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خط  خبر 

41 كره اى قربانى آتش سوزى در 
بيمارستان

يونهاپ: منابع بيمارســتانى كره جنوبى اعالم كردند شمار 
قربانيان آتش سوزى صبح روز جمعه بيمارستان «سجون» 
شهر ميريانگ كره جنوبى، به 41 تن رسيده و شمار مجروحان 
هم از مرز 70 نفر گذشته است.به گزارش خبرگزارى يونهاپ 
كره جنوبى، حال 9 نفر از آســيب ديدگان ايــن حادثه هم 
وخيم گزارش شده اســت و تحت مراقبت هاى ويژه هستند. 
به گفته مقامات آتش نشانى، آتش سوزى حدود ساعت 7:30 
صبح جمعه از اتاق اورژانس واقع در طبقه نخست ساختمان 
اصلى بيمارستان «سجون» شهر ميريانگ در 280 كيلومترى 
جنوب سئول آغاز شد.مقامات بيمارستانى اعالم كردند آتش 
به طبقه هاى ديگر ساختمان نفوذ نكرده و حدود سه ساعت 
بعد توانستند بيمارستان را تخليه كنند. مقامات آتش نشان 
نيز اظهار داشتند 41 قربانى اين حادثه كه هويت آن ها هنوز 
شناخته شده نيست بر اثر استنشاق گاز سمى ناشى از آتش 

سوزى كشته شده اند. 

سگى با شليك گلوله شكارچى را 
كشت! 

 ركنا: در حادثه اى عجيب يك شكارچى اهل روسيه به طور 
اتفاقى مورد اصابت گلوله از ســوى ســگ خود قرار گرفت و 
كشته شــد.اين حادثه زمانى روى داد كه سرگئى ترخوف، 
شكارچى 64 ساله براى شكار به منطقه جنوبى ساراتوف در 
نزديكى رودخانه ولگا روسيه رفته بود.اين شكارچى در حال 
آماده شدن براى شكار زانو زده و اسلحه اش را بر روى زانويش 
قرار داده بود. در همين زمان يكى از سگ هاى شكارى او از نژاد 
سگ هاى استونى به سمت وى دويد و با وارد كردن ضربه به 
مچ دست او سبب چكانده شدن ماشه تفنگ و شليك گلوله به 

شكم صاحب خود شد.

حمله مرگبار برادر باديگارد 
آنجلينا جولى به دختر8 ساله اش 

ركنا: برادر باديگارد 
ســتاره هاى بــزرگ 
هاليــوودى در حال 
ز  ا پــس  و  مســتى 
مصرف بيــش از حد 
مواد، دختر 8 ساله اش 
را به قتل رساند و خود 

را مجروح كــرد.  به گزارش پليس شــهر «بــرون هيلز» 
انگليس، «بيل بيلينگهام» 54 ســاله كه يك ساعت پيش 
از اين جنايت تصويرى از دختــرش در حال خوردن پيتزا 
در فضاى مجازى منتشــر كرده بود، در زمان قتل به همراه 
برادرش مشــغول مصرف مواد و الكل بــود و حالت عادى 
نداشته اســت. اين مرد پس از حمله وحشــيانه و مرگبار 
به دخترش با فروكردن چاقو به شــكمش قصد داشــت به 
زندگــى اش پايان دهد كه با رســيدن امدادگــران نجات 
يافت. ساكنان محلى پس از اين جنايت صداى فرياد قاتل 
و ضجه هاى همســرش را شــنيده بودند. برادر اين مرد، 
باديگارد افراد مشــهورى مانند «آنجلينــا جولى»، «برد 

پيت» و «تام كروز» بوده است.

صحنه سازى مردى كه زنش را درخانه كشت 
خط قرمز: رئيس كالنترى 161 ابوذر به بيان جزئيات قتل خانم 63 ساله در 
محله فالح تهران پرداخت و گفت: موضوع ورود دو مرد به بهانه سرقت اموال اين 

زن صحنه سازى بوده و فرد ديگرى مرتكب قتل شده است.
سرهنگ اردشــير نادرى رئيس كالنترى 161 ابوذر،در خصوص جزئيات قتل 
پيرزن 63 ساله اظهار داشت: ساعت 8:21 صبح عوامل عمليات اين كالنترى در 

جريان وقوع قتل خانمى 63 ساله قرار گرفته و بالفاصله در محل حاضر شدند
وى تصريح كرد: مأموران با حضور در محل با پسر مقتول صحبت كردند كه وى 
اعالم كرد   پدرش گفته براى خريد به بيرون از منزل رفته است و پس از بازگشت 
مشاهده مى كند كه دو نفر مرد نقاب دار از خانه خارج شده و متوارى مى شوند؛ 
وقتى هم پدر وارد خانه مى شود با جسد مادرم كه با ضربات متعدد چاقو به قتل 
رسيده بود مواجه مى شود. اين مقام ارشد كالنترى 161 تصريح كرد: مأموران 
در ادامه بازرسى هاى خود متوجه سرقت 30 ميليونى طالجات مقتول مى شوند.
سرهنگ نادرى گفت: با بررسى ميدانى و بررسى دقيق صحنه جرم لباس هاى 
خون آلودى كه در داخل ماشين لباسشويى زير البســه ديگر مخفى شده بود 
تحقيقات را به سمت و ســوى ديگرى برد. رئيس كالنترى 161 ابوذر با اعالم 
اينكه بازپرس ويژه قتل نيز از همان لحظات اول در صحنه حضور داشته است، 
ادامه داد: با كشف لباس هاى مورد اشاره همسر مقتول دوباره مورد بازجويى قرار 
گرفت كه پس از بازرسى بدنى آثار درگيرى و خراشيدگى ناخن بر پشت بدن وى 
مشاهده شد كه حاكى از درگيرى اخير بود. وى اعالم كرد: در ادامه تحقيقات و 
بازجويى ها همسر مقتول به ناچار اعتراف كرد كه صبح امروز خودش با ضربات 
چاقو همسرش را به قتل رسانده است.ســرهنگ نادرى با اعالم اين مطلب كه 
انگيزه قاتل در جهت ارتكاب قتل در دست بررسى است، خاطرنشان كرد: پرونده 

به همراه متهم به دستور مقام قضايى تحويل اداره دهم پليس آگاهى شد.

بست شيلنگ بخارى2 پسر بچه بجنوردى را 
كشت

پايگاه خبرى پليس: رئيس پليس شهرستان بجنورد از كشته شدن دو پسر 
بچه 9 و 10 ساله در اثر گاز گرفتگى در اين شهرستان خبر داد.  سرهنگ على 
پاكدل، رئيس پليس شهرستان بجنورد در خصوص جزئيات اين خبر گفت: در 
پى اعالم مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر يك مورد گاز گرفتگى، بالفاصله 
مأموران انتظامى در محل حادثه حاضر شدند. سرهنگ پاكدل افزود: در بررسى 
مأموران مشخص گرديد 2 پسر بچه 9 و10 ساله خانواده به علت گاز گرفتگى 
فوت و پدر و مادر خانواده نيز به  علت وخامت حالشان توسط عوامل امدادى به 
مراكز درمانى منتقل شدند. اين مقام انتظامى بيان كرد: در بررسى هاى انجام 
شده، علت اين حادثه ناگوار انتشــار گاز از محل شيلنگ بخارى به جهت شل 

بودن بست آن بوده است. 

مرگ تلخ 2 كودك آبادانى در كانال آب 
ركنا: دو كودك آبادانى زمانى كه درحال 
بازى در روســتاى تنگه 3 آبادان بودند 
به درون كانــال آب افتاده و به كام مرگ 

رفتند. 
طى تماس تلفنى در ساعت 6 عصر روز 
پنجشــنبه با اورژانس آبــادان مبنى بر 
غرق شدن 2 كودك در روستاى تنگه3   
بالفاصله نيروهاى اورژانس به محل اعزام 

گرديدند كه مشخص شــد دو كودك به نام هاى اميرحسين 4 ساله و محمد 
2 ســاله حين بازى فوتبال درون كوچه در روستاى تنگه 3 بودند كه توپ اين 
كودكان به درون نهر جلوى درب منزلشــان مى افتد كه اين 2كودك براى در 
آوردن توپشــان به درون نهر مى پرند كه تا زمان رسيدن خانواده اميرحسين 
4 ساله در دم فوت مى كند و محمد نيز توسط پرسنل اورژانس به بيمارستان 
منتقل مى شود كه كودك 2ساله نيز ساعاتى بعد از انتقال به بيمارستان فوت 

مى كند. 

خط بين الملل 

برادر باديگارد 
ســتاره هاى بــزرگ 
هاليــوودى در حال 
ز  ا پــس  و  مســتى 
مصرف بيــش از حد 
 ساله اش 
را به قتل رساند و خود 

 دو كودك آبادانى زمانى كه درحال 
 آبادان بودند 
به درون كانــال آب افتاده و به كام مرگ 

 عصر روز 
پنجشــنبه با اورژانس آبــادان مبنى بر 

بالفاصله نيروهاى اورژانس به محل اعزام 

خط قرمز- ليال طاهرى: معــاون مبارزه با 
جرايــم جنايى پليس آگاهى تهــران بزرگ از 
دستگيرى مردى كه با خودروى پدر و مادرش 
اقدام به تهديد پسران نوجوان و آزار و اذيتشان 

در كانال آب كرده بود، خبر داد.
ســاعت 14 روز 27 دى مــاه از طريــق مركز 
فوريت هاى پليســى 110 بــه كالنترى 126 
تهرانپارس اعالم شــد كه تعدادى از كسبه و 
اهالى خيابان ارديبهشت شمالى، پسر نوجوانى 
حدودا 13ساله را از داخل كانال آب سرپوشيده 
واقع در اين خيابان بيرون كشيده و اين پسر به 
آن ها عنوان كرده كه توســط مردى ناشناس 
مورد تهديــد و نهايتاً آزار و اذيــت قرار گرفته 

است.
با حضور مأموران در محــل و انجام تحقيقات 
اوليه، پسر نوجوان به آن ها گفت: فردى ناشناس 
با يك دســتگاه خودرو پرايد سفيدرنگ مرا از 
مقابل پارك پليس و بــه بهانه كمك كردن به 
مادربزرگش سوار ماشين كرد و به نشانى كانال 
آب در خيابان ارديبهشت شمالى آورد؛ با تهديد 
و فريب مرا به داخل كانال كشاند و در آنجا مرا 

مورد آزار و اذيت قرار داد.
 با تشــكيل پرونده مقدماتى با موضوع «آزار و 
اذيت جنسى» و پس از تأييد موضوع از سوى 
پزشكى قانونى، پرونده به دستور بازپرس شعبه 
نهم دادسراى ناحيه 27 تهران در اختيار اداره 
شانزدهم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت 
و پســر 13 ســاله كه به همراه پدرش به اداره 
شــانزدهم پليس آگاهى تهران بزرگ مراجعه 
كرده بود به كارآگاهــان گفت: پس از تعطيلى 
مدرسه در حال بازگشت به منزل بودم؛ دقيقا 

نبش كوچه 218 شرقى، مرد جوانى جلوى مرا 
گرفت و گفت كه براى مادربزرگش گل و گلدان 
خريدارى كرده و به ايــن بهانه از من خواهش 

كرد تا براى تحويل آن ها به وى كمك كنم.
با اين مرد جــوان به راه افتــاده و از طريق پل 
هوايى به سمت ديگر اتوبان شهيد زين الدين 
رفتيم و دقيقا در مقابل پارك پليس سوار يك 
دستگاه پرايد سفيدرنگ با شيشه هاى دودى 
شــديم؛ آنجا بود كه با چاقو مرا تهديد كرد كه 
اگر صحبتى بكنم مرا خواهد كشت و پس از آن 
به راه افتاد. پس از طى مسيرى به داخل خيابان 
ارديبهشت شمالى در محدوده سراج رفت؛ در 
آنجا ماشــين را كنار خيابان پارك كرد؛ پس از 
پياده شدن از ماشــين، مرا از طريق يك روزنه 
باريك به داخل كانال آب كامــال تاريك برد و 

مورد آزار و اذيت قرار داد.
با توجه بــه اظهارات نوجوان 13 ســاله مبنى 

بر سوار شــدنش به يك پرايد ســفيد رنگ با 
شيشــه هاى دودى، كارآگاهان اطمينان پيدا 
كردند كه متهم پرونده اخير به احتمال فراوان 
مى بايست متهم پرونده مشــابه ديگرى باشد 
كه در آن پرونده نيز مردى جوان با مشخصات 
ظاهرى مشــابه (قد بلند، حــدوداً 25 الى 30 
ســاله) با فريب پســرى 11 ســاله او را با يك 
دستگاه خودرو پرايد ســفيد رنگ هاچ بك با 
شيشــه هاى دودى به محدوده پارك جنگلى 
لويزان در 35 مترى اســتقالل كشانده و مورد 

آزار و اذيت قرار داده است.
با توجه به حساسيت پرونده، كارآگاهان اداره 
شــانزدهم پليس آگاهى با انجــام تحقيقات 
ميدانى و بررسى دقيق دوربين هاى مداربسته، 
محل سواركردن پسرهاى نوجوان و همچنين 
محل هاى ارتكاب جنايت آزار و اذيت جنسى، 
سرانجام موفق به شناسايى خودرو پرايد سفيد 

رنگ هاچ بك با شيشــه هاى دودى به شماره 
پالك معلوم شدند.

با شناســايى خودرو، كارآگاهــان اطالع پيدا 
كردند كه مالك فردى حدودا 60 ســاله است 
اما خودرو در اختيار پســر 25 ساله اش به نام 
«ايمان» قرار دارد؛ در ادامــه تصاوير ايمان از 
سيستم جامع پليس اســتخراج شد و پس از 
شناسايى تصوير وى از سوى شكات پرونده، به 
عنوان متهم تحت تعقيــب هر دو پرونده آزار و 

اذيت مورد شناسايى قرار گرفت.
ســرانجام در آخرين روز دى مــاه كارآگاهان 
به محل ســكونت ايمان 25 ســاله در خيابان 
سراج مراجعه كرده و اين محل را تحت مراقبت 
پليســى قرار داده و نهايتا در ســاعت 13:30 
موفق به دستگيرى وى شدند.ايمان در همان 
تحقيقات اوليه به آزار و اذيت دو شاكى پرونده 
اعتراف كرد و گفت كه عــالوه بر خودرو پرايد 
ســفيد رنگ متعلق به پدرش، يك فقره آزار و 
اذيت جنسى مشــابه را نيز با خودرو پژو 206 
سفيد رنگ متعلق به مادرش انجام داده است. 
همچنين در بازرسى از پاركينگ محل سكونت 
ايمان و خانواده اش، كارآگاهان اداره شانزدهم 
پليس آگاهى با شناسايى موتورسيكلت طرح 
هوندا 125 متعلق به ايمــان و اعترافات بعدى 
وى اطالع پيدا كردند كه ايمان عالوه بر استفاده 
از خودروهــاى پرايد و 206 متعلــق به پدر و 
مادرش، چندين مورد آزار و اذيت پســرهاى 
نوجوان 11 الى 15 ساله و انتقال آن ها به كانال 
سرپوشيده آب در خيابان ارديبهشت شمالى 
را با موتورســيكلت طرح هوندا 125 خودش 

انجام داده است.

خط قرمز - مهدى كاهانى مقدم: جوان مســلحى كه صبح 
پنجشنبه گذشته به قصد سرقت، وارد شعبه بانك ملت در بلوار 
شهيد فالحى مشهد شده بود، با هوشــيارى و شجاعت يكى از 

شهروندان به دام افتاد.
اين سارق مسلح با وجود شــليك 6 گلوله با اسلحه كالشينكف 
خود، نتوانست از عهده جســارت و از خودگذشتگى شهروندان 
حاضر در محل برآمده و در حالى كه مشغول جاسازى كيف پول 
در خودروى خود بود، توسط آنان دستگير و در اختيار مأموران 

گشت نامحسوس كالنترى قاسم آباد مشهد قرار گرفت.
معاون دادستان و سرپرست دادسراى انقالب مشهد در اين باره 
به خبرنگار ما گفت: اين جوان 36ساله با خودروى پرايدى كه بعداً 
مشخص شد سرقتى است، صبح پنجشنبه مقابل بانك ملت شعبه 
شهيد فالحى قاسم آباد توقف كرد و در حالى كه دو قبضه اسلحه 
(كالشينكف و كلت كمرى مجهز به صداخفه كن) همراه داشت، 

وارد اين بانك شد.
وى ســپس درحالى كه اســلحه كالشــينكف خود را به سمت 
كارمندان و حاضران در محل نشانه رفته و آنان را تهديد مى كرد، 
با شليك 6 تيرهوايى به ايجاد رعب و وحشت در بانك اقدام كرده 
و قصد داشت با اين شيوه پس از سرقت حدود 26 ميليون تومان 

پول نقد بانك و مشتريان، از محل بگريزد كه با هوشيارى و اقدام 
شجاعانه و به موقع يكى از شــهروندان وظيفه شناس نتوانست 

نقشه فرار خود را عملى كند.
قاضى حســن حيدرى كه لحظاتى پس از ايــن واقعه، در محل 
حضور يافته بود، خاطرنشان كرد: اين سارق مسلح پس از آنكه به 
كالنترى انتقال يافت، بالفاصله تحقيقات در اين خصوص آغاز و 
در بررسى هاى اوليه مشخص شد عالوه بر اينكه خودروى پرايد 

مورد استفاده متهم سرقتى اســت، دو عدد پالك متعلق به يك 
خودروى پژو 206 هم در صندوق عقب اين خودرو وجود دارد كه 

به ادعاى متهم، پژو 206 نيز سرقتى مى باشد.
وى گفت: همچنين پنج عدد قرص برنج در بازرسى بدنى از سارق 
مسلح بانك كشف شــد. متهم در بازجويى هاى اوليه گفت كه 
قرص ها را به قصد خودكشى همراه خود داشته تا چنانچه هنگام 
سرقت مسلحانه بانك، به مشكل برخورد، با خوردن اين قرص ها به 
زندگى اش پايان دهد كه فرصت مصرف آن ها را پيدا نكرده است.

معاون دادستان مشهد خاطرنشان كرد: متهم همچنين با اوركت 
پليس (بدون آرم و نشان) اقدام به سرقت كرده بود كه در بازرسى 
از او درجه نظامى ستوان سومى به همراه تعدادى فشنگ كلت و 

كالشينكف كشف شد.
وى با بيان اينكه با دستگيرى اين سارق مسلح، پول ها به بانك 
بازگشــت، تصريح كرد: در حالى تحقيقات از اين متهم ادامه 
دارد كه او ادعا كرده اسلحه ها را حدود سه سال پيش خريده 
و زير خاك مدفون كرده است؛ تا اينكه روز پنجشنبه به خاطر 
نياز مالى كه داشته، ســالح خود را از زير خاك خارج كرده و 
به قصد سرقت مســلحانه وارد بانك ملت شعبه شهيد فالحى 

مشهد شده است.

دستگيرى شيطان كودك آزار جنگل هاى لويزان

شجاعت مشهدى ها  بانك ملت را نجات داد

مشكى پوشان،  پديده و سپاهان همچنان نمى برند

بى رحمى پرسپوليس و استقالل در مقابل حريفان

 با كسب 3 مدال طال، يك نقره و 8 برنز 

فرنگى كاران   جام تختى را
 به خارجى ها ندادند

پايان موقتى شايعات  

تمديد مورينيو با يونايتد تا 
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مشكى پوشان، پديده و سپاهان همچنان نمى برند

بى رحمى پرسپوليس و استقالل در مقابل حريفان
 فوتبال  ورزش    هفته بيســت و يكم ليگ برتر عصر 
ديروز با چپ شــدن پيكان مقابــل پرســپوليس و ادامه 

ناكامى هاى سپاهان به پايان رسيد. 
*روز استقالل

پنج شنبه البته روز اســتقالل بود. فارغ از بحث هاى پر دامنه 

داورى مردان شفر توانســتند فوتبال خود را به پارس جنوبى 
ديكته كنند. آن هم با 4 گل. در اين بازى رحمتى با مهار پنالتى 
و قربانى با دبلى(دو گل) كه انجام داد برگشت خوبى به روزهاى 
اوج داشتند. در همين بعد از ظهر پديده مقابل سايپا يك بر صفر 
شكست خورد. اين پيروزى هرچقدر براى دايى كارگشا بود براى 
مهاجرى كار را سخت تر از قبل كرد. پديده آن پديده ترسناك 
نيم فصل اول نيست(هست؟) . خوش شانسى پديده البته اين 

است كه تيم هاى پايين تر اوضاع خوبى ندارند. 
*سپاهان در خطر سقوط

ســپاهان همچنان مى بازد و سپيدرود رشــت با كريمى 
سينوسى حركت مى كند. اســتقالل خوزستان و مشكى 
پوشان هم نتيجه الزم را نمى گيرند. ســپاهان در خانه به 
فوالد يك بر صفر باخت تا نشان دهد شوك رفتن كرانچار هم 
كارساز نبوده است. زردپوشان اصفهانى كه پر افتخار ترين 
تيم ليگ برتر هستند، شرايطى را تجربه مى كنند كه خيلى 
با آن آشنا نيستند و بر خالف بسيارى از ادوار ليگ، حاال بايد 
به جاى قهرمانى و يا كسب سهميه براى فرار از منطقه سقوط 
بجنگند.سپيد رود رشــت 3 بر صفر به صنعت نفت آبادان 
باخت تا نتايج خوب هفته هاى قبل به كام رشتى ها تلخ شود.

*مشكى پوشان بى آزار
 اما ديروز نبرد مشكى پوشان و تراكتور هم در مشهد برنده 

نداشــت. كم كم عرصه بر مردان عنايتى براى بقا تنگ تر 
مى شــود. آنها بهتر از قبل بازى مى كنند امــا بهتر نتيجه 
نمى گيرند. براى مشهدى هاى قعرنشــين فقط سه امتياز 
كامل هر بازى اســت كه مى تواند مفيد فايده باشد.عجب 
اينكه مهاجمان تيم آقــاى گل ادوار ليگ برتر بى آزارترين 

مهاجمان اين روزها هستند بطوريكه عليپور با 14 گل از تمام 
تيم مشكى پوشان به تنهايى بيشتر گل زده است. 

*پرسپوليس مهمان ترسناك
عليپور ديروز مقابل پيكان هم دبل كرد تا نقش پررنگى در 
پيروزى 3 بر يك پرسپوليس مقابل ميزبان داشته باشد. مردان 
جاللى تا چشم باز كردند دو گل از منشا و عليپور خورده بودند 
و اگر چه در نيمه دوم يك گل زدند و مهمان را حســابى در 
منگنه گذاشتند اما باز اين عليپور بود كه با گل خود بر پيكر 
تب دار پيكان آب ســرد ريخت و جايگاه سرخ پوشان را در 
صدر تحكيم بخشيد. صدرنشين ليگ با كسب 29 امتياز از 
11 بازى خارج از خانه صاحب ميانگين 2,63 امتياز در اين 
بخش شده است. شــاگردان برانكو با اين نتايج، ركورد برد 
81,8 درصدى بازى هاى خارج از خانه را ثبت كردند تا عنوان 

بهترين مهمان ليگ هفدهم را از آن خود كنند.
پرســپوليس تا پايان فصل تنها 3 بار ديگــر از تهران خارج 
خواهد شــد و بايد مقابل صنعت نفت آبادان، پديده مشهد 
و ذوب آهن اصفهان در خانه حريفان به ميدان بروند. البته 
آنها در دربى 86 و در مصاف با استقالل مهمان خواهند بود.

شفر: كى روش مى داند حسينى بهترين دروازه بان 
ايران است

 سرمربى تيم فوتبال استقالل از عملكرد شاگردانش به ويژه 

على قربانى كه منجر به پيروزى 4 بر صفر برابر پارس جنوبى 
شد ابراز رضايت كرد. شفرهمچنين درباره قرار گرفتن مهدى 
رحمتى در تركيب اصلى استقالل و اينكه چرا در جام حذفى 
بازى نمى كند، تصريح كرد: بازيكنان ما مى دانند كه من با 
آن ها صادق هستم. اين همان جمله اى است كه من قبل از 

جام حذفى گفته بودم كه اگر رحمتى بخواهد در جام حذفى 
بازى كند نمى تواند فقط در تمرينات خوب باشــد و بايد در 
ليگ هم بازى كند. اگر كه در ليگ خوب باشد در جام حذفى 
هم بازى مى كند و اگر كه نه بازى نمى كند و حســينى به 
ميدان مى رود. حسينى در ليگ بازى كرده و خوشحالم كه 

دروازه بان بسيار خوبى است.
وى افــزود: در رختكن ســيد مهدى رحمتى و حســينى 
همديگر را در آغوش گرفته بودند و اگر موبايل داشتم عكس 
مى گرفتم و به شما نشان مى دادم. طبيعى است كه شايد براى 
حسينى راحت نباشد كه روى نيمكت بنشيند، اما بهترين 
دروازه بان ايران اســت و مى دانم كه كى روش اين مسئله را 

مى داند و او را به جام جهانى روسيه خواهد برد.

تارتار: آقاى اصفهانيان! يا مشكالت داورى را درست 
كن يا خودت برو

 مهدى تارتار پس از شكست 4 بر صفر تيمش مقابل استقالل 
اظهار داشت: بايد به هواداران استقالل تبريك بگويم. بازى 
به گونه اى پيش رفت كه دســت و پاى ما بسته شد. پنالتى 
زودهنگامى كه براى اســتقالل گرفته شد و در ادامه اخراج 

بازيكن ما، دست و پاى مان را بست.
تارتار با انتقاد از عملكرد داور ديدار تيمش مقابل استقالل 
گفت: آقــاى اصفهانيان! يا مشــكالت داورى را حل كن، يا 

خودت برو. ما شبانه روزى كار مى كنيم. روى نقاط ضعف و 
قوت استقالل كار كرديم كه با اشتباه داورى به هم ريخت. 
اگر آن صحنه براى استقالل پنالتى بود، براى ما هم پنالتى 
بود. صحنه اخراج را كه ديديد و يك پنالتى خنده دار هم آخر 
بازى به سود ما گرفت. كرمانشاهى در حد اين بازى نبود و 
نمى دانم چرا براى ديدارى انتخاب شــد كه بين دو مدعى 

برگزار مى شد. 
عنايتى: ايمان دارم در جدول باال مى آييم

رضا عنايتى در نشست خبرى بعد از بازى با تراكتورسازى 
گفت: ايمان دارم بچه هاى ما به خاطر شرايط فنى مى توانند 
از لحاظ روحى شارژ شــوند و باال بيايند. ما براى رسيدن به 
هدفمان بايد تالش مضاعف كنيم. با توجه به شناخت و توانى 
كه از بچه ها سراغ دارم قطعا در ليگ برتر مى مانيم، اگر به من 

باشد دوست دارم از تمام موجودى تيم استفاده كنم. 
وى در مورد همكارى با حاج رضايى گفت: من دوست دارم 
امير حاج رضايى با ما همكارى كند. از لحاظ فنى و اخالقى 
او انسان شريفى است و تالش مى كنيم حاج رضايى به جمع 

ما اضافه شود.
جاللى: قهرمانى پرسپوليس مبارك باشد

مجيد جاللى بعد از اولين باخت خانگى برابر پرســپوليس 
گفت: سرنوشت بازى در 10 دقيقه ابتدايى رقم خورد و در 
مقابل يك تيمى مانند پرسپوليس كه مهاجمان خوبى در 
اختيار دارد، حق اشتباه نداريم و بايد غرامت بدهيم و بازنده 
باشيم. وى در پايان درباره نقش حاشيه ها در نتيجه نگرفتن 
اين تيم، تصريح كرد: حاشــيه ها تمركز ما را تا حد زيادى 
تخريب كرد. به آقاى برانكو تبريك مى گويم و قهرمانى آنها 

نيز مبارك باشد.

پيگيرى موضوع «ايجنت ايرانى» 
ازسوى نهادهاى امنيتى

ورزش: قرار اســت مديران اســتقالل موضــوع مديربرنامه اى كه 
سرمربى آلمانى آبى پوشان به آن اشاره كرد را از طريق قوه قضاييه 
و نهادهاى امنيتى پيگيرى كنند. وينفرد شــفر پس از پايان بازى با 
پارس جنوبى كه با پيروزى 4 بر صفر استقالل همراه بود، اعالم كرد 
كه ايجنت(مدير برنامه) ايرانى باعث شده دو بازيكن خارجى مدنظر 
او به ايران نيايند. سرمربى استقالل اشاره كرد كه ايجنت ايرانى به 
بازيكنان خارجى گفته كه ايران امن نيست و به همين دليل از حضور 

در كشورمان منصرف شده اند.

كمالوند: 9 بازى مرا تحمل كنيد، تيم را 
تحويل مى دهم

ورزش: فراز كمالوند بعد از پيروزى 3 بر صفر صنعت نفت مقابل 
سپيدرود رشت اظهار داشت: بعد از اينكه در بازى هاى اخير با تيم 
كامل مان نمى توانســتيم بازى كنيم، امروز از تيم اصلى استفاده 
كرديم و فقط بغالنى را نداشــتيم كه او هم آنفلوانزا گرفته بود و 
در تمرينات نبود، اما چــون بازيكن باتجربه تيم ماســت به تيم 
اضافه شــد تا در كنار ديگر بازيكنان باشد. ســرمربى تيم فوتبال 
صنعت نفت آبادان خاطر نشان كرد: 9 بازى مانده تا پايان فصل و 
خواهشم اين است كه در اين مدت ما را تحمل كنيد. آخر فصل ما 
تيم را تحويل دوستان مى دهيم. اجازه بدهيد اين 9 بازى را كنار 

همديگر با خوبى و خوشى بگذرانيم.

كريمى: مقصر شكست مقابل  نفت من 
هستم

ورزش: على كريمى پس از شكست 3 بر صفر تيمش مقابل صنعت 
نفت آبادان در نشســت خبرى اظهار داشت: اين بازى براى ما جالب 
نبود، چون به خوبى پيش مى رفتيم، اما فكر مى كنم در 6-5 دقيقه 
بچه ها تمركزشان را از دست دادند و در همان مدت سه گل دريافت 
كرديم. سرمربى تيم فوتبال ســپيدرود ادامه داد: اتفاقى كه براى ما 
افتاد، اصًال جالب نبود و مقصر اين شكست هم خوِد من هستم. بايد 
بيشتر كار كرده و بيشتر تالش كنيم كه سطح تمركزمان باالتر برود تا 

شاهد اين نتيجه ها نباشيم.

اصفهانيان: تارتار در حوزه كارى 
خودش حرف بزند

ورزش : رئيس كميته داوران فدراسيون فوتبال نسبت به صحبت هاى 
اخير مهدى تارتار، سرمربى تيم پارس جنوبى جم واكنش نشان داد. 
فريدون اصفهانيان درباره شــايعاتى مبنى بر شكايت كميته داوران 
فدراسيون فوتبال از مهدى تارتار بابت اظهاراتش پس از ديدار مقابل 
استقالل، اظهار داشت: در مورد تارتار بايد بگويم صحبت هايى كه ايشان 
انجام داده، اگر به دست ما برسد يا خودمان ببينيم، وظيفه داريم كه در 
مقابل آن بايستيم. وقتى يك مربى حرف مى زند و مشكالتى به وجود 
مى آورد، ما هم مجبوريم بر اساس قانون با او رفتار كنيم. از همه اهالى 
فوتبال انتظار داريم كه همان طور كه داوران به آن ها احترام مى گذارند، 
آن ها هم احترام داوران را نگه دارند. هركسى بايد در حيطه مسئوليت 

خودش پاسخگو باشد و طبق حوزه كارى خودش حرف بزند.

رسانه اماراتى: رأى AFC به ضرر 
عربستان و امارات است

ورزش: يك رسانه اماراتى از رد درخواست امارات و عربستان توسط 
كنفدراسيون  فوتبال آســيا براى بازى با حريفان ايرانى و قطرى در 
زمين بى طرف خبر داد. سايت ابوظبى 24 نوشت: كنفدراسيون فوتبال 
آسيا (AFC) درخواســت  امارات و عربســتان براى بازى در زمين  
بى طرف برابر حريفان ايرانى و قطرى در فصل جديد ليگ قهرمانان را 
رد كرد.  اين رسانه اماراتى در ادامه خبر خود آورده است: كنفدراسيون 

فوتبال آسيا امروز(شنبه) رأى خود را در اين رابطه اعالم مى كند.

درخواست استقالل براى انجام تست 
دوپينگ 

ورزش: توفيقى معاون ورزشى باشــگاه استقالل گفت: از مسئوالن 
كميته ضد دوپينگ درخواست مى كنم تا با توجه به اهميت هفته هاى 
پيش رو، نظارت ويژه اى بر عملكرد تمامى تيم ها در مسابقات پيش رو 

داشته باشند تا به روح ورزش لطمه اى وارد نشود.

ضد حمله

دايى: اجازه نداديم پديده به دروازه ما نزديك 
شود

ورزش: على دايى پس از پيروزى يك بر صفر تيمش مقابل پديده خراسان اظهار 
داشت: در اين بازى از حريف مان سرتر بوديم و به هيچ عنوان به آن ها فرصت گلزنى 
نداديم. اين برد را به همه بازيكنانم تبريك مى گويم، چرا كه آن ها دو هفته سخت 
زير فشار بودند و خدا را شكر كه سير صعودى پيدا كرده ايم. اين دو برد براى ما خيلى 
روحيه بخش بود و اميدوارم كه بتوانيم اين روند را ادامه دهيم. سرمربى سايپا يادآور 
شد: شما اگر بازى را ديده باشيد در نيمه اول خوب عمل نكرديم، اما اجازه نداديم 
حريف به دروازه مان نزديك شود. در نيمه دوم هم بازى برترى را نسبت به حريف 
ارائه كرديم و خوشبختانه به گل هم رســيديم. خدا را بار ديگر شكر مى كنم كه 

توانستيم اين برد با ارزش را به دست بياوريم.

برانكو: حق كم كارى نداريم
ورزش: برانكو درباره پيروزى اين تيم برابر پيكان گفت: احترام زيادى براى تيم 
پيكان قائل بوديم و به اين ديدار اهميت مى داديم زيرا اين تيم خيلى خوب بازى 
مى كند و ســخت مى بازد. ما خيلى زود تفاوت را ايجاد كرديم و از اين تيم جلو 
افتاديم و از همه مهم تر اين است كه كنترل بازى را به دست گرفتيم. پرسپوليس 
باز بازى مى كند و به فكر حمله است. ســرمربى قرمزها در پايان در پاسخ به اين 
سوال كه آيا تصور از قهرمانى زود هنگام براى اين تيم مشكل ساز مى شود، بيان 
كرد: ما امتيازات زيادى داريم و صدر جدول هستيم و همه ما را گزينه اول قهرمانى 
مى دانند اما قطعا ما تا زمانيكه روى كاغذ قهرمان نشديم، حقى براى كم كارى 
نداريم و هر بازى بعدى براى ما مهم ترين بازى اســت و براى امتياز گرفتن وارد 
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ورزشـــى

حميدرضاعرب: بازى اســتقالل و پارس جــم  پربود 
ازصحنه ها و حواشى متعدد. به خصوص زمانيكه داور بازى 
به سود استقالل پنالتى اعالم كرد كه بعد از اين ديدار اعالم 
شد اساســا پنالتى بيرون از محوطه رخ داده است. ديگر 
صحنه پرحرف اين بازى جايى بود كه داور اقدام به اخراج 
سيف الهى كرد. تصميمى كه وقتى كارشناسان داورى آن 
را مرور كردند به اين نتيجه رســيدند كه رضا كرمانشاهى 
اساسا نبايد كارت زرد اول را به اين بازيكن نشان مى داد چرا 
كه منتظرى در آن لحظه بر روى سيف الهى مرتكب خطا 
شــده بود. تصميم هاى داور در نهايت باعث شد تا همگان 
اذعان كنند كه در خلق نتيجه به دست آمده تاثيرمستقيم 

داشته است.
 البته اين بدان معنا نيست كه استقالل را شايسته پيروزى 

مقابل جمى ها ندانيم. 
شايد اگر داور دچار اين اشتباه هاى مهلك و كشنده نمى شد 
باز هم استقالل برنده از زمين بيرون مى آمد اما به طور قطع 
چنين بردى رقم نمى خورد. درعين حال اما زيرپوست اين 
بازى اتفاقاتى رخ داده كه مى تواند منجر به دردســرهايى 
براى استقالل شــود. بعد از بازى خبر رسيد كه آبادانى ها 
سخت به دنبال تحريك كميته انضباطى فدراسيون فوتبال 
هستند تا رفتاراميد نورافكن در بازى با پارس جنوبى مورد 
بررســى قرار بگيرد. بازيكنى كــه درگيرى هاى زيادى با 

سيف الهى داشت و در يك صحنه اين بازيكن را هل داد. 
ناظر بازى نيز گزارش هايى در خصوص رفتارهاى نورافكن 
به كميته انضباطى ارجاع داده و آبادانــى با اطالع از اين 
موضوع حاال پيگير نتيجه هستند و بدشان نمى آيد كه در 

آستانه بازى حساس سه شنبه با استقالل در جام حذفى 
اميد نورافكن از سوى كميته انضباطى فدراسيون فوتبال 
با محروميت مواجه شــود. تصميمى كه مى تواند به سود 

تيم ميزبان باشد. 
از سويى قائدى هم براى اين بازى محروم است و اگر تعداد 
محروم هاى استقالل افزايش يابد آنگاه آبادانى ها در بازى 
بزرگ سه شــنبه با فراغ بال بيشــتر رخ در رخ استقالل 
قرارمى گيرند. حال بايد ديد كه نتيجه اين تالش هاى پشت 
پرده اى چه خواهد شد. بدون شك محروم كردن بازيكنان 
اســتقالل در حالى كه چند روز ديگربازى فوق حساسى 
در آبادان برگزار خواهند كرد جســارت و جرات فراوانى 
مى خواهد كه شــايد در اين برهه ازعهده هيچ عضوى از 

فدراسيون فوتبال برنيايد.

 بازخوانى فيلم بازى استقالل- پارس دركميته انضباطى 
آبادانى ها به دنبال محروم كردن نورافكن

تلگرامى

    حميد احمدى، محمدرضا سنگ سفيدى، احمد اسماعيل پور و 
على اصغر حسن زاده،چهار بازيكن تيم ملى فوتسال كشورمان كه خود 
را براى حضور در مسابقات فوتسال قهرمانى آسيا آماده مى كنند،  به 
دليل مصدوميت احتمال دارد نتوانند تيم ملى را در اين مسابقات 

همراهى كنند.
    حضور امير حاج رضايى در باشگاه مشكى پوشان منتفى 

شد. 
    عزت پورقاز ، مدافع ملى پوش سپاهان بازى با پرسپوليس در 

هفته بيست و دوم ليگ برتر را از دست داد.
    هواداران اســتقالل در روزى كه اين تيم به بردى پرگل 
دست يافت، به شعارها عليه مديرعامل اين باشگاه ادامه دادند. 

   گرشاسبى   سرپرست باشگاه پرسپوليس گفت: بردى كه 
امروز به دست آورديم در راستاى ساكت كردن اطرافيان طارمى 

بود كه پشت پرده ايستاده بودند.
    ديروز پيراهن رســمى تيم مشكى پوشــان خراسان به 

شهردار مشهد  اهدا شد.
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 با كسب 3 مدال طال، يك نقره و 8 برنز 

فرنگى كاران  جام تختى را به خارجى ها ندادند
 كشــتى  ورزش  تيم ايران به عنوان قهرمانى سى و 
هشــتمين دوره رقابت هاى بين المللى كشتى فرنگى جام 

تختى دست يافت.
 سى و هشتمين دوره رقابت هاى بين المللى كشتى فرنگى 
جام جهان پهلوان تختى كه جزء سيستم رنكينگ اتحاديه 
جهانى كشتى محسوب مى شود، روزهاى 5 و 6 بهمن ماه 
در بندر ماهشهر استان خوزستان برگزار شد و در پايان تيم 
ايران با كســب 3 مدال طال، يك مدال نقره و 8 مدال برنز و 
كسب 192 امتياز به عنوان قهرمانى رسيد و تيم هاى تركيه 
و قزاقستان پس از تيم ايران به ترتيب با 171 و 145 امتياز 

دوم و سوم شدند.
 در اين رقابت ها تيم ايران توسط محمدعلى گرايى در وزن 
77 كيلوگرم، ســامان عزيزى در وزن 87 كيلوگرم و بهنام 
مهدى زاده در وزن 130 كيلوگرم صاحب مدال طال، مهرداد 
مردانى در وزن 60 كيلوگرم صاحب مدال نقره و مسلم نادرى 
خادم، رضا خــدرى در وزن 55 كيلوگرم، محمد نوربخش 
در وزن 63 كيلوگرم، محمد الياســى در وزن 67 كيلوگرم، 
فرشاد بلفكه در وزن 72 كيلوگرم، برومند اصالن در وزن 77 
كيلوگرم، على اكبر حيدرى در وزن 97 كيلوگرم و شــهاب 

قوره جيلى در وزن 130 كيلوگرم صاحب مدال برنز شد.
خادم: سطح جام تختى باالتر از سال هاى قبل بود

رئيس فدراسيون كشــتى برگزارى رقابت هاى بين المللى 
در استان ها و شهرستان هاى ديگر را باعث رشد و پيشرفت 
اين رشته عنوان كرد. رسول خادم درباره رقابت هاى كشتى 
فرنگى جام تختى گفــت: براى اولين بار اســت كه از نگاه 
اتحاديه جهانى اين مســابقات به عنوان سيستم رنكينگ 
انتخاب شده است كه خوشبختانه استقبال بسيار خوبى هم 

از اين مسابقات شده است.
وى ادامه داد: در اين رقابت ها قهرمانان عنوان دار و مطرحى 
از كشورهاى دنيا حضور دارند؛ همچنين كشتى گيران جوان 
و با تجربه اى نيز از كشــورمان با رقباى خود پيكار مى كنند 
كه اميدواريم در پايان نتايج قابل قبولى كسب كند. سطح 

كيفى مسابقات نسبت به دوره هاى قبل بسيار باالتر است و 
اميدوارم مسابقات كشتى آزاد جام تختى نيز چند روز ديگر 

در تبريز در سطح قابل قبولى برگزار شود.
رئيس فدراسيون كشــتى با اشــاره به دادن ميزبانى اين 
رقابت ها به خوزستان گفت: كشتى خوزســتان همواره از 
جايگاه خوبى در كشــور برخوردار بوده است كه اميدواريم 
شــاهد برگــزارى رقابت هــاى بين المللى بيشــترى در 
شهرهاى مختلف اين استان باشــيم. متاسفانه در برخى از 

شهرستان هاى استان زيرساخت هاى مناسبى براى برگزارى 
مسابقات بين المللى وجود ندارد، اما خوشبختانه در ماهشهر 
شرايط الزم وجود دارد كه اميدواريم با پيگيرى هاى بيشتر 
مديران اســتانى اين فرصت بار ديگر براى شهرهاى ديگر 

استان خوزستان نيز فراهم شود.
خادم ادامه داد: قطعاً برگزارى مســابقات بين المللى باعث 
رونق و پيشرفت كشتى در شهرستان ها و استان هاى كشور 
ما مى شود؛ برگزارى اين مسابقات از يك طرف باعث رونق 

كشــتى و همچنين رونق اقتصادى در آن شهرها شده و از 
ســوى ديگر تأثير زيادى در افكار عمومى براى گرايش به 

ورزش به خصوص كشتى خواهد داشت.
رئيس فدراســيون كشتى خاطرنشــان كرد: آينده كشتى 
كشور بسيار روشن اســت و با توجه به كشتى گيران جوان 
و آينده دارى كه در اختيار داريــم اميدواريم در بازى هاى 
آسيايى و مهمتر از آن المپيك توكيو عملكرد قابل قبولى از 

خود به نمايش بگذاريم.

داورزنى تاكيد كرد  
تصميم جدى وزارت  براى مقابله با 

اعزام هاى غيرقانونى
ورزش سه: معاون توسعه ورزش قهرمانى وزارت ورزش گفت: سال 
پيش رو سال بسيار مهمى براى ورزش كشور است و اميدوارم با توجه 
به برگزارى انتخابات و ايجاد ثبات در فدراســيون ها، نتايج خوبى را 

بتوانيم به دست آوريم.
محمدرضا داورزنى افزود: تالش مان اين بوده كه با برگزارى انتخابات، 
فدراســيون ها ثبات داشــته باشــند و بتوانند اردوها، مسابقات و 
برنامه هاى خود را با آرامش و برنامه ريزى بهتر اجرا كنند تا شــاهد 

نتايج خوبى در مسابقات آسيايى جاكارتا و المپيك 2020 باشيم.
وى گفت: فدراسيون ها بايد نسبت به اعزام هاى خارجى دقت داشته 
باشند و شوراى برون مرزى وزارت اعزام هاى غير رسمى را در دستور 

كار خود قرار نخواهد داد و مجوز به آنها تعلق نمى گيرد.

فدراسيون  دوچرخه سوارى شوخى ندارد
وثيقه 50 ميليونى دوپينگى ها به اجرا 

گذاشته شد
مهر:  از ابتداى سال جارى فدراسيون دوچرخه سوارى طى يك 
برنامه منسجم اقدام به تشــكيل پرونده سالمت و دريافت چكى 
به عنوان وثيقــه از ركابزنان به منظور مبارزه بــا پديده دوپينگ 
كرد. در اين طرح 109 تست دوپينگ به طور تصادفى و رندومى 
از ركابزنان گرفته شــد تا وضعيت آنها بررسى شود كه از اين بين 
5 تست مثبت شده است كه در مقايســه با بسيارى از رشته هاى 
پرمدال ديگر و حتى دوچرخه ســوارى كشــورهاى ديگر تعداد 

كمترى را شامل شده است. 
با وجود كنترل بيش از حد مجموعه فدراسيون باز هم تست دوپينگ 
برخى ركابزنان از ابتداى ســال جارى مثبت شده است و فدراسيون 

طبق وعده اى كه داده بود وثيقه اين نفرات را به اجرا گذاشته است. 
محسن ســلگى مدير تيم هاى ملى دوچرخه ســوارى گفت: تست 
دوپينگ محمود رســولى، آيدين عليارى و شــهاب جديد االسالم 
مثبت شده است. ما مدتى به اين نفرات مهلت داديم تا مبلغى را كه 
فدراسيون در اردوها و سفرها براى آنها هزينه كرده است به مجموعه 

بازگردانند اما اين اتفاق نيفتاد. 
وى افزود: طبق وعده اى كه داده بوديم چك هاى وثيقه اين نفرات به 

مبلغ 50 ميليون تومان به اجرا گذاشته شده است. 

خبر

فوتبال ساحلى پرشين كاپ شنبه 7 بهمن  
 اسپانيا - اوكراين

 ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

شنبه 7 بهمن فوتبال ساحلى پرشين كاپ
 ايران - آذربايجان

 ساعت: 17:30 زنده از شبكه ورزش

شنبه 7 بهمن هفته 21 الليگا اسپانيا
 والنسيا - رئال مادريد

 ساعت: 18:45 زنده از شبكه سه

شنبه 7 بهمن  هفته 23 لوشامپيونا فرانسه
 پارى سن ژرمن - مون پليه

 ساعت: 19:30 زنده از شبكه ورزش

شنبه 7 بهمن جام حذفى انگليس
 ليورپول - وست برومويچ

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

اسپانيا - جام حذفى
 رئال مادريد 1 -  2 لگانس

جام حذفى فرانسه - يك شانزدهم نهايى
 استراسبورگ 2 - 1 ليل

بين المللى - دوستانه باشگاهى
 گوانگژو چين 0 -  0 كپنهاگن

ميز نتايج
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وزنه بردار شاكى به تيم 
ملى برمى گردد

ورزش: وزنه بردارى كه با تصميم كادرفنى پيشين مسابقات جهانى را از 
دست داد، بار ديگر به تيم ملى بازخواهد گشت.   محمدرضا برارى، وزنه بردار 

باتجربه ايران در دسته 105 كيلوگرم كه ســابقه قهرمانى در آسيا و حضور در 
المپيك ريو را در كارنامه دارد، با تصميم كادرفنى وقت تيم ملى مسابقات جهانى 
2017 را از دست داد. محسن بيرانوند، سرمربى سابق تيم ملى بعد از ركوردگيرى 
بابلسر به خاطر عملكرد ضعيف برارى در آن يك مسابقه او را از ليست تيم ملى خط 

زد. اين اتفاق با واكنش تند محمدرضا برارى روبرو شد.
 كار به جايى كشــيد كه اين وزنه بردار با عصبانيت مصاحبــه تندى را عليه 

فدراسيون و كادرفنى انجام داد و اعالم كرد ديگر هيچ وقت وزنه نخواهد 
زد. با اينكه تصور مى شــد تصميم بــرارى در خداحافظى از وزنه 

بردارى جدى باشد؛ اما حاال خبر مى رسد او با سرمربى جديد 
تيم ملى صحبت كرده و در ليست جديد هم قرار 

خواهد داشت.

بهترين 
دو و ميدانى كاران 
جهان در راه ايران 

ورزش: رقابت هاى قهرمانى دو و ميدانى داخل آسيا از پنجشنبه   
به ميزبانى تهران آغاز خواهد شد. اين اولين رويداد بين المللى دو و 

ميدانى در سال 2018 محسوب مى شود كه ايران ميزبانى آن را بر عهده 
دارد. آسيا بر خالف ساير رشته ها داراى قهرمانان بسيارى در مواد مختلف 

دو و ميدانى جهان است كه اغلب قطرى هستند.
  با اين حال چهره هاى شاخصى از دو و ميدانى جهان   در تهران حاضر 
خواهند شد كه موتاز عيسى بارشيم از مطرح ترين آنهاست. بارشيم 

قطرى موفق شــد با درخشــش در مســابقات قهرمانى جهان و 
المپيك عنوان بهترين دو و ميدانى كار سال 2017 را به خود 

اختصاص دهد و حاال براى رقابت با حريفان آسيايى 
هفته آينده به تهران خواهد آمد.

 رقابت هاى قهرمانى آسيا
پنجمى تيم ملى هندبال 

ايران در آسيا
ورزش: تيم ملى هندبال ايران در آخريــن ديدارش از رقابت هاى قهرمانى 

آســيا مقابل ژاپن به ميدان رفت كه اين بازى با نتيجه 33 بر 28 به سود ايران 
خاتمه يافت تا تيم ملى هندبال ايران به عنوان پنجمى اين رقابت ها بسنده كند.

تيم ملى هندبال ايران پيش از اين در مرحله نخست اين رقابت ها با ازبكستان و ژاپن 
همگروه بود كه مقابل آن ها به برترى رســيد. اين تيم در مرحله دوم اين رقابت ها 
با عربستان، كره جنوبى و عمان همگروه شــد كه عملكرد ضعيفى داشت و برابر 

عربستان و كره جنوبى شكســت خورد تا از حضور در جمع چهار تيم برتر و 
همچنين حضور در مســابقات قهرمانى جهــان 2019 بازماند. تيم ملى 

هندبال ايران با پيروزى برابر عمان براى جايگاه پنجمى مقابل ژاپن 
به ميدان رفت و به برترى رسيد تا مقام پنجمى اين مسابقات 

را كسب كند.
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امين غالم نژاد: نبرد با پارى ســن ژرمن در ليگ قهرمانان 
آخرين شــانس زين الدين زيدان براى نجات جايگاهش در 
رئال مادريد خواهد بود. و اين يك شــايعه ساخته و پرداخته 
نشريات اســپانيايى بعد از حذف كهكشــانى ها در رقابتهاى 
كوپادل رى نيست، بلكه خود زيزو به اين حقيقت تلخ و اينكه 
سرنوشــتش در پايتخت به صعود رئال از مرحله يك هشتم 
نهايى چمپيونزليگ بستگى دارد، اشــاره كرده است. زيدان 
بعد از شكست برابر لگانس گفت:« طبيعى است كه آينده ام به 
بازى با پى اس جى بستگى دارد. اين يك ناكامى محض است 

و من مقصراصلى هستم.»
در يك نيم فصل همه چيز در باشگاه رئال مادريد زيرو رو شد. 
از هشت عنوان قهرمانى و يك 2017 رويايى كه با قهرمانى در 
الليگا، چمپيونزليگ، سوپرجام اروپا، سوپرجام اسپانيا و جام 
باشگاههاى جهان همراه بود، كهكشانى ها حاال 19 امتياز از 
بارسلونا در صدر جدول عقب تر هستند و در مرحله يك چهارم 
نهايى جام حذفى اســپانيا هم از دور رقابت ها كنار رفتند. از 
نگاه نشريات اسپانيايى مسئول اصلى اين افت عجيب و غريب 

مربى فرانسوى است.
اولين اتهام وارده به او اشتباه در استفاده از سيستم چرخشى 
است. مقابل لگانس زيدان به بازيكنان ذخيره تيم ميدان داد و 
بازيكنانى همچون رونالدو، بيل، كروس و مارسلو را براى اين 
بازى دعوت نكرد. درحاليكه او مى دانسته رسيدن به بارسلونا 
و زنده كردن اميدهاى قهرمانى در الليــگا تقريبا غيرممكن 
بوده، كم اهميــت تلقى كردن بازى اين تيــم در مرحله يك 
چهارم نهايى، به عنوان اشــتباهى غيرقابل بخشش از سوى 

كارشناســان ارزيابى شد. مشــكل ديگر اين تيم به بازار نقل 
وانتقاالت مربوط است. كواچيچ و تئوارناندس و ديگر بازيكنان 
ذخيره رئال نتوانسته اند انتظارات را در اين فصل برآورده كنند 
و زيدان تصميم گرفته با همين بازيكنان به كارش ادامه دهد. 
او دربازار زمســتانى هيچ بازيكن جديدى از مسئوالن باشگاه 
درخواست نكرده و اين درحالى اســت كه بارسلونا و اتلتيكو 
مادريد در اين مدت مهره هايى نظير كوتينيو و ديه گو كوستا 

را در اختيار گرفتند. 
اتهام ديگر عملكرد ضعيف رئال اســت كه هيچ كس را دراين 
فصل متقاعد نمى كند. سفيدپوشــان پايتخت با 3 شكست و 
يك پيروزى در 5 بازى آخر در برنابئو در مســير سقوط قرار 
گرفته اند و زيزو قادر نيست راه حلى براى خروج از اين بحران 
پيدا كند. مسئله رونالدو كه در جريان ديدار با دپورتيوو الكرونيا 
به گلزنى بازگشــته ولى زمزمه هاى جدايى او از تيم درپايان 
فصل اوج گرفته اســت، يكى ديگر از مشكالت اين تيم است. 
مهاجم پرتغالى دراين فصل از رقابت هاى الليگا تنها شش گل 
به ثمررسانده و پى اس جى سه هفته ديگر در مهم ترين بازى 
اين فصل براى كهكشانى ها به برنابئو مى آيد. زيدان براى آن 
مســابقه قطعا رونالدو را در بهترين شرايط ممكن مى خواهد 
و براى همين فلورنتينو پرس از ســرخيو راموس خواسته تا 
براى بهبود شرايط ستاره پرتغالى دست به كار شود و اهميت 
او را به اعضاى ديگر تيم يادآورى كند. ســپس رونالدو مراسم 
شامى ترتيب داد كه درآن مودريچ، مارسلو و راموس هم حضور 
داشتند. بايد ديد اين اقدامات چه تاثيرى در شرايط تيم زيزو 

در هفته هاى آتى خواهند داشت. 

دانيال صدقى: ژوزه مورينيــو مربى منچســتريونايتد 
قرارداد قبلى خود با اين تيم را به مدت يك ســال ديگر تا 
سال 2020 تمديد كرد تا شــايعات مربوط به انتقال او به 
پارى ســن ژرمن در پايان فصل را خاتمه دهد. آقاى خاص 
بعد ايــن تمديد گفت از اينكــه در اولدترافــورد مى ماند، 

س  حســا ا
و  خوشــحالى 
افتخــار مى كند. 
تمديد قــرارداد 
و در هفتــه اى  ا
لكســيس  ا كــه 
ســانچس هم به 
جــاى هنريــك 
ن  يــا ر مخيتا
از آرســنال بــه 
يونايتد پيوسته، 
رخ داد. مورينيو 
بعــد از تمديــد 
ش  د ا د ر ا قــر

گفت:« ما اســتانداردهاى خيلى بااليى داريم. كســب سه 
جام قهرمانى دريك ســال اهميت زيادى دارد و اين همان 
استانداردهايى هســتند كه انتظاردارم تيمم هدف اصلى 
خود قراردهد.  ما درحال ايجاد شــرايط ايده آل براى يك 

آينده موفق و درخشان براى منچستريونايتد هستيم.»
مورينيو در مورد اينكه دخالت چندانى در جذب ســانچس 

نداشته، گفت:« او يكى ازبهترين مهاجمان حال حاضردنياست. 
گاهى اوقات مربيان مى توانند مسئوليت خريدهاى بازيكنان 
را برعهده گيرنــد ولى من در مورد انتقــال او به يونايتد هيچ 
دخالتى نداشتم. اد وودوارد بعد از چراغ سبز مسئوالن باشگاه 
اين كار را انجام داد»  مورينيو جابجايى مخيتاريان و سانچس را 
براى هردو باشگاه 
خوبــى  معاملــه 
كــرد.  توصيــف 
اگرچه دســتمزد 
300 هزار پوندى 
سانچس در هفته تا 
حدى براى يونايتد 

مشكل ساز بود.
« فكر مى كنم اين 
معادله منصفى بود. 
نمى توانــم بگويم 
كه او بازيكن ارزانى 
اســت ولى وقتى 
آمــار را كنــار هم 
قراردهيد ، مى بينيد كه خيلى هم بازيكن گرانى نيست. پولى 
كه به عنوان دستمزد مى پردازيم با توجه به قابليت ها و توانايى 
اوست و اغلب مردم اين چيزها را فراموش مى كنند. الكسيس 
در هر پســتى در هر كشــورى و براى هر مربــى موفق بوده 
اســت. ما بهترين بازيكنان ممكن را مى خواهيم و او يكى از 

بهترين هاست.»

بحران رئال تا كجا ادامه دارد؟
«پى اس جى» آخرين شانس «زيزو» روى نيمكت 

پايان موقتى شايعات  
تمديد مورينيو با يونايتد تا 2020!
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معاون  گفته  به  مهر: 
هنــری ارشــاد، یک 
مطالعاتــی  طــرح 
اصالح  منظــور  بــه 
معمــاری  وضعیــت 
معاصر  هنرهای  موزه 
در حال اجراســت که 
تأمین اعتبارات آن نیز همزمان انجام می شــود و 
تالش می کنیم که به زودی حتی پیش از آغاز سال 
آینده اجرایی شود. سیدمحمدمجتبی حسینی گفت: 
وزارت ارشاد پس از طی فرآیندی تخصصی، چند ماه 
پیش بودجه پیشنهادی خودش را برای سال آینده 
ارائه کرده و در الیحه بودجه آمده است. وی درباره 
افزایش فضا بــرای ارایه آثار گنجینه موزه هنرهای 
معاصر تهران بیان کرد: در ابتدا ما باید فضای موجود 
در موزه هنرهای معاصر را نوسازی کنیم تا در مرحله 

بعد در مورد آثار تصمیم گیری کنیم.

توسعه گنجینه پس ازاصالح معماری 
فارس: نقی سلیمانی 
مرحوم  پیکــر  گفت: 
ســلیمانی  محســن 
فرهنگــی  وابســته 
ســفارت جمهــوری 
در  ایــران  اســالمی 
به  امروز  صربســتان، 
کشــور باز می گردد، بر این اســاس مراسم تشییع 
فردا از مصالی امام خمینی)ره( انجام می شود. نقی 
ســلیمانی برادر مرحوم »محسن سلیمانی« گفت: 
به خاطر اینکه مرحوم محسن سلیمانی از چهره های 
فرهنگی کشور هســتند و آثار بسیاری را تالیف و 
ترجمــه کرده اند، از این رو بهترین مکان با تصمیم 
خانواده محل برگزاری نمایشگاه کتاب در این دوره 
یعنی مصالی تهران است. پیکر وی پس از تشییع، 
در قطعه نام آوران بهشت زهرا)س( به خاک سپرده 

می شود.

خاکسپاری در قطعه نام آوران
کارگردان  ایســنا: 
روی  طبقه  »دو  فیلم 
پیلــوت« گفت: هیچ 
بازیگری جایگزین الناز 
شاکردوســت در این 

فیلم نشده است.
با  ابراهیمیان  ابراهیم 
بیان اینکه  درحال حاضر پروژه را متوقف کرده ایم، 
افزود: توجه همه ما معطوف به این اســت که حال 
خانم شاکردوســت بهتر شــود.ما با هیچ بازیگری 
مذاکره نکرده ایم  و قرار هم نیست فعال هیچ بازیگری 
جایگزین او شود تا ببینیم وضعیت خانم شاکردوست 
چه می شود. چون این آسیب دیدگی در دیسک مهره 
برای خود من هم یک بار اتفاق افتاده و احتماالً باید 
فیزیوتراپی داشته باشد. این حادثه خارج از صحنه 
فیلمبرداری رخ داده و بر اثر یک بی احتیاطی بوده که 
نه به خانم شاکردوست ارتباط داشته و نه به پروژه. 

بازیگری جایگزین نشده است
مطبوعاتی  معاونت 
بــه گفته  ارشــاد: 
معاون امور مطبوعاتی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
وضعیــت  اســالمی، 
بیمه و تسهیالت ویژه 
صنــدوق هنــر برای 
روزنامه نگاران بهبود می یابد. محمدســلطانی فر در 
نشست هم اندیشی با مدیرعامل صندوق اعتباری 
هنر گفت: باید روند اســتفاده از تسهیالت بیمه ای 
صندوق اعتباری هنر را به گونه ای تسهیل کنیم تا 
بیشترین خدمات با کمترین بروکراسی برای اصحاب 

رسانه صورت پذیرد. 
وی با اشــاره به ظرفیت و مدیریت خوب صندوق 
اعتبــاری هنــر، خواســتار پیونــد الکترونیکــی 
زیرســاخت های دو مجموعه برای بهبود وضعیت 

معرفی اصحاب رسانه به صندوق شد.

قول بهبود بیمه روزنامه نگاران

کوتاه و خواندنی

فرهنگ و هنر: بیستمین جشنواره قصه گویی پنجشنبه با معرفی برگزیدگان به کار 
خود پایان داد. در بخش داستان نویسی رضوی مرضیه فعله گری از همدان، معصومه 
کریمی از همدان و آسیه رحمتی از خوزستان به عنوان نفرات اول تا سوم شناخته 
شدند. رتبه اول در بخش مقاله نویسی به فاطمه رنجبر از فارس، دوم به طور مشترک 
به زهره رهنما و عزیزه ریحانی منفرد از استان زنجان و رتبه سوم به مهری فالح از 
البرز تعلق گرفت. در بخش فراگیر هم طاهره بشــیر از تهران و سپیده ابراهیمی از 

چهارمحال و بختیاری رتبه دوم را از آن خود کردند.
باربارا آمارال از برزیل، پریسا صدایی آذر از ایران و جان تیتی نامای از کنیا نفرات اول 
تا ســوم بخش بین الملل بودند. در بخش ملی هم ملیحه کریمی از بوشهر و منیژه 

واحد قاضیانی از گیالن شایسته تقدیر شناخته شدند.
در بخش برگزیدگان ملی رتبه نخست به محسن ساجدی فر از خراسان رضوی، رتبه 
دوم به طور مشــترک به ربابه هاشمی از مازندران و طوبی شیروانی از بوشهر و رتبه 

سوم به محمدجوادجعفری از کرمان و آرزو حقیقی از فارس اختصاص پیدا کرد.

ادبیات

برگزیدگان جشنواره 
قصه گویی معرفی شدند

فرهنگ و هنر: جانشین رئیس بسیج اساتید کشور با اشاره به نگاه حل المسائلی 
استادان بســیجی برای رفع معضالت کشــور گفت: برای رفع مشکالت مناطق 
مختلف نمی توان یک دستورالعمل واحد ارائه کرد، باید تدابیر منطقه ای داشت، از 

تهران نمی توان برای همه جا یک نسخه پیچید.
محمدرضا ابن الدین حمیــدی در گفت وگو با خبرنگار ما درباره رویکرد »اجتهاد 
منطقه ای« سازمان بسیج اساتید، اجتهاد را به معنای نوآوری، جهد و تالش برای 
یافتن راه حل های جدید دانســت و افزود: در خوزستان، مسئله استفاده از ماهواره 
به شدت گسترش پیدا کرده است ولی این مسئله در خراسان جنوبی، کمتر از 5 
درصد اســت، بنابراین برای بی میل کردن مردم به ماهواره، نمی توان یک نسخه 

واحد داشت. 
به گفته او، باید به استادان مناطق مختلف اعتماد شود و برای رفع مسائل کشور 
توانمند شوند، اگر چنین شود نیروهایی مؤمن و حزب اللهی در زمینه های مختلف 

برای کمک به دولت های مختلف خواهیم داشت.

دانشگاه

نمی توان از تهران برای 
همه جا یک نسخه پیچید

خوانش

آشنایی زدایی از کلمات
خوانش شعری از محمدرضا براری

 حمیدرضا شكارسري 
برای مالقاتم فقط ســنگ ریزه بیاور/این جزیره دیگر/سنگی برای دریا 

انداختن ندارد*
این خیلی شــاعرانه است که باید برای فهم درست شعر لغت نامه را کنار 
گذاشــت! فلسفه این کار در رویکرد متفاوت شاعر به کلمات است. نکته 
اما اینجاست که ابتدا باید معنای لغت نامه ای کلمات را دانست تا بتوان از 
فراروی شــاعر از وجه روزمره کلمات آگاه شــد. باید بدانیم از کجا به راه 
افتاده ایــم تا بدانیم در مقصد چقدر از مبدأ فاصله گرفته ایم. پس عجالتا 
لغت نامه ها را کنار دســت مان داشته باشیم! راوی شعر محمدرضا براری 
در جزیره ظاهراً متروکه ای تبعید یا زندانی یا حتی بســتری شده است. 
بــراری راه را بر هر کدام از خوانش ها و تأویل های مخاطب باز گذاشــته 
اســت. نکته اما اینجاســت که او طالب رهایی یا نجات خود نیست! او 
می خواهد  همانند تمام مدت اقامتش در این جزیره بی تفاوت و بی خیال، 
تنها سنگ ریزه به دریا بیندازد و به آن خیره شود! این جاست که زمینه 
برای خوانش اســتعاری متن و حرکت به سمت شعریت شروع می شود. 
حاال دیگر می توانیم بپذیریم که راوی به جای گل و کمپوت، از مالقات 
کننده سنگ ریزه بخواهد تا همچنان بتواند بی تفاوت به زندگی سرد و بی 
حس خود ادامه دهد. او نه نجات می خواهد و نه نجات دهنده. این بار نه 
نجات دهنده که خود گرفتار در گور خفته است! )اشاره به شعری معروف 
از فروغ فرخزاد( و این خالف آمد عادت، همان آشنازدایی از برداشت های 

عادی ما از کلمات است.
*دیگر اشــتهای عاشق شدن ندارمـ  محمدرضا براریـ  نشر شب چلهـ  
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ای دریغا که دریغای عزیزی گوییم
در یادکرد زنده یاد استاد وحیدیان کامیار

 فرهنــگ و هنــــر/ 
تقی  کردبچــــه   لیال 
وحیدیان کامیار پر کشــید، 
خبــری تلــخ بــرای اهالی 
ادبیات که کام زبان فارســی 
را در آخرین فصل سال تلخ 
کرد. این پژوهشگر، ادیب و 

زبان شناس برجسته در سال 1313 در مشهد متولد شد، سالی که شاهد 
بسیاری از اتفاقات مهم ادبیات معاصر بود، مانند تأسیس دانشگاه تهران، 
شکل گیری گروه ربعه توسط هدایت،علوی، مینوی وفرزاد؛ برگزاری هزاره 
فردوسی؛ انتشار چمدان، اولین مجموعه داستان بزرگ علوی؛ تولد فروغ 
فرخزاد، تولد محمود کیانوش و.... این فرزانه نام آشنا از چهارم بهمن 1313 
تا چهارم بهمن 1396 توانســت صفحاتی از تاریخ پژوهش زبان فارسی 
را مفتخر به بهترین و ارزشــمندترین پژوهش ها در عرصه دســتورزبان 
فارسی، زبان شناسی، زیبایی شناسی، وزن و قافیه شعر فارسی، ویژگی های 
ساختاری و زیباشناســی زبان و شعر عامه و... کند. امروز مقام و جایگاه 
وحیدیان کامیار، تحصیل کرده دانشگاه تهران در دوران طالیی آن و مدرس 
دانشگاه های فردوسی مشهد و شهید چمران اهواز را پژوهشگران زبان و 
ادبیات فارسی به دریغ و درد  می شناسند، جایگاهی که تا همیشه منحصر 
به ایشان خواهد ماند. کتاب های دستورزبان عامیانه فارسی، دستور فارسی 
نوین، بررسی وزن عامیانه شعر فارسی، وزن و قافیه شعر فارسی، بدیع از 
دیدگاه زبان شناسی و بی شــمار کتاب ها و مقاالت ارزنده دیگر در حوزه 
زبان فارسی، زبان شناسی و زیبایی شناسی تنها گوشه ای از دریای عمیق 
دانش ادبی زنده یاد وحیدیان کامیار بود که زندگی مجال نگارش آن ها را 

به او داد و دریغ و درد از آن دانسته های نانگاشته!
چه تلخ است گذاشتن واژه زنده یاد کنار نام کسی که هربار در هر حوزۀ 
زبان فارســی که چیزی می نویســم، ناچاریم ارجاعی به آٍثار او داشــته 
باشیم که )وحیدیان کامیار، 1388: 24(، )وحیدیان کامیار، 1381: 66(، 
)وحیدیان کامیار، 1375: 98( و چه  خوب است که لفظ زنده یاد راهی به 
ارجاعات درون متنی  مان ندارد و استاد، هرجاکه از او نقل قولی کنیم، زنده 

است، وحیدیان کامیار است، نه زنده یاد وحیدیان کامیار.

برای معرفی بهترین های جشنواره سی و ششم فجر
همه چشم ها به این گروه خیره شده است

جشنواره فیلم فجر: با حکم 
ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و 
ششمین جشنواره فیلم فجر، 
بهرام بدخشانی، کمال تبریزی، 
خسرو  خجسته،  دکترحسن 
صدرعاملی،  رســول  دهقان، 
فرشــته طائرپور و محمدرضا 

فروتن آثار بخش مسابقه سینمای ایران سی و ششمین جشنواره فیلم فجر را 
داوری خواهند کرد. بهرام بدخشانی مدیرفیلمبرداری 59 ساله متولد تهران 
است. وی در سه دوره سیمرغ بلورین گرفت: در دوره هفدهم برای فیلم هیوا، 
در دوره بیســت و دوم برای فیلم دوئل و در دوره بیست ونهم برای فیلم راه 
آبی ابریشم. کمال تبریزی کارگردان 58 ساله سینما و تلویزیون نیز متولد 
تهران اســت. مهم ترین فیلم های او لیلی با من است، در مسلخ عشق، مهر 
مادری، شیدا، فرش باد، گاهی به آسمان نگاه کن، مارمولک و طبقه حساس 
است. دکترحسن خجسته استاد دانشــگاه، 65 ساله متولد مشهد است و 
دارای دکترای مدیریت اســترات ژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی است. رسول 
صدرعاملی کارگردان و تهیه کننده 63 ســاله، متولد اصفهان است. ساخت 
14 فیلم بلند ســینمایی را در کارنامه دارد و از سینماگران جریان ساز سه 
دهه سینمای پس از انقالب به  شمار می رود. فرشته طائرپور تهیه کننده و 
فیلمنامه نویس 65 ساله متولد تهران است. او از نخستین سینماگران ایرانی 
اســت که در پنجاه سال گذشته توانسته به عضویت هیئت رئیسه سازمان 
بین المللی فیلمسازان کودک وابســته به یونسکو درآید. محمدرضا فروتن 
بازیگر 49ساله متولد تهران است و در هفدهمین و بیست وچهارمین دوره 
جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول را برای فیلم های 

قرمز و به آهستگی از آن خود کرده است.
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 فرهنگ و هنر/ آیســان نوروزی در نوزده فرهنگ و هنر
سالگی با بازی در یک پروژه دانشجویی بازیگری 
تئاتر را آغاز کرده و بعد از چندین کار دانشجویی 
نخستین تجربه حرفه ای اش در تئاتر را در سال 
78 با  بازی در نمایش »دندون طال« پشــت سر 
گذرانده است.این روزها به شدت پرکار است. در 
تئاتر عالوه بر بازیگــری و کارگردانی، در حوزه 
آموزش هم فعالیت دارد. در ســینما و تلویزیون 
هم یکی از پرکارهای بازیگری است و به تازگی 
»دریاچه ماهی« و »خانه کاغذی« با بازی او روی 

پرده سینما بوده است.  
 

با  به تازگــی در فیلم»دریاچه ماهی«   
خواهرتان »الله اسكندری« هم بازی بودید 
که البته تجربه اول شما دو خواهر برای کار 
در یک فیلم نبود. بودن در کنار »الله« چه 

حسی داشت؟
من و الله قبالً  هم پروژه مشــترک داشته ایم اما 
در مقابل هم بازی نکرده ایم. در »دریاچه ماهی« 
هم مثل کار قبلی باز هم از کنار هم گذشتیم. اما 
بودنمان در یک کار مشترک برایم ارزشمند بود 
و دوســتش داشتم. بازی کردن در کنار خواهرم 
برای من تجربه بسیار شیرینی است اما دوست 
دارم در یک کار هم که شــده با »الله« در کنار 
هم، حضور پررنگ تری داشته باشیم و در مقابل 

هم بازی کنیم. 

 چند وقت پیــش در »تئاتر باران« یک 
تجربه کارگاهی آموزشی با هنرجویان جوان 
داشتید؛ نسل جوان عالقه مندان بازیگری را 

چگونه می بینید؟
تجربه خوبی بود و خیلی دوست داشتم که برای 
اولین بار نتیجــه کار خودم را روی صحنه دیدم 
و دوســت دارم این تجربــه را باز هم تکرار کنم. 
نسل من، نســل صبوری بوده است. ما با صبر، 
حوصله و عشــق وارد کار سینما و تئاتر شدیم. 
واقعاً کار کردیم و زحمت کشــیدیم. من قبل از 
اولین تجربه حرفــه ای بازیگری تئاتر، در حدود 

بیست پروژه دانشجویی بازی کرده بودم. احساس 
من این است که جوان های ما امروز این صبوری 
را زیــاد ندارند و می خواهند خیلی زود به نتیجه 
برسند. همه چیز در جامعه تند و شتاب زده شده 
است. نسل بعد از ما، دچار این شتابزدگی است. 
جوانترها خیلی سریع از همه چیز می گذرند. به 
نظر من این مهمترین تفاوت بین ما و هنرمندان 

و عالقه مندان جوان تئاتر و سینما است. 

 پیامی به آنهایی که عاشــقانه این حرفه 
را دوســت دارند، بدهیــد و بگویید که 
نزدیک ترین راه برای رسیدن به این حرفه 

چیست؟
توصیــه من به آنهایی که عاشــقانه بازیگری را 
دوست دارند، این است که روبه روی آینه بایستید 
و از خودتان بپرســید که چه چیز بازیگری برای 
شما باعث لذت بردن می شود؟ آیا فقط بحث دیده 

شدن است یا نه، این ماجرا برایتان عمیق تر است؟ 
وقتی که ما جوان تر بودیم اساتید به ما می گفتند 
این حرفه خیلی ســخت است که اصطالحاً باید 
برای حضور، پوســت کرگدن داشت. ظاهر این 
حرفه آرام و بی مســئله است اما درونش خیلی 
عجیب و غریب است. و شما باید ظرفیت هایی را 

در خود ببینید و بزرگ کنید. گاهی در این حرفه 
ضد ارزش ها تبدیل به ارزش می شــوند. گاهی با 
آموخته هایمان متفاوت می شود. بنابراین پیام من 
این است که ببینید چه قدر عاشق این حرفه اید و 
بر اساس اندازه آن عشق، دل به این حرفه ببندید.

 خیلی ها هنوز هم خاطره حضور شما در 
سریال »نرگس« به جای »پوپک گل دره« 
برایتان  یاد دارند.حضور در »نرگس«  به  را 

سخت نبود؟ 
اولین روزهای بازی در »نرگس« و بعد از از دنیا 
رفتن پوپک عزیز برای من تجربه آســانی نبود. 
هیچوقت اولین ســکانس حضورم در »نرگس« 
را فراموش نمی کنم. در ســکانس اول ســریال، 
چادرم را روی ســرم کشیدم و به سمت دوربین 
برگشتم. »عاطفه نوری« پشت دوربین ایستاده 
بود. خواستم دیالوگم را بگویم که عاطفه نتوانست 

تحمل کند و رفت. من نگاهی به پشــت مانیتور 
کردم و دیدم تمام عوامل پشت صحنه دارند گریه 
می کنند. لحظه ســختی بود. به خودم گفتم یا 
می توانم از ایــن لحظه عبور کنم یا اینکه هرگز 
نخواهم توانست بازیگری کنم. فراموش نمی کنم 
که چه قدر ناخن هایم را کف دستم فشار دادم و 
اولین سکانس را جلوی دوربین خالی بازی کردم 
و کســی کات نداد. حال همه بد بود. این یکی 
از غمگین ترین لحظه هایی بود که در زندگی ام 

تجربه کردم.

 شــما به تازگی در نمایش»نفر دوم« هم 
بازی کرده اید. مهمترین مشكل تئاتر امروز 

ایران را چه می دانید؟ 
یکی از مهمترین تفاوت های تئاتر ایران با تئاتر در 
اروپا مسئله اهمیت تئاتر و باز بودن در گفت وگو 
درباره فعالیت هنری است. مخاطبان ما در ایران 
به طور حسی می گویند فالن کار خوب نیست و 
راه را برای هرگونه گفت وگویی هم می بندند. ما 
که تئاتر کار می کنیم، قرار نیست بی نقص باشیم 
و اتفاقاً تئاتر کار می کنیم که بین ما و مخاطبان 
گفت وگو شکل بگیرد. نکته دیگر آنکه آن چیزی 
کــه در ایران به عنوان بودجــه فرهنگ تعریف 

می شود، دردناک است. 
پس از گذشت سال ها ما هنوز چند سالن درجه 
یک مثل ســالن »ایرانشــهر« نداریم. امکانات 
ســخت افزاری برای سالن های تئاتر وجود ندارد. 
بعد از »تاالر وحدت« یک سالن که صحنه گردان 
داشته باشد و ارتفاع سقفش زیاد باشد، ساخته 
نشــده است. در ســالن های خصوصی پول ها از 
جیب یک نفر بیرون می آید و او مجبور می شود 
برای غلبه بر اقتصاد، ســالن را هر شب به 2 یا 3 
گروه تئاتر اجاره بدهد. در اروپا اصالً به این شکل 
نیست و سالن ها تعاریف خاص خودشان را دارند. 
بخــش خصوصی و بخش دولتی نیز هر کدام به 
صورتی جداگانه تعریف می شوند. تئاتر بخشی از 
زندگی مردم در اروپا شده است، در حالی که تئاتر 

جایگاه خاصی در زندگی ما ندارد. 

در مراسم یادبود فرمانده شهید اطالعات سپاه عنوان شد
شهید باقری سال 60 شرایط امروز را پیش بینی کرده بود

خبر

 فرهنگ وهنر/ محمدعلی میرزایی  مراسم 
یادواره سی و ششمین سالگرد شهادت سردار 
شهید غالمحسین افشردی معروف به حسن 
باقری تحت عنوان»نابغه دفاع« با حضور شــخصیت های 
لشکری و کشوری، جمعی از فرماندهان نظامی، چهره های 
فرهنگــی و هنری و نیز مادر این شــهید بزرگوار در تاالر 
وزارت کشــور برگزار شد. ســردار محسن رضایی فرمانده 
سپاه در دوران جنگ در این مراسم »حسن باقری« را  یک 
مهاجرالی اهلل توصیف کرد و گفت: شهید باقری در جنگ 
بسیار تأثیرگذار بود و اگر بخواهم با صراحت بگویم که در 
این مملکت چند نفر شخصیت چند بعدی داشتیم، شهید 
باقری جزو این نفرات بــود و با جرئت می توانم بگویم که 
ایشان فرمانده بنده بودند. به گفته وی شهید باقری تابلوی 
تمام نمایی است که می شود چهره انقالب، دفاع مقدس و 
شهدای بزرگ را در آن دید. وی با اشاره به نحوی آشنایی 
خود با شهید باقری افزود: من در سال 58 با این شهید آشنا 
شدم در آن زمان من مسئولیت اطالعات سپاه را بر عهده 
داشتم و خدمت رهبرمعظم انقالب رسیدم و به ایشان گفتم 
جوانان حزب اللهی که می شناســید به من معرفی کنید تا 
در اطالعات ســپاه به کاربگیرم. پس از چند روز ایشان به 
من زنگ زدند و شهید باقری را به من معرفی کردند. پس 

از جلســه ای که من با این شهید گذاشتم و سؤاالتی که از 
او پرسیدم به این نتیجه رسیدم که او به درد کار اطالعات 
می خورد. وی ادامه داد: زمانی که من در جلســات شورای 
عالی دفاع شــرکت می کردم اطالعات کسب شده توسط 
شــهید باقری را ارائه می دادم که موجب تعجب همگان و 
از جمله بنی صدر می شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام توان باالی تحلیل سیاسی را یکی از ویژگی های شهید 
باقری دانست و خاطرنشــان کرد: این شهید در سال 60 
پیش بینی کرده بود که صدام در جنگ شکست می خورد و 
پس از آن آمریکا ایران را محاصره اقتصادی می کند و اعراب 

را رو در روی ما قرار می دهد. 

هالیوود به دنبال القای تفكرات »ترامپ« برای افكار عمومی است
ایران هراسی؛ این بار در »آدمکش آمریکایی«

سینمای جهان

 فرهنــگ و هنــر/ صبــا کریمی   
سال هاست که واژه هایی همچون ایران هراسی 
و اسالم هراســی به فضای سینما هم کشیده 
شــده اند و هالیوود بیشــترین بهره برداری از این مفاهیم 
 را کرده اســت.   فیلم ســینمایی »آدمکــش آمریکایی« 
)American Assassin( محصــول 2017، یکــی از 
تازه تریِن این نوع فیلم هاســت که بــه کارگردانی مایکل 
کوئســتا و با فیلمنامه وینس فلین ســاخته شده است و 
بازیگران مطرحی همچون مایکل کیتون، دیلن اوبرایان، سنا 

لیثن و تیلور کیچ  در آن نقش آفرینی می کنند. 
 داســتان »آدمکش آمریکایی« درباره پســر جوانی به نام 
»میچ رپ« است. او و نامزدش در حال گذران تعطیالت در 
ساحل هستند که مورد حمله تروریست های افراطی داعش 
قرار می گیرند و نامزد میچ در این حمله کشته می شود. در 
بخشی از فیلم نام ایران به میان می آید و جالب آنکه وزیر 
دفاع و فرمانده ارتش که مخالف برجام معرفی می شــوند، 
مشــتری اصلی این محموله هستند تا از آن برای ساخت 
بمب هسته ای برای نابودی رژیم صهیونیستی استفاده کنند. 
چرخش فیلم از این نقطه مشــخصاً روی ایران و مقامات 
نظامی آن اســت. حضور وزیر دفاع و فرمانده ارتش ایران 
برای به دســت آوردن بمب اتمی، بیانگر آن است که فیلم 

به شــدت در تالش است تا نشــان دهد که ایران به دنبال 
اســتفاده صلح آمیز از انرژی هســته ای نیست. فیلم برای 
مخاطــب خود چنین تصویر می کند کــه ایران و مقامات 
نظامی آن برای جهان خطرناکند و اینجا باز همان کلیشه 
رایج فیلم های آمریکایی و قهرمان های ابدی اش این اجازه 
را به ایران نمی دهند که بمب را بر اساس اهداف خودشان 

منفجر کنند.
اما شــاید بد نباشــد که در اینجا اشــاره ای به سینمای 
داخلی خودمان هم بکنیم و این پرســش را از فیلمسازان 
و مســئوالن فرهنگی داشته باشیم که آیا سکوت در برابر 

چنین هجمه هایی جواب قانع کننده ای است؟ 

یاد

تا جشنواره

با ستاره اسكندری بازیگرتئاتر و سینما

جوان ها صبوری نسل ما را ندارند

وقتــی که مــا جــوان تــر بودیم 
اساتید به ما می گفتند این حرفه 
خیلی ســخت اســت که اصطالحاً 
باید برای حضور، پوست کرگدن 
داشــت. ظاهر این حرفــه آرام و 
بی مسئله است اما درونش خیلی 

عجیب و غریب است

آنچه می خوانید
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