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 درآمد بى پايان نيمار

 نيم ميليون يورو براى هر پيام

جادوگر و خط و نشان جديد براى فدراسيون

مخالفت مالك سپيدرود با 
1010استعفاى كريمى

خط  خبر 

جان باختن داماد و دو زن در تصادف ماشين 
عروس 

خط قرمز: بامداد جمعه در برخورد رخ به رخ دو دستگاه پرايد در شهرستان 
جوين، سه نفر كشته و چهار نفر مصدوم شدند. اين تصادف در يك كاروان 
عروســى در محور حكم آباد به نقاب روى داد. در اين حادثه ماشين پرايد 
حامل عروس به علت رعايت نكردن فاصله بعد از سبقت، با خودرو پرايدى 
كه از پشت با سرعت به آن نزديك شده بود برخورد كرد. در اين حادثه داماد 
و دو خانم جان باختند و 7 نفر مصدوم شدند. يكى از مصدومان كودك است 

كه در بخش مراقبت هاى ويژه بيمارستان جوين بسترى شد. 

دستگيرى زوج قاچاقچي با بيش از سه كيلو 
مواد افيونى 

خط قرمز: فرمانده انتظامي شهرستان 
مه والت از دستگيرى زوج قاچاقچى 
و كشف بيش از ســه كيلو مواد افيونى 

خبر داد. 
ســرهنگ حمزه ذوالفقــاري  گفت: 
تيمي از پليس مبارزه با مواد مخدر اين 
فرماندهي هنگام كنترل خودروهاي 

عبوري در محور بجســتان- مه والت به يك دستگاه ســوارى هيوندا به 
سرنشيني زوجى جوان مشكوك شــدند. فرمانده انتظامي شهرستان مه 
والت تصريح كرد: مأموران اين فرماندهى پس از بررســى مدارك راننده 
در بازرسى خودرو مقدار سه كيلو و 200گرم مواد مخدر از نوع ترياك كه 
به طرز ماهرانه اي جاسازى شده بود، كشف كردند.سرهنگ ذوالفقاري با 
اشاره به توقيف سوارى هيوندا خاطر نشان كرد: متهمان 39و34 ساله پس 

از تشكيل پرونده براى سير مراحل قانوني به دادسرا معرفى شدند.

انهدام باند سارقان رستورانى 
خط قرمز: با هوشيارى مأموران پاسگاه انتظامى حصار گلستان شهرستان 

بينالود باند سارقان رستورانى متالشى شد. 
سرهنگ حســين دهقانپور، فرمانده انتظامى شهرســتان بينالود گفت: 
مأموران گشت انتظامى پاسگاه «حصار گلســتان» هنگام گشت زنى در 
يكى از خيابان هاى منطقه ويالشــهر طرقبه به يك دستگاه پژو پارس با 
چهار سرنشين جوان مشكوك و در اقدامى غافلگيرانه آن را با عالئم هشدار 
دهنده متوقف كردند.وى افزود: با توجه به اظهارات ضد و نقيض سرنشينان 
خودرو، تيم گشت به آن ها مظنون و با توجه به كشف تعداد زيادى بسته هاى 
گوشت، قوطى هاى نوشابه و برخى اقالم و تجهيزات رستورانى جهت انجام 
تحقيقات بيشتر به پاسگاه انتقال دادند.ســرهنگ دهقانپور ادامه داد: با 
توجه به تطابق گزارش سرقت يكى از رســتوران هاى روستاى جاغرق با 
اموال مكشوفه از اين افراد، مالباخته به پاسگاه دعوت و اموال مسروقه خود 

را شناسايى كرد.

شليك مرگ به ورزشكار قهرمان در رامسر 
ركنا: قاتل قهرمان موى تاى كه با شليك گلوله اين جوان را از پاى درآورده 
بود در كمتر از شش ساعت دستگير شــد. حمزه عباس مدبرى قهرمان 
كمربندطاليى مبارزات آزاد در پى حادثه تيراندازى در روســتاى ليماك 
جان باخت.محمدصادق شــاهنظرى فرمانده نيروى انتظامى شهرستان 
رامسر گفت: در پى حادثه تيراندازى در روســتاى ليماك رامسر يك نفر 
كشته شــد.وى تصريح كرد: ضارب و قاتل حادثه تيراندازى طى عملياتى 
پليسى دركمتر از سه ساعت در منطقه چالكرود دستگير شد.شاهنظرى 

خاطرنشان كرد: علت اين حادثه در دست بررسى است.

 فرمانده انتظامي شهرستان 
مه والت از دستگيرى زوج قاچاقچى 
و كشف بيش از ســه كيلو مواد افيونى 

ســرهنگ حمزه ذوالفقــاري  گفت: 
تيمي از پليس مبارزه با مواد مخدر اين 

 خط قرمز: كشف رســيد بانك در خانه مالباخته و بررسي آن 
مأموران را به دزد فراموشــكار رساند.ســرهنگ ضرغام آذين 
گفت: روز يكشنبه مرد جوانى با مراجعه به كالنترى قلهك در 
شكايتى مدعى شد سارق يا ســارقانى با ورود به منزلش مقدار 
زيادى پول، طال، لپ تاپ و يك ساعت گران قيمت را به سرقت 
برده اند. با اعالم اين شكايت بالفاصله به دستور رئيس كالنترى، 

تيم تجسس در محل سرقت حاضر شد. 
بررســى هاى اوليه مأموران نشان مى داد ســارق يا سارقين با 
تخريب در بالكن طبقه اول وارد خانه مالباخته شــده و پس از 
ســرقت از طريق بالكن متوارى شــده اند. در ادامه تجسس و 
بررســى محل ســرقت، مأموران متوجه وجود رسيد دستگاه 
كارتخوان روى فــرش اتاق خواب شــدند. صاحبخانه وقتى با 
برگه رسيد دستگاه كارتخوان روبرو شد اعالم كرد كه اين رسيد 
متعلق به او نيست. مأموران كه با پيدا كردن اين رسيد احتمال 
مى دادند، رسيد متعلق به سارق يا سارقان باشد، تحقيقات خود 
را روى اين موضوع متمركز كردند.  سرانجام پس از تحقيقات 
و استعالم مشخص شد برگ تراكنش بانكى، متعلق به دستگاه 
كارتخوان يك ســوپر ماركــت درمحله تهرانپارس اســت. با 
شناســايى اين مغازه، مأموران كالنترى به صورت نامحسوس 
تحقيقات خود را ادامه دادند تا سرانجام هويت صاحب حساب 
به نام ايمان شناسايى شــد. با شناسايى هويت ايمان، مأموران 
با بررسى سوابق كيفرى او متوجه شــدند او داراى چند سابقه 
كيفرى به اتهام سرقت منزل است. مأموران كه از وقوع سرقت 
از سوى اين دزد سابقه دار مطمئن شده بودند، با كسب دستور 

قضايى تحقيقات را براى دستگيرى متهم آغاز كردند. 
سرانجام روز چهارشــنبه مأموران كالنترى قلهك با شناسايى 

پاتوق متهم وا اطمينان از حضور او در اين پاتوق در شرق تهران، 
موفق شدند متهم جوان را دستگير و به كالنترى منتقل كنند. 
متهم پس از انتقال به كالنترى منكر هرگونه سرقت بود و ادعا 
كرد اصال نمى داند محله اختياريه كجا است. در حاليكه تحقيقات 
براى رمزگشــايى از اين پرونده ادامه داشــت مالباخته پس از 
حضور در كالنترى و مواجه شدن با متهم،ساعت مچى سرقت 
شده از خانه اش را روى دست سارق مشــاهده كرد. سرانجام 
سارق جوان كه متوجه شده بود نمى تواند منكر سرقت شود، به 
سرقت از خانه خيابان اختياريه اعتراف و دوستش را به عنوان 
همدستش در اين سرقت معرفى كرد. با توجه به سوابق متهم 
و وقوع ســرقت منزل در محدوده، متهم براى شناسايى ساير 
جرايمش در اختيار مأموران پايگاه ســوم پليس آگاهى تهران 
قرار گرفت. همچنين تحقيقات براى دســتگيرى همدســت 

متهم ادامه دارد.

 خط قرمز: دزد موبايل قاپ پس از ســرقت موبايل يك همراه 
بيمار در خيابان قزوين با مانع فلزى برخــورد و جان خود را از 
دست داد.سرهنگ مجتبى بيرانوند رئيس كالنترى 115 رازى 
گفت: ساعت 11 ظهر اهالى خيابان قزوين متوجه سر و صداى 
زن جوان و افتادن پسر جوان در كنار پياده رو شدند. با حضور 
مردم مشخص شد پسر جوان قصد سرقت موبايل زن 34ساله 
را داشته است كه اين زن با هوشــيارى متهم را از روى موتور 

سيكلت به پائين كشيده و راكب موتور هم فرار كرده است.
به گفته وى با دســتگيرى متهــم دقايقى بعد افــراد حاضر 
متوجه شدند راكب يك دستگاه موتور سيكلت كه در پياده رو 
بيمارستان فارابى در حال حركت بوده است به علت برخورد با 
موانع جان خود را از دست داده است. با اعالم موضوع به پليس 
بالفاصله عوامل كالنترى 115در محل حاضر شــدند. با توجه 
به حساســيت موضوع، رئيس كالنترى هــم در محل حاضر و 

تحقيقات در اين باره آغاز شد.
رئيس كالنترى 115 رازى ادامه داد: بررســى هاى اوليه نشان 
مى داد دو پسر جوان قصد سرقت موبايل زن جوان را داشته اند 
كه يكى از آن ها با هوشــيارى زن جوان و مردم دستگير شده 
وراكب موتــور هنگامى كه بــراى ديدن صحنه دســتگيرى 
همدستش به عقب بر مى گردد با موانع برخورد و به علت شدت 
حادثه جان خود را از دست مى دهد.سرهنگ مجتبى بيرانوند 

بيان كرد: مأموران در بررسى حادثه متوجه رفتارهاى مشكوك 
پسر جوانى در محل شدند كه با دستگيرى او، اين فرد مدعى شد 
همدست متهمان بوده اســت و براى اطالع از وضعيت آن ها به 

محل آمده كه دستگير شده است.
وى تصريح كرد: متهمان چهار جوان 20 تا 24 ساله بودند كه 
در پوشش دو موتور سيكلت دست به سرقت مى زدند. آن ها در 
اعترافات اوليه خود مدعى شدند بيشترين سرقت هايشان را از 
بيماران و همراهان مريض بيمارستان فارابى انجام داده اند. در 
حال حاضر تحقيقات بيشتر براى دستگيرى آخرين عضو اين 

باند ادامه دارد.

خط قرمز: يكى از ماه هاى پاييز 96 و در شــبى سرد زمستانى 
جسد جوان 25 ساله كه اندام ورزيده وى نشان از ورزشكار بودن 
او مى داد در يكى از شهرك هاى كرمان پيدا شد. پس از انتقال 
جســد به پزشــكى قانونى و ورود كارآگاهان پليس آگاهى به 
موضوع  و بررسى انجام شــده، خبر از قتل برنامه ريزى شده به 
گوش رسيد. پس از شناسايى جسد و تحويل آن به خانواده اش 
مشخص شد وى فرزند يكى از افراد سرشــناس و سرمايه دار 
كرمان بوده كه علت قتلش همچنان در پــرده اى از ابهام قرار 

داشت.
درتحقيقات اوليه خانواده و دوستان عنوان داشتند كه على بعد 
از صرف ناهار حوالى عصر از خانه خارج شــده و ديگر به منزل 
نيامده است. پس از گذشت يك ماه از قتل، برادر مقتول به پليس 
آگاهى مراجعه و اظهار داشت كه از شماره ناشناس پيامك هاى 
تهديد آميز با اين عنوان «اگــر به دنبال يافتن قاتل برادرت هر 
روز به پليس مراجعه نمايى تو را نيز مى كشيم.» به وى ارسال 
مى شد تا اينكه، با اســتفاده از فنآورى موجود و هوش و درايت 
كاراگاهان پليس مكان و هويت فردى كه پيامك مى فرســتاد 

شناسايى و وى دستگير شد.
فرد مظنون درتحقيقــات اوليه به قتل اعتــراف و چنين 
اظهار داشت: آشنايى من و پدر على در سال 91 در زندان 
رقم خورد. من به جرم قتل يك نفــر در نزاع و او به جرم 
جعل اســناد به زندان افتاده بود.پس از آزادى از هم بى 
خبر بوديم تا اينكه يكى از كاركنان رســتورانى كه متعلق 
به پدر مقتول بــود براى من پيغام آورد كه ايشــان با من 
كار دارد.پس از مالقات با هم، او به شــدت گريه و زارى 
مى كــرد و مى گفت على فرزند من نيســت و مــا او را در 

كودكى از شير خوارگاه برداشتيم.
از دست رفتارهاى پسرم به تنگ آمدم و هر طور شده بايد او را 
بكشى، بارها و بارها اين مطلب را تكرار مى كرد.تا اينكه در عصر 
يك روز پاييزى طى هماهنگى هاى الزم پدرش او را با نقشــه 
از قبل تعيين شــده به بهانه گرفتن چند فقره چك به منزل ما 
آورد و پس از صرف چاى پدر به سرعت از منزل خارج و من به 
همراه دو تن از دوستانم دست و پاى على را بستيم و به دهانش 
نيز چسب زديم و او را داخل صندوق ماشين گذاشتيم و راهى 

مكان خلوتى شديم.
در بين راه از شدت ضربات محكمى كه به صندوق ماشين مى زد 
از ترس اينكه درب آن باز شــود خــودرو را متوقف و پس از باز 
كردن درب صندوق متوجه شديم كه على طناب ها و چسب ها 
را باز نموده و من هم از ترس هيكل تنومندش با او درگير شدم 
كه ناخواسته در درگيرى كشته شد من كه خيلى ترسيده بودم 

محل را ترك كردم.
و اما صحبت هاى پدر مقتول در حالى كه اشك مى ريخت. من 
فرزندم على را بسيار دوست داشتم و رابطه ما نيز خيلى خوب 
بود تا اينكه از سال 91 دچار مشكالت مالى شدم و مجبور بودم 
تمام چك ها را به نام على صادر نمايم، در طى اين سال ها او رنج 
زيادى را مى كشيد تا اينكه به فكرم رسيد براى رهايى و خالص 
شدن فرزندم از تنگناهاى اقتصادى و فشار طلبكاران او را از اين 
دنيا خالص كنم. اين فكر مثل خوره به جان من افتاده بود.حتى 
يكبار با دوستم برنامه قتل را در رستوران برنامه ريزى كرديم اما 
به علت شلوغى مكان ميسر نشد. من انسانى هستم كه در حد 
توان به همه كمك كردم اما زمانى كه خودم دچار مشكل مالى 

شدم كسى به دادم نرسيد.

پايان شوم دزدى موبايل  از همراه بيماررسيد كارتخوان راز دزد را فاش كرد

سرمايه دار كرمانى براى قتل پسرش آدم اجير كرد 

با 4  مدال طال، 5 نقره و 7 برنز در كشتى آزاد

«جام تختى» در ايران ماند
ورزش: سى و هشتمين دوره رقابت هاى بين المللى كشتى آزاد جام تختى با 
حضور 160 كشتى گير از كشورهاى ارمنستان، آذربايجان، بالروس، بلغارستان، 
گرجستان، مجارســتان، هند، قزاقستان، قرقيزســتان، مغولستان، رومانى، 
تاجيكستان، تركمنستان، تركيه، اوكراين و نمايندگان كشورمان كه از صبح 
پنجشنبه در سالن شهيد پورشريفى شــهر تبريز شروع شد با مشخص شدن 
نفرات و قهرمانى تيمى ايران به پايان رســيد. آزادكاران ايران صاحب 4 مدال 
طال، 5 نقره و 7 برنز شدند. اميد حســن تبار، كامران قاسم پور، امير محمدى 
و پرويز هادى براى ايران صاحب مدال طال شــدند و نــادر حاج آقا نيا، محمد 
رمضان پور، مرتضى قياسى، ارشــك محبى و جعفر شمس ناترى نيز 5 مدال 

نقره را براى ايران كسب كردند.
اسامى نفرات برتر و نتايج ديدارهاى فينال به شرح زير است:

57 كيلوگرم:بختيار اردنبات (مغولستان) 11 - نادر حاج آقا نيا (ايران) صفر
61 كيلوگرم:نيورهان اسكرابين (بالروس) 12 - محمد رمضان پور (ايران) 2
65 كيلوگرم:تولگا تومور اوچير (مغولستان) 5 - مرتضى قياسى (ايران) صفر

70 كيلوگرم: انس اوسلو (تركيه) برنده - گئورگى سوالوا (گرجستان)
74 كيلوگرم:على پاشــا عمرپاشــايف (بلغارســتان) 10 - نورالن بكژانوف 

(قزاقستان) صفر
79 كيلوگرم: اميد حسن تبار (ايران)  8 - ميهايلى ناگى (مجارستان) صفر

86 كيلوگرم: كامران قاسم پور (ايران) 5 - احمت بليجى (تركيه) 4
92 كيلوگرم: ابراهيم بلوكباشى (تركيه) 3 برنده -  ارشك محبى (ايران) 3

97 كيلوگرم:امير محمدى (ايران) 6 -  رضا ايلدريم (تركيه) 1
125 كيلوگرم:پرويز هادى (ايران) 3- جعفر شمس ناترى (ايران) صفر
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10ايران - ژاپن؛ چشم انتظار دوازدهمين قهرمانى

 كشتى گير از كشورهاى ارمنستان، آذربايجان، بالروس، بلغارستان، 
گرجستان، مجارســتان، هند، قزاقستان، قرقيزســتان، مغولستان، رومانى، 
تاجيكستان، تركمنستان، تركيه، اوكراين و نمايندگان كشورمان كه از صبح 
پنجشنبه در سالن شهيد پورشريفى شــهر تبريز شروع شد با مشخص شدن 
 مدال 
 برنز شدند. اميد حســن تبار، كامران قاسم پور، امير محمدى 
و پرويز هادى براى ايران صاحب مدال طال شــدند و نــادر حاج آقا نيا، محمد 
 مدال 

 - نورالن بكژانوف 

پس از 
توهين عجيب اتفاق افتاد

عذرخواهى رسمى كميته 
بين المللى المپيك از كاروان ايران

ورزش: بازى هاى المپيك زمســتانى  در كره جنوبى براى كاروان ايران خيلى 
داغ شروع شد. شركت سامسونگ به عنوان اسپانسر بازى هاى المپيك زمستانى از 

اهداى گوشى موبايل به ورزشكاران ايرانى به بهانه تحريم سازمان ملل امتناع كرد.بعد از 
توهين شاهد واكنش هاى زيادى از سوى مسئوالن ايرانى بوديم. حتى كار به جايى رسيد 

كه وزارت امور خارجه اين شركت را به محدود كردن روابط تجارى با ايران تهديد كرد.
پس از اين تهديدها ابتدا شركت توليدكننده گوشى ها با انتشار بيانيه اى از كاروان ايران 
عذرخواهى و عنوان كرد دخالتى در توزيع محصوالت خود در مسابقات نداشته است. 

سپس  كميته بين المللى المپيك در نامه اى به صورت رسمى از ايران عذرخواهى 
كرد. شــاهرخ شــهنازى، دبيركل كميته ملى المپيك در اين مورد بيان كرد: 

رئيس كميته برگزارى بازى هاى المپيك زمستانى نامه اى به سرپرست 
كاروان ايران داده است و در آن عذرخواهى كردند و داليل خود را 

توضيح دادند كه به دليل ناهماهنگى اين اتفاق افتاده و 
مسئوليت را بر عهده مى گيرند.  

قتل پدر معتاد به دست پسر 
معتاد به خاطر پول مواد

 خط قرمز: راز پســر جوان كه پدرش را به قتل رســانده و 
جســدش را مثله كرده بود هنگام انتقال فاش شــد. رئيس 
پليس پيشــگيرى پايتخت گفت: شب گذشــته وقوع قتل 
در محله پاســداران به مركز فوريت هاى پليسى 110 اعالم 
شــد كه بالفاصله مأمــوران كالنترى 102 پاســداران در 
محل جنايت در يك خانه قديمى حاضر شــدند. در جريان 
تحقيقات مشخص شد روز دوشنبه پسربزرگ خانواده كه به 
مواد مخدر اعتياد دارد از پدر 66 ساله اش كه وى نيز معتاد 
و سابقه دار بود، درخواســت پول مى كند كه با مخالفت وى 

روبرو مى شود. 
در ادامه براساس گفته هاى متهم، پدرش با شمشير به وى حمله 
مى كند كه او نيز چاقويى برداشته و ضربه اى به قلب پدر خود 
وارد مى كند  و از محل حادثه متوارى ميشود دو ساعت بعد از 
اين درگيرى متهم به محل حادثه بر مى گردد  و با مشاهده جسد 
پدر معتادش پى به قتل او مى برد و براى انتقال جسد به بيرون 
از خانه در زير زمين خانه متروكه اى كه با پدرش در آنجا زندگى 
مى كرد مثله و مخفى مى كند كه شامگاه پنجشنبه هنگام انتقال 
جسد، برادرش متوجه ماجرا شده و راز  قتل فاش مى شود. پس 
از كشف قطعات جســد و اعترافات متهم 46 ساله، او با دستور 
قضايى بازداشت و به پليس آگاهى منتقل شد.تحقيقات پليسى 
از متهم دستگير شده در اداره دهم پليس آگاهى تهران بزرگ 

همچنان ادامه دارد.

سالن عالمه «فرزان» بيرجند در 
آتش سوخت

 خط قرمز:  نيمه شب جمعه پيشــرفته ترين تاالر آمفى تئاتر 
استان خراسان جنوبى در آتش سوخت.

«حسينى» مديرعامل ســازمان آتش نشانى اعالم كرد: حريق 
ســاعت 5 و 13 دقيقه به ســامانه 125 اعالم شــد و مأموران 
آتش نشــانى دو دقيقه بعد در صحنه حاضر بودند. علت حادثه 
هنوز اعالم نشده است. مديرعامل سازمان آتش نشانى شهردارى 
بيرجند گفت: علت حادثه آتش ســوزى ســالن عالمه فرزان 
بيرجند در دست بررسى است. وى افزود: شدت آتش سوزى به 
حدى بود كه فرمانده عمليات درخواست نيروى كمكى كرد و 
بالفاصله از پنج ايستگاه ديگر نيروها اعزام شدند.حسينى ادامه 
داد: با تالش آتش نشــانان حريق در مدت تقريباً يك ســاعت 
در ساعت 6 و 14 دقيقه مهار شــد. وى يادآور شد: اين حادثه 

خسارت جانى نداشته اما همه سالن در آتش سوخت.



خوش خدمتى دايى به پرسپوليس

مشهدى ها خيال ماندن در ليگ ندارند 
 فوتبال  ورزش   هفته بيســت و سوم 
رقابت هاى ليگ برتر با خوش خدمتى دايى 
به پرسپوليس ، شكســت كريمى در آزادى 

و ادامه ناكامى مشهدى ها به پايان رسيد. 
*ذوب آهن جا ماند

پنجشنبه سايپا موفق شد در توفانى كم نظير 
تيم مدعى ذوب آهن را 4 بر 2 شكست دهد 
و پرســپوليس را يك گام ديگر به قهرمانى 
زمستانى نزديك كند. ســايپا با پيروزى در 
اين بازى هم امتياز ذوب آهن شد و منتظر 
يك لغزش از اين تيم اســت تــا به رده دوم 
جدول برسد. از طرف ديگر دايى براى اولين 
بار توانســت در پانزدهمين تقابلش با امير 
قلعه نويى، ژنرال را شكست دهد. نكته جالب 
اينكه دايى تا امروز به ذوب آهن نباخته و 20 
بازى بدون باخت مقابل اين تيم را پشت سر 

گذاشته تا از اين حيث ركورددار باشد.
* استقالل،قهرمان در خانه

در آزادى اما على كريمى با ســپيد رود مقابل 
استقالل آماده اين روزها ، چاره اى جز شكست 
سنگين 3 بر صفر نداشت. استقالل در ورزشگاه 
آزادى، اين فصل بهترين تيم ليگ برتر محسوب 
مى شود. آن ها در جدول بازى هاى خانگى ليگ، 
صدرنشين هستند اما در بازى هاى خارج از خانه 
آنقدر بد نتيجه گرفته اند كه فعال جايى بين سه 
تيم اول جدول نداشته باشند. اتفاق مهم اين بازى 
تشويق على كريمى توسط استقاللى ها بود كه 

نشان داد آنها هم از فدراسيون تاج دل خوشى 
ندارند.براى تيم شفر ابتدا فرشيد اسماعيلى و 

سپس اميد كريمى و جابر انصارى گل زدند.
*مشهدى هاى ناكام

بازى هاى جمعه با شكست عجيب پديده در 
مشهد كليد خورد. مردان مهاجرى واقعا راه 
پيروزى را گم كرده اند و حتى در مشهد هم 
به حريفان باج مى دهند. آنها كه با خواســت 
خودشان در زمين ناهموار ثامن ميزبان پارس 
جنوبى بودند نتوانســتند از پنالتى گل شده 
قاضى محافظت كنند و در پايــان بازى را با 
نتيجه دو بر يك  روى يك پنالتى مشــكوك 
به ميهمان واگذار كردند.اين اولين برد پارس 
جنوبى در نيم فصل دوم و ســومين شكست 

پياپى پديده بود. شانس بزرگ پديده اين است 
كه تيم هاى پايين تر هم چنان خوب نتيجه 
نمى گيرند. مثال مشكى پوشان كه در ته جدول 
جا خوش كرده و بعيد است كه بتواند گليمش 
را از آب بيرون بكشــد. اين تيم ديروز مقابل 
پيكان هم دو بريك شكست خورد تا يك گام 
به سقوط نزديك تر شود.جالب اينكه پيكان 
در اين بازى از دقيقه 64 با اخراج چوكو ده نفره 
بازى مى كرد با اين حال زور مردان عنايتى به 
اين تيم نرسيد.فوالد و استقالل اهواز هم دربى 
خوزستان را صفر بر صفر تمام كردند تا دردى 

از دو تيم دوا نشود. 
در آخرين بازى سپاهان و نفت تهران به تساوى 

صفر بر صفر رسيدند.

مهاجرى: اگر بمانــم  در تيم تغييرات 
مى دهم

ســرمربى تيم فوتبــال پديده خراســان 
گفت:تيم حريــف بهتر از ما دويــد و برنده 
شدند هر چند يك داستان تكرارى در بخش 
داورى رخ داد چون بازيكن پارس با تمارض 
پنالتى گرفت. رضا مهاجرى گفت: من بايد 
با باشگاه حرف بزنم و شرايط را تغيير بدهم 
چون به نظــرم اين تيم نيازمنــد تغييرات 
روحى و روانى است. ما بايد به فكر آبرويمان 

باشيم و اگر بمانم شرايط را تغيير مى دهم.

حميدرضا خداشناس: ملى پوشان فوتسال كشورمان پس از آنكه 
روز پنجشنبه با شكســت 9 بر يك تايلند در مرحله يك چهارم نهايى 
رقابت هاى جام ملت هاى آســيا به مرحله نيمه نهايى راه يافته بودند 
ديروز نيز با اقتدار و با نتيجه 7 بر يك از سد ازبكستان عبور كردند تا فردا 
و در فينال اين رقابت ها رودرروى ژاپنى بايستند كه در نيمه نهايى با 3 

گل از سد عراق گذشته بود.
اما شاگردان ناظم الشريعه فردا و از ســاعت 14:30 در حالى بايد در 
فينال و مقابل ژاپن از عنــوان دوره قبل خود دفاع كنند كه با توجه به 

آمادگى باالى ملى پوشان و نتايج درخشانشان مقابل تيم هاى مدعى 
تايلند و ازبكستان كسب عنوان قهرمانى خيلى دور از دسترس نيست.
نبايد فراموش كرد كه ژاپن حريف ساده اى براى ايران نخواهد بود چرا 
كه سامورايى ها با كسب سه عنوان قهرمانى ، پنج نايب قهرمانى و دو 
سومى پس از تيم ملى كشــورمان دومين تيم پر افتخار فوتسال آسيا 
است و حتى در ســال 2014 و در فينال اين رقابت ها عنوان قهرمانى 
را از كشورمان ربودند. تيم ملى فوتسال ژاپن امسال نيز در چين تايپه 
در قامت يك مدعى ظاهر شده و پس از صعود به عنوان تيم نخست از 

مرحله گروهى به ترتيب از سد بحرين و عراق از مراحل يك چهارم و 
نيمه نهايى گذشته و در حاال در فينال حاضر شده است. 

سيدمحمد ناظم الشريعه سرمربى تيم ملى فوتسال ايران بعد از پايان 
بازى با ازبكستان، گفت: هدف نهايى ما حضور در فينال بود و بالفاصله 
بعد از پايان بازى با ازبكستان، كار ما تازه شروع شده است. وى افزود: 
هركسى در آسيا انتظار داشت ما به فينال برسيم. ايران تيم سوم جهان 

است و ما بايد اين انتظارات را زنده نگه داريم.
همچنين احمدوف سرمربى تيم ازبكستان درباره اين بازى گفت: ايران  
قدرتمندانه بازى كرد. عملكرد ما در نيمه اول واقعا بد بود ولى در نيمه 
دوم بهتر شديم. ما آماده سازى خود را براى بازى با عراق براى كسب 

عنوان سومى آسيا آغاز مى كنيم.

ورزش:على كريمى در ادامه روزهاى پر حاشــيه و جنجالى خود روز 
جمعه از ســمت خود اســتعفا كرد. كريمى دقايقى بعد از آنكه متن 
استعفاى خود را در اختيار مديران باشگاه سپيدرود قرار داد، با انتشار 
متنى نسبت به اين اســتعفا واكنش نشــان داد تا توضيحاتى را ارائه 

كرده باشد. 
در اين متن آمده اســت: دوســتان اين كار من حرفه اى ترين كارى 
مى باشد كه به نظر من بايد يك مربى انجام بدهد؛ ولى يك موضوع را 
بايد خاطر نشان كرد. آن دسته از افراد نان به نرخ روز خور بايد بدانند 

كه من ميدان را خالى نكردم و نمى كنم چون قلبا دوســت ندارم تيم 
سپيدرود از اين صحبت هاى من عليه فدراسيون خداى ناكرده متضرر 
شود و من شرمنده همشهريان خودم شوم. تازه مى خواهم حرف هاى 

جديدى در مورد دايه مهربانتر از مادر فوتبال و دار و دسته اش بزنم.
پس بهتر اين است كه دست مالك محترم باشگاه باز باشد تا بهترين كار 
را انجام دهد. بى شك هر تصميم ايشان براى من الزم االجرا مى باشد.

با اين حال فرهاد خراسانى ؛ سخنگوى اين تيم اعالم كرد : من خيال 
همه را جمع كنم و به شــبهات پايان دهم؛  آقاى دكتر تن زاده مالك 

باشگاه تا پايان مدت قرارداد با على كريمى؛ دست از حمايت همه جانبه 
از مربى تيم خود بر نخواهند داشــت زيرا ايشان يك برنامه ريزى بلند 
مدت براى تيم و باشگاه دارند و با تصميمات مقطعى و احساسى كامال 

مخالف مى باشند.
به اين ترتيب سرنوشــت ادامه حضور كريمى در سپيدرود با تصميم 
مديران اين باشــگاه طى روزهاى آينده مشــخص خواهد شد اما به 
نظر مى رســد بايد منتظر صحبت هاى جديد كريمى عليه مسئوالن 

فدراسيون فوتبال باشيم.

5 استقاللى در خطر از دست دادن 
بازى با پرسپوليس

وبسايت رسمى برنامه نود : 5 بازيكن تيم استقالل در خطر از دست دادن 
دربى حساس پايتخت هستند.استقالل در ديدار آينده خود در ليگ برتر بايد 
به مصاف فوالد خوزستان در شــهر اهواز برود كه اين ديدار براى آبى پوشان 
بازى مهمى خواهد بود. سيد حسين حســينى، سيد مجيد حسينى، فرشيد 
اســماعيلى، بهنام برزاى، لئوناردو پادووانى 5 بازيكنى هستند كه در صورت 
دريافت اخطار در بازى با فوالد خوزســتان بازى با پرســپوليس را از دست 

خواهند داد.

هفته بيست و يكم ليگ دسته اول 
شكست نساجى در دربى مازندران

ورزش: ديدارهاى معوقه هفته بيســت و يكم رقابت هــاى فوتبال ليگ 
دسته اول برگزار شــد كه در مهمترين ديدار تيم خونه به خونه در زمين 
خودش موفق به شكست 2 بر يك نساجى شد. با اين پيروزى خونه به خونه 
هم 39 امتيازى شد و به رده سوم جدول صعود كرد. نساجى 39 امتيازى 
به رده چهارم ســقوط كرد. تيم فوتبال ملوان نيز كه تا ثانيه هاى پايانى 2 
بر يك از تيم صباى قم پيش بود در وقت هاى اضافه گل تساوى را دريافت 
كرد تا دو امتياز شيرين را از دست بدهد و برابر تيم انتهاى جدولى متوقف 
شود. تيم راه آهن هم كه قعرنشين ليگ دسته اول است برابر اكسين البرز 

2 بر صفر شكست خورد.

رادوشوويچ : ماندنم در پرسپوليس 
بستگى به خودم ندارد

ورزش: دروازه بان تيم فوتبال پرسپوليس گفت: مهم نيست چند دقيقه يا چند 
بازى به ميدان مى روم  سخت تالش مى كنم و منتظر فرصت هستم.    بوژيدار 
رادوشوويچ گفت: مسابقات هنوز تمام نشده و نمى توانيم بگوييم كه قهرمان 
شده ايم اما ما مى خواهيم تا از عنوان سال گذشته مان دفاع كنيم و فكر مى كنم 
كه با اين روند قهرمان ليگ برتر خواهيم شد. 7 بازى تا پايان فصل باقى مانده و 
بايد تمركز الزم را داشته باشيم.  رادوشوويچ درباره اينكه چه تيمى بزرگترين 
رقيب پرسپوليس است، گفت: فكر مى كنم بزرگترين رقيب ما استقالل است 
و تيم هاى ديگرى نظير ذوب آهن و فوالد هم براى پرســپوليس قابل احترام 
هســتند.  رادو با اشــاره به زمان پايان قراردادش تصريح كرد: تا 4 ماه ديگر 
قراردادم با پرسپوليس اعتبار دارد و منتظر مسئوالن باشگاه هستم تا مذاكرات 
را آغاز كنم. چند پيشنهاد هم از تيم هاى قبلى خودم دارم و با اين حال دوست 

دارم در پرسپوليس بمانم. ماندنم در پرسپوليس تنها بستگى به خودم ندارد.

عنايتى از هدايت مشكى پوشان استعفا 
داد 

ورزش: رضــا عنايتى پس از شكســت 2 بر يــك تيمش مقابــل پيكان از 
سرمربيگرى مشكى پوشان استعفا كرد. عنايتى اين موضوع را در نشست خبرى 
پس از پايان بازى به طور ناگهانى اعالم كرد و براى نفر بعدى كه در صف انتظار 
مانده آرزوى موفقيت كرد.بايد منتظر ماند و ديد در اين شرايط سخت و غير 
ممكن كدام مربى جرات قبول سرمربى گرى مشكى پوشان را خواهد داشت.

درآمد بى پايان نيمار
 نيم ميليون يورو براى هر پيام

ورزش: مهاجم پارى ســن ژرمن از هر پيام تبليغاتى اش 
در شــبكه هاى اجتماعى نزديك به نيم ميليون يورو به 
دســت مى آورد. درآمدزايى نيمار متوقف نمى شود. اگر 
مهاجم برزيلى با انتقال 222 ميليون يورويى از بارسلونا 
به پارى سن ژرمن ســاليانه36/8 ميليون يورو دريافت 
مى كند بايد درآمدهاى حاصل از تبليغــات را نيز به آن 
اضافه كرد. لو پاريسين فرانسه بر اساس تحقيق انجام شده 
توسط بلينكفاير نوشت كه نيمار از هر پيام تبليغاتى اش 
در شبكه هاى اجتماعى مى تواند 459 هزار يورو به دست 
آورد. او در مجموع در ژانويه 74 پيام فرســتاد و توانسته 
اســت 34 ميليون يورو از اين طريق كسب كند. مهاجم 
پارى ســن ژرمن براى برندهايى همچون نايك، فولكس 
واگن، گاگا و يا پاناسونيك تبليغ مى كند. بازيكن برزيلى در 
اينستاگرام 88/8 ميليون، فيس بوك 60 ميليون و توئيتر 

37,6 ميليون هوادار دارد.

رده بندى جهانى فوتسال
سقوط يك پله اى فوتسال ايران  
ورزش: سايت رده بندى جهانى فوتسال بر اساس نتايج 
جديد مسابقات در سراسر جهان، رنكينگ جديد را اعالم 
كرد و بر اين اساس تيم ملى پرتغال با راهيابى به فينال جام 
ملت هاى اروپا، جايگاه ايران را در رده پنجم گرفت و ايران 
نيز با يك پله سقوط به رتبه ششم رســيد. در رده بندى 
اعالم شده، تيم هاى ملى برزيل، اسپانيا، آرژانتين، روسيه، 
پرتغال، ايران، ايتاليا، قزاقستان، اوكراين و آذربايجان به 

ترتيب در جايگاه اول تا دهم قرار گرفته اند.

HITC :جهانبخش، بهترين 
بازيكن ليگ فوتبال هلند

ورزش: يك سايت انگليســى لژيونر ايرانى تيم فوتبال 
آلكمار را بهترين بازيكن ليگ هلند معرفى كرد. ســايت 
HITC با انتشار گزارشى از عليرضا جهانبخش، وينگر 
ايرانى تيم آلكمار، انتقادى از باشگاه سلتيك گالسكو دارد.
در اين مقاله نويســنده عنوان مى كند كه باشگاه مطرح 
اسكاتلندى 3 سال قبل مى توانست صاحب بازيكنى شود 
كه اكنون يكى از بهترين بازيكنان ليگ فوتبال هلند است. 
ارزشى كه بر روى او گذاشته شده بود، فقط 1.5 ميليون 
پوند بود. اما اكنون بعد از 2 سال و نيم اين رقم احتماال تا 10 
برابر افزايش يافته است. بازيكن 24 ساله امروزى كه اكنون 

يكى از خالق  ترين هاى اردى ويزه است.

ضد حمله

جادوگر و خط و نشان جديد براى فدراسيون

مخالفت مالك سپيدرود با استعفاى كريمى
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خبر

اکبر عبدی نابغه بازیگری است
فرهنگ و هنر: به پاس یک عمر فعالیت هنری اکبر عبدی، در ســی و 
ششــمین جشنواره فیلم فجر از او تقدیر شد. عبداهلل اسکندری گریمور 
فیلم »مادر« درخصوص توانایی این بازیگر در ایفای نقش های مختلف و 
حضور چندین ساله اش در سینما به خبرنگار ما گفت: آشنایی من با اکبر 
عبدی مربوط به خیلی سال پیش است یعنی زمانی که اولین حضورش 
را در تلویزیون در سریال »مثل آباد« تجربه می کرد. همان موقع بود که 
متوجه شدم اکبر عبدی نبوغ خاصی در بازیگری دارد. به نظر من او جزو 
نوابغ اســت و استعدادی ذاتی دارد. وی با بیان اینکه از یک بچه کوچک 
تا یک پیرمرد هفتاد ســاله، عبدی را دوست دارند، اضافه کرد: البته اکبر 
برای هر نقشی خیلی زحمت می کشد و هر تیپی برایش خیلی مهم بوده 
و هست. همیشه برایش مهم بوده است که هر نقشی را به بهترین شکل 

خلق کند و همه تالشش را هم در این زمینه می کند. 
به نظرم شــاید برگزاری بزرگداشت برای کسی مثل اکبر عبدی خیلی 
هم دیر باشد. اسکندری افزود: من همه کارهایی را که عبدی بازی کرده 
دوست دارم ولی نقش مادر یک چیزدیگری است شاید به دلیل این که 
من با او در این کار همراه بودم وجالب اینجاســت که عبدی زمانی این 
نقش را بازی کرد که همه در سینما او را به یک کمدین می شناختند و 
انتظار داشتند فقط نقشی را بازی کند که مردم را بخنداند ولی اکبر در 
نقش یک آدم خاص ظاهر شد و ممکن نبود کسی او را  ببیند و چشمانش 

از اشک خیس نشود.
 

تقدیر ظریف از فیلم جدید ابراهیم حاتمی کیا
فرهنگ و هنر: محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشــورمان فیلــم »به وقت 
شام« آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا 

را »بی نظیر« توصیف کرد.
ظریف روز پنجشنبه در صفحه اینستاگرام 
خود نوشــت: عصر امروز پنجشــنبه 19 
بهمن به همراه همســرم و تعــدادی از 
معاونان وزارت امور خارجه میهمان آقای 
ابراهیم حاتمی کیا و دوســتان مؤسسه 
هنری اوج بودیم و با هم به تماشای »به 

وقت شام« شاهکار جدید این هنرمند برجسته کشورمان نشستیم. واقعاً 
بی نظیر است. آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا که در جشنواره فیلم فجر 
نیز مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است در مورد جنایت های گروه 

تروریستی داعش است.
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فرهنگ و هنر

 فرهنگ و هنر/ تکتم بهاردوســت   شاید 
مهمترین اتفاق چند ســال اخیر جشــنواره فیلم 
فجر درخشــش کارگردانان جــوان و فیلم اولی یا 
دومی هایی باشد که مهمترین جوایز را در دوره های 

اخیر به خود اختصاص داده اند. 
درخششــی که باعث شــد بخش فیلم اولی های 
جشــنواره را که پیش تر به صورت جداگانه داوری 

می شد، حدف کنند. 
تا ایــن دوره، برخــی فیلم اولی ها ماننــد برادران 
محمودی با فیلم سینمایی »چند متر مکعب عشق« 
یا رضا عطاران با فیلم سینمایی » دهلیز« یا... هرچند 
که آثار با کیفیتی بودند اما تنها در بخش نوعی نگاه 
)فیلم اولی ها( حضور داشــتند و نمی توانستند در 
بخش ســودای سیمرغ رقابت داشته باشند اما این 
قانون در جشنواره سی و چهارم با حضور فیلم اولی ها 
در بخش سودای سیمرغ سرنوشت جالبی را برای 

این دوره از جشنواره رقم زد. 
در این دوره از جشــنواره بــا توجه به حضور فیلم 
اولی های با کیفیت بــرای اولین بار تصمیم بر این 
شــد چند فیلم اولی در کنار آثــار کارگردان های 

پیشکسوت در بخش سودای سیمرغ رقابت کنند. 
اما بار دیگر ســلیقه مدیران ســینمایی بر این شد 
که با همه موفقیت فیلم اولی هــا در دوره قبل، در 
جشنواره سی و پنجم فیلم فجر بار دیگر به طور ُکل 

از جشنواره حذف شوند. 
امسال بازهم  فیلم های کارگردانان فیلم اولی در کنار 
پیشکسوتان رقابت خواهند کرد ولی تصمیمی که در 
آخرین لحظات گرفته شد، این بود که یک سیمرغ 
جداگانه به فیلــم اولی ها اختصاص یابد. تصمیمی 
کــه می تواند، باعث نوعی نگاه حذفی به فیلم های 
کارگردانان تازه کار باشــد و آنــان را از رقابت برای 
دریافت ســیمرغ های اصلی حذف کند. امسال سه 
فیلــم »امیر«، »مصــادره« و »خجالت نکش« آثار 

نخســت کارگردان هایشان هســتند و این تصمیم 
ناگهانــی و آخریــن لحظه ای در سرنوشــت آن ها 
می تواند تأثیرگذار باشد. آمد و رفت پیاپی بخش فیلم 
اولی ها به بخش اصلی جشنواره این سؤال را به ذهن 
مــی آورد که باالخره برای حمایت از کارگردان های 
تازه کار باید بخشــی مجزا به آنان اختصاص داد یا 
اجازه داد بدون توجه به ســابقه کارگردان، در یک 
رقابت مساوی و حرفه ای، توانمندی کارگردان های 

نوآمده محک بخورد.

 فیلماولودومینداریم
در همیــن رابطه محســن 
محسنی نسب تهیه کننده و 
کارگردان ســینما از حضور 
دوباره فیلم اولی ها در بخش 
امسال  مســابقه جشــنواره 

استقبال می کند و می گوید: به نظر من اصالً کل این 
جشــنواره مانند نمایشی است که هر سال با توجه 
به ســلیقه مدیران وقت سینمایی قواعد و شکل و 
شمایلش تغییر می کند و همین مسئله، محل اشکال 

است. 
مــن نمی فهمــم چــرا بایــد ایــن جوایــز برای 
دست اندرکاران یک اثر و حتی مردم مهم باشد؟مردم 
کار خوب از ما می خواهند وگرنه برایشان مهم نیست 

که یک فیلم اولی این سیمرغ را می گیرد یا کسی که 
سال ها در این راه استخوان خرد کرده است! همین 
جوایز بحث برانگیز چه بســا هر سال باعث بیکاری 
و یا حتی تخریب یک فیلمســاز هم می شود. این 
تهیه کننده با بیــان اینکه مردم به تازه کار یا کهنه 
کار بودن فیلمساز کاری ندارند، اضافه می کند: هر 
فیلمسازی که فیلم بلند می سازد و فیلمش هم در 
بخش ســودای سیمرغ حضور پیدا می کند، باید به 
استانداردهای فیلمسازی رســیده باشد. این دیگر 

ربطی به فیلم اولی و فیلم دومی  ندارد.
چه بســا در این چند ســال موفقیت بعضی از این 
جوانان فیلمساز فیلم اولی نشان داده اند که از خیلی 
از این آقایان و خانم های کهنه کار خیلی با دقت تر 

و حرفه ای ترند.
محسنی نسب در ادامه می گوید: به نظرم قباٌل هم 
که این تفکیک وجود داشت شاید به این خاطر بود 
که می خواستند از این بچه ها بیشتر حمایت کنند 
وگرنــه دلیلی ندارد.اتفاقا این فضــای رقابتی برای 
جوانان خیلی هم خوب اســت و پیامدهای خوبی 
هم برایشان دارد. به گفته وی، کارگردان های جوان 
زیادی در ســینمای ایران هستند که توانسته اند با 
فیلمشان فیلمســازانی را که سال هاست دارند کار 
می کنند، کنار بزنند.این بچه ها باید بتوانند در یک 

رقابت سالم و یکسان شرکت داشته باشند.

 هردوگروهبههمنیازدارند
حسین فرح بخش تهیه کننده 
ســینما هم از حضور رقابتی 
فیلم اولی ها در بخش سودای 
می کند.  اســتقبال  سیمرغ 
وی می گوید: چرا کســی که 

می تواند یک فیلم استاندارد بسازد و حتماً هم اینقدر 
حرفه ای شده است که فیلم بلندی ساخته است که 

استانداردهـای 
بخــــش  در  دارد،  را  الزم 

سودای سیمرغ حضور نداشته باشد. به نظرم 
در سال های قبل که این تفکیک انجام می شد فقط 
برای صرف بودجه هایی بود که برای جشــنواره در 

نظر گرفته بود و چون برگزارکنندگان جشــنواره 
نمی خواستند این بودجه را به دولت برگردانند، 

باید بــه هر شــکلی آن را خرج 
می کردند و ایــن تفکیک ها را 

انجام می داده اند و تصمیم ها 
را می گرفته اند وگرنه می بینید 
که حضور این کارگردان های 
فیلم اولی مشکلی برای کسی 

درست نمی کند.از قضا خیلی 
هم خوب است.

وی ادامه داد: این بچه ها در ســال های قبل ثابت 
کردند که می توانند در کنار حرفه ای ها قرار بگیرند 

و رقابت کنند. 
باید به دور از اســم یک نفر و با یک نگاه 
درســت و یک داوری عادالنه به یک کار 
نگاه کرد. خیلی از این بچه ها با ســاخت 

فیلم اولشان یک شبه ره صد ساله را رفته اند.
به نظرم اتفاقاً حضور فیلمســازان جــوان در کنار 
کهنه کارها برای هر دو گروه خوب است فیلم اولی ها 
به تجربه کهنه کارها و کهنه کارها به نگاه و دقت تازه 

کارها نیاز دارند.
بچه های فیلمساز جوان ما خیلی خوش فکرند و نگاه 
خیلی خوبی دارند برخی از این ها باید تجربه را هم 
کنار خود داشته باشند تا تفکرشان بارور تر شود به 
نظر حضور فیلم اولی ها در بخش مسابقه جشنواره 
نه تنها بد نیست که خیلی هم خوب است سینما به 

هر دو تفکر نیاز دارد.

قدس تصمیم های ناگهانی در بخش اصلی جشنواره را بررسی می کند

چراغزردسودایسیــمرغ
برایفیلماولــیها
آنچهمیخوانید

کارگردان هــــای جـــوان زیــادی 
هســتند  ایــران  ســینمای  در 
کــه توانســته اند با فیلمشــان 
فیلمســازانی را که سال هاست 

دارند کار می کنند، کنار بزنند

فرهنگ و هنر: مهــم ترین رویــداد روز هفتم 
جشــنواره فیلم فجر، در نشســت های خبری و 
سالن های اکران اتفاق نیفتاد بلکه در ورودی پردیس 
ملــت اتفاق افتاد وقتی خبرنگاران متوجه شــدند 
ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به این پردیس آمده اســت تا فیلم ها را ببیند و با 
خبرنگاران صحبــت کند. وی در این حضور درباره 
ضرورت رعایت  رده بندی سنی در تماشای سینما 
و تئاتر حرف زد و البته آب پاکی را هم روی دست 
خبرنــگاران که از پردیس ملت رضایت نداشــتند 

ریخت و به صورت تلویحی تأکید کرد ســال آینده 
نیز سینمای رسانه ها در همین محل خواهد بود.

او گفــت: این پردیس تجربه جدیدی بود تا حضور 
حرفه ای تری برای رسانه ها فراهم شود و با موضوعات 
دیگر مخلوط نشــود. تفکیک رسانه ها نیز با همین 
نگاه انجام شد ولی ابتدا مشکالتی مثل پارکینگ و 
اینترنت وجود داشت با این حال امیدوارم سال آینده 
مســئله پارکینگ طبقاتی در این  اطراف حل شود 
که قرار بود امسال هم تکمیل شود ولی انجام نشد.

در این روز تقریباً همه حاضران در پردیس ملت از 

کیفیت فیلم های به نمایش درآمده ناراضی بودند 
و سالن های نمایش ســه فیلم »جشن دلتنگی« 
به کارگردانــی پوریا آذربایجانــی، »هایالیت« به 
کارگردانی اصغر نعیمــی و »ماهورا« به کارگردانی 
حمید زرگرنژاد نتوانستند تا پایان میزبان منتقدان 
و خبرنگاران باشند چرا که بسیاری از حاضران در 
سالن، از نیمه فیلم ها، ســینما را ترک کردند. در 
نشست فیلم ســینمایی »هایالیت« اصغر نعیمی 
کارگردان به پرسشی درباره بی معنا بودن نام فیلم 
چنین پاسخ داد: »هایالیت« اسم قشنگی بود و هم 

اینکه نشانه ای است از پررنگ کردن برخی از زوایای 
رابطه به خاطر همین تضمین مناسبی از نام فیلم  
است. او ترجیح داد در این نشست به صحبت های 
بهرام توکلی درباره سینمای مستقل جواب بدهد و 
بگوید: شنیدن این حرف از زبان ایشان که همیشه 
همه هزینه ها برایشــان بوده دردناک است. کسانی 
که از شیر خشــکی که در نوزادی خوردند تا امروز 
که فیلم های میلیاردی می سازند و از رانت استفاده 
کردند حق ندارند انکار کنند که جریان مستقل در 

سینمای ایران وجود دارد. 

باجشنواره

وزیر ارشاد: 
فیلم ها و تئاترها باید 
رده بندی سنی شوند
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