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 مهاجم لهستانى به رئال مى رود؟

لواندوفسكى در حسرت
 آرزوى ديرينه

 سرمربى تيم ملى فوتسال در گفت و گو با قدس

ناظم الشريعه: زلزله هم بيايد 
ما قهرمان مى شويم

خط خبر 

 7كشته و 254 زخمى در پى 
زلزله تايوان

فارس: بنابر اعالم رســانه هاى محلــى تايوان، زمين 
لرزه 6/4 ريشترى شهر ســاحلى «هوالين» در تايوان، 
تاكنون 7 كشته و 254 زخمى به جاى گذاشته است.

بنابر اعالم مركز زمين شناســى آمريكا، حدود ساعت 
23:50 به وقت محلى زمين لرزه اى به قدرت 6/4 ريشتر 

21 كيلومترى شمال شرق شهر ساحلى «هوالين» در 
تايوان را به لرزه درآورد.اين زلزله تاكنون 7 كشــته و 

بيش از 254 زخمى و مفقود به جاى گذاشته است. 
طبق اعالم مركز لرزه  نگارى آمريكا اين زمين لرزه در 

عمق 10 كيلومترى زمين اتفاق افتاده است.

تصادف زنجيره اى 55 خودرو در 
دو حادثه در امارات

ايســنا: در دو حادثه تصادف رانندگــى بيش از 55 
خودرو در امارات متحده عربى بيش از 25 نفرمصدوم 
شدند.  در حادثه تصادف زنجيره اى 44 خودرو در مسير 
ابوظبى به دوبــى، بيش از 22 نفر به شــدت مصدوم 
شدند كه حال تعدادى از مصدومان اين حادثه وخيم 
اعالم شده اســت.هم چنين در حادثه اى ديگر بيش 
از 11 خودرو در مســير ابوظبى به العيــن با يكديگر 
برخورد كرده كه باعث مصدوم شدن 3 تن شد. پليس 
ابوظبى علت اوليه اين دو حادثه را مه غليظ صبحگاهى 
و ميزان خسارت مالى وارده را بيش از 4 ميليون درهم 

اعالم كرد.

كثيف ترين اعتراف مرد شيطان 
صفت 

ركنا: شــيطان صفت38 ســاله به جرم تجاوز و آزار 
نوزادان دختر و سوء استفاده جنســى از چند كودك 
ديگر به 4 بار حبس ابد محكوم شد. «ديويد وينسنت 
ايكينز»، ســال 2016 ميــالدى پــس  از اعالم چند 
شــكايت، با رديابى هــاى تخصصى مأمــوران پليس   
شناسايى و دستگير شــد. در بررسى رايانه خانگى اش 
نيز فيلم و عكس هاى مربوط به آزار و تجاوز به  نوزادان 

و كودكان كشف شد.
قاضى پرونده گفتــه، قربانيان آزارهاى جنســى اين 
تبهكار بين يك تا 3 ماه سن داشته اند كه اين موضوع 
نشان مى دهد، اين فرد تا چه حد خطرناك و بيمار است.
اين متجاوزگفته، نخستين تجاوز وحشيانه خود را در 

14 سالگى انجام داده است.

انهدام شبكه بزرگ سرقت با 40 فقره 
دزدى هاى شبانه در سرخس

خط قرمز: فرمانده انتظامى خراسان رضوى از دســتگيرى اعضاى شبكه سرقت 
كابل هاى برق شهرى در شهرستان سرخس خبر داد.

سردار «قادر كريمى» در تشريح اين پرونده گفت: در پى افزايش سرقت كابل هاى 
برق در شهرستان سرخس در تمامى مسيرهاى شهرى و روستايى و نقاط شهرى كه 
بر اساس برآوردهاى اوليه خسارت 600 ميليون ريالى به شبكه توزيع برق وارد كرده 
بود، تحقيقات پليسى آغاز شد. فرمانده ارشد انتظامى استان خراسان رضوى افزود: 
با توجه به حجم سرقت هاى انجام شده و گستردگى حوزه فعاليت مجرمانه سارقان، 
كارآگاهان پليس آگاهى دريافتند كه با يك گروه سازمان يافته از سارقان حرفه اى 
طرف هستند. وى گفت: تيم هاى مبارزه با ســرقت پليس سرخس با هدايت هاى 
سرهنگ دماوندى، فرمانده انتظامى اين شهرســتان تحقيقات علمى خود را ادامه 
داده و به سرنخ هايى دست يافتند كه منجر به چهره زنى و شناسايى يكى از عامالن 
اصلى سرقت ها شد. فرمانده انتظامى خراسان رضوى افزود: تحقيقات بعدى پليس 
با اقدامات گسترده اطالعاتى به ادله و مستنداتى رسيد كه نشان مى داد 11 سارق 

حرفه اى از اعضاى اصلى شبكه بزرگ سرقت هستند.
وى گفت: كارآگاهان زبده پليس آگاهى ســرخس در ادامه تحقيقات علمى خود 
دريافتند دو سركرده باند از ســارقان حرفه اى كابل در گذشته بوده اند كه به علت 
اختالف و مشكالت شخصى از يكديگر جدا شده و هر كدام اقدام به تشكيل گروهى 

از سارقان و واگذارى مناطق مختلف شهر به يك گروه از كارآموزان خود كرده اند.
سردار كريمى با اشاره به حضور يك مالخر به عنوان سرشاخه گروه ادامه داد: در پى 
شناسايى تمامى اعضاى اين شبكه بزرگ سرقت، كارآگاهان پس از هماهنگى با مقام 

قضايى در اقدامى غافلگيرانه 6 نفر از متهمان را در مخفيگاه شان دستگير كردند.
وى گفت: متهمان در برابر مستندات موجود اعتراف كردند كه كابل هاى سرقتى را به 
يك مالخر به عنوان سرشاخه گروه مى فروختند و بالفاصله با هماهنگى مقام قضايى 

فرد مورد نظر نيز دستگير شد.
اين مقام انتظامى با اشاره به اينكه تالش پليس براى دستگيرى 4 سارق متوارى ادامه 
دارد افزود: با دستگيرى اين افراد و كشف ادله جرم در محل سكونت آنان راز بيش از 

40 پرونده سرقت كابل برق در شهرستان سرخس آشكار شد.

پايان دزدى هاى يك پسر با موتورسيكلت 
پدر خوانده

خط قرمز: فرمانده انتظامى مشــهد از دســتگيرى پســر جوانى خبــر داد كه با 
موتورسيكلت ناپدرى اش در خيابان هاى مشهد كيف قاپى مى كرد.

سرهنگ «محمد بوســتانى» با اعالم اين خبر گفت: در پى گزارش كيف قاپى هاى 
سريالى توسط 2 پسر جوان در مناطق غرب مشهد دستورات الزم براى پيگيرى اين 

سرقت ها در دستوركار سركالنترى چهارم پليس مشهد قرار گرفت.
وى افزود: تيم هاى گشت كالنترى قاســم آباد در اين مأموريت ضربتى با دريافت 
آخرين گزارش 2 فقره كيف قاپى در كمتر از چند دقيقه در حوزه استحفاظى خود به 
طور ضربتى وارد عمل شدند. تحقيقات اوليه پليسى حاكى از آن بود كه يك دستگاه 

خودروى پژو 206 نيز سايه به سايه با سارقان موتورسوار حركت مى كند.
ســرهنگ بوســتانى گفت: در حالى كه تيم هاى دايره آگاهى كالنترى قاسم آباد 
تحقيقات گســترده خود را براى ردزنى عامالن اين كيف قاپى هاى شــبانه ادامه 
مى دادند فردى در تماس با فوريت هاى پليسى 110 خود را راننده پژو 206 معرفى 
كرد. اين شهروند وظيفه شناس اظهار داشت: از لحظه كيف قاپى سارقان موتورسوار 
را تعقيب كرده است. وى گفت: اين فرد اطالعاتى در اختيار پليس قرار داد كه منجر 

به شناسايى مالك موتورسيكلت شد.
فرمانده انتظامى مشهد خاطرنشــان كرد: تيم دايره تجسس كالنترى قاسم آباد با 
شناسايى مالك موتورسيكلت بالفاصله وارد عمل شده و با هماهنگى مقام قضايى به 

نشانى منزل اين فرد كه در منطقه خواجه ربيع بود اعزام شدند.
وى گفت: با انتقال مالك موتورسيكلت به كالنترى قاسم آباد او اظهار بى اطالعى كرد، 
اما در تحقيقات بعدى اظهار داشت موتورسيكلت در اختيار پسر ناتنى اش بوده است.

سرهنگ محمد بوستانى تصريح كرد: پسر 20 ســاله كه عامل اصلى سرقت ها بود 
دستگير و در برابر شــواهد و ادله موجود اعتراف كرد با همدستى دوستش مرتكب 
كيف قاپى بين ساعات 19 تا 20 بوده اند. وى گفت: در پى اين اعترافات متهم اصلى 
پرونده با دســتورات مقام قضايى در اختيار كارآگاهان پليس آگاهى قرار گرفت و 

تحقيقات براى دستگيرى متهم ديگر پرونده نيز ادامه دارد.

خط بين الملل 

خط قرمز: قاتل يا قاتالن كشتى گير اردبيلى 
كه سه شنبه شب بر سر نحوه رانندگى با هم 
درگير و وى را به قتل رســانده بود در كمتر از 

چند ساعت دستگير شد.
پليس اردبيل در تشــريح جزئيــات اين قتل 
گزارش داد: درســاعت 19:16 سه شنبه در 
پى اعالم مركز110 مبنــى برانتقال مصدوم 
چاقو خورده به بيمارســتان فاطمى از محله 
پيرمادر، مأموران كالنترى 11 بهشت فاطمه 
جهت بررسى صحت و سقم موضوع در محل 

حاضرشدند.
اين منبع افزود: با بررســى موضوع مشخص 

شــد بين رانندگان و سرنشــينان دوخودرو 
درگيرى لفظى پيش آمده ودر اين حين راننده 
خودروى پژو وسرنشــين آن به بوسيله چاقو، 
سرنشينان خودروى ديگر را كه 2برادر بوده به 
شدت مجروح كرده كه يكى از مصدومان در 
حين انتقال به بيمارستان فاطمى جان باخت 

وقاتلين از محل متوارى شدند.
به گزارش پليس، در ادامه پــس از انجام كار 
پليسى و فنى قاتالن در كمتر از يك ساعت از 
وقوع قتل شناسايى و دستگير و در تحقيقات 
پليسى هدف از قتل را درگيرى لفظى عنوان 
و به جرم خود اعتــراف كردند.ناصر عتباتى 
دادستان انقالب و عمومى مركز استان اردبيل 
نيز گفت: درگيــرى فيزيكى بين رانندگان 2 
خودرو در منطقه پيرمادر شهر اردبيل زمانى 
بوقوع پيوست كه آن ها بر سر نحوه رانندگى و 
مسئله اى جزيى اقدام به پرخاشگرى كرده و 
كنترل خشم خود را از دســت دادند.عتباتى 
اضافه كــرد: پرونده اين قتل هــم اكنون در 
حال بررسى است.مقتول اين حادثه از كشتى 

گيران جوان اردبيل مى باشد. 

 فارس: راز سرقت 100 هزار دالرى از مرد صراف 
كه دالرهايش را به دو كارمند خود سپرده بود در 
نهايت با اعترافات يكى از كارمندان صرافى افشا 
شد.رســيدگى به اين پرونده از روزى آغاز شد 
كه مردى صاحب يك صرافــى در ميرداماد نزد 
مأموران كالنترى 138 جنت آباد رفت و پس از 
مكث كوتاهى از به سرقت رفتن 100 هزار دالر 

پولش خبر داد.
او مدعى بود دو كارمندش قرار بوده مقدار 100 
هزار دالر را به خانه اش تحويــل دهند اما راس 
ساعت 19:30 با او تماس گرفته و اعالم كرده اند 
همه دالرها به ســرقت رفته اســت.پس از اين 
پرونده اى مربوط بــه اين ماجرا در شــعبه 15 
بازپرسى دادســراى ناحيه پنجم تشكيل شده و 
گروهى از مأموران زبــده آگاهى مأمور حل اين 
معما شــدند. در ابتدا دو كارمنــد صرافى تحت 
بازجويى قــرار گرفتند كه يكــى از آن ها گفت: 
من و عرفان قرار بود مقدارى دالر را با ماشــين 
خودم به خانــه صاحب صرافى ببريــم. عرفان 
به دم خانه من آمد تا با ماشــين مــن اين كار را 
كنيم اما يكدفعه دو مــرد كه يكى لباس نظامى 
به تن داشــت و ديگرى كت و شــلوار شخصى 
پوشيده بود مانع ما شــدند و گفتند كدام يك از 
شما داريوش است ما گفتيم هيچكدام كه آن ها ما 
را دروغگو خواندند و شروع به گشتن مان كردند 
دقايقى از اين گشــتن نگذشــته بود كه دالرها 
را از لباس عرفــان درآوردند. بعــد از اين كارت 
شناسايى از آن ها خواستيم كه به ما گفتند دنبال 
ماشين ما به كالنترى بياييد و خودروى آن ها يك 
پرشياى سفيد رنگى بود اما در ميانه راه آن ها را 

گم كرديم.به اين صــورت تحقيقات محلى آغاز 
شــد و تصاويرى از دوربين مداربسته موجود در 
محل به دســت آمد اما همچنان ردى از سارقان 
مشخص نبود تااينكه با بررسى تلفن كارمند ديگر 
صرافى تماس هاى مشكوكى از افراد ناشناس به 
دست آمد و با دستور باز پرس سعيد احمدبيگى 
باالخره دو كارمند صرافى بازداشت شدند.  عرفان 
كارمندى بود كه براساس اظهارات خودش پول ها 
دور كمرش قرار گرفته بود و مأموران قالبى از او 
دالرها را ضبط كرده بودند. او به بازپرس پرونده 
مى گويد: روز واقعه پسرعمه ام چند بار به من زنگ 
زد و دائم مى پرسيد كجايى.از قبل مى دانست كه 
من چه كاره هســتم و آخرين تماسى كه گرفت 
دقيقا جنــت آباد بود گفت كجايــى؟ من گفتم 
كنار رستوران اژدر هســتم و لحظاتى بعد از اين 
ســرقت اتفاق افتاد و دالرها را از ما گرفتند.  به 
اين صورت هويت پسرعمه عرفان كه فرشيد نام 
داشت در پرونده مشخص شد و او پس از بازداشت 
در برابر بازپرس سعيد احمدبيگى لب به اعتراف 
گشود و از نقشه شــومى كه براى دالرها كشيده 

بود پرده برداشت. 

قتل كشتى گير اردبيلى در دعواى 
دو راننده

 راز شوم سرقت 100 هزار دالرى كنار 

رستوران اژدر

اين كودك رباى مخوف را شناسايى كنيد
خط قرمز: پليس آگاهى اســتان با انتشــار تصوير 
گروگانگير پسر 10 ساله كرجى، از شهروندان خواست 
چنانچه با اين فــرد برخورد كرده و يــا از مخفيگاه 
وى اطالعى دارند موضوع را بــه پليس اطالع دهند. 
سرهنگ «جواد صفايى» رئيس پليس آگاهى استان 
البرز با اعالم اين خبر گفت: در پى مراجعه والدين يك 
پسر بچه 10 ساله به پليس آگاهى و اعالم مفقوديت 
فرزندشان پيگيرى موضوع در دســتور كار مأموران 

قرار گرفت.
طبق اظهــارات والدين كودك، فرزنــد آن ها حين 

بازگشت از مدرسه بنا به شواهد عينى در حال ديدن كارگرانى بوده كه در حال حفر چاه در يك ساختمان نيمه 
كاره بودند اما بعد از آن به منزل مراجعه نكرده و اكنــون خبرى از وى ندارند.مأموران بالفاصله به محل مورد 

نظر اعزام و در بررسى از محل مورد نظر به چند كارگر ساختمانى كه مشغول به كار بودند مشكوك شدند.
كارگران در پاسخ به سؤاالت مأموران از وجود پســر بچه اظهار بى اطالعى كردند اما مأموران در بازرسى از 
ساختمان كودك را در حالى كه دهان و دست و پايش بسته و در داخل يك انبارى زندانى شده بود مشاهده 
كردند.پس از آزادى كودك 10 ساله از ســوى مأموران، در بازجويى از كارگران ساختمانى مشخص شد كه 
احتماال آدم ربايى از سوى يكى از كارگران كه از زمان ربودن كودك، متوارى شده و از وى اطالعى ندارند، رخ 
داده است. طبق اظهارات كودك رها شده مشخص شد كه جوانى 20 ساله كه از كارگران ساختمانى است وى را 
در زمان بازگشت از مدرسه و هنگامى كه در حال تماشاى حفارى چاه از سوى كارگران بوده به بهانه ديدن چاه 
به داخل ساختمان كشانده و او را زندانى كرده و سپس متوارى شده است.  بازپرس ناحيه 3 كرج، دستور چاپ 
عكس بدون پوشش متهم را در رسانه هاي جمعي صادر كرده است، بنابراين از شهروندانى كه با اين فرد برخورد 
كرده و يا در صورت شناسايى با شماره تلفن هاي21872890 و 110 تماس گرفته و به مأموران اطالع دهند.

 پليس آگاهى اســتان با انتشــار تصوير 
 ساله كرجى، از شهروندان خواست 
چنانچه با اين فــرد برخورد كرده و يــا از مخفيگاه 
وى اطالعى دارند موضوع را بــه پليس اطالع دهند. 
سرهنگ «جواد صفايى» رئيس پليس آگاهى استان 
البرز با اعالم اين خبر گفت: در پى مراجعه والدين يك 
 ساله به پليس آگاهى و اعالم مفقوديت 
فرزندشان پيگيرى موضوع در دســتور كار مأموران 

آتش درساختمان برق مهار شد
خط قرمز: سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ايمنى شهردارى تهران گفت: پس از 48 ساعت تالش 
آتش نشانان باالخره آتش در ساختمان 10 طبقه برق 

حرارتى بويژه در طبقه منهاى چهار مهار شد.
ســيد جالل ملكى روز چهارشــنبه افزود: در حال 
حاضر شعله آتش آشكار و هويدا در اين ساختمان 
وجود نــدارد و دقايقى قبــل آتش نشــانان وارد 
عمليات لكه گيرى و تخليه دود شــدند. وى بيان 
كرد: مرحله خاموش كردن آتش اصلى ترين بخش 
عمليات اســت كه با تالش آتش نشانان و به لطف 

خداوند اين عمليات با موفقيت انجام شد. ملكى درباره فروريختن احتمالى اين ساختمان نيز اظهار كرد: 
تا اين لحظه خداوند لطف خودش را در اين عمليات نشــان داد و اميدواريم با تالش آتش نشانان و لطف 
خدا ادامه عمليات نيز بدون فروريختن ساختمان انجام شود چرا كه همچنان احتمال فرو ريختن بخشى 
از اين ســاختمان وجود دارد. به گفته محمد كرم درآبادى، مدير روابط عمومى مركز اورژانس تهران تا 
ساعت 9 چهارشنبه 16 آتش نشان در اين حادثه مصدوم شدند كه 5 نفر از آنان به مراكز درمانى منتقل 

شدند و مابقى در محل درمان شدند.
عمليات نيروهاى آتش نشان براى اطفاى حريق ساختمان برق حرارتى در خيابان ولى عصر(عج) كه از صبح 

روز دوشنبه آغاز شد، روزچهارشنبه با مهار كامل آتش به پايان رسيد.
***تعيين وضعيت ساختمان برق حرارتى تا 24 ساعت

مديران ساختمان حادثه ديده برق حرارتى وزارت نيرو تا 24 ساعت مهلت دارند كه وضعيت ساختمان را از 
نظر ايستايى و مقاومت مشخص كنند.سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى گفت: جلسه هماهنگى 
مديران مسئول دستگاه هاى حاضر در حادثه تشكيل شد كه مصوبات آن به شرح ذيل است: مسئوالن ساختمان 
پس از اينكه ساختمان توسط نيروهاى آتش نشان به آن ها تحويل شــد فرصت دارند تا 24 ساعت با كمك 
مشاوران در خصوص بررسى وضعيت ساختمان، ايستايى و مقاومت ساختمان اقدام كنند. ساختمانهاى تخليه 
شده اطراف ساختمان حادثه ديده در صورتى مى توانند از ساختمانها بهره بردارى كنند كه نظر كارشناسى 
مهندسان اين باشد و اگر اعالم شود كه ساختمان ريسك بااليى دارد، آن ها هم نمى توانند تا زمان رفع خطر 
از ساختمان حادثه ديده و صاحبان ساختمان راجع به اسكان افراد اقدام كنند. خدمات انتظامى و ترافيكى و 
اورژانس به خصوص در خصوص اماكن و ساختمانهاى خالى تا زمان نياز ارائه مى شود.انشعابات ضرورى مثل 
برق، گاز و آب مناطق اطراف وصل مى شود ولى اين خدمات در ساختمان حادثه ديده بعد از تأييد صالحيت 

انجام مى شود.

 سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات 
 ساعت تالش 
 طبقه برق 

ســيد جالل ملكى روز چهارشــنبه افزود: در حال 
حاضر شعله آتش آشكار و هويدا در اين ساختمان 
وجود نــدارد و دقايقى قبــل آتش نشــانان وارد 
عمليات لكه گيرى و تخليه دود شــدند. وى بيان 
كرد: مرحله خاموش كردن آتش اصلى ترين بخش 
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فقط بانکی ها توانستند»کی روش« را از تهران جدا کنند

کی روش در CIP  فرودگاه مشهد
 فوتبال  سینا حسینی  خیابان های 
مشهد از چند ماه قبل میزبان یک چهره 
خاص بود. اما دیروز تنها تصویر این چهره 
خاص میهمان مشــهدی ها نبود بلکه او 

برای نخســتین بار در طول فعالیت خود 
به دعوت اسپانســرش به مشهد آمد تا از 
نزدیک این شــهر بزرگ را ببیند. ساعت 
12:15 دقیقه صبح چهارشنبه کارلوس 
کی روش با ایرباس وارد شــهر مشهد شد 
تا در CIP   فرودگاه شــهید هاشمی نژاد 
مورد اســتقبال چهره هــای اقتصادی و 

بانکی مشهد قرار گیرد.
تالش مدیــران بانــک خصوصی طرف 
قرارداد کارلوس کی روش بــرای پنهان 
کردن حضور او در مشــهد بی فایده بود. 
حضور نامحسوس خبرنگاران و عکاسان 
خبری در CIP فرودگاه شــهید هاشمی 
نژاد آنها را حسابی غافلگیر کرد تا حدی که   

از مدیر برنامه کارلوس کی روش خواسته 
شــد برای اینکه برنامه های این مراسم 
بر اســاس میل و رغبــت وی پیش برود، 
سرمربی تیم ملی با هیچ کسی نه سلفی 

بگیرد نه مصاحبه کند.
با وجود اینکه از قبل برای او میزی تدارک 
دیده شــده بود تا او اســتراحت کوتاهی 
داشته باشد اما به اصرار مدیر برنامه های 
اسپانسر او از استراحت کوتاه نیز محروم 
می شود تا به هتل مجلل محل اقامتش در 

مشهد برود. 
مرد پرتغالــی که از دیــدن ناگهانی این  
حجم از استقبال کننده متعجب شده بود، 
زیر لب به مترجم خــود می گوید:» انگار 
همه منتظر آمدن ما بودند!« با این جمله 
کوتاه به سمت ماشین می رود، اما قبل از 
سوار شــدن رو به مترجمش  می کند و 
می گوید:» عجب هوایی انگار زمســتان 

نیست!« گویا کارلوس کی روش هم در 
همین چند دقیقه متوجه می شــود که 
مشهدی ها امسال زمستان را ندیده اند. 
اما در حاشــیه این ســفر چند پرسش 

مهــم در ذهن افکار عمومــی نقش می 
بندد. نخســتین ســوال این است که 
کارلوس کــی روش با وجــود فعالیتی 
نزدیک به هفت ســال در فوتبال ایران 
با وجــود عالقمندی فراوان مســئوالن 
اســتان های مختلف بارها دعوت سفر 
به شهرها به ویژه مشــهد را رد کرد در 
حالی که یکــی از وظایف کادر فنی تیم 
ملی و سرمربی تماشای بازی های لیگ 
برتر فوتبال است اما به دلیل اینکه کی 
روش انگیزه ای برای این کار نداشت از 
سفر به شهرستان ها پرهیز کرد اما  حاال 
که پای پول در میان است کی روش در 

تصمیم خود تجدید نظر کرده است!

دومین پرســش کــه به وجــود می آید 
این اســت که حاال در حاشــیه این سفر 
آیا ســرمربی تیم ملی نمی توانست برای 
تماشــای بازی دو تیم پدیــده و پارس 
جنوبی که روز جمعه در مشــهد برگزار 
می شد به ورزشگاه می رفت تا این بازی را 

از نزدیک تماشا کند؟

*رئیس هیئت فوتبال خراســان 
رضوی: نه استقبال کردیم و نه بدرقه

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی در 
ارتباط با سفر کارلوس کی روش به مشهد 
که به دعوت یکی از بانک های خصوصی 
انجام شــد، گفت:» ما در جریان این سفر 
هیچ نقشی نداشتیم نه به استقبال ایشان 
رفتیم نه ایشــان را بدرقــه خواهیم کرد 
چون متولی برگزاری برنامه ما نبودیم از 
طرفی این سفر هیچ ارتباطی به فدراسیون 

فوتبال ندارد.«
مهدی بــرادران در ادامه گفــت: البته ما 
وظیفه خود می دانستیم که در جریان این 
سفر از کارلوس کی روش پذیرایی کنیم 
به همین دلیل به مســئوالن فدراسیون 
اعالم کردیم آمادگی داریم که در جریان 
این سفر شــرایط را مهیا کنیم که ایشان 
از استادیوم مدرن امام رضا )ع( بازدیدی 
داشــته باشــند اما هیچ تمایلی از سوی 
سرمربی تیم ملی نشان داده نشد به همین 
دلیل ما ترجیح دادیم که به این مســئله 

ورود پیدا نکنیم.
رئیس هیئت فوتبال با اشــاره به عملکرد 
خوب یکی از دو نماینده لیگ برتری مشهد 
در بازی های لیگ برتر گفت:»بد نبود حاال 
که آقای کی روش به مشهد آمده بودند از 
باشگاه پدیده و مشکی پوشان و استادیوم 
امام رضا)ع( بازدید می کردند تا از نزدیک 

با امکانات موجود در مشهد آشنا شوند«.

 ورزش: پرسپولیس در آبادان هم صنعت نفت را شکست داد تا  احتمال قهرمانی اش قبل از بهار قوی تر از 
قبل شود. دیروز در آغاز هفته بیست و سوم لیگ برتر مردان برانکو کنار اروند موفق شدند در یک بازی برتر 
و حساب شده میزبان خود را با نتیجه سه بر صفر شکست دهند. در این بازی سرخپوشان با اتکا به نفوذهای 
بی مهار امیری و احمدزاده از جناحین مردان کمالوند را در منگنه قرار دادند و در همان نیمه اول موفق شدند 
با گل های احمدزاده و علیپور پیروز به رختکن بروند. در نیمه مربیان ترفندهای کمالوند نتوانست گره ای 
از مشــکالت نفتی ها باز کند و باز این علیپور بود که روی هنرنمایی امیری موفق شد دروازه حریف را باز 
کند و خودش را 17 گله کند. پس از این گل اگرچه میهمان حمالت دیگری را هم تدارک دید اما تغییری 
در نتیجه حاصل نشد تا پرسپولیس با این پیروزی با 54 امتیاز فاصله اش را در صدر با تعقیب کنندگانش 

بیشتر از قبل کند. 

اما دیروز دربی تبریز هم برگزار شد که تراکتورسازی موفق شد با پنالتی دقیقه 91 گسترش فوالد را دو بر 
یک شکست دهد و اوضاعش را در جدول سامان دهد. سیدجالل حسینی با دریافت کارت زرد در این بازی 

سه کارته شد و بازی با استقالل خوزستان را از دست داد.
*رکوردهای علیپور

علی علیپور دیروز موفق شد با زدن 17 گل تا هفته 2۳ لیگ برتر رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کند. وی 
سریع تر از سایر بازیکنان تاریخ باشگاه پرسپولیس توانست به این آمار گلزنی دست یابد. پیش از این هیچ 
بازیکنی در رقابت های لیگ برتر موفق به زدن 17 گل تا هفته 2۳ لیگ برتر نشده بود. همچنین، در تاریخ 
رقابت های لیگ برتر، علیپور پس از عماد رضا مهاجم عراقی سپاهان اصفهان که توانسته بود طی 2۰ هفته 

17 گل به ثمر برساند، به طور مشترک با رضا عنایتی در رده دوم قرار گرفت.

برانکو: با این برد به استقبال لیگ 
قهرمانان می رویم

ورزش:  برانکو بعد از پیروزی ۳ بر صفر مقابل صنعت نفت آبادان در 
نشست خبری گفت: خیلی از این برد خوشحالم و بیشتر از نحوه بازی 
تیمم خوشحالم. این بازی یک مســابقه خوب برای پیش بازی ما در 
لیگ قهرمانان آسیا بود. وی افزود: از این به بعد کار ما بسیار سخت تر 
می شود، کار فشــرده ای داریم و چهار روز یکبار باید بازی کنیم، در 
لیگ قهرمانان آسیا هم بازی داریم، البته نیمکت خیلی خوبی داریم.

علی کریمی: رسانه ها جرئت انتشار 
حرف های من را ندارند

ورزش:  علی کریمی در تمرین دیروز تیم فوتبال سپیدرود گفت: همه 
حرف هایم را در کانال تلگرامی ام می گویم. رسانه ها جرئت انتشار حرف های 
من را ندارند. سرمربی سپید رود رشــت پس از تمرین  دیروز تیمش  از 
عدم حمایت رسانه ها در ماجرای اخیر با فدراسیون فوتبال گله مند بود. 
کریمی اظهار کرد: من با رسانه ها ســخنی ندارم. همه حرف هایم را در 

کانال تلگرامی ام می گویم. رسانه ها جرئت انتشار حرف های من را ندارند.

ناراحتی شدید بازیکنان پدیده از عملی 
نشدن وعده های باشگاه

ورزش: باشگاه پدیده خراسان قبل از شروع نیم فصل دوم و از زمانی 
که این تیم در جزیره کیش اردوی تدارکاتی برپا کرده بود، به بازیکنان 
قول دادند که مشکالت مالی برطرف می شود، ولی هنوز این اتفاق رخ 
نداده و این در حالی است که هشت هفته هم به پایان لیگ برتر باقی 
مانده است. بازیکنانی که در این فصل به پدیده آمدند ۳5 تا 45 درصد 
پول گرفته اند، ولی بازیکنان قدیمی 1۰ تا 15 درصد گرفته اند. بدقولی 
باشگاه باعث ناراحتی شدید بازیکنان شده است و آن ها تا دیروز خبر 

امیدوارکننده ای در مورد حل مشکالت مالی نشنیده اند.

مهدی قائدی مرخص شد
ورزش:  بازیکن اســتقالل پس از 9 روز بســتری در بیمارســتان 
شهدای خلیج فارس از این بیمارســتان مرخص شد.مهدی قائدی، 
بازیکن تیم فوتبال اســتقالل که بامداد دوشنبه هفته  گذشته دچار 
سانحه رانندگی شد، دیروز پس از طی دوره درمان و بهبود کامل از 

بیمارستان مرخص شد.

کفاشیان در تایوان هم ناپدید شد!
ایسنا: سرپرست کمیته فوتســال با وجود این که در تایوان به سر 

می برد اما در اردوی تیم ملی فوتسال حاضر نشده است.
 رقابت های جام ملت های فوتسال آســیا در تایوان در حال برگزاری 
است و علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال نیز به این کشور سفر 
کرده است.اما در کمال تعجب کفاشیان طی یک هفته ای که تیم ملی 
در این کشور حضور داشته، هیچ مالقاتی با ملی پوشان نداشته است. 
این اتفاق در جام جهانی 2۰1۶ کلمبیا هم افتاد که غیبت کفاشیان 

در اردوی تیم ملی باعث ناراحتی اعضای تیم شده بود.

رجزخوانی دایی برای قلعه نویی
ورزش: علی دایی سرمربی سایپا در نشست خبری پیش از دیدار تیمش 
مقابل ذوب آهن گفت: با بهترین تیم نیم فصل دوم رو به رو می شویم. این 
تیم جایگاه خوبی در جدول دارد. ما برای ماندن در باالی جدول نیاز به سه 
امتیاز بازی داریم. با احترام به دیدار قلعه نویی و ذوب آهن می رویم تا سه 
امتیاز را بگیریم. این بازی، بازی خیلی سختی خواهد بود. ما همه تالشمان 

این است که روند پیروزی های ذوب آهن را قطع کنیم.

در یک هفته مانده به پایان لیگ دسته دوم
عملیات نجات پرسپولیس مشهد به 

موفقیت نزدیک شد
ورزش: تیم پرســپولیس مشــهد با پیروزی بر رقیب شــمالی خود، 
امیدهایش را برای حفظ تنها سهمیه خراســان رضوی در لیگ دسته 
دوم باشگاه های کشور افزایش داد. پرسپولیس مشهد که جایگاه بسیار 
خطرناکی در جدول رده بندی گروه ب این مسابقات داشت، با پیروزی 
1-۰ در بابلسر مقابل نماینده این شهر تقریبا خیالش را بابت ماندن در لیگ 
راحت کرد. شاگردان حمیدرضا زهانی با این پیروزی با قرارگیری در رتبه 
هفتم جدول یازده تیمی گروه ب، 2 امتیاز با منطقه خطر فاصله ایجاد کرد و 
در هفته پایانی میزبان استقالل جنوب خواهد بود؛ و می تواند در صورت رخ 
ندادن اتفاق عجیبی در هفته پایانی به سالمت این فصل را به پایان برساند.

ضد حمله

۱۰
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ورزشـــی

حمیدرضاعرب: تیم ملی فوتسال ایران درجام ملت های 
آسیا به میزبانی چین تایپه همچون همیشه دور گروهی را 
با بازی های پرگل و نتایج خیره کننده آغاز کرده است. حاال 
تیم ملی فوتسال ایران باید با تیم ملی تایلند یکی از قدرت 
های فوتسال آسیا مصاف دهد و اگر موفق به پیروزی در این 
میدان شود، راهی نیمه نهایی خواهند شد و آنگاه تا رسیدن 

به فینال تنها یک بازی فاصله دارند. 
*آقای ناظم الشریعه تیم ملی فوتسال ایران همچون 
همیشــه با اقتدارازمراحل گروهی صعود کرد. به 
نظرمی رسد فوتسال ایران هیچ وقت درقاره آسیا 

با چالش مواجه نمی شود.
تیم ها تغییراتی داشته اند. مثال همین عراق که با اختالف 
گل کم به ما باخت. تیم های خوبی درآسیا شکل گرفته اند. 
اما فوتســال ایران هم بیکار نمی نشیند و در حال حرکت 
اســت. ما اگر کار نکنیم و تمرین های ســخت و فشرده 

نداشته باشیم ازهمین تیم ها هم عقب می افتیم. 
*به نظرمی رســید مقابل عراق قدری محتاط هم 

بودید.
همین طور بود. ما می خواستیم محروم یا مصدومی ندهیم. 
خاصیت بازی های آخر مرحله گروهــی همواره برای ما 
همین بوده. باید حفظ قوا می کردیم که این کار انجام شد.

*حاال باید با تایلند بازی کنید. این بازی را چه طور 
ارزیابی می کنید؟

بازی سختی اســت. تایلندی ها همیشه در فوتسال آسیا 
مدعی بوده اند. آن ها تیم خوبی هســتند که باید با برنامه 
در برابرشان حاضر شویم. تایلند ازبازیکنانی سرعتی بهره 

می برد وتیمی قابل احترام است.
*با زلزله و غذای نامناسب چین تایپه چه می کنید؟

به هرحال وضعیت غذایی در شرق آسیا همین طوری است 
اما این بارشرایط خیلی بدتر بود به طوری که چینی ها هم 
با مشــکالتی مواجه شــدند. زلزله هم آمد که برای مردم 
اینجا اتفاق خاصی نبود. ما ســعی می کنیم درمیان زلزله 
و کیفیت غذایی نــا مطلوب بهترین نتایــج را بگیریم. ما 
به دنبال جام قهرمانی هســتیم و باید ازاین سختی ها به 

سالمت عبورکنیم.
*پس باید منتظرزلزله های شــما درچین تایپه 

باشیم.
همین طوراست. ما هم سعی می کنیم با بازی های خوب 
اینجا زلزله به پا کنیم و باردیگرجــام قهرمانی را به مردم 
خوب ایران هدیه کنیم. شرایط برای ما اینجا دشواراست 
و بعضی بچه ها بــه دلیل ترس اززلزله خــواب ندارند اما 

می کوشیم ازاین بحران ها عبورکنیم.

 سرمربی تیم ملی فوتسال در گفت و گو با قدس
ناظم الشریعه: زلزله هم بیاید ما قهرمان می شویم

تلگرامی

  محســن کریمی که در بازی ســایپا مصدوم شده 
بود و مدتی دور از میادین بود، تمریناتش را با استقالل 

استارت زد.
  برهانی در نهایت بخشی از مطالبات خود از استقالل 
را به صورت یک چک دریافت کرد تا کارهای مربوط به 

حل ممنوع الخروجی اش را انجام دهد.
  علی دایی  ادعا می کند: حداقل 1۰ امتیاز را به خاطر 

اشتباهات داوری از دست داده است.
 مالکان باشــگاه نفت تهران با وکیــل ایگور پراهیچ 
به توافق رسیدند و قرار شــد مطالبات او را در پنج قسط 

پرداخت کنند.
  برخی رســانه ها در پی نیمکت نشــینی مسلمان از 
پیشنهاد یک بازیکن استقالل به مسلمان برای عضویت در 
این تیم خبر داده و امروز نیز برخی رسانه ها مدعی شدند 

این رحمتی بوده که چنین پیشنهادی به مسلمان داده.
  قوچان نژاد با و جود گلزنی و حضور 9۰ دقیقه ای در 
ترکیب تیم هیرنوین  این تیم برابر  زووله بازی کرد. ولی در 

نهایت  تیم زووله  ۳ بر 2 تیم هیرنوین  را شکست داد.
  قرار است بویان نایدنوف، هافبک استقالل در لیگ 
برتر با پیراهن شــماره ۸۰ و در لیگ قهرمانان آســیا با 
پیراهن شماره 1۰ اســتقالل به میدان برود. تیام هم در 
لیگ برتر پیراهن شــماره 25 و در لیگ قهرمانان آسیا 

پیراهن شماره هفت استقالل را بر تن می کند.

یک چهارم نهایی جام ملت های فوتسال آسیا
ایران- تایلند؛ محک جدی 

ملی پوشان برای صعود به نیمه نهایی
حمید رضا خداشــناس: از مرحله یک چهــارم نهایی جام 
ملت های فوتسال آسیا امروز و از ساعت 11:۳۰ به طور همزمان 
برگزار می شــود که در یکی از این بازیها تیم ملی کشورمان و 

تایلند به مصاف هم می روند.
ملی پوشان فوتســال کشــورمان در حالی پای به این مرحله 
می گذارند که با اقتدار و کسب حداکثر امتیاز حریف تایلندی 
شــده اند که در کمال ناباوری پس از لبنان به عنوان تیم دوم 
گروه پای به این مرحله گذاشته است. شکست تایلند برابر لبنان 
موجب شد تا همه تصور کنند که این تیم نسبت به سال های 
قبل ضعیف تر شده اســت اما پیروزی تایلند در آخرین دیدار 
مرحله گروهی برابر تیم خوب قرقیزستان آن هم با هشت گل 
نشان داد این تیم همان تیم مدعی سابق است. تایلند در سال 
های اخیر چه در رده باشگاهی و چه ملی همواره یکی از حریفان 
جدی ایران بوده اســت و حتی سال گذشــته در رقابت های 
باشگاهی آسیا عنوان قهرمانی را از گیتی پسند اصفهان ربود و 
این عوامل باعث شده تا از این تیم به عنوان گربه سیاه فوتسال 
ایران یاد شود. شاگردان ناظم الشریعه که به اعتقاد کارشناسان 
این دیدار نخستین محک جدی شان در این رقابت ها خواهد 
بود، بخوبی بر این نکته واقفند که هر گونه اشــتباه در برابراین 
تیم سرعتی ســبب حذف در مرحله یک چهارم خواهد شد. به 
هر حال آنچه واضح است اینکه تایلند به لحاظ تاکتیکی سطح 
خوبی دارد، اما از نظر انفرادی بســیار پایین تر از کشور ماست. 
بدون شــک بازی راحتی مقابل این تیم نخواهیم داشت و باید 

بهتر از دیدارهای مرحله گروهی بازی کنیم. 

مشهدی ها برای جمع آوری امتیازات
 می جنگند

نقشه های فرمانده سپیدمو برای 
سپید رود

امیرمحمد سلطان پور :  هفته بیست و سوم رقابت های لیگ 
برتر باشگاه های کشور امروز و فردا با انجام شش دیدار به پایان 

خواهد رسید.
امروز و از ســاعت 1۶ در دیدار دو تیم باالی جدول، ذوب آهن 
میهمان سایپا است. شاگردان امیر قلعه نویی که در هشت دیدار 
گذشته خود ۶پیروزی و دو تساوی را کسب کرده و در رتبه دوم 
جدول رده بندی قرار دارد، میهمان سایپایی است که خود با پنج 
بازی بدون شکست و قرارگیری در رتبه چهارم، وضعیت خوبی را 

در هفته های گذشته تجربه کرده است.
در دیگر بازی ســاعت 1۶ امروز، دو تیم اســتقالل و سپیدرود 
مقابل هم قرار می گیرند. علی کریمی، این روزها با موج گسترده 
حمالت خود به آن چه که فساد همه جانبه در فوتبال ایران می 
خواند، به بحث داغ محافل فوتبالی و حتی غیر فوتبالی کشــور 
تبدیل شده اســت. تقابل او با رقیب همیشــگی اش در زمین 
فوتبال یعنی استقالل، همه نگاه ها را به ورزشگاه آزادی معطوف 
می کند تا ببینیم اســتقالل می تواند از شانس باالی خود روی 
کاغذ استفاده کرده و سه امتیاز را کســب کند یا نماینده رشت 

شگفتی ساز می شود.
روز جمعه تیم های خراسانی نیز به میدان خواهند رفت. پدیده 
برای دومین هفته متوالی در مشهد میزبان است و این بار ترجیح 
داده به جای ورزشــگاه امام رضا )ع(، ورزشگاه ثامن را به عنوان 
محل برگزاری مســابقه به حریفش یعنی پــارس جنوبی جم 
پیشنهاد دهد. این انتخاب به هر دلیل فنی یا غیر فنی که صورت 
گرفته باشد، شاگردان رضا مهاجری بدون داشتن بهانه ای باید 
سه امتیاز را کسب کرده و یا خود را برای هفته های پایانی و نبرد 

برای ماندن در لیگ آماده کنند.
مشکی پوشان هم از ساعت 15 روز جمعه میهمان پیکان خواهد 
بود. شاگردان رضا عنایتی که پنج بازی بدون پیروزی را پشت سر 
می گذارند باید هرچه زودتر تا دیر نشده، نبرد باقی ماندن خود در 
لیگ را مانند دو فصل گذشته آغاز کنند. پیکان می تواند گزینه 
مناسبی برای این تالش باشــد چون شاگردان مجید جاللی که 
این فصل خیالشان از ماندن در لیگ راحت است، امید چندانی 
نیز برای کسب ســهمیه آســیایی ندارند و رتبه میانه جدول  را 
پذیرفته اند. در دیگر بازی های روز جمعه از ساعت 15 در دربی 
اهواز، استقالل خوزســتان میزبان فوالد است و در آخرین بازی 
هفته نیز از ساعت 1۶ سپاهان در اصفهان به مصاف نفت تهران 

خواهد رفت.

دربی تبریز را تراکتور برد

پیروزی  برزیلی پرسپولیس  در آبادان



آنچه آمار و تحقيقات نشان مى دهند 

گسترش ورزش همگانى  با همت همگانى
ورزش   كشــورمان پس از پيروزى انقالب اسالمى همواره 
داراى فراز و فرودهاى متعددى در زمينه قهرمانى و همگانى 
بوده است. مقام معظم رهبرى هم همواره به توسعه ورزش 
همگانى بين آحاد مردم تاكيد و سفارش كرده اند. ايشان در 
همين خصوص فرمودند: « مــا احتياج داريم كه تمام آحاد 
كشور ورزش كنند، اين واقعا نياز كشوراست. نيروى انسانى 
سالم، براى كشور اهميت درجه يك دارد؛ چون پيشرفت يك 
كشور، با نيروى انسانى است. منابع و معادن و استعدادهاى 
زير زمينى و ثروت هاى طبيعى، چيزهاى بسيارخوبى است؛ 
اما اگر نيروى انسانى نباشد، اســتعداد در آن كشور نباشد 
همان چيزى خواهد شــد كه امروز در بعضى كشــورهاى 
داراى اين منابع طبيعى مشاهده مى كنيد ديگران مى آيند 
استفاده مى كنند و اين ها را بيشتر به تن پرورى سوق مى 
دهند. پس ورزش همگانى يكى از ضروريات زندگى است و 

بايد به آن توجه كرد.»
*افزايش اميد به زندگى

على مجدآرا، رئيس فدراســيون ورزش هــاى همگانى در 
زمينه عملكرد ورزش ايران در سالهاى پس از انقالب اظهار 
كرد: بعد از انقالب اميد به زندگى حدود 25 ســال افزايش 
پيدا كرد. عالوه بر اينكه در بهبود اميد به زندگى، سالمت و 
تغذيه تاثيرگذار است؛ ورزش هم در افزايش شادى و نشاط 
و حوصله كار موثر است. 50درصد ايرانيان بيش از 70 سال 
عمر مى كنند كه اين آمار نشان دهنده وضعيت خوبى است. 
طبق آمارى كه دو سال پيش گرفته شد؛ 21درصد مردم در 
ورزش همگانى شركت مى كنند. اين نشان دهنده فعاليت، 

اميد به زندگى و توجه به سالمتى و نشاط است.
* رتبه اول

وى تصريح كرد: مــا در زمينه كارآفرينى، توســعه ورزش 
بانوان و همينطور آموزش داوران و مربيان رتبه اول را بدست 
آورديم؛ فعاليت هاى خوبى داشته ايم. از طرفى اين موضوع 
را مطرح كرديم كه هر خانواده يك مربى است. خوشبختانه 
درصد بااليى از بانوان را در سطح كل فدراسيون ها بكار گرفته 
ايم و اعالم كرديم كه مــادران عمود خيمه ورزش همگانى 
كشور هستند. رشد چشمگيرى در خانواده ها داشتيم اما با 
توجه به تحريم ها و تمام مشكالت الزم است در برنامه هايى 
كه براى رشد جسمى و ذهنى افراد و پيشرفت كشور است 

از طريق ورزش همگانى، ايجاد نشاط و اميد تالش كنيم.
مقام معظم رهبرى هم هميشه تاكيد مى كنند كه شادى و 
نشاط و حوصله كار از ورزش هاى همگانى نشات مى گيرد 
و همه بايد تالش كنند تا در اين زمينه تمام دســتگاه هاى 
دولتى روند خوبى را در آموزش ورزش هاى همگانى داشته 

باشند.
*ورود بسيج و جهاد

ورزش همگانى پس از انقالب در قالب بسيج و جهاد شروع به 
كار كرد و خوشبختانه ورزش همگانى زاده انقالب است كه 
همپاى جهان حركت كرد و توانست جزو كشورهاى پيشرو 
باشد.مجد آرا در همين خصوص مى گويد:  در سال گذشته 
رئيس فدراسيون جهانى اين رشته وارد ايران شد و به وزير 
ورزش و جوانان لوح كشور پيشــرفته در ورزش همگانى را 
تقديم كرد. ما در كميته هاى جهانى و آسيايى كرسى هايى 
داريم. با اين وجود برنامه ريزى ها و تالش ها براى باال بردن 

آمار مشاركت مردم در ورزش همگانى ادامه دارد.
*ادامه راه

شــايد در ســالهاى اخير وجــود وزارت ورزش و جوانان و 
زيرمجموعه هاى آن اين تصور را در جامعه ايجاد كرده باشد 
كه فراهم كردن زمينه ورزش تنها وظيفه اين دستگاه است. 
اين توقع مانند اين اســت كه بگوييــم پرداختن به مقوله 
فرهنگ وظيفه يك وزارتخانه به نام «وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى» است و ديگر وزارتخانه ها و بخش ها در اين زمينه 

وظيفه اى ندارند و بايد تنها به امور خود بپردازند. 
يكى از بخش هايى كه در راستاى خدمت به مردم در بخش 
هاى مختلف وظايف سنگين و حساسى دارد شهردارى است. 
به عنوان نمونــه از حدود يك دهه پيش تاكنون در شــهر 
بزرگى مانند تهران سازمان ورزش شهردارى تهران پس از 
شكل گيرى در تمامى مناطق شهردارى اين كالنشهر اداره 
تربيت بدنى تاســيس كرده تا در كنار ساير خدمات در اين 

راستا نيز به شهروندان خدمت رسانى كند به طورى كه در 
سه ســال اخير برنامه ها و فعاليت هاى ورزش شهروندى با 

افزايش كمى قابل توجهى توسعه يافته است. 
در تعدادى از استانهاى كشور شهردارى ها حتى پا را فراتر 
گذاشته و در حوزه ورزش قهرمانى نيز خدمات ارزشمندى 

به جامعه خود ارائه مى كنند. 
با اين حال بايد كارى كرد كه مردم بــا كمترين امكانات و 
هزينه به ســمت ورزش روى بياورند و نيز در اين راه تالش 
شود، تا با همكارى ساير سازمان ها و ارگان ها از جمله صدا 
و سيما و وزارت كشور و شهردارى ها بسترى مناسب براى 
ورزش آماده شده و به اين منظور از  تبليغات در صدا و سيما و 
رسانه هاى گروهى استفاده بيشترى شود. به طور حتم هنوز 
جامعه ما تا رسيدن به سطح مطلوبى كه مدنظر مسئوالن امر 

است با ورزش همگانى فاصله دارد.

تالش احسان حدادى براى رسيدن
 به آرزوى بزرگ

ورزش سه: قهرمان پرتاب ديسك آسيا از برنامه هاى خود براى افتتاح يك كمپ 
در سطح ايران و آسيا رونمايى كرد. احسان حدادى گفت: تمريناتم را چند هفته 
اى است با مربى آمريكايى در جزيره كيش دنبال مى كنم. من كه از همكارى با 
او راضى هستم و خدا را شكر همه چيز فعال خوب پيش مى رود. البته ادامه كار ما 
به فدراسيون هم بستگى دارد و اينكه بتوانيم مك ويلكينز را حفظ كنيم يا خير. 
او هم از نظر فنى و هم علمى در دنيا جايگاه بااليى دارد و با فدراسيون جهانى نيز 
ارتباطش نزديك است. اولين مربى آمريكايى در دووميدانى است كه به ايران آمده 
و اميدوارم حفظ شود. وى گفت: در اين مدت پالس هاى مثبتى دريافت كردم. 
يكى از بزرگترين آرزوهاى من اين است كه بتوانم تجربياتم را از المپيك و مسابقات 
جهانى در اختيار كسانى كه به اين رشته عالقه دارند، قرار بدهم. باالخره بعد از 
مدال من در المپيك لندن خيلى از نوجوانان به اين رشته عالقه مند شدند و من 
مى خواهم به آنها كمك كنم. من برنامه ام اين است كه تابستان ها در ورزشگاه 

كشورى و زمستان ها در جزيره كيش كمپ بزنيم. 

 قفل در اتاق خراب شده بود!
توضيح عجيب فدراسيون بسكتبال 

درباره حواشى تبريز
ورزش: روابط عمومى فدراسيون بسكتبال پيرامون حواشى ايجاد شده براى 
بانوان خبرنگار در تبريز اطالعيه اى صادر كرد. بعد از اتفاقاتى كه در حاشيه 
فينال ليگ برتر بســكتبال در تبريز رخ داد و 2 خبرنگار زن عالوه بر گرفتن 
مجوز براى ورود به سالن در يك اتاق حبس شدند، فدراسيون به اين موضوع 
واكنش نشان داد. باتوجه به ميزبانى شهردارى تبريز در ديدار فينال ليگ برتر 
بسكتبال و اطالع همكاران از ممنوعيت ورود بانوان به سالن و اينكه مسئوليت 
حفظ و حراست  همه امور به عهده ميزبان است، در واقع بانوان گرامى اجازه 
ورود به سالن را نداشتند كه در بازى اول اين اتفاق افتاد.اما در ديدار دوم كه 
دكتر طباطبائى رييس فدراسيون بسكتبال در سالن حضور داشتند و در پى 
حمايت از بانوان خبرنگار و احترام به شان و شخصيتشان  اتاقى در اختيار دو 
خبرنگار گذاشته شد، تا از مانيتور پيگير تماشاى بازى باشند. طبق پيگيرى ها 
قفل درب اتاق ايراد داشته و درب اتاق به هيچ عنوان توسط كسى قفل نشده 
بود به هرحال شهردارى تبريز ميزبان رقابتها بود و وظيفه حراست هم به عهده 

ميزبان و اداره كل ورزش و جوانان استان مى باشد.

3 كشتى گير خراسانى 
در مسابقات جام تختى

 ورزش: رئيس هيئت كشتى خراسان رضوى از حضور سه كشتى گير خراسانى 
در رقابت هاى بين المللى جام جهان پهلوان تختى خبر داد.  مسعود رياضى در 
اين باره افزود:مسابقات بين المللى جام جهان پهلوان تختى طى روزهاى 19 
و 20 بهمن ماه در تبريز برگزار مى شود كه در تيم هاى منتخب ايران حاضر 
در اين مسابقات، سه كشتى گير از استان خراسان رضوى به نام هاى محمد 
متقى نيا،احمد ميرزاپور و امير ارسالن تاتارى به ترتيب در اوزان 79 ، 125، 
و 93 كيلوگرم در تيم هاى منتخب ايران حضور دارند.وى اظهار كرد:قاســم 
فيالبى از خراسان رضوى نيز در يكى از تيم هاى منتخب به عنوان مربى حضور 
دارد.همچنين«اسماعيل محمودى» ديگر كشتى گير خراسانى نيز از سوى 
شوراى فنى فدراسيون كشتى انتخاب شد،اما به خاطر آسيب ديدگى از حضور 

در مسابقات جام تختى انصراف داد.

خبر

پنجشنبه 19 بهمن  هفته 23 ليگ برتر ايران
 استقالل - سپيدرود

 ساعت: 16:00 زنده از شبكه سه  

جمعه 20 بهمن  هفته 23 ليگ برتر ايران
 پديده مشهد - پارس جنوبى جم

 ساعت: 14:30 زنده از شبكه ورزش

جمعه 20 بهمن  هفته 23 ليگ برتر ايران
 استقالل خوزستان - فوالدخوزستان
 ساعت: 16:30 زنده از شبكه ورزش

هلند - ارديويسه
 زووله 3 - 2 هيرنفين
آلمان - جام حذفى

 پادربورن 0 -  6 بايرن مونيخ
بايرلوركوزن 4 -  2 وردربرمن
بين المللى - دوستانه باشگاهى

 شاختار 0 - 1 جيانگسو

جام حذفى انگليس 
 بيرمنگام 1 -  4 هادرسفيلد

 راچديل 1 -  0 ميلوال
 سوانسى 8 -  1 ناتس كانتى

جام حذفى فرانسه 
 سوشو 1 - 4 پارى سن ژرمن

ميز نتايج

ورزش در سيما
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 عضويت 
اللوويچ در هيات اجرايى 

IOC
اميد كشتى براى ماندن 

در المپيك باال رفت
ورزش:  رئيس اتحاديه جهانى كشــتى به عضويت هيئت اجرايى كميته بين 

المللى المپيك در آمــد.   نناد اللوويچ رئيس اتحاديه جهانى كشــتى با 69 راى 
موافق به عنوان عضو هيئت اجرايى كميته بين المللى المپيك (IOC) انتخاب شد. 
اللوويچ پيش از اين نيز به عضويت كميته همبستگى اين كميته در آمده بود. عضويت 
اللوويچ در هيئت اجرايى كميته بين المللى المپيك، كمك شايانى به حفظ كشتى 
در المپيك ها خواهد كرد. فعال كه حفظ كشتى در المپيك 2020 با اتفاقاتى كه 
چند سال قبل و بعد از المپيك 2012 رقم خورد، قطعى شده است. با اين حال 

اوزان كشتى از ســال 2016 محدودتر شده و زمزمه هايى مبنى بر حذف 
اين رشته در دوره هاى بعدى همواره وجود دارد.   با عضويت رييس 

صربستانى اتحاديه جهانى در كميته بين المللى المپيك حاال 
اهالى كشــتى هم صاحب كرسى در مهمترين نهاد 

تصميم گيرى المپيك هستند.

ليگ ملى بسكتبال كشور
جوالن خراسانى ها
در مرحله پلى آف

على عبداحد: مرحله پلى آف (حذفى) مســابقات ليگ ملى بسكتبال 
باشگاههاى كشور از امروز بعدازظهر در شهرستان هاى ميزبان پيگيرى مى شود. 

بازيها در مرحله پلى آف بصورت 2 از 3 (2 برد از 3 بازى) پيگيرى مى شود. يادآورى 
مى شود از خراسان رضوى 3 تيم با نام هاى: پارسا مشهد، المان مشهد و آرسكا قوچان 

در مسابقات حضور دارند كه مؤيد پتانسيل و توان باالى بسكتبال خراسان رضوى است و 
مى تواند حركتى رو به جلو براى بسكتبال استان باشد. اميد است مسئولين ورزش استان از 
اين حضور قابل تحسين بى  تفاوت عبور نكنند زيرا با وجود همه مشكالتى كه پيش روى 
اين 3 تيم است، اما اين عالقه مندان با تالش و پيگيرى هاى مستمر تا اين لحظه ادامه 

داده اند و واقعاً مى بايست توسط مسئولين ورزشى ديده و تقويت شوند.
برنامه بازيهاى اول مرحله پلى آف
پنجشنبه 96/11/19   ساعت 16 
آرسكا قوچان- هيئت شهركرد

 ساحل نشينان بوشهر- پارسا فرش مشهد 
اميد تهران- پارس بندرلنگه 

شكلى تهران- المان مشهد

عذرخواهى  
رئيس فدراسيون تنيس 

به خاطر شكست تيم ملى 
ايسنا: رييس فدراسيون تنيس گفت: انتظارم از ملى پوشان بيشتر بود و تجربه 

اى كه از اين بازى به دست آمد بهايى سنگين داشت كه از جامعه ورزش و تنيس 
عذرخواهى مى كنم.  مجيد شايسته گفت: ملى پوشان تالش خود را كردند اما انتظار 

من بيشتر از اين بود مخصوصا در دو بازى انفرادى اول و بازى دوبل.  قبل از اعزام تيم ملى 
گفتم كه من رييس فدراسيون هستم و هر عملكردى تيم ملى داشته باشد پاسخگو خواهم 
بود و از جامعه ورزش و تنيس ايران براى اين شكســت عذرخواهى مى كنم. او افزود: 
اين مسابقه درس هاى زيادى به ما داد و تجربه اى گرانقيمت به دست آمد كه بهاى 

سنگينى داشت. اميدوارم با همت و تالش بيشتر در مسابقه بعدى كه با چين تايپه 
است جبران كنيم. البته در گروه يك و دو آسيا هم نتايج غير منطقى به دست 

آمد به گونه اى كه پاكستان، كره را شكست داد و لبنان هم چين تايپه 
را مغلوب كرد. با اين حال باز هم مى گويم اين شكست تجربه 

اى بود كه بهاى سنگينى  براى ما داشت و بايد 
بپذيريم اتفاق خوبى نبود.

            پنجشنبه 19 بهمن 1396
21 جمادى االول 1439 8 فوريه 2018  سال سى و يكم  شماره 8618 

دالرام عظيمى: هنوز هيچ بيانيه رسمى درمورد آينده آنتونيو 
كونته ازسوى باشگاه چلسى منتشر نشــده كه البته با توجه به 
سياست هاى ديرينه اين تيم و تمايل شديد به اعالم نكردن اخبار 
به هيچ وجه عجيب نيست. بهرحال  بى بى سى روز سه شنبه اعالم 
كرد كه منابع نزديك به باشگاه لندنى گفته اند كه كونته با توجه به 
اينكه چلسى در رتبه چهارم جدول ليگ برتر قرارگرفته و در مرحله 
يك هشتم نهايى چمپيونزليگ و در رقابت هاى جام حذفى انگليس 
حضور دارد، روى نيمكت چلسى باقى خواهد ماند. اين خبر پايانى 
بر تمامى شايعاتى بود كه از صبح روز چهارشنبه در مورد مربى 
ايتاليايى مطرح شده بودند. به خصوص كه حتى گفته شده بود 
كه مسئوالن تيم براى تصميم گيرى درمورد آينده كونته عصر روز 
سه شنبه جلسه داشته اند. گاردين هم روز چهارشنبه در گزارشى 
نوشت كه كونته به هيچ وجه قصد استعفا كردن از سمت خود را 
ندارد و تيمش را براى بازى هفته آينده برابر وست بروموويچ آلبيون 
آماده مى كند. اگرچه مربى آبى پوشان با درخواست بازيكنان براى 
استراحت بيشتر به منظور ريكاورى موافقت كرده است. قهرمان 
فصل گذشته ليگ اين هفته دومين شكســت سنگين خود را 
مقابل واتفورد پذيرا شد تا شايعات درمورد خداحافظى كونته با 
استمفوردبريج در تابستان اين فصل به واقعيت نزديك تر شوند. 
چلسى اخبار مربوط به مالقات مديراين تيم با لوئيس انريكه در 
اسپانيا را به عنوان جانشين احتمالى مرد ايتاليايى تكذيب كرده 

و اعالم كرده كه اين باشگاه به رغم كسب تنها دو پيروزى اين تيم 
در 10 ديدار ســال 2018 ميالدى به مربى كنونى خود اعتقاد و 
ايمان دارد.  اما مسئله اينجاســت كه آينده كونته درايتاليا هم 
با وســواس و دقت زيادى دنبال مى شــود. اخراج يا استعفاى 
احتمالى او مى تواند معادالت زيادى را در فوتبال اين كشــور 
تغييردهد. تيم ملى ايتاليا هنوز جانشين ونتورا را انتخاب نكرده 

و احتماال تا تابستان آينده بدون مربى خواهد بود. با 
اينكه حضور روبرتو مانچينى بيش ازهر گزينه 

ديگرى روى نيمكت آتــزورى محتمل تر به 
نظر مى آيد، ولى درايتاليا همه از بازگشت 
كونتــه روى نيمكت الجوردى پوشــان 
با توجه بــه عملكرد درخشــان او با اين 
تيم در يورو 2016 استقبال مى كنند. 

عالوه بر تيم ملى، باشگاههاى ميالن 
و اينتر هم كه همچنان در سوداى 
بازگشت به دوران اقتدار خود در 
فوتبــال ايتاليا هســتند، از پايان 

اش با ليگ همكارى او با چلســى و خداحافظى 
دارند بــا فراهم برتر خشنود مى شوند. هردو تيم قصد 

كردن شرايط و برآورده كردن خواسته هاى كونته، مربى سابق 
يووه را به نيمكت خود منتقل كنند. 

امين غالم نــژاد: روبرت 
لواندوفســكى از ســالها 
پيش در حسرت انتقال به 

رئال مادريد است. مهاجم 
لهستانى بايرن مونيخ همواره 
يكــى از گزينه هاى باشــگاه 
اســپانيايى در بازار هــاى نقل 
وانتقاالت بــوده ولــى هربار به 
داليلى انتقال او از بوندســليگا 
به الليــگا بــا موانــع بزرگى 
مواجه شده اســت. با اين حال 
لواندوفســكى هنوز از تحقق 
اين روياى بزرگ نااميد نشده 
و اين احتمال وجود دارد 

آينده سرانجام پيراهن سفيد رئال كه تابستان 
در  رقابت هاى الليگا برتن كند. انتقال را 

او از بايرن به رئال كار ســاده اى 
نيســت و اين معامله به طور حتم 
با پيچيدگى هاى زيــادى روبرو خواهد 
بود. اگرچه باشگاه مونيخى همواره از نگه داشتن 
بازيكنانى كه تمايلى به ادامه همكارى با اين تيم نداشته اند، 
خوددارى كرده و اين حرفى است كه رومنيگه چند روز پيش 
به كوچارسكى مديربرنامه هاى لواندوفسكى هم زده است. 
كوچارسكى بارها با سران برنابئو مالقات هاى متعددى در 
مورد وضعيت لواندوفسكى داشته و دوطرف شناخت كاملى 
از يكديگر دارند. بعد از چهارســال حضور در بايرن مونيخ، 
لواندوفسكى مى خواهد تغيير بزرگى در زندگى حرفه اى 
خود ايجاد كند و به يكى از بزرگ ترين اهداف ورزشى خود 
كه قهرمانى در رقابت هاى چمپيونزليگ است، دست يابد. 

مســئوالن باشــگاه رئال مادريد پيشــتر دو بــار با خود 
لواندوفسكى هم مالقات داشته اند ولى هردو بار مذاكرات 
دوطرف براى انتقال او از آلمان به اســپانيا بى نتيجه مانده 

بود. 

ميالن، اينتر و تيم ملى ايتاليا منتظر كونته! 

مشتريان مربى چلسى در صف
مهاجم لهستانى به رئال مى رود؟

لواندوفسكى در حسرت آرزوى ديرينه
و اعالم كرده كه اين باشگاه به رغم كسب تنها دو پيروزى اين تيم 
 ميالدى به مربى كنونى خود اعتقاد و 
ايمان دارد.  اما مسئله اينجاســت كه آينده كونته درايتاليا هم 
با وســواس و دقت زيادى دنبال مى شــود. اخراج يا استعفاى 
احتمالى او مى تواند معادالت زيادى را در فوتبال اين كشــور 
تغييردهد. تيم ملى ايتاليا هنوز جانشين ونتورا را انتخاب نكرده 

و احتماال تا تابستان آينده بدون مربى خواهد بود. با 
اينكه حضور روبرتو مانچينى بيش ازهر گزينه 

ديگرى روى نيمكت آتــزورى محتمل تر به 
نظر مى آيد، ولى درايتاليا همه از بازگشت 
كونتــه روى نيمكت الجوردى پوشــان 
با توجه بــه عملكرد درخشــان او با اين 
 استقبال مى كنند. 

عالوه بر تيم ملى، باشگاههاى ميالن 
و اينتر هم كه همچنان در سوداى 
بازگشت به دوران اقتدار خود در 
فوتبــال ايتاليا هســتند، از پايان 

اش با ليگ همكارى او با چلســى و خداحافظى 
دارند بــا فراهم برتر خشنود مى شوند. هردو تيم قصد 

كردن شرايط و برآورده كردن خواسته هاى كونته، مربى سابق 
يووه را به نيمكت خود منتقل كنند. 

روبرت امين غالم نــژاد: روبرت امين غالم نــژاد: روبرت 
لواندوفســكى از ســالها 
پيش در حسرت انتقال به 

رئال مادريد است. مهاجم 
لهستانى بايرن مونيخ همواره 
يكــى از گزينه هاى باشــگاه 
اســپانيايى در بازار هــاى نقل 
وانتقاالت بــوده ولــى هربار به 
داليلى انتقال او از بوندســليگا 
به الليــگا بــا موانــع بزرگى 
مواجه شده اســت. با اين حال 
لواندوفســكى هنوز از تحقق 
اين روياى بزرگ نااميد نشده 
و اين احتمال وجود دارد 

آينده سرانجام پيراهن سفيد رئال كه تابستان 
در  رقابت هاى الليگا برتن كند. انتقال را 

او از بايرن به رئال كار ســاده اى 
نيســت و اين معامله به طور حتم 
با پيچيدگى هاى زيــادى روبرو خواهد 
بود. اگرچه باشگاه مونيخى همواره از نگه داشتن 
بازيكنانى كه تمايلى به ادامه همكارى با اين تيم نداشته اند، 
خوددارى كرده و اين حرفى است كه رومنيگه چند روز پيش 
به كوچارسكى مديربرنامه هاى لواندوفسكى هم زده است. 
كوچارسكى بارها با سران برنابئو مالقات هاى متعددى در 
مورد وضعيت لواندوفسكى داشته و دوطرف شناخت كاملى 
از يكديگر دارند. بعد از چهارســال حضور در بايرن مونيخ، 
لواندوفسكى مى خواهد تغيير بزرگى در زندگى حرفه اى 
خود ايجاد كند و به يكى از بزرگ ترين اهداف ورزشى خود 
كه قهرمانى در رقابت هاى چمپيونزليگ است، دست يابد. 

مســئوالن باشــگاه رئال مادريد پيشــتر دو بــار با خود 
لواندوفسكى هم مالقات داشته اند ولى هردو بار مذاكرات 
دوطرف براى انتقال او از آلمان به اســپانيا بى نتيجه مانده 

بود. 

لواندوفسكى در حسرت آرزوى ديرينه
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کوتاه و خواندنی

ایسنا: عماد افروغ عضو هیئت انتخاب دوره گذشته جشنواره در واکنش به حضور 
فیلم »امپراتور جهنم« در جشنواره امسال گفت: مسئوالن جشنواره باید پاسخگو 
باشــند چرا فیلمی که داوری شده است، مجدداً راه می یابد اما فیلمی که داوری 
نشده است، به بهانه داوری در سال گذشته از ورود در جشنواره باز می ماند. وی در 
پاسخ به صحبت های تهیه کننده این فیلم افزود: فرموده اید که سینما یک مقوله 
تخصصی است و حتی یک استاد دانشگاه علوم انسانی نباید درباره آن نظر بدهد. 

بله، اگر سینما را به یک تکنیک صرف تقلیل دهید، شاید حق با شما باشد.

مسئوالن جشنواره پاسخگو باشند

قدس: به همت مدرسه ســینمایی عمار، فراخوان »عکاسی مستند« با عنوان 
» قاب پیمایی« از راهپیمایی ۲۲ بهمن جهت ثبت حضور اقشار مختلف مردم 
در این روز ملی منتشر شد و به ۱۵ نفر برگزیده، ۳۰ میلیون تومان جایزه اهدا 
می شــود. در این فراخوان آمده، هر فرد می تواند با چند مجموعه عکس در این 
مسابقه شرکت کند و حداقل عکس برای هر »مجموعه عکس« داستانی ۱۰ فریم 
اســت. مهلت ارسال آثار تا ۲۵ بهمن ماه درنظر گرفته شده است و عالقمندان 

می توانند آثار خود را به آی دی تلگرامی ghabpeymaei@ ارسال کنند.

جوایز ۳۰ میلیون تومانی برای عکاسی از راهپیمایی ۲۲ بهمن

ایبنا: ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در آئین اختتامیه 
سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران و بیست وپنجمین 
دوره جایزه جهانی کتاب سال گفت: انقالب اسالمی ایران با نویسندگان به دنیا 
آمد و کتاب ها خیابان ها را پرکردند و خیابان ها در دوران انقالب با کتاب ها پرشد. 
انقالب در پایداری خود نیز به کتاب نیازمند است کتاب ها نقطه اتصال ما به علم، 
فرهنگ، هنر و دین هستند. توسعه اجتماعی کشور به کتاب پیوند دارد. کتاب 

مانند ذخیره نفت خام است. 

انقالب اسالمی برای پایداری به کتاب نیاز دارد

در نشست خبری »مغزهای کوچک زنگ زده« عنوان شد

از تمام فیلم های دنیا کپی کرده ام! هومن سیدی:

فرهنگ و هنر: نشســت های روز سه شنبه در پردیس سینمایی ملت با حاشیه هایی همراه بود و پرسش 
و پاسخ های چالش برانگیزی میان فیلمسازان و خبرنگاران درگرفت. فیلم »مغزهای کوچک زنگ زده« به 
کارگردانی هومن ســیدی که با تحسین و استقبال خبرنگاران و منتقدان سینمایی همراه بود، در نشست 
خبری هم خبرســاز شــد. نوید محمدزاده بازیگر این فیلم که با مدل مویی عجیب به نشســت آمده بود، وقتی دربرابر 
پرسش های خبرنگاران قرار گرفت، گفت: من یک بازیگرم و این مدل مو هم به دلیل گریم من در یک نقش است ولی اگر 
غیر از این هم بود، دوست داشته  ام و با این مدل آمده ام. در انتهای این نشست و زمانی که جلسه پایان یافته بود، وقتی 
برخی خبرنگاران می خواســتند زمانی از مجری جلسه بگیرند و درباره تقلیدی بودن فیلم، پرسش کنند؛ هومن سیدی 
نشست را ترک کرد و گفت: فیلم من از تمام فیلم های دنیا کپی شده است! در نشست بعدی که به فیلم »امپراتور جهنم« 
اختصاص داشت، محمد خزاعی تهیه کننده به شدت از آنچه »حذفیات زیاد فیلم« خواند انتقاد کرد و گفت: آن کسانی که 
تالش کردند این فیلم سال گذشته به جشنواره نرسد، آسوده بخوابند که فیلم »امپراتور جهنم« دیگر خنثی شده است. 
گفتنی است این فیلم سال گذشته هم داوطلب حضور در جشنواره بود اما وقتی مشخص شد باید در بخش غیررقابتی 
جشنواره حضور داشته باشد، عوامل فیلم از جشنواره انصراف دادند ولی فیلم امسال به بخش رقابتی راه یافت. فیلم خبرساز 
دیگری که در پردیس سینمایی ملت به نمایش درآمد، »عرق سرد« به کارگردانی سهیل بیرقی بود که روایتی یک طرفه از 
ماجرای عدم اجازه خروج یکی از بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان به درخواست همسرش بود. در این نشست موضوع قوانین 
مدنی درخصوص حقوق زنان پررنگ شد و لیلی رشیدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که کارگردان را به فمینیست بودن 

متهم کرد، در بحث دخالت کرد و قانون ممنوع الخروجی زنان را یک »قانون عقب افتاده« توصیف کرد.

باجشنواره

خرده روایت ها

داستان انقالب اسالمی  
و داستان انقالب در غرب

 کامران پارسی نژاد 
نظام درونی و بیرونی ادبیات داستانی انقالب در غرب به گونه ای تدوین 
شــده که می تواند جدا از تحلیلی عمیق و کاونده، تصویری قابل قبول از 
نظام های سیاسی و اجتماعی حاکم برجهان، انواع رویدادها و روابط پنهان 
و آشــکار و در پی آن پیامدهای گوناگون آن ها را  ارائه بدهد. سؤال این 
اســت آیا ادبیات انقالب اسالمی  هم به این حد و اندازه از توانایی رسیده 

است؟
داستان انقالب باید به گونه ای تدوین شود که بتواند به درون اندیشه ها و 
باورهای انسان راه یابد، نهاد انسان  ها را در شرایط و موقعیت های مختلف 

مشخص سازد و از ژرفاهای روان و امیال درونی انسان ها بگوید.
در الیه های پنهان داستان انقالب،  باید بنای مستحکمی  از ایدئولوژی ها، 
اندیشــه ها و باورهای مختلف مردم ساخته شود و بالطبع بتواند مسایل 
سیاســی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، دینــی و... را در دوره  های خاص 
تحلیل و مشــخص ســازد. البته نظریه پردازان ادبیات داستانی انقالب 
تاکنون نتوانسته اند تعریفی دقیق و حساب شده از این ژانر ادبی و تمام 
زیرگروه هایش ارائه دهند، بــا اینحال با واکاوی ادبیات انقالب در جهان 
مشخص می شــود که وظیفه این گونه ادبی صرفاً روایت برخی حوادث 
و حمایت از گروه یا حزب خاصی نیست. به هرحال داستان انقالب  باید 
از انقالب بگوید، حال می خواهد اثر تصویرگر صحنه های مبارزه باشد یا 
روایت گر پیامدهای آن و یا شرح حوادث مرتبط با آن. براین اساس، گاه 
طرح مسائل تحلیلی، سیاسی و اجتماعی در هر قالب و شکلی می تواند 
داســتان را به این ژانر نزدیک ســازد. برای مثــال گفت وگوی میان دو 
شخصیت داستان پیرامون انقالب و اثرات آن، می تواند اثر را در این ژانر 

ادبی قرار دهد.
 در این راستا، شیوه پرداخت و طرح مسائل نمی تواند عامل اصلی جداسازی 
یک اثر از گونه داستان انقالب به حساب آید، چرا که هر نویسنده بر اساس 
ســبک و ســیاق خاص خود و بر پایه اندیشه محوری و مورد عالقه خود 
داســتان خلق می کند و می تواند انقالب و مسائل پیرامون آن را از منظر 
خاص خود روایت و بررسی می کند. مهم این است که انقالب و پیامدهای 
آن بن مایه اصلی داستان به حساب آید. قابل ذکر است که در برخی آثار، 
ممکن است اندیشه محوری و حاکم بر فضای داستان، مقوالت دیگری 
باشــند و نویســنده از انقالب و پیامدهای آن به عنوان ابزار کوچکی در 
جهت قوام یافتن شــخصیت ها و رویدادهای داستانی استفاده کند. در 
چنین حالتی داستان طبق گفته غالب تحلیل گران ادبی، نمی تواند در این 
گونه ادبی قرار گیرد. با این حال می تواند در مطرح کردن و باز شــناخت 
رویدادهای مهم انقالب نقش ایفا کند اما اگر نویسنده عطف به تسلطی 
که بر عناصر اساسی داستان انقالب دارد بتواند بن مایه و مضامین نهفته 
در داســتان را به انقالب و رویدادهای پیرامونش اختصاص دهد، در آن 
شرایط می تواند در بستر داستان خود از حوادث و مضامین متنوع دیگری 
غیر از حوادث تاریخی انقالب استفاده کند. همچون شرح ژرفای درونی 
یک فرد انقالبی یــا مردمی  که با انقالب و پیامدهای آن مواجه بوده اند، 
داســتان را در این ژانر قرار می دهد. با توجه به مسائل مطروحه براستی 
نویسندگان انقالب اسالمی  تا چه حد توانسته اند آثارشان را  قوام ببخشند 

و به الگوهای ایده آل و برتر داستان انقالب نزدیک کنند؟

دورهمی  سی و ششم و امیدواری به آینده
 جبار آذین/ منتقد  آثار سینمای انقالب و دفاع مقدس در واقع هسته 
و مرکز و محور ســینمای ملی ایران را تشکیل می دهد. اما برخالف این 
معنا و توجهی که باید مسئوالن، مدیران و هنرمندان کشور به مقوله های 
سینمای ارزشی - چه در عرصه سینمای انقالب و چه در حوزه سینمای 
مقاومت- داشــته باشند، متأسفانه سال هاســت که این توجه، یا بسیار 

کمرنگ شده یا با فراز و فرود همراه است.
به دلیل قصور مکرر و تغییرات پیوســته در بخش های دولتی سینما و 
تعویض مدیرانی که اغلب با ســینما و فرهنگ سنخیت ندارند، توجه به 

سینمای مقاومت بیش از گذشته در حاشیه قرار گرفته است.
در سال های اخیر تولید فیلم هایی در این حوزه را شاهد بوده ایم که این 
اتفاق از دو زاویه قابل بررسی است. اول اینکه بخشی از این فیلم ها تولید 
سازمان ها و دستگاه هایی هستند که بر مبنای توجه به ارزش های جامعه 
بنیان گذاشته شده اند. درواقع نهادها و ارگان های ارزشی جامعه همچنان 
کم و بیش به مقوله ســینمای دفاع مقدس توجه دارند و با اینکه خود 
همین دوســتان، به دالیل زیاد چندان پر کار نیســتند ولی در مجموع 
نگذاشته اند که این حوزه از وجود فیلم های انقالبی و دفاع مقدسی تهی 
بماند و میدان برای یکه تازی فیلم هایی غیرارزشــی و نازل و بازاری بازتر 

شود.
نکته دوم این است که در این سال ها ما گاه شاهد حضور فیلمسازانی در 
این عرصه ها بوده ایم که با همت و غیرت و تکیه بر مناسبات مردم جامعه 
فیلم دفاع مقدسی و ارزشی ساخته اند. معموالً این گروه و این نوع فیلم ها، 
بسیار کم مورد توجه مسئوالن دولتی سینما قرار گرفته اند چرا که آن ها 
بر این باورند که دوران پرداختن به سینمای انقالب و دفاع مقدس سپری 
شــده و اکنون زمانی است که باید فیلمهایی با مضامین دیگر روز تولید 
شــود. این نگاه می تواند در جای خود خریدار داشــته باشد اما در عمل 
تبدیل شده به حمایت از تولید فیلم های بد و سخیف تجاری از نوعی که 
اکنون بر پرده سینما های کشور شاهد آن هستیم. از دیگرسو، روزگاری 
به جشــنواره بین الملی فیلم فجر به عنوان ویترین سینمای ایران نگاه 
می کردیم که البته چهار دوره است که این جشنواره، به یک دورهمی  و 

بزم خاص بودجه برباد ده  تبدیل شده است.
البته در سی و ششــمین دوره این جشنواره، بازهم به همت تعدادی از 
هنرمندان ارزشی و ارگان هایی که به مقوله های ارزشی توجه دارند، چند 
فیلم در این راستا تولید شده است که گرچه اندک، ولی  جایی در میان 
فیلم های دورهمی  امسال به خودشان اختصاص داده اند. درواقع چنانچه 
جامعه سینمایی کشور به این نتیجه مطلوب برسد که مبنا و معیار اساسی 
سینمای ملی باید سینمای انقالب و دفاع مقدس باشد، نگاه ها ونگرش ها 
به این مقوله ها جدی تر خواهد شد و ما نه تنها در یک یا چند جشنواره و 
آنهم به صورت باری به هر جهت که در جشنواره های مختلف و در طول 
سال در اکران سینمای کشور شاهد فیلم های دفاع مقدسی، مقاومتی و 

انقالبی خواهیم بود.
برای اینکه این اتفاق مبارک رخ دهد، ما در سینمای ایران؛ چه در بخش 
دولتــی و ارگانی وچه دربخش خصوصی به تغییــر، تحول و اصالحات 
اساســی نیاز داریم تاهمه چیز برای رفتن به ســمت ســینمای ملی با 

محوریت سینمای انقالب و دفاع مقدس هموار شود.
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 فرهنــگ و هنر/ زهــره کهندل  پس از فرهنگ و هنر
پیروزی انقالب اسالمی، مسیر نظام آموزشی کشور 
به کلی متحول شد و دانشگاه ها مدتی در تعطیلی 
به سر بردند تا با شکل گیری شورای عالی انقالب 
فرهنگی، مسیرشــان روشن تر و هدفمندتر شود. 
اکنون که چهار دهه از اســتقرار نظام جمهوری 
اسالمی  می گذرد، بدنه نظام آموزش عالی کشور به 
مرز ۵ میلیون نفر می رسد که نقشی مهم و اثرگذار 
در جامعــه دارد اما اینکه دانشــگاه های ما چقدر 
همســو با آرمانها و اهداف انقالبند، قابل بررسی 
است. در گفت وگو با دکتر محمد مهدی نژاد، عضو 
هیئت علمی  دانشگاه مالک اشتر و معاون پژوهشی 
پیشین وزیر علوم به بررسی شاخص های دانشگاه 

تراز انقالب اسالمی پرداختیم. 
وی با بیان اینکه دانشــگاه تراز انقالب اســالمی، 
دانشــگاهی است که در سخنان امام و رهبری به 
شکل پررنگ و دقیق بیان شده است، می گوید: از 
منظر امام )ره( دانشــگاه جایی است که در درجه 
اول کارخانه انسان سازی اســت، انسان های تراز 
انقالب، کســانی هستند که علم و ایمان را با هم 
آمیخته اند.  به گفته او، در دانشگاه های دنیا، ظاهر 
ماجرا این است که فقط به عرصه های علمی  توجه 
دارند اما در واقعیت نسبت به ارزش ها و هنجارهای 
اجتماعی خودشان، وفادار و پایبندند. کلیدی ترین 
پرسش پیش رو درباره دانشگاه های ما این است 
که این دانشــگاه قرار است چه بکند؟ در خدمت 
چه کســانی و چه چیزی باشد؟ اگر فرض کنیم 
که دانشــگاه ها باید در خدمــت اهداف ملی یک 
کشــور بوده و تثبیت کننده ارزش های آن باشند 
بنابراین باید افرادی را تربیت کنند که میراث ملی 

و فرهنگی و تمدنی آن کشور را حفظ کنند. 
مهدی نــژاد ادامــه می دهد: مردم ما به اســالم 
و ارزش هــای انقالبــی پایبند هســتند بنابراین 
توأمان بودن علم و ایمــان، از ارزش های  انقالب 
اسالمی است. اگر یک دانشمند برجسته فیزیک 
داشته باشــیم اما اخالق و ایمان در او نباشد، به 
درد جامعه ما نمی خورد چون دســتپرورده نظام 
جمهوری اسالمی  تلقی نمی شود، تخصص در کنار 
تعهد به ارزش های انقالب اسالمی، اهمیت دارد. 

به گفته شهید مطهری، »ایمان« جهت می دهد  
و »علم« ســرعت می بخشــد. این دو باید در هم 
آمیخته باشند تا اثرات تحولی و نهادی در جامعه 

داشته باشد.

 دانشگاهی اثرگذار در جامعه
دانشــگاه یعنی محل توسعه دانش نه تنها محل 
ارائه آموزش. بین آموزشگاه و دانشگاه فرق است 
و دانشگاه ها نباید تبدیل به آموزشکده شوند. عضو 
هیئت علمی  دانشگاه مالک اشتر با بیان این مطلب، 
می گوید: آموزش، یکی از ابزارهای ارتقای سطح 
دانش است ولی همه آن نیست بنابراین برای اینکه 
از آموزشگاه به دانشگاه تبدیل شویم، باید تحول 
درونی در دانشــگاه ها اتفاق بیفتد. دانشگاه باید 
محل تولید دانش باشد نه اینکه فقط مصرف کننده 
دانش از شرق و غرب باشد و دیگران دانش را تولید 

و بسته بندی کنند و ما هم در کالس های درس، 
تحویل دانشجویان بدهیم. اگر به مرحله تولید علم 
برسیم و دانشگاه شویم، وارد نسل دوم دانشگاهی 
شده ایم در حالیکه بسیاری از دانشگاه های ما در 
نســل اول که وظیفه اش آموزش بود، مانده اند. او 
می گوید: در دانشــگاه نسل دوم عالوه بر آموزش، 

محور فعالیت دانشجویان و استادان، پژوهش است 
اما امروزه دانشگاه های نسل سوم که دانشگاه های 
کارآفرین هستند در مقدورات و مقدرات اقتصادی 
کشورها، دخالت تام و تمام دارند. انواع شرکت های 
دانش بنیان از دل همین دانشگاه ها بیرون می آید.

مهدی نــژاد با بیــان اینکــه ۱6 درصد جمعیت 
دانشــجویی در دانشــگاه های دولتــی تحصیل 
می کنند، تأکید می کند: بودجه ای که صرف این 
دانشگاه ها می شود باید در خدمت شکوفایی جامعه 
باشد. از ســوی دیگر، فعالیت های پژوهشی آنها 
باید مورد نیاز جامعه باشد یا برای توسعه مرزهای 
دانش استفاده شود. وی، مبدأ تحوالت در جامعه 
را دانشگاه های نسل سوم یا دانشگاه های کارآفرین 
دانسته، عنوان می کند: به فرموده امام خمینی)ره( 
دانشگاه، مبدأ همه تحوالت است. اگرچه در این 
باره توفیقاتی داشــتیم اما در حوزه های پژوهش، 

اخــالق و معنویت، آموزش و ارتبــاط با جامعه، 
مدیریت درون دانشــگاه، ارتباط استاد و دانشجو 
و موارد مرتبــط  باید به الگوهای بومی  مطابق با 

استانداردهای جهانی برسیم.

 علم و معنویت با هم
دانشگاه های کشــور ما تا رسیدن به دانشگاه تراز 
انقالب اســالمی  که باید دانشــگاهی در خدمت 
جامعه و متعهد بــه ارزش ها و آرمان های انقالب 
اســالمی  باشــد، فاصله دارد. مهدی نژاد در این 
بــاره می گوید: چند ســال پیش، شــورای عالی 
انقالب فرهنگی  سند اسالمی  شدن دانشگاه ها را 
تدوین کرد که در آن پنج محور دیده شــده بود 
و راهبردها و شــاخص هایی برای تحقق دانشگاه 
اسالمی  تدوین شد، پس از پیروزی انقالب اسالمی  
در مورد اسالمی شــدن دانشگاه ها، توفیق نسبی 
داشــتیم ولی قابل قبول نبوده است.  به گفته او، 
در حوزه های پژوهشی و ارتباط صنعت و دانشگاه، 
توفیقاتی حاصل شده است اما دایره این توفیقات 
در صورتی گســترش می یابد که دانشــگاه های 
کشــورمان آگاهانه و متعهدانه به سمت اسالمی 
 شــدن پیش برونــد.  مهدی نژاد با بیــان اینکه 
قدم هایی برای تحقق دانشگاه تراز انقالب برداشته 
شده اما توفیقات در حد انتظار نیست، خاطرنشان 
می کند: در گذشــته برخی افتــرا می زدند که با 
مطرح کردن موضوع اســالمی  شدن دانشگاه ها، 
می خواهید عده ای را از دانشــگاه ها بیرون کنید 
یا اجازه ندهید که برخی وارد دانشــگاه شوند یا 
اینکه خانم ها روسری شان را محکم کنند و آقایان 
ریش بگذارند، از این حرف ها زیاد زدند در حالی که 
تصویری که از اسالمی  شدن دانشگاه ها می دهیم 
باید تصویری شــوق انگیز باشد یعنی در گام اول، 
محتوای دانشگاه ها اسالمی  شود سپس ظاهر آن. 
او ادامه می دهد: باید دانشگاه تراز انقالب اسالمی  را 
مطالبه کنیم و دانشگاهی داشته باشیم که در خور 
شأن مردم ما باشد، دانشگاهی که نیازهای جامعه 
را برطرف کند و از لحاظ علمی  در دنیا بدرخشد. 
دانشگاهی که هم قدرت علمی  دارد و هم فضایل 

اخالقی، این نه شعار است نه دور از دسترس.

ارزیابی تغییرات در محل سینمای اهالی رسانه

»پردیس ملت« انتخاب خوبی نبود

گزارش روز

 فرهنگ و هنر/ صباکریمی  
سی و ششمین جشــنواره فیلم 
فجر امســال متفاوت از سال های 
گذشته برگزار شد و عمده ترین تغییری که فضا 
را حداقل برای اهالی رسانه بسیار متفاوت کرده 
است حذف کاخ جشنواره و انتقال مطبوعاتی ها 
به پردیس سینمای ملت است. با این که نیمی 
 از ایام جشــنواره به پایان رسیده است اما هنوز 
موجی از نارضایتی ها نسبت به شرایط نامطلوب  
در پردیس ملــت وجود دارد. طی روزهای اخیر 
نیز در گفت وگو با خبرنگاران رسانه های مختلف 
نظرات و انتقادات آنها را جویا شــدیم و از نقاط 
ضعف و قــوت پردیس ســینمایی ملت برای 
خبرنگاران پرسیدیم که بخشی از آن را در این 

گزارش می خوانید.
شاید یکی از نکاتی که قریب به اتفاق خبرنگاران 
و روزنامه نــگاران بــه آن اذعان دارند شــرایط 
جغرافیایی و نبــود امکانات مطلوب در پردیس 
ملت اســت. »پردیس ملــت« در یکی از نقاط 
پرتردد و پرترافیک شــهر قــرار گرفته و رفت و 
آمد هر روزه آنها با سختی هایی همراه است. این 

داستان برای کسانی که از وسیله نقلیه شخصی 
استفاده می کنند به گونه دیگری است و رفت و 
آمد آن ها از پارکینگ در نظر گرفته شده تا محل 
پردیس ملت مشــکل است. این در حالی است 
که وجود پارکینگ های قابل دســترس و کافی 
در فضای برج میــالد امکان رفت و آمد را برای 

خبرنگاران بسیار راحت و امکان پذیر می کرد.

 آمد و رفت اینترنت
نکته دیگری که اغلب خبرنگاران نسبت به آن 
گالیه دارند، دسترســی نامطلــوب به اینترنت 
و قطــع و وصل شــدن مــداوم آن اســت که 
باعث شده اســت  اغلب خبرنگاران از اینترنت 
شخصی اســتفاده  کنند که پوشش آن نیز در 
»پردیس ملت« با مشکالتی همراه است. نکته 
دیگری که به آن اشــاره شــد حضور گروه های 
مختلــف و پرتعداد برنامه های اینترنتی اســت 
که فضای مصاحبه و گپ وگفت با اهالی سینما 
را از خبرنــگاران می گیرد و عمالً امکان و زمان 
محدودی برای ارتباط با فیلمسازان و بازیگران 
وجــود دارد چون اغلب آنهــا ترجیح می دهند 

جلوی دوربین برنامه های اینترنتی باشند و دیگر 
زمانی به پاســخگویی به خبرنگاران جز همان 

نشست های خبری باقی نمی ماند.
اما بد نیست اشاره ای هم به نقاط مثبت جشنواره 
امســال از نگاه خبرنگاران داشــته باشیم که از 
جمله مهم ترین آن ها امکان تماشــای فیلم ها 
با کیفیت صدا و تصویر خوب اســت. همچنین 
اهالی رســانه در زمان ورود به سالن دچار هیچ 
بی نظمی  و درگیری نمی شــوند. پیشتر در برج 
میالد تماشــای فیلم با درگیــری و ماجراهای 
عجیبی همراه بود که خوشبختانه امسال اهالی 
رسانه در آرامش کامل فیلم ها را تماشا می کنند و 
از دعوا و درگیری برای ورود به سالن و جا گرفتن 
خبری نیست.  نکته جالبی که یکی از خبرنگاران 
باســابقه مطبوعات به آن اشــاره کرد ناراحتی 
ســینماگران از انفکاک سینمای رسانه و اهالی 
سینماست. واقعیت این است که کاخ جشنواره 
شرایط فوق العاده ای را برای اهالی سینما فراهم 
می کرد کــه در معرض دوربین های عکاســان 
باشــند. به گونه ای که یکی از حواشی  پررنگ تر 
از متن جشنواره هرسال بازیگران، نوع پوشش و 

سوژه هایی از آنها بود که شکار عکاسان می شد. 
عالوه بر این حضور بازیگران و اهالی ســینما و 
فیلمسازان این امکان را فراهم می کرد که روزانه 
با رســانه های متعددی امکان مصاحبه داشته 
باشــند که عمالً این اتفاق با این جداسازی به 
کل از بین رفته و بازیگران و سینمایی ها امسال 
خیلی سوژه جشنواره نیستند.  به نظر می رسد 
این اتفاق یک جنبه مثبت هم داشته باشد و آن 
هم چیزی است که یکی از خبرنگاران دلخور از 
رفتار ناشایســت بازیگران با اهالی رسانه به آن 
اشاره می کند. وی معتقد است این جدایی اتفاق 
بسیار خوبی است شاید باعث شود تا حدی شأن 

از دســت رفته خبرنگار باز گردد و خوشبختانه 
خود سینماگران هم متوجه شدند که حضورشان 
کنار عکاسان  و خبرنگاران برای خودشان خوب 
اســت که بیشتر دیده می شوند و این را مرهون 

همین عکاسان و خبرنگاران هستند.  
البته ناگفته نماند که عکاسان معتقدند سوژه های 
عکاسی شان نسبت به سال های گذشته کاهش 
داشته است. با این حال به نظر می آید مهمترین 
مســئله ای کــه ورای همه ایــن معضالت رخ 
می نمایاند، بی توجهی دبیر جشنواره به گوشزدها 
و هشــدارهایی بود که بابت این تغییر در مکان 

برگزاری به وی داده شده بود. 

نگاه منتقد

معاون سابق وزیر علوم در گفت و گو با قدس بیان کرد 

دانشگاه ها همچنان با تراز انقالب اسالمی فاصله دارند

در حوزه های پژوهشــی و ارتباط 
صنعــت و دانشــگاه، توفیقاتــی 
حاصل شده اســت اما دایره این 
توفیقــات در صورتی گســترش 
می یابد که دانشــگاه ها به سمت 

اسالمی  شدن پیش بروند

آنچه می خوانید
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