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هشدار جدى فيفا در پرونده پراهيچ

پديده در خطر سقوط
فاصله امتيازى با بارسلونا اوج گرفت

10بدترين رئال تاريخ متعلق به زيدان! 
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خط خبر 

 سقوط پل هوايى در پاكدشت سه قربانى 
گرفت

خط قرمز: رئيس سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى شريف 
آباد گفت: بر اثر سقوط يك دستگاه پل عابر پياده بر روى خودروهاى عبورى 
در بزرگراه امام رضا(ع) محدوده شهرستان پاكدشت، 3 نفر جان خود را از 
دست دادند و 1 نفر بشدت مجروح شد. ابوذر بوربور اژدرى شامگاه شنبه 
گفت: يك دستگاه كاميون تريلى درحدود ساعت 22،30 دقيقه با پل هوايى 
برخورد كرد كه بر اثر اين برخورد، عرشــه پل بر روى 2 دستگاه خودروى 
سوارى سمند و تريلى سقوط كرد. وى اظهار كرد: قسمت بار اين تريلى بى 
دليل باال رفته بود و به دليل ارتفاع زياد، با عرشــه پلى كه روبروى شهرك 
خسرو، محدوده هنرستان كشــاورزى پاكدشت نصب شده، برخورد كرد 
كه اين برخورد شديد منجر به سقوط عرشــه پل شده است. بوربور افزود: 
در اثر اين حادثه 3 نفر جان خود را از دســت داده يك تن ديگر به شدت 
مصدوم شد كه عوامل سازمان آتش نشانى مصدومان را  از درون خودروها 
خارج كردند. وى گفت: دراثراين حادثه ترافيك شديدى در 2 مسير رفت و 
برگشت بزرگراه امام رضا(ع) محدود شريف آباد به وجود آمده بود. دراين 
راستا، مدير روابط عمومى اورژانس تهران  اظهار داشت: متاسفانه در اين 
حادثه يك مرد 50 ساله در صحنه جان خود را از دست داد.وى اضافه كرد: 
متاســفانه آقايان «عباس اكبرى سرسنگى» 61 ساله و «حسين اميرى» 
40 ساله نيز در بيمارستان فوت كردند. مدير روابط عمومى اورژانس تهران 
همچنين از اعزام «صادق اكبرى سرسنگى» 32 ساله به بيمارستان لقمان 

خبر داد و افزود: اين مصدوم هم اكنون تحت مداوا است.

شيطان فرودگاه دانشجوى دكترا بود
خط قرمز: رئيس پليس فتا پايتخت از دســتگيرى فردى كه بعد از دوستى با 
زنان و دختران جوان آن ها را مــورد آزار و اذيت قرار مى داد در رصد اطالعاتى 
كارآگاهان پليس فتا خبر داد. سرهنگ تورج كاظمى گفت: دانشجوى دكتراى 
يكى از كشورهاى اروپايى با درســت كردن صفحه اى در شبكه هاى اجتماعى 
اقدام به ارتباط و جلــب اعتماد دختران و زنان جــوان مى كرد. رئيس پليس 
فتا تهران بزرگ تصريح كرد: اين فرد بعد از دوســتى به بهانه گشــت و گذار، 
دختران و زنان جوان را به محل هاى خلــوت و تفرجگاه ها دعوت مى كرد و در 
فرصتى مناسب با تهديد و اجبار اقدام به تعرض به آن ها كرده و از اين اقدام نيز 
فيلم تهيه مى كرد.سرهنگ كاظمى ادامه داد: متهم به اين اعمال وقيحانه خود 
اكتفا نكرده و با فيلم ضبط شده از قربانيان طلب پول مى كرد و برخى شكات به 
ناچار براى حفظ آبرو تن به خواسته هاى پليد او مى دادند. وى با اعالم اينكه با 
رصد اطالعاتى پليس فتا تهران بزرگ اين پرونده در دستور كار تيمى از افسران 
مجرب پليس قرار گرفت، اظهار داشت: در يك عمليات غافلگيرانه و در حالى كه 
متهم با خيالى راحت قصد فرار و خروج از كشور را داشت در فرودگاه بين المللى 

امام(ره) دستگير و تحويل مراجع قضايى شد.

خط قرمز: دو برادر سارق مســلح كه چند روز 
پيش دستگيرى شان در محدوده خليج فارس 
كلى سر و صدا به پا كرد صبح يكشنبه در شعبه 
پنجم دادســراى ناحيه 34 حضــور يافتند.به 
گزارش خبرنگار ما، در ساعت سه و نيم بعدازظهر 
روز چهارشنبه فردى 50 ساله در خيابان خليج 
فارس به واحد گشت مراجعه كرد و از يك واقعه 

هولناك خبر داد.
وى بيان داشت با موتورسيكلت خود كه وسيله 
ارتزاقش اســت در ميدان آزادى دو نفر جوان را 
سوار كرده كه اين دو نفر از او درخواست كردند به 
سمت بيمارستان فياض بخش برود. در نزديكى 
مقصد يكى از آنان با اســلحه او را تهديد كرده و 

گفت به سمت باغ پرندگان حركت كند كه مرد 
ميانسال نيز مجبور مى شود به حرف آن ها گوش 
كند و وقتى آن ها به جلوى باغ پرندگان مى رسند 
راكب را به پايين پرت كرده و خودشان از محل 

دور مى شوند.
با اظهارات اين مرد، مأموران كالنترى خليج فارس 
در محدوده هاى مورد نظر اقدام به گشــت زنى 
كرده و دقايقى بعد در حوالى محل حادثه موفق 
به بازداشت دو متهم فرارى شدند. از اين دو نفر 
يك قبضه سالح كمرى، يك شوكر و يك اسپرى 
اشك آور كشف و ضبط شد.دو متهم اين پرونده 
كه برادر هســتند ديروز به دادسراى ناحيه 34 
تهران منتقل شدند و در برابر بازپرس على وسيله 

ايردموسى براى بازپرسى ايستادند.
شاهين يكى از متهمان پرونده كه 31 سال سن 
دارد، در اظهاراتش به بازپرس گفت: از ساكنان 

غرب كشور هستم و حدود دو سال قبل به تهران 
آمدم.در تهران با دستفروشــى در مترو روزگار 
مى گذراندم تا اينكه حدود دو هفته پيش مأموران 
مترو اجناسم را از من گرفتند و من پولى نداشتم 
كه دوباره جنس بخرم بــه همين دليل به خاطر 
بيكارى و مريضى مادرم به شهرستان بازگشتم 
و يك اسلحه به قيمت يك ميليون تومان خريدم.
اين ســارق مســلح در ادامه گفت: روز حادثه با 
برادرم تماس گرفتم و از او خواستم كه به ميدان 
آزادى بيايد تا به جايى برويم، زمانيكه برادرم به 
ميدان آزادى رســيد با راكب يك موتورسيكلت 
توافق كرديم كه با پرداخــت 14 هزار تومان به 
شــماره دو خليج فارس برويم. برادرم در جريان 

اينكه من مى خواهم سرقت كنم نبود و من سالح 
گرم با 10 فشنگ و شــوكر و اسپرى اشك آورى 
كه همراه داشتم را به او نشان نداده بودم، كمى به 

مقصد مانده بود با راكب درگير شدم.
در نهايت به زمين افتادم كه برادرم وساطت كرد و 
وقتى كه راكب موتورسيلكت داد و فرياد كرد و ما 
كه اوضاع را بيريخت ديديم از مهلكه با استفاده از 
موتورسيكلت فرار كرديم. دقايقى از اين سرقت ما 
نگذشته بود كه سريعاً پليس رسيد و ما را دستگير 
كردند. اين متهم مدعى بود كه قصد داشــته با 
استفاده از ســالح گرم ابتدا يك موتورسيكلت و 
خودرو را سرقت كند و با استفاده از آن ها سپس 

سرقت هاى ديگرى را انجام دهد.

اعترافات هولناك دزدى كه برنامه هاى زيادى در سر داشت

دستفروشى كه سارق مسلح شد

فوتسال جام ملت هاى آسيا 

صعود  مقتدرانه ملى پوشان 
به مرحله بعد
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سريع ترين مرد آسيا در گفت و گو با قدس

تفتيان:دومين ركورد جهان 
در سال 2018 را زدم 

پيام تلگرامى بوى مرگ مى داد 
خودكشى مرموز دو زن آرايشگر 

خط قرمز: استاد و شاگرد آرايشگر كه با هم اقدام به خودكشى 
كرده بودند پيــش از خوردن قــرص برنج با ارســال پيامك 
تلگرامى از دوستان و برخى از اعضاى خانواده شان خداحافظى 
كرده بودند.عصر جمعه 13 بهمن ماه بــود كه مأموران مركز 
فوريت هاى پليس تهران بزرگ از وقوع يك حادثه وحشتناك 

باخبر شدند.
مأموران پليــس دريافتند دو زن جوان در محل كارشــان در 
شهر قدس اقدام به خودكشى كرده كه پيكر بى جان آن ها به 
بيمارستان لقمان در تهران منتقل شده اســت.اما با توجه به 
همه تالش هاى تيم پزشــكى هر دو زن جان خود را از دست 
دادند. مأموران كالنترى 112 ابوسعيد پس از بررسى ميدانى 
دريافتند دو زن جوان به اسامى بهاره 24 ساله و ندا 18 ساله در 
يك آرايشگاه زنانه در منطقه قلعه حسن خان به عنوان استاد و 
شاگرد مشغول كار بودند كه دست به خودكشى زده اند. يكى 
از مشــتريان اين آرايشگاه  كه همســايه اين دو زن نيز بوده از 
طريق پروفايل يكى از اين دو نفر متوجه اقدام به خودكشــى 
آن ها مى شــود. اين همســايه به ناگاه در صفحه پروفايل اين 
دو نفر با نوشــته  «صاحب اين پروفايل ُمرد، مبارك خيلى ها» 
و سپس پروفايل بعدى كه نوشته شده بود «تمام شد الفاتحه 
مع الصلوات»  مواجه مى شود. زن همسايه با ديدن اين متن ها 
مشكوك شده و بالفاصله به آرايشگاه مراجعه مى كند كه پس از 
مراجعه به آرايشگاه متوجه سرفه كردن و سر و صداى متوفيان 
شــده كه آن ها را صدا مى كند كه اين دو نفر با شنيدن صداى 
همسايه ريموت در آرايشگاه را مى زنند و اين فرد بالفاصله وارد 
مغازه مى شود و حال و روز اين دو نفر را مشاهده كرده و آن دو 

به وى مى گويند كه قرص برنج خورده اند.
زن همســايه بالفاصله موضوع را به عوامــل اورژانس اطالع 
مى دهد و عوامل اورژانس اين دو نفر را ابتدا به بيمارستان 12 
بهمن شهرقدس و سپس به بيمارســتان لقمان تهران منتقل 
مى كنند.متأسفانه تالش پزشكان در اين خصوص نتيجه نداد 
و بهاره قبل از رسيدن به بيمارســتان فوت و لحظاتى بعد ندا 

نيز فوت كرد.
هر دو زن متأهل بوده و بهاره داراى دو فرزند است؛ بررسى هاى 
اوليه مأموران پليس نشــان مى دهد بهاره داراى مشــكالت 
خانوادگى بوده و سابقه خودكشى نيز داشته است. با اجازه انتقال 
اجساد هر دو زن جوان به پزشكى قانونى دستورات قضايى الزم 
در صورت چگونگى و علت خودكشى و فوت اين دو نفر توسط 

مراجع قضايى اخذ شده و اين موضوع در حال بررسى است.

كالهبردارى از 300 شهروند با 
استفاده از سايت ديوار

خط قرمز: فردى به واســطه درج آگهى هاى دروغين در سايت 
ديوار از 300 نفر كالهبردارى كرده بود، توسط پليس شناسايى 
و دســتگير شــد.به گزارش خبرنگار ما، فردى با درج آگهى در 
خصوص كاالهاى لوكس با قيمت هاى ارزان در ســايت ديوار، 
طمع شــهروندان را تحريك و براى كالهبردارى از آن ها، افراد 
خواهان اين كاالهاى قالبى را تشــويق به واريز مبلغى به عنوان 

بيعانه مى كرد.
 اين فرد با افتتاح حساب هاى جعلى در بانك و اخذ كارت بانكى، 
شماره اين كارت ها را براى واريز وجه به مردم معرفى مى كرد، تا 
هيچ ردپايى از وى باقى نماند. پس از ثبت شكايت هاى فراوان، 

عوامل انتظامى كالنترى ابوذر با همــكارى پليس فتا، از طريق 
اقدامات فنى و قرار صورى در خيابان زمزم، متهم را شناسايى و 

در عمليات تعقيب و گريز دستگير مى كنند.
 در بررسى اوليه و اخذ پرينت حســاب هاى اين شخص، جعلى 
بودن حساب مشخص و سپس بررسى اين حساب ها نشان داد كه 
متهم از بيش از 300 نفر از هموطنان در سراسر كشور به خصوص 
اصفهان، شهريار و تهران اقدام به كالهبردارى از اين طريق كرده 
است؛ اين متهم به طور تقريبى از هركدام از مالباختگان به بهانه 
اخذ بيعانه براى كاالى قالبى حدود 200 تــا 300 هزار تومان 
دريافت كرده بود. ســرهنگ نادرى رئيس كالنترى 161 ابوذر، 
ضمن توصيه شهروندان به هوشــيارى در خريدهاى اينترنتى، 
از آن ها خواست تا بدون اطالع از هويت فروشنده و واقعى بودن 

كاالها، اقدام به خريد از اين سايت ها نكنند.

پايان مزاحمت هاى شرور بلوار 
بهمن با تيراندازى پليس 

خط قرمز: فرمانده انتظامي استان از دستگيري عامل اخالل 
در نظم و امنيت عمومي، عربده كشي و شرارت هاي خياباني 
در خواجه ربيع مشهد خبر داد. سردار «قادر كريمي» با اعالم 
اين خبر گفت: در اجراي مرحله ديگري از طرح ارتقاي امنيت 
اجتماعي مقابله با برهم زننــدگان نظم و امنيت عمومي در 
دستور كار ســركالنتري هاي هشــتگانه پليس مشهد قرار 
گرفت. فرمانده ارشد انتظامي استان خراسان رضوي افزود: 
تيم هاي دايره تجسس كالنتري خواجه ربيع در اين عمليات 
گسترده يكي از عامالن اصلي شرارت، عربده كشي و اخالل در 
نظم و امنيت شبانه در حوزه استحفاظي خود را تحت تعقيب 
قرار دادند.سردار كريمي تصريح كرد: اين متهم كه جواني 25 
ساله است در آخرين اقدام شرورانه خود در حالي كه رفتار و 
حركاتش نشان مي داد حالت طبيعي ندارد ساعت يك بامداد 
پس از عربده كشي و قدرت نمايي با سالح سرد براي خانمي 

جوان ايجاد مزاحمت كرد.
وي خاطرنشــان كرد: متهم حتي المپ هــاي مقابل خانه 
مسكوني اين خانم جوان را شكسته و همچنان با اوباشي گري 
براي اهالي محدوده بلوار بهمن ايجاد رعب و وحشت مي كرد 
كه مأموران كالنتري خواجه ربيع براي دستگيري اش وارد 

عمل شدند.
فرمانده انتظامي استان خراســان رضوى بيان داشت: متهم 
در هنگام دستگيري مقاومت نشان مي داد و حتي به سوي 
افسر پليس حمله ور شد كه مأموران انتظامي با افشانه فلفل 
و ســپس تيراندازي هوايي او را زمين گير و از اين فرد شرور 
يك قبضه چاقو و يك عدد كارت عابر بانك كشف شد.سردار 
كريمي تصريح كرد: يكي ديگر از شــاكيان اين پرونده خانم 
جوانى است كه دوران بارداري را سپري مي كند و متهم با در 
دست داشتن چاقو به در منزل مســكوني او كوبيده و عربده 

كشي كرده است.
سردار كريمي گفت: پليس خراسان رضوي براي ارتقاي نظم 
و امنيت عمومي و ساماندهي ترافيكي در حاشيه كالن شهر 
مشهد، سه سركالنتري ويژه و 2 قرارگاه عملياتي را با حضور 
پايگاه هاي پليس هاي تخصصي مبارزه با مواد مخدر، پليس 
فتا، پليس آگاهــي و راهور فعال كرده تا بــا افزايش حضور 
مؤثر و دسترسي شهروندان به خادمان امنيت، دغدغه هاي 

شهروندان را مرتفع سازد.

ماجراى كالهبردارى 
يك خانواده از 8 بانك كشور!

تســنيم: پرونده پدر و پسرى كه با اســتفاده از اسناد 
مجعــول موفق به اخذ حدود يك هــزار و 400 ميليارد 
ريال تسهيالت از هشت بانك دولتى و خصوصى شدند، 
همچنان بعد از هفت ســال در بالتكليفى به سر مى برد 
تــا جايى كه يكى از متهمان آن به خارج از كشــور هم 
فرار كرده اســت.متهم رديف اول اين پرونده «و.الف» نام 
دارد كه به مشــاركت در كالهبردارى با استفاده از اسناد 
مجعول از هشــت بانك دولتى و خصوصى جمعاً به مبلغ 
حدود يك هــزار و 400 ميليارد ريال متهم اســت.اين 
پرونده در مجموع 10 متهم دارد كه «م.الف» پدر متهم 
رديف اول، يكى از آن هاست، متهم رديف نهم اين فساد 
اقتصادى نيز «الف.ح.س» داماد متهم رديف دوم است كه 
بر اساس كيفرخواست صادره به تحصيل مال نامشروع از 
بانك صادرات به مبلغ 32 ميليارد و 720 ميليون و 899 
هزار و 160 ريال متهم است.جالب اين كه شنيده مى شود 
«م.الف» متهم رديف دوم اين پرونده با اعالم ورشكستگى 
از پرداخت هر گونه سود و ديركرد بانكى مبرا شده و طبق 
اخبار واصله، در حال حاضر مشــغول كسب و كار جديد 
است و جالب تر اينكه «الف.ح.س» داماد متهم رديف دوم 
و شــوهرخواهر متهم رديف اول، از تعلل در رسيدگى به 
پرونده اســتفاده كرده و با فرار به هلند، پناهنده به اين 
كشــور شده اســت.خبرها حكايت از اين دارد كه متهم 

رديف دوم نيز درصدد متوارى شدن از كشور است.

مرگ هولناك يك خانواده 
در رودخانه كشكان لرستان 

ركنا: اجســاد چهار نفر از اعضاى يك خانواده كه ســوار بر 
خودروى پژو به رودخانه «كشــكان» استان لرستان سقوط 
كرده بودند پس از ساعت ها تالش، توسط نيروهاى امدادى، 

هالل احمر و آتش نشانى از آب بيرون كشيده شد. 
اين خودرو از خرم آباد به ســمت پلدختر در حركت بود كه 
شامگاه جمعه در پيچ روســتاى «جلگه خلج» به رودخانه 
كشــكان ســقوط كرد. كيانى، رئيس جمعيت هالل احمر 
پلدختر گفت: اين خودرو پس از سقوط در رودخانه، به طور 

كامل همراه با سرنشينان ناپديد شده و زير آب رفته بود.

قلعه نويى بهترين مربى نيم فصل دوم

شكست استقالل با هم دستى
 «كى روش» و «حسينى » ها
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قلعه نویی بهترین مربی نیم فصل دوم

شکست استقالل با هم دستی »کی روش« و »حسینی « ها
 فوتبال  ورزش  هفته بیست و دوم لیگ برتر با شکست 
2 بر یک اســتقالل در نصف جهان پایان یافت. در بازی که 
پیروزی در آن می توانســت موقعیت دو تیم در جدول رده 
بندی را بهتر کند،ذوب آهن موفق شــد با دو گل کی روش 
استندلی در دقیقه 61)پنالتی( و محمد حسینی در دقیقه 
90 موفق شد در مقابل تک گل دقیقه 6 وریا غفوری استقالل 

را شکست بدهد .

*نیمه اول؛آبی
 در این نبرد که در اصفهان برگزار شد استقالل در نیمه اول 
بسیار منطقی و حساب شده بازی کرد و میزبان خود را در 
خانه حبس کرده بود. مردان قلعه نویی در بیشتر دقایق این 
نیمه مقهور بازی گردانی آبی ها شده و در نهایت هم تسلیم 
ضربه سر غفوری شدند. در نیمه دوم اما قلعه نویی دست شفر 
را خواند و توانســت بر توپ و زمین مسلط شود بطوری که 

استقالل کم کم در زمین خودش حبس شد و برای دفاع از 
گل زده پادوانی را به جمع مدافعان خوداضافه کرد. 

*نیمه ژنرال
عالوه بر این ســربازان ژنرال تمام عناصر هجومی شفر را از 
کار انداختند. همین عوامل باعث شد تا استقالل زیر فشار 
حریف توسط  مجید حسینی، پنالتی ســاده ای به حریف 
بدهد. اســتنلی کی روش موفق شــد دروازه  سیدحسین 

حسینی ،رکورد دار کلین شــیت را باز کند. بعد از این گل 
باز هم ذوب آهن ابتکار عمل را به دست گرفت و موفق شد 
دقیقه نود توسط حسینی به گل دوم و پیروزی خود دست 
یابد. شــاگردان قلعه نویی با کسب ششــمین برد متوالی 
همچنان صدرنشین نیم فصل دوم هستند. استقالل با این 
شکست، در نیم فصل دوم 12 امتیازی باقی ماند و پایین تر از 
پرسپولیسی ایستاد که این هفته دیگر نماینده اصفهان را با 2 

گل بدرقه کرده بود. حاال پرسپولیس با 15 امتیاز و استقالل 
12 امتیاز در تعقیب ذوب آهن 19 امتیازی هستند.

شفر: شش داور گفتند پنالتی نبوده است
سرمربی استقالل با وجود شکســت از نمایش تیمش برابر 
ذوب آهن راضی است. او گفت: ما 90 دقیقه جنگیدیم. بازی 
راحتی نبود. فقط  بازی بلند را حریفمان در دستور کار داشت. 
ما موقعیت های خوبی داشتیم. گلر آنها هم روز خوبی داشت. 

من راجع به داور در کنفرانس ها صحبــت نکرده ام. داوری 
شغل راحتی نیست. خیلی وقت ها می شود که روز خوب یا بد 
داشته باشید. فکر می کنم امروز، روز خوبی برای داور نبود. 
خطایی که روی اسماعیلی شــد و داور خطا نگرفت، همان 
توپ برگشت و به گل تبدیل شد. ما قطعا بر می گردیم چون 
قدرتمندیم. تیم ما با شــخصیت است و روحیه خوبی دارد. 
زمانی که وینفرد شفر تصمیم به ترک سالن کنفرانس گرفت، 

خبرنگاری به او گفت که صحنه پنالتی ذوب آهن درست بوده 
که شفر گفت: شش داور به من گفتند پنالتی نبوده است!
قلعه نویی: هرچه خارجی ها می گویند درست است

امیــر قلعه نویی دربــاره داوری ایــن دیــدار تصریح کرد: 
کارشناســان داوری گفته اند که باید ســیدمجید حسینی 
دفاع وسط استقالل اخراج می شــد و تنها اشتباه داور این 

صحنه بوده است.
وی در واکنش به اظهارات وینفرد شفر، سرمربی استقالل 
مبنی بر اینکه ذوب آهن از توپ های بلند استفاده می کرد و از 
واژه »بزن زیرش« استفاده کرده است، گفت: این نظر مربی 
آنها بوده است. اگر یک تیم بتواند با »بزن زیرش« یک تیم 
را ببرد، نشان از ضعف حریف دارد. قطعاً آمار بازی می آید و 
همه چیز مشخص می شود. به هرحال این نظر شفر است و 
ما هم درس های آنها را فرا می گیریم، چون سن باالتری دارد 
و از کشور دیگر آمده است. باالخره هر چه آنها می گویند در 

فوتبال ایران حجت است!

فوتسال جام ملت های آسیا 
صعود  مقتدرانه ملی پوشان به مرحله بعد

ورزش: تیم ملی فوتســال ایران در دومین دیدار خود در جام ملت های 
آسیا مقابل چین پیروز شد و صعودش به دور دوم را قطعی کرد. تیم ملی 
فوتسال ایران در دومین بازی خود در مسابقات جام ملت های آسیا )چین 
تایپه(  به مصاف تیم چین رفت و موفق شد با نتیجه 11 بر یک به پیروزی 
برسد. ایران در اولین بازی خود موفق شده بود با 1۴ گل میانمار را شکست 
بدهد. به این ترتیب ایران با 6 امتیاز در صدر جدول گروه سوم باقی ماند و 
صعودش به مرحله بعد را قطعی کرد. در دیگر بازی تیم عراق با نتیجه ۳ بر 
2 میانمار را شکست داد تا عراقی ها هم صعودشان را به مرحله بعد قطعی 
کنند.  به این ترتیب ایران و عراق روز سه شــنبه برای تعیین صدرنشین 

به مصاف هم می روند.

صنعت نفت آبادان از فغانی به فیفا 
شکایت می کند!

ورزش: تیم صنعت نفت هفته گذشته در نیمه نهایی جام حذفی به مصاف استقالل 
تهران رفت و با نتیجه دو بر یک مغلوب این تیم شد.پس از بازی، اعضای تیم صنعت 
نفت آبادان معتقد بودند که علیرضا فغانی )داور بازی( تصمیمات اشتباه زیادی 
در این بازی داشت و به همین خاطر تصمیم گرفتند که از فغانی به فیفا شکایت 
کنند. طبق اعالم مدیر رســانه ای تیم صنعت نفت آبادان به خبرنگار تسنیم، 
مسئوالن این باشگاه بخشی از فیلم های مربوط به بازی با استقالل را جمع آوری 
کردند تا شکایت شان به فیفا از فغانی را با مستندات ارائه بدهند. آنها می گویند در 
ایران به اعتراض شان رسیدگی نمی شود و به همین خاطر می خواهند کار را به 

فیفا بکشانند.

پیشنهاد رسانه هلندی به آژاکس برای 
جذب جهانبخش

ورزش: سایت ساکر نیوز هلند نوشــت: امین یونس، ملی پوش آلمانی تیم 
آژاکس آمستردام مورد توجه ناپولی ایتالیا قرار دارد و این انتقال می تواند بدین 
معنی باشد که باشگاه هلندی باید بازیکن جایگزین را از هم اکنون جست وجو 
کند. سایت ساکر نیوز سپس با معرفی پنج بازیکنی که می توانند جایگزین امین 
یونس در تیم آژاکس آمستردام شوند با درج نام علیرضا جهانبخش، ملی پوش 
ایرانی تیم آلکمار نوشت: جهانبخش در فصل جاری اردویژه هلند یک ستاره 
مطلق اســت. او یک بازیکن فنی، ســرعتی و دارای توانمندی های تهاجمی 
موقعیتی خوبی است. این ملی پوش ایرانی پتانسیل بازی در سه موقعیت خط 
حمله را دارد و در سن 2۴ سالگی از تجربه خوبی برخوردار است. او به سرعت 
می تواند با تیم آژاکس هماهنگ شود. جهانبخش به لطف نقاط قوتی که دارد 

بازیکنی بسیار مناسبی برای تیم آژاکس آمستردام است.

آغاز فصل جدید پیغام های روحیه بخش کی روش
غیرممکن را ممکن کن

ورزش: تیم ملی فوتبال ایران خرداد و تیرماه ســال آینده باید در بیســت و 
یکمین دوره رقابت های جام جهانی و در گروه دوم با تیم های مراکش، پرتغال 
و اســپانیا مبارزه کند. کارلوس کی روش در پیامی که پیش از این هم سابقه 
انتشارش برای جام جهانی قبلی را داشته آورده است:»غیرممکن را ممکن کن. 
دستاورد استثنایی شرایط استثنایی را می طلبد. نتایج استثنایی نیازمند راه 
حل های استثنایی است. زمانی که شما با چالشی فوق العاده استثنایی مواجه 
هستید، نمی توانید آینده خود را فقط روی کارهای روتین و عادی استوار کنید.

باید در عملکردتان خالق، در راه حل هایتان پیش رو و در آرزوها و رویاهایتان 
جاه طلب باشید. بنابراین در راستای تبدیل مشقت و سختی به طال و به چالش 
کشیدن غیر ممکن، شما باید شــجاع، دلیر و آماده گرفتن تصمیمات خارق 

العاده باشید. همه برای تیم ملی«

برانکو: درباره اوکراینی ها الکی گرد
و خاک شد

ورزش:ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس با حضــور در کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال پاسخ ابهاماتی را که برای این کمیته به وجود آمده بود، 
داد. برانکو بعد از حضور در کمیته اخالق فدراسیون فوتبال ضمن بیان این 
مطلب اظهار داشت: اعضای کمیته اخالق کار خودشان را انجام می دهند و 
از من یکسری اطالعات می خواستند. پیرامون این قضیه )حضور بازیکنان 
اوکراینی در پرســپولیس( الکی برای آنها گرد و خاک ایجاد شده بود! وی 
افزود: ما بازیکنان زیادی داشتیم که از آنها استفاده نکردیم. ما به قوانین 
جمهوری اسالمی و کمیته اخالق احترام می گذاریم و به مسائلی که الزم 

بود پاسخ دادیم.  

محرومیت تراکتورسازی به تعویق افتاد
 ورزش: با اعالم فدراسیون فوتبال ، با توجه به اینکه تیم گسترش فوالد  تبریز 
حریف تیم تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و  سوم لیگ برتر می باشد و بنا 
به اجرای رأی کمیته انضباطی این دیدار در  شهر دیگری برگزار نمی گردد این 
حکم  در دیدار هفته بیست و چهارم مسابقات  لیگ برتر که تیم تراکتور سازی 

میزبان می باشد اعمال خواهد شد. 

ضد حمله

پایان جنجال سازی ذهنی رسانه ها
رسن: برای دربی آماده ام

ورزش: در حالی که دیروز عنوان می شد بشار رسن به دلیل شرکت در تمرینات 
تیم ملی امید عراق دربی تهران را از دست خواهد داد اما این بازیکن عنوان کرد 

برای دربی در ایران خواهد ماند.
بشار رسن در مورد بازی 8 اسفند با عربســتان گفت:   این دیدار در فیفادی قرار 
ندارد و مشکلی برای عدم حضورم در اردوی تیم ملی عراق وجود نخواهد داشت و 

بنابراین در اردوی پرسپولیس حاضر خواهم بود.
وی ادامه داد:  من بازیکن پرسپولیس هستم و طبیعی است که تعهداتی نسبت 
به باشگاه داشته باشم و همیشه ســعی می کنم در بهترین فرم در اختیار باشگاه 
باشم. نه در این دیدار حساس که در تمامی بازی های پرسپولیس تالش خواهم 

کرد بهترین فرم آمادگی را برای حضور در لیست باشگاه در اختیار داشته باشم.

هشدار جدی فیفا در پرونده پراهیچ
پدیده در خطر سقوط

تسنیم: فیفا در تاریخ ۳1 ژانویه 2018 )11 بهمن( نامه ای را به فدراسیون فوتبال ایران، باشگاه 
پدیده و ایگور پراهیچ ارسال کرده و در این نامه هشدار داده از آنجایی که باشگاه پدیده تاکنون به 
تصمیمی که کمیته حل اختالف فیفا در تاریخ 26 ِمی 2016 گرفته بود، واکنشی نشان نداده و از 
آنجایی که این باشگاه بند 6۴ آئین نامه انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال را نقض کرده، این پرونده 
به کمیته انضباطی فیفا ارسال شد. باشگاه پدیده باید رقم 79 هزار و 186 یورو به عالوه 5 درصد سود 
این رقم به همراه 5۳ هزار و 172.5 یورو به عالوه 5 درصد سود این رقم را به ایگور پراهیچ پرداخت 
کند. باشگاه پدیده تا تاریخ 1۴ فوریه )25 بهمن( فرصت دارد تا مقدار قابل توجهی از رقم تعیین شده 
را به این مدافع کروات بپردازد، در غیر این صورت کمیته انضباطی فیفا تا یک هفته بعد از ضرب االجل 
تعیین شده تصمیمات جدیدی در این خصوص اتخاذ خواهد کرد. همچنین باشگاه نفت تهران هم 
که پس از دریافت حکم کمیته حل اختالف فیفا نسبت به پرداخت بدهی اش به ایگور پراهیچ اقدامی 
انجام نداده، ممکن است از سوی فیفا نقره داغ شود چرا که این پرونده هم به کمیته انضباطی فیفا 

ارجاع داده شده و به زودی تصمیماتی جدید در این خصوص گرفته خواهد شد.
۱۰
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ورزشـــی

ورزش: عضــو ســابق کمیته رســانه ای 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام AFC به 
رد دوحه برای میزبانــی از ایرانی ها مقابل 
نمایندگان عربســتان را احمقانه و فرصتی 
برای فدراســیون ایران دانست. رسانه های 
عربستان و قطر سه روز پیش خبر دادند که 
کنفدراســیون فوتبال آسیا مسقط را برای 
میزبانی نمایندگان ایران مقابل سعودی ها 
در لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرده است. 
این انتخــاب به نوعی اجبــار AFC برای 
باشگاه های اســتقالل و تراکتورسازی که 
خواهان میزبانی دوحه مقابل ســعودی ها 
بودند واکنش فدراسیون فوتبال کشورمان 
و مسئوالن این دو باشگاه بزرگ و پرهوادار 

را به همراه داشت.
فدراسیون فوتبال کشورمان رسما روز شنبه 
با ارسال نامه ای به AFC درخواست احقاق 
حق دو باشگاه استقالل و تراکتورسازی را 
کرد و اعالم کرد که میزبانی عمان را برای 

بازی مقابل ســعودی ها را قبول نمی کند و 
دوحه را برای میزبانی نمایندگان کشورمان 

انتخاب کرده است.
هنوز کنفدراســیون فوتبال آسیا رسما در 
ســایت خود اســتادیوم ها و مکان بازی را 
مشخص نکرده است ولی با توجه به اظهارات 
ســعودی ها این رای صحت دارد. انتخاب 
عمان از ســوی AFC درحالی اســت که 
باشگاه استقالل و تراکتورسازی هیچ کدام 
مســقط را در میان گزینه های پیشنهادی 
خود عنوان نکرده بودنــد و به نوعی اجبار 
AFC و البی ســعودی ها را بیان می کند. 
اگر این اقدام AFC بــه فیفا گزارش داده 
شود بدون شک فیفا، کنفدراسیون فوتبال 
آسیا را به خاطر طرفداری از سعودی ها که 
حاضر به بازی در دوحه نبودند و AFC به 
میل آن ها بازی های ایران را در دوحه قبول 
نکرد و خودســرانه عمــان را انتخاب کرد، 

محکوم خواهد کرد.

حمیدرضاعرب: نفت مسجدســلیمان با 
وجود از دســت دادن امتیازهای بازی های 
اخیر اما همچنان پیشقراول لیگ یک است 
و دراین رقابت ها به عنوان مدعی اول صعود 
به لیگ برترمحسوب می شود. فکری با اینکه 
روزهای پرفروغی را با مسجدســلیمانی ها 
سپری می کند اما درنهان از برخی اتفاقات 

که پیرامونش رخ می دهد ناراضی است....
*در دو هفته اخیر روند امتیازگیری شما 

کند شده، دلیلش چیست؟
دلیلش جریان هایی هستند که دوست ندارند 
نفت مسجدســلیمان با محمودفکری لیگ 
برتری شــود. می خواهند به من لطمه بزنند 
که این باعث لطمه خــوردن تیم خوب نفت 
مسجدسلیمان شده اســت. نمی دانم شاید 
اگر جدول برعکس شود و ما قعرنشین شویم 
بعضی ها از نتایج ابراز رضایت کنند چون االن 
که درصدر هستیم عده ای روی سکو علیه ما 

شعارمی دهند.

*آن هایی که شــعار می دهند وضعیت 
خوب نفت مسجدسلیمان در صدر جدول 

و اختالف امتیازی خوبش را نمی بینند؟
به من اعتراض می کنند که چرا از بازیکنان 
بومی اســتفاده نمی کنم. این حرف ها دیگر 
در دنیای امروز کهنه شده. اگراین حرف ها 
باشد که من محمودفکری اصالتا شمالی که 
نباید به تهران می رفتم و برای استقالل بازی 
می کردم. عده ای فقط هدف شان آسیب زدن 

به تیم است .
*با این شــرایط تصور می کنید با نفت 
مسجدســلیمان به لیگ برتر صعود 

کنید؟
شما شک نکنید که ما صعود می کنیم. درست 
اســت که در هفته هــای اخیرنتایج خوبی 
نگرفتیم اما نفت به راهش ادامه می دهد. البته 
مســئوالن باید ما را حمایت کنند واین طور 
نباشد که در2۳هفته ما فقط ۴00هزارتومان 

پاداش بگیریم. 

انتخاب عمان از سوی AFC فرصتی برای فدراسیون ایران شد

 شکایت به فیفا سعودی ها 
را به تهران می کشاند!

 سرمربی نفت مسجد سلیمان در گفت و گو با قدس 
محمودفکری: قعرنشین بودیم خیلی ها 

خوشحال می شدند 

تلگرامی

    رضا کاردوســت، بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال 
آلومینیوم اراک پس از چند روز حضور در تمرینات تیم 

سپیدرود به صورت رسمی به این تیم پیوست .
   روزنامه  رکــورد پرتغال از دعوت امیــر عابدزاده به 
تیم   ملی فوتبال ایران برای بازی های دوستانه ماه آینده 

خبر داد.
   دیشب برانکو با حضور در برنامه کتاب باز به سواالت 
جذاب سروش صحت مجری این برنامه پاسخ داد. برانکو 

در مورد عالقه اش به کتاب خوانی صحبت می کند.
   سپاهان برنده پرونده 6میلیاردی برونو سزار درcas  شد.

    در حالی که در چند ســال اخیر مهدی رحمتی و 
امیر قلعه نویی با هم اختالف داشته و دروازه بان استقالل 
به سمت مربی سابقش نمی رفت، این بار با دسته گل به 

سمت قلعه نویی رفت تا کدورت ها از بین برود.
   داریوش شجاعیان با دریافت کارت زرد مقابل ذوب 

آهن بازی با سپیدرود را از دست داد.
   باشــگاه نفت تهران به پرداخت مبلغ 810 میلیون 

تومان به علی دایی محکوم شد.
   حمیدرضا گرشاسبی در واکنش به دیدار بازیکنان 
با حسین هدایتی گفت: باشگاه خودش یک حساب دارد. 

اگر کسی می خواهد کمک کند از این طریق اقدام کند. 
   سیدرضا غیاثی، ســخنگوی کمیته داوران معتقد 
است علی کریمی وقتی عصبانی می شود عقده اش را سر 

یک نفر خالی می کند!



سريع ترين مرد آسيا در گفت و گو با قدس

تفتيان:دومين ركورد جهان در سال 2018 را زدم 

 دووميدانى  هاشم رسائى فر  مسابقات دووميدانى داخل 
سالن قهرمانى آسيا براى دووميدانى كاران كشورمان كه ميزبانى 
آن را برعهده داشتيم ميدانى پر افتخار بود. پر افتخار از اين حيث 
كه دووميدانى كاران ايران توانستند بعد از قزاق ها نايب قهرمانى 
را از آن خود سازند. يكى از دووميدانى كاران مطرح اين دوره از 
رقابت ها كه طالى سريع ترين مرد آسيا را براى خودش صيد 
كرد حسن تفتيان دونده خراسانى تيم ملى ايران بود. تفتيان در 
سالن دووميدانى آفتاب انقالب تهران هم قهرمانى آسيا را جشن 
گرفت و هم ركوردى ثبت كرد كه فقط يك صدم ثانيه با ركورد 
آسيا فاصله داشت و اين ركورد ارزش مدالى كه به دست آورد را 
دوچندان نمود. تفتيان كه با اتكا به عنوان سريع ترين مرد ايران 
از او به عنوان يوزپلنگ ايرانى ياد مى شود انگار كه به اين سادگى 
قصد ندارد از ركورد شكنى و كسب افتخار دست بكشد و هر روز 
براى ميادينى كه در پيش دارد هدفى براى خودش ترسيم كرده 
است .شايد به همين دليل باشد كه هنوز مسابقات داخل سالن 
آسيا به پايان نرســيده چمدان هايش را براى سفر به پاريس و 
حضور در رقابت هاى بين المللى بسته  تا در اين ميدان هم براى 

صيد بهترين مدال بدود. 
*مســابقات داخل سالن آســيا براى حسن تفتيان 

چگونه بود؟
راســتش را بخواهيد يكى از بهترين رقابت هايى بود كه طى 
اين ســالها در آن شــركت كردم نه به اين جهت كه قهرمان 
شدم به اين دليل كه حضور پدرو مادرم و دوستانم را در كنار 
خودم حس مى كردم و از آنها انــرژى مى گرفتم آخرش هم 
با قهرمانى و ثبت ركوردى تمام شد كه خيلى برايم ارزشمند 
بود. ارزشمند به اين دليل كه ثبت اين ركورد در سال جديد 
ميالدى دومين ركوردى بود كه در دنيا جا به جا مى شد كه از 

اين لحاظ خيلى خوشحالم.
*ايرادى كه به مسابقات داخل سالن آسيا در تهران 
گرفته مى شود اين اســت كه در اين ميدان خيلى از 

مدعيان حضور نداشتند آيا واقعا همين طور بود؟
مسابقات داخل سالن هميشه به همين شكل بوده چرا كه در 
فصل زمستان برگزار مى شود و اكثر دووميدانى كاران ترجيح 
مى دهند در اين رقابت ها شــركت نكنند هرچند كه سطح 
مسابقات تهران سطح پايينى نبود اما اين را هم بگويم خيلى از 
دوره ها بوده كه من هم شركت نكردم و اگر مسابقات اين دوره 

در ايران برگزار نمى شد من هم شركت نمى كردم.
*گويا هنوز عرق مسابقات تهران خشك نشده بايد به 

پاريس سفر كنى و شركت در مسابقاتى ديگر؟
بله همين طور است.من چهارشنبه به پاريس خواهم رفت تا 
در مسابقات بين المللى  دووميدانى شركت كنم. بعد از آن هم 
خودم را براى رقابت هاى جهانى داخل سالن كه 12 اسفند 

برگزار خواهد شد آماده خواهم كرد.
*به نظر مى رسد فدراسيون دووميدانى همراهى خوبى 

دارد با شما؟
فعال بعد از شــروع تمريناتم از آبانماه تاكنون حمايت هاى 
خوبى از من شده است و توانسته ام برنامه هايم را اجرايى كنم 
اميدوارم تا بازى هاى آسيايى نيزكه ميدانى سخت تر است به 

همين منوال ادامه دار باشد.
*فكرمى كنى با توجه به شرايطى كه دارى بتوانى از 

بازى هاى آسيايى مدال بگيرى؟
بله خيلى اميدوارم و تالشم اين است كه باتوجه به ركوردهايى 
كه دوندگان آسيايى دارند روى ســكوى بازى هاى آسيايى 

جاكارتا باشم.

برخواه: نبايد توقع داشت با رستمى 
برخورد چكشى كنيم

ايسنا: سرمربى تيم ملى وزنه بردارى گفت: تمرينات انفرادى كيانوش رستمى 
از زمان من شروع نشــده و نبايد اين توقع باشد كه بخواهم برخورد چكشى و 
حذفى داشته باشم. وى   درباره  پذيرش مسئوليت سرمربيگرى تيم ملى وزنه 
 بردارى بيان كرد: براى خودم هم غافلگير كننده بود. ما در حال انجام برنامه 
هاى تيم هاى ملى نوجوانان و جوانان بوديم، حتى به محل برگزارى اردوى تيم 
ملى جوانان هم سركشى كرديم اما شرايط فدراسيون به اين شكل شد كه آقاى 
بيرانوند مسئوليت دبيرى را بر عهده بگيرد  و آقاى مرادى هم سرمربيگرى تيم 
ملى بزرگساالن را به من پيشنهاد داد و من نيز پذيرفتم. او ادامه داد : تمرينات 
انفرادى رستمى چيزى نبوده كه از زمان من شــروع شود و قاعدتا نبايد اين 
توقع باشد كه من االن بخواهم برخورد چكشى يا حذفى داشته باشم و فكر هم 
نمى كنم كار عاقالنه اى باشد. كيانوش مانند برادرم است و اين عين حقيقت 
است. ارتباط ما از قديم دوســتانه و خوب بوده است. ضمن اينكه بايد نظم و 
انضباط اردويى را رعايت كنيم و شــرايط اردويى با اصول و ديسيپلين خاص 
خود جلو برود، براى كيانوش بايد برنامه ويژه اى داشته باشيم كه حتما اين كار 

را مى كنيم. ما همه نوع همكارى و تعامل را با او خواهيم داشت.

انتقاد يك ملى پوش از فدراسيون تيروكمان:
مى گويند 15 ميليون بده و به آمريكا برو!

ايسنا: عضو تيم ملى تيروكمان در رشــته كامپوند گفت: با وجود اين كه در 
ركوردگيرى تيم ملى نفر اول بودم، اما به خاطر اين كه نتوانســتم براى اعزام 
به مســابقات قهرمانى جهان 15 ميليون تومان پرداخت كنم، به آمريكا اعزام 
نشدم. مجيد كيانزاد گفت: هر چند مى دانم انتقاد از فدراسيون تيروكمان در 
شرايط كنونى تبعات زيادى براى من خواهد داشت و احتمال دارد از تيروكمان 
كنار گذاشته شوم، اما به خاطر دفاع از حق خود، ديگر حاضر به سكوت نيستم. 
وى گفت: چون متاسفانه چنين پولى را نداشتم كه پرداخت كنم اسمم از سوى 
فدراسيون در سايت مسابقات قيد نشــده بود و متوجه شدم كه به جاى من و 
كاظم پور كه نتوانستيم هزينه سفر را تامين كنيم، اسم نيما محبوبى، مجيد 
قيدى و اسماعيل عبادى به عنوان نفرات تيم ملى كامپوند در سايت مسابقات 
قرار گرفته است. هر چند متوجه شدم كه اين نفرات هم هزينه سفر خود را كه 
همان مبلغ 15 ميليون تومان بود، به فدراسيون پرداخت كردند تا در قالب تيم 

ملى در مسابقات جهانى آمريكا شركت كنند.

خبر

دوشنبه 16 بهمن  فوتسال قهرمانى آسيا
 ازبكستان - ژاپن

 ساعت: 12:00 زنده از شبكه ورزش

دوشنبه 16 بهمن هفته 26 ليگ برتر انگليس
 واتفورد - چلسى

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 17 بهمن  فوتسال قهرمانى آسيا
 ايران - عراق

 ساعت: 12:00 زنده از شبكه ورزش
سهشنبه 17 بهمن  فوتسال قهرمانى آسيا

 تايلند - قرقيزستان
 ساعت: 14:30 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 17 بهمن جام حذفى آلمان
 پادربورن - بايرن مونيخ

 ساعت: 21:00 زنده از شبكه ورزش
 

سهشنبه 17 بهمن  جام حذفى فرانسه
 سوشو - پارى سن ژرمن

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

انگليس - ليگ برتر
 برنلى 1  - 1 منچسترسيتى
 لسترسيتى 1 - 1 سوانسى

 منچستريونايتد 2 - 0 هادرسفيلد
 وست برومويچ 2 -  3 ساوتهمپتون

 بورنموث 2 -  1 استوك سيتى
 برايتون 3 - 1 وستهام
 آرسنال 5 - 1 اورتون

اسپانيا - الليگا
 ايبار 5 - 1 سويا

 بتيس 2 - 1 ويارئال
 آالوس 2 - 1 سلتاويگو

 لوانته 2 -  2 رئال مادريد
ايتاليا - سرى آ

 سامپدوريا 1 - 1 تورينو
 اينتر 1  - 1 كروتونه

آلمان - بوندسليگا
 شالكه 1 - 2 وردربرمن

 ماينتس 0 -  2 بايرن مونيخ
 وولفسبورگ 1 - 1 اشتوتگارت

 هرتابرلين 1 - 1 هافن هايم
 فرايبورگ 0 - 0 بايرلوركوزن

 مونشن گالدباخ 0 - 1 اليپزيش

ميز نتايج
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 تنيس 
ايران در آستانه سقوط 

به دسته سوم آسيا
 ورزش: تيم ملى تنيس ايران با شكست برابر هنگ كنگ بار ديگر در 

آستانه سقوط به دسته ســوم جام ديويس قرار گرفت.   در ادامه رقابت تيم 
هاى ايران و هنگ كنگ در گروه دوم مسابقات ديويس كاپ   تيم دونفره اشكان 

شكوفى و انوشا شاهقلى به مصاف حريفان خود رفتند كه در نهايت با نتيجه 2 بر 
صفر (6 بر 2 و 6 بر صفر) مغلوب حريف خود شدند.  شاهين خالدان و محسن حسين 
زاده در بازى هاى انفرادى شكســت خورده بودند و با اين حساب كار 3 بر صفر به 
سود هنگ كنگ شد. با اين وضعيت ايران فعال شانس قطعى كردن حضور خود در 

مسابقات دسته دوم جام ديويس را از دست داد و بايد در بازى بعدى خود براى 
سقوط نكردن به دسته سوم تالش كند. 

سريال حركت آسانسورى تيم ملى تنيس ايران در جام ديويس آسيا 
و اقيانوسيه در سال هاى اخير دائما تكرار شده و تنيسورهاى 

كشــورمان بعد از صعود به دسته دوم بار ديگر به 
دسته سوم بازمى گردند.

در 
انتظار ليست كوالكوويچ 

فارس: سرپرســت تيم ملى واليبال گفت: سرمربى تيم ملى 
همچنان در حال بررسى شرايط بازيكنان تيم هاى مختلف در ليگ 

برتر است و هنوز هيچ فهرستى از ســوى كادر فنى تيم ملى و فدراسيون 
اعالم نشده است.  خوش خبر گفت: سرمربى تيم ملى همچنان در حال بررسى 

شرايط بازيكنان تيم هاى مختلف در ليگ برتر است و هنوز هيچ فهرستى از سوى 
كادر فنى تيم ملى و فدراسيون اعالم نشده است. وى گفت: دريافت ويزاى آمريكا 
پروسه خاصى دارد باالجبار تلفيقى تعداد زيادى از بازيكنان دوره گذشته و رده هاى 
پايه را معرفى كرديم تا امور اخذ ويزاى گروهى انجام شود و در صورت تشخيص كادر 
فنى در خصوص اضافه شدن بازيكنى با توجه به مدت زمان موجود درخواست اخذ 
ويزا خواهيم داد. وى گفت: من نمى دانم دليل انتشار اين اخبار كذب چيست. 

ظاهرا دوســتانى كه اين اخبار را منتشر مى كنند اصال در جريان اتفاقات 
اين رشته نيستند و يا شــايد حافظه ضعيفى دارند كه صحبت هاى 

سرمربى تيم ملى در نشست خبرى را فراموش كردند، چون 
آنجا كوالكوويچ اعالم كرد كه اين ليست دستخوش 

تغييرات خواهد بود. 

واكنش 
رسول خادم به منتقدان:

اميدوارم به پيرمردهايى مثل 
من هم فرصت همكارى بدهند!

مهر: رســول خادم در حالى كار خود را به عنوان سرمربى تيم ملى 
كشــتى آزاد آغاز كرده كه انتقادات مختلف از تصميم شــوراى فنى 

همچنان ادامه دارد.
رسول خادم   گفت: خوشــبختانه در كشــتى فرنگى حركت بزرگ 
و خوبى توســط بزرگانــى مثل محمــد بنا آغاز شــد و هم اكنون 
نيز شــاهد حضور چهره هاى جوانى در اين عرصه هســتيم كه 

توانســتند حركت رو به جلويى داشته باشــند. اميدوارم اين 
اتفاق در كشــتى آزاد هم بيفتد و بــه پيرمردهايى مثل 

من هم اجازه دهند در كنار ســاير همكاران براى 
كشتى كارى را انجام دهم.
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دانيال صدقى: در پى از دســت دادن دو امتياز ديگر 
مقابل لوانته، رئال مادريد در يك قدمى بيشترين فاصله 
امتيازى با بارسلونا در تاريخ رقابتهاى الليگا قرار گرفت. 
درصورت پيروزى بارسا مقابل اسپانيول در دربى كاتالونيا، 
اختالف امتياز دو رقيب در جدول رده بندى رقابت هاى 
باشگاهى اســپانيا به عدد 21 مى رسيد. اتفاقى كه پيش 
از اين هرگز براى كهكشــانى ها رخ نداده بــود. اگرچه 
سفيدپوشان پيشتر ســابقه اين اختالف امتياز با اتلتيكو 
رقيب همشهرى را تجربه كرده بودند. دراين شرايط اين 
رئال مادريد را مى توان بــا قاطعيت به عنوان بدترين تيم 
تاريخ اين رقابت ها، حداقل در قياس با بارسلونا، شناخت. 
چنين چيزى با توجه به اينكه رئــال اخيرا قهرمان جام 
باشگاههاى جهان شده و سال 2017 بهترين فصل تاريخ 
فوتبال خود را ثبت كرده بودند، تقريبا باورنكردنى است. 
اين افت چشمگير تيم زيدان و ستاره هاى او هيچ توجيه 
منطقى ندارد. اينكه بازيكنان رئال با مشــكالت فيزيكى 
روبرو هستند يا انگيزه آنها براى كسب عناوين قهرمانى 
از دست رفته معلوم نيست. حتى اينكه از بين بازيكنان، 
مربى و مديران باشــگاه مقصر اصلى چنين شرايطى چه 
كسى است هم مشخص نيســت. هنوز 17 هفته ديگر تا 

پايان رقابت هاى الليگا باقى مانده و 
با اين اوضاع حتى احتمال حذف شدن 
در مرحلــه يك هشــتم نهايى ليگ 
قهرمانان مقابــل حريفى همچون 
پى اس جى هم بعيد نيســت. دراين 
صورت به طور يقين فلورنتينو پرس 
دست به تحوالت بزرگى در اين تيم 
مى زند كه اخــراج كردن زيدان مى 
تواند اولين اقدام شوكه كننده او براى 
ايجاد تغييرات اساســى در بدترين 

رئال تاريخ باشد.
*رونالدو جايى نمى رود

دراين اوضاع آشفته، موضوع عدم 
تمديد قرارداد كريــس رونالدو با 
اين تيم تقريبا منتفى است. رئال 
هم اكنون ساالنه 21 ميليون يورو 
به مهاجم پرتغالى اش دستمزد 
مى پردازد كه اين رقم با پرداخت 
پاداش هاى مختلف تا 25 ميليون 
يورو در فصل هم نزديك مى شود. 

اما طبق اخبار منتشر شده ظاهرا مسئوالن تيم 
مادريدى قصد دارند دســتمزد ساالنه رونالدو 
را از تابستان 2018 به 30 ميليون يورو 
و معادل دســتمزد نيمار در پارى 
سن ژرمن افزايش دهند. رونالدو 
به مســئوالن باشگاه گفته كه 
صرفنظر از كسب هرنتيجه اى 
در پايان فصل، مى خواهد در 
اين تيم بماند و البته به خوبى 
مى داند كــه االن بهترين 
يــط ممكــن براى  شرا
تغيير قــرارداد فعلى اش 
نيست. اما 9 ميليون يورو 
افزايش دستمزد رونالدو از 
سوى باشــگاه به طور حتم نشان 
دهنده اعتماد فراوانى اســت كه 
رئال به برنــده توپ طالى فرانس 
فوتبــال داشــته و رونالدو بدون 
هيچ مشــكلى قرارداد جديد را 

در تابستان امضا مى كند.  

فاصله امتيازى با بارسلونا اوج گرفت

بدترين رئال تاريخ متعلق به زيدان! 

امين غالم نژاد: باشگاه منچسترســيتى پيش از ديدار اين هفته تيم 
برابر برنلى اعالم كرده بود كه پــپ گوارديوال چهار روز به بازيكنان خود 
استراحت اجبارى مى دهد. اين اتفاق بعد از تساوى غيرمنتظره سيتى 
برابر برنلى كه با ازدست دادن يك موقعيت باورنكردنى از سوى استرلينگ 
مقابل دروازه خالى حريف همراه شد، بدون هيچ چون و چرايى اجرا شد. 
تمرينات اين تيم از روز چهارشنبه از سرگرفته مى شود. بازيكنان سيتى 
اجازه دارند به هرنقطه دنيا كه مى خواهند ســفر كنند ولى به آنها اكيدا 
سفارش شــده كه حق تمرين ندارند. درهاى محل تمرين سيتى تا روز 
چهارشنبه قفل خواهند بود و بازيكنان حتى درصورت تمايل هم اجازه 
تمرين كردن نخواهند داشت. مربى سابق بارسلونا و بايرن مونيخ در اين 
مورد به خبرنگاران گفت: بله درهاى CFA بسته هستند. بازيكنان هرجا 
كه مى خواهند و هركارى كه دوست دارند، مى توانند انجام دهند. آنها 
بايد فوتبال را فراموش كنند و با خانواده و دوستان خود وقت بگذرانند. 
ظهر چهارشنبه دوباره همه سر تمرين حاضر خواهيم شد. ما سه جلسه 
تمرينى پيش از ديدار با لسترســيتى و بازل خواهيم داشــت. اما همه 
بازيكنان و كادرفنى، پزشــكى و فيزيوتراپ هاى تيــم دراين مقطع به 
اســتراحت نياز دارند. ما دوره سختى را در زمســتان سپرى كرده ايم و 
حاال فرصتى سه، چهار روزه داريم كه مى خواهيم از آن براى استراحت 

وتعطيالت استفاده كنيم.  

 بعد از تساوى مقابل برنلى

استراحت اجبارى گوارديوال براى 
بازيكنان سيتى!  در پى از دســت دادن دو امتياز ديگر 

مقابل لوانته، رئال مادريد در يك قدمى بيشترين فاصله 
امتيازى با بارسلونا در تاريخ رقابتهاى الليگا قرار گرفت. 
درصورت پيروزى بارسا مقابل اسپانيول در دربى كاتالونيا، 
اختالف امتياز دو رقيب در جدول رده بندى رقابت هاى 
 مى رسيد. اتفاقى كه پيش 
از اين هرگز براى كهكشــانى ها رخ نداده بــود. اگرچه 
سفيدپوشان پيشتر ســابقه اين اختالف امتياز با اتلتيكو 
رقيب همشهرى را تجربه كرده بودند. دراين شرايط اين 
رئال مادريد را مى توان بــا قاطعيت به عنوان بدترين تيم 
تاريخ اين رقابت ها، حداقل در قياس با بارسلونا، شناخت. 
چنين چيزى با توجه به اينكه رئــال اخيرا قهرمان جام 
 بهترين فصل تاريخ 
فوتبال خود را ثبت كرده بودند، تقريبا باورنكردنى است. 
اين افت چشمگير تيم زيدان و ستاره هاى او هيچ توجيه 
منطقى ندارد. اينكه بازيكنان رئال با مشــكالت فيزيكى 
روبرو هستند يا انگيزه آنها براى كسب عناوين قهرمانى 
از دست رفته معلوم نيست. حتى اينكه از بين بازيكنان، 
مربى و مديران باشــگاه مقصر اصلى چنين شرايطى چه 
 هفته ديگر تا 

پايان رقابت هاى الليگا باقى مانده و 
با اين اوضاع حتى احتمال حذف شدن 
در مرحلــه يك هشــتم نهايى ليگ 
قهرمانان مقابــل حريفى همچون 
پى اس جى هم بعيد نيســت. دراين 
صورت به طور يقين فلورنتينو پرس 
دست به تحوالت بزرگى در اين تيم 
مى زند كه اخــراج كردن زيدان مى 
تواند اولين اقدام شوكه كننده او براى 
ايجاد تغييرات اساســى در بدترين 

رئال تاريخ باشد.
*رونالدو جايى نمى رود

دراين اوضاع آشفته، موضوع عدم 
تمديد قرارداد كريــس رونالدو با 
اين تيم تقريبا منتفى است. رئال 
هم اكنون ساالنه 21 ميليون يورو 
به مهاجم پرتغالى اش دستمزد 
مى پردازد كه اين رقم با پرداخت 
25پاداش هاى مختلف تا 25پاداش هاى مختلف تا 25 ميليون 
يورو در فصل هم نزديك مى شود. 

اما طبق اخبار منتشر شده ظاهرا مسئوالن تيم 
مادريدى قصد دارند دســتمزد ساالنه رونالدو 
2018را از تابستان 2018را از تابستان 2018 به 30 ميليون يورو 
و معادل دســتمزد نيمار در پارى 
سن ژرمن افزايش دهند. رونالدو 
به مســئوالن باشگاه گفته كه 
صرفنظر از كسب هرنتيجه اى 
در پايان فصل، مى خواهد در 
اين تيم بماند و البته به خوبى 
مى داند كــه االن بهترين 
يــط ممكــن براى  شرا
تغيير قــرارداد فعلى اش 
نيست. اما 9 ميليون يورو 
افزايش دستمزد رونالدو از 
سوى باشــگاه به طور حتم نشان 
دهنده اعتماد فراوانى اســت كه 
رئال به برنــده توپ طالى فرانس 
فوتبــال داشــته و رونالدو بدون 
هيچ مشــكلى قرارداد جديد را 

در تابستان امضا مى كند.  

بدترين رئال تاريخ متعلق به زيدان! 

در مجمعى جنجالى و رقابتى نزديك در 
خراسان رضوى

سرپرست سابق هيئت 
هندبال،رئيس هيئت كاراته شد

سينا حســينى : مجمع جنجالى هيئت كاراته خراسان رضوى ظهر 
روز يكشنبه با حضور رئيس فدراسيون و اعضاى اين مجمع برگزار شد 
و محمد حجتيان با كســب  9 راى از 17 راى ماخوذه به عنوان رييس 
هيئت كاراته خراسان رضوى جانشين رزم آرا شد . اما پيش از فرايند راى 
گيرى برخى كانديداها به عملكرد رئيس سابق انتقاداتى را وارد دانستند 
اما با ورود مديركل به عنوان نايب رئيس مجمــع و تذكر صادق فرجى 
رئيس فدراسيون كاراته فضاى جلســه مجمع كنترل شد تا تنش ميان 

كانديداهاى هيئت كاراته افزايش نگيرد.
* حجتيان:زنگ تفريح شده ايم

محمد حجتيان، ديگر كانديداى رياست هيئت كاراته خراسان رضوى 
اظهار كرد: بيش از 35 ســال حضور مســتمر در كاراته داشــته ام و از 
خانواده اى اهل ورزش و فعال در كاراته به صحنه آمدم. از ســال 67 به 
عضويت تيم ملى جوانان درآمدم و تا ســال 1382، عضو ثابت تيم ملى 

كاراته ايران بودم. تا به حال سرپرست هيئت هندبال نيز بوده ام.
وى افزود: كاراته استان نياز مبرمى به پوســت اندازى دارد، بايد مربيان 
كاراته استان آموزش يكدست داشته باشند. از تيم هاى پايه استان حمايت 
ويژه اى بايد صورت گيرد. همچنين در ليگ هاى معتبر نيز قطعا شركت 
خواهيم كرد ، اگرچه امروز به زنگ تفريح تيم هاى نه چندان معتبر تبديل 

شده ايم كه بايد احيا شويم.
*رزم آرا: هيئت را پلمب شده  تحويل گرفتم

پس از حجتيان، نوبت به سعيد رزم آرا رسيد تا از دوران حضورش بر مسند 
كاراته استان دفاع كند و به بيان برنامه هاى آتى خود بپردازد.  رزم آرا با 
اشاره به دوره اى كه مسئوليت اين هيئت را برعهده گرفت، گفت: هيئت 
را در سال 86 به صورت پلمب شده تحويل گرفتيم. موفقيت اين دهه براى 
كاراته تنها با همدلى به دست آمد. 4 سال قبل قول دادم كه كاراته كاهاى 
خراسانى به تيم ملى برســند كه اين مهم رقم خورد.در نيشابور پايگاه 

قهرمانى ايجاد شده و در شهرستان هاى مختلف فعاليت آغاز شده است.

رئيس فدراسيون در گفت و گو با قدس :
كاراته در آسيا آبرو دارى مى كند

ورزش : رئيس فدراسيون كاراته در پايان اين نشست در پاسخ به سوال 
قدس درباره مشــكالت كمبود بودجه در آســتانه برگزارى بازى هاى 
آســيايى اندونزى گفت:« هميشه مشــكالت بودجه فدراسيون را آزار 
داده است اما اين موضوع تنها به كاراته باز نمى گردد خوشبختانه وزير 
ورزش و مسئوالن كميته ملى المپيك وعده داده اند كه هر چه سريعتر 
مشكالت مالى برطرف شــود تا بتوانيم با امكانات و بودجه مناسبى تيم 
را راهى مسابقات آسيايى كنيم.» وى در ادامه در خصوص شانس مدال 
آورى كاراته در بازى هاى آسيايى توضيح داد:« كاراته هميشه براى ورزش 
ايران در بازى هاى بين المللى به ويژه بازى هاى آسيايى آبرودارى كرده 

است و قطعا از اين پس نيز همين روند تكرار خواهد شد .» 

پايان رقابت آسيايى تهران با نايب قهرمانى ايران
  هشتمين دوره رقابت هاى دووميدانى داخل سالن آسيا 
با قهرمانى قزاقستان و نايب قهرمانى ايران خاتمه يافت.   
در اين دوره از رقابت ها تيم قزاقســتان با كسب هفت 
طال، چهار نقره و يك برنز به مقام قهرمانى رسيد، تيم 
ايران با 5 طال، 9 نقره و 10 برنز نايب قهرمان شد و قطر 
با 4 طال، 3 نقره و 2 برنز در رده سوم ايستاد. در اين دوره 
13 كشور موفق به كسب مدال شدند. همچنين 8 كشور 
حداقل يك نماينده روى سكوى قهرمانى داشتند. مدال 
آوران ايران در پايان رقابــت هاى دووميدانى قهرمانى 

داخل سالن آسيا:
*مدال طال:

حسن تفتيان در 60 متر
امير مرادى در 1500 متر

حسين كيهانى در سه هزار متر
على ثمرى در پرتاب وزنه
سپيده توكلى در پنجگانه

*مدال نقره:
پژمان يارولى در دوى 800 متر
محمد بنى آدم در پرش با نيزه

ميالد ميرى در هفتگانه
كيوان قنبرزاده در پرش ارتفاع
سپيده توكلى در پرش ارتفاع

الناز كمپانى 60 متر با مانع
مهسا ميرزاطبيبى پرش با نيزه

مريم نوروزى پرتاب وزنه
تيم 4 در 400 متر امدادى دختران

*مدال برنز:
على محبى در هفتگانه

على فهيمى در دوى 1500 متر
وحيد صديق در پرش سه گام

همايون همتى در سه هزار متر
تيم 4 در 400 متر امدادى مردان

فرزانه فصيحى دوى 60 متر
سارا ندافى 60 متر با مانع
سارا كريمى پرش با نيزه

نيلوفر فشخورانى پرش با نيزه
ثنا دادرس پرتاب وزنه
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با جشنواره

بمبی که نترکید
درباره فیلم »بمب یک عاشقانه« به کارگردانی پیمان معادی

 فرهنــگ و هنــــر/ 
آرش شفـاعی  »بمب یک 
عاشقانه« به کارگردانی پیمان 
معادی از فیلم هایی است که 
در جشنواره امسال مورد توجه 
مخاطبان قرار گرفته اســت. 
بخشی از این استقبال مردمی  

احتماالً به مجموعه عوامل این فیلم برمی گردد، وجود بازیگرانی چون پیمان 
معادی، لیال حاتمی، حبیب رضایی و سیامک انصاری در یک فیلم هرکدام 
به تنهایی می تواند بخشی از مخاطبان را به سمت آن فیلم جذب کند اما این 
تنها دلیل عالقه مردم به فیلم نیست. مردم ما با نوستالوژی های خود همیشه 
سر ذوق آمده اند، بخصوص نوستالوژی دهه شصت برای نسلی که امروز دیگر 
پای به میانسالی گذاشته است. »بمب« به همین نوستالوژی پرداخته است، 
فیلم اما در این کار اغراق می کند چرا که قصد دارد در حجمی  فشرده، همه 
چیزهایی که جالب است و ممکن است نوستالوژی بازها را خوشحال کند، 
به مخاطب نشان دهد برای همین در بخش هایی از داستان، کارگردان همه 
فیلم را معطل می کند تا مثالً دیوارهای شعارنویســی شده را نشان دهد و 
سخنرانی های مدیر مدرســه را. به همین دلیل در فیلم، شاهد استندآپ 
کمدی های سیامک انصاری هستیم که اگرچه باعث خنده حضار می شود، 
روند روایت داســتان را مختل می کند. صحنه هایی که با اغراق همراه اند، 
اغراقی که قرار اســت طنزآفرین باشد اما در همه چیز فیلم خود را منتشر 
کرده اســت، حتی در مشکلی که میان میترا )لیال حاتمی( و ایرج )پیمان 
معادی( ایجاد شــده است، شاهد اغراق هستیم.  چالش اصلی فیلم، رابطه 
ای به بن بســت رسیده میان یک زن و شوهر است، رابطه ای که باالخره با 
همان نسخه ای که زن برای شاگرد خودش می پیچد، حل می شود: سکوت 
نکن و درباره مشکلت حرف بزن! ولی به نظر می رسد این سکوت لجبازانه 
در طول داستان خیلی کش پیدا کرده است و همین باعث شده است فیلم 
در دقایقی طوالنی خسته کننده و کشدار شود.  فیلم با وجود بهره مندی از 
فیلمبردار قهاری چون محمود کالری از ترس گاف هایی که ممکن اســت 
به دلیل شبیه سازی دهه شصت ایجاد شود، اغلب از نماهای بسته استفاده 
می کند، همه چیز فیلم در یکی دو مکان محدود خالصه شده است. فیلم 
صحنه های بیرونی بسیار کمی دارد اما همان صحنه های بیرونی هم تا جایی 
که شده، خالصه و ساندویچی نشان داده می شود. همین فقر در تصویر باعث 
شــده است فیلم، به شدت دیالوگ محور باشد و گره های اصلی آن با گفت 
وگو باز شود و در برخی لحظات، نمایش رادیویی باشد بخصوص با موسیقی 

درخشانی که برای فیلم ساخته شده است.
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 فرهنــگ و هنر/ زهره کهندل   آن روزها، فرهنگ و هنر
تعداد کانال های تلویزیون به انگشتان یک دست 
هم نمی رســید، سرگرمی  بیشتر بچه ها، بازی در 
کوچه های خاکی یا خواندن مجله کیهان بچه ها 
بود.  بچه های آن روزگار، شــاهد اتفاقی از جنس 
انقالب بودند. انقالبی  که در بسیاری از ساحت ها، 
انقــالب ایجاد کرد و یکی از این عرصه ها، ادبیات 

کودک و نوجوان و حوزه شعر بود. 
کمال شــفیعی، شــاعر و 
تأثیر  دربــاره  پژوهشــگر 
انقالب اســالمی  بر ادبیات 
کــودک و نوجــوان بــه 
خبرنگار مــا می گوید: باید 

به این مقوله نگاه جدی داشته باشیم که با اتفاق 
افتادن انقالب اســالمی، ادبیات کودک و نوجوان 
ما کــه دوران نوباوگی خودش را طی می کرد، به 
بلوغ رسید. هم موضوعات بیشتری همچون دفاع، 
حماسه و ایثار برایش فراهم شد و هم اینکه تعداد 
افرادی که به ســمت و سوی ادبیات گرایش پیدا 
کردند و به طور جدی به ادبیات کودک و نوجوان 

پرداختند، بیشتر شدند.
او ادامــه می دهد: انقالب اســالمی  باعث و بانی 
شکل گیری جریان جدی ادبیات کودک و نوجوان 
شد و به شکل فزاینده ای، ادبیات کودک و نوجوان 
رشد کرد. تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی، ادبیات 
کودک و نوجوان، ادبیاتی فانتزی و غیرجدی بود 
اگرچه تالش هایی توسط محمود کیانوش، پروین 
دولت آبادی و ثمین باغچه بان شکل گرفته بود اما 
در آن دوره، مفاهیمــی  که بــرای ادبیات کودک 
و نوجوان به کار برده می شــد، مفاهیمی  بود که 
عمدتاً محصول تفکر و تــالش افرادی بود که در 
خلوت خودشــان، کاری کرده بودنــد و ادبیات 
کودک و نوجوان آنچنان کــه باید، جایش را در 
جامعه باز نکــرده بود. او با بیــان اینکه پیروزی 
انقالب، زمینه ساز رشد و بالندگی ادبیات کودک 
و نوجوان شــد، خاطرنشان می کند: تأثیر انقالب 
اســالمی  و ادبیات کودک و نوجــوان، یک تأثیر 
دوسویه اســت.هم ادبیات کودک و نوجوان باعث 
شد مفاهیمی  ارزشی خلق شود و عرصه ای برای 

بیــان اهداف انقالب به وجــود بیاید و هم اینکه 
انقالب اسالمی  باعث  شد که موضوعات متنوعی 
در دسترس شاعران کودک و نوجوان قرار بگیرد از 
همین روست که انقالب اسالمی  تأثیر شگرفی بر 
ادبیات کودک و نوجوان  گذاشت تا این ادبیات به 

بلوغ و بالندگی برسد.

 نگهداری از آرمان های انقالب
عده ای بر این باورند که با گذشــت چهل سال از 
پیروزی انقالب اسالمی، شاعرانی که باید، در حوزه 
ادبیات کودک و نوجوان تربیت نشده اند. شفیعی با 
رد این موضوع، می گوید: انقالب اسالمی، شاعران 
کودک و نوجوان خوبی را تریبت کرده اســت اما 
کارشــان آنطور که باید در جامعه امروز، بازتاب 
ندارد چــون در دهه شــصت، تلویزیون به یکی 
دو شــبکه محدود بود، چندین  نشریه هم برای 
کودکان و نوجوانان منتشر می شد، به همین دلیل 
آن زمان بیشــتر مطالعه می کردند و ابزارها، خود 

مجالت بود که در دسترس مردم قرار می گرفت. 
او ادامــه می دهــد: امــا در دوره معاصر با هجوم 
شگفت انگیز رسانه ها و تکثر شبکه های اجتماعی، 
هرچقدر هم تعداد شــاعرها بیشتر شده باشد اما 
کمتر دیده می شوند. دلیلش این نیست که تعداد 
شاعران کمتر شده اند بلکه میزان تنوع کاالهای 
فرهنگی بیشتر شــده است و به همان میزان که 
در دهه شصت، شــاعر کودک و نوجوان داشتیم 
که برای انقالب شعر می گفتند، طی دو دهه اخیر، 

چند برابر شاعر تربیت شده اند و تنوع مضامین هم 
بیشتر شده اســت. این شاعر با تأکید بر اهمیت 
فرهنگســازی برای نگهــداری آرمانهای انقالب 
اسالمی، خاطرنشــان می کند: وقتی داریم درباره 
خانــواده حرف می زنیم یعنی خانــواده ای که در 
انقالب وجــود دارد پس این یک موضوع انقالبی 
است. نمی توان شــعارهای یک دوره را داد، چون 
زمان آن شعارها همان دوره بود. مفاهیم انقالبی، 

امروز به روز رسانی شده و ادامه مسیر انقالبند.

 شانه خالی کردن از تعهد
بعد از پیروزی انقالب اســالمی  ادبیات کودک در 
ایران بروز و ظهور خوبی داشــت. البته قبل از آن 
نیز آثار و چهره هایی داشــتیم اما از لحاظ کمیت 
راضی کننده نبــود و از لحاظ کیفیت نیز معدود 
چهره هایــی مثل پروین دولت آبــادی و محمود 
کیانوش در این زمینه کار کردند. حمید هنرجو، 
شاعر، نویســنده و پژوهشــگر ادبیات کودک و 

نوجوان با بیان این مطلب، ادامه می دهد:  بعد از 
انقالب با ظهور محتوایی و افق جدیدی که ما در 
ادبیات کودک شــاهد هستیم، در شعر و داستان 
کودک شــکوفایی و تحول در حوزه محتوا، فرم و 
تکنیک ادبیات کودک شاهدیم که کم کم از نسل 

اول انقالب به نسل های دوم و سوم رسید. 
او با اشــاره به اهمیت و ضرورت تشویق و ترغیب 
برای ناشران و نویسندگان حوزه کودک و نوجوان، 
علت شانه خالی کردن ادبیات کودک و نوجوان از 
تولید آثار متعهد و هدفدار را عدم حمایت متولیان 
امر از این شاعران و نویسندگان می داند و می گوید: 
هروقت در موضوع دین، اخالق، انقالب و مضامین 
ملی، عاشورایی، اعتقادی و مذهبی ما شاهد اوج 
گرفتن آثار سفارشــی هســتیم، شاهد تنزل هم 

هستیم.
هنرجــو می افزاید: در دهه 
اول و دوم انقــالب به این 
آثار  بحث توجه شــد که 
تربیت  در حــوزه  هدفدار 
کودک، دین داری و مسائل 

اجتماعی در ادبیات کودک داشــته باشــیم اما 
دهه های بعد ادبیات کودک مقداری از این تکلیف 
فاصله گرفت و از تعهد شــانه خالی کرد. به باور 
او، یکی از وظایف هنر و ادبیات اســت که با زبان 
نرم و زبــان ادبیات کودکان و نوجوانان مفاهیم و 
موضوعات ارزشی، دینی و انقالبی ما را به مخاطب 

انتقال دهد.
شفیعی اما معتقد است که ادبیات کودک و نوجوان 
یک علم است و این علم باید روزآمد شود، وقتی 
با این نگاه به ادبیات نگاه کنیم، منظور ما ادبیات 
کودک و نوجوان محصول انقالب اسالمی  است نه 
صرفاً تعریف انقالب اسالمی، بنابراین با این نگاه، 
تمام کتابهای کــودک و نوجوان که مجوز وزارت 
ارشاد را گرفته اند، محصول انقالب اسالمی  هستند.

به گفته او، اینکه االن به موضوعات دهه شــصت 
کمتر پرداخته می شود، دلیل نمی شود که ادبیات 
از انقالب دور شده است. اگر هدف ادبیات، رشد و 
ترقی باشد پس مفاهیم همواره ارزشمند و رو به 

تعالی بوده اند.

 فرهنگ و هنر/ صبا کریمی  نشســت فیلم 
»شعله ور« در دومین روز جشنواره کامال تحت تأثیر 
حــرکات عجیب بازیگر زن ایــن فیلم یعنی مژگان 
صابری بود که توجه عکاســان را به خود جلب کرد. 
به نظر می رســید وی از حضور در چنین موقعیتی 
احســاس آرامش ندارد و بازی مداوم با روسری اش 
ســوژه عکاسان شــده بود. البته بنا به گفته برخی 
وی دچار بیماری اوتیسم است. حمید نعمت اهلل در 

نشســت خبری درباره اعتراض سیستانی ها به فیلم 
گفت: وقتی در سیســتان فیلم را می سازیم با همه 
پالن هایی که شکوه و فرهنگ و زیبایی اش را نشان 
می دهد، مشکالت را نیز نشان دادیم و این از حسن 

نیت ما است. 
محمدرضا شفیعی، تهیه کننده فیلم نیز گفت: بخشی 
از فیلم در افتتاحیه جشنواره در سیستان نشان داده 
شــده و یکی از مدیران آنجا هم به نظر جو زده شده 

و گفته بود که فیلم در آنجا نمایش داده نمی شــود، 
ولــی باید ببینند اصالً ما فیلــم را می دهیم یا خیر. 
پیمان معادی نیز در نشســت خبری فیلم »بمب؛ 
یک عاشــقانه« گفت: فیلم قصه عشق است، چیزی 
که در دوران کودکی ما البته فیلم در اکران عمومی با 
تغییراتی همراه خواهد بود. معادی همچنین در پاسخ 
به ســؤالی درباره زیاد بودن شعار مرگ بر آمریکا در 
این فیلم گفت: شــعار مرگ بر آمریکا در این فیلم 

علت خاصی نداشت اما چون داستان مربوط به زمان 
کودکی ماست همه ما به خاطر داریم که هر روز در 
مدرسه ما را سر صف نگه می داشتند و روزمان با این 
شعار آغاز می شد. در واقع ما این میزان از خشونت را 
هر روز تمرین می کردیم و با آن بزرگ شدیم. قصد 
نداشــتم در فیلم خشونت را نشان بدهم. اگر چنین 
قصدی داشتم درباره خشونت امروز فیلم می ساختم 

نه 30 سال قبل. 

گزارش

تهیه کننده »شعله ور«:
مدیران سیستان 
جو زده شده اند

آنچه می خوانید

تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی، 
ادبیات کودک و نوجوان، ادبیاتی 
فانتزی و غیرجدی بود و مفاهیم 
آن محصول تفکر و تالش افرادی 
بود که در خلوت خودشان، کاری 

کرده بودند 

گزارش قدس از اتفاقی که بچه ها را بزرگ کرد

ادبیات کودک و نوجوان با انقالب زنده شد


	9 new
	10
	11
	12 new

