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وعده معاون امور استان هاى وزارت ورزش در گفت و گو با قدس

اميرخادم:  حمايت بيشترى از استان هاى 
غيربرخوردار خواهيم داشت

سرمربى سابق تيم ملى كشتى فرنگى :

بنا: شرايط من با اين فدراسيون
1111جور در نمى آيد

10

خط خبر 

مرگ 3 كارگر چينى در پى 
سقوط جرثقيل

فارس: بنابر اعالم رسانه هاى چين، در پى سقوط يك دستگاه 
جرثقيل در اين كشور 3 كارگر در دم جان باختند و يك تن 
ديگر شديد مصدوم شد. يك مقام رسمى اداره مديريت فاجعه 
ملى به رسانه هاى محلى گفت:  اين حادثه در گوانگشى، يكى 
از مناطق خودمختار كشور چين رخ داده است.معاون ارشد 
پليس در گوانگشى اعالم كرد: با توجه به وخامت حال مصدوم 

اين حادثه احتمال افزايش شمار تلفات وجود دارد. 

شكنجه دختر جوان ژاپنى با 17 
كيلوگرم وزن

ريانووستى: يك دختر جــوان ژاپنى عكس هاى خود را 
پس از كاهش وزن وحشــتناك تحت شكنجه پدربزرگ 
و مادربزرگش در شــبكه هاى اجتماعى منتشر كرد.اين 
دختر نزد مادربزرگ و پدربزرگش زندگى مى كرد و دائم 
مورد آزار بدنى قرار مى گرفت. آنها اجازه خوردن غذا را به 
وى نمى دادند و اگر مى ديدند كه او چيزى مى خورد، شروع 
به كتك زدنش مى كردند. به همين خاطر اين دختر وزنش 
به كمتر از 17 كيلو گرم رسيد و پزشكان با سختى فراوان 

توانستند جان او را نجات دهند.

افزايش قربانيان زمين لرزه تايوان 
به 15 نفر

ايرنا : دولت محلى تايوان اعالم كرد با پيدا شــدن ســه 
جسد ديگر، شــمار قربانيان زلزله سه شنبه شب منطقه 
«هواالين» اين كشــور به 15 نفر رسيد.به گزارش شبكه 
خبرى چاينا پالس، مقامات محلى تايــوان اعالم كردند 
شب گذشته سه جسد ديگر شــامل يك زن، يك مرد و 
يك بچه در اتاق 201 ساختمان «يون ِمن توسى تى» پيدا 
شده است جايى كه 5 گردشگر مفقود شده چينى در آن 
زندگى مى كردند.15 قربانى اين زمين لرزه شــامل هفت 
نفر از سرزمين اصلى چين، پنج تن از تايوان، يك نفر اهل 

فيليپين و دو نفر از كانادا هستند.

تصادف اتوبوس در اندونزى با 27 
كشته 

ايرنــا: تصــادف 
شــديد يك دستگاه 
توبوس مسافربرى  ا
در استان جاوه غربى 
اندونزى دستكم 27 
نفر كشــته و 18 نفر 
مجــروح بــه جاى 

گذاشــت. اين حادثه درنزديكى روستاى سيسنانگ از 
منطقه جاوه غربى اندونزى در جنوب جاكارتا پايتخت 
اندونزى رخ داد.«ســوبانگ» يكى از مســئوالن پليس 
منطقــه درگزارش اوليــه اى از اين ســانحه گفت:اين 
اتوبوس پس از تصادف با يك دســتگاه موتورســيكلت 
واژگون و با يك تپه برخورد كرد و اكثر قربانيان در دم 
جان باختند.بسيارى از اجساد قربانيان اين اتوبوس كه 
حامل 54 نفر مســافر بود، در اثر شدت ضربه به اطراف 
پرتاب شده و پليس اين منطقه را براى يافتن اجساد يا 

افراد مجروح احتمالى بسته است.

خودكشى مرد جوان پس از قتل همسر دومش 
خط قرمز: مرد جوان پس از قتل همسر 30 ساله اش در كارخانه متروكه 
خودكشى كرد. ساعت 22:30شنبه شب  مرد ميانسالى با پليس تماس و 
از جنايت هولناكى در يكى از كارخانه هاى متروكه منطقه حسن آباد خبر 
داد. بالفاصله مأموران كالنترى 158 كيانشهر براى پيگيرى موضوع به محل 
حادثه اعزام شدند. مأموران در بررسى هاى اوليه با جسد غرق خون يك زن 
و مرد جوان در اتاقك سرايدارى روبه رو شدند.  بررسى هاى اوليه مأموران 
نشان مى داد زن جوان از ناحيه پشت سر هدف گلوله قرار گرفته و مرد جوان 
در حالى كه اسلحه در دست راستش بود، از ناحيه گيجگاه سمت راست مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته است.مرد ميانسال كه موضوع را به پليس اطالع داده 
بود در تحقيقات به مأموران گفت: من سرايدار اين كارخانه متروكه هستم. 
هفته اى يك روز براى سركشى به كارخانه مى آيم و امروز با جسد زن و مرد 
جوان روبرو شدم. مرد سرايدار در مورد اينكه آيا زن و مرد جوان را مى شناسد 
گفت: مرد 35 ساله به نام رضا از دوستان من است و با هم در يك آژانس كار 
مى كنيم. زن جوان هم همسر دوم رضا است. روز دوشنبه او به من مراجعه 
كرد و مدعى شدهمسر اولش بعد از مدت ها قهر به خانه آمده است. او از من 
خواست كليد كارخانه را به او بدهم تا با همسر دومش به آنجا بروند. من هم 
كليد را به آن ها دادم. روز سه شنبه هم به ديدارشان آمدم. صبح امروز هرچه با 
آن ها تماس گرفتم رضا جوابگوى تلفنش نبود. نگران شده و شب به كارخانه 

آمدم و با جسد زن و مرد جوان روبرو شدم.

پالك دست نويس راز كالهبردار حرفه اى را 
فاش كرد

خط قرمز: با هوشيارى مأموران كالنترى قاسم آباد مشهد يك كالهبردار 
حرفه اى دستگير شد.فرمانده انتظامى مشهد با اعالم اين خبر گفت: تيم 
گشتى كالنترى قاسم آباد در بلوار شاهد خودروى سوارى سفيد رنگى را 
متوقف كردند كه مشخصات پالك آن به طرز ماهرانه اى دست نويس شده 
بود. سرهنگ محمد بوستانى افزود: در بررســى هاى اوليه مشخص  شد 

مشخصات پالك با شماره شاسى خودرو همخوانى ندارد. 
وى گفت: مأموران انتظامى در بازرسى از خودرو 11عدد مهر جعلى مربوط 
به يك شركت معتبر كشف كردند. وى خاطر نشان كرد: در بررسى سيستم 
پليس راهور نيز مشخص شد دستور توقيف اين خودرو توسط مقام قضايى 

شعبه604 صادر شده است. 

 سقوط هواپيماى مسافربرى روسيه
 با 71 سرنشين 

خط قرمز: رسانه هاى روسى از ســقوط يك فروند هواپيماى مسافربرى 
روسى در حومه مسكو خبر دادند.بر اساس اين گزارش، اين هواپيما حامل 

71 سرنشين بود كه از فرودگاهى در مسكو برخاسته بود.
رسانه  هاى روسى اعالم كردند كه اين هواپيما 7 دقيقه بعد از پرواز از فرودگاه 
بين المللى دوموددوف سقوط كرد.شاهدان عينى گفته اند كه اين هواپيما 
قبل از سقوط در آسمان در حال سوختن بود.مقامات روسى زنده ماندن 

حتى يك نفر از مسافران اين هواپيما و خدمه آن را بعيد دانستند.
به گزارش راشا تودى، يك منبع از نيرو هاى امدادى روسيه اعالم كرد يك 
هواپيماى آنتونوف-148 با 65 مسافر و 6 خدمه اندكى پس از برخاستن 
از فرودگاه «دوموده دوو» مســكو مفقود شــد.اين منبع بــه خبرگزارى 
اينترفكس روسيه گفت: «گزارش ها حاكى است اين هواپيما در بيرون از 
روستاى آگونوو در حومه مسكو سقوط كرده است. خدمه و مسافران اين 
هواپيما همگى كشته شده اند.»بر اساس گزارش هاى رسيده از روسيه، اين 
هواپيماى مسافربرى ابتدا از رادار برج مراقبت خارج شده و سپس در منطقه 
اى در مسكو سقوط و به زمين برخورد كرده است. اين هواپيماى مسافربرى 

روسيه از نوع آنتونوف AN- ۱۴۸ گزارش شده است.

خط بين الملل 

 تصــادف 
شــديد يك دستگاه 
توبوس مسافربرى  ا
در استان جاوه غربى 

 نفر 
مجــروح بــه جاى 

خط قرمز: مرد افغان كه هفت ســال قبل بــه اتهام قتل زن 
جواني دستگير شده بود، روز شنبه با برگزاري مراسم قسامه 
از اتهام خود تبرئه شد. بيست و هشتم شهريورماه سال 89، 
مأموران پليس جســد زن جواني را مقابل ســاختمان نيمه 
كاره اي در خيابان گرگان كشف كردند. شواهد نشان مي داد 
آن زن در حاليكه طناب دور گردنش پيچيده شده بر اثر فشار 

بر عناصر حياتي گردن كشته شده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني و تشخيص هويت مشخص 
شد جسد متعلق به زن 32 ساله اي به نام ندا است كه به خاطر 
تهيه مواد با چند مرد غريبه در ارتباط بوده اســت. پليس در 
اولين گام از تحقيقات خود به آدرس منزل زن جوان رفت و 
به خودروي پرايدي كه حوالي آنجا تردد داشت مشكوك شد. 
پليس صاحب خودرو را بازداشت كرد و مرد جوان در جواب به 
مأموران گفت: «با ندا سر كشيدن مواد آشنا شده بودم و چند 
بار با هم شيشه مصرف كرده بوديم. اما باور كنيد از ماجراي 
قتل اطالعي ندارم و نمي دانم چه كسي ندا را كشته است. » 
به اين ترتيب از آنجا كه مدركي عليه صاحب خودرو به دست 

نيامد وي تبرئه و آزاد شد. 
پليس در تحقيقات بعدي با بررسي فهرست مكالمات تلفن 
همراه مقتول بود كه به مرد جوان تبعــه افغان به نام معين 
كه قبل از حادثه بيــش از 30 بار با گوشــي موبايل مقتول 
تماس گرفته بود مظنون شــد و وي را بازداشت كرد. معين 
در بازجويي ها قتل را انكار كرد و گفت: « دو نفر از دوستانم به 

نام هاي فؤاد و بركت در زمينه مصرف مواد مخدر با مقتول در 
ارتباط بودند. به همين دليل آن روز از من خواستند با تلفن 
همراهم با مقتول تماس بگيرند. قبول كــردم اما باور كنيد 
در قتل نقشي نداشتم و شــايد قتل كار آن ها باشد. » بعد از 
اين توضيحات، پليس رديابي دو مرد افغــان را آغاز كرد، اما 
بعد از چند روز معلوم شــد دو مرد جوان به كشور افغانستان 
گريخته  اند. به اين ترتيب با توجه به مدارك موجود، متهم روانه 
زندان شــد و پرونده با كامل شدن تحقيقات به شعبه چهارم 

دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.
 در اولين جلسه رسيدگي به پرونده بعد از قرائت كيفرخواست، 
از آنجائيكه اولياي دم شناسايي نشده بودند نماينده دادستان 
براي متهم درخواســت قصاص كرد. در پايان بعد از آخرين 
دفاع هيئت قضائي متهم را به قصاص محكوم كرد. اين حكم 
به ديوان عالي كشور فرستاده شــد، اما از سوي قضات نقض 

و براي برطرف شــدن نقص تحقيقات به همان شعبه ارجاع 
داده شد. در حاليكه پرونده در نوبت رسيدگي قرار داشت زن 
سالخورده اي به دادگاه رفت و مدعي شد مادر مقتول است و 
گفت: «همراه همسر و پسرم در مشهد زندگي مي كنيم. ندا 
10سال قبل ازدواج كرد و به تهران آمد، اما بعد از يكسال از 
شوهرش جدا شد. بعد از آن بود كه خواستم به مشهد برگردد، 
اما قبول نكرد. در اين مدت از او بي خبر بوديم تا اينكه كاركنان 
اداره ثبت احوال با پسرم تماس گرفتند و گفتند دخترم چند 
سال قبل در تهران كشته شده است. » زن سالخورده در پايان 
با پرداخت ديه اعالم گذشــت كرد. سپس عكس دخترش را 
به دادگاه ارائه داد و مشخص شد آن عكس متعلق به مقتول 

است. 
با اين درخواست متهم بار ديگر محاكمه شد، اما هيئت قضائي 
با توجه به انكار متهم و از آنجائيكه مدركي عليه وي بدست 
نيامده بود، دستور به برگزاري مراسم قسامه را صادر كرد. به 
اين ترتيب متهم در همان شعبه به رياست قاضي عبداللهي 
حاضر شد و در آخرين دفاعش گفت: «باور كنيد در قتل نقشي 
نداشتم. آن روز دوستانم از گوشي من چند بار با مقتول تماس 
گرفتند به همين دليل دســتگير شدم. حاال هفت سال است 
بي گناه در زندانم و تقاضاي بخشش دارم. » در ادامه متهم 50 
بار سوگند بي گناهي ياد كرد و از اتهام قتل عمد تبرئه شد. در 
پايان با دستور هيئت قضايي به پرداخت ديه از بيت المال حكم 

صادر شد و متهم به زودي آزاد مي شود.

خط قرمز: فرمانده انتظامي استان از دستگيري گردانندگان 
سه باند شرارت و سرقت در مشهد خبر داد. 

سردار «قادر كريمي» از اجراي عمليات گسترده و هماهنگ 
ارتقاي امنيت عمومي توسط كالنتري هاي خواجه ربيع، احمد 
آباد و نجفي مشهد خبر داد.فرمانده ارشــد انتظامي استان 
خراسان رضوي گفت: تيم هاي دايره تجسس كالنتري خواجه 
ربيع مشــهد در اين عمليات ضربتي براي دستگيري يكي از 
عامالن اصلي اخالل در نظم و امنيت عمومي و مزاحمت براى 
شهروندان در منطقه خواجه ربيع كه گرداننده شرارت هاي 
خياباني بود خبر داد. وي گفت: اين متهم كه با عربده كشي و 
اوباشگري در شهروندان و ساكنان منطقه خواجه ربيع ايجاد 

رعب و وحشت مي كرد، تحت تعقيب قرار گرفت.
سردار كريمي خاطرنشان كرد: مأموران كالنتري خواجه ربيع 
با شناسايي محل اختفاي او، پس از هماهنگي با مقام قضايي 
وارد عمل شده و اين فرد شرور را در حالي كه از راه پشت بام 

قصد فرار به خانه همسايه اش را  داشت دستگير كردند.
وي اظهار داشت: متهم در هنگام دستگيري در برابر مأموران 
انتظامي مقاومت نشان مي داد و حتي يكي از افسران پليس را 
مجروح كرد اما مأموران انتظامي با قاطعيت به دست هاي او 
دستبند زدند.سردار كريمي گفت: در بازرسي از مخفيگاه اين 
متهم 2 قبضه شمشير، يك قبضه اسلحه كلت كمري، 2 تير 
فشنگ اسلحه وينچستر و يك عدد شوكر كشف شد.پليس 
يكي از همدســتان متهم را نيز دســتگير و تحقيقات براي 
شناسايي ديگر افراد شروري كه در اوباشگري هاي محله اي با 

اين متهم همدست بوده اند نيز ادامه دارد.
***قاپ زنان بلوار احمد آباد 

فرمانده انتظامي استان خراسان رضوي در بخش ديگري از اين 
مصاحبه به دستگيري گرداننده باند گوشي قاپي هاي خياباني 
در محدوده بلوار احمد آباد مشهد اشاره كرد و گفت: تيم هاي 
دايره تجسس كالنتري 16 در پي گزارش سرقت هاي سريالى 
چند گوشي تلفن همراه از شهروندان، كنترل و مراقبت هاي 
نامحسوس خود را  آغاز كردند. سردار كريمي افزود: مأموران 
كالنتري احمد آباد در اين مأموريــت ضربتي گرداننده باند 
گوشي قاپي هاي حرفه اي را شناسايي و لحظاتي پس از سرقت 

او را دستگير كردند.
وي گفت: متهم در هنگام دســتگيري يك گوشــي تلفن به 
همراه داشــت كه ادعا مي كرد متعلق به خودش است اما در 
اين لحظه مالك اين گوشي سرقتي با شماره سيم كارت خود 
تماس گرفت و به مأموران انتظامي گفت: دقايقي قبل دو جوان 

موتور سوار گوشي تلفنش را در ميدان شهدا مشهد قاپيده اند و 
متواري شده اند.تحقيقات از اين متهم در حالي ادامه دارد كه 
تاكنون پرده از 6 فقره گوشي قاپي برداشته شده و بررسي هاي 
پليسي براي شناسايي و دستگيري همدست فراري از صحنه 
و همچنين ديگر سارقاني كه با اين سارق حرفه اي همدست 

بوده اند ادامه دارد.
***طراح سرقت از منازل مسكوني 

فرمانده انتظامي خراسان رضوي در بخش پاياني اين مصاحبه 
به شناسايي و دستگيري عامل اصلي و طراح سرقت از منازل 
مسكوني شهروندان در حوزه اســتحفاظي كالنتري نجفي 
مشهد خبر داد.ســردار كريمي اظهار داشت: تيم هاي دايره 
تجسس كالنتري نجفي با دريافت گزارش چند فقره سرقت از 
منازل مسكوني كه بيشتر در محدوده بلوار شهيد فكوري رخ 
داده بود به سرنخ هايي دست يافتند كه چهره يكي از عامالن 

اصلي سرقت ها را نمايان مي ساخت.
وي افزود: بــا انجام چهره زني متهم، اين فرد كه از ســارقان 
ســابقه دار بود شناســايي و در اقدامي غافلگيرانه دستگير 
شد.سردار كريمي اظهار داشــت: متهم 36 ساله كه در برابر 
شواهد و ادله موجود راهي جز بيان حقيقت نمي ديد تاكنون 
به هشت فقره سرقت از منازل مســكوني مردم در بلوار كوثر 
جنوبي، فكوري و ســرافرازان اعتراف كرده است.تحقيقات 
پليسي براي شناســايي و دســتگيري ديگر همدستان او و 
همچنين كشف سرقت هاي انجام شــده توسط متهم ادامه 

دارد.

 ارتباط پيچيده مرد خارجى با قتل دختر مشهدى در تهران

سردار قادر كريمى خبر داد

انهدام سه باند اوباشگرى و سرقت در مشهد

وعده معاون امور استان هاى وزارت ورزش در گفت و گو با قدس

اميرخادم:  حمايت بيشترى از استان هاى 

 ملى پوشان با شكست استراليا سوم شدند
سكوى تاريخى براى هاكى ايران در جام جهانى

 ورزش: تيم ملى هاكى ايــران براى اولين بار در تاريخ اين ورزش موفق شــد با 
شكســت چهار بر صفر اســتراليا در ديدار رده بندى به مقام سوم جهان برسد.  
بنابراين هاكى بازان ايرانى براى اولين بار در جام جهانى روى سكو رفتند. آنها پيش 
از اين در نيمه نهايى مقابل آلمان شكست خوردند و از رسيدن به فينال بازماندند.

با پيروزى 4 بر صفر مقابل ژاپن در فينال فوتسال

قهرمانى هاى ايران در آسيا   دو جين شد



با پيروزى 4 بر صفر مقابل ژاپن در فينال فوتسال

قهرمانى هاى ايران در آسيا دو جين شد
 فوتبال  ورزش   تيم ملى فوتسال 
در ديــدار فينال مســابقات فوتســال 
قهرمانى آسيا از ساعت 14:30 به مصاف 
تيم ژاپن رفت كه در پايــان اين ديدار 
تيم ايران موفق شــد با نتيجه 4 بر صفر 
حريف خود را شكســت دهد و به مقام 
قهرمانى اين مسابقات دست يابد. على 
اصغر حسن زاده (2 گل)، فرهاد توكلى و 
حسين طيبى گلزنان كشورمان در اين 

مسابقه بودند. 
عليرضا صميمى، على اصغر حسن زاده، 
فرهــاد توكلى، مهدى جاويــد و احمد 
اســماعيل پور نفرات آغاز كننده بازى 
براى ايران بودند .در نيمــه اول توپ و 
ميدان بيشــتر در اختيار ايــران بود تا 
اينكه قطع توپ بــه موقع و حركت لب 
خط فرهاد توكلى و پاس بــه بغل او را 
حسن زاده به راحتى مقابل دروازه خالى 
ژاپن تبديل به گل كرد تا شاگردان سيد 
محمد ناظم الشريعه با برترى يك بر صفر 

به رختكن بروند.
دو دقيقه از نيمه دوم نگذشته بود كه با 
پاس كف پاى جاويد در ســمت راست 
زمين، توكلى توانست با شوت سركش 
دروازه ژاپن را باز كنــد و تيم ايران را با 

اختالف 2 گل پيش بيندازد.
در دقيقه 31 اسماعيل پور ضد حمله 
ســريعى ترتيب داد كه پــاس او را 
حسن زاده با شوت بغل پاى فنى كه 
به تيرك عمــودى دروازه ژاپن هم 
برخورد داشــت، تبديل به گل سوم 

ايران كرد.

5 دقيقه به پايان مسابقه تيم ژاپن روى 
به بازى پاورپلى(استفاده از يك بازيكن 
به جاى دروازه بان) آورد ولى اين روش 
به سود آنها نبود و حسين طيبى، آقاى 
گل جام ملت ها توانســت به زيبايى در 
فاصله 35 ثانيه به اتمام مسابقه با شوت 
زمينى دروازه ژاپن را باز كند تا تيم ايران 
همانند ســال 2016 در تكرار قهرمانى 

اين رقابت ها موفق باشد.
ملى پوشان فوتســال عالوه بر قهرمانى 
در جام ملت هاى آسيا، توانستند انتقام 
شكســت در فينال 2014 اين رقابت ها 

برابر ژاپن كه چهار سال قبل در ضربات 
پنالتى اتفاق افتاد را هم بگيرند و براى 

دوازدهمين بار به اين عنوان برسند.
در پايان اين مسابقات حسين طيبى با 
14 گل بهترين گلزن شــد و على اصغر 
حســن زاده با 11 و مهدى جاويد با 10 
گل نفرات دوم و ســوم جدول گلزنان 

شدند.
در ديدار رده بندى هــم كه قبل از بازى 
فينال برگزار شــد ازبكســتان پس از 
تساوى 4-4 در وقت قانونى مقابل عراق، 
در ضربات پنالتى اين تيم را شكست داد 

و سوم شد.
حســن زاده: همــه ديدند قدرت 

فوتسال ايران چقدر است
على اصغر حسن زاده ، كاپيتان تيم ملى 
فوتسال ايران گفت: با شكست 4 بر صفر 
ژاپن در بازى فينــال همه ديدند قدرت 

فوتسال ايران چقدر است. 
وى ادامه داد: ما هميشه به تمام تيم ها 
احترام مى گذاريــم، خصوصاً ژاپن. اين 
تيم در فينال هم خيلى خوب بازى كرد و 
هميشه تيم خوبى بوده است. به اين تيم 

هم تبريك مى گويم.

رجب زاده: الدوحيل قوى تر از لخويا است
ايسنا: كاپيتان با تجربه ذوب آهن در آستانه شروع ليگ قهرمانان آسيا 
مى گويد در مقابل نماينده اى قوى تر از كشور قطر نسبت به رقيب قبلى 
آن ها، آماده مبارزه هستند. مهدى رجب زاده معتقد است: آن زمانى كه 
به مصاف تيم لخويا رفتيم مقابل تيمى قوى بازى كرديم. قطعا تيمى كه 
االن وجود دارد قوى تر است چرا كه تلفيقى از بازيكنان الجيش و لخويا 
تيم الدوحيل را تشكيل دادند. معتقدم قدرت هر تيم در زمين مشخص 
مى شود. قطعا بازى ســختى داريم و الدوحيل تيم قدرتمندى است. 

مى دانيم كه بازى سختى داريم اما هميشه آماده مبارزه هستيم.

ربروف: «سوما» هم نباشد باز به تراكتور 
گل مى زنيم

ورزش: سرمربى االهلى عربستان نگران غيبت ستاره سورى خود در 
اولين بازى ليگ قهرمانان مقابل تراكتورسازى نيست. سرگى ربروف 
مى گويد: مصدوميت براى هر بازيكنى پيش مى آيد و اين در فوتبال 
طبيعى است. بازيكنان جانشين خوبى براى جانشينى سوما در اختيار 
داريم و در غيبت او نيز دروازه تراكتورســازى را باز مى كنيم. ديدار 
خيلى سختى داريم اما براى اين مسابقه كامال آماده هستيم. تيم ما در 
شرايط مسابقه است و مى خواهيم با برد ليگ قهرمانان را آغاز كنيم و 

اميدوارم برنده از زمين خارج شويم.

برانكو: اولين بازى در ليگ قهرمانان 
خطرناك است

ورزش:در آستانه بازى با تيم نسف قارشى، سرمربى تيم پرسپوليس در 
خصوص اهميت باالى اولين بازى در ليگ قهرمانان به بازيكنانش اخطار 
داد. برانكو ايوانكوويچ مى گويد: از شروع ليگ قهرمانان خوشحاليم. اين، 
ليگ بزرگى است و دوســت داريم در اين مسابقات چندين برد پياپى را 
داشته باشيم. به حريفان احترام مى گذاريم چون تيم ضعيفى در اين ليگ 
نداريم. مقابل حريفمان در خانه بازى خواهيم كرد اما هميشــه گفته ام 
اولين بازى بحرانى و خطرناك است چون گزينه برد هستيم و انتظارات 
در خانه از ما باالست. اما يك تجربه خوبى از ليگ قهرمانان پارسال داريم. 
به برد و سه امتياز فكر مى كنيم تا شــروع خوبى در ليگ قهرمانان آسيا 

داشته باشيم.

ربيع خواه: اين پرسپوليس شايسته 
قهرمانى آسياست

تسنيم: هافبك تيم فوتبال پرســپوليس اين تيم را شايسته دستيابى 
به عنوان قهرمانى مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان آسيا دانست. محسن 
ربيع خواه مى گويد: انتظار هواداران از ما براى قهرمانى آسيا غيرمنطقى 
نيست، از اين جهت كه خدا را شكر تيم مان در اين دو سه فصل اخير آن قدر 
در ليگ خوب كار كرده كه حاال از ما انتظار قهرمانى در آسيا را داشته باشند 
و انصافاً هم شايسته كسب اين عنوان هستيم. اين فصل همه تالش مان را 

خواهيم كرد كه به فينال ليگ قهرمانان راه پيدا كنيم.

مخالفت كميته انضباطى با جلسه علنى 
كريمى 

ورزش: على كريمى بايد امروز در جلســه كميته انضباطى فدراسيون 
فوتبال شــركت كند. كريمى پس از احضار به كميته انضباطى خواهان 
برگزارى علنى اين نشست با حضور خبرنگاران بود اما به گفته مسئوالن 
كميته انضباطى در آئين نامه انضباطى چنين امكانى در نظر گرفته نشده 
است.او البته در كانال تلگرامى خود نوشــته كه مى شود از جلسه فايل 

صوتى تهيه و منتشر كرد.

كسر امتياز از استقالل در آسيا؟
ورزش: شــكايت يك بازيكن از استقالل شــايد منجر به اين شود كه 
استقالل ليگ قهرمانان را با 3 امتياز منفى آغاز كند. عباس محمدرضايى 
بازيكن سابق استقالل كه مبلغ 126 ميليون تومان از اين باشگاه طلب دارد 
هنوز نتوانسته مطالبات خود را دريافت كند. محمد رضايى روز چهارشنبه 
گذشته از طريق مدير برنامه هاى خود نامه مطالباتش از استقالل را نزد 

داورزنى برد و از وى خواست تا طلبش را از باشگاه استقالل وصول كند!

نوراللهى مصدوم شد و خط خورد
ورزش:عدم حضور احمد نوراللهى در ليست 20 نفره پرسپوليس براى 
بازى آسيايى با نسف قارشى تعجب بسيارى از طرفداران پرسپوليس 
را برانگيخت . اما از باشــگاه پرســپوليس خبر مى رسد ، در تمرين 
پرســپوليس ، نوراللهى از ناحيه مچ پا مصدوم شده و از ادامه تمرين 

باز مانده است . 

ضد حمله

برديف: پرسپوليس از قدرت هاى فوتبال آسيا 
است

ورزش: سرمربى نسف قارشى درباره بازى حســاس تيمش در ليگ قهرمانان 
آسيا برابر پرسپوليس به صحبت پرداخت و اين تيم را از قدرت هاى آسيا دانست. 
روزيگول برديف مى گويد: خوشــحاليم بعد از يك دوره غيبت توانستيم امسال 
در ليگ قهرمانان حاضر باشــيم. در گروه بسيار ســختى قرار گرفته ايم. بازى با 
پرسپوليس بازى بسيار دشوارى براى ما است. پرسپوليس يكى از بهترين تيم هاى 
آسيا اســت و در صدر جدول ليگ ايران قرار دارد و فوتبال با نظم و برنامه خوبى 
ارائه مى كند. البته كه بازى اول در هر تورنمنتى بازى حساس و سختى است. ما 
در سال 2012 در اولين بازى در ورزشگاه آزادى برابر استقالل بازى كرديم كه آن 
مسابقه بدون گل به پايان رسيد. دوباره تالش مى كنيم تا در آن ورزشگاه بهترين 

بازى خودمان را ارائه كنيم.

پيروانى: آقاى استاندارد! آيا همه كاالها مهر 
استاندارد دارد؟

فارس: سرپرست تيم پرسپوليس به انتقاد از دير رسيدن توپ هاى ليگ قهرمانان به 
اردوى اين تيم براى تمرين با آن در آستانه آغاز اين رقابت ها پرداخت. افشين پيروانى 
مى گويد: واقعاً از اين مسئله ناراحت هستم. توپ ها خيلى دير به دست ما رسيده است، 
ما 48 ساعت ديگر يك رقابت حساس آسيايى داريم و تازه امروز و بعد از پيگيرى هاى 
زياد توپ ها به دست ما رسيد. وقتى هم كه پيگيرى كرديم گفتند اداره استاندارد اعالم 
كرده اين توپ ها مهر استاندارد ندارد! سؤال من از آقايان اين است كه يعنى در اين 
مملكت همه چيز مهر استاندارد دارد؟ وقتى توپى را فيفا و AFC تأييد كرده اند ديگر 
بحث مهر استاندارد چيست؟ وقتى تيمى با يك برد باعث خوشحالى ميليون ها هوادار 
مى شود چرا بايد اين كارها برايش انجام شود، سؤال من از آقايان اين است كه چرا بايد 

48 ساعت قبل از يك بازى حساس تازه توپ به دست ما برسد؟ 10
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ورزشـــى

حميدرضاعرب: نام سائالم ديگر با تراكتورسازى 
عجين شــده و احتماال اين مربى ترك تبار را در 
فصول آتى هم روى نيمكــت تبريزى ها خواهيم 
ديد. ســائالم بــه تبريز رفته تا شــايد طلســم 
ناكامى هاى اين تيم درليگ برتر را بشــكند وجام 

قهرمانى را به تبريزى ها هديه دهد. 

*ابتدا درباره وضعيت تراكتورســازى 
درآســتانه بازى مهم با االهلى 

عربستان صحبت كنيد.
شرايط تيم ما خوب است. از وقتى 
آمدم نباختيم. 2برد داشــتيم و 
يك تساوى. روحيه ها باالست. 
اما اين تيم آن كيفيتى كه من 

مدنظر دارم را هنوز ارائه 
نكرده است. 

مى دانيد كــه تراكتور 
تيــم ســطح پائينى 
نيســت. مــا تيــم 
بزرگــى هســتيم 
و بايــد بــه همان 

جايگاه بازگرديم.
*بــه نظرمى 
كامال  رســد 
ازجايگاهى كه 

پيش تر تراكتورسازى داشته، آگاهيد.
دقيقا همين طوراست. من با آگاهى تراكتورسازى 
را انتخاب كــردم و مى دانم ســرمربى چه تيمى 
شده ام. در تيمى مربى ام كه شوروهيجان بسيارى 
روى سكوهايش حاكم اســت. ما نبايد با 
بازى هاى ضعيف كارى كنيم كه 
اين شوروهيجان كم شود. ما بايد 

اين شور را بيشتر كنيم.
*شايد در بازى هاى ليگ 
بهترين  آســيا  قهرمانان 
فرصت باشــد تا اين فضا 

بازگردد.
همين حرف را به بازيكنان 
زده ام. اينجا با تيم هاى 
بين المللى هم گروه 
هستيم. تيم هايى 
كه ازنظركيفى با 
تيم هاى داخلى 
متفاوت هستند. 
ما بايد خودمان 
را نشان دهيم.

بازى  *در 
گسترش  با 
فوالد بازى 
باخته را با 

برد تاخت زديد.
اين همــان چيزى اســت كه من مــى خواهم. 
تراكتــور بايد اين طــورى باشــد. البته چنين 
بردهايى از شــخصيت ما دور نبوده و در آســيا 
هم ســعى مى كنيم اگر درچنين شرايطى قرار 

گرفتيم به بازى برگرديم.
*شــانس تراكتور با توجه به همگروهى با 
الغرافه و الجزيره براى صعــود ازگروه چه 

قدراست؟
خيلى زياد.

*اما در ادوار گذشته شــما مرحله رفت را 
خوب پيش رفته ايد و در مرحله برگشــت 

نتايج ضعيفى گرفته ايد.
همين طوراســت اما دراين فصل سعى مى كنيم 
در دور رفت و برگشت خوب باشيم. منتهى جاى 
تاسف دارد كه ما نمى توانيم درمقابل نماينده هاى 
ســعودى از امتياز ميزبانى بهره بگيريم. اميدوارم 

اين مشكل برطرف شود.
*در كسب نتايج ليگ قهرمانان آسيا تعهدى 

به مديران داده ايد؟
وقتى من پاى قرارداد با تراكتورسازى را امضا كرده 
ام يعنى تماما به اين تيم متعهد هستم. ان شا اهللا با 
اراده اى كه دراين بچه ها مى بينم و كمك خدا از 
سد االهلى مى گذريم. مى خواهيم ليگ قهرمانان 

آسيا را با برد آغاز كنيم.

سرمربى تراكتور سازى در گفت و گو با قدس

سائالم: شانس مان براى صعود در آسيا زياد است 
ديدارهاى دوشنبه ليگ قهرمانان آسيا

استارت ذوب و تراكتور در خارج از خانه 
ورزش: تراكتورسازى امروز ســاعت 19:00 در شرايطى در اولين بازى اش در فصل 
جديد ليگ قهرمانان آسيا ميزبان االهلى عربستان است كه اين بازى در مسقط عمان 

برگزار خواهد شد.
االهلى همان تيم قدرتمند هميشگى اســت. تيمى كه اين فصل هم با الهالل براى 
قهرمانى سوپر ليگ عربستان مى جنگد.اين تيم فعال دوم است و در فصل پيش هم 
نايب قهرمان شد.تراكتورسازى براى صعود از اين گروه سخت بايد در تمامى بازى ها 

امتياز بگيرد.
االهلى در فصل قبل در مرحله گروهى ذوب آهن را حذف كرد اما در يك چهارم نهايى 

توسط پرسپوليس حذف شد.
تركيب اين تيم كه در سابقه اش سه قهرمانى در ليگ عربستان ديده مى شود تقريبا 

همان تركيبى است كه مقابل پرسپوليس در ابتداى فصل بازى كرد.
تراكتورسازى هشت بار با تيم هاى عربستانى بازى كرده است. سابقه بازى با الشباب، 
االتحاد و االهلى را دارد. در اين هشت بازى صاحب سه برد، چهار باخت و يك تساوى 

شده است. الجزيره امارات و الغرافه قطر ديگر تيم هاى اين گروه اند.
(B گروه) الدوحيل قطر-ذوب آهن ايران

ذوب آهن پس از در اختيار گرفتن ســهميه نفت تهران با عبور از حريف هندى خود 
حاال در مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا قرار دارد و گروهش هم گروهى متعادل به 

نظر مى رسد.حريف فرداى ذوب آهن الدوحيل است.
الدوحيل يا همان لخوياى سابق قهرمان فصل گذشته ليگ قطر است و به خاطر همين 

قهرمانى سرگروه شد.
اين تيم قدرتمند با هدايت جمال بلماضــى  به همراه ذوب آهن به صعود از اين گروه 

فكر مى كند.
ذوبى ها با امير قلعه نويى بهترين تيم دور برگشت ايران اند.

ذوب آهن 6 بار با تيم هاى قطرى بازى كرده كه صاحب 2 برد، سه مساوى و يك باخت 
شده است.اين ديدار ساعت 16:45 در ورزشگاه عبداله بن خليفه دوحه برگزار مى شود. 

در ديگر بازى اين گروه لوكوموتيو تاشكند و الوحده امارات با هم بازى مى كنند.

در انتظار معجزه سه باره 
ركورد مشكى پوشان؛
 8 مربى براى 83 هفته

سينا حســينى : اعتراض ســنگين مالك باشــگاه در رختكن 
ورزشگاه شهر قدس به كادر فنى و بازيكنان خيلى زودتر از آنچه 
تصور مى شد به رسانه ها كشيده شد تا رضا عنايتى در واكنش به 
اين اتفاق در نشست خبرى بعد از بازى كناره گيرى خود را رسما 
اعالم كند. البته مسئوالن باشــگاه بحران زده مشكى پوشان در 
نخستين دقايق انتشار خبر كناره گيرى رضا عنايتى از مسئوليت 
فنى اين باشگاه هيچ واكنش روشنى نشــان ندادند و تنها مالك 
باشــگاه بخاطر برخوردش با كادر فنى و بازيكنان در مصاحبه اى  

ازعنايتى عذرخواهى كرد. 
اما پس از يك روز از اتفاقات ورزشگاه شهر قدس با استعفاى عنايتى 
موافقت كردند تا به سراغ هشتمين سرمربى خود در مدت حضور در 
رقابت هاى ليگ برتر فوتبال بروند. مديران اين باشگاه خصوصى كه 
كار خود را با رسول خطيبى آغاز كرده بودند پس از اين مربى بدون 
كارنامه با مربيان ديگرى چون سعيد رمضانى، فرهاد كاظمى، خداداد 
عزيزى، اكبر ميثاقيان ، عليرضا مرزبان و رضا عنايتى همكارى كردند . 
آنها حاال به سراغ هشتمين نفر رفتند تا يك ركورد خاص را در فوتبال 
ايران جا به جا كنند و نشــان دهند ثبات مربيگرى در اين مجموعه 
معنا و مفهومى ندارد و همانند مديريت تيم هاى عربى حوزه خليج 
فارس براى پنهان كردن ناتوانى خود به سراغ گزينه بركنارى مى رود 
تا شايد با اين مسئله بتواند افكارعمومى را به سمت و سوى ديگرى 

هدايت كند.
ديروز تالش ما براى گفت و گو با مالك باشــگاه مشــكى پوشان 
نتيجه اى در بر نداشت. اما او در گفت و گو با خبرگزارى «ميزان» 
از مذاكره جدى با چهار گزينه براى هدايت تيم فوتبال اين باشگاه 
خبر داد و مدعى شــد كه وى براى موفقيت تيم حتى به ســراغ 
سرمربى ســابق اين باشــگاه، اكبر ميثاقيان هم رفته است و اگر 
وى با اين مســئله موافقت كند حاضر است دوباره با اين سرمربى 
همكارى كند.به صورت ميانگين مشــكى پوشــان در 83 هفته 
حضورش در رقابت هاى ليگ برتر هر 10 بازى يك سرمربى عوض 
كرده اســت كه به نظر مى آيد هيچ تيمى تاكنون چنين نيمكت 

متزلزلى نداشته است .

قهرمانى را به تبريزى ها هديه دهد. 

*ابتدا درباره وضعيت تراكتورســازى 
درآســتانه بازى مهم با االهلى 

عربستان صحبت كنيد.
شرايط تيم ما خوب است. از وقتى 
برد داشــتيم و 
يك تساوى. روحيه ها باالست. 
اما اين تيم آن كيفيتى كه من 

مدنظر دارم را هنوز ارائه 

مى دانيد كــه تراكتور 
تيــم ســطح پائينى 
نيســت. مــا تيــم 
بزرگــى هســتيم 

بازى هاى ضعيف كارى كنيم كه 
اين شوروهيجان كم شود. ما بايد 

اين شور را بيشتر كنيم.
*شايد در بازى هاى ليگ 
بهترين  آســيا  قهرمانان 
فرصت باشــد تا اين فضا 

بازگردد.
همين حرف را به بازيكنان 
زده ام. اينجا با تيم هاى 
بين المللى هم گروه 
هستيم. تيم هايى 
كه ازنظركيفى با 
تيم هاى داخلى 
متفاوت هستند. 
ما بايد خودمان 
را نشان دهيم.



سرمربى سابق تيم ملى كشتى فرنگى :

بنا: شرايط من با اين فدراسيون جور در نمى آيد

 كشتى  ورزش  ســرمربى ســابق و پر افتخار تيم ملى كشتى 
فرنگى ايران يك بار ديگر از مســاعد نبودن شرايط مربيگرى در تيم 

ملى براى او خبر داد.
* شرايط خوب نيست

اصًال از كشتى دور نبودم چه داخلى چه خارجى، در شهريار هم سر 
كالس هاى تمرينى مى روم و اميدوارم وضعيت بهتر شــود. از همه 
لحاظ دركشتى شرايط خوبى را نمى بينم، چه مديريت، چه امكانات. 
به عنوان تماشاچى كه سابقه دارم چيزى كه مى بينم اين را مى گويد 
كه شرايط خوب نيست اميدوارم كه يك مقدار مسائل كارشناسى و 

بررسى شود.
* در المپيك بعدى كار مشكلى داريم

در فرنگى خيلى از بچه ها كنار رفتند اما در آزاد به خاطر مصدوميت ها 
بود. ما سال آينده دو ميدان سخت يعنى بازى هاى آسيايى و مسابقات 
جهانى را داريم، آســيايى ها همه در حال كار كردن هستند. عوض 
كردن قانون ها تمام شده است، يكسرى به ســود ما و يك سرى به 
ضررمان بوده اســت، اميدوارم با شــرايط جديد خودمان را تطبيق 
دهيم با اين وجــود در المپيك 2020 چــه در آزاد و چه فرنگى كار 

مشكلى داريم.
* سوريان ديگر بازنمى گردد

سوريان فرد باهوشى است، يك قهرمان درون خودش را بيش از همه 

مى شناسد. سوريان يك مقدار ذهنش از كشتى دور شده است. وقتى 
او مى آيد همه انتظار دارند كه طال بگيرد حتى خودش به همين دليل 
شرايط سخت است. سوريان و قاســم رضايى فكر نمى كنم كه ديگر 
بخواهند برگردند اما آنها از كشتى نمى روند و مى دانم كه خود حميد 
هفته اى 3 جلســه تمرين مى كند اما به هر حال شــرايط قهرمانى 
سخت است. او از سال 2005 در تيم ملى بود و در اين 12 سال دين 

خود را ادا كرده است.
* نمى توانم باز گردم

سرمربى سابق تيم ملى كشتى فرنگى ايران در پاسخ به اين سوال 
كه اگر فدراسيون بخواهد قبول مى كنيد يا خير؟ گفت: نه، قبول 
نمى كنم. شرايط من با اين فدراسيون جور در نمى آيد. 60 سال 
دارم و طبيعتاً نمى توانــم باز گردم. صحبت هايى كه مى شــود 
ضمنى اســت، من تصميم دارم بعد از المپيك ريو به بازنشستگى 

خودم ادامه دهم.
بنا در پاســخ به اين ســوال كه آيا خادم به عنوان رئيس فدراسيون 
مى تواند سرمربى تيم ملى هم باشد؟ گفت: چرا نمى تواند باشد؟ به هر 
حال رئيس فدراسيون حق اين را دارد كه با هركسى كه مى خواهد 
كار كند. او رئيس فدراسيون است و اينكه 5 پله از سمت خود پايين 
تر مى آيد و سرمربى تيم ملى مى شود طبيعتاً باخت ها هم گردن او 

مى افتد. پيش بينى موفقيت هم خيلى سخت است.

حسين فيضى: مراســم افتتاحيه مجموعه فرهنگى 
ورزشى تفريحى در روســتاى بخش شانديز با حضور 
دكتر اميررضا خادم، معاون امور استانهاى وزارت ورزش 

و جوانان برگزار شد.
اين فضاى فرهنگى ورزشى از سوى بخش خصوصى و با 
هزينه اى معادل با 20 ميليارد ريال و زمينى به مساحت 

2 هكتار ايجاد شد .
دكتر امير خادم در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار ما 
گفت: در حال حاضر 4000 پروژه نيمه تمام در كشور 
وجود دارد كه در ســال جارى با توجــه به تخصيص 
حدود 15درصد اعتبار در جهت تكميل پروژه ها اقدام 

گرديده است.
وى افزود: در سال 97 سياست وزارت ورزش در حوزه 
اقتصاد و اشتغال برنامه ريزى شده است و فعاليتهاى 
وزارت ورزش وجوانان در بخــش خصوصى پررنگتر 

خواهد بود.
معاون وزارت ورزش و جوانان در ادامه گفت: استانهاى 
غيربرخوردار در رابطه با توســعه فضاى ورزشــى از 
حمايت دولت برخوردار خواهند شــد، اما استانهايى 
مانند خراسان رضوى كه تاكنون از حضور و مشاركت 

بخش خصوصى برخوردار بوده است در تكميل پروژه ها 
و احداث فضاهاى جديد از مشــاركت بيشــتر بخش 

خصوصى برخوردار خواهند شد.
وى خاطرنشان ساخت: در بخش توسعه ورزش استان 
خراسان رضوى سرآمد كشور است. دستاورد فعاليتهاى 
اداره كل ورزش و جوانان استان ، موفقيت در گسترش 
ورزش همگانــى، ورزش روســتايى، ورزش بانــوان، 
آموزش، امور حقوقى و در رأس همه آن ها مشــاركت 

بخش خصوصى  بوده است.
وى در پايان گفــت: وزارت ورزش و جوانان به منظور 
اجراى تأثيرگذار سياســتهاى وزارتخانــه در جهت 
تكميل و احداث فضاهاى ورزشى تمهيدات و تسهيالت 
خاصى را براى بخش خصوصى از سال 97 پيش بينى 

كرده است. 
شايان ذكر است در مراســم افتتاح سايت تيراندازى 
دكتر خادم خطاب به حاضرين گفت: كورش صبوريان 
مديركل ورزش و جوانان خراســان رضوى با كســب 
جايگاههاى خوب و ارزشــمند در گسترش ورزش و 
جذب بخش خصوصى و احراز وضعيت كشور تيرها را 

به هدف زده است.

دوچرخه سوارى قهرمانى آسيا
سومين مدال دوچرخه سوارى ايران

 بر گردن گنج خانلو
ورزش: در چهارمين روز از مســابقات دوچرخه ســوارى قهرمانى آسيا در 
ميانمار تيم ملى استقامت رده اميد ايران با تركيب كيوان ركانى،امير حسين 
جمشيديان،على اصغر موسى زاده و محمد گنج خانلو رقابت خود را به مسافت 
156 كيلومتر برگزار كردند.  در اين رقابت نفســگير نماينده كشور ژاپن اول 

شد،محمد گنج خانلو دوم شد و ركابزن مغولستانى در رتبه سوم قرار گرفت.
 بدين ترتيب ركابزن كشورمان توانست مدال نقره مسابقات قهرمانى آسيا را 
به ارمغان بياورد.  پيش از اين آروين معظمى گودرزى در تايم تريل انفرادى 
به مدال برنز رسيده بود. همچنين تيم كشورمان در تايم تريل تيمى به عنوان 

نايب قهرمانى و مدال نقره دست يافت.
گنج خانلو: مدالم را به مردم ايران تقديم مى كنم

 نايب قهرمان دوچرخه سوارى جاده قهرمانى آسيا گفت: در مسابقه سنگينى 
مدال نقره قهرمانى آسيا را گرفتم و اين مدال را به مردم ايران تقديم مى كنم.

 محمد گنج خانلو گفت: مســابقه ســنگينى بود و پس از پشت سر گذاشتن 
مســافتى، تعدادى از ركابزنان از بقيه جدا شــدند اما من به كمك هم تيمى 
هايم در 30 كيلومتر آخر توانستم به همراه ركابزنانى از قزاقستان، ژاپن، هنگ 
كنگ و مغولستان گروه جداگانه اى شويم و براى كسب مدال تالش كنيم و در 
نهايت مدال نقره را گرفتم. با توجه به اين كه   22 بهمن سالروز پيروزى انقالب 

اسالمى است، مدالم را به مردم ايران تقديم مى كنم.

معرفى قهرمان ليگ برتر بسكتبال در تبريز
ورزش:  در حالى كه مهرام مى توانست با پيروزى در اين بازى جام قهرمانى 
را باالى سر ببرد، شــهردارى تبريز بازى را بهتر آغاز كرد و به مرور اختالف را 

افزايش داد و در نهايت به پيروز ى رسيد.
بدين ترتيب 2 تيم در مجموع به تساوى 2 بر 2 رسيدند. بازى پنجم كه قهرمان 

را مشخص خواهد كرد روز سه شنبه در تبريز برگزار خواهد شد.

خبر

دوشنبه 23 بهمن ليگ قهرمانان آسيا
 الدحيل قطر - ذوب آهن

 ساعت: 16:45 زنده از شبكه ورزش

دوشنبه 23 بهمن هفته 27 ليگ برتر انگليس
 چلسى - وست برومويچ

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 24 بهمن  ليگ قهرمانان آسيا
 پرسپوليس - نسف قارشى

 ساعت: 17:15 زنده از شبكه سه

سهشنبه 24 بهمن ليگ قهرمانان آسيا
 الريان قطر - استقالل

 ساعت: 18:40 زنده از شبكه ورزش
سهشنبه 24 بهمن ليگ قهرمانان اروپا

 بازل - منچسترسيتى
 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 24 بهمن ليگ قهرمانان اروپا
 يوونتوس - تاتنهام

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

انگليس - ليگ برتر
 تاتنهام 1 - 0 آرسنال
 سوانسى 1  - 0 برنلى

 استوك سيتى 1 - 1 برايتون
 اورتون 3 -  1 كريستال پاالس

 وستهام 2 -  0 واتفورد
 منچسترسيتى 5 - 1 لسترسيتى

اسپانيا - الليگا
 ويارئال 1 - 2 آالوس

 ماالگا 0 - 1 اتلتيكومادريد
 لگانس 0 - 1 ايبار

 رئال مادريد 5 - 2 رئال سوسيداد
ايتاليا - سرى آ

 اسپال 0  - 4 آث ميالن
 كروتونه 1 - 1 آتاالنتا

 ناپولى 4 - 1 التزيو

ميز نتايج

ورزش در سيما
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 بى باك: در سخت ترين 
زمان سرمربى تيم ملى شدم

مهر: سرمربى تيم ملى تكواندو گفت: تكواندو دنيا در يك سال گذشته 
تغييرات زيادى داشته و من به همراه همكاران در سخت ترين زمان هدايت 

تيم ملى را برعهده گرفتيم. مهدى بى باك گفت: رقابتهايى كه ما در يكســال 
گذشته شركت كرديم، سخت ترين و با كيفيت ترين رقابتهاى تكواندو در سطح 
دنيا بوده و با مسابقات گريد يك و دو، تفاوت هاى فاحشى دارد و به هيچ عنوان قابل 
مقايسه نيست. وى ادامه داد: زمانى تيم ملى را تحويل گرفتم كه اعضاى تيم شرايط 
روحى، روانى خوبى نداشتند و در اين مدت تالش زيادى داشتيم تا ملى پوشان 

اعتماد به نفس خود را پيدا كنند كه تا حدود زيادى موفق بوديم.
وى گفت: در خصوص تشــكيل شوراى فنى و بررســى عملكرد يكسال 

گذشته من اطالعى در اين خصوص ندارم و كسى هم از فدراسيون با 
من تماس نگرفته، ولى براى دفاع از عملكرد خود و همكارانم 

مشكلى ندارم.
  

رئيس 
فدراسيون بسكتبال:

زنان براى بازى تيم ملى هم 
به سالن مى آيند

ورزش سه: رئيس فدراسيون بسكتبال از حضور خانواده ها در سالن آزادى 
در جريان بازى هاى ملى خبر داد.   طى 2 روز اخير با تدابير فدراسيون بسكتبال 

تعدادى از زنان توانستند به سالن آزادى رفته و فينال ليگ برتر را از نزديك شاهد 
باشند. اين اتفاق بعد از اينكه چند سال از حضور زنان عالقه مند به بسكتبال به سالن 
جلوگيرى مى شد، رخ داد.  حاال رئيس فدراســيون بسكتبال از حضور تماشاگران 
زن و خانواده در سالن براى بازى هاى تيم ملى خبر داده تا به مرور اين مسئله بين 
بســكتبالى ها جا بيفتد.  رامين طباطبايى گفت:  خوشبختانه با تالش هايى كه 
فدراسيون بسكتبال، معاونت توســعه ورزش بانوان و معاونت توسعه ورزش 

قهرمانى و حرفه اى وزارت ورزش و جوانان و با همكارى نيروهاى حراست 
داشتيم، توانســتيم خانواده  هاى ورزشــكاران، مربيان و عالقمندان 

به اين ورزش را در سالن برگزارى اين مســابقه داشته باشيم و 
خوشبختانه بازى در يك محيط بسيار سالم و فرهنگى 

به نحوه خوبى برگزار شــد و هواداران از آن 
لذت بردند.

قهرمانى 
تيم ملى يخ نوردى ايران 

در آسيا 
ورزش: مسابقات يخ نوردى قهرمانى آسيا در كنار جام جهانى به ميزبانى 

«چئو سونگ» برگزار شد و تيم ايران با كسب 5 مدال رنگارنگ بر سكوى نخست 
آسيا قرار گرفت.   رقابت هاى يخ نوردى قهرمانى آسيا در كنار جام جهانى به ميزبانى 

«چئو سونگ» در شرايطى برگزار گرديد كه در ماده سرعت  سه مدال توسط بانوان يخ 
نورد كشورمان كسب شد. در اين رقابت ها زينب موسوى مدال طال را كسب كرد، نسرين 
عبدالرحيمى به مدال نقره رسيد و شبنم اسدى مدال برنز را بر گردن آويخت.  در بخش 
مردان نيز محسن بهشتى بر سكوى نخست ايستاد و مدال طالى اين رقابت ها را از آن خود 
كرد. ورزشكاران مغولستانى هم برسكوى دوم و سوم ايستادند.  فينال ماده ليد نيز   برگزار 
شد و محمدرضا صفدريان توانست مدال برنز را به دست بياورد. مدال طال و نقره به 

ورزشكاران كره اى رسيد. صفدريان در رقابت هاى جام جهانى ليد عنوان ششم 
را به دست آورد.  به اين ترتيب تيم ملى يخ نوردى ايران با كسب دو عنوان 

ششمى جام جهانى و 5 مدال (2 طال، يك نقره و 2 برنز) به كار خود در 
رقابت هاى چئو سونگ پايان داد. در مجموع تيم يخ نوردى 

ايران با كسب 360 امتياز عنوان قهرمانى آسيا 
را از آن خود كرد.
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دانيال صدقى: هشــتمين پيروزى متوالى 
ناپولى در رقابت هاى باشگاهى ايتاليا شباهتى 
به پيروزى هاى ديگر نداشت. ورزشگاه سن 
پائولو و بازيكنان اين تيم براى دقايقى طوالنى 
برد شــيرين مقابل التزيو را جشن گرفتند. 
اين هفتمين بار در ايــن فصل بود كه ناپولى 
بازى باخته را با پيــروزى در پايان نود دقيقه 
عوض مى كرد. اما با توجه به اينكه حريف آنها 
يكى از تيم هاى برتر فوتبال ايتالياست و فشار 
بيشترى روى دوش بازيكنان گذاشته شده بود، 
اين برد طعم متفاوت و شيرين ترى از ديگر 

حماسه هاى تيم ساررى داشت. 
از طرفى چون يوونتوس بــازى خود را دراين 
هفته با پيروزى به اتمام رسانده و به طور موقت 
صدرنشين ليگ شــده بود، ناپولى چاره اى 
به جز پيروز شــدن براى بازگشت به جايگاه 
دلخواهــش در جدول رده بنــدى پيش رو 
نمى ديد. ناپولى تيمى اســت كــه از چيزى  
نمى هراسد. اين تيم با بازى بى نقص و قدرت 
جسمانى بى نظير بازيكنانش درهيچ مسابقه اى 
مقابل حريفان كم  نمى آورد. هفت بار جبران 
نتيجه بازى اين ادعا را به خوبى ثابت مى كند. 

در دور رفت هم التزيو از ناپولى پيش افتاده و 
سرانجام با نتيجه 4-1 مغلوب شده بود. اين 
نتيجه شنبه شب دوباره تكرار شد. تيم ساررى 
در برابر آتاالنتا، اسپال، جنوا، سمپدوريا، بولونيا 
هم بازى باخته را با پيروزى عوض كرده است. 
اين درحالى است كه ناپولى سال پيش 10 بار 
از حريفان خود عقب افتاده و تنها يك بار موفق 
شده بود بازى را با پيروزى به پايان رساند.  در 
ديدار برابر التزيو، شروع طوفانى تيم اينتزاگى 
آبى پوشان را شوكه كرده و تنش را در جمع 
بازيكنان ميزبان و نيمكت اين تيم حاكم كرد. 
سيگار كشيدن هاى ســاررى كنار زمين به 
خوبى جو حاكم در سن پائولو را نشان مى داد. 
اما اعتماد به نفس نزد بازيكنان ناپولى هرگز از 
بين نرفت. صدرنشين ايتاليا تيمى است كه از 
نگاه خيلى ها شايسته عنوان قهرمانى بى چون 
و چرا دراين فصل و پايان دادن به دوران اقتدار 
چندساله يوونتوسى است كه از نگاه منتقدان 
كماكان به لطف تصميم هاى بحث برانگيز 
داوران و عدم ارائه يك بــازى زيبا خود را در 
يك قدمى آبى پوشــان در باالى جدول نگه 

داشته است. 

امين غالم نژاد: رقابت براى كســب كفش طالى 
رقابت هاى ليگ برتر بعــد از چهارگلى كه آگوئرو 
مقابل لسترسيتى به ثمررساند، حساس تر از هميشه 
شد. هرى كين حاال يك رقيب سرسخت كنار خود 
مى بيند كه تا چند هفتــه پيش تهديدى براى او به 
شمار نمى رفت.  مهاجم آرژانتينى سيتى هر چهارگل 
خود را در نيمه دوم وارد دروازه لســتر كرده و با 21 
گل دركنار محمد صالح مهاجم ليورپول در رتبه دوم 
جدول گلزنان ليگ ايستاد. رحيم استرلينگ و جيمى 
واردى هم كه در نيمه نخســت بازى سيتى و لستر 
گلزنى كردند بــا 15 گل و 12 گل زده در رتبه هاى 
چهارم و پنجم جدول گلزنان قرار دارند. صدرنشين 
مطلق اين جدول هرى كيــن مهاجم تاتنهام با 23 
گل زده است. گل حساس او برابر آرسنال در دربى 
شمال لندن يك برد ارزشمند را اين هفته براى تيم 
پوچتينو به ارمغان آورد. بعيد اســت هرى كين بعد 
از اين فصل و در صورت عــدم موفقيت تاتنهام در 
كسب عناوين قهرمانى، تمايل چندانى براى ادامه 
حضور دراين تيم داشته باشد. مسلما در پايان فصل 
تيم هاى زيادى بــراى دراختيارگرفتن ملى پوش 
اين تيم با هــم رقابت خواهند داشــت. آگوئرو هم 
بعد از مصدوميت گابريل ژسوس درتركيب سيتى، 
فرصت زيادى براى حضور درتركيب اين تيم يافته 

و عملكرد فوق العاده اى داشته است.  آگوئرو در اين 
فصل بازى هاى زيادى را از روى نيمكت تماشا كرده و 
اگر مى توانست در بازى هاى بيشترى حضور داشته 
باشد، به طور حتم آمار گلزنى او از كين هم فراتر مى 
رفت. آگوئرو با سيتى به احتمال زياد دراين فصل به 

عناوين قهرمانى دست پيدا مى كند ولى شرايط 
براى كين متفاوت خواهد بود. تصاحب كفش 
طاليى ليگ در پايان فصل به طور حتم او را 
به طعمه اصلى بازار نقل وانتقاالت تابستانى 
تبديل مى كند. آگوئرو با اينكه هميشــه 
گلهاى حساس و سرنوشــت سازى براى 
سيتى به ثمر رسانده، هيچگاه آن اعتبار و 

قدردانى الزم را ازطرف تماشــاگران و حتى 
كارشناســان ليگ برتر دريافت نكرده است. 

ارزش كار آگوئرو و حضورش در رتبه دوم 
جدول گلزنان ليگ زمانى نمايان مى شود 

كه بازى نكردن او در خيلى از بازى هاى 
اين فصل را درنظر بگيريم.  شــايد 

تنها تفاوت اصلــى بين كين و 
آگوئــرو اين باشــد كه 
مهاجم آرژانتينى به طور 
حتم دراين فصل جام 
قهرمانى باالى سر مى برد 

ولى كين ممكن اســت به رغم اين آمار درخشــان 
گلزنى از كســب عناوين تيمى بــا تاتنهام بى بهره 

ى بماند و اين بــزرگ ترين  د لسر د
ايــن براى يــك بازيكن در 

سطح خواهد بود.

هشتمين برد متوالى ناپولى 

اسرار يكه تازى ارتش «ساررى»
آگوئرو رقيب جدى هرى كين  

جنگ ستارگان بر سر كفش طال

وعده معاون امور استان هاى وزارت ورزش در گفت و گو با قدس

اميرخادم:  حمايت بيشترى از استان هاى 
غيربرخوردار خواهيم داشت

رفت. آگوئرو با سيتى به احتمال زياد دراين فصل به 
عناوين قهرمانى دست پيدا مى كند ولى شرايط 

براى كين متفاوت خواهد بود. تصاحب كفش 
طاليى ليگ در پايان فصل به طور حتم او را 
به طعمه اصلى بازار نقل وانتقاالت تابستانى 
تبديل مى كند. آگوئرو با اينكه هميشــه 
گلهاى حساس و سرنوشــت سازى براى 
سيتى به ثمر رسانده، هيچگاه آن اعتبار و 

قدردانى الزم را ازطرف تماشــاگران و حتى 
كارشناســان ليگ برتر دريافت نكرده است. 

ارزش كار آگوئرو و حضورش در رتبه دوم 
جدول گلزنان ليگ زمانى نمايان مى شود 

كه بازى نكردن او در خيلى از بازى هاى 
اين فصل را درنظر بگيريم.  شــايد 

تنها تفاوت اصلــى بين كين و 
آگوئــرو اين باشــد كه 
مهاجم آرژانتينى به طور 
حتم دراين فصل جام 
قهرمانى باالى سر مى برد 

ايــن براى يــك بازيكن در 
سطح خواهد بود.سطح خواهد بود.



 فرهنگ و هنر/ زهره كهندل 
كار شــاق يعنــى يك نويســنده 
شناخته شده، دو روز پس از انتشار 
كتابش، آنها را بار صندوق عقب خودرويش كند و 
شهر به شهر برود براى جشن امضاى جديدترين 
اثرش كه يكى از اين شهرها، مشهد باشد و شهر 

بعدى هم در هفته پايانى بهمن ماه، قم.
كار شــاق يعنى مردم بــراى خريد كتابش صف 
بكشند، آن هم نه فقط در پايتخت كه در مشهد 
هم. كار شاق يعنى يك نويسنده، بشود سلبريتى 
و جمعــى را عالقه  مند بــه كتابخوانى كند. كار 
شاق يعنى يكى از خواننده هايت بگويد: تا صبح 
نكشــيده، اين كتاب را تمــام مى كنم و منتظر 

مى مانم براى كتاب بعدى. 
«رضا اميرخانى» مسبب اين كارهاى شاق است كه 
البته خودش اين ها را شاق نمى داند. او در جشن 
امضاى كتابش در جمع عالقه مندانى كه بيرون از 
كافه كتاب آفتاب مشهد، سراپاگوش شده بودند 
تا حرف هاى نويســنده محبوبشان را بشنوند، از 
لذت نوشــتن گفت و در پاسخ به خبرنگار ما كه 
از او پرسيد، صف كشيدن براى خريد جديدترين 
اثرش را چطور تحليل مى كند؟ به مزاح پاسخ داد: 
مردم ايران عادت به صف كشــيدن دارند، خيلى 
جدى نگيريد! او افزود: من كم كار هستم اگر زياد 

كار بيرون مى دادم شايد اين اتفاق نمى افتاد. 
اگر مثل سابق، سال به سال كتاب مى دادم، شايد 

اين اتفاق نمى افتاد. 
او، صف كشــيدن براى خريد كتاب را يك اتفاق 
مبارك دانست و گفت: استقبال از كتاب فارغ از 
اينكه كتاب من باشــد يا نويسنده ديگرى، اتفاق 
خوبى است و در مورد بســيارى از كتاب ها اين 
فرصت وجود دارد كه مردم با آنها آشــنا شوند و 
بخواهند اما از آنجا كه نويسندگى در ايران، كمتر 
به عنوان كارى حرفه اى شــناخته مى شود، اين 
فرصت را به نسل نويسنده نمى دهد كه مردم براى 

كتاب آن نويسنده، انتظار بكشند.

 اعترافات يك نويسنده
اميرخانــى گفــت: آنچه مى گويــم اعتراف يك 
نويسنده است كه بعد از بيست و چند سال نوشتن 
آن را به مخاطبانش مى گويد؛ «ارميا» را 27 سال 
پيش نوشتم. اين كتاب سال 74 منتشر شد و تا 
سال 79 چاپ اولش كه سه هزار نسخه بود، تمام 
نشد. همان كتاب، امســال چند هزار نسخه اش 
به فروش مى رود. من همان آدم هســتم و كتاب، 
همان كتاب است. االن مردم مى گويند كه فالنى 
دارد مى نويســد و به آن كتاب احترام مى گذارند. 
پس اين موضوع كه كتاب يك نويسنده، زمان ببرد 
تا ناشر و مخاطب پيدا كند، يك امر طبيعى است 
و اينكه بعد از بيست و چند سال، مقاومت كنيد 
و كتابهاى تان احترام پيدا كند، هم امرى طبيعى 
اســت.  به باور او، هم آن نخريدن، طبيعى است 
و هم اين خريدن! اما نخريدن كتاب، نويسنده را 
به جايى مى رســاند كه نوشتن را كنار بگذارد؛ به 

قول خودش: خيلى از نويسندگان خوبى كه از مِن 
اميرخانى بهتر بودند در دوره اى كه بايد صبورى 

مى كردند، نوشتن را كنار گذاشتند.

  نگرانى ها درباره كتاب تازه
او درباره اينكه چرا با موضوع توســعه شــهرى 
«رهش» را در قالب داستان نوشته است، توضيح 
داد: من رمان نويســم و هميشه دوست داشتم 

رمان بنويسم. وقتى «نفحات نفت» را شروع كردم 
مى خواســتم قصه يك مدير سه لتى را بنويسم 
ولى وقتى شــروع كردم به نوشتن ديدم كه قصه 
باورپذير نيســت و برخى از قسمت هايش چنان 
صريح است كه كسى آن راباور نمى كند و تبديل 
به مقاله شــد. در مورد «رهش» هم اين نگرانى را 
داشتم كه قصه نشود و مجبور شوم مقاله بنويسم.

نويسنده كتاب «مِن او» افزود: هيچ كارى براى من 
لذيذتر از نوشتن قصه نيست. قصه براى من، به يك 
معنا، بســيار زنده تر از هر چيزى هست كه وجود 
دارد. اين روزها مد شده كه خصوصاً درباره جنگ، 
خاطره جاى داستان را گرفته است. تعبير اميرخانى 
درباره نويســنده خاطره و نويسنده داستان، اين 
اســت كه خاطره نويس مى ميرد و داستان نويس 
زنده مى شــود چون در خاطره، همه چيز را بايد 
گفت ولى  نويسنده در داستان، چيزهاى جديدى 
كشف مى كند. خاطره مى ميراند وداستان مى زايد. 

به گفته او، مقاله و خاطره شما را به سمت بنايى 
غيرقابل خدشه مى برد ولى درباره داستان مى توان 

حرف زد و اين خمير، زود سفت نمى شود.

  عرضه نوشتن يك شخصيت زن را ندارى!
اميرخانى بــا بيان اينكه قصه «رهــش» را از دل 
ســؤاالت واقعى مردم درآورده است، خاطرنشان 
كرد: اگر مردم ســؤالى دارند، آن ســؤال، واقعى 
اســت ولى ما معموالً با خاكمال كردن ســؤال ها 
وارد مسائل مى شويم. به عنوان نويسنده مى توانم 
مسئله اى را در هاله اى از راز ببرم و تعليق دراماتيك 
برايش بسازم اما به اين معنا نيست كه تا آن مسئله 
براى خودم حل نشــده، آن را به عنوان پاسخ ارائه 
بدهم. او ادامه داد: موضوع «رهش»، توسعه شهرى 
است، ابتدا فكر مى كردم كليد ماجرا زلزله است ولى 
وقتى با شهر به عنوان يك موجود زنده مواجه شدم 
ديدم كه زلزله، كوچكترين مصيبتى اســت كه بر 
سر اين شهر خراب مى شود بلكه مسئله شهر بسيار 
پيچيده تر اســت. اين دريافت واقعى من در كتاب 
است اما نتوانستم مسئله شهر را حل كنم چون به 

اين راحتى نمى شود. 
وى، مرگ نويسنده را در تكرار دانست و گفت: وقتى 
از نوشــتن لذت نمى بريد كه به خالقيت نرسيد، 
درباره «رهش» هم سعى كردم متفاوت باشم. من 
هم مثل شــما خواهر، مادر و همسرى دارم همه 
آنها به من مى گفتند كه رضا! تو عرضه نوشتن يك 
شــخصيت زن را ندارى! در «رهش» سعى كردم 
كه يك شــخصيت زن را طراحى كنم و از زبان او 
بنويسم، اين كار  براى منى كه زبان درشت نويس و 
مردانه دارم كار دشوارى بود. حتماً كار متفاوتى در 
آمده و عمده تفاوت بخاطر نثر است، معلوم نيست 
كه خوب درآمده يا نه ولى حسن آن براى من اين 
است كه تكرار نكردم.  اميرخانى درباره شخصيت 
«ارميا» در اين كتاب توضيح داد: شخصيتى خلق 
كردم كه بسيار نزديك به ارميا بود، همان اسم را 
گذاشتم ولى شخصيت فرعى است و نقش كليدى 

در داستان ندارد. 

مردم براى خريد آخرين كتاب «رضا اميرخانى» صف كشيدند 

كار شاق آقاى نويسنده
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فرهنگ و هنر

آنچه مى خوانيد :
خاطره نويس مى ميرد و داســتان نويس 
زنده مى شــود چون در خاطره، همه چيز 
را بايد گفت ولى  نويسنده در داستان، 
چيزهاى جديدى كشــف مى كند. خاطره 

مى ميراند وداستان مى زايد

آيا خبرنگاران به «پژمان جمشيدى» خنديدند؟
اعالم اسامى  نامزدهاى سى و ششمين جشنواره ملى فيلم فجر در روز شنبه 
حاشــيه هايى را به همراه داشت. هنگام اعالم نام اسامى  نامزدهاى دريافت 
جايزه بهتريــن بازيگر نقش مكمل مرد، گروهــى از خبرنگاران حاضر در 
نشســت پس از قرائت نام «پژمان جمشيدى» به عنوان بازيگر نامزد كسب 
سيمرغ بلورين، خنديدند و اين خنده، باعث شد كه گروهى از دوستداران 
پژمان جمشيدى و نيز عالقه مندان به سينما، رفتار خبرنگاران را نقد كنند و 
البته طبق معمول برخى از اين نقد ها از مرز نقد گذشت و به دشنام رسيد. 
به عبارت ديگر منتقدان رفتارى كه آن را غيرفرهنگى تشخيص داده بودند، 

در نقد خود به رفتارهاى غيرفرهنگى متوسل شدند.
«پژمان جمشيدى» بازيگر خوب، فعال و زحمتكشى است. اتفاقاً ارتباط خوبى 
هم با اصحاب رســانه دارد و برخالف برخى بازيگران كه به ژن هاى خوب 
سينمايى شان مى نازند، براى خبرنگاران و اصحاب رسانه احترام قائل بوده 
است و در برابر نيز، احترام ديده است. چيزى كه در روز شنبه در سينماى 
رســانه ها اتفاق افتاد، اعتراضى آشكار به شيوه داورى هاى جشنواره بود كه 
متأسفانه درخصوص «پژمان جمشيدى» برجسته سازى شد و درحقيقت به 
شكلى وانمود شد كه انگار همه به نامزد شدن او اعتراض دارند و او را مسخره 

مى كنند.
خبرنــگاران و منتقدان حدود ده روز در ســينماى رســانه، همه فيلم هاى 
جشــنواره را ديدند و درباره يكايك آن ها بحث كردند و پرسش هايشــان را 
با فيلمسازان مطرح كردند. اســامى  اعالم شده به عنوان نامزدهاى دريافت 
سيمرغ هاى بلورين در موارد زيادى با انتظارات برآمده از فيلم ها تطابق نداشت 

و به نظر مى رسيد نوعى «مهندسى نتايج» در جشنواره اتفاق افتاده است.
جاى پرســش است كه آيا مى توان براى نقش مكمل مرد، رد و بدل كردن 
چنــد ديالوگ در «داركوب» توســط «جمشيد هاشــم پور» را ديد اما بازى 
تأثيرگذار «هــادى حجازى فر» يا «جواد عزتى» را در «التارى» و نقش آفرينى 
«حميدرضا آذرنگ» در «تنگه ابوقريب» را نديد؟ مى توان براى فيلم متوسط و 
در برخى صحنه ها سخيفى مانند «عرق سرد» اين همه نامزدى رديف كرد اما 
فيلمى به اهميت «التارى» كه همه مباحث جشنواره را به سمت خود كشيد، 
به شكلى شــگفت آور بايكوت كرد؟ آيا از بازى « ميالد كى مرام» در «امير» 

مى شود، بى توجه گذر كرد؟
«پژمان جمشيدى» بازيگرى خوش اخالق و زحمتكش است و كسى حق 
ندارد كرامت و شخصيت او را زير سؤال ببرد، به همين دليل هرحركتى كه 
اهانت به او محسوب مى شود، محكوم و غيرقابل دفاع است اما اين مسئله 
باعث نمى شود كه مهندسى نتايج جشنواره فيلم فجر را به فراموشى بسپاريم 

و از داوران جشنوا ره نخواهيم دربرابر آنچه اعالم كرده اند، پاسخگو نباشند.

يادداشت 

*آرش شفاعى

در داستان ندارد. كشف مى كند. خاطره مى ميراند وداستان مى زايد. داد: من رمان نويســم و هميشه دوست داشتم به جايى مى رســاند كه نوشتن را كنار بگذارد؛ به 

شاعر مى گويد
فرهنگ و  هنر: يك شاعر و پژوهشگر ادبيات كودك و نوجوان معتقد 
اســت: يكى از معضالتى كه در دهــه 90 گريبانگير ادبيات كودك و 
نوجوان شــده، كتابهاى زرد است كه سطح سليقه مخاطبان كودك و 

نوجوان، خانواده ها و مربيان مهدهاى كودك را تنزل داده است.
كمال شفيعى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: چه كارهاى سخيف و 
كم ارزشــى در مهدهاى كودك، آموزش داده مى شود و كارهاى خوب 

هم در بين كارهاى ضعيف، گم مى شود.
او بزرگترين مشكل را عدم نظارت كيفى بر چاپ آثار دانست و گفت: 

امروز هر مؤسسه يا انتشاراتى در شهرستان يا تهران، به خودش اجازه 
مى دهد كه هر اثرى را چاپ كند به خاطر اينكه مجوزش، فعال بماند.

وى با بيان اينكه بســيارى از اين آثار، گيشه پسند و كوچه بازارى اند، 
خاطرنشــان كرد: بعد از گذشت  حدود 70 سال از عمر رسمى ادبيات 
كودك و نوجوان، هنوز اين مشــكل را داريم كه ادبيات زرد كودك و 

نوجوان توليد مى شود.
شــفيعى تأكيد كرد: بايد برنامه ريزى و تمهيدى داشــت كه از ميزان 
كتاب هاى تجارى كم و به ميزان كارهاى كيفى افزوده شود. بخشى هم 

آموزش به خانواده هاست. هر كتابى كه نقاشى و شعر دارد، الزاماً ادبيات 
كودك و نوجوان نيســت. به گفته او، به خانواده ها و مربيان كودك و 
نوجوان ياد نداده ايم كه كار خوب با كارهاى كوچه بازارى و عامه پسند، 
تفاوت دارد اما برخى ناشــران براى سود بردن يا اشخاصى براى رزومه 
سازى، اين كتاب هاى كم ارزش را روانه بازار كرده اند. اين شاعر كودك 
و نوجوان گفت: دلم براى درختان مى ســوزد كه قطع مى شوند تا اين 
كارهاى كم ارزش، چاپ شوند. حتى برخى از كتابها، بدآموزى دارد و 

باعث به هم ريختن بهداشت روانى كودكان و نوجوانان ما مى شود.

يك شاعر كودك و نوجوان:
كتاب هاى زرد 
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