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قلعه نويى:  هندى ها را 
دست كم نمى گيريم

سرمربى تيم ملى فوتسال  در گفت وگو با قدس

ناظم الشريعه:  دور مقدماتى هم  براى مان ساده نيست

از سرگيرى مذاكرات مهاجم سوئدى با تيم آمريكايى

زالتان در گلكسى؟ شايعه يا واقعيت
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خط خبر 

5 كشته بر اثر تيراندازى 
در يك كارواش در آمريكا

راشــاتودى: بر اثر 
وقوع تيرانــدازى در 
يك كارواش در ايالت 
پنسيلوانياى آمريكا 
دســت كم پنــج نفر 

كشته شدند.
در اين حادثه كه در 
كارواشــى در يكى از 

مناطق ايالت پنسيلوانيا اتفاق افتاد دست كم پنج تن كشته 
شدند و يك نفر ديگر نيز به بيمارستان منتقل شد.طبق 
اعالم رســانه هاى محلى، قربانيان اين حادثه ســه مرد و 

دو زن بوده اند.
همچنين مقامات محلى ايالت پنســيلوانيا اعالم كردند: 
هويت فرد مسلح شناسايى نشــده  و مشخص نيست آيا 

متهم در ميان قربانيان بوده  است.

7 كشته و زخمى 
در پى آتش سوزى در روسيه

فارس:بنابر اعــالم مقامات محلى روســيه، در پى وقوع 
آتش سوزى در يك مكان گردشگرى در روسيه 2 تن كشته 
و 5 نفر نيز زخمى شدند.بنابر اعالم پليس، اين حادثه در 
يك مركز توريســتى در جزيره اولخون درياچه بايكال در 

روسيه رخ داد. 
رسانه هاى محلى گزارش داده اند، در زمان حادثه، 34 نفر 
در محل حضور داشــتند؛ 8 تن از كره جنوبى، 24 تن از 
چين و 2 نفر نيز اهل روسيه بوده اند. سخنگوى آتش نشانى 
روسيه نيز اعالم كرد: اجساد كشــف شده به علت شدت 
آتش سوزى قابل تشخيص نيستند و براى تشخيص هويت 
به پزشكى قانونى منتقل شــدند. بنابر اعالم كادر درمانى 
بيمارستانى كه مصدومان به آن منتقل شده اند، حال 2 تن 
از مجروحان اين حادثه وخيم اســت؛ لذا احتمال افزايش 

جان باختگان وجود دارد. 

دستگاه ام.آر.آى جوانى را بلعيد 
گلف نيوز: يك مرد جوان تحت تأثير ميدان مغناطيسِى 
شديد دســتگاه «ام آر آى» در بيمارســتانى در بمبئى به 
داخل آن كشــيده شــد و بر اثر اين حادثه جان خود را از 
دست داد.  راجش ماروو، 32 ساله همراه يكى از بستگان 
سالخورده اش با يك مخزن فلزى اكسيژن وارد اتاق ام آر اى 
شد و از آنجا كه ورود اشياى فلزى به داخل اين اتاق هنگام 
روشن بودن دستگاه ام آر اى ممنوع است، اين اقدام منجر 
به مرگ مرد جوان شــد. به گفته فردى كه همراه راجش 
بوده يكى از پرسنل بيمارستان به اشتباه به آن ها گفته كه 
دستگاه خاموش است و اجازه ورود آن ها به اين اتاق را داده 
اســت. اما به محض ورود راجش به همراه كپسول فلزى 
به داخل اتاق و با توجه به روشــن بودن دستگاه، نيروى 
مغناطيسى شديد آن موجب شده كه قربانى با قدرت زياد 

به سمت دستگاه كشيده شود.
پس از برخورد راجش ماروو با اين دستگاه، بدن او شروع 
به خونريزى شــديدى كرد و او را به ســرعت به اورژانس 
بيمارســتان منتقل كردند اما به دليل شدت ضربه، وى 
ظرف مدت كوتاهى پس از رسيدن به اورژانس جان باخت.

اعتراف شكارچى طالى پيرزنان
به 25 سرقت حيله گرانه

خط قرمز: فرمانده انتظامى خراسان رضوى از دستگيرى عامل سرقت هاى 
سريالى طالى پيرزنان سالخورده در خيابان هاى شهر مشهد خبر داد.

سردار «قادر كريمى» در تشــريح اين پرونده گفت: از چندى قبل گزارش 
سرقت هاى سريالى طالجات زنان سالخورده در خيابان هاى شهر مشهد 
به فوريت هاى پليســى 110 اعالم و با توجه به اهميت موضوع دستورات 
الزم براى پيگيرى سريع پرونده و شناسايى و دستگيرى عامل اين اقدام 

مجرمانه صادر شد.
فرمانده ارشــد انتظامى استان خراســان رضوى افزود: كارآگاهان پليس 
آگاهى با هدايت سرهنگ حميد رزمخواه براى پيگيرى سريع اين پرونده 

وارد عمل شدند و تحقيقات خود را آغاز كردند.
*اعالم آخرين شكايت

سردار كريمى گفت: در حالى كه بررسى هاى گسترده پليسى در رابطه با 
اين سرقت هاى سريالى آغاز شده بود زن سالخورده اى با تنظيم دادخواستى 
به پليس آگاهى مراجعه و با اعالم شــكايت خود عنوان كرد، طعمه سارق 

حرفه اى شده است.
وى افزود: بررسى هاى بعدى پليس در اين رابطه حاكى از آن بود كه بيشتر 
اين سرقت ها در كوچه پس كوچه هاى مناطق شمالى شهر مشهد رخ داده و 
به همين دليل كارآگاهان پايگاه شمال پليس آگاهى در مشهد با دستورات 

صريح مقام قضايى مأموريت پيگيرى پرونده را بر عهده گرفتند.
سردار كريمى گفت: آخرين طعمه سارق حيله گر درباره نحوه سرقت از او 
عنوان داشت كه با مرد غريبه اى در كوچه روبه رو شده كه يك ساك دستى 

همراه داشته و آدرس مسجد محل را پرسيده است.
بر اساس اظهارات مالباخته، اين فرد كه ادعا مى كرد همسرش تازه مسلمان 
شده و قصد دارد كادويى همانند النگوهاى پيرزن برايش بخرد با چرب زبانى 
و جلب اعتماد طعمه خود، النگوهاى طال را از دســت او درآورده و با اعالم 
اينكه اين النگوها چرا شماره ندارند آن را در داخل ساك انداخته و سپس 
النگوهاى بعدى را مى گرفت و به داخل ساك مى انداخت. فرمانده انتظامى 
استان گفت: متهم پس از عملى كردن نقشه خود، ساك دستى را تحويل 
پيرزن داده و متوارى مى شود. اما مالباخته هنگام بازگشت به خانه درمى يابد 
كه اليه ته ساك سوراخ بوده و مرد ناشناس طالها را با دست ديگرش خارج 

كرده و با اين ترفند مرتكب سرقت شده و فرار كرده است.
*ترسيم چهره

سردار كريمى گفت: تحقيقات پليســى در اين رابطه ادامه يافت و تعداد 
شاكيان پرونده به چهار تن رسيد. اين زنان سالخورده اظهار داشتند متهم 

با ترفند حيله گرانه خود آنها را فريب داده است.
وى افزود: كارآگاهان پايگاه شــمال پليس آگاهى در مشــهد با همكارى 
شاكيان پرونده چهره فرضى اين سارق حرفه اى را ترسيم كرده و در اختيار 
تمامى تيم هاى گشتى پليس قرار دادند. فرمانده انتظامى خراسان رضوى 
گفت: كارآگاهان پليس آگاهى با اقدام هاى اطالعاتى و ردزنى هاى گسترده 
عامل سرقت را كه داراى چهار فقره سابقه كيفرى بود، شناسايى و به صورت 
نامحسوس تحت نظر قرار داده و در نهايت در يك عمليات غافلگيرانه وى را 
دستگير كردند. سردار كريمى تصريح كرد: متهم در بازجويى هاى پليسى 
ابتدا منكر ارتكاب هرگونه ســرقت بود، اما در برابر شــواهد و ادله موجود 
راهى جز بيان حقيقت نديد و تاكنون به 25 فقره سرقت از زنان ميانسال و 

سالخورده با اين ترفند اعتراف كرده است.
فرمانده انتظامى خراسان رضوى با اشاره به اين مطلب كه احتمال افزايش 
ســرقت هاى صورت گرفته توسط اين ســارق حرفه اى در مشهد و حتى 
ديگر نقاط كشور وجود دارد از شــهروندانى كه به اين شيوه مورد سرقت 
قرار گرفته اند خواست هر چه سريع تر براى پيگيرى شكايت خود به پايگاه 

شمال پليس آگاهى در مشهد مراجعه و يا با پليس آگاهى تماس بگيرند.

خط بين الملل

 بر اثر 
وقوع تيرانــدازى در 
يك كارواش در ايالت 
پنسيلوانياى آمريكا 
دســت كم پنــج نفر 

در اين حادثه كه در 

خط قرمز- ليال طاهــرى: مى گويد قهرمان 
كشــتى بود اما از 14 ســالگى تاكنون 16 بار 
بخاطر جرايــم مختلف به زندان افتاده اســت. 
همه مامورهاى پليس او را مى شناســند. قيافه 
مظلومى دارد و خيلى راحت گريه مى كند. قرار 
است راز و رمز سرقت هاى سريالى اش را برايمان 
فاش كند. براى همين هم قول مى دهد كه گريه 
نكند و بدون بزرگ نمايى درباره سرقت هايش 

حرف بزند. 
پرونده ســرقت هاى ســريالى فريــدون 20 
فروردين ماه امســال با حضور زن 64 ساله اى 
در اداره پليس تشكيل شد كه اعالم كرد مردى 
در نقش كارمند بانك زنگ خانه را به صدا در 
آورد و ادعا كرد كه برنده جايزه بانك شــده ام.
اين زن ادامــه داد: كارمند بانــك وقتى وارد 
خانه شــد ابتدا خواســت تا مداركم را برايش 
بياورم و زمانيكه به ســمت اتاق رفتم و وقتى 
كمد ديوارى را كه داخلش مدارك شناسايى 
و طالهايم بود بازكردم احساس كردم كارمند 
بانك پشت سرم اســت.وى افزود: تا خواستم 
اعتراضــى كنم در چشــم بهم زدنــى طال و 
پول هايم را ســرقت كرد و پا به فرار گذاشت. 
مأموران پايگاه ســوم پليس آگاهــى تهران 
با افزايش پرونده هاى ســرقت با اين شــگرد 
تجسس هاى فنى خود را آغاز كردند. تحقيقات 
پليسى ادامه داشت تا اينكه مأموران با چهره 
نگارى متهم از سوى طعمه هايش پى بردند كه 

وى فريدون يكى از سارقان سابقه دار است.
رديابى هاى پليسى در حالى ادامه داشت كه هر 
روز به شاكيان پرونده فريدون اضافه مى شد تا 
اينكه كارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهى تهران 
موفق به شناســايى مخفيگاه متهم در منطقه 
شكوفه شدند. بدين ترتيب عمليات دستگيرى 
فريدون كليد زده شد و وى ساعت 10 شامگاه 
27 دى ماه امسال در خيابان پيروزى دستگير 
شد. فريدون پس از ســرقت، طالها و پول ها را 
داخل خودروى پژو 206 كه در يك پاركينگ بود 

جاساز مى كرد. او پس از دستگيرى همه آن ها 
را در اختيار مأموران قرار داد. گفت وگوى كوتاه 

خبرنگار ما با اين متهم را مى خوانيد:
*سابقه دارى؟

از 14 سالگى به خاطر ســرقت، شرارت، حمل 
مواد مخدر و... دســتگير شــدم كه حدود 16 

سابقه دارم.
*االن به چه جرمى دستگير شدى؟
سرقت طال و پول زنان و مردان ميانسال.
*به چه شيوه اى سرقت مى كردى؟

از دو سال پيش سرقت هايم را شروع كردم و در 
نقش كارمند بانك، كارمنــد اداره بيمه، كانون 
بازنشســتگان و... وارد خانه هــاى طعمه هايم 
مى شدم و در فرصتى مناسب و در سناريوهاى 

مختلف پول و طالهايشان را سرقت مى كردم.
*چطــور طعمــه هايت را شناســايى 

مى كردى؟
معموال كسانيكه پول زيادى همراهشان است از 
بانك به سرعت خارج مى شوند كه به خانه برسند 
و من براى اجراى نقشه ام مردان و زنان پير را كه 
براى گرفتن حقوق بازنشستگى به بانك مراجعه 
مى كردند تحــت نظر مى گرفتــم و تا نزديكى 
خانه تعقيب شــان مى كردم و سپس از طريق 
همسايه ها مشخصات آن ها را به دست مى آوردم.

*چطور وارد خانه مى شدى؟

زنگ خانه شان را مى زدم و مى گفتم كه كارمند 
بانك هستم و پولى كه از بانك گرفتيد اشتباهى 
پرداخت شده است و پول شما دست من است. 
وقتى آن ها بــه جلوى در مى آمدنــد مرا با يك 
دسته پول مى ديدند و با چرب زبانى اعتمادشان 
را جلب مى كردم واز آن ها مى خواستم كه پولى 
كه از بانك گرفتند را بياورند تا پول خودشان را 
كه بيشتر است تحويل بگيرند. وقتى پول را به 
من مى دادند از آن ها مى خواستم كاغذ و خودكار 
بياورند كه رســيد پول ها را امضــا كنند كه در 
همين فرصت من با پول هايى كه در دستم بود پا 

به فرار مى گذاشتم.
*طالها را چطور سرقت مى كردى؟

 در بعضى از سرقت ها زنان و مردان ميانسال به 
من اعتماد مى كردند، دعوت مى كردند كه وارد 
خانه شان شوم كه در اين مرحله آن ها را به بهانه 
آوردن مدارك شناسايى به سمت محل نگهدارى 
پول، مدارك شناســايى و طالها مى كشاندم و 
سپس در فرصتى مناسب دست به سرقت طال 

و پول ها مى زدم.
*چقدر پول به دست آوردى؟

نزديك به 200 ميليون تومان پول نقد و حدود 
800 ميليون تومان طال به دست آوردم.

*چرا آن ها را داخل خودرويت نگهدارى 
كردى؟

چون اگر جايى مى گذاشتم كه دم دستم باشد 
همه اش خرج مى شــد و از وقتــى كه فهميدم 
تحت تعقيب هستم آن ها را جمع كردم كه پس 
از دســتگيرى، براى گرفتن رضايت از شاكيان، 

اموال سرقتى را پس دهم.
*طالها را نفروختى؟

بخش كمى از آن ها را فروختــم كه هنوز پولى 
نگرفتم.

*از كجا مى دانســتى كــه تحت تعقيب 
هستى؟

عكسم در رسانه ها و كانال هاى تلگرامى منتشر 
شده بود.

*تا كى مى خواهى دزدى و خالف كنى؟
توبه كردم و ديگر دست به اين كارها نمى زنم.

*16 بار زندان توبه نكردى؟
از روى ناچارى بود و بدهكار بودم اما ديگر توبه 

كردم و دست به سرقت نمى زنم.
*شغلت چيه ؟

مغازه لوازم التحرير داشــتم و مدتى هم در كار 
طال مشغول بودم.

*طالهاى قيمتى را نفروختى؟
نه، چــون مالخرم آن هــا را به قيمــت پايينى 
مى خريد، به طور مثال يك زنجير سكه دزدى 
كردم كه با توجه به وزنش شــايد 6 ميليون از 
من بخرند ولى قيمت واقعى آن نزديك به 200 
ميليون تومان اســت و مالخر هيچ وقت چنين 

پولى نمى دهد.
*مى دانى از چه كسانى و در چه محل هايى 

سرقت كردى؟
بله، آدرس همه آن ها را به ياد دارم.

*ورزشكارى؟
بله، كشتى گير بودم و حتى قهرمان هم شدم اما 

افسوس كه پا به دنياى تبهكارى گذاشتم.
*چطور وارد دنياى تبهكارى شدى؟

پدر و مادرم فوت كرده بودند و من الگويى براى 
زندگى ام نداشــتم به همين خاطر وارد دنياى 

تبهكارى شدم. 

فارس: رئيــس كالنترى 159 بى ســيم 
گفت: ســارقانى كه در حال باز كردن قفل 
و نرده هاى يك مجتمع در خيابان شهرزاد 
بودند، با حضور به موقع پليــس غافلگير و 

دستگير شدند.
ســرهنگ كيانوش عزيزى رئيس كالنترى 
159 بى سيم با اعالم خبر فوق اظهار داشت: 
عوامل گشت كالنترى در ساعت 3 بامداد شب 
دوشنبه در خيابان شــهرزاد به يك دستگاه 
خودروى پارس مشكوك شــدند كه جنب 

مجتمع تجارى پارك شده بود.
رئيس كالنترى 159 بى ســيم تصريح كرد: 

مأموران دقايقى به طور نامحســوس محل را 
تحت مراقبت قرار دادند كه مشاهده كردند 
دو نفر جوان از خودرو پياده شــدند و با يك 
عدد قيچى قفل بر بزرگ و يك عدد انبردست 
و سيم چين در حال باز كردن قفل و نرده هاى 

مجتمع هستند.
وى گفت: مأموران نسبت به دستگيرى آنان 

اقدام كرده كه با مقاومت سارقان مواجه شدند؛ 
يكى از سارقان به سمت خودرويشان رفت و 
يك قبضه قمه برداشت كه يكى از مأموران با 

چابكى نسبت به مهار سارق اقدام نمود.
ســرهنگ عزيزى خاطرنشــان كــرد: با 
نتقال متهمــان به كالنتــرى تحقيقات  ا
مقدماتى آغاز شــد كه در نهايت مشخص 
شد اين افراد به علت سرماى هوا و خلوتى 
خيابان هــا نقشــه هايى براى ســرقت از 
مغازه ها و مجتمع هــاى تجارى محدوده 
شرق تهران داشتند كه با دستگيرى شان 

ناكام ماند.

گفت وگوى قدس با سارقى كه براى شانزدهمين بار دستگير شد
از قهرمانى در كشتى تا دزدى با عنوان مأمور بانك

تصادف شديد بامدادى،  قائدى را تيتر يك كرد

بلند شو «باشو»

1110زالتان در گلكسى؟ شايعه يا واقعيت

دستبند پليس بر دستان سارقان
 شب يخى پايتخت



امروز صنعت نفت آبادان-  استقالل  در مرحله نیمه نهایی  

نبرد آلمانی- برزیلی  جام حذفی
 فوتبال  امیرعباس مالکی  اولین 
بــازی از مرحله نیمه نهایــی جام حذفی 
فوتبال کشور عصر امروز در حالی با قضاوت 
فغانی در ورزشــگاه تختی آبادان برگزار 
می شــود که این مســابقه قطعا از فینال 
جام حذفی جذاب تــر و دیدنی تر خواهد 
بود چراکه آخرین تقابل ایــن دو تیم که 
چند هفته پیش برگزار شــد و به شکست 
4 بر صفر شــاگردان کمالوند منجر شــد 
حساســیت این بازی را چنــد برابر کرده 

است.

*استقالل ملتهب
اما اســتقاللی ها در حالی پــای به آبادان 
گذاشــته اند که فکر و ذهنشــان درگیر 
بازیکن جوانشان یعنی مهدی قائدی است 
که صبح دیروز به خاطر ســانحه رانندگی 
در بیمارســتان بستری اســت. از طرفی 
دیگر آبی پوشــان پایتخــت در چند روز 
گذشــته به دلیل برودت هوا و بارش برف 
سنگین در تهران در عمل تمرینات مفیدی 
انجام نداده اند و بیشتردر سالن به تمرین 
پرداخته اند تا جایی که مسئوالن استقالل 
خواهان به تعویــق افتادن این بازی بودند 
که با درخواســت آن ها موافقت نشــد. با 
همه این تفاسیر شاگردان شفر عصر امروز 
و در مرحله نیمه نهایی جام حذفی باید به 
مصاف صنعت نفتی بروند که بی گمان با 

توپ پر پای به زمین خواهد گذاشت. 
* مساوی در پیروزی

اســتقالل و صنعت نفت در تاریخ برگزاری 
رقابت های لیگ برتر در مجمــوع ۱4 بار با 
هم دیدار داشتند که سهم هر یک از دو تیم 
۷ پیروزی و ۷ شکست بود و نکته جالب این 
اســت که این دو تیم سالهاست که هرگز 
با هم مساوی نکرده اند. اســتقالل در این 
تعداد بازی ۱۷ و صنعت نفت ۱۱ بار گلزنی 

کرده  است. هر کدام از دو تیم 4 بار در خانه 
خود و ۳ بار هــم در خانه حریف به پیروزی 
رسیده اند تا این آمار نزدیکی نتیجه گیری 
آنها را مقابل هم نشان دهد. آبی پوشان یکبار 
توانسته اند صنعت نفت را در تهران با نتیجه ۶ 
بر ۲ شکست داده که این قاطع ترین پیروزی 
ثبت شده در تاریخ رقابت های این دو تیم در 
لیگ برتر و پر گل ترین بازی آنها می باشد. 
فرهاد مجیدی هم با 4 گل بهترین گلزن در 

تاریخ رقابت های این دو تیم است.
*مسیر متفاوت

استقالل برای رســیدن به این مرحله به 

ترتیب گل گهر سیرجان، نساجی مازندران 
و ایران جوان بوشــهر را از سر راه برداشته 
اســت و در این مرحله برای اولیــن بار با 
یک تیم لیگ برتری در جام حذفی تقابل 
می کند. اما صنعت نفت مســیر ســختی 
را برای رســیدن به این مرحله پیموده و 
به ترتیــب تیم هــای ســپاهان، داماش 
و پرســپولیس را حذف کرده است. شفر 
تنها راه برای رسیدن به جام در نخستین 
 سال حضورش در استقالل را جام حذفی 
می بیند و همــه امیدهایش به پیروزی در 
این دیدار است از سوی دیگر فراز کمالوند 

که کم تنش با مســئوالن این تیم در چند 
وقت اخیر نداشته، به دنبال فتح جام حذفی 
و تقدیم کــردن آن به منتقدانش اســت. 
حال باید دید آبی پوشان پایتخت در اولین 
رویارویی با یک تیم لیــگ برتری در جام 
حذفی و آن هم جلوی چشم هواداران دو 
آتشــه این تیم می توانند با عبور از آبادان 
به خرمشهر برسند یا از کنار کارون بلیت 
بازگشت به تهران برایشــان صادر خواهد 
شــد.   دیگر بازی این مرحله بین دو تیم 
استقالل خوزستان و خونه به خونه بابل روز 

۱8 اسفند برگزار می شود.

منشا: لیگ های عربی جذابیتی ندارند
ورزش: منشا،مهاجم پرسپولیس در پاسخ به این سوال که  اگر روزی 
از تیم های حاشیه خلیج فارس پیشنهادی به تو برسد آیا حاضری از 
لیگ ایران به این تیم ها بروی گفت: قبل از اینکه به پرسپولیس بیایم 
از تیم های عربی پیشنهاد داشتم که حتی چند برابر پرسپولیس به من 
پول می دادند اما مالک من برای فوتبال بازی کردن فقط پول نیست، 
دوست دارم در فوتبال جذابیت را هم تجربه کنم اما این جذابیت در 

فوتبال تیم های عربی نیست.

مخالفت برانکو با پیشنهاد اروپایی محرمی 
ورزش: از باشگاه پرسپولیس خبر می رسد که پیشنهادی جهت جذب 
صادق محرمی از باشگاه دیناموزاگرب کرواسی به باشگاه رسیده است 
که بررسی این پیشنهاد فعال مسکوت مانده چرا که پرسپولیسی ها 
اعالم کردند به این بازیکن در طول فصل نیازمندند. با توجه به اینکه از 
محرومیت فعالیت نقل و انتقاالتی پرسپولیس هنوز یک پنجره دیگر 
باقی مانده و این تیم در تابستان آینده هم نمی تواند بازیکن جدیدی 

جذب کند برانکو اجازه خروج به هیچ بازیکنی را نخواهد داد. 

استقاللی شدن آکواال رسما منتفی شد
ورزش: هرمان اکواال برای انجام تســت های پزشکی وارد تهران شده 
بود و با وجود موفقیت نتوانست نظر شفر را برای عقد قرارداد جلب کند.
ظاهرا اضافه وزن اکواال باعث شده باشگاه استقالل از جذب این بازیکن 
منصرف بشود.  پندار توفیقی در گفت و گو با رادیو ورزش در مورد حضور 
بازیکنان ناآماده و مصدوم در استقالل گفت: آکواال مصدوم نبود و از نظر 
آمادگی مورد توجه شفر قرار نگرفت.معاون ورزشی باشگاه استقالل در 
پایان گفت: سعی می کنیم حتما تا قبل از بازی های لیگ قهرمانان آسیا 

دو بازیکن خارجی جذب کنیم تا بتوانند به ما کمک کنند.

ابراهیم زاده: مقابل استقالل هم 
دوپینگ می کنیم!

ورزش سه: مدافع- هافبک صنعت نفت آبادان اعالم کرد تیمش فقط 
برای پیروزی مقابل استقالل و صعود به فینال حذفی به میدان می رود.

مسعود ابراهیم زاده با اشاره به ادعای استقاللی ها درباره گرفته شدن 
تســت دوپینگ و طعنه ای که در این خصوص به بازیکنان نفت زده 
شده، بیان کرد: اگر منظور مسئوالن استقالل این است که از ما تست 
دوپینگ بگیرند، ما استقبال می کنیم. اما باید از بازیکنان هردو تیم 
تست بگیرند. ضمن اینکه دوپینگ ما هواداران هستند و قطعا با حضور 

پرشور آنها چند برابر دوپینگ می کنیم.

آیزاول هند - ذوب آهن؛ تک نبرد صعود
ورزش: در چارچوب رقابت های مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا امروز 
ذوب آهن ایران میزبان تیم آیزاول هند خواهد بود. این در حالی است که 
تیم هندی شرایط مناسبی از نظر فنی ندارد و البته خستگی نیز مزید بر 
علت شده تا آنها شرایط ایده آلی نداشته باشند.  آیزاول اگرچه سال گذشته 
در آی لیگ هند به عنوان قهرمانی رسیده؛ اما امسال شرایط مناسبی ندارد. 

امرایی: مطمئنم مشکی پوشان در لیگ 
برتر می ماند

تسنیم: کیوان امرایی درباره شرایط سخت مشکی پوشان در انتهای جدول 
و نتایج ضعیف این تیم در چند بازی اخیر اظهار داشت: اعتقاد من این است 
که در سه بازی گذشته فقط در دیدار مقابل نفت تهران خوب نبودیم. ما 
مقابل تراکتورسازی نمایش خوبی داشتیم و برابر پرسپولیس هم بازی 
خوبی انجام دادیم. با اینکه شرایط سختی داریم، اما اعتقاد دارم که مشکی 
پوشان در لیگ برتر می ماند. مهاجم تیم فوتبال مشکی پوشان خراسان در 
ادامه افزود:   بازی های ما تا پایان فصل نسبت به رقیبان مان که برای فرار از 
سقوط تالش می کنند راحت تر است و این موضوع به ما کمک می کند. ما 
انگیزه بسیار زیادی داریم تا در لیگ برتر بمانیم و معتقدم که این اتفاق رخ 

خواهد داد. من به آینده مشکی پوشان خوش بین هستم.

زمانی :جباری از ما هم استقاللی تر است!
میزان: عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل گفت: رسیدگی های فعلی 
هیئت مدیره باعث می شود تا قرارداد با هر بازیکنی بسته نشود. حسن 
زمانی در مورد انتقادات علی جباری نسبت به او تصریح کرد: من درباره 
جباری چیزی نگفتم و همیشه احترام خاصی برای او قائلم. منظور من 
کلی بود و می دانم جباری زحمات زیادی برای استقالل کشیده و از 

ما هم استقاللی تر است. 

ضد حمله

پرسپولیس از طارمی به فیفا
 شکایت نمی کند

ایسنا: پس از این که مهدی طارمی در یک برنامه تلویزیونی علیه مدیران سابق 
باشگاه پرسپولیس صحبت کرد، خبرهایی شنیده شد مبنی بر این که مدیران این 
باشگاه به خاطر صحبت های او و همین طور پرداخت نشدن پولی که بابت انتقالش 
به الغرافه قرار بود به حساب باشگاه واریز شــود، قرار است به فیفا شکایت کنند. 
مسئوالن این باشگاه اما اعالم کردند که قرار نیست شکایتی به فیفا انجام شود.
باشگاه پرسپولیس فقط به خاطر طارمی از او به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 

شکایت کرده و این شکایت را پیگیری خواهد کرد.
 باشگاه الغرافه نیز تا آخر این هفته فرصت دارد تا مبلغ ۵۰۰ هزار دالری را که در 
قرارداد انتقال طارمی تعیین شده بود به حســاب باشگاه پرسپولیس واریز کند. 

طارمی هم باید ۱۰۰ هزار دالر به حساب باشگاه واریز کند.

قلعه نویی:  هندی ها را دست کم نمی گیریم
ورزش: امیر قلعه نویی در نشســت خبری پیش از دیــدار تیمش مقابل آیزوال 
هند در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با بیان اینکه بازی های پلی آف لیگ 
قهرمانان آسیا حساســیت خاصی دارد، اظهار داشت: طبیعتاً این بازی برای من 
مهم بوده و تالش می کنیــم که این اتفاق صورت گیرد. هندی ها را دســت کم 

نمی گیریم.
وی با بیان اینکه جام حذفی برای ما درس های بسیاری داشت، تصریح کرد: باید 
با استفاده از تجربیات این مسابقه، در بازی حاضر شــویم و با شناخت نسبی بر 
اســاس آنالیزهای صورت گرفته، به خوبی می دانیم که این تیم در ضد حمالت 
انگیزه بسیاری دارد. سرمربی تیم ذوب آهن به شرایط تیمش اشاره کرد و با ابراز 
خرسندی از وضعیت ذوب آهن افزود: از ابتدا می خواستیم که شرایط ذوب آهن 
ایده آل شود اما به هر حال مشکالتی وجود داشت و در این مسابقه نیز تنها اکبر 

ایمانی را در اختیار نداریم.
۱۰
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ورزشـــی

ورزش: بازیکن جوان اســتقالل بعد از درخشش برابر 
پارس جنوبی و با توجه به محرومیــت از دیدار با نفت 
آبادان برای رسیدگی به امور شخصی و آموزشی خود و 
جمع آوری مدارک برای خروج از کشور با اجازه کادرفنی 
به بوشهر ســفر کرد در یکی از اتوبان های شهر بوشهر 
وســیله نقلیه این بازیکن با خارج شدن از جاده اصلی، 
واژگون شد. پس از این ســانحه مهدی قائدی به علت 
خونریزی داخلی به اتاق عمل رفته و بعد از انجام عمل، 

در آی سی یو بستری شد.
*سرعت غیر مجاز

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان بوشــهر در 
همین رابطه گفت: ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد دیروز 
بر اثر حادثه رانندگی برای یک خودرو در بوشــهر، پنج 
نفر از سرنشــینان این خودرو مصدوم شدند. سرهنگ 
قدرت اهلل کشکولی با اشاره به اینکه مهدی قائدی  بازیکن 
تیم فوتبال استقالل تهران نیز از سرنشینان این خودرو 
بوده است، خاطرنشان کرد: سرعت باالی خودرو عامل 
بروز این حادثه بوده است. وینفرد شفر در اولین واکنش 
به سانحه تصادف برای قائدی با انتشار پستی در صفحه 
شــخصی خود نوشــت: »دعاها، افکار و قلبهای ما با تو 
است« حسین ماهینی،کاپیتان پرسپولیس برای اطالع 
از وضعیت آسیب دیدگی مهدی قائدی که دچار سانحه 

تصادف در بوشهر شده است به منزل خانواده این بازیکن 
در تهران رفت.

*سهل انگاری باشگاه استقالل
در پی تصادف شدید مهاجم بوشــهری آبی ها در وهله 
نخست باید از باشگاه اســتقالل پرسید که چرا و به چه 
دلیل از یک هفته پیش به مهدی قائدی اجازه ســفر به 
بوشهر داده بود؟ اگردلیل موافقت با این سفر رتق وفتق 
امور مربوط به خدمت سربازی یا دانشگاهش  بوده که 
نهایت برای انجام مراحل اداری این کار48 ساعت زمان 
کافی است؛ ضمن اینکه غالبا باشــگاه ها این موارد را با 
نامه نگاری حل می کننــد و نیازی به مراجعه حضوری 
بازیکنان نیست. مسئله دیگری که ذهن را آزار می دهد 
این است که چرا قائدی جوان درغیاب خانواده اش به این 
سفرنسبتا طوالنی رفته و هیچ یک ازاعضای خانواده، او 
را همراهی نکرده اند. بارها ازسوی رسانه ها به خانواده 
قائدی توصیه شده که مواظب فرزندشان باشند . ماجرای 
تصادف مهدی قائدی و انتقالش به بخش آی سی یوی 
بیمارستان خلیج فارس بوشــهر وقتی ابعاد پرحاشیه 
ای به خود می گیرد که می بینیــم پلیس راهنمایی و 
رانندگی استان بوشهردر اطالعیه ای اعالم می کند که 
خودرو این بازیکن به دلیل ســرعت غیرمجاز واژگون 
شده است. ظاهرا باید درا ین باره هم انگشت انتقاد را به 

سمت بزرگ ترهای قائدی نشانه برویم که درباره انتخاب 
دوست به این جوان توصیه های مناسبی نداشته اند.

*حاشیه پشت حاشیه
 قائدی دراین ایام که به عنوان بازیکن استقالل مطرح 
شده همواره درگیر حواشی متعددی بوده. ابتدا به دالیلی 
پیراهن اســتقالل را در رختکن به زمیــن کوبید. بعد 
ماجرای اینستاگرامش پیش آمد . گرچه رفتارآن شخص 
درهک کردن صفحه شــخصی قائدی مورد تایید هیچ 
کس نیست و این عمل به شدت تقبیح می شود اما اصل 
ماجرا را نمی توان به دست فراموشی سپرد که بازیکن 
جوان استقالل دراین ماه ها زندگی بسیار پرحاشیه ای 

را در پایتخت برای خود ساخته است. 
*خانه نشینی بلند مدت

به هر حال این اتفاق برای استقالل که در آستانه بازی با 
صنعت نفت آبادان قراردارد بسیار گران تمام شد. هرچند 
که قائــدی دراین بازی محروم بود امــا افکاربازیکنان، 
مربیان ومسئوالن باشگاه اســتقالل به سبب این اتفاق 
تلخ برهم ریخت. حال صحبت از دوری یک ماهه قائدی 
به دلیل پارگی طحال از میادین است آن هم درشرایطی 
که استقالل عمیقا ازداشتن مهاجم رنج می برد وشاید 
حضوراین جوان می توانســت به آن ها کمک بیشتری 

کند.

تصادف شدید بامدادی، قائدی را تیتر یک کرد
بلند شو »باشو«

به بهانه بازگشت کاپیتان مشکی پوشان 
به تمرینات این تیم

بادامکی رفت و برگشت!
سینا حســینی : کاپیتان مشکی پوشــان مشهدی 
که گفته می شــد برای پیگیری امور تحصیلی خود از 
جمع یاران رضا عنایتی جدا شده بود شامگاه یکشنبه با 
پادرمیانی مسئوالن باشگاه به این تیم دوباره ملحق شد 
تا در ادامه بازی های باقیمانده این تیم در مسابقات لیگ 

برتر شاگردان رضا عنایتی را همراهی کند.
انتشــار عکس یادگاری مسئوالن باشــگاه به همراه 
عنایتی و بادامکی، در صفحه اینســتاگرام باشــگاه 
مشکی پوشان با استقبال هواداران نگران این باشگاه 
همراه شد اما این ســوال به وجود آمد که چرا حسین 
رفت و دوباره برگشت؟ هرچند بادامکی عالقه ای به 
اظهارنظر در این میان ندارد اما پیش بینی می شــود 
حســین بادامکی برای این که متهم به حاشیه سازی 
نشــود تصمیم گرفت دوباره این تیم را در مسابقات 

لیگ برتر همراهی کند.
به نظر می آید آنها به واسطه شــرایط حساس مشکی 
پوشــان در جدول رده بندی فعال اختالفــات را کنار 
گذاشته اند تا شاید به این واسطه تیم با تمرکز بیشتری 
به استقبال بازی های باقیمانده برود چون ممکن است 
پس از اتمام رقابت های لیگ برتر و ناکام مشکی پوشان 
در پایان بازی های فصل هفدهم از این اتفاق به عنوان 
یکی از عوامل ناکامی نام برده شــود. بــه همین دلیل 
بادامکی دوباره به اردوی مشکی پوشان برگشت تا متهم 

سقوط لقب نگیرد.
حضور بادامکی در برهه ای که مشکی پوشان به تمامی 
نفراتش برای کســب موفقیت نیاز دارد می تواند برای 
تیم جوان عنایتی یک اهرم موفقیت به حســاب آید لذا 
بازگشــت کاپیتان را باید به فال نیک گرفت! مشــکی 
پوشــان دو بازی حســاس بیرون از خانه را در دو هفته 
آتی پیــش رو دارد که اگر از این دو دیدار دســت پر به 
خانه بازگردد امید فراوانی برای ماندن پیش روی خود 
می بیند .اما تکرار ناکامی یا توقف در بازی مقابل گسترش 
فوالد و پیکان می تواند مصائب این تیم حاضر در منطقه 
خطر را افزایش دهد و کابوس سقوط را از هر زمانی برای 
شاگردان مشــکی پوش عنایتی پر رنگ تر کند به ویژه 
حاال که تمام تیم های باالی سر مشکی پوشان از بحران 
بی پولی خارج شــدند و مالکین آنها سر کیسه را شکل 

کردند و حسابی ریخت و پاش می کنند.

امروز پرسپولیس مشهد - نماینده کاشان
تالش همه جانبه برای حفظ تنها سهمیه 

استان در لیگ دسته دوم
امیرمحمد سلطان پور: تیم پرسپولیس مشهد تنها نماینده استان خراسان رضوی 
در لیگ دسته دوم باشگاه های کشور، امروز در دیداری حساس مقابل نماینده کاشان 
به میدان خواهد رفت. دیداری که می تواند تعیین کننده سرنوشت باقی ماندن دو 
تیم در این لیگ باشد. حمیدرضا زوهانی ســرمربی پرسپولیس مشهد که تنها دو 
هفته است که بعد از سعید جوشش هدایت این تیم را به عهده گرفته، در آستانه این 
دیدار مهم، شــرایط روحی و روانی تیمش را برای گرفتن نتیجه مورد نظر مناسب 
ارزیابی می کند. زوهانی در خصوص دلیل قبول مسئولیت سرمربیگری پرسپولیس 
مشهد در حالی که سقوط به دسته پایین تر این تیم را تهدید می کند معتقد است: 
»اگر بگویم که تیم در موقع گرفتن این مسئولیت توسط من شرایط خوبی داشت 
حقیقت را نگفته ام، اما عالقه و حسن نیت من نسبت به مدیرعامل تیم یعنی آقای 
ظهورنیا و همینطور دینی که به فوتبال این شــهر دارم که از من یک بازیکن لیگ 
برتری ساخت، باعث شد تا این مسئولیت را قبول کنم.« بازیکن سابق ابومسلم، صبا 
و سایپا می افزاید: »شاید ابتدا که وضعیت روحی بد تیم را دیدم از قبول این مسئولیت 
پشیمان شدم، اما با کارهای روانی و تاکتیکی که با بازیکنان صورت داده ایم، در حال 
حاضر شرایط تیم خوب است و امیدواریم بتوانیم سهمیه استان و آبروی فوتبال این 
شــهر را حفظ کنیم.« زوهانی در واکنش به صحبت های مطرح شده در شبکه های 
اجتماعی استان مبنی بر تمرکز بیشتر او بر روی مسائل اقتصادی نسبت به مباحث 
فوتبالی نیز می گوید: این صحبت های مطرح شده را قبول ندارم. با اینکه بیزینس 
خود را در کنار فوتبال دنبال می کنم اما در این چند سال بعد از دوران فوتبالم اینگونه 
نبوده که فوتبال را فراموش کنم. من در این مدت در تمامی کالس های آموزشــی 
مربیگری شرکت کردم و همینطور امسال در کنار آقای دایی در ساپیا بودم و فصل 
گذشته کنار ایشان در تیم نفت بودم و همینطور پیش از آن نیز در قم در تیم صبا 
حضور داشتم. هیچوقت از فوتبال دور نبوده ام و در این سه سال کنار آقایان دایی و 

میاچ تجارب خوبی را در زمینه مربیگری فوتبال کسب کرده ام.



سرمربى تيم ملى فوتسال  در گفت وگو با قدس

ناظم الشريعه: دور مقدماتى هم  برايمان ساده نيست
 فوتسال  حميدرضا خداشناس    سرمربى تيم ملى 
فوتسال كشورمان يك شب پيش از ترك ايران در گفت و گو 
با خبرنگار ما دررابطه با شرايط تيم ملى پيش از شروع جام 

ملت ها صحبت كرد كه در ادامه مى خوانيد.  
* درباره شرايط تيم ملى برايمان بگوييد.

خوشبختانه تيم در شرايط خوبى به سر مى برد و همه آماده 
شروع بازى ها و ديدار با ميانمار هستند. بازيكنان مصدومى 
نداريم و هم از لحاظ فنى و هم روحى آماده ســفر به چين 
تايپه هستيم. خوشبختانه قبل از پرواز  آقاى كفاشيان و تاج 

نيز در كنار بچه ها بودند و شرايط را بررسى كردند. 
*با توجه به حريفانتان در مرحلــه گروهى به نظر 
مى رسد كار اصلى شما از مرحله حذفى شروع شود و 

مشكلى براى صعود نداشته باشيد.
حقيقتا اينگونه نيست. حريفان ما در دوره مقدماتى تيم هاى 
خوبى هستند و نبايد خود را از پيش برنده بدانيم. وى افزود: 
چين در حال ســرمايه گذارى وسيع در اين رشته است و از 
طرفى عراق هميشــه حريفى سرسخت براى ما بوده است، 
ميانمار نيز با بهره گيرى از مربيان ايرانى به هيچ وجه حريف 
آسانى براى ما نخواهد بود ولى فراموش نكنيد ما هم ايران و 
پر افتخارترين تيم آسيا هستيم و فقط براى قهرمانى پاى به 

اين رقا بت ها مى گذاريم.
*شــايعاتى وجود دارد مبنى بر اينكه پاداش جام 
جهانى هنوز به تيم ملى پرداخت نشــده است آيا 

درست است؟
درست نيست، پاداش هاى بازيكنان پرداخت شده است و در 
اين مورد هرگونه حرف و حديثى كه گفته مى شود درست 
نيست. چيزى كه تيم ملى و فوتسال كشورمان به آن احتياج 
دارد بيشتر ديده شدن است كه خوشبختانه در اين چند سال 

اخير مشهود بوده است.
*درمورد كنار گذاشــتن قدرت بهادرى با توجه به 
اينكه بازيكن با سابقه اى است و در چند بازى آخر 
عملكرد فوق العاده اى در باشــگاهش داشت نيز 

برايمان توضيح دهيد.
اين طور نيســت كه ما قدرت را كنار گذاشته باشيم بلكه به 
دليل مصدوميتى كه در طول فصل گريبانگير وى بود و عدم 
آمادگى وى براى جام ملت ها تشخيص داديم در اين تورنمنت 

در خدمت ايشان نباشيم و به اميد خدا در تورنمنت هاى ديگر 
از بهادرى استفاده خواهيم كرد. اين را بدانيد قدرت بازيكنى 

نيست كه به سادگى بشود از كنار او گذشت.
*مثل دوره هاى قبل قسمت نشد پس از زيارت بارگاه 

امام هشتم(ع) عازم مسابقات شويد .
واقعا از اين موضوع ناراحت هســتم .هميشه پيش از اعزام 
به هر تورنمنتى به پا بوسى امام هشــتم(ع) مى آمديم كه 
متاسفانه اين دفعه قسمت نشد و اميدوارم با يارى خداوند و 
امام هشتم (ع) و دعاى خير مردم بتوانيم دوباره قهرمان آسيا 

شويم و با جام قهرمانى عازم مشهد مقدس شويم.

پايان كار كاراته ايران با 2 طال و 5 برنز
گنج زاده و پورشيب در فرانسه طاليى 

شدند
ورزش سه: 2 مدال طالى ليگ جهانى كاراته وان به نمايندگان كشورمان 
رسيد. در رقابت هاى اولين مرحله ليگ جهانى كاراته وان در سال 2018 
كه به ميزبانى شهر پاريس در فرانسه برگزار شد، سجاد گنج زاده در ديدار 
فينال وزن به اضافه 84 كيلوگرم با مهدى فياللى قهرمان جوانان اروپا از 
كشور ميزبان مبارزه كرد و موفق شد 3 بر يك او را شكست دهد و صاحب 
مدال طالى اين وزن شــود. همچنين در ادامه نخستين مرحله از ليگ 
جهانى كاراته وان كه در شهر پاريس فرانسه و با حضور 756 كاراته كا از 
81 كشور برگزار شد، ذبيح اله پورشيب با غلبه بر حريف مصرى صاحب 

مدال طال شد.

برزگر: نمى دانم خادم تا المپيك مى ماند يا نه
ايسنا: عضو شوراى فنى كشــتى آزاد با بيان اينكه رسول خادم بخاطر 
فشارهايى كه به او وارد شده بود، مجبور به نوشتن نامه به شوراى فنى شده 
است، گفت: او بهترين گزينه براى سرمربيگرى تيم ملى بود. منصور برزگر 
گفت: نمى دانم قرار است خادم تا المپيك سرمربى تيم ملى بماند يا نه. او 
فعال تا مسابقات جهانى سرمربى تيم ملى خواهد بود، براى المپيك هم بايد 
صحبت كنيم اما فعال چون مسائل كارى خيلى فشرده شده و وقت كافى 
نيز نداشتيم، تمامى اعضاى شوراى فنى متفق القول به اين نتيجه رسيدند 
كه خادم بهترين گزينه ممكن براى بدست گرفتن سرمربيگرى تيم ملى 
است. وى گفت: خادم اصرار داشت كه فعال صبر كنيد و گزينه هاى مختلف 
را مورد بررسى قرار دهيد اما همانطور كه گفتم مسابقات مختلف را پيش 
رو داريم و تيم بايد هر چه سريع تر ساخته و پرداخته شود، به همين دليل 
نيز خادم به عنوان بهترين گزينه انتخاب شد. بايد مسابقات پيش رو برگزار 
شود تا درباره آينده تصميم گيرى كنيم. وى  گفت: بخاطر فشارهايى كه 
به خادم وارد شده بود به شوراى فنى نامه زد تا در اين باره هر چه سريعتر 
تصميم گيرى شود و تكليف مشخص شود. ما نيز همگى به اتفاق او را به 
عنوان سرمربى تيم ملى انتخاب كرديم. آيا واقعا افرادى كه در اين چند روز 
حرف از سرمربيگرى شان در تيم ملى به ميان آمد مى توانستند از عهده 

اين كار برآيند؟

خبر

سهشنبه 10 بهمن  جام حذفى
صنعت نفت آبادان  - استقالل تهران

ساعت: 14:30  زنده از شبكه  سه

سهشنبه 10 بهمن پلى آف ليگ قهرمانان آسيا
ذوب آهن - آيزاول هند

ساعت: 17:00 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 10 بهمن جام حذفى ايتاليا
آتاالنتا - يوونتوس

ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

چهارشنبه 11 بهمن جام حذفى ايتاليا
ميالن - التزيو

ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 11 بهمن هفته 25 ليگ برتر انگليس
تاتنهام - منچستريونايتد

ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه

پنجشنبه 12 بهمن هفته 21 ليگ برتر واليبال
شهردارى تبريز - بانك سرمايه

ساعت: 15:00 زنده از شبكه ورزش

اسپانيا - الليگا
 لگانس 3 - 2 اسپانيول

 اتلتيكومادريد 3 - 0 الس پالماس
 سويا 1 -  1 ختافه

 بارسلونا 2 -  1 آالوس
ايتاليا - سرى آ

 اسپال 1  - 1 اينتر
جنوا 0 - 1 اودينزه
تورينو 3 - 0 بنونتو

ناپولى 3 - 1 بولونيا
كروتونه 1 - 1 كاليارى

 فيورنتينا 1 - 4 هالس ورونا
آث ميالن 2 - 1 التزيو

آاس رم 0 - 1 سامپدوريا
آلمان - بوندسليگا

بايرلوركوزن 2 - 0 ماينتس
هانوفر 0 - 1 وولفسبورگ

ميز نتايج

ورزش در سيما

11

 به دليل اهانت به داور؛
سعيد معروف تا اطالع ثانوى 

محروم شد
ورزش: سازمان ليگ فدراسيون واليبال در اطالعيه اى اعالم كرد كه 
سعيد معروف تا اطالع ثانوى از حضور در مسابقات ليگ برتر محروم شد.

  هفته نهم دور برگشت مسابقات واليبال قهرمانى باشگاه هاى برتر مردان 
ايران و در  ديدار تيم هاى خاتــم اردكان و پيكان تهــران در اردكان در 
چارچوب هفته بيستم ليگ برتر سه بر يك به سود خاتم به پايان رسيد.  بر 
اساس اعالم سازمان ليگ با توجه به گزارش ناظر مسابقه پيكان تهران 

و خاتم اردكان، ســعيد معروف كاپيتان تيم پيكان به علت اهانت 
به داور مسابقه بر طبق بند 5-9 آئين نامه انضباطى تا اطالع 

ثانوى و تشكيل كميته انضباطى از حضور در مسابقات 
ليگ برتر محروم شد.

حمله رئيس فدراسيون 
هندبال به «ماچك» 

فارس: رئيس فدراسيون هندبال گفت: توجهى به صحبت هايى براى 
مدير عاملى سپاهان كه مطرح مى شود نمى كنم، چون رفيق نيمه راه هندبال 

نيستم. عليرضا رحيمى  گفت: من چند سالى از هندبال دور بودم و براى انتخاب 
سرمربى با افراد مختلفى مشورت كردم. تقريباً تمام بازيكنان از اخالق ماچك راضى 
بودند. من دنبال اين نيستم كه كسى را مقصر كنم و نمى خواهم نتايج تيم ملى را 
توجيه كنم، اما در بازى برابر عربستان و كره جنوبى با چشم خود ديدم كه مربيان 
حريف بازى را از ما بردند. وى گفت:بازيكنان تنها يك هفته با هم تمرين كردند. 

با تمام اين شرايط معتقدم كه ما بهترين هاى آسيا را در اختيار داريم و بدون 
سرمربى هم بايد روى سكو مى رفتيم. بعد از بازى ما با ژاپن همه از ما به 

عنوان يك پاى فينال نام مى بردند و نمى دانم چه شــد. به نظر من 
مربى كه بازيكنانش را مقصر نتايج بد تيمى بداند از همه بدتر 

است. نبايد گفت كه بازيكنان  مغرور شده بودند، 
چون واقعاً اينگونه نيست.

رئيس فدراسيون بسكتبال:
 در انتخاب سرمربى دخالت نمى كنم

مهر: رئيس فدراسيون بسكتبال با بيان اينكه دنبال حذف هيچ نامى 
نيست و دخالتى هم در انتخاب ملى پوشان نمى كند، گفت: كميته فنى در 

مورد سرمربى تيم ملى تصميم مى گيرد. رامين طباطبايى  گفت: طبق قانون 
و براى هر رويداد دو برابر ظرفيت در فهرســت اوليه، بازيكن معرفى مى شود. بر 

همين اساس چند ماه پيش فهرست 24 نفره تيم ملى براى مرحله دوم انتخابى جام 
جهانى معرفى شد كه صمد نيكخواه بهرامى هم در آن فهرست قرار داشت. وقتى 
من به فدراسيون آمدم به من گفتند كه چنين برنامه اى اجرا شده است من هم 
اعالم كردم انتخاب و تصميم گيرى با كادر فنى است به هر حال صمد نيكخواه 

بهرامى جزو بازيكنان بزرگ است. قبال كاپيتان تيم ملى بوده و جزو بهترين 
هاست. همانطور كه گفتم به عنوان رئيس فدراسيون هيچ دخالتى در 

اين گونه موارد نخواهم داشت و هر تصميمى از طرف كادر فنى 
و شخص سرمربى گرفته شود تابع آن خواهم بود.
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امين غالم نــژاد: شــايعات مربوط به آينــده زالتان 
ايبراهيموويچ مهاجم سوئدى من يونايتد، امسال زودتر 
از هميشه در رسانه ها مطرح شده اند. اگرچه اين بار اين 
اخبار بيش از هر زمان ديگرى به واقعيت نزديك تر بوده 
و او را در آستانه پيوســتن به تيم گلكسى لوس آنجلس 
مى دانند. تيم حاضر در رقابت هاى ام ال اس آمريكا در 
دو سال گذشته هم به زالتان پيشنهاد همكارى داده بود 
ولى مهاجم سوئدى هر بار با اعالم اينكه دلش مى خواهد 
در اروپا بــه فوتبالش ادامه دهد، از همــكارى با اين تيم 

سرباز زده بود.
 اما انتقال الكســيس ســانچس به اولدترافورد در هفته 
گذشــته، بار ديگر شــايعات جديــد در مــورد آينده 
ايبراهيموويچ ســر زبان ها انداخته انــد. اى اس پى ان 
گزارش داده كه ســخنگوى گلكســى گفتــه كه هنوز 
نمى تواند با قاطعيــت دراين مورد حــرف بزند و گفته 
اين اخبار درحال حاضر صرفا درحد شــايعه هســتند. 
اشميد مربى گلكسى بعد از اينكه اين تيم درسال 2017 
بدترين سال حضورش در رقابت هاى ام ال اس را سپرى 
كرده، تركيب خود را به طور كامل دگرگون كرده و اعالم 

كرده كه خريدهــاى جديدى براى تيمش در 
راه هستند. گلكسى براى در اختيار گرفتن 

زالتان بايــد يك قرارداد چنــد ميليون 
دالرى براى او آماده كند. به خصوص 

كه مهاجم ســوئدى هــم اكنون در 
يونايتــد براى قــرارداد فعلى اش 

كه آخر فصل به اتمام مى رسد، 
هفتــه اى 300 هزارپونــد 

دستمزد دريافت مى كند. 
شــبكه اى اس پى ان در 

گزارش خود بــه اين 
نكته اشاره كرده كه 
مذاكرات دوطرف در 
سال هاى اخير هرگز 

تا اين حد پيشرفته نبوده 
نتقــال مهاجم  و احتمــال ا

سوئدى به ليگ حرفه اى آمريكا 
در پايان فصل را بســيار محتمل 

مى داند.

دانيال صدقى:  جنــارو گتوزو 
روى نيمكــت ميــالن كار بزرگى 
انجام داده و اختالف امتياز فاحش اين 
تيم با اينتر رقيب همشهرى روسونرى را 
به 10 امتياز كاهش داده اســت. اگرچه 
اين اختــالف امتياز بيــن دو تيم ميالنى 
همچنان خيلى زياد اســت ولــى گتوزو 
توانسته در هفت مســابقه اخير 8 امتياز 
عقب ماندگى از تيم اسپالتى را جبران كند. 
شروع تحول ميالن در هفته پانزدهم ليگ 
روز 3 دسامبر ســال گذشته اتفاق افتاد. 
در آن بازى ميالن در برابــر بنونتو با 

تساوى 2-2 متوقف شد.
 اينتر در  همان هفته كيه وو را با 
5 گل درهم كوبيد و تك و تنها 
با 39 امتياز صدرنشين ليگ شد. 
در آن مقطع شــاگردان اســپالتى 
مدعى اصلى قهرمانى اين فصل محســوب مى شــدند 
و روســونرى با 21 امتياز با فيورنتينــا و بولونيا در پله 

هفتم جدول ايســتاده بودند. ولى از آن روز همه چيز 
به شــكلى غيرمنتظره تغيير كرد. بخش زيادى از اين 
تغيير به افــت اينتر و خروج اين تيــم از جمع مدعيان 
قهرمانى مربوط مى شــود. اما گتوزو هــم در اين چند 
هفته نتايج بدى در ميالن كسب نكرده است. اينتر در 
هفت هفته اخير تنها 5 امتياز كســب كرده و 4 تساوى 
پياپى و دو شكســت مقابل اودينزه و ساسولو را تجربه 
كرده اســت. نراتزورى دراين مدت تنها 4 گل زده و 7 

گل دريافت كرده اند.
 اما مســير ميالن از روز 3 دســامبر كامال متفاوت بوده 
است. اين تيــــــم 4 پيروزى و 1 تســاوى و 2 شكست 
مقـــــــابل ورونا و آتاالنــــــتا داشته و 8 گل زده و 9 
گل خـــورده در كارنامه دارد. به عــــــبارتى دقيق تر 
گتوزو از امــروز خيلى خوب مى توانــد هدف بعدى اش 
را رسيدن به اينتر در جدول رده بندى قــــــرار دهد. 
هـــدفى كه تا دو ماه پيش براى ميالن كامال غيرممكن 
به نظر مى رســيد. او تيم منســجمى دراختيار دارد كه 
راه پيروز شدن و البته عذاب كشــيدن در هر بازى را به 

خوبى مى داند.  

از سرگيرى مذاكرات مهاجم سوئدى با تيم آمريكايى

«زالتان» در گلكسى؟ شايعه يا واقعيت
كاهش اختالف امتياز با اينتر

«گتوزو» و احياى تدريجى ميالن
كرده كه خريدهــاى جديدى براى تيمش در 

راه هستند. گلكسى براى در اختيار گرفتن 
زالتان بايــد يك قرارداد چنــد ميليون 

دالرى براى او آماده كند. به خصوص 
كه مهاجم ســوئدى هــم اكنون در 

يونايتــد براى قــرارداد فعلى اش 
كه آخر فصل به اتمام مى رسد، 

300 هزارپونــد 
دستمزد دريافت مى كند. 

شــبكه اى اس پى ان در 
گزارش خود بــه اين 

نكته اشاره كرده كه 
مذاكرات دوطرف در 
سال هاى اخير هرگز 

تا اين حد پيشرفته نبوده 
نتقــال مهاجم  و احتمــال ا

سوئدى به ليگ حرفه اى آمريكا 
در پايان فصل را بســيار محتمل 

جنــارو گتوزو دانيال صدقى:  جنــارو گتوزو دانيال صدقى:  جنــارو گتوزو 
روى نيمكــت ميــالن كار بزرگى 
انجام داده و اختالف امتياز فاحش اين 
تيم با اينتر رقيب همشهرى روسونرى را 
به 10 امتياز كاهش داده اســت. اگرچه 
اين اختــالف امتياز بيــن دو تيم ميالنى 
همچنان خيلى زياد اســت ولــى گتوزو 
توانسته در هفت مســابقه اخير 8 امتياز 
عقب ماندگى از تيم اسپالتى را جبران كند. 
شروع تحول ميالن در هفته پانزدهم ليگ 
3روز 3روز 3 دسامبر ســال گذشته اتفاق افتاد. 
در آن بازى ميالن در برابــر بنونتو با 

2تساوى 2تساوى 2-2 متوقف شد.
 اينتر در  همان هفته كيه وو را با 
5 گل درهم كوبيد و تك و تنها 
با 39 امتياز صدرنشين ليگ شد. 
در آن مقطع شــاگردان اســپالتى 
مدعى اصلى قهرمانى اين فصل محســوب مى شــدند 
و روســونرى با 21 امتياز با فيورنتينــا و بولونيا در پله 

«زالتان» در گلكسى؟ شايعه يا واقعيت
كاهش اختالف امتياز با اينتر

«گتوزو» و احياى تدريجى ميالن

بهادرى: به نظر سرمربى احترام مى گذارم
ملى پوش مشهدى تيم ملى فوتسال كه سابقه هفت سال پوشيدن تيم ملى و همچنين حضور در چهار دوره جام ملت ها 
را در كارنامه دارد در مورد خط خوردنش از تيم ملى در واپسين لحظات عنوان كرد: پس از مصدوميتى كه داشتم و عملى 
كه بر روى پايم انجام دادم مدتى طول كشيد تا به آمادگى برسم و طبيعتا از تمرينات تيم ملى دور بودم ولى در دو سه 
ماه پيش كامال به مرز آمادگى رسيده بودم و عملكردم در ليگ گواه اين موضوع است ولى شرايط تيم ملى با ليگ فرق 
مى كند. قدرت بهادرى ادامه داد: عقيده دارم اگر در تورنمنت اصفهان همراه تيم ملى بودم يا مدت بيشترى مى توانستم 
كنار تيم باشم اكنون من هم يكى از مسافران چين تايپه بودم. اما به هر حال اتفاقى است كه افتاده و من هم به نظر آقاى 
ناظم الشريعه احترام مى گذارم و اميدوارم تيم ملى با نتايجى درخشان همچون دوره پيش قهرمان مسابقات شود و با 

جام به ايران بازگردد و دوستان در تيم ملى نتايج تالش و زحمات خودرا ببينند. 
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خبر

معرفی نامزدهای
 بخش مسابقه تبلیغات جشنواره فیلم فجر 

جشــنواره فیلم فجر: هیئت داوران بخش مســابقه تبلیغات سی و 
ششــمین جشنواره ملی فیلم فجر، اسامی نامزدهای این بخش را در سه 
رشــته عکس، پوستر و تیزر و آنونس اعالم کرد. براین اساس در  بخش 
عکس،» تیک آف« سیدعبدالحســین نواب موســوی، » پریناز« جواد 
جاللی، »زادبوم« علی نیک رفتار و »ماالریا« امید صالحی نامزد شدند.در  
بخش پوستر، » آوانتاژ« احسان رضازاده،»رگ خواب«محمد روح االمین، 
»ماحی« حامد مســعودی فر، »نگار«احســان برآبادی و »هجوم« بابک 
یادگاریان به عنوان نامزد معرفی شدند.در بخش تیزر و آنونس، »بنیانگذار 
محک« ســاخته محمد زمانــی، »۲۱ روز بعد« اثر کریــم مهرآبادی، 
»خفه گی« ساخته مسعود رفیع زاده و »رگ خواب« اثر امیرشیبان خاقانی 

انتخاب شدند.

خاک ایران را سرمه چشمانم می کنم
علی اکبــر صادقی  مهــر: 
انیماتور و نقاش پیشکسوت 
در نمایشــگاه مجموعه آثار 
خود در موزه هنرهای معاصر 
گفت: شــما مردم خیلی به 
من لطف دارید و من از شما 
انرژی می گیــرم. وی با بیان 

اینکه من خاک ایران را سرمه چشمانم می کنم، گفت: من به همه مردم 
عشق می ورزم و فکر می کنم باید همه را دوست داشت تا بتوانیم دوست 

داشتن را به دنیا صادر کنیم و مدینه فاضله را ایجاد کنیم. 

وعده وزیر علوم به دانشجویان دکتری
ایســنا: وزیر علوم از تالش این وزارتخانه برای تأمین اعتبار به منظور 
پرداخت حق الزحمه پژوهشی به دانشجویان دکتری خبر داد و گفت: بر 
این اساس دانشجویان در حین انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی 

کمک هزینه دریافت می کنند. 
منصور غالمی  از تالش این وزارتخانه در زمینه تأمین اعتبار برای پرداخت 
هزینه های پژوهشــی به دانشجویان دکتری خبر داد و گفت: با توجه به 
اینکه هنوز این تالش ها به نتیجه مشــخصی نرسیده است، نمی توان با 
جدیــت اعالم کرد اما امیدواریم بتوانیــم راهکارهایی را اتخاذ کنیم که 
دانشجویان در حین تحقیقات بتوانند از حق الزحمه های پژوهشی بهره مند 

شوند.
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 فرهنــگ و هنر/ زهــره کهندل   جایزه فرهنگ و هنر
کتاب ســال دفاع مقدس بعد از وقفه ای دوساله، 
هفدهمیــن دوره خود را با اعــالم برگزیدگان و 
تعداد زیادی تقدیرشــده، به پایان رساند. در این 
دوره از جشنواره، آثار سال های 93 و 94 در ۲3 
بخش بررسی شــد که ده ها برگزیده و تقدیری 
داشــت. کتاب »جســتاری در اصطالح شناسی 
و مبانی ادبیات داســتانی دفاع مقدس« نوشته 
»احمد شاکری« نیز در این جشنواره، تقدیر شد 
اما این نویســنده، نقدهایی جدی به این دوره از 
جایزه کتاب سال دفاع مقدس دارد که می خوانید: 

 هفدهمیــن دوره جایزه کتاب ســال 
دفاع مقدس را چطور ارزیابی می کنید؟

از جهات مختلف این دوره از جشنواره را می توان 
نقد و بررسی کرد. این جشــنواره، جشنواره ای 
موضوعی و تخصصی اســت که به مقوله کتاب 
دفاع مقــدس در حوزه ها و شــاخه های مختلف 
می پــردازد و از این جهت، مهم اســت. از ماه ها 
پیش، نامزدها در بخش هــای مختلف، معرفی 
شدند و واکنش ها به جشنواره هفدهم از همان 
زمان، آغاز شــد. متأسفانه بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس و سازمان ادبیات و تاریخ 
دفاع مقدس، برنامه بلندمدت و تدبیر شــده ای 
برای حوزه کتاب و ادبیــات دفاع مقدس ندارند. 
جشنواره ها برگزار می شوند و با معرفی برگزیدگان 
به پایان می رسند، آنچه مهم است اینکه چنین 
برنامه هایی در کلیت فعالیت ها و سیاســت های 
فرهنگی در حوزه کتاب دفاع مقدس چه جایگاهی 
دارد. گزارشــی که سردار گرامی، رئیس سازمان 
ادبیات و تاریخ دفاع مقدس در اختتامیه جشنواره 
ارائه داد، نشان می داد که سیاستگذاری درستی 

در این حوزه صورت نگرفته است.

 انتخاب ها در بخش داستانی چطور بود؟
تعداد قابل توجهی از برگزیده های بخش داستانی 

با اهداف و سیاست های اصیل مطرح شده توسط 
خود آقایان در بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای 
دفــاع مقدس، زاویه دارنــد یعنی وقتی بحث از 
ارزش های دفــاع مقدس، مقاومــت و فرهنگ 
دینی می شــود باید از این آقایان پرسید، اثری 
که عمــالً جبرگرایی را ترویــج می دهد چطور 
می تواند برگزیده ادبیات داستانی مقاومت باشد؟ 
رمان»لم یزرع« محمدرضا بایرامــی  این نگاه را 
دارد و با وجود تذکراتی که به آقایان داده شــد، 
برگزیده بخش ادبیات داســتانی است. مجموعه 
داستان »نگهبان تاریکی« مجید قیصری که اثری 
در حوزه ادبیات سیاه دفاع مقدس است و حقایق 
معنوی دفاع مقدس را تحریف کرده و در آن، ضد 
ارزش ها، جایگزین ارزش ها شــده است، چطور 
برگزیده کتاب سال دفاع مقدس می شود؟ یا کتاب 
»دختر لوتی« شــهریار عباسی چطور برگزیده 

بخش داستان شده اســت؟ این نشان می دهد 
که متولیان امر، حوزه ادبیات را نمی شناســند یا 
در سیاستگذاری و اهداف این جشنواره به افراد 
و داورانــی اعتماد کردند که با ارزشــهای اصیل 
دفاع مقدس زاویه دارنــد یا عمالً به همین ضد 
ارزش ها اعتقاد دارند که احتمال آخر، ضعیف تر 

است چون خطرناک است. یک جشنواره ارزشی 
نباید اثری را برگزیده کند که نسبتی با ارزش های 
دفاع مقدس ندارد. در اختتامیه این جشــنواره از 
خانواده شــهدای دفاع مقــدس و مدافعان حرم 
تقدیر می شــود، سخنان رهبری پخش می شود 
ولی چطور اثری برگزیده می شود که ۱80 درجه 
با ارزش های دفاع مقــدس منافات دارد! این چه 

انتخابی است؟ آیا پاسخگو هستند؟

 عــده ای بر این باورند کــه دوره ادبیات 
شعاری به پایان رسیده است و زمان آن فرا 
رسیده که بخش های واقعی و پنهان جنگ 
بیان شوند، آیا این به معنای سیاه نمایی است؟

این مســائل از سوی جریان شــبه روشنفکری 
مطرح شــده اســت. ما موافق ادبیات شــعاری 
نیستیم، موافق واقع گویی هستیم ولی آنچه این 

آقایان در داستان هایشان می نویسند واقع نیست، 
کذب اســت. ما معتقدیم که حقیقت جنگ ما، 
حقیقتی نورانی است و ادبیات ما، ادبیاتی متعهد 
اســت. ادبیاتی که ایمان مردم را باور نمی کند، 
ادبیات متعهد نیســت. شــعار ندادن به معنای 
سیاه  نویسی نیست. مشکل ما با کسانی است که 
ارزش های معنوی جنگ را کتمان می کنند وگرنه 
با الیه های زیرین جنگ مشکلی نداریم، اثری که 
چشم انداز روشنی داشته باشد و در آن معنویت، 
ایمان و عدالت باشد می تواند به الیه های پنهان 

هم بپردازد. 

 انتقادی هم بــه تعداد برگزیده های این 
دوره دارید؟

تعداد برگزیده ها بســیار زیــاد بود، ضمن اینکه 
میزان جوایز هم تناسبی با عنوان نداشت. مصوب 
جایزه جالل، ۱۱0 سکه بهار آزادی است یا جایزه 
قلم زرین به برگزیده ها، 8 سکه بهارآزادی می دهد 
اما جشنواره کتاب سال دفاع مقدس به برگزیده ها، 
4میلیون تومان و به برگزیده ها، یک و نیم میلیون 
تومان جایزه داده بود. به اسامی تقدیر و برگزیده ها 
هم نگاه کنید، از میان آن تعداد کثیر نفراتی که 
روی ِسن آمدند فقط ۱4 نفر برگزیده شدند. این 
نشان می دهد که معیارهای داوری مشکل دارد. 
به نظر می رســد رویکرد کمی  وجود دارد که بر 
تعداد افراد بیفزایند و مبلغ جایزه را پایین بیاورند. 
جالب اینکه در جشنواره کتاب سال دفاع مقدس 
از فرمانده کل ســپاه و فرمانده کل ارتش تقدیر 
می کنند. اینکه یک مجموعه به رؤسای خودش 
جایزه بدهد، شکل خوبی ندارد. هدف جشنواره، 
نشــان دادن و معرفی آثار برتر است وقتی تعداد 
تقدیری ها زیاد شود، رسانه ها نمی توانند روی آثار 
برگزیده تمرکز کننــد. اضافه کردن بخش های 
جنبی به جشــنواره هم ضرورتی نــدارد چون 
جشنواره از حالت تخصصی به جشنواره ای تبدیل 
می شود که می خواهد دل همه را به دست بیاورد.

 فرهنگ و هنر/ محمدعلی میرزایی  ســی و 
ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری 
فرهاد مهندس پور دیشب با برگزاری مراسم اختتامیه 
به کار خود پایان داد. در این دوره ازجشنواره، عالوه 
بر نمایش هایی از ایران، ۱8 اثر از کشورهای دیگر 
اجرا شــد که ۱۲ نمایــش در بخش صحنه ای و 6 
اثر در بخش خارج ازصحنه حضور داشــتند. یکی 
از نمایش های بخش بین الملل که با استقبال خوب 
مخاطبان همراه شــد، نمایش»هملت« بود که به 
مدت دو روز در ســالن اصلی تئاتر شــهر به روی 

صحنه رفت.

 خارجی ها »مرور« را دیدند
یکی از بخش های این جشنواره که مورد استقبال 
مخاطبان قرار گرفت، »بخش مرور تئاتر ایران« بود 
که مسئولیت این بخش امســال برعهده »پریسا 
مقتدی« مدیر تاالر هنر و مدیر ســابق تئاتر شهر 

بود.
مقتدی در گفت وگو با خبرنگار ما درباره عملکرد 
بخش مرور درجشــنواره امسال گفت: این بخش 
فرصت مناسبی برای مخاطب عام ایجاد می کند که 
وقتی اجرای نمایشی به پایان می رسد، در جشنواره 
آن را تماشا کند. بخش مرور در جشنواره های چند 

سال اخیر امکان اجرای مجدد را برای نمایش هایی 
که در طول ســال اجرای موفقی داشته اند، ایجاد 
کرده اســت و در جشنواره امسال نمایش های این 
بخش، اجراهای خوب خود را پشت سر گذاشتند. 
این بخش همچنین فرصت داد برای میهمان های 
خارجی جشنواره که در این چند روز میزبان آن ها 

بودیم، تئاتر ایران را به خوبی به تصویر بکشیم.

 جشنواره موفق بود
مدیر بخش مرور جشــنواره درباره ارزیابی خود از 
جشنواره امسال گفت: نقش جشنواره تئاتر فجر در 

تئاتر ایران ورشد هنرمندان این رشته، کتمان ناپذیر 
است البته قضاوت درباره جشــنواره با مخاطبان 
اســت اما چیزی که می توانم بــه یقین درباره آن 
صحبت کنم، این است که دوستان ما در دبیرخانه 
جشنواره و مرکز هنرهای نمایشی، تمام تالش خود 
را مبنی بر موفق وآبرومند برگزار کردن تئاتر فجر 
و فراهم کردن فضایی آرام برای هنرمندان و خلق 
آثارشان فراهم کردند که این جای تشکر و قدردانی 
از آن هــا دارد ولی در مجموع معتقدم که ســی و 
ششــمین دوره از این جشــنواره با رشد مناسبی 

همراه بوده است.

با جشنواره

مدیر»بخش مرور« 
جشنواره تئاتر فجر:
تأثیر جشنواره بر 
هنر نمایش کشور 
کتمان ناپذیر است

با »احمدشاکری« درباره هفدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس

فاصله 180درجه ای آثار برگزیده با اهداف جشنواره

ســال  کتــــاب  جشـــــنواره  در 
دفاع مقدس از فرمانده کل سپاه 
و فرمانــده کل ارتــش تقدیــر 
کردنــد ولی اینکه یــک مجموعه 
به رؤســای خودش جایزه بدهد، 

شکل خوبی ندارد

آنچه می خوانید
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