
خط قرمز:  با هوشــيارى 
پليس، كــش رو حرفه اى 
مغازه هــا در شــهر تايباد 

شناسايى و دستگير شد. 
سرهنگ«حسن ناگهانى» 
نتظامــي  ا نــده  فرما
شهرستان تايباد گفت: روز 
گذشــته يكى از تيم هاى 
كالنترى 11 هنگام گشت 
زنى در حوزه اســتحفاظى 

به زنى جوان كه با يك كيسه حاوى لباس سراسيمه 
در تردد بود مظنون و براى بررسى موضوع وارد عمل 
شــدند. وى تصريح كرد: مأموران اين فرماندهى با 

توجه به پاســخ هاى ضد و 
نقيض مظنــون و گزارش 
همزمان سرقت پوشاك از 
مغازه هاى بازار شهروند، او 
را به مقــر انتظامى منتقل 
كردند.ســرهنگ ناگهانى 
عنوان كرد: متهم 29 ساله 
كه اعتياد بــه مواد افيونى 
دارد در بازجوئى هاى اوليه 
منكر هرگونــه جرمى بود 
اما در ادامه تحقيقات در مواجهه با ادله و مستندات 
موجود به سه فقره سرقت از مغازه هاى بازار شهروند 

اعتراف كرد.

خط قرمز: با تالش پليس آگاهي شهرســتان نيشابور 
كيف قاپ حرفه اي دســتگير و به چهار فقره ســرقت 
اعتراف كرد.  سرهنگ حسين بيات مختاري، فرمانده 
انتظامي شهرســتان نيشــابور گفت: در پــى گزارش 
چند فقره ســرقت كيف قاپي از خانم ها توسط جوانى 
موتورســوار در محدوده خيابان 15 خرداد موضوع در 

دستور كار پليس آگاهي اين فرماندهى قرار گرفت.
ســرهنگ بيات مختارى عنوان كرد: تحقيقات در اين 

خصوص ادامه داشــت تا اينكه روز يكشــنبه يكى از 
تيم هاى نامحسوس به راكب يك دستگاه موتورسيكلت 
كه در همان محدوده پرسه مى زد مظنون و قبل از فرار 
او را در يك اقدام ضربتي و غافلگيرانه دســتگير كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور تصريح كرد: متهم 
27 ساله در بازجوئى هاى اوليه منكر هرگونه جرمى بود 
اما در ادامه تحقيقات در مواجهه حضورى با مالباختگان 

به چهار فقره كيف قاپي اعتراف كرد.
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  رياست دوباره خسروى وفا در پارالمپيك
ورزش: محمود خسروى وفا در پانزدهمين مجمع عمومى كميته ملى پارالمپيك تا زمان ابالغ اساسنامه از سوى هيئت دولت 
در سمت رياست كميته ملى پارالمپيك ابقا شد.   مجمع عمومى كميته ملى پارالمپيك   در آكادمى ملى المپيك و پارالمپيك 
با حضور محمدرضا داورزنى، معاون توســعه ورزش قهرمانى و حرفه اى، وزارت ورزش و جوانان ايران، محمد شروين اسبقيان، 

مديركل دفتر امور مشترك فدراسيون ها و فضل اهللا باقرزاده، نايب رئيس كميته ملى المپيك، برگزار شد. 
 در اين مجمع اعضا با ادامه فعاليت اعضاى فعلى هيئت رئيسه و اجرايى موافقت كردند.

 «كيميا» جمعه به شياپچانگ برمى گردد
ورزش: كيميا عليزاده بعد از چند ماه دورى جمعه بر روى شــياپچانگ مى رود.  كيميا عليزاده دارنده مدال برنز 
بازيهاى المپيك ريو 2016 كه به دليل آسيب ديدگى چند ماهى را از دنياى مبارزات دور بود، روز جمعه بر روى 
شياپچانگ مى رود.  عضو تيم لوازم خانگى كن در رقابتهاى ليگ برتر بانوان جام كوثر روز جمعه 20 بهمن ماه بعد 

از ماهها دورى از مبارزه به مصاف رقباى داخلى خود در مسابقات ليگ خواهد رفت.
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خط خبر 

 كشف اجساد 16 مهاجر 
در آب هاى مراكش

گارد  شينهوا: 
ساحلى مراكش 
از كشف اجساد 
16 مهاجــر در 
آب هاى شمالى 
اين كشــور خبر 
داد. بنابــر اعالم 

رسانه هاى محلى، گارد ســاحلى مراكش اجساد 16 
مهاجر را در آب هاى شــمالى اين كشــور در نزديكى 
منطقه مليله پيدا كرده اســت.مليت يكى از قربانيان 
مراكشى اعالم شده  درحاليكه ديگر قربانيان از منطقه 
آفريقاى ســياه بوده اند. در ميان قربانيان سه زن نيز 
بوده اند.نيروهاى يك كشتى اسپانيايى روز شنبه اجساد 
قربانيان را كه روى سطح آب شناور بودند پيدا كرده و 

موضوع را به گارد ساحلى مراكش اطالع داده اند. 

تيراندازى در مكزيك 20 كشته و 
مجروح برجا گذاشت

فاكس نيوز: پليس مكزيك با بيان اينكه اين تيراندازى 
در شــمال اين كشــور اتفاق افتاد، اعالم كرد: در اين 

حادثه شش تن كشته و 14 تن ديگر مجروح شدند.
بنابر اعالم پليس مكزيك چندين فرد مسلح نقاب دار 
اقدام به تيراندازى كردند كه چهار تن از قربانيان در دم 
جان باختند و دو تن ديگر پس از انتقال به بيمارستان 
فوت جان خود را از دست دادند. همچنين دو كودك در 

ميان مجروحان اين حادثه بوده اند. 

افزايش مجروحان برخورد قطار 
در آمريكا به 116 تن

ايرنا :  شمار مجروحان حادثه برخورد دو قطار در ايالت 
كاروليناى جنوبى كه اواخر روزيكشــنبه روى داد، به 
116 نفر رسيد، اين درحالى اســت كه اين حادثه دو 
كشته داشت.سى ان ان روز قبل در خبرى شمار كشته 
شدگان را سه نفر اعالم كرد كه درخبرهاى بعدى آنرا 
تصحيح و دو كشته و نزديك به 70 مجروح عنوان كرد.

سى ان ان در گزارش خبرى دوشنبه خود درباره علت وقوع 
اين حادثه افزود: به گفته فرماندار ايالت كاروليناى جنوبى 

قطار مسافربرى در مسيرى اشتباه حركت مى كرد. 

سيل شديد در بوليوى با 6 كشته 
ايرنا: وقوع ســيل گســترده چند روز اخير در برخى 
مناطق بوليوى و آرژانتين موجب مرگ دست كم شش 

نفر و بى خانمان شدن هزاران خانواده شده است.
به گزارش شبكه تله سور، رســانه هاى محلى بوليوى 
گزارش دادند، تاكنون به دليل باران شديد و وقوع سيل 
دست كم شــش نفر در بوليوى جان خود را از دست 
داده اند. يك نفر در رودخانه غرق شد و پنج نفر ديگر نيز 
به دنبال تصادف پس از باران شديد جان خود را در يكى 

از مناطق جنوبى بوليوى از دست دادند.

رئيس پليس پايتخت:
برنامه اى براى دستگيرى دراويش نداريم

خط قرمز: رئيس پليس پايتخت با بيان اينكه هيچ برنامه اى براى برخورد 
با دراويش در تهران نداشــته و نداريم، گفت: اخبــار و اطالعات مبنى بر 

دستگيرى يا برخورد با دراويش كامال دروغ است.
سردار حسين رحيمى در حاشيه بازديد رئيس پليس مسكو از پليس فاتب 
در جمع خبرنگاران گفت: اخبار و اطالعات مبنى بر دستگيرى يا برخورد با 

دراويش كامال دروغ است و رسانه هاى معاند به اين مسائل دامن مى زنند.
وى گفت: نه پليس و نه دادستانى هيچ برنامه اى براى برخورد با دراويش 
در تهران نداشته و نخواهند داشت. وى با اشاره به اخبارى مبنى بر برخورد 
با دراويش گفت: اين برخورد نيز ناشــى از دروغ پراكنى رسانه هاى معاند 
بود و يكسرى اقدامات هم از سوى برخى افراد كه از رافت و رحمت پليس 

سوءاستفاده كردند، صورت گرفته بود.

مرگ مشكوك پيرمرد ثروتمند پاى زن دوم را 
به دادگاه باز كرد

فارس: زنى جوان از دو فرزند زن اول شوهرش به اتهام دست داشتن آن ها 
در مرگ متوفى شكايت كرده و مدعى شــد دو پسر متوفى شوهرش را به 
خارج برده اند تا درمانش كنند اما ديگر نه جســدش را بازگردانده اند و نه 

اثرى از او را.
روز 12 آذر ماه بود كه دو پسر جوان پدرشــان را به بهانه معالجه از كشور 
خارج كردند و به انگلستان بردند اما اين تنها ادعاى آن ها بود و بعد از طرح 
شكايت خانمى جوان در زمينه فقدان شوهرش پرونده اى جنايى مربوط به 
اين موضوع در دادسراى جنايى تهران تشكيل شد. وكيل شاكى با حضور 
در نزد بازپرس ويژه قتل تهران گفت: موكل من كه خانمى 36 ساله است 
با پدر مظنونين اين پرونده از سال 78 ازدواج كرده و حاال با مراجعه به من 

براى طرح شكايت آمده است.
اين وكيل در ادامه توضيح داد: موكلم از همسرش سه فرزند صغير داشته و 
دو فرزند زن اول مرحوم به بهانه درمان او را مدتى در خانه شان نگه داشته اند 
و حتى از او اسنادى مربوط به وكالت كارى نيز دريافت كرده اند در حاليكه 
شوهر موكلم كه 79 سال سن داشته است در آن موقع به شدت بيمار بوده 

و درگير معالجه بيمارى سرطان كبدش بوده است.
وى مدعى شــد دو فرزند كبير متوفى او را مدتى در خانه خود نگهدارى 
مى كردند و مشخص است كه بر اســاس ديده هاى شهود داروهايى نيز به 
متوفى داده اند كه هوش و حواس او را در آخر عمر از بين برده بودند و به اين 
صورت آن دو فرزند كبير متوفى موفق شده اند از او چهار وكالت نامه بگيرند.
همچنين اين دو فرزند كبير كه از زن اول اين پيرمرد 79 ساله هستند از 
موكل من به بهانه اى پاسپورت هاى خودش و فرزندانش را گرفته و عالوه 
بر آن تابلو هاى خطاطى نفيس پيرمرد بيچــاره را كه 200 ميليون تومان 
مى ارزيد نيز به امانت برده و ديگر بازنگردانده اند.اين وكيل گفت: موكل من 
از پيرمرد سه فرزند دارد در حاليكه معلوم نيست بعد از اينكه پيرمرد ناپديد 
شده چه باليى سر آن ها خواهد آمد و با توجه به اينكه پسران مرحوم چهار 
وكالت نامه كارى از او دارند كه به نظر مى رسد با اين اوصاف آن ها دار و ندار 

پير مرد را به اسم خود كرده باشند. 
اين وكيل در ادامه در زمينه مشكوك بودن ماجراى مرگ پيرمرد نيز اضافه 
كرد: براســاس گواهى ثبت احوال و وزارت امور خارجه ايران پيرمرد 79 
ساله فوت كرده اما نه اثرى از جسدش بوده و نه مشخص است او را كجا به 
خاك سپرده اند كه دو فرزند كبير متوفى نيز از پيرمرد بيچاره سوءاستفاده 
كرده اند و هيــچ جزئياتى از مرگ و نحوه به خاك ســپارى متوفى اعالم 
نمى كنند. اين موضوع به شدت مشكوك است و تقاضا داريم براى احقاق 
حق موكل و مشخص شدن سرنوشــت پيرمرد بيچاره دستورات الزم را 

مبذول فرماييد.

خط بين الملل 

 با هوشــيارى 
پليس، كــش رو حرفه اى 
مغازه هــا در شــهر تايباد 

سرهنگ«حسن ناگهانى» 
نتظامــي  ا نــده  فرما
شهرستان تايباد گفت: روز 
گذشــته يكى از تيم هاى 
 هنگام گشت 

گارد 
ساحلى مراكش 
از كشف اجساد 
 مهاجــر در 
آب هاى شمالى 
اين كشــور خبر 
داد. بنابــر اعالم 

خط قرمز- ليال طاهرى: در پى تماس هاى متعدد شهروندان 
با فوريت هاى پليســى110 «گل آقا» كه بــه صورت تلفنى 
ســفارش كاال مى داد و كاال را در محل قرار سرقت مى كرد، 
دستگير شــد. به گزارش خبرنگار ما، دو ماه پيش برخى از 
شهروندان در تماس با مركز فوريت هاى پليسى 110 اعالم 
كردند كه فردى با فروشگاه آنان تماس گرفته و سفارش خريد 
لوازم خانگى را داده و درخواست كرده كه اين لوازم به آدرسش 
ارسال و در همان محل نسبت به تسويه حساب اقدام شود، اما 
در آن محل مورد سرقت از سوى سارقان قرارگرفته و سفارش 
دهنده نيز ناپديد شده اســت كه بالفاصله تيمى از مأموران 
كالنترى112 ابوسعيد رسيدگى به موضوع را در دستوركار 
خود قرار دادند. در تحقيقات مأموران مشخص شد كه تمامى 
مالباختگان به شيوه هاى مشابه مورد سرقت قرار گرفته بودند. 
آن ها در اين باره به مأموران پليس گفتند كه سارقان از طريق 
تماس تلفنى با فروشگاه هايشان و ثبت سفارش خريد اجناس 
مختلف همچون كولر گازى، جاروبرقى، لوازم خودرو و...، از 
آنان مى خواستند كه اجناس را به وسيله آژانس يا وانت بار به 

آدرس ارائه شده بفرستند.
ســارقان محل ارجاع كاال را درمحل هاى شــلوغ، پرتردد و 
پرترافيك انتخــاب مى كردند تا امكان پــارك كردن براى 
رانندگان خودروهاى حامل اجناس وجود نداشته باشد و آن ها 

بتوانند با همين بهانه نقشه خود را اجرايى كنند.
يكى از مالباختگان در اين باره به مأموران پليس گفت: راننده 
باتوجه به نبود جاى پارك به ناچار با فرد سفارش دهنده كاال 
تماس گرفته و اعالم كرده بود كــه در موقعيت حضور دارد 
اما جاى پارك نيست كه در واكنش به اين اظهارات متهم از 
او خواســته بود كه خودرو را پايين تر از محل پارك كرده و با 
فاكتورها براى پرداخت هزينه مراجعه كند كه با ترك خودرو و 
رفتن راننده به محل براى تحويل فاكتور به خريدار، همدستان 
متهم ســريعا به محل پارك خودرو رفته و با سوء استفاده از 
غفلت رانندگان اقالم سفارش داده شده را ربوده و با وسيله اى 

ديگر به سرعت از محل متوارى شدند.

مأموران پليس در ادامه اقدامات خود با بررسى شيوه و شگرد 
سارقان و ساعات سرقت ها و رصد اطالعاتى منطقه، سرانجام 
با وانت بارى كه يكى از سفارش ها را حمل كرده بود، روبه رو 
شدند و آن را تحت نظر قرار دادند، همه چيز مانند ماجرايى 
پيش رفت كه مالباختگان ديگر شــرح داده بودند و همين 

موضوع شك مأموران را افزايش داد.
 با مراجعه وانت بار با بار لوازم خودرو، راننده خودرو با سفارش 
دهنده تماس گرفته و خودرو را در گوشه اى پرت مقابل يك 
مركز درمانى رها كرد، پس از آن متهم اصلى به محل پارك 
خودرو رفته و در حال سرقت بار خودرو بود كه سريعا توسط 
عوامل كالنترى دستگير و همراه با شاكى به كالنترى انتقال 
داده شــد. متهم كه «گل آقا» نام داشــت، تحت بازجويى 
قرار گرفته و با اســتفاده از بازجويى فنى و روشهاى پليسى 
به چندين مورد ســرقت به همين روش اعتــراف و دو نفر از 
همدســتان خود را نيز معرفى كرد و اقدامــات قانونى براى 
شناسايى و دستگيرى آنان در دستور كار قرار گرفت.سرهنگ 
صادق ضرونى رئيس كالنترى 112 ابوسعيد با اشاره به اين 
مطلب گفت: هشت تن از شــكات در همان لحظات ابتدايى 
دستگيرى متهم شناسايى و براى اعالم شكايت به كالنترى 
مراجعه كردند و پرونده متهم نيز براى سير مراحل قانونى به 

دادسراى ناحيه 11 ارسال شد.

شگرد عجيب «گل آقا» براى سرقت لوازم خانگى

مدافع پرسپوليس در گفت و گو با قدس

خليل زاده: حاضرم  ازكى روش 
چندبار  عذرخواهى  كنم

 ناكامى 558 دقيقه اى مهاجمى كه قرار بود آقاى گل شود

پديده چوب بى آزارى قاضى را مى خورد 

كيميا عليزاده بعد از چند ماه دورى جمعه بر روى شــياپچانگ مى رود.  كيميا عليزاده دارنده مدال برنز 
 كه به دليل آسيب ديدگى چند ماهى را از دنياى مبارزات دور بود، روز جمعه بر روى 
 بهمن ماه بعد 

  رياست دوباره خسروى وفا در پارالمپيك
 محمود خسروى وفا در پانزدهمين مجمع عمومى كميته ملى پارالمپيك تا زمان ابالغ اساسنامه از سوى هيئت دولت 
در سمت رياست كميته ملى پارالمپيك ابقا شد.   مجمع عمومى كميته ملى پارالمپيك   در آكادمى ملى المپيك و پارالمپيك 
با حضور محمدرضا داورزنى، معاون توســعه ورزش قهرمانى و حرفه اى، وزارت ورزش و جوانان ايران، محمد شروين اسبقيان، 

پايان كش روزنى هاى زنى معتاد درتايباد

كيف قاپ موتورسوار نيشابور متوقف شد 

جان باختن 2 زن در آتش سوزى 
هتل زائران ايرانى عتبات 

خط قرمز: آقايى، سرپرست دفتر برنامه ريزى و نظارت بر امور 
عتبات عاليات سازمان حج و زيارت درباره جزييات حادثه آتش 
ســوزى در هتل نجف اظهار كرد: در آتش سوزى هتل زائران 
ايرانى در نجف 2 نفر جان خود را از دست داده و يك نفر مصدوم 
شد.  وى ادامه داد: در حادثه آتش سوزى هتل ايرانيان در نجف 
اشرف، 2 خانم به دليل خفگى ناشى از دود گرفتگى فوت كردند 
و يك خانم ديگر نيز در حال حاضر در بيمارستان بسترى است.
آقايى توضيح داد: زائران اين كاروان مربوط به استان مركزى 
هستند. اين زائران تحت پوشــش كاروان هاى عتبات عاليات 
سازمان حج و زيارت نبودند و در قالب كاروان آزاد به نجف اشرف 
سفر كرده بودند. وى اظهار كرد: آتش سوزى در اثر آتش گرفتن 
پرده اى كه جنب بخارى يكى از اتاق هاى طبقه سوم هتلى در 

خيابان مدينه نجف اشرف قرار داشته، به وقوع پيوسته است.
همچنين، براساس اعالم حج و زيارت استان مركزى 2 زائر كشته 
شده در حادثه حريق هتلى در نجف از اهالى شهرستان شازند 
بوده اند. به گفته پويان فر، مسئول روابط عمومى حج و زيارت 
استان، اين حادثه در هتل ناصر در شارع المدينه نجف اشرف 
كه محل اسكان تعدادى از زائرين ايرانى بود، رخ داده است. وى 
افزود: در اين حادثه 2 نفر از زائرين به نام هاى طاهره عاليخانى و 
گوهره احمدى فوت كرده و مصدومين اين حادثه از بيمارستان 
مرخص شده اند. اين زائرين از طريق كاروانهاى خارج از پوشش 
سازمان حج وزيارت به عراق اعزام شده اند. اين كاروان به صورت 
غير رسمى از طريق يكى از هيئت هاى استان مركزى به صورت 
گروهى و در قالب بسته هاى ارزان قيمت اعزام شده بودند. اين 
حادثه همچنين چند مصدوم داشــت كه به بيمارستان شهيد 

حكيم اعزام و همگى بطور سرپايى مداوا و مرخص شدند. 



 فوتبال  حميــد رضا عرب   
شــجاع خليل زاده درپرســپوليس 
صاحب ركوردى درخشــان اســت. 
او بعد ازعلــى عليپور با احتســاب 
بازى هايى كه پرســپوليس درليگ 
قهرمانان گذشته برگزار كرده، با 6گل 
بهترين محسوب مى شود. خليل زاده 
قصد دارد تا پايــان ليگ اين ركورد 
را ارتقاء دهد تا شــايد روزنه هاى 
بازگشتش به تيم ملى هم باز شود. 
مدافع ميانى سرخ ها عميقا دوست 
دارد دوباره كــى روش او را به تيم 
ملى فرابخواند. آيــا آرزوهاى اين 
مدافع پرنشــاط و با انگيزه برآورده 
خواهد شد؟ شجاع را دربازى هاى آتى 

بازهم به نظاره مى نشينيم...
*تويكى ازمدافعان گلزن پرسپوليس 
هستى كه آماربيشترين گل زده بعد 
ازعليپوررا هــم دارى. پيش ترها تو را 
دائم در خط دفاع مى ديديم و تمركزت 

روى كارهاى دفاعى بود.
بله، چــون درتيم هاى قبلى بــه من آزادى 
عمل داده نمى شــد اما وقتى به پرسپوليس 
آمدم كم كــم فهميدم كه آقاى برانكو شــرح 
وظايف تــازه اى براى من تعريف كرده اســت. 
دريكى ازتمرين هاى ابتدايى بود كه به من گفت 
دوست ندارم استعدادت در دفاع خالصه شود. مى 
خواهم جلو بروى ومثل يــك مهاجم گل بزنى. من 
وقتى اين حرف ها را شــنيدم اعتماد بــه نفس پيدا 
كردم و هميشه ســعى ام بر اين بود كه گل بزنم. فكر 

مى كنم تا حاال موفق بودم. 
*گل زيبايى وارد دروازه تيم ســابقت 

كردى.
فقط مى توانم خدا را شكر كنم. اميدوارم 

اين گلزنى ها ادامه داشته باشد.

*كار كردن با برانكو چه تفاوت هايى با گذشته دارد.
سوال خوبى بود. دوســت دارم از برانكو تعريف كنم چون واقعا 
او تعريفى اســت. برانكو يك مربى فوق العاده اســت و باعث 
خوشــحالى من اســت كه در دوران بازيگرى ام چنين تجربه 
اى را پشت ســرمى گذارم. برانكو مربى بزرگى است كه خوب 
مى داند با هر بازيكنى چه طور ارتباط برقراركند. برانكو به واقع 
كارش را خوب بلد و خيلى خوشحالم كه دارم با او كار مى كنم. 
ايشان واقعا به پرسپوليس خدمت كرده و چيزهاى زيادى از او 
ياد گرفته ام. كالم را خالصه كنم؛ برانكو براى پرسپوليس يك 
موهبت و يك نعمت بزرگ محســوب مى شود كه بايد قدرش 

را بدانيم.
*اين قهرمانى زودهنگامى كه مى گويند پرسپوليس به 
دست مى آورد آيا شدنى است و شما هم به آن اعتقاد 

داريد؟
قطعا به آن اعتقاد داريم و به دنبال قهرمانى قبل از پايان سال 
هستيم. دوست داريم جام قهرمانى را سرسفره هفت سين ببريم. 
البته اين چيزى نيســت كه برانكو به آن مستقيم اشاره كرده 
باشد. ايشان يك حرف مهمى به ما زده كه من هم آن را تكرارمى 
كنم. حرف مهم برانكو اين اســت كه بازى به بازى جلو برويم. 
من هم مى گويم بازى به بازى تا ببينيــم خدا چه مى خواهد. 
اما خيلى خوب مى شود كه قبل ازپايان سال كاررا تمام كنيم. 

اميدوارم اين اتفاق رخ دهد.
*تيم ملى درخط دفاع بازيكنــان تخصصى كم دارد. 
توهنوز هم به دعوت اميدوارى يا بــه كلى قطع اميد 

كرده اى؟
ببينيد من يك بارحرف هايى درباره كى روش زدم كه واقعاً 
پشــيمانم. مى خواهم همين جا از او عذرخواهى كنم. حتى 
اگر الزم باشد چند بارعذرخواهى مى كنم. كى روش مربى 
بزرگى اســت ومن هم خيلى دوست دارم دوباره به تيم ملى 
دعوت شــوم. اميدوارم او عذرخواهى من را بپذيرد ومن به 
تيم ملى دعوت شوم. دوست دارم با تيم ملى به جام جهانى 

بروم. 
*كى روش اصوال مربى منضبطى است اما قطعا حرف تو 

به گوشش مى رسد.
اميدوارم. من ازصميم قلب دوست دارم به تيم ملى برگردم.

حميد رضا خداشناس: آخرين ديدار گروه C جام ملت هاى فوتسال آسيا در حالى عصر امروز بين 
ايران و عراق برگزار مى شود كه هر دو تيم با توجه به پيروزى در ديدارهاى پيشين خود جواز صعود 
به مرحله يك چهارم نهايى را گرفته اند و اين بازى مشــخص كننده صدرنشين اين گروه خواهد 
بود. هرچند كه با شناختى كه از تيم ملى داريم و همچنين پيروزى هاى پر گل در دو ديدار نخست 
آن، به راحتى از عراق هم عبور خواهد كرد ولى آنچه صدرنشينى را دلچسب نمى كند احتمال قوى 
رويارويى ملى پوشان كشورمان در مرحله بعد با تايلند است كه در اين چند ساله چه در رده ملى و 
چه باشگاهى به نوعى گربه سياه فوتسال ايران بوده است. با نگاهى به گروه D اين رقابت ها متوجه 
مى شويم قرقيزستان و لبنان با چهار امتياز و تايلند با سه امتياز هنوز شانس صعود به مرحله بعد 
را دارند و تكليف گروه D  در روز آخر مشخص خواهد شد. تايلند بايد در آخرين بازى خود امروز با 

لبنان بازى كند كه در صورت پيروزى برابر اين تيم و همچنين پيروزى قرقيزستان برابر اردن كه 
حتمى نيز به نظر مى رسد تيم هاى قرقيزستان و تايلند از اين گروه صعود مى كنند كه با توجه به 
صدرنشينى احتمالى تيم ملى كشورمان ، تقابل ايران و تايلند در يك چهارم نهايى قوت خواهد 
گرفت. هر چند ممكن است تايلند با يك تساوى برابر لبنان تيم ناكام اين دوره از رقابت ها عنوان 

بگيرد و خداحافظى زودهنگام با جام ملت ها داشته باشد.

انتقاد ناظم الشريعه از امكانات ميزبان جام ملت ها
سرمربى تيم ملى فوتسال گفت: زمين لرزه در يكى از شهرهاى نزديك محل اسكان تيم ملى رخ داد كه خدا را 
شكر مشكلى براى بازيكنان تيم ملى به وجود نيامده است البته زلزله به يكباره جان  آدم را مى گيرد اما غذاى 

بى كيفيت ذره ذره آدم را با زجر مى كشد.

فدراسيون واليبال به هوش باشد
 شائبه شرط    بندى در ليگ برتر واليبال!

ميزان: شايعاتى در خصوص شــرط بندى برخى بازيكنان ليگ برتر واليبال 
شنيده مى شود.

هفته پايانى ليگ برتر واليبال با شــائبه هايى همراه بود. شــائبه هايى كه در 
خصوص شرط بندى در برخى مسابقات بود هر چند تاكنون سند يا مدركى 

پيرامون آن منتشر نشده است.
محمد وكيلى، سرمربى تيم واليبال شمس در خصوص اين موضوع اظهار 
داشــت: وقتى تيم خاتم با بازيكنان ناكارآمد و جــوان مقابل هاوش قرار 
مى گيرد مشخص است كه اهميتى به اين مســئله كه نتيجه اين مسابقه 
براى ساير تيم ها مهم است نمى دهد. تيم رعد هم بهترين بازى فصل خود 
را مقابل ما انجام داد تا جلوى صعود ما گرفته شــود. البته اين موضوع به 

تنهايى ايرادى ندارد.
وى ادامه داد: شنيده ام كه االن يكسرى از بازيكنان يا افرادى كه در تيم هاى 
باشگاهى شان به حق و حقوق خود نرســيده اند در سايت هاى شرط بندى، 

ثبت نام كرده اند. البته نمى دانم اين مسئله تا چه اندازه واقعيت دارد.
سرمربى تيم شمس در خصوص اين كه اطالعاتى كه مربوط به شرط بندى را 
چه كسى به او داده، گفت: صحبت هاى زيادى در خصوص شرط بندى وجود 
دارد البته از خدا مى خواهم كه اين موضوع واقعيت نداشــته باشــد. به نظر 
مى رسد فدراسيون واليبال به جاى تكذيب اخبار صحيح مانند انتشار فهرست 
40 نفره براى دريافت رواديد آمريكا، بايد بيشتر از هر زمان ديگرى به بررسى 

شائبه شرط بندى در ليگ برتر واليبال بپردازد.

فسخ قرارداد مكانى با صنعت نفت
ورزش: سوشا مكانى كه با دو اشتباه در بازى با صنعت نفت آبادان در 
نيمه نهايى جام حذفى منجر به حذف اين تيم از اين رقابت ها شــد، 
در بازى قبلى زرد پوشــان برابر فوالد نيمكت نشــين بود.ظاهرا اين 
نيمكت نشينى به مذاق دروازه بان پيشين پرسپوليس خوش نيامد. 
شنيده مى شــود اين اختالف موجب شــد تا مكانى قراردادش را با 

صنعت نفت فسخ كند.

خبر

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

چهارشنبه 18 بهمن  هفته 23 ليگ برتر ايران
 تراكتورسازى - گسترش فوالد

 ساعت: 14:15 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 18 بهمن  هفته 23 ليگ برتر ايران
 صنعت نفت آبادان - پرسپوليس
 ساعت: 17:00 زنده از شبكه سه

چهارشنبه 18 بهمن  جام حذفى اسپانيا
 سويا - لگانس

 ساعت: 23:59 زنده از شبكه ورزش

اسپانيا - الليگا
 ختافه 0 - 0 لگانس

 اسپانيول 1  - 1 بارسلونا
 خيرونا 2 - 0 بيلبائو

 اتلتيكومادريد 1 - 0 والنسيا
ايتاليا - سرى آ

 هالس ورونا 0 - 1 آاس رم
 يوونتوس  7 - 0 ساسولو

 كاليارى 2 - 0 اسپال
 آتاالنتا 1 - 0 كيه وو

 بولونيا 1 - 2 فيورنتينا
 اودينزه 1 - 1 آث ميالن

 بنونتو 0 - 2 ناپولى
آلمان - بوندسليگا

 آگزبورگ 3 - 0 فرانكفورت
 هامبورگ 1 -  1 هانوفر

ميز نتايج
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ورزشـــى

سينا حسينى : درخشش مهاجم اصفهانى تيم فوتبال پديده 
در نيم فصل نخســت رقابت هاى ليگ برتر ايــن اميد را براى 
اهالى فوتبال به وجود آورد كه وى مى تواند به همان ميزان كه 
در فصل شانزدهم در تركيب تيم دايى درخشيده بود، دوباره 
به يك ســتاره تمام عيار براى پديده ظاهر شود. عطش گلزنى 
محمد قاضى حتى به كام ساير مربيان ليگ برترى هم شيرين 
آمد تا حدى كه اســتقاللى ها براى خريد مهاجم اسبق خود 
مذاكراتى را با مدير برنامه اين بازيكن به عمل آوردند تا شايد 
او را از پديــده بگيرند تا خط حمله خود را به واســطه يكى از 
دو گلزن برتر ليگ برتر در نيــم فصل اول ليگ هفدهم تقويت 
كنند. اما قاضى نتوانســت جــواز خروج از پديــده را بگيرد و 

مجبور شد كه در اين تيم مشهدى باقى بماند.
اما اگر مهاجرى و كريمويى خبر داشــتند محمد قاضى در نيم 
فصل دوم با چنين افولى رو به رو خواهد شــد قطعا با فروش اين 
بازيكن به استقالل حداقل درآمدزايى مى كردند اما آنها به خيال 
اين كه قاضى همانند نيم فصل اول به خوبى مى تواند در گلزنى 
موفق عمل كند روى او قمار كردند تا حاال با يك تراژدى تلخ رو 

به رو شوند.
محمد قاضى همانطور كه انتظار مى رفت پس از آنكه نتوانست به 
تيم استقالل اضافه شود، انگيزه هاى خود را از دست داد و حاال روز 
به روز از دوران آمادگى خود دور مى شود تا به عنوان يك مهاجم 
سنگين وزن و بى تحرك شناخته شــود. ناكامى 558 دقيقه اى 

او در گلزنى نشان مى دهد چرا تيم محمدرضا مهاجرى با مشكل 
مواجه شــده اســت. آخرين بارى كه محمد قاضى براى تيمش 
گلزنى كرد به هفته نخست دور برگشت مسابقات ليگ برمى گردد، 
جايى كه محمد قاضى در دقيقــه 72 دروازه نيازمند را باز كرد تا 

آخرين گلش براى پديده را به ثمر برساند.
قاضى در 6 بازى اخير تيمش نه تنها گلزنى نكرده است بلكه هيچ 
نشانى از مهاجم آماده نيم فصل اول نيز نداشته است تا اين پرسش 
به وجود بيايد كه اين ناكامى به عدم پيوســتن وى به استقالل 
ارتباط دارد يا ....؟ محمد قاضــى كه روزهاى زيادى در نيم فصل 
نخست در صدر جدول گلزنان ليگ برتر قرار داشت، حاال به رده 
سوم جدول رده بندى سقوط كرده است تا اميد دستيابى به آقاى 

گلى رقابت هاى ليگ برتر را نيز به كلى از دست بدهد. 
محمد قاضى را ديگــر نمى توان در رديف مهاجمــان طراز اول 
فوتبال ايــران توصيف كرد. تــداوم روند ناكامى وى در پســت 
تخصصى اش مى تواند تراژدى بزرگى را بــراى او رقم بزند.البته 
ممكن است قاضى نجف آبادى و مدير برنامه او همچنان اعتقاد 
داشته باشند كه اين بازيكن 33 ساله توانمندى درخشش دوباره 
در ليگ برتر را دارد اما بدون ترديد با بررســى رقباى اين بازيكن 
مى توان به اين باور رسيد كه قاضى حاال حاالها زير سايه مردانى 
چون عليپور و تبريزى قرار خواهد داشت چون او گلزنى را فراموش 
كرده و تنها اين روزها به فرياد كشــيدن بر سر هم تيم هاى خود 

عادت كرده است!

 ناكامى 558 دقيقه اى مهاجمى كه قرار بود آقاى گل شود
پديده چوب بى آزارى قاضى را مى خورد 

حميــد رضا عرب فوتبال
شــجاع خليل زاده درپرســپوليس 
صاحب ركوردى درخشــان اســت. 
او بعد ازعلــى عليپور با احتســاب 
بازى هايى كه پرســپوليس درليگ 
6قهرمانان گذشته برگزار كرده، با 6قهرمانان گذشته برگزار كرده، با 6گل 
بهترين محسوب مى شود. خليل زاده 
قصد دارد تا پايــان ليگ اين ركورد 
را ارتقاء دهد تا شــايد روزنه هاى 
بازگشتش به تيم ملى هم باز شود. 
مدافع ميانى سرخ ها عميقا دوست 
دارد دوباره كــى روش او را به تيم 
ملى فرابخواند. آيــا آرزوهاى اين 
مدافع پرنشــاط و با انگيزه برآورده 
خواهد شد؟ شجاع را دربازى هاى آتى 

بازهم به نظاره مى نشينيم...
*تويكى ازمدافعان گلزن پرسپوليس 
هستى كه آماربيشترين گل زده بعد 
ازعليپوررا هــم دارى. پيش ترها تو را 
دائم در خط دفاع مى ديديم و تمركزت 

روى كارهاى دفاعى بود.
بله، چــون درتيم هاى قبلى بــه من آزادى 
عمل داده نمى شــد اما وقتى به پرسپوليس 
آمدم كم كــم فهميدم كه آقاى برانكو شــرح 
وظايف تــازه اى براى من تعريف كرده اســت. 
دريكى ازتمرين هاى ابتدايى بود كه به من گفت 
دوست ندارم استعدادت در دفاع خالصه شود. مى 
خواهم جلو بروى ومثل يــك مهاجم گل بزنى. من 
وقتى اين حرف ها را شــنيدم اعتماد بــه نفس پيدا 
كردم و هميشه ســعى ام بر اين بود كه گل بزنم. فكر 

مى كنم تا حاال موفق بودم. 
*گل زيبايى وارد دروازه تيم ســابقت 

كردى.
فقط مى توانم خدا را شكر كنم. اميدوارم 

اين گلزنى ها ادامه داشته باشد.

*كار كردن با برانكو چه تفاوت هايى با گذشته دارد.
سوال خوبى بود. دوســت دارم از برانكو تعريف كنم چون واقعا 
او تعريفى اســت. برانكو يك مربى فوق العاده اســت و باعث 
خوشــحالى من اســت كه در دوران بازيگرى ام چنين تجربه 
اى را پشت ســرمى گذارم. برانكو مربى بزرگى است كه خوب 
مى داند با هر بازيكنى چه طور ارتباط برقراركند. برانكو به واقع 
كارش را خوب بلد و خيلى خوشحالم كه دارم با او كار مى كنم. 
ايشان واقعا به پرسپوليس خدمت كرده و چيزهاى زيادى از او 
ياد گرفته ام. كالم را خالصه كنم؛ برانكو براى پرسپوليس يك 
موهبت و يك نعمت بزرگ محســوب مى شود كه بايد قدرش 

را بدانيم.
*اين قهرمانى زودهنگامى كه مى گويند پرسپوليس به 
دست مى آورد آيا شدنى است و شما هم به آن اعتقاد 

داريد؟
قطعا به آن اعتقاد داريم و به دنبال قهرمانى قبل از پايان سال 
هستيم. دوست داريم جام قهرمانى را سرسفره هفت سين ببريم. 
البته اين چيزى نيســت كه برانكو به آن مستقيم اشاره كرده 
باشد. ايشان يك حرف مهمى به ما زده كه من هم آن را تكرارمى 
كنم. حرف مهم برانكو اين اســت كه بازى به بازى جلو برويم. 
من هم مى گويم بازى به بازى تا ببينيــم خدا چه مى خواهد. 
اما خيلى خوب مى شود كه قبل ازپايان سال كاررا تمام كنيم. 

اميدوارم اين اتفاق رخ دهد.
*تيم ملى درخط دفاع بازيكنــان تخصصى كم دارد. 
توهنوز هم به دعوت اميدوارى يا بــه كلى قطع اميد 

كرده اى؟
ببينيد من يك بارحرف هايى درباره كى روش زدم كه واقعاً 
پشــيمانم. مى خواهم همين جا از او عذرخواهى كنم. حتى 
اگر الزم باشد چند بارعذرخواهى مى كنم. كى روش مربى 
بزرگى اســت ومن هم خيلى دوست دارم دوباره به تيم ملى 
دعوت شــوم. اميدوارم او عذرخواهى من را بپذيرد ومن به 
تيم ملى دعوت شوم. دوست دارم با تيم ملى به جام جهانى 

بروم. 
*كى روش اصوال مربى منضبطى است اما قطعا حرف تو 

به گوشش مى رسد.
اميدوارم. من ازصميم قلب دوست دارم به تيم ملى برگردم.

جاويد: انتظار نداشتيم در 
يك چهارم نهايى با تايلند 

بازى كنيم
تسنيم: ملى پــوش فوتسال كشــورمان در خصوص 
مصاف امروز تيم ملى ايران مقابل عراق در آخرين ديدار 
مرحله گروهى جام ملت هاى آسيا گفت: عراق با پيروزى 
در دو بازى اول خود، شايستگى هايش را نشان داد، اما 
مى خواهيم مقابل اين تيــم ثابت كنيم تيم اول گروه و 

صدالبته، تيم نخست آسيا هستيم.
مهدى جاويد درباره احتمال روبه رو شدن ايران و تايلند 
در مرحله يك چهارم نهايى مسابقات فوتسال قهرمانى 
آسيا نيز خاطرنشان كرد: اگر نخواهم كليشه اى صحبت 
كنم، اتتظار نداشتيم حريف مرحله يك چهارم نهايى 
ما تايلند باشد. البته هنوز اين اتفاق قطعى نشده، اما با 
نتايجى كه در گروه D رقم خورد، احتمال دارد كه در 

يك چهارم نهايى با تايلند بازى كنيم.

بويان نايدنوف به استقالل 
پيوست

ورزش: بازيكن بلغارستانى با اســتقالل قراردادش را 
امضا كرد. بويــان نايدنوف، هافبــك تهاجمى مد نظر 
تيم اســتقالل كه به تازگى وارد ايران شده بود، با عقد 
قــراردادى به عضويــت آبى هاى پايتخــت درآمد. او 
تست هاى پزشــكى را با موفقيت پشت سر گذاشت و 
ديروز با اســتقالل قراردادش را امضا كرد. اين بازيكن 
با وجود اين كه بلغارستانى است، در تيم ملى مقدونيه 

بازى كرده  و احتماال دورگه باشد.
او 4 بازى ملى براى تيم ملى مقدونيه داشته و پيشينه 
بازى او نشــان مى دهد كــه اين بازيكــن در برخى از 
تيم هاى اين كشــور مثل «تورنــوو» و «روبوت نيكى 
اسكوپيه» و هم چنين «سموحه» مصر بازى كرده است.

قرارداد اين بازيكن با استقالل يك سال و نيمه است.

امروز؛ مهلت نهايى نمايندگان 
ايران براى اعالم ليست آسيايى

ورزش: هفته آينده رقابت هاى اين فصل ليگ قهرمانان 
آسيا آغاز مى شود و در اين راســتا  امروز آخرين مهلت 
تيم هاى حاضر در ليگ قهرمانان آســيا 2018 اســت 
تا فهرســت نهايى خودشــان را به AFC ارائه بدهند. 
تيم هاى حاضر در ليگ قهرمانان آسيا مثل سال گذشته 
حق دارند چهارلژيونر را در ليست خودشان قرار دهند. 
پرسپوليس، استقالل، تراكتورسازى و ذوب آهن چهار 
نماينده كشورمان در رقابت هاى امسال ليگ قهرمانان 

آسيا هستند.

انتقاد رئيس فدراسيون 
فوتبال از على كريمى

ورزش: مهدى تاج از لحن علــى كريمى در اعتراض 
به دســت اندركاران فوتبال ايران انتقاد كــرد. بعد از 
صحبت هاى تندى كه على كريمى در نشست خبرى بعد 
از ديدار با استقالل خوزستان بر زبان آورد و به انتقاد از 
مهدى تاج و ساير مسئوالن فدراسيون فوتبال پرداخت، 
مهدى تاج پاسخ او را داد. رئيس فدراسيون فوتبال ديروز 
درباره انتقادهاى على كريمى گفت: «به هر جهت ما هم 
انتقادهاى على كريمى را گوش داديم. انتقاد بايد لحن 

خوبى داشته باشد. لحن كريمى خوب نبود.»

تالش بوسنيچ براى ملى 
پوش كردن پديده ايرانى

ورزش: به نقل از سايت اســتراليايى  اسپورت، دنيل 
ارزانى كه والدين ايرانى دارد و در  استراليا به دنيا آمده 
است، مورد توجه سران فوتبال استراليا قرار گرفته است.
اين سايت نوشت: احتمال حضور ارزانى در جام جهانى  
2018 روسيه اســت ولى نه الزاما با تيم   ملى استراليا، 
چون ايرانى ها بو برده اند كــه چنين بازيكن تكنيكى و 
با كيفيتى در ليگ استراليا اســت و مى خواهند او را به 

تيم   ملى ببرند.
ســتاره جوان تيم ملبورن ســيتى در ليگ استراليا 
به عنوان پديده جوان فوتبال انتخاب شــد و مارك 
بوســنيچ، دروازه بان سابق اســتراليا، از فدراسيون 
فوتبال اين كشــور خواهش كرده هر طور شده يك 
بازى دوســتانه را ترتيب دهد و ارزانى را به تيم   ملى 
دعوت كند تا خيال همــه بابت حضور او در تيم   ملى 

فوتبال استراليا راحت شود. 

جام ملت هاى فوتسال آسيا چين تايپه
ايران - عراق؛ صدرنشينى با شانس برخورد با تايلند

مدافع پرسپوليس در گفت و گو با قدس

خليل زاده: حاضرم ازكى روش 
چندبارعذرخواهى كنم

در انتخابات مجمع خراسان رضوى
تك كانديداى گلف رئيس شد!

ورزش : مجمع انتخاب رئيس هيئت گلف خراسان رضوى 
با حضور پانزده عضو مجمع اين هيئــت در حضور دبير 
فدراسيون برگزار شــد وجواهرى شريف، تنها كانديداى 
حاضر در اين انتخابات براى يك دوره چهار ســاله ديگر 

انتخاب شد. 
كيكاووس سعيدى، رئيس سابق فدراسيون گلف كه روز 
شــنبه جاى خود را به بهروز منتقمى داده بود، به دليل 
كسالت نتوانست در اين نشست حضور پيدا كند و به جاى 
وى، فريدون يوسف شاهى، دبير فدراسيون به مشهد آمد 
تا در انتخابات گلف خراسان به عنوان نماينده فدراسيون 
حضور پيدا كند. كوروش صبوريــان، مديركل ورزش و 
جوانان خراسان رضوى، امير زارعى، معاون توسعه ورزشى 
اداره كل ورزش و جوانان و همچنين اعضاى مجمع هيئت 
گلف استان حضور داشــتند، البته نماينده تربيت بدنى 
آســتان قدس رضوى و شهرســتان قوچان غايبان اين 

انتخابات بودند.
نكته جالب توجه اينكه شريف جواهرى براى رسيدن به 
اين سمت هيچ رقيبى نداشــت اما براى اينكه مقررات 
رعايت شود انتخابات به صورت نمادين و بدون حضور 
كانديدايى ديگر رئيــس دوره قبلى بــا پانزده راى به 
عنوان رئيس جديد انتخاب شد. گفتنى است وى پيش 
از اين از مردادماه سال جارى به عنوان سرپرست هيئت 

در حال فعاليت بود.
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با جشنواره

تهیه کننده »التاری«:
حاضرم فیلم حمله به سفارت عربستان را بسازم

 فرهنــگ و هنــــر/ 
صبـا کریمی   سومین روز 
از ســی و ششمین جشنواره 
فیلم فجــر با اکران فیلم های 
»چهار راه اســتانبول«، فیلم 
ایران«  مســتند »بانو قدس 
و »التــاری« رقم خــورد و 

پرحاشیه ترین نشست تا امروز متعلق به فیلم »التاری« بود که بیش از یک 
ســاعت به طول انجامید. اولین نشست خبری روز سوم، به فیلم مصطفی 
کیایی یعنی »چهارراه استانبول« اختصاص داشت که وی در نشست خبری 
این فیلم درباره موضوع این اثر گفت: فیلم من در مورد »پالسکو« نبود بلکه 
در مورد درامی  بود که خودم طراحی کرده بودم که به اندازه الزم به قضیه 
پالسکو ورود کردیم. اشتباه آنجا است که تماشاگر فکر کند فیلمی  درمورد 
ساختمان پالسکو می بیند. وی با بیان اینکه مردم حافظه بصری زیادی از 
این ساختمان دارند و همین هم کار را برای ما سخت می کرد، گفت: البته 
این را هم می دانم اگر من درباره پالسکو فیلم نمی ساختم تا سال های سال 
کسی در این مورد فیلم نمی ساخت. من۳ میلیارد تومان از سرمایه شخصی 
هزینه کردم و عالقه ای نداشــتم سراغ ارگان ها و نهادهایی بروم که حتماً 

سفارش هایی را هم با خود به همراه دارند.

 ماجرای موسیقی »التاری«
یکی از ســؤاالت درباره »التاری« دلیل استفاده موسیقی این فیلم بود که 
قبالً در فیلم دیگری استفاده شده است. محمدحسین مهدویان کارگردان 
فیلم در این خصوص گفت: تا همین امروز نمی دانستیم این موسیقی قباًل 
اســتفاده شده و بعد از جشنواره حتماً فکری برای آن خواهیم کرد، البته 
رایت این موسیقی را از خواننده)روزبه بمانی( خریده ایم. ممکن است تغییر 
کند ولی ممکن است تغییری هم نکند. خبرنگاری از دلیل بازگشت وی به 
سینمای 40 سال پیش پرسید که وی گفت: اینکه فیلم شبیه داستان های 
قدیمی تر شده، باید بگویم ای کاش رفتارهای ما شبیه گذشته و 40 سال 
پیش بود. ما در خیلی مسائل عقب گرد کرده ایم. من فکر می کنم ایرادی 
ندارد اگر »التاری« فیلم های جاهلی دوره فیلمفارســی را هم به یاد شما 
می اندازد. خبرنگاری از رضوی پرســید حاضر است فیلم حمله به سفارت 
عربستان را هم  بسازد که تهیه کننده»التاری« گفت: اگر اجازه بدهند، همه 
ماجرا از اول، از کســانیکه وارد شدند، کسانیکه اجازه ورود دادند تا انتهای 

ماجرا ساخته و گفته شود، حاضرم این فیلم را تهیه کنم.
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 فرهنگ و هنر/ تکتم بهاردوست   محمد فرهنگ و هنر
علی نجفی فعالیت هنری اش را در سال های اولیه 
دهه 50 با کارگردانی نمایشنامه »زبون بسته ها« 
آغاز کرد و در ســال 51 تئاتر »سربداران« را به 
تشویق دکتر علی شریعتی در حسینیه ارشاد به 
روی صحنه برد. در ســال 57 با تأسیس »آیت 
فیلم«، به ســینمای حرفه ای گرایش پیدا کرد و 
نخستین فیلم بلند خود »جنگ اطهر« را ساخت. 
»گزارش یک قتــل« موفق ترین فیلم نجفی در 

عرصه سینمای حرفه ای محسوب می شود.
فیلم هــای بلنــد »لیله القــدر«، »آن ســوی 
مــه«، »پرســتار شــب«، »تپــش«، »زمین 
آسمانی«،»افســانه الجوردی« و ســریال های 
موفقی چون»سربداران« و »زمان شوریدگی« و 
چندین فیلم کوتاه و بلند در کارنامه هنری وی 
دیده می شــود. وی که از فعاالن سینمای نوین 
بعد از انقالب اســت، در ســال های اول انقالب، 
مدیریت مرکز سینمایی کشور را بر عهده داشت. 
بزرگداشت او در سی و ششمین دوره جشنواره 
فیلم فجر انگیزه گفت و گوی ما با این کارگردان 

خوش خلق سینما است. بخوانید:
 

  چه شد که از هنر معماری به دنیای سینما 
گرایش پیدا کردید؟

  عالقــه من به هنر و بخصوص ســینما از دوران 
دبیرستان شروع شد. آن جا بود که با فیلم هایی با 
درون مایه سیاسی بخصوص فیلم های نئورئالیسم 
و سینمای مدرن فرانسه آشنا شدم. وقتی در رشته 
معماری وارد دانشــگاه شدم، ما باید برای انجام 
تقریباً همه درسهای مان زیاد عکس می گرفتیم.در 
آنجا استادی داشتم به نام دکترتهرانی که استاد 
تئوری معماری من بود. یک روز ایشان ماهنامه ای 
به نام »ستاره سینما« را به همراه خود آورد. در 
این مجله بحث های خوبی با موضوعات مختلف 
سینما مطرح می شد. با مطالعه آن مجله بود که 
من به تعامل بین ســینما و معماری رسیدم و با 
آن ارتباط برقرار کردم. این راهم بگویم که من از 
دوران دبیرستان با رمان آشنا بودم و از این طریق 
با مدرنیته آشنا شدم و این قضیه برایم مسئله بود.
وقتی فیلم »خشت و آیینه« ابراهیم گلستان را 
دیدم، دیگر مطمئن شدم که به سینما عالقه مندم 
و ســینما برایم خیلی جدی تر از یک دوســت 

داشتن صرف است. 
این عالقه من و ارتباطم با مدرنیته که از طریق 
رمان و نقاشــی مدرن شروع شده بود، در سینما 
شــکل عینی تر پیدا کرد و همه این ها دست به 
دست هم داد تا بیشتر از یک تماشاچی به سینما 
نگاه کنم.چون هر تجربه سینمایی برای من یک 

تجربه مدرنیته است.

  چه عواملی باعث شــد با جهان سینما 
بیشتر آشنا شوید؟

  آشــنایی من با »ابراهیم گلســتان« بخصوص 
فیلم های »خاک و مرجان« و »خشت و آیینه« او 
و البته اندکی هم آشنایی با اشعار فروغ فرخ زاد، 
دست به دست هم داد تا من با این جهان ارتباط 
برقرار کنم. من ذهنی سیاســی داشتم و زمانی 
که »خشــت و آیینه« را دیدم در سکانسی که 
عکس آیت اهلل خمینی را بر پرده ســینما دیدم، 
کامالً حیرت زده شدم از اینکه سینما تا این اندازه 
می تواند جهان امروز، زندگی شهری و حتی انسان 
را منعکس کند. شرایط خاصی برای من بود که 
نمی توانــم االن آن را برایتان تشــریح کنم ولی 
همه این ها دست به دست هم داد تا من گرایش 

خاصی به این مقوله پیدا کنم.

  از ساخت اولین فیلمتان بگویید؟
  گفتم که من زیــاد عکس می گرفتم چون روی 
پدیده های اجتماعی خیلی حســاس بودم. برای 
همین اولین اثرم را که یک کار مســتند بود در 
سال 42 درباره دراویش پاوه به نام »مردم، من« 
ســاختم که فیلمنامه اش را هم خودم نوشــتم. 
همان زمان بود که من و مرحوم دکتر شریعتی 
در حسینه ارشاد کالس تئاتری دایر کرده بودیم 
که اولین بار نهضت ســربداران را در آن جا اجرا 
کردیم. زمانی که حسینه ارشاد بسته شد که یکی 
از دالیلش هم اجرای همان تئاتر بود، دیگر ما به 

طرف سینما آمدیم.
 همان زمان یک فیلم 16 میلیمتری ســاختیم 
که موضوعش از همان تجربه های خودمان گرفته 
شده بود.البته آن فیلم همان زمان ها به دالیلی از 

بین رفت و هیچ وقت دیده نشد.

بعد از آن فیلم »اناس« یعنی مردم را ساختم که 
هم خودم نوشتم، هم بازی کردم و هم کارگردانی 
و فیلمبرداری کردم و مونتــاژ آن را هم محمد 
بهشتی بر عهده داشت. فیلم به صورت زیرزمینی 
ساخته شــد و اتفاقاً فیلم خوبی هم شد و آن را 
برای نمایش در انجمن های اســالمی به خارج 
فرســتادیم که خیلی هم موفق بود.دلیل اینکه 
چرا اسم فیلم را اناس گذاشتیم این بود که دکتر 
شــریعتی می گفت که بهتر است ما این کلمات 

قرآنی را با هنر مطرح کنیم.

  آیت فیلم در چه سالی تأسیس شد؟
  بعد از آن چند کار کوتاه ساختم تا اینکه در سال 
56 آیت فیلم را با کمک انجمن اسالمی  مهندسی 
تأسیس کردیم و بعد از اینکه اندکی فضا باز شد 
اولین فیلم حرفه ای ام »جنگ اطهر« را ساختم. 
طرح اولیه داســتان با خود من بود و از »محمود 
اســتاد محمد« خواستم که ســناریوی فیلم را 
بنویسد. بعد که انقالب شد، فیلم »لیله القدر« را 
ساختم ودر لندن مونتاژ و صداگذاری کردم و بعد 
از پیروزی انقالب در تئاتر شهر به مدت یک ماه 

به نمایش در آمد.

    چه شد که شما مدیریت سینمایی را بر 
عهده داشتید؟

  من هیچ وقت هیــچ عالقه ای به کارهای اداری و 
مسئولیت های نظام مند نداشــته ام. درواقع اصاًل 
با روحیات من ســازگار نیســت چون قبالً یا کار 
معماری کرده  بودم یا سینمایی.همیشه هم خودم 
انتخاب کرده ام ولی اینجا مجبور شــدم و در یک 
شرایط جبری قرار گرفتم. درواقع این کار را امام 
خمینــی)ره( به من تکلیف کردنــد. با این همه 
من یک ســال و سه ماه بیشتر در این پست دوام 
نیاوردم، استعفا هم دادم قبول نکردند ولی به هر 
شکل چون تصمیم داشتم ســریال »سربداران« 
را بســازم از ایران خارج شدم تا درباره فضاهایی 
که برای دکور این سریال می خواستم به مطالعه 
بپردازم. آن زمان شــغل ســینما زیر سؤال بود و 
بخصوص بچه های حرفه ای هیچ تأمین شــغلی 
نداشتند. ســعی کردم این بچه ها را جمع آوری 
کنم، جلســاتی بگــذارم و با آن ها بــه نمایش و 
فیلمسازی بپردازم و امنیت شغلی ایجاد کنم که 
خوشبختانه این طور هم شد و فیلم هایی هم در 
آن زمان پروانه نمایش گرفت و بعد هم که خودم 
سربداران را ساختم سعی کردم از همه هنرمندان 
معروف اســتفاده کنم تا به نوعی بگویم که این 

حرفه خیلی جدی تر از این حرف هاست.

   همگان هنوز هم شــما را با »سربداران« 
می شناسند.چه چیزی شما را برای ساخت 

این سریال ترغیب کرد؟
  بــرای این فیلم ما یکســری تحقیقات زمانی که 
تئاتر ســربداران را به روی صحنه بردیم در دست 
داشتیم که دکتر شریعتی بخشی از این کارها را 
انجام داده بود. بعد یک تحقیق وسیع تری توسط 

آقای حقیقت انجام شد اما به هر شکل همه مسئله 
این ها نبود. حرف این بود که انقالبی در ایران اتفاق 
افتاده که فرهنگش از تشیع است بنابراین خیلی 
به آنچه در تاریخ به اسم ســربداران اتفاق افتاده 
است، شباهت دارد. ساختار سربداران به نوعی یک 
ساختار پست مدرن داشت و این زمان هنوز من 
هنر را به شکل یک ایدئولوژیک می دیدم. بنابراین 
آن مقوله ای که »سربداران« را شکل داد به نوعی 
مسئله امروز اســت پس به این دلیل که مسئله، 
مسئله امروز اســت و فرم، فرم تاریخ است، هنوز 
جذابیت دارد و ماندگار شــده اســت. نمونه این 
مســئله امروز و فرم تاریخی را حتی سعی کردم 
در تیتراژ کار هم نشان بدهم. همان زمان به اکبر 
عالمی  که تیتراژ را می ســاخت، گفتم: اکبرجان! 
می خواهم که این ســنگواره ها در تیتراژ به یک 

چهره امروزی تبدیل شود.
در این سریال معماری نقش خیلی حساسی دارد 
و من اگر معمار نبودم نمی توانستم »سربداران« را 
بسازم و این، همان تعامل معماری و سینماست 
که در ابتــدا در باره آن صحبــت کردیم. وقتی 
»ســربداران« تمام شد دیگر نگاه من به هنر یک 
نگاه ایدئولوژیک نبود. درواقع وقتی فیلم سینمایی 
»گزارش یک قتل«را ساختم؛ می خواستم بگویم 
که دیگر زمان سینمای ایدئولوژیک گذشته است 
و بعد از آن وارد تجربه های ســینمایی شدم. من 
خودم را سینماگر حرفه ای نمی دانم، سینما فقط 
دغدغه من است.ســینما مرا رهــا نمی کند، هم 
به عنوان تماشــاچی و هم به عنوان فیلمســاز.و 
باید بگویــم که در واقع همه کارهایــم از بعد از 

»سربداران« همه اش تجربه است.

  همین دغدغه ها و تجربه کردن ها شما را 
وارد دنیای عجیب بازیگری کرد؟

من می خواهم در فضای تولید باشــم.من تاکنون 
تهیه کنندگی کرده ام، فیلمنامه نوشته ام، طراحی 
صحنه انجام داده ام و...حتی تدریس کرده ام. همین 
که در فضای سینما هستم برایم کافی است. سینما 
هنری متکثر و یک هنر جمعی است.من همین 
تجربه را در حج هم داشتم یک عبادت اکتیو که 

میزانسن هم دارد.

    امسال قرار اســت از شما برای یک عمر 
فعالیتتان تقدیر شود. احساستان چیست؟

  هیچ حس خاصــی ندارم و اصالً هــم دغدغه ام 
نیست. به من که اطالع دادند به این دلیل پذیرفتم 
که نمی خواستم هیچ عکس العملی جز این داشته 
باشــم ولی حقیقت این است که خیلی مسئله ام 
نیست.من به احترام کسانی که به این موارد فکر 

می کنند این بزرگداشت را پذیرفته ام.

گفت و گو با محمد علی نجفی به انگیزه بزرگداشتش در جشنواره فجر

سینــما برای من فقط یک دغدغــه است

»ســربداران« به نوعی مســئله 
امروز اســت پس بــه این دلیل 
که مسئله، مســئله امروز است 
و فــرم، فرم تاریخ اســت، هنوز 
جذابیــت دارد و مانــدگار شــده 

است

آنچه می خوانید


	9 new
	10
	11
	12 new

