــن 
ازدواج، راهى محل مراسم بود ناگهان به دره سقوط كرد و مراسم 
عروسى به عزا تبديل شد. در جريان اين حادثه هولناك، خودروى 
حامل عروس و داماد به ته دره سقوط كرد و داماد 37 ساله مقابل 
چشــمان بهت زده همســرش جان باخت. عروس هم بشدت 

مجروح شد. 
خورشــيد عصــر جمعــه 
زمســتانى- 29 دى 96   به 
سرعت درحال غروب كردن 
پشــت كوه ها بــود كه زوج 
جوان ســوار بر پرايد سفيد 
رنگ تزيين شده، در مسير پر 

پيچ و خم جاده روســتاى «پارودبار» به «جيرنده» بخش عمارلو 
از شهرستان رودبار در اســتان گيالن راهى محل جشن بودند. 
عروس و داماد دراوج خوشحالى گل مى گفتند و گل مى شنيدند. 
اما ناگهان كنترل خودرو از دست راننده- برادر داماد- خارج شد. 
ناگهان پرايد تزيين شده با سرعت به طرف دره منحرف شد و قبل 
از آنكه راننده فرصتى براى نجات خود و سرنشينان داشته باشد، 
ماشين عروس را در ميان زمين و آســمان ديد. خودرو در چشم 
به هم زدنى ميان جيغ هاى وحشتناك سرنشينانش به درون دره 
ســقوط كرد و بعد از چند بار پشتك زدن درعمق دره بى حركت 
متوقف شد. چند خودرو كه عروس و داماد را همراهى مى كردند با 
ديدن اين صحنه، وحشت زده بسرعت وارد عمل شدند و خود را به 
خودروى تزيين شده با گل هاى قرمز رساندند. هر سه مسافر پرايد 
مصدوم شده بودند. لباس هاى عروس و داماد غرق خون شده بود. 

برادر داماد نيز وضعيتش بهتر از دو مسافر ديگر نبود.
هر سه مصدوم حادثه دقايقى بعد به بيمارستان انتقال داده شدند 
و تالش تيم پزشكى براى درمان مصدومان آغاز شد. اما لحظاتى 
بعد داماد به خاطر شــدت جراحات وارده روى تخت بيمارستان 
در آغوش مرگ آرام گرفت. اما عروس و برادر داماد با تالش تيم 

درمانى ازمرگ نجات يافتند.

خورشــيد عصــر جمعــه 
   به 
سرعت درحال غروب كردن 
پشــت كوه ها بــود كه زوج 
جوان ســوار بر پرايد سفيد 
رنگ تزيين شده، در مسير پر 

تكذيب حمله شبانه به ساختمان شهردارى تهران 

كشف تكه هايى از اعضاى بدن انسان در ميان زباله ها
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در ستايش آقاى گل ايرانى ليگ يونان
انصارى فرد؛روباهى در باكس 

اميرمحمد سلطان پور: «بعد از خشايارشــا هيچ ايرانى اينقدر در يونان موفق 
نبوده است.»

اين شــايد يكى از بهترين جوك هاى روزهاى اخير بعد از درخشــش دوباره كريم 
انصارى فرد در ليگ يونان باشد. وقتى به آن فكر مى كنيم پربيراه هم نيست. انصارى فرد 
نه تنها فقط در يونان بلكه با درخشــش اخير خود يكــى از بهترين و باثبات ترين 

عملكردهاى لژيونرهاى فوتبال كشورمان را در يك ليگ ثبت كرده است.
شــايد پيش از اين مهدوى كيا در مقابل يوونتوس مى درخشــيده يا دايى به 
چلســى گل مى زده، اما تمام اين ها درخشــش مقطعى بوده و هيچگاه يك 
بازيكن ايرانى نمى توانسته يك ليگ را با چنين ثباتى اينگونه تحت تاثير خود 
قرار دهد. درست است كه هنوز براى مقايســه انصارى فرد با ستارگانى مانند 
مهدوى كيا يا دايى زود است، يا ليگ يونان در سطحى پايين تر از بوندس ليگا 
قرار دارد، اما المپياكوس كه انصارى فرد در آن توپ مى زند هميشه به عنوان 
يك تيم ريشه دار و خوب در اروپا محسوب شده و آقاى گلى در چنين تيمى 

دستاورد كوچكى نخواهد بود.
اين تمام ماجرا نيست و اعتبار كار انصارى فرد از آن جهت باالست كه او موفق شده 
پس از يك دوره ناموفق در اسپانيا بتواند به بازى برگردد. كمتر ديده بوديم كه يك 
بازيكن ايرانى چنين شخصيت محكمى از خود نشان دهد و بتواند بعد از يك دوره 
بسيار بد در اروپا، دوباره كمر راست كند؛ بسيارى به ليگ  ايران يا حداكثر ليگ هاى 
عربى تبعيد مى شــدند، اما انصارى فرد نه تنها دچار افت نشد بلكه خود را به يك 
بازيكن محكم تر و بهتر بدل كرده است. او اكنون بهترين و روى فرم ترين مهاجم 
ايران است. قوچان نژاد در هيرنفين نسبت به فصل گذشته افت چشمگيرى داشته 
و آزمون از او هم بدتر بوده است؛ در مورد طارمى و حاشيه هايش هم هرچه كمتر 
بگوييم بهتر اســت. اما انصارى فرد مى تواند از همين حاال گزينه اصلى كى روش 
در جام جهانى محسوب شود؛ تنها به اين دليل مى گوييم «مى تواند»، چون بعيد 
است ايران به جز مقابل مراكش، هيچگونه برنامه اى براى حضور طوالنى مدت در 
زمين تيم هاى پرتغال و اسپانيا داشته باشد. ايران در آن بازى ها قطعا عقب نشسته 
و دائما چشم به ضد حمله خواهد داشت؛ كه در اين صورت به خاطر سبك بازى 
انصارى فرد كه مهاجم محوطه شش قدم يا Fox in the Box (روباه در محوطه 
جريمه) محسوب مى شود، گزينه هايى سريعترى مانند آزمون يا قوچان نژاد براى 
كى روش بهتر خواهند بود. با تمام اين ها اگر انصارى فرد اين كيفيت خود را ادامه 
دهد، كى روش نمى تواند و نبايد از او بگذرد؛ بايد تيم را پيرامون انصارى فرد بهترين 
مهاجم چند سال اخير تيم ملى ببندد و حتى تاكتيك خود را عوض كند؛ مهاجم 
خوبى مثل انصارى فرد آنچنان آسان براى ايران ظهور نمى كند كه بتوان از منفعت 

آن به اين راحتى ها گذشت.



پس از به ثمر رساندن دو گل و صدرنشینی المپیاکوس

انصاری فرد: هدفم قهرمانی در یونان است
 فوتبال  ورزش   آخرین بازی هفته هجدهم سوپر 
لیگ یونان با پیروزی خانگی 3 بر صفر المپیاکوس آتن 
در مصاف با زانتی به پایان رســید. کریم انصاری فرد، 
ملی پوش ایرانی 2 گل المپیاکوس را در دقایق 26 - 

پنالتی و 57 به ثمر رساند. فورتونیس نیز در دقیقه 69 
زننده گل سوم تیم المپیاکوس بود.

*گلزنی باطعم آقای گلی
کریم انصاری فرد، مهاجم تیــم   ملی فوتبال ایران  در 
جریان بازی المپیاکوس برابر ژانتی آخرین بازی هفته 
هجدهم سوپر لیگ یونان موفق شد بدرخشد و دو بار 
برای تیمش گلزنی  کند تا المپیاکوس به صدر جدول 
باز گردد.انصاری فرد با دو گلی که در این بازی به ثمر 

رساند با یازده گل زده به صدر جدول گلزنان لیگ یونان 
راه یافت. کریم بعد از پایان مسابقه به عنوان بهترین 

بازیکن زمین شناخته شد.
لژیونر ملی پوش فوتبال کشورمان پس از پایان مسابقه 

در گفت و گو با رادیو ورزش یونان گفت : من گل هایم 
را مثل همیشــه می خواهم به خدا تقدیم کنم. همه 
مذاهب به خدا ایمان دارند. من از او سپاسگزارم و تمام 
موفقیتم را مدیون او می دانم.  همان طور که قبال گفتم 
هر مربی برنامــه ای دارد و هر برنامــه ای هم نیازمند 
یکسری بازیکنان است تا آن را اجرایی کنند، چه مربی 
قبلی و چه مربی فعلی. دســتوراتی به ما دادند که ما 

آن ها را اجرا کردیم. 

*اهدای پیراهن به یک معلول
درخشش کریم انصاری فرد باعث شده هواداران تیم 
صدرنشین یونان بارها اسم او را در ورزشگاه صدا بزنند. 
مهاجم ایرانی در واکنش به این اتفاق، گفت : این یک 
احســاس فوق العاده  خوب برای من بود که هواداران 
اســم من را در ورزشــگاه فریاد می زدند. این به من 
انرژی می داد و خوشحالم که توانستم آن ها را امروز 
شاد کنم. بعد از پایان مســابقه هم پیراهنم را به یک 
هوادار )معلول( اهدا کردم، چرا که مردم با وجود همه 
مشکالتی که دارند به ورزشگاه می آیند تا ما را ببینند. 
امیدوار بودم برای همه آن ها یک پیراهن داشــتم تا 

همه را بعد از پایان بازی خوشحال می کردم.
*از نیمکت نشینی خوشم نمی آید

انصاری فــرد در ادامه  صحبت های خــود همچنین 
 اضافه کرد: همه بازیکنان دوست دارند که بازی کنند 
و از نیمکت نشــینی خوششــان نمی آید. در سه ماه 
نخست  من جایی در ترکیب نداشتم و این به خاطر نظر 
سرمربی بود. من مشکلی با این تصمیم نداشتم و آن را 
قبول کردم. بازی های زیادی را از دست دادم،  ولی این 
را می دانستم که اگر خوب تمرین کنم فرصت بازی به 
سراغم خواهد آمد. خدا را سپاسگزارم که این فرصت 

را در اختیار من قرار داد تا بتوانم از آن استفاده کنم.
*برای مسعود متاسفم

چهارشــنبه دو تیم  المپیاکوس و آ . ا . ک آتن در یک 
چهارم نهایی جام حذفی یونان در جدالی حساس برابر 
هم قرار می گیرند. این بازی تقابل انصاری فرد و مسعود 

شجاعی دیگر بازیکن ایرانی است.
مهاجم تیم   ملی فوتبال ایران در پایان درباره تقابل با 
مسعود شــجاعی، گفت : من دوست صمیمی مسعود 
هستم و او را 14 ســال است که می شناســم. به او 
احترام می گذارم و او را دوست دارم،  ولی برای مسعود 
متاســفم، چون او چهارشــنبه هیچ شانسی نخواهد 
داشــت. ما کار را بــرای حریفمان ســخت خواهیم 
 کرد. نه تنها برای مســعود ،  بلکه برای تمام بازیکنان

 آ . ا . ک آتن برای رسیدن به قهرمانی تالش خواهیم 
کرد و می خواهیم آن ها را در این بازی شکست دهیم 

تا هواداران خوشحال شوند.

جهانبخش در رده سوم برترین 
بازیکنان لیگ هلند

ورزش: مجله فوتبال اینترنشنال هلند با توجه به پایان یافتن هفته 
نوزدهم اردویژه رده بندی برترین بازیکنان این رقابت ها طبق نمره های 
فنی دریافتی در طول فصل را منتشر کرد که نام ملی پوش ایرانی در 
رده سوم دیده می شــود.در این رده بندی رایان توماس از تیم زووله 
با کسب امتیاز فنی 6.86 رتبه نخســت را در اختیار دارد. داویدس 
نرس از آژاکس آمســتردام با امتیاز 6.73 در رده دوم است و علیرضا 
جهانبخش، بازیکن تیم آلکمار نیز با دریافت امتیاز 6.61 در جایگاه 

سوم قرار دارد.

تیم ملی فوتسال در باکو اردو زد
ورزش: کاروان تیم ملی فوتســال ایران که بامداد دیروز تهران را به 
مقصد جمهوری آذربایجان ترک کرده بود، صبح دیروز به باکو رسید 
و در هتل »New Baku« مستقر شــد.اولین تمرین ملی پوشان 

فوتسال عصر دیروز  زیرنظر کادرفنی انجام شد.
شاگردان ناظم الشریعه از ســاعت 21:3۰ امشب به مصاف تیم ملی 

آذربایجان می روند. این بازی فردا نیز تکرار خواهد شد.

دیدار استقالل خوزستان و ذوب آهن به 
تعویق افتاد 

ورزش:دیدار دو تیم استقالل خوزستان و ذوب آهن اصفهان از هفته 
بیست و یکم لیگ برتر روز چهارشنبه برگزار می شود. 

به نقل از سازمان لیگ فوتبال، با توجه به افزایش گرد و غبار و آلودگی 
هوا در  روز سه شنبه سوم بهمن امکان برگزاری بازی دو تیم استقالل 
خوزستان و ذوب آهن از هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال  وجود 
ندارد و این بازی روز چهارشنبه چهارم بهمن 96 ساعت 15 برگزار 

می شود.  

توشاک گزینه جدید سپاهان 
ورزش: یکی از گزینه های جدید باشــگاه ســپاهان برای بررســی 
شــرایط و مذاکره سرمربی اســبق رئال مادرید اســت. توشاک که 
ســابقه مربیگری در تیم های رئال مادریــد) در دو مقطع زمانی( ، 
لیسبون، دیپورتیوو،بشیکتاش، ســنت اتین، تیم ملی ولز،تیم ملی 
مقدونیه، الوداد کازابالنکای مراکش و ... را در کارنامه خود دارد یکی از 

گزینه های حضور در سپاهان است.

وکیل بازیکن سابق استقالل خبر داد
شکایت محمد رضایی از استقالل به 

AFC رفت
فارس: آرش شکرریز وکیل عباس محمدرضایی بازیکن سابق تیم 
فوتبال اســتقالل در گفت و گو با فارس گفت: امــروز مجددا برای 
دریافت طلب 126 میلیون تومانی به باشگاه استقالل مراجعه کردم 
اما مسئوالن این باشگاه اعالم کردند ما پولی نداریم که  آن را پرداخت 
کنیم.  شــکرریز تاکید کرد: در ایمیلی که منتشر شده است کامال 
مشخص شده که رونوشت شــکایت محمدرضایی این بار به کمیته 
انضباطی AFC ارسال شده و دیگر حتی به کمیته صدور مجوز پروانه 
حرفه ای هم در این باره اطالع داده نشــده است. اگر استقالل هم در  
آسیا با خطر حذف مواجه شود از چشم این بازیکن نبیند و هواداران 
این تیم هم بدانند که مسئوالن باشگاه گفتند با البی بین المللی این 
موضوع را حل کرده و پولی ندارند که به محمدرضایی پرداخت کنند.

کرانچار: فراموش کنید چه اتفاقی 
افتاده است

ورزش: زالتکو کرانچار دیروز با حضور در محل تمرین ســپاهان با 
شاگردان سابقش خداحافظی کرد.

  زالتکو کرانچار پس از شکست برابر سپیدرود در رشت از سمت خود 
کنار گذاشته شد و روز گذشته تفاهم نامه فسخ را به صورت رسمی 

امضاء کرد.
وی گفت:  باید در این شرایط از قلبتان کمک بگیرید و بدانید که بازی 
کردن با پیراهن زیبای سپاهان چه معنایی دارد. اعتقادم بر این است 
که آقای قنبری با دانش و تجربه ای که دارد می تواند به تیم کمک کند 
تا شما از این وضعیت خارج شوید. االن خیلی مهم است که ببرید و 
فراموش کنید که من رفتم. من از تمام لحظاتی که با شما داشتم لذت 

بردم و از هیچ یک از شما ذره ای ناراحتی ندارم.

ضد حمله

منصوریان نامه فسخ گرفت؛ سپاهان جدی شد؟
ورزش: 4 ماه بعد از استعفای علیرضا منصوریان از هدایت استقالل، او دیروز رسما 
قرارداد خود را با این تیم فسخ کرد و از تیمی که یک سال و نیم هدایتش را بر عهده 
داشت جدا شد. منصوریان پس از استعفا از سرمربیگری استقالل، سکوت کرده 
بود و هرگز مصاحبه ای نکرد و در مراسم هایی که اهالی فوتبال به مناسبت های 
مختلف در آنها شــرکت می کردند غایب بود. در این مدت فقط در دو مقطع از او 
اخبار و تصاویری در رسانه ها منتشر شد. اولین بار حضور چند بازیکن استقالل 
در مراسم جشن تولد او و دومین بار حضور خود او در اردوی تیم ملی جوجیتسو!

اما امروز حضور ناگهانی او در دفتر باشگاه استقالل و گرفتن نامه فسخ قرارداد از 
این باشگاه یک بار دیگر او را در کانون اخبار قرار داد. به ویژه اینکه در دو سه روز 
اخیر نام او در میان گزینه های احتمالی سرمربیگری سپاهان مطرح شده است. به 
نظر می رسد حضور منصوریان روی نیمکت سپاهان آنقدر جدی شده که او برای 

بستن قرارداد جدید، به دنبال فسخ قرارداد قبلی رفته باشد. 

تاج: فدراسیون از فروش بلیت جام جهانی 
تجارت نمی کند

ایسنا:رئیس فدراسیون فوتبال درباره فروش بلیت های جام جهانی 2۰18 گفت 
که این بلیت ها با قیمت های فیفا به مردم فروخته شده است. مهدی تاج درباره 
نحوه بلیت فروشــی جام جهانی 2۰18 روســیه اظهار کرد: در دوره قبل بلیت 
فروشی در اختیار آژانس های مســافرتی بود که فدراسیون هم سهمیه ای در آن 
داشــت. برای جام جهانی 2۰18 روسیه قرار شــد که فدراسیون از طریق بلیت 
فروشی جام جهانی تجارت نکند و بلیت ها را با قیمت فیفا به مردم بفروشیم. وی 
گفت: بلیت فروشی در گروه یک به قیمت 21۰ دالر )جایگاه و روبه روی جایگاه(، 
گروه دو با قیمت 165 دالر )چهارگوشه استادیوم( و گروه سه با قیمت 165 دالر 
)پشت دروازه ها( انجام شــد. او افزود: به جز دیدار اسپانیا که دیدار دوم تیم ملی 

است و افراد زیادی ثبت نام کردند، بلیت باقی دیدارها را می توانیم بفروشیم. ۱۰
سه شنبه ۳ بهمن 1396

۵ جمادی االول 1۴39 23 ژانویه 2۰1۸  سال سی و یکم  شماره ۸6۰۴ 

ورزشـــی

حمیدرضاعرب: اگر قــرارداد یازالده، مهاجم 
پرتغالی مدنظر استقالل در نهایت به ثبت برسد، 
این انتقال را باید ضعیف ترین خرید تاریخ باشگاه 
استقالل دانست. آماری که از یازالده به جا مانده 
آن قدر ضعیف اســت که می تــوان او را در حد 
دیکارمو دانست. مهاجمی که پس از پیوستن به 
پرسپولیس سرو صدای بسیاری در فوتبال ایران 
به پا کــرد و خیلی زود ناچار به ترک ایران شــد. 
اکنون یازالده به واسطه آماری که در4 فصل اخیر 
به جا گذاشته بی شباهت به مهاجم حاشیه ساز 
سابق باشگاه پرسپولیس نیست. این بازیکن در4 
فصل اخیر فقط 5گل به ثمر رســانده و مشخص 
نیست که باشگاه استقالل به دلیل کدام عملکرد 
درخشــان این بازیکن را ناجی خــط حمله اش 
می داند.  اوج فاجعه آنجاست که مهاجم پرتغالی 
اســتقالل درفصل اخیر یک گل به ثمر رسانده و 
کامال پیداســت که روندی نزولی را طی می کند. 
سران باشگاه استقالل اما با چنان آب و تابی ازاین 
بازیکن تعریف می کننــد که انگار موفق به جذب 
اشکان دژاگه شده اند. مهاجمی که اگر به استقالل 

ملحق می شد می توانســت رونق تازه ای به خط 
آتش این تیم دهد و منشــأ بازی های درخشانی 
باشد. یارگیران باشگاه استقالل اما بی توجه به نیاز 
امروز تیم شان دســت گذاشته اند روی مهاجمی 
که هرگز ارزش خرید کردن نداشــته اســت اما 
ظاهرا عوامل حضور این بازیکن دراســتقالل آن 
قدر قــدرت دارند که بازیکن ضعیف شــان را به 
استقاللی ها قالب کنند. حال این وسط چه افرادی 
نفع می برد مشخص نیست. اوج فاجعه آنجاست که 
یازالده با مصدومیت از ناحیه مچ پا هم مواجه شده 
و معموال بازیکنانی که با چنین مصدومیت هایی 
مواجه می شــوند بازگشــت پرفروغی به صحنه 
نخواهند داشــت و خیلی زود محو خواهند شد. 
به این اسامی بنگرید؛ آرش افشین، حسین بیت 
سعید، بختیاررحمانی و سجادشهباززاده. این ها 
بازیکنانی هستند که باشــگاه استقالل درفصول 
اخیر مبالغ قابل توجهی را خرج خرید آن ها کرده 
که هیچ بازدهی نداشته اند. آیا بهترنبود به جای 
هزینه کرد برای این بازیکنان یک بازیکن درجه 

یک درحد دژاگه خریداری می شد؟

ازمصدومیت مچ پا تا 5گل در4 فصل
»یازالده« در حد »دیکارمو«

تلگرامی

  کمال کامیابی نیا کــه از ناحیه کتف مصدوم 

اســت، با وجود اینکه کتف خود را بانداژ کرده بود 
دیروز در تمرینات پرســپولیس حاضر شد و ابتدا 
به صورت اختصاصی به دور زمین دوید و سپس به 

همراه سایر بازیکنان به تمرین پرداخت.
   امید ابراهیمــی که روز یکشــنبه به دلیل 
ســرماخوردگی در تمریــن اســتقالل حضور 
نداشــت، ظهر دیروز در تمرینــات گروهی تیم 

شرکت کرد.
   اعضای کادرفنی و بازیکنان پرســپولیس در 
حاشیه تمرین دیروز یاد و خاطره همایون بهزادی 

را زنده نگه داشتند.
   آنتونیو آدان، گلر بتیس و گلر سابق رئال، پس 
از شکست مقابل بارسلونا، به تمجید از لیونل مسی 
پرداخت و مدعی شد که او فوتبال را زیباتر و بهتر 

بازی می کند.
   گرت بیل، مهاجم رئال مادریــد بعد از پیروز 

7-1 برابر دپورتیوو الکرونیا معتقد است که تیمش 
به روزهای اوج خود بازخواهد گشت.

   باشــگاه القادســیه پس از برد مقابل الهالل 
پاداش ویژه ای 2۰ میلیون تومان برای هر  بازیکن 

در نظر گرفته است.

طلب ماریچ را دادند و از گابریل شکایت کردند

خطر کسر امتیاز از پرسپولیس 
دور شد

ورزش: باشگاه پرسپولیس با پرداخت بدهی خود به لوکا ماریچ مدافع سابق 
خود با این بازیکن تسویه حساب کرد. ماریچ به دلیل طلبش از پرسپولیس 
به فیفا شــکایت کرده بود و این باشگاه فرصت داشــت تا 19 ژانویه طلب 

بازیکن سابق خود را بپردازد. 
در همین راستا طلب این بازیکن پرداخته شــد اما حدود 45۰ دالر دیگر 
باقی مانده که قرار است این مبلغ در اختیار رادو شوویچ دروازه بان کروات 

پرسپولیس قرار گرفته و او این مبلغ را به صورت دستی به ماریچ بپردازد.
رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال هم می گوید خطر کسر 
امتیاز از صدرنشین دور شده است. روزبه وثوق احمدی با اشاره به مشکل 
باشگاه پرســپولیس با »گابریل« بازیکن پیشین این باشــگاه گفت: فیفا 
تهدید کرده بود در صورتی که مطالبات این بازیکن پرداخت نشود، 6 امتیاز 
از پرسپولیس کسر می شود اما پرسپولیس در وقت قانونی به دادگاه عالی 
ورزش شکایت کرد. فیفا هم نامه ای فرستاد و اعالم کرد روند کسر امتیاز 
از پرسپولیس متوقف شود. فعال این پرونده در دادگاه عالی ورزش در حال 

بررسی است و بعید می دانم به این زودی رای آن اعالم شود.
*پنجره بسته

با این وجود خبر بد برای سرخ ها این است که پنجره نقل و انتقاالت تابستانی 
برای تیم پرسپولیس باز نخواهد شــد. این در حالی است که پیشتر گفته 
می شد وکیل سوئیسی در تالش اســت این پنجره را برای پرسپولیسی ها 
باز کند. رای صادره جنبه عمومی دارد و تغییر نخواهد کرد. پیشتر مهدی 
طارمی محرومیت خود را ســپری کرد و غرامت 75۰ هزار یورویی باشگاه 
پرسپولیس و مهدی طارمی هم بر اساس توافق صورت گرفته میان باشگاه 
ایرانی و هم چنین باشگاه ترکیه ای بخشیده شد که فیفا با آن مشکلی ندارد 
اما برنامه ای برای باز کردن این پنجره ندارد و معتقد است چون تخلف محرز 

بوده پرسپولیس باید این محرومیت را سپری کند.

خبری که کی روش داد و کسی جدی نگرفت

9 بازیکن تیم ملی عربستان به 
اللیگا می روند

ورزش: چهل روز قبل کارلوس کی روش از خبــری رونمایی کرد که باور 
آن سخت بود اما با اعالم رسمی فدراسیون فوتبال عربستان درباره حضور 
تعدادی از بازیکنان ســعودی در اللیگا چاره ای جــز پذیرش حرف های 
کی روش نیست. کارلوس کی روش در آخرین مصاحبه ای که در ایران انجام 
داد، وقتی قصد داشت در برنامه 9۰ با صحبت هایش مربیان تیم های باشگاهی 
را در اجرای برنامه ویژه ریکاوری اش همراه کند، گفت که تیم های آسیایی 
برنامه  ویژه ای برای حضور در جام جهانی دارند. او درباره عربستان، حریف 
سنتی فوتبال ایران در آسیا ادعا کرد که تعدادی از بازیکنان تیم ملی عربستان 
با هماهنگی فدراسیون فوتبال این کشور و فدراسیون فوتبال اسپانیا برای 
کسب آمادگی بیشتر جهت حضور در جام جهانی در تیم های اللیگایی تمرین 
می کنند. هر چند باور این خبر در ابتدا سخت بود و کسی این خبر بدون منبع 
را چندان جدی نگرفت؛ اما دیروز که تصاویر انتقال 9 بازیکن فوتبال عربستان 
به تیم های اللیگایی منتشر شد، می توان هم کی روش را بار دیگر تحسین کرد 
که این چنین یک قدم جلوتر را نگاه  می کند و هم اینکه به او حق داد که نگران 

آمادگی بدنی و ذهنی بازیکنان داخلی فوتبال ایران باشد.

کسر امتیاز از قعرنشین
6بهمن آخرین فرصت مشکی پوشان

سینا حسینی : مسئوالن باشگاه مشکی پوشان بعد از تهدید به کسر امتیاز فیفا بابت دو 
شکایت بازیکن خارجی این تیم مدعی شدند که هر دو پرونده را با پرداخت پول کامل بسته 
اند و جای نگرانی نیست. اما پس از چند هفته دوباره خبری نگران کننده در فضای مجازی 
منتشر شد که نشان از تهدید به کسر امتیاز از باشگاه بحران زده مشکی پوشان داشت.  گفته 
می شود فیفا به تازگی طی نامه ای، باشگاه مشکی پوشان مشهد را به پرداخت کلیه مطالبات 

آالجی سوسه بازیکن سوئدی سابق این تیم محکوم کرده است.
فیفا در این نامه به باشگاه مشکی پوشان اخطار داده تا 6 بهمن ماه یا 26 ژانویه سال 2۰18 
زمان دارد تا مشکالت مالی اش با این بازیکن را حل کند و گرنه سه امتیاز از این تیم مشهدی 
کسر خواهد شد. البته باشگاه مشکی پوشان ادعا کرده که کلیه حقوق این بازیکن را پرداخت 
کرده است . یکی از مسئوالن این باشگاه اعالم کرده است پول هر دو بازیکن پرداخت شده 
اما به دلیل مشکل نقل و انتقال پول، مبلغ واریزی از سوی صرافی مورد نظر برگشت خورده 

و به زودی این مشکل برطرف خواهد شد.
سوســه یکی از 3 بازیکن ضعیفی بود که در لیگ پانزدهم به مشکی پوشان پیوست و در 

نیم فصل هم از این تیم جدا شد. 



مسئوالن در حق من لطفى نكردند

عبدولى:براى تيم ملى كالس نمى گذارم 
 كشتى  ورزش سه  بدون شــك بعد از كناره گيرى 
نفراتى چون حميد سوريان، اميد نوروزى و قاسم رضايى 
در يكى، 2 سال اخير سعيد عبدولى شاخص ترين چهره 
در اردوى تيم ملى كشتى فرنگى محسوب مى شود. اين 
كشتى گير 28 ساله انديمشــكى كه همواره از وضعيت 
زندگى معيشــتى خود به عنوان يك مــدال آور ناراضى 
است، در تركيب تيم ملى كشتى فرنگى براى جام تختى 

قرار نگرفته است.
وى گفت: من سعى مى كنم در تمرينات و اردوها تا جايى كه 
مى توانم حضور داشته باشم؛ اما رقابت هايى همچون جام 
تختى براى نفرات جوان تر است تا بتوانند تجربه كسب كنند. 
دليلى نداشت در اين مسابقات باشم. همچنين براى حضور 
در جام جهانى هم تصميمى نگرفتــم. هدف اصلى ام براى 
ســال آينده حضور موفق در بازى هاى آسيايى و مسابقات 

جهانى است.

*دينم را ادا كردم
عبدولى گفت: مى توانــم به جرئت بگويــم از بين تمام 
كشتى گيران ايرانى تنها كســى هستم كه هميشه دينم 
را ادا كردم و هميشه براى كشتى گرفتن پيش قدم بودم. 
متاســفانه با اين حال هيچ وقت نديدم كه مسئوالن در 
حق من لطفــى كنند و مرا متفاوت با بقيــه ببينند. االن 

هم به تهران آمدم و به اردو مى روم تا سوءتفاهمى پيش 
نيايد. گردنم از مو باريك تر است و نمى خواهم فكر كنند 

براى تيم ملى كالس مى گذارم.

* زندگى من فقط كشتى نيست
وى گفت: وقتى به اردو نمى آيم، بايــد بدانند كه ما بچه و 
زندگى داريم و فقط زندگى من كشتى نيست. البته بهترين 

اتفاق زندگى من قطعا كشــتى بوده، چون از بچگى عمرم 
را براى اين رشته گذاشــتم. دغدغه من اين است كه بعد از 
خداحافظى از كشتى چطور خودم و زندگى ام را جمع و جور 
كنم. برخى بودند كه حتى تا مرز افسردگى هم پيش رفتند. 
بايد درك كنند كه من خانــواده دارم و آنها هم از من توقع 

دارند كه در طول سال كنارشان باشم.
برخى ضدكشتى مى گيرند

متاسفانه وقتى هم كه به مسابقات انتخابى مى رويم، برخى 
ضدكشــتى مى گيرند و دفاعى عمل مى كنند. اين اتفاق 
هر كشــتى گيرى را اذيت مى كند. البته من در همه حال 
توانســتم توانايى هاى خودم را ثابت كنــم؛ اما مى خواهم 
بگويم شرايط كشتى گرفتن در ايران با مسابقات جهانى و 

المپيك متفاوت است.
مطمئن باشيد سوريان برنمى گردد

حميد سوريان اسطوره اســت؛ اما مطمئن باشيد ديگر به 
كشتى برنمى گردد. او كارش را كرده و برايش سخت است 
بعد از اين همه مدت در شرايط سخت تمرينات قرار بگيرد. 
اميد نوروزى هم با توجه به قوانين جديد و تغيير اوزان بعيد 
است بتواند كارى از پيش ببرد. فقط قاسم رضايى به خاطر 
اينكه شرايط سنگين وزن ها متفاوت اســت؛ شايد بتواند 
برگردد. با اين حال او هم آنطور كه مى دانم به خاطر باال رفتن 

وزنش خيلى عالقه اى به بازگشت ندارد.

ورزش: اولين شكست ايران در مسابقات هندبال قهرمانى 
مردان آسيا مقابل عربستان رقم خورد.

 در بــازى هــاى روز اول از دور دوم مســابقات هندبال 
قهرمانى آســيا كه در كره جنوبى در حال پيگيرى است، 
تيم ملى ايران در اولين ديدار خود به مصاف تيم قدرتمند 

عربستان رفت.
 عربستان كه همواره يكى از قدرت هاى هندبال در آسيا بوده 
در اين ديدار توانست مقابل ملى پوشان هندبال كشورمان   
به پيروزى برسد تا تيم ملى ايران نتواند به سومين پيروزى 

پياپى خود در اين بازى ها دست پيدا كند.
 هندباليست هاى كشورمان امروز و فردا به ترتيب به مصاف 
تيم هاى كره جنوبى و عمان مى روند و در صورت قرار گرفتن 
در رده اول يا دوم اين گروه ضمن كســب سهميه مسابقات 
هندبال قهرمانى مردان جهان 2019 آلمان به ديدار نيمه 

نهايى نيز صعود خواهند كرد.
 ايران كه در دور گروهى با شكســت ازبكســتان و 

ژاپن عالقه مندان اين رشته را اميدوار كرده بود،   
شكست بدموقعى مقابل عربستان با نتيجه 25 

بر 22 داشت.
 در مقاطعى از بازى ايران شانس مساوى كردن با عربستان 
را داشت كه با درخشــش دروازه بان حريف چنين اتفاقى 

رخ نداد.
برنامه بازى هاى باقى مانده ايران به شرح زير است:

ايران - كره جنوبى، سه شــنبه 3 بهمن ماه، ساعت 
  13:30

ايران - عمان، چهارشنبه 4 بهمن ماه، ساعت 
 11:30

تيم ها روز پنج شــنبه، 5 بهمن ماه استراحت خواهند كرد 
و ســپس روز جمعه تيم هاى چهارم گروه اول و دوم براى 
جايگاه هفتم و هشتم و تيم هاى سوم اين دو گروه براى رده 
پنجم و ششم به مصاف هم خواهند رفت. همچنين تيم هاى 
اول تا چهارم گروه سوم و چهارم براى كسب جايگاه 9 تا 14 
با هم ديدار مى كنند. تيم هــاى اول و دوم گروه هاى اول و 
دوم هم در مرحله نيمه نهايــى برابر هم قرار مى گيرند. روز 
شنبه 7 بهمن ماه تيم ها استراحت دارند و يك شنبه 8 بهمن 

ماه ديدار فينال و رده بندى برگزار خواهد شد.

ژيمناست ايرانى؛ قهرمان قهرمانان 
مسابقات هنگ كنگ

ورزش: نماينده كشورمان به عنوان قهرمان قهرمانان مسابقات بين المللى 
ژيمناستيك هنرى در هنگ كنگ دست يافت.   رقابت هاى ژيمناستيك 
هنرى بين المللى هنگ كنگ با حضور ورزشكارانى از 9 كشور برگزار شد 
كه در بخش جوانان، اميد آئينه بند با امتياز 2/76 عنوان قهرمان قهرمانان 
را از آن خود كرد و رضا بهلول زاده با امتياز 76 و مهدى الفتى با كسب 

امتياز 1/75 در رده هاى دوم و سوم قرار گرفتند.

مدال نقره محجوب در جودوى 
گرندپرى تونس

ورزش:  نماينده وزن 100+ كيلوگرم جــودوى ايران به مدال نقره 
رقابت هاى گرندپرى تونس رسيد تا تنها مدال آور تيم 6 نفره ايران در 
اين مسابقات باشد. در ادامه رقابت هاى روز پايانى جودوى گرندپرى 
تونس، جواد محجــوب نماينده وزن 100+ كيلوگــرم ايران كه در 
جايگاه 64 رنكينگ جهانى جاى دارد، در ديدار نهايى و براى كسب 
مدال طال به مصاف الكساندر گوردينكو از اوكراين رفت و در پايان با 
قبول شكست برابر اين جودوكار اوكراينى به مدال نقره اين رقابت ها 
رسيد تا تيم 6 نفره ايران در پايان اين مسابقات با تك مدال نقره جواد 

محجوب و حذف پنج جودوكار ديگر به كار خود پايان دهد.

 كمك مالى فدراسيون جهانى جودو به ايران
مهر: رئيس فدراسيون جودو گفت: استخدام دو مربى ازبكستانى را با 
كمك مالى فدراسيون جهانى به سرانجام رسانديم و به زودى كار آنها 
در ايران آغاز مى شود. محمد درخشان   گفت: جذب مربيان خارجى 
را از مدتها قبل در دستور كار قرارداديم  و پس از مذاكره با چند مربى 
و بررسى روى گزينه هاى مدنظر خود، به اين نتيجه رسيديم در اين 
رابطه از فدراسيون جهانى كمك بگيريم. وى ادامه داد: براى تيم ملى 
بانوان پيش از اين با «نليا» توافق كرده بوديم و براى بخش آقايان نيز 
«آندره» را جذب كرديم. هر دو مربى ازبكستانى هستند و كارنامه قابل 
قبولى دارند. اين دو مربى با ازبكستان قرارداد داشتند و پس از پايان 

قرارداد خود به تهران سفر مى كنند. 

خبر

انگليس - ليگ برتر
 ساوتهمپتون 1 - 1 تاتنهام

اسپانيا - الليگا
 آالوس 2 -  2 لگانس

 رئال مادريد 7 -  1 ديپورتيوو الكرونيا
 رئال سوسيداد 1 -  2 سلتاويگو

 بتيس 0 -  5 بارسلونا
ايتاليا - سرى آ

 آتاالنتا 0 - 1 ناپولى
 اودينزه 1 - 1 اسپال
 ساسولو 1 - 1 تورينو
 بولونيا 3  - 0 بنونتو
 التزيو 5 - 1 كيه وو

 هالس ورونا 0 - 3 كروتونه
 سامپدوريا 3  - 1 فيورنتينا

 كاليارى 1 - 2 آث ميالن
 اينتر 1 - 1 آاس رم

آلمان - بوندسليگا
 بايرن مونيخ 4 - 2 وردربرمن

 شالكه 1 - 1 هانوفر

ميز نتايج

سهشنبه 3 بهمن جام حذفى اسپانيا
 سويا - اتلتيكومادريد

 ساعت: 23:59 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 4 بهمن  هفته 21 جام خليج فارس
 استقالل خوزستان - ذوب آهن

 ساعت: 15:30 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 4 بهمن جام اتحاديه انگليس
 آرسنال - چلسى

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما
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 رئيس 
كبدى به همكارى با 
همسرش پايان داد!

ورزش:رئيس فدراسيون كبدى دبير و نواب رئيس آقايان و بانوان خود 
را انتخاب كرد.   از سوى رئيس فدراسيون كبدى، عباس فرهمند مهر به عنوان 

دبير، صغرى روحبخش شيوايى و سعيد مقدم بقاء به عنوان نواب رئيس فدراسيون 
كبدى انتخاب شدند تا كادر مديريتى و اجرايى فدراسيون بصورت منسجم تر برنامه 

هاى خود را پياده كند.  عباس اورســجى با رويكرد مديريت مشاركتى و استفاده از 
نيروهاى جوان و متخصص عباس فرهمند مهر و سعيد مقدم بقاء را به عنوان دبير و نايب 
رئيس فدراسيون كبدى انتخاب كرد.  در بخش بانوان هم صغرى روحبخش شيوايى 
به عنوان يكى از مديران با سابقه وزارت ورزش و جوانان همكارى خود را با فدراسيون 

كبدى در پست نايب رئيس بانوان ادامه خواهد داد.  گفتنى است؛ پيش از اين 
همسر و برخى از ديگر اقوام رئيس جديد فدراسيون در پست هاى كليدى 

فعاليت مى كردند كه اين موضوع حرف و حديث هايى را به همراه 
داشت. حاال اورســجى تصميم گرفت تغيير رويه داده و از 

نيروهاى جديد در اين سمت ها استفاده كند.

خطر تعليق كشتى ايران 
از زبان خادم

ورزش: رئيس فدراسيون كشتى ايران مى گويد هنوز خطر تعليق كشتى 
ايران برطرف نشده است و در اين باره مذاكرات ادامه دارد.  خادم گفت: كميته 

بين المللى المپيك در حال پيگيرى اســت. از طريق اتحاديه جهانى كشتى اين 
موضوع به مجموعه كشتى و وزارت ورزش منتقل شده است.  با دوستان در وزارت 

ورزش و كميته ملى المپيك جلساتى داشتيم. هنوز اين خطر برطرف نشده است  و به 
نوعى هنوز خطر تعليق ما را تهديد مى كند.  وى گفت: چون اين موضوع ضرورت نفوذ در 
كميته بين المللى المپيك را مى خواست و شما نيز در جريان هستيد كه متاسفانه ما 
در اين بخش نتوانستيم موقعيت خوبى به دست بياوريم تا بتوانيم در مواقع حساس 

از آن استفاده كنيم. خوشــبختانه در مذاكرات اول و دوم نيز توانستيم موفق 
باشيم.  خادم گفت: رايى كه بايد 45 روز پيش صادر مى شد توانستيم زمان 

بگيريم و دو نوبت عقب بيندازيم كه يك نوبت آن را در تعطيالت 
ژانويه انداختيم. اين فرصت خوبى به وجود آورد تا التهابى 

كه ايجاد شده بود كاهش پيدا كند. 

اولين 
وعده صالحى اميرى 

براى موفقيت  در جاكارتا
ورزش سه:رئيس جديد كميته ملــى المپيك گفت: بدون ترديد 

مردم ما در بازيهاى آسيايى 2018 جاكارتا شاهد صحنه هاى غرور انگيز 
بسيارى خواهند بود.  سيدرضا صالحى اميرى  گفت: بدون ترديد مردم ما 
در بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا شــاهد صحنه هاى غرور انگيز بسيارى 
خواهند بود. ثبات و آرامش و پرهيز از حاشيه از مهمترين برنامه ها است. مدير 

بايد حركت كند و كمتر به حاشيه كار داشته باشد.
وى ادامه داد: مردم نتيجه ورزشكاران در عرصه بين المللى برايشان مهم 
است، از طرفى ورزش بيش از هر زمان ديگرى مى تواند در تصوير سازى 

يك كشور در عرصه بين المللى نقش داشته باشد، لذا بايد توجه 
و اهميت ويژه اى به اين مقوله داشــته باشيم تا در كنار 

ورزش تصوير زيبايى از كشورمان به جهانيان 
عرضه كنيم.

           سه شنبه 3 بهمن 1396
5 جمادى االول 1439 23 ژانويه 2018  سال سى و يكم  شماره 8604 

دالرام عظيمى: شكى نيست كه آنتوان گريزمن فصل خوبى را 
دراتلتيكو مادريد سپرى نمى كند  و شايعات تابستان اخير مبنى 
بر احتمال انتقال او به من يونايتد، تاثير زيادى روى عملكرد او در 
اين فصل گذاشته اند. با اينكه تا چند روز پيش حرف از انتقال او 
به بارسلونا مطرح بود، مذاكرات گريزمن با كاتالونيايى ها متوقف 
شده و مقصد جديدى در نشريات اسپانيايى براى او پيش بينى 
مى شــود. او يكى از بازيكنان پرطرفدار حال حاضر فصل نقل 
وانتقاالت است ولى دو باشگاهى كه جزو مشتريان اصلى او به 
شمار مى رفتند در روزهاى اخير فيليپه كوتينيو و الكسيس 
ســانچس را به عنوان مهاجمان جديد دراختيار گرفته اند كه 
همين شانس انتقال مهاجم فرانسوى به بارسا و يونايتد را كاهش 
مى دهد. مبلغ تعيين شده از سوى اتلتيكو براى فسخ قرارداد او 
100 ميليون يورو تعيين شده و همين گريزمن را به طورحتم 
دربازار نقل وانتقاالت تابستانى سوژه خريد خيلى از تيم ها مى 
كند. رئال مادريد همواره يكى از طرفداران به خدمت گرفتن 
او بوده و عقد قــرارداد با تئو ارناندس در تابســتان 2017 مى 
تواند زمينه را براى حضور گريزمن در برنابئو هم فراهم سازد. 

به خصوص كه با انتقال ارناندس توافق بين دو تيم 
برسر بازيكن نگرفتن از تيم همشهرى شكسته شد.  
با توجه به اينكه كيليان امباپه نتوانسته دراين فصل 
همچون سالهاى قبل موثر ظاهر شود، گريزمن به 
گزينه مهم ترى براى تقويت بيشتر خط حمله رئال 
تبديل شده است. درحاليكه او تابستان گذشته 
قراردادش را با اتلتيكو تمديد كرد، فلورنتينو 
پرس كه در زمان يكى از دربى هاى مادريد با 
مديربرنامه هاى او صحبت كرده، عزم خود را 
براى آوردن او به سانتياگوبرنابئو جزم كرده 
است. با توجه به مهلت كمى كه تا پايان بازار 

ژانويه مانده، احتمال شــكل گيرى اين 
معامله درحال حاضر بعيد اســت ولى به 
احتمال زياد تابستان آينده يك بارديگر 
بحث رفتن گريزمن به رقيب همشهرى 
اختالفات دو تيم را در بازار نقل وانتقاالت 

به اوج خواهد رساند.  

امين غــالم نژاد: درخشــش 
لئون بيلى ســتاره جامائيكايى 
بايرلوركــوزن در ديــدار اين 
هفته مقابل هوفنهايم، صعود 
ايــن تيم به پلــه دوم جدول 
فشرده بوندسليگا را به همراه 
داشــت. درحاليكه همه فكر 
مى كردنــد توانايى هاى بى 
شــمار اين جوان 20 ساله را 
در هفته هاى قبلى اين فصل 
ليگ شــناخته و تماشا كرده 
بودند، بيلى در برابر هوفنهايم 
سطح ديگرى از قابليت هايش 
را به نمايش گذاشت. تكنيك، 
دوندگى و هوش باالى او با گلى 
كه دراين بازى با پاشــنه پا به 
ثمررساند، تكميل شد. تيم هايكو 
هرليش با بــرد 4-1 دراين بازى 
ركورد گلزنــى در 24 بازى قبلى 

خود را حفظ كرده كه با دراختيار داشتن ستاره اى نظير بيلى كه 
هفت گل دراين فصل براى تيمش زده، چندان هم عجيب نيست. 

نام بيلى زمانيكه در خنــت بلژيك بازى مى كــرد، بارها به عنوان 
بازيكنى كه يووه خواهان جذب او بود در رسانه ها مطرح مى شد. در 
بازار نقل وانتقاالت اين فصل ميالن و مكس ميرابلى مديرورزشى اين 
تيم سوداى بردن او به سن سيرو را در ذهن دارند. ميرابلى كه هفته 
گذشته براى تماشاى سه بازى بوندسليگا درآلمان حضور داشت، به 
قابليت هاى معجزه آساى او در سيستم 1-3-2-4 هرليش ايمان 
آورده است. هرليش پيوسته سيستم بازى خود را درطول فصل تغيير 
داده ولى بيلى تقريبا هميشه جزو بازيكنان هجومى او بوده است. او 
در هجده بازى اين فصل شامل 16 بازى در بوندسليگا و 2 بازى در 
جام حذفى 9 گل زده و 5 پاس گل دراختيار هم تيمى هايش قرار 
داده است. بايرن به دقت پيشرفت اين ســتاره آكادمى فنيكس را 
زيرنظر دارد.  او يك سال قبل با 12 ميليون يورو به لوركوزن آمد. اما 
حاال قيمت او دستكم 2 برابر قيمت يك سال پيش شده و چه بسا 
در روزهاى آينده باالتر هم برود. چلسى در همين بازار زمستانى نيم 
نگاهى به او داشــت ولى بايرلوركوزن اعالم كرد كه بيلى كه تا سال 
2022 با اين باشگاه قرارداد دارد، تحت هيچ شرايطى در ژانويه جايى 

نمى رود. اما براى بازار تابستانى همه چيز امكان پذيراست. 

تغييرعجيب درسرنوشت مهاجم فرانسوى
انتقال «گريزمن» به رئال به جاى بارسا؟

درپى صعود لوركوزن به پله دوم بوندسليگا

ارزش «بيلى»  دو برابر شد 

نهايى نيز صعود خواهند كرد.
 ايران كه در دور گروهى با شكســت ازبكســتان و 

ژاپن عالقه مندان اين رشته را اميدوار كرده بود،   
25شكست بدموقعى مقابل عربستان با نتيجه 25شكست بدموقعى مقابل عربستان با نتيجه 25

3ايران - كره جنوبى، سه شــنبه 3ايران - كره جنوبى، سه شــنبه 3 بهمن ماه، ساعت 
  13:30

4ايران - عمان، چهارشنبه 4ايران - عمان، چهارشنبه 4 بهمن ماه، ساعت 
11:30

به خصوص كه با انتقال ارناندس توافق بين دو تيم 
برسر بازيكن نگرفتن از تيم همشهرى شكسته شد.  
با توجه به اينكه كيليان امباپه نتوانسته دراين فصل 
همچون سالهاى قبل موثر ظاهر شود، گريزمن به 
گزينه مهم ترى براى تقويت بيشتر خط حمله رئال 
تبديل شده است. درحاليكه او تابستان گذشته 
قراردادش را با اتلتيكو تمديد كرد، فلورنتينو 
پرس كه در زمان يكى از دربى هاى مادريد با 
مديربرنامه هاى او صحبت كرده، عزم خود را 
براى آوردن او به سانتياگوبرنابئو جزم كرده 
است. با توجه به مهلت كمى كه تا پايان بازار 

ژانويه مانده، احتمال شــكل گيرى اين 
معامله درحال حاضر بعيد اســت ولى به 
احتمال زياد تابستان آينده يك بارديگر 
بحث رفتن گريزمن به رقيب همشهرى 
اختالفات دو تيم را در بازار نقل وانتقاالت 

به اوج خواهد رساند.  

امين غــالم نژاد: 
لئون بيلى ســتاره جامائيكايى 
بايرلوركــوزن در ديــدار اين 
هفته مقابل هوفنهايم، صعود 
ايــن تيم به پلــه دوم جدول 
فشرده بوندسليگا را به همراه 
داشــت. درحاليكه همه فكر 
مى كردنــد توانايى هاى بى 

شــمار اين جوان 
در هفته هاى قبلى اين فصل 
ليگ شــناخته و تماشا كرده 
بودند، بيلى در برابر هوفنهايم 
سطح ديگرى از قابليت هايش 
را به نمايش گذاشت. تكنيك، 
دوندگى و هوش باالى او با گلى 
كه دراين بازى با پاشــنه پا به 
ثمررساند، تكميل شد. تيم هايكو 

هرليش با بــرد 
ركورد گلزنــى در 

انتقال «گريزمن» به رئال به جاى بارسا؟
درپى صعود لوركوزن به پله دوم بوندسليگا

ارزش «بيلى»  دو برابر شد 

شكست بدموقع مقابل عربستان
تيم ملى هندبال به دنبال جبران مقابل كره جنوبى
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خبر

سازمان سنجش موافق حذف کنکور است
خدایی  ابراهیم  ملت:  خانه 
ســازمان ســنجش  رئیس 
آموزش کشور گفت:سازمان 
ســنجش موافــق حــذف 
کنکور و منتظر فراهم شدن 
مقدمات برای اجرایی کردن 
اجــرای قانون ســنجش و 

پذیرش دانشجو)حذف کنکور( است. وی درباره اینکه این سخن به این 
معناســت که در حال حاضر توپ در زمین آموزش و پرورش قرار دارد، 
افزود: توپ در زمین کسی نیست. موضوع این است که برای حذف کنکور 
باید یک جایگزین عدالت محور معرفی شود تا شفافیت آن مردم را قانع 
سازد.این شفافیت باید به نحوی باشــد که از قبل اعالم شود قرار است 
کنکور حذف شود و دانش آموز وقتی وارد دوره متوسطه می شود بداند با 

چه معیاری قرار است در دانشگاه پذیرفته شود.

محسن سلیمانی درگذشت
سلیمانی،  محســن  ایسنا: 
رایزن  و  مترجم  نویســنده، 
فرهنگــی ایــران در بلگراد، 
صبــح دیــروز در پی حمله 
بلگراد در ســن  قلبــی در 

۵۸سالگی درگذشت.
محســن ســلیمانی متولد 

۱۳۳۸ در تهران و فارغ التحصیل رشــته زبان و ادبیات انگلیسی است. او 
که در حوزه ترجمه و نقد ادبیات داستانی و داستان نویسی فعالیت داشت، 
کار نویسندگی را در »حوزه اندیشه و هنر اسالمی« از سال ۱۳۵۹ شروع 
کرد. در آن جا چند سالی مسئول واحد ادبیات داستانی بود. در سال ۱۳۶۶ 
همراه با تعدادی از هنرمندان از حوزه جدا شد و به کیهان فرهنگی رفت 
و مسئول بخش ترجمه ادبی و ادبیات داستانی کیهان فرهنگی شد. بعد 
از سه سال نیز از آن جا به معاونت امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی رفت و چند سالی هم در لندن و نیویورک مسئول بخش فرهنگی 
ایران بود. سلیمانی تاکنون در زمینه نقد ادبی، اصول داستان نویسی و نیز 
داســتان در حدود ۷۰ کتاب ترجمه و تألیف کرده  است. همچنین چند 
سالی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران داستان نویسی تدریس 
کرده  است. روزنامه قدس درگذشت این مترجم، نویسنده و مدیر فرهنگی 
کوشا و متعهد کشور را به جامعه فرهنگ و ادبیات کشور تسلیت می گوید.
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 فرهنگ و هنر/ آیســان نوروزی  سی و فرهنگ و هنر
ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که کمتر 
از یک ســال پیش و چراغ خاموش کارش را با 
دبیری فرهاد مهندس پور آغــاز کرده بود، این 
روزها در حال برگزاری اســت و عمر آن به نیمه 
رسیده است. جشنواره ای که مثل همه جشن های 
تئاتر در سال های گذشته، حاشیه ها و موافقان و 
مخالفانی داشــت و مسلماً ضعف ها و قوت هایی 
دارد. حال، اینکه ضعف هایش بیشــتر اســت یا 
قوت هایش را باید تا پایان برگزاری جشنواره به 

تماشا و قضاوت نشست. 
نخستین حاشــیه ها در مورد جشنواره، درست 
همزمان با انتخاب دبیر جشــنواره شــروع شده 
بود. این انتقــادات همزمان با طــرح دبیرخانه 
در مورد هیئت انتخاب هفتــاد نفره هنرمندان 
برای جشــنواره تئاتر فجر یکبار دیگر داغ شد و 
حاشیه هایی هم بر سر انتخاب ها در بخش هایی از 
جشنواره و حذف مسابقه نمایشنامه نویسی مطرح 
شد. اما بدون شک بیشترین واکنش ها نسبت به 
جشنواره بین المللی سی و ششم، به خاطر پوستر 
جشنواره نشــان داده شد اما شکلک های پوستر 
فجر در حال زبان درآوردن به ســرعت در سطح 
شهر پخش شــدند و ایموجی های تئاتر فجر به 
یکباره همه جا را تسخیر کردند و این پوستر مثل 

طرح چند سال پیش جشنواره عوض نشد. 
تعداد نمایش هایی که در جشنواره سی و ششم به 
روی صحنه می روند، خیلی زیاد است. یک جدول 
چند صفحه ای چاپ شــده و به لطف تأســیس 
چندین سالن خصوصی و نیمه خصوصی تئاتر، 
حدود سی تاالر نمایش در این جشنواره میزبان 
گروه های نمایشــی اند و با یک ضرب و تقسیم 
ساده می توان گفت که در ده روز جشنواره، حدود 
صد و شصت نمایش اجرا می شوند. تعداد زیادی 
از آثــار ایرانی جدول نمایش ها، مربوط به بخش 
مرور تئاتر ایران هستند که نمایش هایی را شامل 
می شوند که در طول یکسال به اجرای عمومی  در 
آمده انــد. از این میان ۳۱ نمایش بخش »مرور« 

به تئاترهای اجرا شده در شهر تهران اختصاص 
دارند و سهم مرور تئاتر و برگزیدگان تئاتر استانی 
دیگر استان ها از این فهرست ۳2 نمایش است و 
مثل سال های قبل سهم استان خراسان بیشتر از 
سایر استان ها است. همچنین در بخش مهمان 
که شامل گروه هایی از سراسر کشور است تعداد 
۳۹ نمایش در جشنواره تئاتر فجر امسال به روی 

صحنه می روند. 

 جای خالی نقد و پژوهش
هر روز حدود چهل نمایش صحنه ای و خیابانی 
در تهــران و در تاالرهــای مختلف نمایش اجرا 
می شوند. این تعداد اجرا البته به لحاظ کمی آمار 
قابل توجهی را به دســت می دهد. اما این را که 
کیفیت آثــار به چه میزان و چقدر با تعداد قابل 
توجه  اجراها تناســب دارد، باید منتقدان پاسخ 
بدهند که البته جایشــان در جشــنواره سی و 
ششم خالی است. جشنواره تئاتر فجر از معدود 
جشنواره های دنیا ســت که تقریباً منتقدان در 

آن هیچ جایگاهی ندارند. امسال هم فقط کانون 
ملی منتقــدان و اعضای آن، با حمایت اداره کل 
هنرهای نمایشی و نه دبیرخانه تئاتر فجر، فضایی 
اندک برای فعالیت دارند و عالوه بر فعالیت های 
فــردی به عنوان منتقد، بخشــی از نقدها را در 

سایت این کانون منتشر می کنند. 
عالوه بــر نقد، جای پژوهش هم در جشــنواره 
امسال خالی است. در حالی که همه جشنواره های 
معتبر تئاتری و هنری جهــان بخش مهمی  از 
برنامه هایشان را به برگزاری سمینارها، همایش ها 

و ســمپوزیوم های علمی  اختصــاص می دهند، 
جشنواره تئاتر فجر مدت هاست که به این حوزه 

کم اعتناست. 

 جشــنواره بین المللی و چند نمایش 
خارجی

در همه سی دوره ای که جشــنواره تئاتر فجر با 
برچسب بین المللی برگزار می شود، نمایش های 
غیرایرانی آن همواره بیشتر از بقیه آثار مورد توجه 
بوده اند. این بخش، فرصتی را فراهم کرده است 
تا هنرمندان و عالقه مندان تئاتر بتوانند دســت 
کم ســالی یک بار چند نمایش خارجی ببینند. 
خیلی ها در روزهای جشــنواره فقط خارجی ها 
را می بیننــد. خیلی ها هم آثــار این بخش را در 
اولویت برنامه شان قرار می دهند. در این سه دهه 
همواره انتظاراتی هم در مورد نمایش های خارجی 
مطرح بوده که به نظر می رســد به جز در چند 
مــورد هیچگاه برآورده نشــده اســت.  در همه 
این سال ها معلوم نبوده که جشنواره تئاتر فجر 

بین المللی اســت؟ جشنواره در میان بخش های 
متعددش یک بخش بین الملل هم دارد؟ یا چند 
نمایش خارجی هم به هر شکل دعوت می شوند؟ 
جشــنواره تئاتر فجر در همه این ســال ها برای 
بین المللی شــدن و پیدا کردن اســتانداردهای 
یک فستیوال بین المللی ناموفق بوده است. این 
جشــنواره تاکنون تنها ویترینی از چند نمایش 
غیرایرانی با عنوان بین الملل بوده است و نتوانسته 
از این فراتر برود. امســال و در ســی و ششمین 
جشــنواره تئاتر فجر یازده نمایــش خارجی از 
کشورهای آلمان، فرانسه، سوئیس، عراق، ترکیه، 
برزیل، بلژیک و یونان حضــور دارند که اجرای 
آثارشان از سومین روز جشنواره شروع شده است. 
نمایش هایی که مخاطبان و تماشاگران تئاتر و به 
ویژه هنرمندان تئاتر ایران اشتیاق بیشتری برای 
دیدن آنها دارند و فقط حضورشان در تهران باعث 
شده تا جشنواره تئاتر فجر برچسب بین المللی 
بودن بخورد. جشــنواره تئاتر فجر یک فستیوال 
تئاتری متعلق به ایران اســت. با همه مناسبات 
و ویژگی ها و مشــخصاتی که باید براساس تئاتر 
ایران، بضاعت های تئاتر ما و شــرایط مان مورد 
توجه قــرار گیرد. اینکه مدام این جشــنواره را 
براساس سلیقه برگزارکنندگانش با فالن فستیوال 
و فالن جشنواره مقایســه کنیم و مدام شکل و 
ظاهر آن را بــا الگوهای دیگر بزک کنیم، باعث 
بی ثباتی و تظاهر بدون پشــتوانه می شود و بس. 
مهمترین چیزی که جشــنواره تئاتر فجر بعد از 
حدود چهار دهه حیاتش نیاز دارد، یک چارچوب 
مشخص و دستور کار استاندارد براساس مناسبات 
خود جشنواره اســت که اول تثبیت و سپس با 
ارزیابی و نقد، تقویت شــود. تجربه سی و شش 
دوره برگــزاری هم به انــدازه کافی آزمودن ها و 
موفقیت ها و شکست ها را پیش رو قرار می دهد. 
حاال وقت آن رســیده که این جشنواره براساس 
تجربیات خودش و نه سلیقه و خواست یک دبیر 
و چند نفر برگزارکننده، تثبیت شــود و شــکل 

استاندارد فستیوالی را به خود بگیرد.

قدس از سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجرگزارش می دهد

صحنه تئاتر  در تسخیر ایموجی ها

ِ

فرهنگ و هنر: درحالی که کمتر از ده روز به آغاز 
سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر باقی است، 
تازه ترین اطالعات درباره شــیوه برگزاری جشنواره 
امســال حاکی از برگزاری مراسم افتتاحیه در برج 

میالد و منتفی شدن بخش خارج از مسابقه دارد.
خبر نشست دبیر جشنواره با اعضای کمیسیون هنر 
و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی که شنبه این 
هفته برگزار شــده بود، دیروز رسانه ای شد. در این 
نشســت ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و ششمین 
جشــنواره ملی فیلم فجر گزارشی از جشنواره ارائه 

داده اســت و تأکید کرده بخش تجلی اراده ملی که 
چند دوره از جشنواره حذف شده بود، در جشنواره 
امســال برگزار می شــود و اختتامیه این بخش از 

جشنواره نیز در آبادان برگزار می شود.
امــا مهمترین نکته ای کــه در صحبت  های داروغه 
زاده وجود دارد، این خبر اســت که او گفته اســت: 
امســال بخش خارج از مسابقه در جشنواره نداریم. 
هرسال بعد از پایان انتخاب فیلم های بخش سودای 
سیمرغ توســط هیئت داوران، مسئوالن جشنواره 
تعدادی از فیلم هایی را که انتخاب نشــده بودند، با 

عنوان بخــش خارج از مســابقه، نمایش می دادند 
که تصمیم امســال برگزارکنندگان جشــنواره در 
حذف این بخش، امیدهای برخی کارگردانان را که 
فیلم  هایشان به بخش سودای سیمرغ راه پیدا نکرده 
بود، برای حضور در جشنواره ناامید کرد و احتماالً در 
روزهای آینده باید شــاهد انتقادات تند و تیزتری از 
عدم انتخاب برخی فیلم ها بود. اما خبر دیگری که از 
طرف روابط عمومی جشنواره فیلم فجر دیروز منتشر 
شد، قطعی شدن گمانه زنی های رسانه ای درخصوص 
برگزاری مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره 

فیلم فجر در مرکز همایش های برج میالد بود. این 
مراسم، روز پنجشــنبه ۱2 بهمن، افتتاحیه سی و 
ششمین جشنواره فیلم فجر با محوریت بزرگداشت 
سه هنرمند سینما )منوچهر اسماعیلی، اکبر عبدی 
و محمدعلی نجفی( و برپایی مراسمی به مناسبت 
آغاز جشن های سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در 
مرکز همایش های برج میالد تهران برگزار می شود. 
در بخشی از این مراسم، جوایز بخش مسابقه تبلیغات 
سینمای ایران در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر 

اهدا خواهد شد.

تا جشنواره

دبیر جشنواره فیلم فجر:
امسال بخش 
خارج از مسابقه نداریم

آنچه می خوانید

ســهم بخـــش مــرور تئاتـــــر و 
برگزیــدگان تئاتر اســتانی، 32 
نمایش اســت و مثل ســال های 
قبل سهم استان خراسان بیشتر 

از سایر استان ها است

تر
تئا

ن 
یرا

س: ا
عک
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