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ماشين پولسازى فدرر چطور كار مى كند؟

ارزش برند مرد 60 ميليون يورويى
 حمله تند منصور برزگر به فردوسى پور:

 مثل تو بله قربان گو نيستيم!
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خط خبر 

سقوط مرگباربالگرد درآمريكا
اينديپندنت: بنابر اعالم مقامــات كاليفرنيا، در پى 
ســقوط يك بالگرد روى خانه اى در جنوب اين ايالت 

3 تن جان باختند.
به گفته رسانه هاى محلى، اين حادثه منجر به جراحت 
شديد 2 تن ديگر نيز شــد كه آن ها به كمك نيروهاى 
امداد به مراكز درمانى منتقل شدند. كارشناسان اداره 
هوانوردى فدرال با همــكارى اداره ملى ايمنى حمل 
و نقل آمريكا در حال بررســى علت سقوط اين بالگرد 
هستند و اعالم كردند پس از بررسى هاى بيشتر جزئيات 
اين حادثه منتشر خواهد شد. به گفته پليس، در اثر اين 
سانحه 4 سرنشين بالگرد و يك عابر پياده دچار حادثه 
شدند؛ ضمن اينكه تنها چند دقيقه از پرواز هلى كوپتر 

گذشته بود.

دستبند زدن پليس آمريكا به 
كودك 7 ساله  

 7 ركنا: كــودك 
ساله مقابل چشمان 
مــادرش توســط 
مامــوران پليــس 
بازداشت شــد و با 

آن ها رفت. 
به دنبــال درگيرى 
يك كودك 7 ساله 

و معلمش ماموران پليس ميامى به ماجرا ورود كردند. 
ماجرا از اين قرار بود كه كودك در ســالن غذاخورى 
مدرسه مشغول بازى كردن با غذايش بود و آن را درست 
نمى خورد.معلم زن كه شاهد اين صحنه بود به كودك 
هشــدار داد اما او همچنان به كار خود با بى توجهى به 
اخطار معلم ادامه مى داد.با هشدار مجدد معلم، كودك 
عصبانى شد و به ســوى او حمله كرد، او با چند مشت 
محكم به صورت معلم كوبيد و ماجرا با مداخله پليس و 

دستگيرى كودك پايان يافت.
زمانى كه مادر اين كودك از بازداشــت او مطلع شــد 
خود را محل مورد نظر رساند تا با دلدارى خود پسرش 

را بدرقه كند. 

مردآمريكايى دختر 3 ساله اش را 
پخت 

ركنا: پليس ايالت «فلوريدا»ى آمريكا درتالش براى 
يافتن ردى از مرد خشــنى اســت كه پس ازمشاجره 
شديد خانوادگى، دختر 3 ساله اش را در اجاق گاز داغ 

قرار داده وگريخته است. 
اداره پليس شهر «ولوسيا كانتى » اعالم كرده اين مرد 
سياهپوست فرارى پس از ضرب و شتم همسرش، دختر 
3 ساله اش را نيز درون اجاق داغ قرار داده و خانه را ترك 
كرده اســت.مادر دختر بالفاصله فرزندش را از اجاق 
خارج كرده و پس از تماس با پليس درخواست كمك 
كرد.به دنبال حضور مأمــوران و امدادگران در محل 

حادثه، دختر بچه به بيمارستان انتقال يافت. 

جوان اسيدپاش را پدرش كشت 
مهر: فرمانده انتظامى گرمســار از قتل يك جوان به دســت پــدرش در اين 
شهرستان خبر داد و گفت: اين جوان روى والدين خود اسيد پاشى كرده و پدر 

براى دفاع از خود، وى را از پاى درآورد.
ابوذر قربانى چهارشنبه در جمع خبرنگاران، از كشته شدن يك جوان گرمسارى 
خبر داد و بيان كرد: شامگاه گذشته يك جوان گرمسارى كه براى دريافت پول 
خريد مواد با پدر و مادر خود درگير شده بود به قتل رسيد.وى افزود: درگيرى 
اين خانواده با فرزند معتاد باعث شده بود تا اين جوان به صورت پدر و مادر خود 
اسيد پاشــى كند و پدر براى جلوگيرى از اين اقدام وى و دفاع از خود، جوان 
را با بيل مورد ضرب قرار داده اســت.فرمانده انتظامى گرمسار گفت: اين پدر  
گرمســارى با بيل فرزندش را مورد ضرب قرار داد كه همان ضربه سبب مرگ 

وى را فراهم آورد.

راز گاو برنجى مرد سمندسوار فاش شد
خط قرمز: رئيــس كالنترى 132 نبرد، 
گفت: شــب چهارشــنبه عوامل گشت 
كالنتــرى در خيابــان خــاوران به يك 
دستگاه خودرو ســمند مشكوك شدند.
سرهنگ جهانشــاه تيمورى، افزود: در 
بازرســى از اين خودرو، يــك عدد گاو 
برنجى، ســر آدمك برنجى، ســكه هاى 
تاريخى، تابلو چوبى و دو گوشواره برنجى 

كشف شــد. وى ادامه داد: با توجه به فعاليت احتمالى راننده خودروى سمند 
در زمينه كاوشگرى غيرمجاز محوطه هاى تاريخى تحقيقات تخصصى در اين 

زمينه ادامه دارد.

كالهبردارى پيامكى درپوشش قرعه كشى 
دهه فجر

خط قرمز: رئيس پليس فتاى خراسان جنوبى گفت: اخيرا مشاهده شده است 
كالهبرداران پيامك هاى جعلى با مضامينى مانند «مشترك گرامى شما برنده 
جايزه درقرعه كشى به مناسبت دهه فجر شــده ايد» را منتشر كرده اند و براى 

كسب اطالعات بيشتر از نحوه دريافت به سايت مورد نظر مراجعه كنيد.
ســرهنگ  محمدپور افزود: پس از مراجعه كاربر به سايت مورد نظر، در صفحه 
نخست آن سايت درگاه پرداخت جعلى يكى از بانك هاى معتبر مشاهده مى شود. 
كه طبق گفته سايت براى دريافت جايزه خود بايد اطالعات خواسته شده را پر 
نمايند، كه اين اطالعات شامل شماره حساب ، رمز دوم ، كد cvv۲، تاريخ انقضاء 
و... مى باشد. در صورتى كه كاربر اين اطالعات را وارد نمايد حساب وى در مدت 

زمان كوتاهى توسط كالهبرداران خالى مى شود.

انهدام باند كپى كارت عابربانك 
خط قرمز:رئيس پليس استان زنجان از دستگيرى اعضاى باند كپى كنندگان 
عابر بانك در شهرستان زنجان خبر داد. سردار على آزادى، رئيس پليس استان 
زنجان گفت: در پى شكايت يكى از شــهروندان مبنى بر برداشت غير مجاز از 
حساب وى پيگيرى موضوع در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهى قرار گرفت.
رئيس پليس استان زنجان افزود: ماموران با انجام كار اطالعاتى و با بهره گيرى 
از شگرد هاى فنى و پليسى در كمتر از 48 ساعت برداشت كننده وجه از حساب 
شاكى را شناسايى و با هماهنگى مقام قضايى وى را دستگير و به پليس آگاهى 

منتقل كردند.
وى تصريح كرد: متهم در ابتدا منكر هرگونه برداشــت غير مجاز بود كه با ارائه 
داليل و مدارك لب به اعتراف گشود و اقرار كرد با همكارى دو نفر ديگر كار ت 
كپى كارت شاكى را تهيه و با يك دســتگاه موتورسيكلت فاقد پالك انتظامى 
مبلغ 10 ميليون ريال را از حساب شاكى برداشت كرده است.آزادى خاطر نشان 
كرد: محل اختفاى هر دو همدست اين متهم نيز شناسايى و با هماهنگى مقام 

قضايى دستگير و به پليس آگاهى منتقل شدند.

خط بين الملل 

ساله مقابل چشمان 
مــادرش توســط 
مامــوران پليــس 
بازداشت شــد و با 

به دنبــال درگيرى 

 نبرد، 
گفت: شــب چهارشــنبه عوامل گشت 
كالنتــرى در خيابــان خــاوران به يك 

سرهنگ جهانشــاه تيمورى، افزود: در 
بازرســى از اين خودرو، يــك عدد گاو 
برنجى، ســر آدمك برنجى، ســكه هاى 

خط قرمز- ليال طاهرى: مرد جوان براى قتل شــوهر زن مورد 
عالقه اش با همدستى 2 مرد ديگر و زن متاهل سناريوى مرگبارى 
را رقم زد و جسد مقتول را به آتش كشيد.به گزارش خبرنگار ما، 
روز 23 دى ماه سال گذشته زن جوانى با مراجعه به كالنترى 148 
انقالب به مأمورين اعالم كرد: «همســرم به نام مهدى 40 ساله 
صبح امروز از خانه جهت رفتن به محل كارش در جاده مخصوص 
كرج، از خانه خارج شد و پس از آن پاسخگوى تماس هاى تلفنى 

من نبوده است».
با تشــكيل پرونده مقدماتى با موضوع «فقدان افراد» و به دستور 
بازپرس شعبه چهارم دادســراى ناحيه 27 تهران، پرونده جهت 
رسيدگى در اختيار اداره يازدهم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار 
گرفت.با آغاز رسيدگى به پرونده و در شرايطى كه همسر مهدى 
به نام «ليال» 36 ســاله در اظهاراتش مدعى بود كه از همسرش 
هيچ گونه اطالعى ندارد، كارآگاهان در تحقيقات پليسى از محل 
كار ليال واقع در يك شركت خصوصى اطالع پيدا كردند كه وى با 
يكى از همكارانش به نام «خليل» 38 ساله طرح دوستى ريخته 
است. لذا، تحقيقات در خصوص ارتباط اين دو نفر در دستور كار 
كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت و 
پس از يك سلسله اقدامات پليسى، كارآگاهان اطالع پيدا كردند 
كه خليل همزمان با طرح شكايت ليال در محدوده محل زندگى 
مهدى (محدوده خيابان جمال زاده شمالى) حضور داشته است.در 
ادامه، مشخصات خودرو سوارى متعلق به فقدانى كه بنا بر اظهارات 
همسر و ديگر اعضاى خانواده اش از آن براى رفتن به محل كارش 
استفاده مى كرد، در سيســتم جامع پليس ثبت و پس از گذشت 
مدت كوتاهى مشخص شد كه خودرو به صورت پارك شده در يك 

پاركينگ عمومى در شهرستان كيانشهر شناسايى شده است.
همزمان با كشــف خودرو متعلق به مردگم شده در شهرستان 
كيانشهر، كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهى با بررسى سوابق 
پرونده هاى فقدان افراد در سيستم جامع پليس اطالع پيدا كردند 
كه جسد ســوخته  شــده اى در بيابان هاى نطنز در شهرستان 
بادرود توسط تعدادى از اهالى محل پيدا شده و در حال حاضر 
پرونده   آن تحت عنوان «كشف جسد ناشناس» در پليس آگاهى 
شهرستان مربوطه در حال رسيدگى اســت.با اعزام كارآگاهان 
به شهرستان بادرود و بررسى جسد كشف شده، هويت فقدانى 
شناسايى و با توجه به شــواهد و داليل بدست آمده در خصوص 
ارتكاب جنايت پرونده با موضوع «قتل عمـد» تشكيل و جهت 
ادامه رســيدگى در اختيار اداره دهم ويژه قتــل پليس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.

با انجام سلسله اقدامات پليســى و جمع بندى اطالعات بدست 
آمده در خصوص مشاركت احتمالى خليل در ارتكاب جنايت، وى 
دستگير و به اداره دهم پليس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.در 
شرايطى كه خليل در تحقيقات اوليه منكر هرگونه اطالع از جنايت 
و همچنين ارتباط با همسر مقتول شده بود، كارآگاهان اداره دهم 
ويژه قتل با بررسى تصاوير بدست آمده از دوربين هاى مداربسته   
محل كشف خودرو مقتول موفق به شناسايى او شدند؛ در ادامه با 
ارائه مستندات جديد، خليل كه چاره اى جز اعتراف و بيان حقيقت 
نداشت، صراحتا به داشتن ارتباط با همسر مقتول و مشاركت در 

جنايت اعتراف كرد.
خليل در اعترافاتــش به كارآگاهان گفت: «ليال از من خواســته 
بود كه براى چندين ماه همســرش را در محل ناشناس حبس و 
نگهدارى كنم تــا او بتواند پس از گرفتن امضا و اثر انگشــت از او 
نسبت به انتقال اموال همسرش اقدام كند. روز 22 ديماه به منزل 
مقتول در خيابان جمال زاده شمالى رفتم؛ برابر هماهنگى قبلى، 
ليال در خانه را باز كرده بود؛ من وارد خانه شدم؛ ليال قبل از آمدن 
من، همســرش را با داروى خواب آور بيهوش كرده بود؛ زمانيكه 
باالى سر مقتول رسيدم، به نظر فوت كرده بود؛ او را بسته بندى 
كرده و داخل ماشين گذاشتم؛ داخل ماشين بود كه اطمينان پيدا 
كردم، مقتول زنده نيست؛ جسد را به بيابان هاى نطنز برده و پس 
از انتقال جســد به داخل يك گودال، آنرا آتش زدم؛ قصد فروش 
ماشين مقتول را داشتم؛ ماشــين را به كيانشهر برده و پس از آن 

به تهران آمدم».
با اعتراف صريح خليل به مشــاركت در جنايت، همســر مقتول 
(ليال ) نيز دســتگير و به اداره دهم ويژه قتل منتقل شد؛ ليال در 
اعترافاتش عنوان كرد: «به هيچ عنوان جنايت توســط من انجام 
نشده و زمانيكه خليل وارد خانه شــد، مرا به داخل اتاقى هدايت 
كرد؛ پس از آن به همراه يكى از دوستانش، همسرم را از خانه خارج 
كردند.» با توجه به اظهارات جديد ليال، تحقيقات از «خليل» در 
خصوص حضور افرادى ديگر در محل جنايت در دستور كار قرار 
گرفت و او به ناچار به همراهى يكى از دوستانش به نام «سهيل» در 
انتقال مقتول به خارج از خانه و محل كشف جسد اعتراف كرد.با 
شناسايى «سهيل» به عنوان سومين متهم پرونده، او نيز 10 بهمن 
ماه در شهرستان كرج شناسايى، دستگير و به اداره دهم منتقل 
شد. «سهيل» در اعترافاتش ضمن اعتراف صريح به همراهى در 
انتقال مقتول، در اظهاراتى متفاوت به كارآگاهان گفت: «قرار شد 
تا در ازاى مبلغى مناسب، همراه خليل شويم...؛ خليل ابتدا وارد 
آپارتمان شد و پس از مدت كوتاهى من نيز به دنبال وى وارد خانه 
شدم؛ زمانيكه وارد آپارتمان شدم، مقتول به حالت نيمه بيهوش 
روى زمين افتاده بود اما هنوز زنده بود؛ پس از بستن دست و پاى 
مقتول، دو نفرى او را به داخل ماشين شخصى اش منتقل كرده و 
پس از آن به راه افتاديم.» سهيل در ادامه اعترافاتش به كارآگاهان 
گفت: «در طول مسير، هر نيم ساعت، خليل سرنگى را به مقتول 

تزريق مى كرد؛ خليل مدعى بود كه داروى بيهوشى است.»

 خيانت سياه كارمند زن با قتل شوهر بيگناه به پايان رسيد

11 ميليون يورويى

 بعد از شكسته شدن ركورد آقاى گل فوتسال جهان

شمسايى: فالكائو از روى ورزش ايران رد شد  نه وحيد شمسايى

آغاز رقابت هاى فوتسال جام ملت هاى آسيا 

ايران - ميانمار؛ ميانبر صعود

خط قرمز: فرمانده انتظامى مشهد از دستگيرى عامل ضمانت 
براى مجرمان و متهمان و همچنين به دام انداختن 2 گوشــى 
قاپ حرفه اى خبر داد. سرهنگ «محمد بوستانى» گفت: تيم 
دايره تجسس كالنترى شــهيد نواب صفوى مشهد در اقدامى 
اطالعاتى به ســرنخ هايى از ضمانت براى متهمان و مجرمان و 

همچنين خانواده هاى آن ها توسط مردى جوان دست يافتند.
وى افزود: بررســى هاى اوليه حاكى از آن بود كه اين فرد با در 
دست داشتن پروانه كسب مغازه اى كه وجود خارجى ندارد در 
اطراف مراكز قضايى كمين كرده و بــا گرفتن مبالغى اقدام به 
ضمانت براى متهمان مى كند. سرهنگ بوستانى گفت: مأموران 
كالنترى شهيد نواب صفوى مشــهد اين مرد جوان را دستگير 
كردند. او در تحقيقات اوليه اعتراف كــرد كه از جرم بودن كار 

خود بى اطالع بوده و پروانه كسب متعلق به مغازه اى است كه 
با برادرش شريك بوده و چند سال قبل آن را تعطيل كرده اند.

وى گفت: يكى از شــاكيان پرونده كه خانمى جوان اســت در 
تحقيقات اوليه پرونــده ادعا كرد به موادمخــدر اعتياد دارد و 
مأموران انتظامــى او را به اتهام اعتيــاد و نگهدارى موادمخدر 
دستگير كرده اند كه اين فرد (اشــاره به متهم) را مقابل دادگاه 
ديده و او به بهانه ضمانت در يك مرحله 500 هزار تومان و در 
مرحله بعد 50 هزار تومان دريافت كرده است. اما اين زن جوان 
كه در دادگاه تبرئه مى شود نمى تواند پول خود را از متهم پرونده 
پس بگيرد. فرمانده انتظامى مشهد گفت: متهم پرونده تاكنون 
به 12 فقره ضمانت براى متهمان با استفاده از اين پروانه كسب و 
دريافت مبالغى از آنان اعتراف كرده است و تحقيقات ادامه دارد.

*دستگيرى كيف قاپ هاى حرفه اى
سرهنگ «محمد بوستانى» در بخش ديگرى از اظهارات خود به 
دستگيرى 2 جوان 19 و 23 ساله كه در محدوده بلوار طبرسى 
و ميرزا كوچك خان مشــهد مرتكب قــاپ زنى هاى حرفه اى 
مى شدند اشاره كرد و گفت: جوان 19 ساله متهم اين پرونده كه 
تبعه خارجى غيرمجاز است و همدست 23 ساله او چند روز قبل 
با سرقت موتورسيكلت، نقشه كيف قاپى و سرقت گوشى هاى 

تلفن همراه را طراحى مى كنند.
وى تصريح كرد: با گزارش چند فقره قاپ زنى از شــهروندان 
تيم هاى گشت و تجســس كالنترى 24 تحقيقات خود را آغاز 
و توانستند اين 2 جوان سارق را در حالى كه قصد گوشى قاپى 

داشتند دستگير كنند.

گرفتارى ضامن قالبى و كيف قاپهاى موتورسوار در تور پليس مشهد



آغاز رقابت های فوتسال جام ملت های آسیا 

ایران - میانمار؛ میانبر صعود

 فوتبال  حمیدرضا خداشناس   رقابت های قهرمانی 
فوتسال آسیا مهم ترین رقابت های فوتسال در سطح قاره کهن 
محسوب می شود که نخســتین دوره این مسابقات در سال 
1999در کشور مالزی برگزار شد و در طول 14 دوره برگزاری 
آن تیم ملی فوتسال ایران تاکنون با 11 عنوان قهرمانی، یک 
نایب قهرمانی و دو عنوان ســومی پرافتخارترین تیم این قاره 
به شمار می آید و این در حالی اســت که در بیشتر ادوار این 
مســابقات اکثر عناوین بهترین  ها از جمله بهترین بازیکن، 
بهترین گلزن، بهترین خط حملــه و بهترین خط دفاع، جام 

اخالق و بهترین مربی به تیم ایران اختصاص یافته است.
اما پانزدهمین دوره ایــن رقابت ها در حالی از فردا شــروع 
می شــود که 16 تیم حاضر در چهار گروه بایــد رقابت های 
خود را در مرحله گروهی انجام دهند. ملی پوشان کشورمان 
نیز که در گروه c  این مسابقات در کنار عراق، میانمار و چین 
قرار گرفته در اولیــن گام فردا باید به مصــاف میانمار برود . 

شاگردان محمد ناظم الشــریعه برای دفاع از عنوان قهرمانی 
شان کار ســاده ای پیش رو ندارند؛ چرا که در سالیان اخیر 
کشــورهایی چون تایلند، چین، ژاپن و ازبکستان با سرمایه 
گذاری زیاد در این رشته و همچنین کشورهایی چون عراق، 
لبنان و حتی میانمار و ویتنام بــا بهره گیری از مربیان ایرانی 
دیگر آن حریفان ساده همیشــه و از پیش بازنده برای ایران 
نیستند و بی شک کشورهایی چون تایلند، ازبکستان و ژاپن 
برای قهرمانی پای به این رقابت ها می گذارند. با این تفاسیرو 
به گفته کادر فنی تیم ملی هیچ حریفی را نباید دســت کم 
گرفت و در حقیقت برای تکرار عنوان قهرمانی همه بازی ها 
حکم فینال را دارد. میانمار هم هر چند تیمی ناشــناخته در 
آسیاست اما با بهره گیری از مربیان ایرانی می تواند برای تیم 
کشورمان مشکل ساز شود ولی با روحیه و امیدواری ای که در 
مراسم بدرقه تیم ملی در بازیکنان و اعضای تیم مشاهده شد، 

قهرمانی دور از دسترس نخواهد بود.

*طیبی : از عنوانمان دفاع می کنیم
لژیونر تیم ملی فوتسال کشــورمان گفت: برای دفاع از عنوان 
قهرمانی مان به چین تایپه آمده ایم. حسین طیبی با اشاره به 
آمادگی باالی خود و دیگر هم تیمی هایش برای شروع جام ملت 
ها اذعان داشت: همه آماده ایم تا قدرتمان را به حریفانمان نشان 
دهیم و همچون دوسال پیش ان شاء اهلل با دعای خیر مردممان 
با جام قهرمانی به ایران باز گردیم.امیدواریم با یک برد قاطع در 

بازی فردا برابر میانمار نخستین قدم را محکم برداریم.
*جاوید: اقتدارمان را به آسیا نشان می دهیم

مهدی جاوید که قرار است سومین جام ملت های خود را تجربه 
کند در مورد شــرایط تیم نیز گفت: اردوهای خوبی پشت سر 
گذاشته ایم و همه بازیکنان چه با تجربه ها و چه جوانانی که 
امسال نخستین جام ملت های خود را تجربه می کنند آماده 
رویارویی با حریفان هســتند، می خواهیم بــا دفاع از عنوان 

قهرمانی مان اقتدارمان را به آسیا نشان دهیم. 

ضد حمله

دردی حس نمی کنم
قائدی: گردنم مشکل خاصی ندارد

ورزش: هافبک جوان استقالل از به دســت آوردن نسبی سالمتی اش خبر داد. 
مهدی قائدی بعد از به دست آوردن هوشیاری خود به یکی از شبکه های تلویزیونی 
گفت:  خدا را شکر بهتر هستم و از کسانی که جویای حال من بودند تشکر می کنم. 
اکنون توانستم تا حدودی بهبودی ام را به دست بیاورم. او در مورد آسیب دیدگی 
گردنش گفت: مشکل خاصی ندارم و خدا را شکر گردنم مشکلی ندارد. امیدوارم 

خیلی زود سالمتی ام را به دست بیاورم.
این در حالی اســت که حمیدرضا شــاکر همراه این بازیکن شب پیش به 
دلیل ضایعات شــدید مغزی درگذشــت و خانواده وی اعضای بدن وی را 

اهدا کردند.

فسخ قرارداد باشگاه قطری
 بدون اطالع شهباززاده

ورزش: سجاد شهباززاده در حالی از تیم القطر جدا شد که مسئوالن این باشگاه 
با او برای فسخ قرارداد توافق نکرده اند. علی راشد العتیق، نایب  رئیس باشگاه قطر 
اس سی در مصاحبه ای اعالم کرده که فسخ قرارداد شهباززاده طبق توافق با این 
بازیکن صورت گرفته اســت، ولی ادعای او صحت ندارد و مسئوالن باشگاه قطر 
اس سی بدون اینکه شهباززاده را در جریان بگذارند، قرارداد او را فسخ کرده اند. 
عبداهلل مبارک سرمربی قطر در همین باره گفت: شهباززاده بازیکن بزرگی است 
اما آماده نبود. ما از ارزش های سجاد چیزی کم نمی کنیم اما ما به دنبال بازیکنی 
آماده بودیم تا ما را به رســیدن اهدافمان کمک کنند. اگر مسئوالن باشگاه قطر 
اس سی سجاد شــهباززاده را از لحاظ مالی راضی نکنند، این بازیکن می تواند به 

فیفا شکایت کند.  ۱۰
پنجشنبه ۱۲ بهمن 1396
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ورزشـــی

امیرمحمد سلطان پور: هفته بیســت و دوم رقابت های لیگ برتر 
باشگاه های کشور عصر امروز با انجام دو دیدار در تبریز و تهران آغاز 
می شود.  در بازی مهم روز پنجشنبه از ساعت 14:30 مشکی پوشان 
خراسان در ادامه مبارزه برای بقا در لیگ برتر میهمان تیم گسترش 
فوالد تبریز خواهد بود. شــاگردان رضا عنایتی که چهار بازی بدون 
پیروزی را پشت ســر  می گذارند مقابل گســترش فوالدی قرار می 
گیرند که در چهار بازی قبلی بازنده نبوده است؛ البته شاگردان فیروز 
کریمی ســه دیدار از این چهار بازی را با تساوی مشابه 1-1 به پایان 
رسانده است. شکل قرارگیری دو تیم در جدول رده بندی می تواند 
امیدبخش دیداری باز و تهاجمی از طرف دو تیم باشد چون نه برای 
گسترش فوالد در راه کسب سهمیه آســیایی احتمالی که تنها با آن 
پنج امتیاز فاصله دارد، و نه برای مشکی پوشان که با منطقه امن شش 
امتیاز اختالف دارد، یک امتیاز نمی تواند هدف اصلی محسوب شود.

اما روز جمعه از ســاعت 14:30 دیگر نماینده خراسان یعنی پدیده 
نیز به میدان خواهد رفت. شــاگردان محمدرضــا مهاجری که با دو 
شکست در سه بازی گذشته شرایط آنچنان خوبی را سپری نمی کنند 
در ورزشــگاه امام رضا )ع( میزبــان تراکتورســازی تبریز خواهند 
بود. تراکتوری که هفته گذشــته نیز در همین اســتادیوم میهمان 
ســیاه جامگان بود . در مهمترین بازی هفته نیز از ساعت 15:30 در 
ورزشگاه آزادی پرســپولیس میزبان ســپاهان اصفهان خواهد بود. 
دیدار دو شاهین قدیمی که   در یک دهه گذشته در لیگ برتر به یکی 
از بزرگترین دیدارهای لیگ بدل شده، با اینکه زرق و برق گذشته را 
ندارد اما همچنان برای طرفداران دو تیم از اهمیت باالیی برخوردار 
است. مسئوالن سپاهان با انتخاب منصور ابراهیم زاده در آستانه این 
بازی به عنوان ســرمربی قصد وارد آوردن شوک به این تیم را داشته 

اند، شوکی که اگر مطابق خواسته آن ها پیش نرود می تواند سپاهان 
را به عنوان یکی از گزینه های اصلی سقوط بیش از پیش مطرح کند. 
از طرف دیگر پرســپولیس پس از پشت سر گذاشتن حواشی اخیر با 
پیروزی هفته گذشــته مقابل پیکان، می داند که کسب سه امتیاز از 
بازی های خانگی باقی مانده، برای قهرمانی آن ها برای دومین فصل 

پیاپی کافی خواهد بود.
در دیگر بازی های این هفته نیز امروز نفت تهران که به دنبال گسترش 
روند شکست ناپذیری خود به ششمین بازی پیاپی است میزبان پیکان 
خواهد بود؛ روز جمعه سپید رود رشت با استقالل خوزستان و پارس 
جنوبی با سایپا دیدار خواهند کرد. روز شنبه فوالد به مصاف صنعت 
نفت آبادان می رود و در آخرین بازی هفته روز یکشــنبه، استقالل 
سرخوش از صعود به فینال جام حذفی میزبان ذوب آهن است که آن 

ها نیز پس از کسب سهمیه آسیا از روحیه بسیار باالیی برخوردارند.
پنجشنبه 12 بهمن

گسترش فوالد  -  سیاه جامگان  14:30
نفت تهران  -  پیکان  15:00

جمعه 13 بهمن 
سپیدرود رشت  -  استقالل خوزستان  14:30

پدیده  -  تراکتورسازی  14:30
پرسپولیس  -  سپاهان  15:50

پارس جنوبی جم  -  سایپا  17:15
شنبه 14 بهمن 

فوالد  -  صنعت نفت آبادان  15:00
یکشنبه 15 بهمن 

ذوب آهن  -  استقالل  17:00

تالش مشکی پوشان برای بقا در لیگ برتر
پرسپولیس- سپاهان؛ جدال شاهین ها 

تلگرامی

   حیدر سلیمانی، کارشناس داوری: گل اول استقالل به 
نفت آبادان در حالت آفساید به ثمر رسید و توپ در حالی به 
منتظری رسید که بین مدافع و دروازه بان حریف قرار داشت.

   اشکان دژاگه دیشب در ورزشگاه سیتی گراند تماشاگر 
بازی ناتینگهام فارست بود. او در آستانه انتقال به این تیم در 

چمپیونشیپ انگلیس است.
   حمید مطهری،مربی پیکان مــی گوید: بحث گرفتن 

ارنج توسط مربی پیکان از بازیکنان نفت نخ نما شده است.
   پیگیری رئیس فدراســیون فوتبال برای دریافت حق 
پخش مسابقات به مذاق مدیران صدا و سیما خوش نیامده و 
شنیده می شود آنها به زیر مجموعه های خود دستور داده اند 

که رئیس فدراسیون فوتبال را ممنوع التصویر کنند.
   باشگاه آرسنال تایید کرد که پیر امریک اوبامیانگ، مهاجم 

اهل گابن را با 55 میلیون پوند به خدمت گرفته است.
   پیرامریــک اوبامیانگ با قراردادی بــه ارزش 63/75 

میلیون یورو به آرسنال پیوست.
   محمدانصاری، مدافع سرخپوشان از دومین پیشنهاد 
خارجی هم گذشــت و به تمدید قرارداد پرسپولیس پاسخ 

مثبت داد.
   ازبکستان برای میزبانی از استقالل در جام باشگاه ها 
موافقت کرد. اما این باشــگاه با قطری ها به توافق رسیده و 

دوحه میزبان دیدار استقالل و الهالل خواهد بود.

برنامه 2 ساله مرد آلمانی روی میز 
افتخاری

600هزار دالر پاداش 
قهرمانی جام حذفی

 به شفر
حمیدرضاعرب: بعد از صعود استقالل به فینال 
جام حذفی که به احتمال فــراوان با قهرمانی 
هم همراه خواهد شــد، عقد قــرارداد دوباره با 
وینفردشــفربه اولویت کاری مدیران باشــگاه 
استقالل بدل شده است. در قراردادی که ابتدا با 
شفرمنعقد شده نیز به این موضوع اشاره شد که 
اگر او بتواند استقالل را به قهرمانی جام حذفی 
برســاند یا در لیگ به رتبه ای دســت یابد که 
منتهی به کسب سهمیه باشد، قراردادش تمدید 
خواهد شد. حاال شفر با استقالل به فینال جام 
حذفی رسیده و با توجه به اینکه یکی از دو تیم 
استقالل خوزستان یا خونه به خونه لیگ یکی 
به فینال خواهد رســید بخت و اقبال استقالل 
بسیاربیشتر از دو تیم ارزیابی می شود از همین 
حاال باید شــفر و شــاگردانش را قهرمان جام 
حذفی دانســت. موقعیتی که اگر قطعیت یابد 
برای مرد آلمانی فواید مالی بســیاری به همراه 
خواهد داشــت. در قراردادی که او با استقالل 
منعقد کرده عینا نوشــته شده که اگر استقالل 
جام بگیرد قرارداد قابل تمدید اســت و باشگاه 
موظف خواهد بود تا 600هزار دالر مبلغ قرارداد 
را افزایش دهد. به این ترتیب شفر بابت قهرمان 
کردن استقالل درجام حذفی بیش از2 میلیارد 
وهفتصد میلیون تومان پاداش خواهد گرفت. 
شفر نیز خود بی میل نیست که با استقالل ادامه 
دهد و همچنان درایران حضورداشته باشد. آنچه 
اما ذهن شفر را ســخت به خود مشغول کرده 
امکانات نه چندان حرفه ای است که دراختیارش 
قرارداده شده و او بارها به این مسائل اشاره کرده 
و از باشــگاه استقالل خواســته برایش وسائل 
تمرینی مناسب تری را فراهم کنند. بدون شک 
استقالل با این شرایط نمی تواند رضایت شفر 
را تامین کند و الزم است که به موازات تمدید 
قرارداد و پرداخت دســتمزد قابل توجه به این 
مربی، امکانات استقالل نیز تغییرکرده و احیانا 

با شفربه چالش نخورد.

آرای کمیته انضباطی اعالم شد
محکومیت تراکتورسازی به بازی در 

استان بی طرف 
ورزش: کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال، آرای جدید خود را درباره 

تیم های لیگ برتری به این شرح اعالم کرد:
* تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران به علی دایی، کریم 
باقری، بازیکنان و مدیریت )مسبوق به ســابقه( در دیدار برابر سایپا، به 
انجام یک مسابقه رسمی میزبانی در استان بی طرف )غیر از استان میزبان 
و مهمان( به تشخیص و تعیین کمیته برگزار کننده مسابقات محکوم کرد  

)این رای قابل تجدید نظر است(.
* رضا مهاجری، سرمربی تیم پدیده به دلیل اعتراض به داور در دیدار برابر 
استقالل تهران که از زمین بازی اخراج شد، به توبیخ کتبی و پرداخت 50 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد  )این رای قطعی است(.
* تیم پرسپولیس تهران به خاطر فحاشی تماشاگرانش نسبت به حریف و 
داوری در دیدار برابر گسترش فوالد تبریز باید 400 میلیون ریال جریمه 

پرداخت کند  )این رای قابل تجدید نظر است(.
* تیم مشکی پوشان خراســان به خاطر فحاشی تماشاگرانش نسبت به 
حریف و داوری در دیدار برابر نفت تهران باید 100 میلیون ریال جریمه 

پرداخت کند  )این رای قطعی است(.

طارمی الغرافه را با تراکتورسازی هم 
گروه کرد

ورزش: در یکی از دیدارهای پلی آف لیگ قهرمانان آسیا الغرافه قطر در 
ورزشگاه خانگی خود از پاختاکور ازبکستان پذیرایی کرد. الغرافه توانست 
به خوبی از امتیاز میزبانی اش اســتفاده کند و با نتیجه دو بر یک بازی را 
به سود خود به پایان رساند. مهدی طارمی در این دیدار در ترکیب اصلی 
تیمش به میدان رفت و توانست یک پنالتی بگیرد و یک پاس گل هم بدهد 
تا بیشترین تاثیر را در پیروزی الغرافه داشته باشد. الغرافه با این پیروزی 
که به دست آورد در گروه اول با تیم های الجزیره امارات، االهلی عربستان 

و تراکتور سازی همگروه شد.

شاگردان برانکو باالخره روی چمن 
تمرین کردند

ورزش:تیم فوتبال پرسپولیس مهم ترین تمرین پیش از بازی با سپاهان 
را صبح دیروز با حضور همه نفرات در زمین چمن مجموعه شهید کاظمی 
انجام داد. تمرین قبلی سرخپوشان در زمین به روز شنبه بر می گشت که 
در جریان آن تیم ذخیره ها در بــازی تدارکاتی به میدان رفته بودند. روز 
یکشنبه که با بارش برف سنگین در تهران همراه بود نیز از قبل تعطیل 
اعالم شده بود و با توجه به حجم برف، تمرین روزهای دوشنبه و سه شنبه 

نیز در سالن دنبال شده بود.

شوک به العین پیش از دیدار با استقالل!
ورزش: در ادامه رقابت های مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آســیا العین 
امارات میزبان المالکیه بحرین بود و با دو گل پیروز شد.  العین با این برد در 
گروه D لیگ قهرمانان آسیا در کنار الهالل، الریان و استقالل قرار گرفت. 
در این بازی عمر عبدالرحمن بهترین بازیکن  العینی ها به شدت مصدوم 
شد. مامیچ، سرمربی العین پس از بازی اعالم کرد: امیدوارم مصدومیت 
عبدالرحمن شدید نباشد. بزودی پس از معالجه پزشکان نوع و مدت دوری 

او مشخص خواهد شد. 

پاداش ویژه برای داوران ایرانی
 در جام جهانی

ورزش:فدراسیون فوتبال برای درخشش در جام جهانی به تیم داوری 
اعزامی از ایران پاداش خواهد داد. به نقل از ســایت رســمی فدراسیون 
فوتبال، هیئت رئیسه فدراسیون تصویب کرد عملکرد علیرضا فغانی، رضا 
سخندان و محمد منصوری ، برای درخشش آن ها در جام جهانی پاداشی 
ویژه در نظر بگیرد.الزم به ذکر است داوران ایرانی در جام جهانی 201۸ 

روسیه حضور خواهند داشت.

دعوت رؤسای فیفا و ای اف سی به ایران
ورزش: رئیس فدراســیون فوتبال ایران از دعوت روســای فیفا و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حل مناقشه میزبانی ایران و عربستان 
خبر داد. مهدی تاج در بخشی از صحبت هایش در برنامه همیشه با 
ورزش اعالم کرد برای برطرف کردن موانع میزبانی تیم های ایرانی از 
همتایان عربستانی خود ضمن ارائه مستندات خود به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، از شــیخ سلمان، رئیس کنفدراســیون فوتبال آسیا و 
همچنین اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا برای حضور در ایران دعوت 

کرده است تا این موضوع از راه های دیپلماتیک هم دنبال شود.

 بعد از شکسته شدن رکورد آقای گل 
فوتسال جهان

شمسایی: فالکائو از روی ورزش 
ایران رد شد نه وحید شمسایی

ایسنا: وحید شمســایی درباره شکسته شــدن رکورد آقای 
گلی اش توسط فالکائو برزیلی، گفت: فشار عجیبی روی من است 
که باعث نابودی ام می شود. نمی توانم جوابگوی مردم باشم و تنها 
در یک جمله می توانم بگویم فالکائو از وحید شمسایی رد نشد،  

بلکه از روی ورزش ایران گذشت.
 او افزود: برزیلی ها عزم چند ســاله برای شکســتن این رکورد 
داشتند. فالکائو ســه بار از تیم   ملی خداحافظی کرد اما او را باز 
گرداندند. او 70 بازی ملی بیش تر از من دارد و 6 ســال بیش تر 
بازی کرده است و تمام برزیل برای شکستن این رکورد بسیج 

شدند.
شمسایی با بیان این که به عنوان یک سرباز وظیفه ام را برای 
کشورم انجام داده ام، گفت : مسئوالن عالی رتبه کاری برای 
از دســت نرفتن این رکورد نکردند. من از خودم گذشتم اما 
نمی توانم از کشــورم بگذرم. با افتخار پرچــم ایران را چند 
سال به اهتزاز در آوردم اما قدر ندانستند. حال باید بیایند و 

جوابگوی مردم باشند.
کاپیتان پیشــین تیم   ملی در پاسخ به این ســوال که آیا روی 
صحبتش با مسئوالن فدراسیون اســت یا کادر فنی تیم   ملی؟ 
توضیح داد: از هیچ کســی اســمی نمی آورم. نماینده مجلس 
شورای اسالمی در صحن علنی از این موضوع صحبت کرد اما 

برخی آقایان فقط دروغ تحویل مردم دادند. 
شمسایی هم چنین درباره این که گفته می شود قرار است به تیم  
 ملی دعوت شده و رکورد را باز پس گیرد، گفت : نوش دارو بعد از 

مرگ سهراب به درد جرز الی دیوار می خورد. 



معاون ورزشى اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوى خبر داد

ميزبانى مسابقات «كاناپولو»  را فدراسيون لغو كرد 
 سينا حسينى   معاون ورزشى اداره كل ورزش و جوانان 
از برگزارى برنامه هاى مختلف ورزشى در ايام دهه فجر در 
استان خراسان رضوى خبر داد و گفت: 512 عنوان برنامه 
فرهنگى ورزشى به مناســبت دهه مبارك فجر در استان 

برگزار مى شود.

*علت لغو ميزبانى مسابقات كاناپولو 
در اين نشســت زارعى در پاســخ به ســوالى در خصوص 
مشكالت موجود در رشته كاناپولوى خراسان رضوى گفت: 
در بحث قايقرانى مشكالت زيادى داريم درگذشته چاليدره 
به عنوان يك پايگاه بود اما با ورود بخش خصوصى مشكالت 
بيشتر شد اما طى جلساتى كه با رئيس هيئت شنا، شيرجه 
و واتر پلو داشتيم قرار براين شد استخر سعد آباد همه روزه 

در نوبت صبح در اختيار قايقرانى قرار بگيرد.
زارعى در خصوص لغو مسابقات كشــورى كاناپولو افزود: 
تمام تمهيدات الزم براى مسابقات كشورى واتر پلو درنظر 
گرفته شده بود و آماده ميزبانى اين رقابت ها بوديم متاسفانه 
تيم  هايى كه قرار بود شركت كنند به فدراسيون اعالم كردند 
به دليل وجود مشكالت مالى و برودت هوا امكان شركت در 
اين مسابقات را ندارند و اين مسابقات لغو شد. 400متر كف 
پوش براى استخر تازه تاســيس شهيد حججى خريدارى 
شده و قرار براين شد تيم هاى قهرمانى شنا و واترپلو در اين 

استخر تمرين كنند.
*موافقت با استعفاى رئيس هيئت بسكتبال

معاون ورزشــى اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوى 
از موافقت اداره كل با استعفاى پوررضايى از رياست هيئت 
بســكتبال گفت: پس از مذاكره با رئيس هيئت بسكتبال 
به اين جمع بندى رسيديم كه با استعفاى ايشان موافقت 
كنيم و طى هفته آينده با معرفى سرپرست جديد اين هيئت 

مقدمات برگزارى انتخابات را فراهم خواهيم ساخت.
*تاكيد بر انتخاب روساى هيئت هاى ورزشى مشهد

معاون ورزشــى اداره كل ورزش و جوانان به موضوع عدم 
انتخاب روساى هيئت هاى شهرستان مشهد از سوى برخى 
هيئت ها نيز اشاره كرد و گفت:« ما تاكيد ويژه اى به روساى 

هيئت هاى ورزشى داشتيم كه بايد هيئت شهرستان مشهد 
را تشكيل دهند و اين مسئله را به عنوان يك مطالبه جدى 

پيگيرى خواهيم كرد.»
*از رقم اجاره سالن باغبانباشى خبر ندارم

امير زارعى در پاسخ به پرسش قدس مبنى بر اينكه شرايط 
واگذارى سالن باغبانباشــى به هيئت دو و ميدانى  پس از 
انصراف پيمانكار برنده مناقصــه به چه ترتيب بود، توضيح 
داد:«دوستان از وزارت ورزش موافقت نامه گرفتند كه اين 
ســالن در اختيار هيئت قرار گيرد به همين دليل حاال اين 
سالن در اختيار اين هيئت قرار گرفته، آنها چك هاى مربوط 
به اجاره سالن را تحويل دادند و ديگر مشكلى از نظر قانونى 

براى بهره بردارى از سالن براى آنها وجود ندارد.»
زارعى در پاسخ به اين پرسش كه چگونه بدون انجام مزايده 
اين سالن به هيئت دو و ميدانى اختصاص يافت نيز توضيح 
داد:من در جريان ريز ماجرا نيستم اما آنچه مشخص است 
آنها با مجوز موفق به بهره بردارى از سالن شدند به همين 

منظور مشكلى از نظر اجراى قانون وجود ندارد.»
زارعى در خصوص مبلغ اجاره بهاى اين سالن از سوى هيئت 
دو و ميدانى توضيح خاصى نداد و در اين خصوص گفت:«من 
خبر ندارم كه رقم اجاره چقدر تعيين شده اما مطمئنا هيئت 
رقم توافق شــده را متعهد به پرداخت شده  است به همين 

دليل حاال اجازه بهره بردارى به آنها داده شده است.»

نيمه نهايى ليگ برتر بسكتبال
 فيناليست ها امروز معرفى مى شوند

ورزش : بازى هاى پنجم سرى نيمه نهايى ليگ برتر بسكتبال امروز در ماهشهر 
و تبريز برگزار و فيناليست ها مشخص خواهند شد.  پس از 4 بازى حساس در 
تبريز، تهران، ماهشهر و آبادان حاال امروز  در مسابقه پنجم، سرى نيمه نهايى ليگ 
برتر بسكتبال به پايان مى رسد و فيناليست ها از جدال هاى تبريز و ماهشهر بيرون 
خواهند آمد.  پتروشيمى و مهرام در ماهشهر به ميدان خواهند رفت. پتروشيمى 
بازى هاى اول و سوم را به سود خود به پايان رساند و دو ديدار ديگر را مهرام پيروز 
شد و با توجه به باال بودن جايگاه پتروشيمى در دور مقدماتى اين تيم ميزبان بازى 
پنجم خواهد بود.  ديگر ديدار اين مرحله در تبريز برگزار خواهد شد. شاگردان 
مهران حاتمى كه يك بازى خانگى را در تبريز برده و يك مسابقه را باخته بودند، 
در آبادان نيز همين اتفاق را تكرار كردند. بازى سوم دو تيم در آبادان جنجال زيادى 
داشت و بازى چهارم هم به وقت هاى اضافه كشيد و تبريزى ها اين شانس را دارند 
كه در خانه نخستين بار به فينال  راه پيدا كنند. 4 بازى گذشته نشان داد كه هيچ 
تيمى تا ثانيه هاى پايانى نمى تواند خودش را برنده بداند و مطمئنا بازى پنجم نيز 

براى هر 4 تيم پر استرس و سخت سپرى خواهد شد.

 طاليى: حضور يزدانى در 92 كيلوگرم 
موقت است

ايسنا: سرمربى سابق تيم ملى كشتى آزاد ايران با انتقاد از اظهارنظر برخى 
اعضاى شوراى فنى كه مى خواهند وى را مقصر ناكامى آزادكاران در جهانى 
پاريس معرفى كنند، خطاب به آنها گفت: تمامى تصميم گيرى هاى پيش از 
مسابقات جهانى پاريس با هماهنگى شخص رســول خادم و تمامى اعضاى 
شوراى فنى بوده است.  محمد طاليى گفت: يزدانى طبق صحبت و قرارى كه با 
رسول خادم به عنوان سرمربى تيم   ملى داشته تصميم بر آن شد تا وى در اين 
مسابقات كه ارفاق وزن ندارد، فشارى بابت كاهش وزن به خود وارد نكند و در 
يك وزن باالتر كشتى بگيرد. البته اين موضوع قطعى نيست و بايد تا زمان آغاز 
رقابت ها صبر كنيم شايد او به لحاظ شرايط وزنى در وضعيتى بود كه در همان 
وزن 86 كيلوگرم كشتى بگيرد. اگر يزدانى به يك وزن باالتر هم برود موقت 

است و او كشتى گير وزن 86 كيلوگرم تيم ملى است.

بيمه رازى قهرمان ليگ برتر
 وزنه بردارى شد

ورزش: در هفته پنجم و فينال ليگ برتر باشگاههاى كشور رقابت وزنه 
برداران اوزان هشتگانه به پايان رسيد و در نهايت، تيم بيمه رازى كه پنج 
هفته پياپى در صدر قرار داشت با 3044 امتياز تيمى در نخستين سال 
حضور در ليگ برتر وزنه بردارى باشگاههاى كشور، به قهرمانى دست يافت.  
همچنين سهراب مرادى از تيم بيمه رازى با كسب 426 امتياز به عنوان 

برترين وزنه بردار هفته پنجم (فينال) ليگ برتر بزرگساالن انتخاب شد.

قهرمانى تيم كبدى قم با ورزشكاران خراسان
ايسنا: مرتضى شهيدى معتقد است مسئوالن كبدى استان خراسان 
رضوى به جاى كار حرفه اى به دنبال كارهاى تبليغاتى و نمايشــى 
هستند.  سرمربى خراسانى تيم ملى كبدى كشورمان در رابطه با شرايط 
كبدى در استان خراسان رضوى گفت: ملى پوشان خراسانى حاضر در 
تيم ملى نيز از تيم قم انتخاب شده اند. در شهريورماه مسابقات انتخابى 
تيم ملى برگزار شد، رئيس وقت هيئت اعالم كرد كه هزينه اعزام نداريم 
و ما هم كه چند ماه زحمت كشيده بوديم با عنوان تيم قم در رقابت ها 

حاضر شديم و اتفاقا به مقام قهرمانى هم دست يافتيم.

خبر

انگليس - ليگ برتر
 وستهام 1 - 1 كريستال پاالس

 سوانسى 3 - 1 آرسنال
 هادرسفيلد 0 - 3 ليورپول

ايتاليا - جام حذفى
 آتاالنتا 0  - 1 يوونتوس

ميز نتايج

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

 ساعت: 15:00 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 12 بهمن  هفته 21 ليگ برتر واليبال
 پيكان - شهردارى اروميه

 ساعت: 17:30 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما
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 ماچك: 
مسئوليت عملكرد 

تيم ملى در كره را مى پذيرم
ايسنا: سرمربى تيم ملى هندبال ايران در رقابت هاى قهرمانى آسيا 

گفت: به هدفى كه براى آن به كره رفتيم، نرسيديم و مسئوليت نتايج را مى 
پذيرم. ماچك گفت: من هم فكر مى كردم كه بتوانيم بين 4 تيمى باشــيم كه 

به جام جهانى مى روند اما اين اتفاق نيفتاد.  معموال هر وقت يك تيم مى بازد اين 
حرف ها زده مى شود اما ما هيچ فرقى با تمرين هايمان نداشتيم و همان طور كه در 

روزهاى تمرين بازى كرديم در مسابقه نيز ظاهر شديم.
 برخى از بازيكنان در بازى ها در شرايط خوبى نبودند و داورى نيز در هر دو بازى 
عليه ما بود. از آنجايى كه كارايى ما خوب نبود كسى به ضعف داورى توجه نكرد. 

همچنين فكر مى كنم كه فشار زيادى بر روى بازيكنان بود تا بازى را ببرند. 
اين اتفاق خيلى اوقات مى افتد. فكر مى كنم هدفى كه براى آن به كره 

رفتيم را به دست نياوردم و مسئوليت آن را مى پذيرم. براى تيم 
ايران در آينده بهترين ها را آرزو مى كنم.

حمله تند 
منصور برزگر به فردوسى پور:

 مثل تو بله قربان گو نيستيم!
ايسنا: عضو شوراى فنى كشتى و ســرمربى اسبق تيم ملى با بيان 

اينكه بهتر است مجرى برنامه 90 حد خود را بداند، گفت: ما مثل شما بله 
قربان گو نيستيم.  منصور برزگر گفت:  برنامه 90 مختص به فوتبال است و مجرى 

آن هيچ اطالعى از مرام و مسلك كشتى ندارد. اين گونه اظهار نظر مجرى اين برنامه 
درباره شوراى فنى كه بزرگان كشتى در آن عضو هستند نشان مى دهد او نمى داند كه 
چگونه بايد درباره بزرگان ورزش صحبت كند. وى گفت: او فكر مى كند همه مثل خودش 
هستند كه مافيا درست كنند. ما اگر مى خواستيم بله قربان گو باشيم بايد وزير مى شديم. 
ما نه نيازى به پول و قدرت و نه مسافرت خارجى داريم. وى گفت: از اينكه برنامه 90 

كه يك برنامه فوتبالى است به كشتى توجه دارد خوشحاليم اما چيزى را بگويند كه 
واقعا برازنده ما باشد. بهتر است او اندازه و ارزش خود را بداند و هر حرفى را در 

اين برنامه بر زبان نياورد. تمام بودجه مملكت را در اين فوتبال مى ريزند 
و اين هم نتايجش است اما كشتى با اين همه مشكالت هميشه 

بار ورزش ايران را به دوش كشيده و با يك موضوع يا 
يك شكست همه دنبال انتقاد هستند.

 
فريادهاى معروف بر سر 

داور 20ميليون تومان آب خورد!
ورزش سه: جلســه كميته انضباطى با حضور اعضا جهت بررسى 

مســائل پيش آمده در بازى پيكان و خاتم اردكان مــورخ 8 بهمن ماه 
برگزار شد و پس از قرائت گزارش ناظر و داور مسابقه و شنيدن صحبت ها و 

توضيحات سعيد معروف بازيكن تيم پيكان، 20 ميليون تومان جريمه نقدى 
براى نامبرده در نظر گرفته شد. ســعيد معروف، كاپيتان تيم ملى واليبال كه 
چند روز قبل براى چندمين بار در سال هاى اخير با داور ديدار تيم هاى پيكان 
و خاتم اردكان درگير شد، از سوى كميته انضباطى تا اطالع ثانوى محروم 
شــده بود. محمود افشاردوست،دبير فدراســيون گفت: كاپيتان عضو 

برجسته يك تيم ورزشى است و قطع به يقين خصوصياتى داشته كه 
به عنوان كاپيتان انتخاب شده است. تجربه، سابقه، فرماندهى 

در شرايط بحرانى، رابط بين بازيكنان و مربى و ... از 
جمله خصوصيات مــورد انتظار از يك 

كاپيتان است.
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دالرام عظيمى: راجر فدرر ، نابغه سوئيسى 
كه ســال گذشــته بعد از هفت مــاه جدال با 
مشكالت جســمانى و آســيب ديدگى هاى 
متعــدد به رقابت هــاى تنيس برگشــت، در 
آســتانه 37 ســالگى به نتايجى خيره كننده 
دســت يافته كه از نظر آمــارى و درصدى از 
آنچه در اوج اقتدار خود در سال هاى 2004 تا 
2007 كسب كرده بود، درخشان تر هستند. 
فدرر در كنار اين دستاوردهاى فردى، موفق 
شــده در طول اين بيســت سال شــبكه اى 
مشــتمل بر افراد معتمد و وفــادار در اطراف 
خود ايجاد كند كه به توســعه برند شــخصى 
او به عنــوان يكى از موفق ترين ورزشــكاران 
تاريخ جهــان كمك قابل توجهــى كرده اند. 
سال 2016 در جريان تحقيقى كه در مدرسه 
ماركتينگ لندن انجام شــده بــود، فدرر به 
عنــوان موفق تريــن ورزشــكار در فروختن 
برندهاى تجارى در جهان نام گرفت و فوربس 
درسال 2017 نام او را در رتبه نخست باارزش 
ترين برندهاى ورزشــى جهان باالتر از لبرون 

جيمز قرار داد. 

طبق آمار منتشرشــده در اين نشريه، فدرر در 
سال ميالدى گذشته با 60 ميليون يورو بعد از 

كريس رونالدو، لبرون جيمز و ليونل مسى 
در رتبه چهــارم رده بندى پردرآمدترين 
قرارداشــت.  جهــان  ورزشــكاران 
اسپانسرهاى بيشمار مالى او كه تنها 11 
برند سوئيسى را شــامل مى شوند، ساالنه 

45 ميليون يورو به دارايى هاى فدرر اضافه 
مى كنند. بــه اين مبلغ بايد جوايز كســب 

شــده در تورنمنت هاى مختلف تنيس را هم 
افزود كه ســال گذشــته به لطف قهرمانى در 
دو گرنداســلم به 10 ميليون و 500 هزار يورو 

رسيدند. دستمزد او براى تورنمنت هاى 250 
امتيازى و 500 امتيازى و تورنمنت 

هاى نمايشى را هم نبايد ناديده 
گرفت. ظاهرا بــراى دعوت از 

فدرر براى حضور درهر يك 
از اين رقابت هاى نمايشى 

بايد بين 1 تا 2 ميليون 
يورو براى هــر رويداد 

پرداخت كرد.

نابغه سوئيســى به لطف جوايز نقدى  كســب 
كرده در تورنمنت هــاى تنيس موفق 
شده ركوردى تاريخى در ورزش 
جهان ثبت كند و با كسب 90 
ميليون يورو درآمد از 
مسابقات ورزشى، 
وودز  تايگــر  از 
آمريكايى پيشى 
گرفته است. برآورد 
شــده كه فــدرر در 
بيست سالى كه در عرصه 
تنيس حضور داشــته روى هــم رفته 
معادل  525 ميليــون يورو درآمدزايى 
كرده كه اين رقم در بين ورزشكاران 
جهان يك عــدد عجيب و غريب 

است. 
راز امپراطــورى تجــارى او در 
داشتن يك تيم متحد و دلسوز 
خالصه شده كه ميركا واورينك 
همسر فدرر در راس اين هرم 
ايســتاده اســت. او ســال 

2009 با فدرر ازدواج كــرده و مادر چهار فرزند 
اوست. ميركا تقويم ساالنه و ماهانه فعاليت هاى 
شوهرش و تمامى سفرهاى خارجى او را مديريت 
و سازماندهى كرده و درعين حال به تمامى امور 
روزمره خانه رسيدگى مى كند. اين قابليتى است 

كه فدرر همواره به تمجيد از آن پرداخته است.
در تيم فدرر، لينت مادر او هم نقشى كليدى ايفا 
مى كند. او يكى از افرادى است كه فدرر همواره 
به توصيه هايش گوش كرده و يكى از اصلى ترين 
اركان «بنياد راجر فدرر» به شــمار مى رود كه 
درزمينه فعاليت هاى انساندوستانه به خصوص 

درآفريقا فعاليت مى كند.
مســئوليت هماهنگى با اسپانســرها برعهده 
تونــى گودســيك مديربرنامه هــاى ديرينه 
اوست . اما بزرگى فدرر در اراده بى پايان او در 
فعاليت هاى انسان دوســتانه هم خالصه  مى 
شود. بنياد فدرر كه درسال 2003 راه اندازى 
شــده و در زامبيا، ماالوى، بوتسوانا، زيمباوه، 
ناميبيا و آفريقاى جنوبى فعال اســت، در 15 
ســال توانســته مبلغ 30 ميليون يورو كمك 

جمع آورى كند. 

ماشين پولسازى فدرر چطور كار مى كند؟
ارزش برند مرد 60 ميليون يورويى

ليگ ملى بسكتبال كشور:
دربى مشهدى ها در دور 

برگشت!
على عبداحد: هفته پنجم و پايانى دور برگشت مسابقات 
ليگ ملى بسكتبال باشگاههاى كشور در دور گروه شمال و 
جنوب امروز بعد از ظهر در شهرستان هاى ميزبان پيگيرى 
مى شود. از گروه جنوب تيم تخت شيرين كرمانشاه ميهمان 
شكلى تهران است و اتحاد بوشهر ميزبان شهركرد است. در 
گروه شمال، دو تيم تهرانى سايرس و اميد با يكديگر ديدار 
مى كنند و در مهيج ترين بازى هفته پايانى دور مقدماتى 
ليگ ملى، در سالن پرماجراى خانه بسكتبال مشهد، دو تيم 
مشهدى المان (هيئت استان) و پارسا براى سرگروهى به 
رقابت خواهند پرداخت. دربى مشهدى ها در حالى برگزار 
مى شــود كه هيئت بسكتبال خراســان رضوى روزهاى 
پرابهام و بالتكليفى را مى گذراند و مسئولين ورزش استان 

هم شاهد بر اين نابسامانى!!
بازى تيم هاى پارســا مشهد و هيئت اســتان از جذابيت 
خاصى برخوردار است زيرا هر دو تيم 5 پيروزى و 2 باخت 
را در كارنامه خود دارند. پارسا مشهد در دور رفت توانست 
هيئت استان را شكست دهد. پيروز ديدار امروز با عنوان 
سرگروه شمال با تيم چهارم گروه جنوب در مرحله پلى اف 
بازى خواهد كرد. ديدارهاى مرحله پلى آف بصورت 2 از 

3 خواهد بود.
از گروه شمال تيم هاى پارسا مشهد، المان مشهد و آرسكا 
قوچان به پلى آف صعود كرده اند. در هفته چهارم آرسكا 
قوچان 81 بر 75 از ســد ســايرس تهران گذشت و اميد 
تهران با نتيجه ميلى مترى 72 بر 70 مقابل پارسا مشهد 

پيروز شد.
برنامه هفته پايانى در مقدماتى 

گروه شمال
هيئت خراسان رضوى- پارسا مشهد ساعت 16 

سايرس تهران- اميد تهران ساعت 18
استراحت: آرسكا قوچان

گروه جنوب
شكلى تهران- تخت شيرين كرمانشاه ساعت 18

اتحاد بوشهر- هيئت شهركرد ساعت 18
استراحت: پاس بندرلنگه

راجر فدرر ، نابغه سوئيسى 
كه ســال گذشــته بعد از هفت مــاه جدال با 
مشكالت جســمانى و آســيب ديدگى هاى 
متعــدد به رقابت هــاى تنيس برگشــت، در 
 ســالگى به نتايجى خيره كننده 
دســت يافته كه از نظر آمــارى و درصدى از 
2004آنچه در اوج اقتدار خود در سال هاى 2004آنچه در اوج اقتدار خود در سال هاى 2004 تا 
 كسب كرده بود، درخشان تر هستند. 
فدرر در كنار اين دستاوردهاى فردى، موفق 
شــده در طول اين بيســت سال شــبكه اى 
مشــتمل بر افراد معتمد و وفــادار در اطراف 
خود ايجاد كند كه به توســعه برند شــخصى 
او به عنــوان يكى از موفق ترين ورزشــكاران 
تاريخ جهــان كمك قابل توجهــى كرده اند. 
 در جريان تحقيقى كه در مدرسه 
ماركتينگ لندن انجام شــده بــود، فدرر به 
عنــوان موفق تريــن ورزشــكار در فروختن 
برندهاى تجارى در جهان نام گرفت و فوربس 
 نام او را در رتبه نخست باارزش 
ترين برندهاى ورزشــى جهان باالتر از لبرون 

طبق آمار منتشرشــده در اين نشريه، فدرر در 
سال ميالدى گذشته با 60 ميليون يورو بعد از 

كريس رونالدو، لبرون جيمز و ليونل مسى 
در رتبه چهــارم رده بندى پردرآمدترين 
قرارداشــت.  جهــان  ورزشــكاران 
اسپانسرهاى بيشمار مالى او كه تنها 11

برند سوئيسى را شــامل مى شوند، ساالنه 
45 ميليون يورو به دارايى هاى فدرر اضافه 
مى كنند. بــه اين مبلغ بايد جوايز كســب 

شــده در تورنمنت هاى مختلف تنيس را هم 
افزود كه ســال گذشــته به لطف قهرمانى در 
دو گرنداســلم به 10 ميليون و 500 هزار يورو 

رسيدند. دستمزد او براى تورنمنت هاى 250
امتيازى و 500 امتيازى و تورنمنت 

هاى نمايشى را هم نبايد ناديده 
گرفت. ظاهرا بــراى دعوت از 

فدرر براى حضور درهر يك 
از اين رقابت هاى نمايشى 

2 تا 2 تا 2 ميليون  بايد بين 1
يورو براى هــر رويداد 

پرداخت كرد.

نابغه سوئيســى به لطف جوايز نقدى  كســب 
كرده در تورنمنت هــاى تنيس موفق 
شده ركوردى تاريخى در ورزش 
جهان ثبت كند و با كسب 90

ميليون يورو درآمد از 
مسابقات ورزشى، 
وودز  تايگــر  از 
آمريكايى پيشى 
گرفته است. برآورد 
شــده كه فــدرر در 
بيست سالى كه در عرصه 
تنيس حضور داشــته روى هــم رفته 
525معادل  525معادل  525 ميليــون يورو درآمدزايى 
كرده كه اين رقم در بين ورزشكاران 
جهان يك عــدد عجيب و غريب 

است. 
راز امپراطــورى تجــارى او در 
داشتن يك تيم متحد و دلسوز 
خالصه شده كه ميركا واورينك 
همسر فدرر در راس اين هرم 
ايســتاده اســت. او ســال 

2009 با فدرر ازدواج كــرده و مادر چهار فرزند 
اوست. ميركا تقويم ساالنه و ماهانه فعاليت هاى 
شوهرش و تمامى سفرهاى خارجى او را مديريت 
و سازماندهى كرده و درعين حال به تمامى امور 
روزمره خانه رسيدگى مى كند. اين قابليتى است 

كه فدرر همواره به تمجيد از آن پرداخته است.
در تيم فدرر، لينت مادر او هم نقشى كليدى ايفا 
مى كند. او يكى از افرادى است كه فدرر همواره 
به توصيه هايش گوش كرده و يكى از اصلى ترين 
اركان «بنياد راجر فدرر» به شــمار مى رود كه 
درزمينه فعاليت هاى انساندوستانه به خصوص 

درآفريقا فعاليت مى كند.
مســئوليت هماهنگى با اسپانســرها برعهده 
تونــى گودســيك مديربرنامه هــاى ديرينه 
اوست . اما بزرگى فدرر در اراده بى پايان او در 
فعاليت هاى انسان دوســتانه هم خالصه  مى 

شود. بنياد فدرر كه درسال 
شــده و در زامبيا، ماالوى، بوتسوانا، زيمباوه، 

ناميبيا و آفريقاى جنوبى فعال اســت، در 
ســال توانســته مبلغ 

جمع آورى كند. 

ماشين پولسازى فدرر چطور كار مى كند؟
ارزش برند مرد 60 ميليون يورويى
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جشنوارهفیلمفجرامروزکلیدمیخورد
فرهنــگوهنر:ســی و 
ملی  جشــنواره  ششــمین 
فجــر امروز ســاعت 18:30 
با برگزاری مراســم افتتاحیه 
رســماً آغاز بــه کار می کند. 
در این مراســم کــه  در برج 
تهران  برگزار می شود،  میالد 

برگزیدگان بخش مســابقه تبلیغات معرفی خواهند شد و سیمرغ بلورین 
بهترین عکاس فیلم، بهترین تیزر تبلیغاتی و بهترین پوســتر اهدا خواهد 
شد. همچنین در این مراسم از فعالیت های اکبر عبدی، محمدعلی نجفی، 
منوچهر اســماعیلی و زنده یاد علی معلم تقدیر خواهد شد. این مراسم به 
صورت مستقیم از شبکه نمایش سیما پخش خواهد شد. برنامه اکران های 
جشنواره از فردا آغاز خواهد شد و در نخستین روز اکران سینمای رسانه ها  
فیلم های کامیون به کارگردانی کامبوزیا پرتوی، جاده قدیم به کارگردانی 
منیژه حکمت و فیلشــاه به کارگردانی محمدهادی محمدیان در پردیس 

سینمایی ملت برای اهالی رسانه نمایش داده خواهد شد. 

استقبالازجشنوارهابوذردرخراسانرضوی
فرهنگوهنر:دبیر جشــنواره رســانه ای ابوذر خراسان رضوی گفت: 
تاکنون 217 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که پیش بینی می شود 
با نزدیک شــدن به زمان پایان فراخوان، حجم آثار دریافتی افزایش یابد. 
ســید ناصر نعمتی با بیان اینکه مدیران رسانه های جمعی عضو شورای 
سیاســت گذاری این جشنواره هســتند، گفت: فراخوان این جشنواره از 
ابتدای دی ماه در ســه محور »انقالب اســالمی«، »تولید ملی و اقتصاد 
مقاومتی« و »شــهر و شهروندی« منتشر شد تا اصحاب رسانه خراسان 

رضوی آثار خود را در این محورها برای دبیرخانه ارسال کنند.

اجرای۱۲گروهموزیکدرسراسرتهران
تسنیم: علی اصغر جعفری رئیــس سازمان هنری و امور سینمایی بنیاد 
حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس در مراسم اولین دوره جشنواره 
ترنم فتح در ســخنانی به اهمیت گروه های موزیک نیروهای مسلح اشاره 
کــرد و گفت که در تمامی فرآیندها و برنامه های نیروهای مســلح ردپای 
گروه های موزیک قابل مشــاهده اســت. جعفری همچنین  از اجرای 12 
گــروه موزیک در 12 نقطه تهران همزمان با لحظه ورود امام خمینی)ره( 
به میهن و برگزاری هر روز اجراهای موزیک در 4 نقطه تهران در ایام دهه 

فجر خبر داد.
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فرهنگ و هنر

فرهنگوهنــر/صباکریمی  نزدیک به 
چهل ســال از پیروزی انقالب اسالمی  می گذرد 
و ســینما در تمام دوران پیــروزی، دوران دفاع 
مقدس، دوران ســازندگی و دوره های بعد فراز و 
نشیب های بسیاری را طی کرده است. در برخی 
دوره  هــای تاریخی به فراخــور وضعیت موجود 
همچون جنگ، سینما به سمت قهرمان سازی در 
فضای جنگی آن زمان، حرکت کرد و با رسیدن 
به دوران ســازندگی موج تازه ای از امید و رویش 
ســینما را در برگرفت. طی دهه های بعدی ژانر 
انقالب و دفاع مقدس قدری به افول و حاشــیه 
گرایید اما در ادامه باز هم فیلم های تأثیرگذاری 
در این حوزه ســاخته شــد اما در یک نگاه کلی 
حلقه مفقوده ژانر دفاع مقدس، فیلم های انقالبی 
اســت که سهم ناچیزی از ســینما را در اختیار 
داشته است و شــاید به جز یکی دو مورد فیلم 
قابل توجهی در این باره ســاخته نشده است. با 
ایــن حال موضوع را به طــور دقیق تر با حبیب 
بهمنی کارگردان ســینما و فیلمنامه نویس در 

میان گذاشتیم. 

 فراز و نشیــب های بسیار برای سینمای 
انقالب

بهمنی در ابتدای ســخنان خود با اشاره به سیر 
تاریخی ســینمای انقالب، نقطه شــکل گیری 
سینمای انقالبی را حتی پیش از پیروزی انقالب 

ارزیابــی و اظهار کرد: این گونه نبوده اســت که 
سینما با وقوع انقالب اسالمی  شکل بگیرد، چرا 
که ما قبل از انقالب نیز ســینما داشــتیم، این 
سینما برای خودش ساختاری داشت. فیلم هایی 
در حوزه روشــنفکری و البته ســینمای گیشه 
ساخته می شد. ضمن این که سینمایی با ساختار 
روشنفکری در آن زمان فعالیت می کرد که همه 
افتخارش جشنواره »سپاس« و گرفتن جایزه از 

دست فرح پهلوی بود.
وی در ادامه افزود: اما تفاوت ماجرا اینجاست که 
پس از پیروزی انقالب اســالمی  یک موج دیگر 
به ســینما اضافه شد به نام سینمای انقالب که 
در کنار دو بخــش دیگر قرار گرفت. این جریان 
سوم به دنبال آرمان های انقالب در سینما بود و 
سینماگران مختص خودش را داشت. بخش سوم، 
بخش مهم و تأثیرگذاری بود که توقع بســیاری 
برای ما ایجاد می کرد و هدف این بخش از سینما، 

ترویج آرمان های انقالب اسالمی بود.
این کارگردان تصریح کرد: جریان روشــنفکری 
همانگونه که بود؛ به سینمای پس از انقالب اضافه 
شــد و سینمای گیشــه هم که اصطالحاً امروز 
»ســینمای بدنه« خوانده می شود با همان نگاه 
جذب مخاطب و گیشــه روند خود را ادامه داد. 
در واقع این دو بخش، بخش موروثی سینما بود 

که از قبل از انقالب اسالمی  به ارث رسیده بود.
کارگردان فیلم »سیب و سلما« در بخش دیگری 

از صحبت های خود تأکید کرد: واقعیت این است 
که ســینمای انقالب بخش مهم و تأثیرگذاری 
در سینماســت و متأسفانه در این سال ها فراز و 
نشیب های بســیاری را پشت سر گذاشته است. 
این بخش از ســینمای ما همواره دســتخوش 
امواجی اســت که از اطراف به آن وارد می شود 
و متأســفانه سینمای روشنفکری و به طور کلی 
فضای سینما و نگاه هایی که در این عرصه حاکم 
است، باعث شده ســینمای انقالب تحت تأثیر 
سینمای بدنه و سینمای فکری حاکم قرار گیرد و 
همین موضوع سینمای انقالب را به حاشیه رانده 
است و این اتفاق اصالً خوب و توجیه پذیر نیست. 
بهمنی تأکید کرد: ســینمای بدنه باعث شده تا 
سینمای انقالب به حاشیه رانده شود و نود درصد 

از سینمای بدنه قبل از انقالب به سینمای پس 
از پیروزی انقالب منتقل شده است و در تصرف 
عده ای محدود اســت. در تلویزیون هم وضع به 
همین منوال است؛ البته من معتقدم تلویزیون 
نسبت به سینما در خصوص انقالب موفق تر عمل 
کرده چون مدیریت دولتی داشته است. اما سینما 

آزادتر بوده و به راحتی فعالیت می کرده است.

 مقطع طالیی ســینمای انقالب، دفاع 
مقدس است

وی در خصــوص اختــالف میــان ســینمای 
روشــنفکری و ســینمای انقالبی عنــوان کرد: 
سینمای روشنفکری خاستگاه غیردینی و سکوالر 
داشته و نزدیک به جریان انسان مدار بوده است و 
ذاتاً انقالبی نیست. از سویی دیگر خاستگاه فکری 
و فرهنگی و نحوه نگاه به آرمان ها در این دو نوع 

سینما متفاوت است. 
ســینمای روشــنفکری امروز از آبشخور جریان 
روشنفکری در غرب سیراب می شود و به همین 
دلیل بین آرمان های انقالبی و این تفکر هم افزایی، 
پشتیبانی و حمایتی وجود ندارد. بنابراین رشد و 
توسعه ســینمای انقالب محدود شد. وی درباره 
موفقیت و درخشش سینمای انقالب در برهه های 
تاریخی گوناگون گفت: مقطع طالیی ســینمای 
انقالب زمان دفاع مقدس اســت؛ بخشــی از آن 
هم اوایل پیروزی انقالب رقم می خورد. سینما آن 

زمان پویا و جریان انقالبی در حال شــکل گیری 
بود و به همین دلیل سینمای انقالب موفق شد 
درخششــی داشته باشــد. اما با تحوالتی که در 
عرصه سیاست و از جمله در تدوین سیاست های 
فرهنگی به وجود آمد، این ســینما افول کرد و 
هر جا به مشــکل برخوردند، فیتیله فرهنگ را 
پایین کشــیدند و سیاست های انقالب به سمت 
حذف حرکت کرد و در مقابل جریان ریشه ای و 
روشــنفکری غرب زده رشد و توسعه پیدا کردند. 
به دست آوردن جوایز بین المللی و نیاز به حضور 
در جشنواره های خارجی باعث شد جهت گیری 

عوض شود.
وی تأکید کرد: متأســفانه سینمای انقالب و به 
طور کلی سینما قابل افتخار نیست. حتی امروز 
هم با سینمای روشنفکری قوی روبه رو نیستیم 
کــه از درون آن فیلمی مانند »گاو« بیرون بیاید. 
سینمای خوب مردم را جذب می کند اما سینمای 
مــا به خودزنی می پــردازد و در حد ســینمای 
روشــنفکری قبل از انقالب هم عمل نمی کند. 
متأسفانه در این نوع سینما تصویری که از ایران 
و مردم آن ارائه می شــود واقعی نیست و مبتنی 
بر سیاه نمایی اســت و جامعه ای سیاه را ترسیم 
می کند و در واقع سیاست های حاکم را زیر سؤال 
می برد اما با این حال من هیچ گاه ناامید نیستم 
و ســینمای اتقالب و دفاع مقدس دوباره به اوج 

باز می گردد.

فرهنگوهنر: افتتاحیه بخش مفاخر جشــنواره 
دهم هنرهای تجســمی فجر یکشــنبه 1۵ بهمن 
ســال جاری ســاعت 18 در موزه هنرهای معاصر 
فلسطین برگزار می شود. در این بخش از جشنواره 
آثاری از حســین محجوبی، اکبر نیکان پور، امراهلل 
فرهادی، هادی شــفاییه، ایرج محمدی، عبدالصمد 
صمدی، فریده تطهیری مقدم، امیر هوشنگ جزی 

زاده، علــی دیواندری و حبیب اهلل صادقی به نمایش 
درخواهد آمد. بخش ویژه مفاخر دهمین جشنواره 
بین المللی هنرهای تجســمی فجر تا 4 اسفند سال 

جاری در موزه هنرهای معاصر فلسطین دایر است.
در همین حال یکــی از هنرمندان جوان حاضر در 
دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تأکید کرد 
این رویداد در بخش ملی موفق بوده ولی در بخش 

بین الملل ضعیف بوده است و گالری های خصوصی 
در این زمینه موفق تر هستند. آرمین امیریان هنرمند 
عکاس که در دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
بــا یک اثر شــرکت کرده اســت درباره ایــن اثر و 
ویژگی های آن به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره 
یکی از بزرگترین و مهمترین جشنواره های ایران به 
حســاب می آید ولی درباره بعد بین المللی آن نظر 

خاصی ندارم، اما با توجه به سابقه و تجربه ای که دارم 
احساس می کنم روند برگزاری و رویکرد جشنواره و 
حتی بازخوردی که دارد، حایز اهمیت است. امیریان 
در مورد هیئت داوران جشــنواره تجسمی فجر بیان 
کرد: ترجیح می دهم در حوزه نقد همچنان سکوت 
کنم این سکوت من، منفی و مثبت نیست و ترجیح 

می دهم فعال به عنوان یک هنرمند نظاره گر باشم.

با جشنواره

اعالمزمانافتتاح
بخشمفاخر
فجر تجسمی

انقالباسالمیوهنرهفتم،درگفتوگوباحبیباهللبهمنیفیلمساز

انقالب یک موج دیگر به سینما اضافه کرد

نود درصــد ســینمای بدنه قبل 
از انقــاب، بــه ســینمای پس از 
پیروزی انقاب منتقل شده است 
و در تصرف عده ای محدود است، 
در تلویزیــون هم وضع به همین 

منوال است

آنچه می خوانید
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