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دايى كجا از من حمايت كرده است؟!

كريمى: اين بار از فوتبال بروم ديگر 
برنمى گردم

در صورت گرفته شدن ميزبانى جام جهانى كشتى فرنگى

آزاد كاران ايران ، جام جهانى 
10آمريكا را  از رونق مى اندازند

10 10
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خط  خبر 

همسركشى در تهران، دستگيرى قاتل درمشهد
خط قرمز: پليس آگاهى تهران بزرگ اعالم كرد:مردى 56 ساله كه در جريان 
درگيرى لفظى اقدام به قتل همســر خود كرده و متوارى شده بود، در مشهد 

دستگير شد.
به گزارش پليس آگاهى پايتخت، ساعت 23، 28 دى ماه سال جارى از طريق 
مركز فوريت هاى پليســى 110 وقوع يك فقره قتــل در خيابان محالتى، به 
كالنترى 132 نبرد اعالم شد.با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمد» 
و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسراى ناحيه 27 تهران، پرونده در اختيار اداره 

دهم ويژه قتل پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
با حضــور كارآگاهــان اداره دهم پليس 
آگاهى در محل جنايت مشــخص شد 
جسد خانمى 56 ساله به هويت مشخص 
توسط فرزند پسرش در داخل خانه پيدا 
شده كه با حضور اورژانس در محل و انجام 
معاينات اوليه به مأموران اعالم مى شود 
كه اين خانم بر اثر اصابت ضربات جسم 
تيز به ناحيه گردن و قفسه سينه به قتل 

رسيده است. پسر مقتول در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: زمانى كه وارد خانه 
شدم، ناگهان مادرم را غرق خون ديدم؛ بالفاصله به اورژانس و 110 زنگ زدم؛ 
مادرم را جهت انتقال سريع به بيمارستان به بيرون ساختمان آوردم اما زمانى 
كه تيم اورژانس در محل حاضر شد، در همان معاينه اوليه اعالم شد كه او فوت 

كرده است.
با انجــام تحقيقات ميدانى، كارآگاهــان متوجه غيبت همســر مقتول به نام 
«نادر.ع» متولد 1340 در محل شــدند؛ بالفاصله تحقيقات براى دستگيرى 
وى به عنوان متهم پرونده در دستور كار قرار گرفت و با بررسى صحنه جنايت، 
كارآگاهان اطمينان پيدا كردند كه وى از محل سكونتش (محل جنايت) متوارى 
شده است. تحقيقات براى شناسايى مخفيگاه و دستگيرى متهم در دستور كار 
كارآگاهان قرار داشت تا نهايتاً كارآگاهان اداره دهم موفق به شناسايى مخفيگاه 
نادر در شهرستان مشهد شدند. بالفاصله هماهنگى الزم انجام و كارآگاهان اداره 
دهم با اخذ نيابت قضايى به شهرستان مشهد اعزام شدند؛ سرانجام در ساعت 
16:50 روز چهارشنبه (11 بهمن ماه) نادر در شهرســتان مشهد و در داخل 

مخفيگاهش دستگير شد.
نادر در همان تحقيقات اوليه به ارتكاب جنايت و قتل همسرش اعتراف كرد و در 
خصوص انگيزه جنايت به كارآگاهان گفت: غروب (روز جنايت) بود كه با همسرم 
درگيرى لفظى پيدا كردم، او قهر كرد و مى خواست به خانه خواهرزاده اش برود، 
من قبال با خواهرزاده همسرم درگير شده بودم و آن ها براى من چاقو كشيده 
بودند، از او خواســتم كه آنجا نرود اما او قبول نكرد، عصبانى شدم و دوباره با او 
درگير شدم، به سمت آشپزخانه رفتم و چاقو برداشتم و با چاقوى ميوه خورى 

چند ضربه به او زدم.

فوت نوزاد 2ماهه سرپل ذهابى در بيمارستان
ايرنا: پزشك معالج نوزاد سرپل ذهابى گفت: شيرخوار 2 ماهه اى كه در فضاى 
مجازى مطالبى در خصوص آن منتشر شده، 18 بهمن ماه امسال با عاليم سرفه 
و تب در بيمارستان امام رضا(ع) بسترى شد. دكتر كيقباد قديرى روز دوشنبه 
افزود: بيمار بالفاصله تحت درمان آنتى بيوتيكى و مراقبت هاى پرستارى قرار 
گرفت. اين فوق تخصص بيمارى هاى عفونى اطفال در ادامه گفت: يك روز پس 
از شروع درمان، تب بيمار قطع و سرفه هاى او كاهش يافته و بدون «ديسترس» 

تنفسى و با حال عمومى خوب، روند درمان را طى كرده و رو به بهبود بود.
قديرى افزود: براساس گزارش پرستارى كه در پرونده بيمار موجود است، ساعت 
6 و 30 دقيقه صبح يكشنبه درحالى كه در آغوش مادر در حال شير خوردن بود، 
دچار سرفه و سيانوز و باال آوردن شير و حالت خفگى شد و بالفاصله عمليات احيا 
براى بيمار شروع شد. اين عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى كرمانشاه 
گفت: با وجود تالش و اقدام به موقع تيم درمانى، احيا ناموفق بود و بيمار جان 
خود را از دست داد. طفل شيرخوار فوت شــده، «كارن الياسى» 2 ماهه اهل 

شهرستان سرپل ذهاب است.

با حضــور كارآگاهــان اداره دهم پليس 
آگاهى در محل جنايت مشــخص شد 
 ساله به هويت مشخص 
توسط فرزند پسرش در داخل خانه پيدا 
شده كه با حضور اورژانس در محل و انجام 
معاينات اوليه به مأموران اعالم مى شود 
كه اين خانم بر اثر اصابت ضربات جسم 

خط قرمز- ســعيد كوشــافر: همچنان خبرهاى 
تكان دهنــده از تصادف اتوبوس و مرگ مســافران بى 
گناه خانواده هاى بسيارى را عزادار و دل هاى بيشمارى 
را به درد مى آورد. انگار مقام هاى مسئول بنا ندارند براى 
اين مسئله چاره انديشى كنند، راننده هاى خواب آلود، 
خودروهاى معيوب و راه هاى خطرناك در كنار هم رديف 
شده اند تا جان مسافران را در جاده هاى كشور بگيرند و 
مقام هاى مسئول هم ككشان نمى گزد. چند هفته بحث و 
بررسى، اعالم داليل حادثه كه در بسيارى از موارد راننده 
درگذشته مقصر معرفى مى شود، چند تذكر و اخطار به 
شركت هاى حمل ونقل مسافر و سپس فراموشى كامل 
ماجرا و مسافرانى كه جان باختند يا دچار نقص عضو و 
معلوليت شده اند و خانواده هايى كه سرپرست يا عزيزان 

خود را از دست دادند.
به نظر مى رسد ارزش اين ميز و صندلى برخى مسئوالن 
خيلى بيشتر از جان هايى اســت كه هر روز در حوادث 
جاده اى فدا مى شــود كه محكم آن را چسبيده و درپى 
حداقل پذيرش مســئوليت خود نيســتند. انگار ديگر 
برايشان مرگ  مسافران اتوبوس در جاده ها عادى شده 
است كه ماجرا را جدى نمى گيرند؛ اين بارهم تصادف 
در جاده و مرگ 11مســافر در همان لحظــات اوليه 
و مجروحيــت و معلوليت بيش از 67مســافر كه حال 
برخى بســيار وخيم اســت و برخى قطع نخاع يا قطع 

عضو شده اند. 
شايد اگر مشابه چنين اتفاقى آنهم در يك روز براى دو 
اتوبوس در يك كشور توسعه يافته رخ داده بود ده ها مقام 
مسئول كه توانايى مديريت و پاسخگويى به مردم را در 
خود نمى ديدند از مقامشان كناره گيرى مى كردند اما 

اينجا آب هم از آب تكان نمى خورد.
* واژگونى اتوبوس با 9كشته 

 مسئول مركز كنترل هماهنگى عمليات جمعيت هالل 
احمر خراسان جنوبى گفت: براثر واژگونى يك دستگاه 
اتوبوس در جاده ديهوك - فردوس بامداد دوشنبه، 9 نفر 

كشته و 36 نفر مصدوم شدند.
كاظم خليلى با بيان اينكه اين حادثه ســاعت 2 و 34 
دقيقه بامداد دوشنبه رخ داد؛ افزود: همه 45 سرنشين 
اتوبوس، زن و از گچســاران در كهگيلويه و بويراحمد 
راهى مشهد بودند.وى گفت: بعد از گذشت 45 دقيقه 
مصدومان با خودروهــاى اورژانس و هــالل احمر به 

بيمارستان هاى طبس و فردوس منتقل شدند.
وى بيان كرد: در ايــن عمليات 6 تيم هــالل احمر از 
شهرهاى ديهوك، بشرويه و فردوس در اسرع وقت در 
محل حادثه حاضر شدند. اورژانس خراسان جنوبى اعالم 
كرد با توجه به ميزان باالى خونريزى مصدومان احتمال 

افزايش فوتى ها در بيمارستان وجود دارد. 
درهمين حال، جانشين پليس راه خراسان جنوبى گفت: 
بامداد دوشــنبه و به دليل واژگونــى اتوبوس در محور 
طبس- فردوس 9 مسافر كشته و 36 نفر ديگر مصدوم 
شدند.حسين نيكمرد، اظهار داشت: 9 مسافر خانم در 
محل حادثه فوت كردند؛ همچنين 20 مصدوم به طبس 

و 16 مصدوم نيز به فردوس منتقل شدند.
همچنين شاهين فتحى،معاون عمليات سازمان امداد 
و نجات هالل احمرنيز گفت: متاسفانه با توجه به ميزان 
باالى خونريــزى داخلى مصدومــان احتمال افزايش 

فوتى ها وجود دارد.
***تصادف مرگبار جاده تربت حيدريه

از ديگرسوبرخورد شديد يكدستگاه اتوبوس با تريلى و 

پرايد در ساعت 57 دقيقه بامداد دوشنبه 2 كشته و31 
مصدوم برجاى گذاشت.مدير مركز حوادث و فوريت هاى 
پزشكى دانشگاه علوم پزشكى تربت حيدريه گفت: اين 
سانحه در كيلومتر 15 محور تربت حيدريه به مشهد رخ 
داد كه پيامد آن 31 مصدوم و 2 كشته بوده است.دكتر 
اميرى اعالم كرد: 24 مصدوم اين حادثه به بيمارستان 
نهم دى و 7 مصدوم به بيمارستان رازى منتقل و تحت 

مداوا قرار دارند.
سرهنگ اكبر آقابيگى فرمانده انتظامى شهرستان تربت 
حيدريه هم دراين خصوص گفت: ســاعت يك بامداد 
دوشنبه يك دستگاه اتوبوس مسافربرى مسير مشهد 

به بيرجند در 10كيلومترى تربت حيدريه به قســمت 
عقب يك تريلر برخورد كرد. در اين حادثه زن ميان سال 
و جوانى حدودا 35 ســاله در دم جان باختند و 41نفر 
مصدوم شدند كه به بيمارستان انتقال يافتند. حال يكى 

از مصدومان وخيم گزارش شده است.
همچنين، مجتبى خالدى، سخنگوى سازمان اورژانس 
كشــور از برخورد يك دســتگاه اتوبوس مسافربرى با 
دســتگاه كاميون و پرايد خبر داد و گفــت : اين حادثه 
ساعت 12:55 شب دوشــنبه در گردنه سبز كيلومتر 
15 جاده تربت حيدريه به مشهد رخ داد و به دنبال آن 6 
دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند.سخنگوى 
سازمان اورژانس كشور  اضافه كرد: اين تصادف دو فوتى 
بر جاى گذاشــت و همچنين 31 نفر در اين حادثه هم 
مصدوم شدند كه به دو بيمارســتان در تربت حيدريه 

منتقل شدند.
*  مقصر رانندگان اتوبوس بودند

رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهورهم 
با تشريح جزئيات دو تصادف بامداد ديروز كه چندين 
كشته و مصدوم بر جاى گذاشت،  علت هر دو حادثه را 
عدم توجه به جلو از جانب رانندگان اتوبوس عنوان كرد.
سرهنگ نادر رحمانى در مورد جزئيات حادثه واژگونى 
يك دستگاه اتوبوس در بامداد دوشنبه كه 9 كشته و 36 
مصدوم به جاى گذاشت اظهار كرد: ساعت 2:30 بامداد 
امروز در كيلومتر 8 محور فردوس در خراسان جنوبى 
اين اتوبوس از مبداء ياســوج به مقصد مشهد در حال 
حركت بود كه دچار حادثه شد.رئيس مركز اطالعات و 
كنترل ترافيك پليس راهور در مورد علت حادثه گفت: 
عدم توجه به جلوى راننده اتوبوس علت اين حادثه بود 

و خستگى و خواب آلودگى راننده در آن محتمل است.
وى در مورد حادثه ديگرى كه ســاعت يك بامداد در 
مسير مشــهد به تربت حيدريه رخ داد و 2 كشته و 31 
مصدوم به جا گذاشت نيز اظهار كرد: در اين حادثه نيز 
سه دستگاه خودروى اتوبوس اسكانيا، تريلى دانگ فنگ 
و سوارى پرايد درگير بودند و علت اين حادثه نيز عدم 

توجه به جلو از جانب راننده اتوبوس بود. اين اتوبوس كه 
متعلق به تعاونى 17 بود،  از مشهد به سمت بيرجند در 

حال حركت بود.
* تأكيد نماينده مجلس بر رسيدگى 

نماينده مردم شهرستان هاى بشرويه، فردوس، طبس و 
سرايان در مجلس شوراى اسالمى بر رسيدگى ويژه به 
مصدومان حادثه واژگونى اتوبوس «ديهوك - فردوس» 

تأكيد كرد.
«محمدرضا اميرحسنخانى»با بيان اين كه اين اتوبوس 
از گچساران در كهگيلويه و بويراحمد راهى مشهد بود، 
افزود: اين اتوبوس حامل زائرانى بــود كه براى زيارت 

عازم مشهد بودند.نماينده مردم شهرستان هاى بشرويه، 
فردوس، طبس و ســرايان در مجلس شوراى اسالمى 
با بيان اين كه اكثر مســافران اين اتوبوس، بانوان مسن 
بودند، تصريــح كرد: اين اتوبوس بعــد از پيمودن پنج 
كيلومتر از ديهوك، واژگون شده است.اميرحسنخانى 
با بيان اين كه نيروهاى اورژانس به موقع در محل حادثه 
حضور پيدا كرده انــد، افزود: 16 نفــر از مصدومين به 
بيمارستان فردوس و 20 نفر از مصدومين به بيمارستان 

طبس منتقل شدند.
وى با بيان اين كه در بيمارســتان طبــس و فردوس، 
دســتگاه سى تى اســكن مشكل داشــت، خاطرنشان 
كــرد: وضعيت اين بيمارســتان ها از نظــر تجهيزات، 
قابل قبول نبــود و به علت نياز بســيارى از بيماران به 
دستگاه سى تى اســكن، اين بيماران با اورژانس هوايى 
به بيمارســتان بيرجند منتقل شــدند.نماينده مردم 
شهرســتان هاى بشــرويه، فردوس، طبس و سرايان 
در مجلس شــوراى اســالمى بيان كرد: بــا صحبت با 
فرمانداران طبس و فردوس و رئيس شــبكه بهداشت 
فردوس و طبس مقرر شــد اماكن اقامتــى فردوس و 
طبس در اختيار همراهان اين بيمــاران قرار گيرد و به 

آنان خدمات ارائه شود.
وى يادآور شد: مســير «ديهوك - فردوس»، مسيرى 
پرتردد  و يكى از مســيرهاى اصلى كشور است كه بايد 

امكانات بين راهى آن هر روز كنترل شود.
***اعزام 10 مصدوم حادثه به بيرجند

دراين راستا، مدير مركز مديريت حوادث و فوريت هاى 
پزشكى دانشــگاه علوم پزشــكى بيرجند گفت: حال 
10 نفر از 36 مصدوم حادثه واژگونى اتوبوس در جاده 
ديهوك - فردوس وخيم گزارش شده كه به مركز استان 

اعزام شدند.
«على دلخروشان» اظهار كرد: يك مصدوم از بيمارستان 
فردوس توســط اورژانس هوايى بيرجند، سه مصدوم 
بيمارستان طبس توسط اورژانس هوايى طبس و شش 
نفر نيز توســط اتوبوس آمبوالنس به بيمارستان امام 

رضا(ع) بيرجند منتقل شدند.
وى افزود: عالوه بر انتقال اين مصدومان، در حال حاضر 
16 زخمى در بيمارستان طبس و 10 نفر در بيمارستان 

فردوس در حال درمان هستند.
بنا برگزارش خبرنــگار ما 6 مصــدوم حادثه واژگونى 
اتوبوس جاده ديهوك - فردوس به دليل خرابى دستگاه 
سى تى اسكن فردوس با اتوبوس آمبوالنس به بيرجند 

منتقل شدند.
نقره دانــى رئيس اورژانــس فردوس گفــت: 6 نفر از 
مصدومان حادثــه واژگونى اتوبوس جــاده ديهوك - 
فردوس، به دليل خرابى دســتگاه ســى تى اسكن كه 

يك ماه و نيم است خراب است با اتوبوس آمبوالنس به 
بيمارستان بيرجند منتقل شدند.

وى افزود:17 نفر از مصدومان حادثه واژگونى اتوبوس 
به بيمارســتان فردوس و 19 نفر به بيمارستان طبس 
منتقل شدند.نقره دانى گفت: از 17 مصدوم اعزام شده 
به بيمارســتان فردوس يك نفر حال وخيم دارد كه با 
اورژانس هوايى به بيرجند منتقل مى شوند.وى گفت: 
3 نفر از مصدومان اعزام شــده به فــردوس دچار قطع 

عضو شدند.
*  اســامى مصدومان ومتوفيان واژگونى 

اتوبوس 
اســامى مصدومان وفوت شــدگان واژگونى اتوبوس 
مســافربرى در محور گچســاران -مشــهد منتشــر 
شد.اسامى فوت شدگان و مصدومان به شرح ذيل است:

1- گلى طالبى/ تروماى گــردن و كمر و اندام تحتانى/ 
طبس تحت نظر اورژانــس/ 2- داوود پناهى/ تروماى 
گردن و شــكم /طبس تحت نظر اورژانس/ 3- حميده 
پاليده/ جراحت ســطحى/طبس تحت نظر اورژانس/ 
4- فاطمه رســتگار/ جراحت ســطحى / طبس تحت 
نظر اورژانس/ 5- كتايون ســليمانى/ جراحت سطحى 
/ طبس تحت نظر اورژانــس / 6- خديجه مصيب زاده/ 
تروماى سر و گردن/ طبس تحت نظر اورژانس / 7- نادر 
پور محمد/ جراحت سطحى/ طبس تحت نظر اورژانس/ 
8- هاجر بابايى/ جراحت ســطحى / طبس تحت نظر 
اورژانس/ 9-مــاه پرى رضايى/ ترومــاى گردن و كمر 
اندام ها و پاراپلژى اندام تحتانى/ اعزام با امداد هوايى به 
بيرجند/ 10-پرى پاليده/ تروماى كمر و گردن و اندام 
ها/ طبس تحت نظر اورژانس/ 11- افسر هرمزى مقدم/ 
تروماى چشم راست و سر و صورت / اعزام با امداد هوايى 
به بيرجند/ 12- ماه پسند طيبى فرد/ تروماى سطحى/ 
ترخيــص / 13- معين ولى پور/ تروماى كتف راســت 
و پاى چپ / طبس تحت نظر اورژانــس / 14- فاطمه 
طالبى/ ترومــاى صورت/ ترخيــص / 15- حكيمه اهللا 
كسى/ تروماى كتف راست/ طبس تحت نظر اورژانس/ 

16- كفايت طالبى/ تروماى دست چپ / طبس تحت 
نظر اورژانس/ 17-جان افرين جاللى/ تروماى ســتون 
فقرات و ســر و گردن/ اعزام با امداد هوايى به بيرجند/ 
18- افسر خشــنود/ مولتيپل تروما/ طبس تحت نظر 
اورژانس/ 19- خديجه طيبــى/ مولتيپل تروما/ طبس 
تحت نظر اورژانــس/ 20- مريم فضلى نــژاد/ تروماى 
صورت و جراحت فرونتال و كتف راست/ اعزام به بيرجند 
با اتوبــوس آمبوالنس / 21- بى بــى گل صفا/ تروماى 
كمر و مچ پاى راســت/ شــهيد چمران فردوس تحت 
نظر اورژانس/ 22- مرتضى روزاستانى/ تروماى كمر و 
پهلوى راست/ شهيد چمران فردوس تحت نظر اورژانس

23- ســپيده هندريان/ تروماى كمر و كتف/ شــهيد 
چمران فردوس تحت نظر اورژانس / 24- مريم ملكى 
زاده/ تروما كمر/ شــهيد چمران فــردوس تحت نظر 
اورژانس / 25- فاطمه عظيمى نيا/ تروما كمر/ شــهيد 
چمران فردوس تحت نظر اورژانس/ 26- سيد روح اهللا 
حسينى/ تروما كمر/ شهيد چمران فردوس تحت نظر 
اورژانس / 27- نوشــين حيدر پــور/ مولتيپل تروما و 
شكستگى فمور و فقدان نبض ديســتال/ اعزام با امداد 
هوايى به بيرجند/ 28- رضا ناصرپور/ تروماى قفسه سينه 
و كتف راست/ شهيد چمران فردوس تحت نظر اورژانس
29- فريده ِرييسى/شكســتگى ســاق چپ و فقدان 
نبض ديســتال/ اعزام به بيرجند با اتوبوس آمبوالنس/ 
30- ماه زينب نوروزى/ تروماى سر/ اعزام به بيرجند با 
اتوبوس آمبوالنس / 31- زهرا صالح نژاد/ تروماى كتف 
راســت/ شــهيد چمران فردوس تحت نظر اورژانس/ 
32- زهرا سادات حســينى/ امپوتاسيون دست راست 
و له شدگى انگشتان دســت چپ/ اعزام به بيرجند با 
اتوبوس آمبوالنــس/ 33- نرگس روزخــون/ تروماى 
پاى چپ / شــهيد چمران فردوس تحت نظر اورژانس 
/ 34- زهرا گشــت طالب/ تروماى پاى راست / شهيد 
چمران فردوس تحت نظر اورژانس/ 35- دلبر رهرمزى/ 
امپوتاسيون دست راست / اعزام به بيرجند با اتوبوس 
آمبوالنس/ 36- پرى ماه پاليده/ امپوتاسيون پاى راست 
و تروماى صورت / اعزام به بيرجند با اتوبوس آمبوالنس/ 
37- ملكه كريمى/ فوت/ 38- شــاه بــى بى جاللى/ 
فوت/ 39- فاطمه زهرا فاتحى منش/ فوت/ 40-زرى 
برزگرزاده/ فوت/ 41- شاه بى بى درودگر اصل/ فوت/ 
42- زينب رضايى الر/ فوت/ 43- شــوكت محمدپور/ 
فوت/ 44- گل جهــان افتخارى/ فــوت/ 45- جواهر 

هرمزى مقدم/ فوت
*  اسامى متوفيان جاده تربت حيدريه 

 سخنگوى اورژانس اســامى متوفيان حادثه را به شرح 
زير اعالم كرد:1-خانم مجهول الهويه   فوت در صحنه  / 

2 - آقا مجهول الهويه   فوت در صحنه/ 

كشته و  زخمى شدن  78مسافر دو اتوبوس در خراسان رضوى و جنوبى 
باز هم راننده ها مقصر شناخته شدند 

بازگشت سرخابى ها به ليگ قهرمانان آسيا

شفر و برانكو با توپ پر مى آيند 
سرمربى پديده در گفت و گو با قدس  

مهاجرى:  مفيد نباشم
 يك ثانيه هم نمى مانم!

كريمى: اين بار از فوتبال بروم ديگر 
10 11



بازگشت سرخابى ها به ليگ قهرمانان آسيا

شفر و برانكو با توپ پر مى آيند 

 فوتبــال  حميد رضا عــرب  حال اســتقالل و 
پرسپوليس درليگ قهرمانان آسيا كامال متفاوت است. 
اگر گروه ســرخ هاى پايتخت را با حضور تيم هاى نسف 
قارشى ازبكستان، الوصل امارات و السد قطر ساده ترين 
گروه ممكن بدانيم، استقالل در سخت ترين گروه غرب 
آسيا با حضور تيم هاى الهالل عربستان، الريان قطروالعين 
امارات قرارگرفته است. تيم هايى كه يد طواليى دراين 
رقابت ها دارند وجزو پرآوازه ترين تيم هاى غرب آســيا 
محسوب مى شوند. برنامه ريزى بازى هاى نخست دوتيم 
نيز به گونه اى است كه بايد بر دشوارى هاى كار استقالل 

صحه گذاشت.
*ميهمانى طوالنى استقالل

 استقالل امروز در قطر مهمان الريان است، يك هفته بعد 
بايد درعمان از الهالل ميزبانى كند و بازى ســومش هم 
درامارات مقابل العين برگزار مى شود. اين برنامه ريزى 
بدان معناست كه استقالل تا بازى چهارم رنگ ميزبانى 
را در آسيا به خود نخواهد ديد و شايد نتايج اساسا طورى 

باشد كه تا آن ديداركه اواخر اسفندماه مقابل العين امارات 
و دربازى برگشت درتهران برگزارمى شود، تكليف صعود 

استقالل نيز مشخص گردد. 
اســتقالل ايران هم براى زدودن تلخى هاى ليگ ونتايج 
نه چندان خوبش آســيا را هدف قرار داده اما به واقع كار 
شفرو شاگردانش ساده نيســت و در رقابت هاى آسيايى 
بدون شك بايد  با اســتحكام تاكتيكى بيشترى گام به 
ميدان بگذارد. استقاللى كه درليگ پرنوسان بوده و هيچ 
گاه نتوانسته روندى ثابت را طى كند. با اين حال آبى ها 
مى توانند روى بازيكنــان باتجربه اى همچون رحمتى، 
جبارف، منتظرى وابراهيمى حساب كنند. بازيكنانى كه 
شايد رمزعبور از الريانى باشند كه گفته مى شود در بحران 
نسبى قراردارد. گرچه جايگاه ســومى اين تيم درليگ 
ستارگان قطرچنين برداشتى را به ذهن راه نمى دهد كه 

الريانى ها بحرانى باشند.
*راه صاف پرسپوليس

ســرخ هاى پايتخت اما از اين اقبال شيرين برخوردارند 

كه در فصل جارى با تيم هاى سعودى هم گروه نباشند و 
بتوانند از امتياز ويژه ميزبانى بهره بگيرند. بى شك برانكو 
نيز روى بازى هاى خانگى حســاب ويــژه اى بازكرده و 
درتالش اســت تا در بازى امشــب با حضور تماشاگران 
اولين 3امتياز اين بازى ها را به چنگ آورد. سرخ ها اگر به 
امتياز بازى نخست برسند، با اميد بسيارى در قطر حاضر 
مى شوند و احتماال مى توانند مقابل ژاوى و پورعلى گنجى 
به روند امتيازگيرى خود ادامه دهند تا شايد دراين فصل 
جايگاهى باالتر از صعود به نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا 

را به چنگ آورند.

D برنامه مسابقات گروه
الريان قطر- استقالل ايران ساعت 18:40

الهالل عربستان- العين امارات  20:55
C برنامه مسابقات گروه

پرسپوليس - نسف قارشى ساعت 17:15
الوصل امارات - السد قطر  ساعت 18:30

الدروپ: استقالل تيم بزرگى است 
ورزش: ميشل الدروپ ، سرمربى الريان قطر كه شاگردانش امروز 
در چارچوب هفته اول از مرحله گروهى فصل جديد ليگ قهرمانان 
آسيا پذيراى استقالل ايران هستند، در كنفرانس خبرى پيش از 
اين بازى گفت: اميدوارم تيمــم در اين بازى مقابل حريف بزرگى 
به نام اســتقالل كه 6 بازيكن تيم ملى ايران را در اختيار دارد به 
پيروزى برسد. اعتقاد زيادى به كســب نتيجه قابل قبول در ديدار 

مقابل استقالل دارم.

شفر: براى پيروزى به ميدان مى رويم 
ورزش: وينفرد شفر سرمربى استقالل در نشست خبرى قبل از اين 
ديدار گفت: بازى سختى پيش رو داريم و اگر بتوانيم به پيروزى برسيم 
بسيار خوشحال خواهيم شد. الريان را به خوبى مى شناسيم. آنها تيم 
خوبى هســتند و بازيكنان با كيفيتى در اختيار دارند اما ما هم تيم 

خوبى هستيم و به دنبال كسب سه امتيازيم. 
شفر ادامه داد: وقتى تيم من به داخل زمين مى رود براى سه امتياز و 
كسب پيروزى است. با تمام قدرت به زمين مى رويم و اميدوارم نظم 
تاكتيكى را در طول 90 دقيقه داشته باشيم تا بتوانيم برنده از زمين 

خارج شويم. 

سيدجالل ،سالم مقابل نسف 
ورزش: سيدجالل حسينى، كاپيتان سرخپوشان كه در تمرين ابتداى 
هفته دچار مصدوميت شده بود، آخرين تست هاى مربوط به حضور در 
جدال مقابل نسف قارشى را با موفقيت به پايان رساند تا برانكو مشكلى 

براى حضور اين بازيكن در جدال برابر نسف قارشى نداشته باشد.

4ميليون دالر جايزه قهرمان در ليگ 
قهرمانان آسيا

آى اسپورت: كنفدراسيون فوتبال آسيا رقم جوايز خود را براى فصل 
جديد ليگ قهرمانان آسيا باال برد.

كنفدراســيون فوتبال آســيا براى باال بردن انگيزه تيم هاى شركت 
كننده تصميم گرفت كه رقم جوايز را باال ببرد تا جايى كه تيم قهرمان 
عالوه بر حضور در جام جهانى باشگاهى مبلغ چهار ميليون دالر جايزه 
دريافت خواهد كرد. اين  در حالى است كه در سال قبل سه ميليون 
دالر به تيم قهرمان رسيد.بر اساس اعالم كنفدراسيون فوتبال آسيا 
تيم هايى كه به يك هشتم نهايى راه پيدا مى كنند 100 هزار دالر، به 
يك چهارم 150 هزار و نيمه نهايى 250 هزار دالر دريافت خواهند 

كرد.

هشدار جدى به هواداران پرسپوليس
ورزش:طبق قوانين جديد ليگ قهرمانان آســيا، هر گونه تخلف از 
جمله انداختن ليزر در چشم بازيكنان تيم حريف و سر دادن شعارهاى 
توهين آميز و پرتاب اشــيا به داخل زمين، با يك جلسه محروميت 
تماشــاگران از حضور در بازى هاى خانگى تيم هاى ميزبان و جريمه 
نقدى براى باشــگاه هايى كه تماشاگران شــان تخلف كرده باشند، 

همراه خواهد بود.

پروين: كريمى در مورد فدراسيون 
درست مى گويد

ورزش:على پروين ،پيشكســوت ســابق پرســپوليس مى گويد: 
پرسپوليس مثل هميشه برنده از زمين خارج مى شود. چون حريف 

در ورزشگاه آزادى حرفى براى گفتن ندارد!
وى افزود:كادر مديريتى باشگاه بايد تمديد قراردادها را شروع كند و 

نبايد صبر كند تا آخر فصل .
او همچنين در مورد مواضع علــى كريمى هم گفت: حرف هاى على 
كريمى درباره فدراســيون، درست اســت؛  ولى در مربيگرى و كنار 

نيمكت بايد كمى آرام تر و خونسردتر رفتار كند. 

هفته اول ليگ قهرمانان آسيا
شكست دو دقيقه اى ذوب آهن

ورزش: تيم فوتبال ذوب آهن ديروز در چارچوب مرحله گروهى ليگ 
قهرمانان آســيا در دوحه به مصاف تيم الدحيل رفت كه اين بازى با 

شكست 3 بر يك نماينده ايران به پايان رسيد. 
كى روش استنلى (13) براى ذوب آهن گلزنى كرد. كريم بوديافت(74 

و 76) و يوسف المساكنى(84) براى الدحيل گل زدند.  

ضد حمله

استخدام روانشناس براى مهدى قائدى
تسنيم: مهدى قائدى كه چند وقت پيش دچــار سانحه رانندگى شديدى شده و جراحى 
سنگينى را در ناحيه كبد پشت سر گذاشته بود، چند روزى است كه در خانه  پدرى اش در 

بوشهر استراحت مى كند.
بخيه هاى اين بازيكن برداشته شده، اما فيزيوتراپى او هنوز ادامه دارد. حال عمومى مهدى 
قائدى خوب است، اما تنها مشكل او در حال حاضر وضعيت روحى اش است. بعد از فهميدن 
موضوع درگذشت احمدرضا شاكر كه همراه مهدى قائدى بود، وى دچار مشكالت روحى 
شده است. خانواده قائدى مى گويند كه نمى توانند «مهدى» را تنها بگذارند، چون او هر وقت 
تنها مى شود، به خاطر فوت احمدرضا شاكر گريه مى كند. به همين خاطر روانشناس براى 
او استخدام كردند. قرار است پس از بازگشت اعضاى تيم استقالل از قطر، پندار توفيقى به 
همراه دكتر نوروزى راهى بوشهر شوند تا جلسه اى با پزشك جراح قائدى برگزار كنند. اگر 
آنها به جمع بندى برسند كه انتقال قائدى به تهران مشكلى ايجاد نمى كند، اين اتفاق رخ 

خواهد داد.

برانكو: اولين بازى سخت ترين بازى است
برانكو ايوانكوويچ سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس در نشست خبرى پيش از بازى با نسف 
قارشى ازبكســتان گفت: بازى كردن در ليگ قهرمانان آسيا يك افتخار بزرگ است. من از 
اين كه امسال در ليگ قهرمانان مقابل هوادارانمان بازى خواهيم كرد بسيار خوشحالم. از 

هواداران انتظار دارم مثل هميشه از ما حمايت كنند چون آن ها يار دوازدهم ما هستند.
 او ادامه داد: هميشه اولين بازى سختى هاى خاص خود را دارد. تجربه به من ثابت كرده اگر 
در اولين بازى در خانه بازى كنيم و شانس برد بيشترى هم نسبت به حريف داشته باشيم آن 

بازى سخت ترين بازى شما خواهد بود.
او ادامه داد: دو بازى نســف مقابل الفيصلى و پاختاكور را تماشا كرديم. آن ها در پنج بازى 
اخيرشان چهار پيروزى كسب كردند و فقط در يك بازى تن به شكست دادند. از بازيكنان 
نسف قارشى دو بازيكن اين تيم را بيشتر از بقيه مى شناسم. از آن ها انتظار يك تيم خوب و 
سازماندهى شده دارم يا به عبارت ديگر مقابل يكى از چهار تيم برتر ازبكستان قرار خواهيم 

گرفت.  10
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ورزشـــى

سينا حسينى : ناكامى شاگردان رضا مهاجرى مقابل پارس 
جنوبى و تشكيل جلســه هيئت مديره اين باشگاه با حضور 
سرمربى تيم فوتبال پديده ، احتمال تغيير روى نيمكت اين 
باشگاه را تشديد كرد تا حدى كه برخى خبرگزارى ها و رسانه 
هاى خبرى مدعى شدند بازى پنجم اسفندماه آخرين فرصت 
مهاجرى براى بقا در كادر فنى اين تيم است. از سويى ديگر 
اعالم شد كه بازيكنان تيم فوتبال پديده نيز با جريمه اى 20 
درصدى مواجه شدند تا شايد نوار ناكامى هاى اين تيم به اين 
ترتيب پاره شــود. اما در اين بين موضوع اولتيماتوم به رضا 
مهاجرى مسئله اى مهم بود كه با واكنش جدى رضا مهاجرى 
همراه شــد، وى در گفت و گو با خبرنگار ما در اين خصوص 
گفت:«اصال چنين  موضوعى صحت نــدارد، هيچ حرفى در 
خصوص اولتيماتوم مطرح نشد اما نمى دانم رسانه ها چطور 
چنين خبرى را منتشــر كردند ، آنهايى كه مرا مى شناسند، 
خوب مى دانند كه اگر هيئت مديره راضى به فعاليت من نباشد 
يك ثانيه هم نمى مانم، چه بسا كه من خودم از نيم فصل دوم 
چند بار اعالم كردم كه مى خواهم از كار كنار بروم و مسئوليت 
فنى تيم را به فرد ديگرى واگــذار كنم اما دكتر كريمويى به 
عنوان مديرعامل از من خواست همچنان بمانم و قطعا بدون 
رضايت هيئت مديره و مديرعامل در اين سمت باقى نماندم 

كه حاال بخواهند به من اولتيماتوم بدهند.»
 سرمربى تيم فوتبال پديده در ادامه به نكته اى عجيب اشاره 

مى كند كه مى تواند نشان دهد برخى افراد بيرونى به دنبال بر 
هم زدن آرامش بازيكنان اين تيم هستند،مهاجرى با اشاره به 
برخى تماس ها از بيرون تيم با بازيكنان پديده  مى گويد:«از 
روزى كه به دليل راى فيفا 6 امتياز از امتيازهاى تيم كسر شد 

عده اى شيطنت ها را شروع كردند تا تيم ما به كلى دچار 
مشكل شــود، برخى افراد منفعت طلب از بيرون به 
بازيكنان من زنگ مى زدند حاال كه تيم از رده چهارم 
به رده دهم ســقوط كرده چه دليلى بر ماندن شما 
در تيم فوتبال پديده اســت! با وجود اين تماس ها 
مديرعامل و هيئت مديره تمام تالش خود را به كار 
بستند كه مشكل را برطرف كنند اما به دليل اين كه 

تزريق مالى نداشتيم و تيم با بحران مالى رو به 
رو شده بود اين شيطنت ها به بار نشست 

و بازيكنى نظير اكبر ايمانى از تيم 
جدا شد.»

وى در ادامه اين مسئله 
توضيح داد:« يكى 

بازيكنــان  از 
فوتبــال كه اين 
روزهــا حســابى 

براى تيمش مى درخشد 
التماس مى كرد كه به پديده 

بيايد چون ما در كورس بوديم و به كســب سهميه نزديك 
بوديم، حتى حاضر بود بدون پول بــراى ما بازى كند اما بعد 
از اينكه 6 امتياز از ما كسر شد ناگهان ديدم كه سر از يكى از 
تيمهاى مدعى در نيم فصل دوم در آورد، اين نشان مى دهد 
بازيكن فقط به دنبال پول نيست به دنبال ديده 

شدن و بازى كردن هم هست.»
مهاجرى در بخــش ديگرى از گفت و گوى 
خود گفت:« بايد قبــول كنيد كه من  نمى 
توانم معجزه كنم! من از روز اول هم گفتم 
ما براى كسب سهميه آســيا راه سخت و 
دشــوارى را داريم، اما خدا را  شكر در نيم 
فصل اول تا قبل از ماجراى كسر امتياز 
خوب كار كرديم امــا بايد بپذيريم 
كه كســر امتياز و بحــران مالى 
باشــگاه كه نشــات گرفته از 
بدهى هاى قبلى باشگاه بود كه  
ضربه سنگينى به تيم وارد كرد 
البته قبــول دارم كه ما در بازى 
هاى اخير خوب كار نكرديم اما 
بايد همه فاكتورهــا را كنار هم 
بگذاريم و با واقعيــت به فوتبال  

نگاه كنيم.»

سرمربى پديده در گفت و گو با قدس  
مهاجرى:  مفيد نباشم يك ثانيه هم نمى مانم!

تلگرامى

    مديرعامل يكى از باشگاه هاى ليگ برترى كه به او اتهام 
همكارى با جادوگران  هم زده شده است سابقه خوبى در بزن 
بهادرى هم پيدا كرده و بعد از درگيرى فيزيكى با سرمربى 

سابق اين بار قصد داشت مهاجم تيمش را كتك بزند.
   پرويــن در واكنش به حواشــى جشــنواره فيلم فجر 
گفت:داورى هاى جشنواره فيلم هم مثل داورى هاى فوتبال 
اســت و كارى  نمى توان كرد و اميدوارم از روى دشمنى و 

غرض ورزى نبوده باشد.
   جديد تريــن رنكينگ بهترين مربيــان فوتبال جهان 
اعالم شــد كه برانكو 2 پلــه صعود كرد.ســرمربى كروات 
پرسپوليســى ها 3158 امتياز گرفت و از رده 147 به 145 

صعود كرد.
   طبق اعالم ســازمان هواشناســى ديــدار امروز تيم 
پرســپوليس مقابل حريف ازبكســتانى زير بــارش باران 

خواهد بود.
   پورعلى گنجى مدافع ايرانى السد در تيم منتخب هفته 

شانزدهم ليگ قطر قرارگرفت.
   ديروز 23 بهمن ســالروز بمباران زمين فوتبال شهر 
چوار در اســتان ايالم بود كه در نتيجه آن دهها نفر شهيد 

و مجروح شدند.
   حســن زاده، رئيس كميته انضباطى فدراسيون گفت: 
جلســه با كريمى فقط به دليــل مصاحبه او بعــد از بازى 
سپيدرود - استقالل خوزستان بود.  اين جلسه هيچ ارتباطى 

با انتقاد او از روساى فدراسيون نداشت.

عده اى شيطنت ها را شروع كردند تا تيم ما به كلى دچار 
مشكل شــود، برخى افراد منفعت طلب از بيرون به 
بازيكنان من زنگ مى زدند حاال كه تيم از رده چهارم 
به رده دهم ســقوط كرده چه دليلى بر ماندن شما 
در تيم فوتبال پديده اســت! با وجود اين تماس ها 
مديرعامل و هيئت مديره تمام تالش خود را به كار 
بستند كه مشكل را برطرف كنند اما به دليل اين كه 

تزريق مالى نداشتيم و تيم با بحران مالى رو به 
رو شده بود اين شيطنت ها به بار نشست 

و بازيكنى نظير اكبر ايمانى از تيم 

وى در ادامه اين مسئله 
توضيح داد:« يكى 

بازيكنــان  از 
فوتبــال كه اين 
روزهــا حســابى 

براى تيمش مى درخشد 
التماس مى كرد كه به پديده 

بازيكن فقط به دنبال پول نيست به دنبال ديده 
شدن و بازى كردن هم هست.»

مهاجرى در بخــش ديگرى از گفت و گوى 
خود گفت:« بايد قبــول كنيد كه من  نمى 
توانم معجزه كنم! من از روز اول هم گفتم 
ما براى كسب سهميه آســيا راه سخت و 
دشــوارى را داريم، اما خدا را  شكر در نيم 
فصل اول تا قبل از ماجراى كسر امتياز 
خوب كار كرديم امــا بايد بپذيريم 
كه كســر امتياز و بحــران مالى 
باشــگاه كه نشــات گرفته از 
بدهى هاى قبلى باشگاه بود كه  
ضربه سنگينى به تيم وارد كرد 
البته قبــول دارم كه ما در بازى 
هاى اخير خوب كار نكرديم اما 
بايد همه فاكتورهــا را كنار هم 
بگذاريم و با واقعيــت به فوتبال  

نگاه كنيم.»

دايى كجا از من حمايت كرده است؟!
كريمى: اين بار از فوتبال بروم ديگر 

برنمى گردم
ورزش:  على كريمى كه براى شركت در جلسه كميته انضباطى در 

فدراسيون فوتبال حضور يافته بود حرف هاى زير را زد .
*فدراســيون در 2 هفته فقط 200 ميليون تومــان از جريمه ها در 

مى آورد.
*خودم را زودتر از تيم ملى كنار كشيدم تا اتفاقاتى  كه براى مربيان 
ايرانى افتاد براى من رخ ندهد.بعداً حتى آقــاى نكونام هم به عنوان 

مربى وارد تيم ملى شد، اما ادامه نداد.
*وى با اشاره به صحبت هاى اخير مهدى تاج مبنى بر اينكه به زودى 
خيلى از چيزها را خواهد گفت، خاطرنشــان كــرد: ِكى مى خواهند 
بگويند؟ احتماالً اين صحبت ها بعد از جام جهانى انجام مى شــود، 

چون در آستانه جام جهانى براى تيم ملى حاشيه درست مى كند.
*درمورد بليت فروشى من يك سؤال از شــما دارم. اگر اين شركت 
قراردادش را درست بســته بوده چرا بايد به يك باره 23 درصد مبلغ 
را كم كند و االن بشــود 11 درصد؟ در جريان اين مسئله  هستيد؟ 
حاال چرا اين 10، 11 درصد، پنج درصد نشــده كه حق باشــگاه ها 

بيشتر شود؟ 
*كريمى درباره حضور وكيلش در جلسه كميته انضباطى نيز گفت: 
وكيلم بايد باشد، اما فكر نمى كنم درباره مســائل فوتبالى دخالتى 
داشته باشد. وكيلم در جلسه حضور پيدا مى كند تا اگر مورد حقوقى 

بود، كمك كند.
*من در اين چند روزه اين همه مطلب زدم، اما چند روزنامه، مطالب 
من را كار كردند؟ يك موقع هايى مى رويد ته چيزى را درمى آوريد و 
يا اگر طرف آخر آفريقا هم باشد مى رويد او را پيدا مى كنيد، اما درباره 
اين موضوعات كه طرف همين جاست سؤاالت را نمى پرسيد و بحث 

تمام مى شود.
*زياد براى مان احضاريه آمده اســت. از احضاريــه و «محضاريه» 

نمى ترسم خوشبختانه. 
*صحبت هايى كه در دو ســه هفته اخير در ماجراى آقاى طاهرى، 
هدايتى و طارمى اتفاق افتاد، مربوط به افرادى اســت كه از باشگاه 
رفته اند. االن اين صحبت ها به غير از اينكه به تيم پرسپوليس ضربه 

مى زند، مگر كار ديگرى هم انجام مى دهد؟
*وى در واكنش به اينكه «افرادى مانند على دايى از صحبت هاى اخير 
مبنى بر شفاف سازى در فدراسيون فوتبال حمايت كرده اند»، عنوان كرد: 
اينها از من حمايت نكنند. من امروز در اين فوتبال هستم و شايد فردا 
نباشم. خيال تان را راحت بكنم، اين دفعه هم بروم، ديگر من را در اين 
فوتبال نمى بينيد، ولى چطور از من حمايت كردند؟ همين آقاى دايى 
كجا از من حمايت كرد؟! اما فقط مى توانم اين را بگويم براى اينهايى كه 

مى خواهند باشد كه اگر سكوت كنند وضعيت روزبه روز بدتر مى شود. 



در صورت گرفته شدن ميزبانى جام جهانى كشتى فرنگى

آزاد كاران ايران ، جام جهانى آمريكا را  از رونق مى اندازند
 كشتى  ورزش   چند روز قبــل بود كه اتحاديه جهانى 
كشتى در نامه اى به فدراســيون ايران از تغيير تاريخ جام 
جهانى كشــتى فرنگى خبر داد. در حالى كــه پيش از اين 
ميزبانى اين  رقابت ها در ســال 2018 به ايران و شهر اهواز 
واگذار شــده بود و قرار بود مســابقات در ارديبهشــت ماه 
برگزار شود، كشورهاى اروپايى به دليل نزديكى رقابت هاى 
قهرمانــى اروپا با جام جهانى خواســتار تغييــر تاريخ اين 

مسابقات شده اند.
اتحاديه جهانى كشــتى نيز در اقدامى عجيب تاريخ جديد 
برگزارى جام جهانى كشــتى فرنگى 2018 را آذرماه اعالم 
كرده است. فدراسيون ايران هم در اين ميان بيكار ننشسته و 

به تصميم اتحاديه جهانى اعتراض كتبى كرده است.
فدراســيون كشــتى ايران برگزارى جام جهانى 2018 
كشتى فرنگى در فروردين ماه و 2 روز قبل از جام جهانى 
كشتى آزاد در آمريكا را به عنوان تاريخ پيشنهادى خود 

اعالم كرده اند.
از سوى ديگر مسئوالن فدراســيون كشتى تهديد كرده اند 
در صورتى كه اتحاديه جهانى پيشنهاد ايران را قبول نكند، 
ايران جام جهانى كشتى آزاد آمريكا را تحريم كرده و در اين 

رقابت ها به نشانه اعتراض شركت نمى كند. 
حميد بنى تميم، نايب رئيس فدراسيون كشتى در اين باره 
گفت: «قرار است 18 و 19 فروردين ماه يعنى 19 روز قبل از 
تاريخ قبلى جام جهانى كشتى فرنگى، رقابت هاى جام جهانى 
آزاد در آمريكا برگزار شــود، بر همين اساس ما به اتحاديه 
جهانى پيشنهاد داديم رقابت هاى جام جهانى كشتى فرنگى 
نيز دو روز قبل از جام جهانى آزاد برگزار شود چرا كه اگر قرار 
بر همزمانى با رقابت هاى كشتى آزاد و فرنگى اروپا باشد، پس 
جام جهانى آزاد نيز بايد بخاطر فاصله زمانى كم با رقابت هاى 
اروپايى به تعويق بيفتد در غير اينصورت ايران در جام جهانى 

آزاد به نشانه اعتراض شركت نخواهد كرد.»
اتفاق عجيب ديگر در ماجراى تغيير تاريخ جام جهانى كشتى 
فرنگى 2018 اين است كه اتحاديه جهانى شهر اهواز را به 
عنوان يكى از كانديداهاى ميزبانى اين مسابقات در آذرماه 
سال آينده معرفى كرده؛ در حالى كه پيش از اين واگذارى 

ميزبانى اين مسابقات به ايران قطعى شده بود. 
بنى تميم به اين اتفاق هم اينطور واكنش نشان داده است: 
« اين موضوع هم از ديگر شيطنت هايى است كه در اينباره 
انجام شده است. شــايد هم مى دانند ايران با پيشنهادشان 
مخالفت مى كند كه اينكار را انجــام داده اند. به هر حال ما 
مواضع خود را اعالم كرده ايم و منتظر جواب اتحاديه جهانى 

كشتى هستيم.»
حميد بنى تميــم گفت: جام جهانى كشــتى فرنگى طبق 

تقويم اتحاديه جهانى قرار بود 7 و 8 ارديبهشت سال آينده 
به ميزبانى اهواز برگزار شــود و حتى دولــت تورليخانوف 
نماينده اتحاديه جهانى نيز چندى پيش براى بازديد از سالن 

برگزارى مسابقات به اهواز آمد.
وى گفت: اگر قرار باشد رقابت هاى جام جهانى كشتى فرنگى 
به آذرماه موكول شود، تيم هاى مختلف در بازى هاى آسيايى 
و رقابت هاى قهرمانى جهان كه پيش از آذرماه است شركت 
كرده اند و ديگر انگيزه  كافى براى حضور قدرتمند در جام 

جهانى را ندارند كه اين امر به كاهش سطح كيفى مسابقات 
خواهد انجاميد و  اگــر اتحاديه جهانى با  پيشــنهاد ايران 
مخالفت كند ما نيز قطعا در جام جهانى كشتى آزاد آمريكا 

حاضر نخواهيم شد»
 به طور حتم با توجه به تماشــاگران پرشمارى كه ايران در 
آمريــكا دارد و اينكه تيم ملى مان يكــى از 3 قدرت اصلى 
كشــتى آزاد در جهان است غيبت ما مســابقات را از رونق 

خواهد انداخت.

مهران حاتمى با فدراسيون جديد 
بسكتبال ادامه نمى دهد؟

ورزش سه: در فاصله 10 روز مانده تا بازى تيم ملى بسكتبال ايران مقابل 
قزاقســتان هنوز وضعيت كادرفنى مشخص نيست. آســمانخراش هاى 
كشورمان كه از دو بازى نخست يك برد و يك باخت در كارنامه دارند، اوايل 
اسفندماه دو بازى كليدى مقابل قزاقستان و عراق خواهند داشت. عجيب اين 
جاست كه با وجود فرصت محدود براى آماده سازى تيم ملى هنوز وضع كادر 
فنى هم توسط رياست جديد فدراسيون مشخص نشده است. جالب اينكه 
سايت فدراسيون بسكتبال   از آغاز اردوى تيم ملى از 26 بهمن ماه خبر داد. به 
گفته قاسمى، مدير تيم ملى بسكتبال، سرمربى و كادرفنى جديد بعد از پايان 
ليگ برتر اعالم مى شوند. محتواى اين خبر نشان از تغييرات در كادرفنى تيم 
ملى دارد. در واقع به نظر مى رسد فدراسيون ديگر قصد ادامه همكارى با مهران 
حاتمى به عنوان سرمربى تيم ملى را ندارد و سراغ گزينه هاى ديگر رفته است. 
به هر حال بايد ديد در روزهاى آينده باالخره چه كسى به عنوان سرمربى تيم 
ملى بسكتبال معرفى مى شود و آيا فرصت آماده سازى يك هفته اى براى تيم 

ملى قبل از بازى مهم مقابل قزاقستان كافى است يا خير.

قلم قرمز اشكانى روى نام سعيد عبدولى
ورزش: اردوى تيم ملى كشتى فرنگى بزرگساالن روزهاى 28 بهمن 
ماه تا 9 اسفندماه در محل خانه كشتى عبداله موحد مجموعه ورزشى 
آزادى تهران برگزار مى شود. رقابت هاى بين المللى كشتى مربيان و 
كشتى گيران اوكراين روزهاى  4 تا 6 اســفند ماه و رقابت هاى كشتى 
فرنگى قهرمانى آســيا روزهاى 7 تا 9 اســفندماه برگزار مى شود. نكته 
مهم و كليدى در ليست نفرات دعوت شده عدم وجود نام سعيد عبدولى 
است. اين كشتى گير باتجربه كه اخيرا در اردوهاى تيم ملى غيبت داشت 
و گفته كه  از نظر خودش نياز نيست در تمامى مسابقات شركت كند، در 
ليست جديد على اشكانى جايى ندارد. اشكانى  گفت:  وقتى يك كشتى 
گير شرايط حضور در اردو را ندارد، دليلى نمى بينم كه او را به اردو دعوت 
كنم. من نمى خواهم بحث غيبت عبدولى در تمرينات را وسط بكشم؛ اما 
اين كشتى گير شرايط حضور در اردو را نداشت. بدين ترتيب شانسى براى 
حضور در مســابقات پيش رو ندارد و نفرات اعزامى فقط از ليست اعالم 

شده، معرفى مى شوند. 

خبر

انگليس - ليگ برتر
 هادرسفيلد 4 - 1 بورنموث

 نيوكسل 1 - 0 منچستريونايتد
 ساوتهمپتون 0 - 2 ليورپول

اسپانيا - الليگا
 سويا 1 - 0 خيرونا

 بارسلونا 0 - 0 ختافه
 سلتاويگو 2 -  2 اسپانيول

 والنسيا 3 - 1 لوانته
ايتاليا - سرى آ

 ساسولو 0 - 0 كاليارى
 كيه وو 0 - 1 جنوا

 سامپدوريا 2 - 0 هالس ورونا
 تورينو 2 - 0 اودينزه

 اينتر 2 - 1 بولونيا
 آاس رم 5 - 2 بنونتو

ميز نتايج

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

ورزش در سيما

11

بهداد سليمى در 
نيوكمپ

ورزش: قهرمان وزنه بردارى المپيك لندن درخصوص حضورش 
در اسپانيا و ورزشگاه نيوكمپ توضيحاتى را ارائه داد.بهداد سليمى 

درخصوص سفرش به اسپانيا اظهار داشت: براى چند روزى به اسپانيا 
آمدم و از آنجايى كه عالقه زيادى به فوتبال دارم و بارسلونا را خيلى دوست 
دارم، راهى اســتاديوم نيوكمپ شــده تا بازى اين تيم مقابل ختافه را از 

نزديك ببينم.
 وى تاكيد كرد: از شانس بد من بعد از سال ها بارسلونا در يك بازى گل 
نزد و تا آخر بازى در حسرت گل ماندم. دوستم به شوخى مى گفت 

يك دقيقه بــرو بيرون تا بارســلونا گل بزنــد و بعد برگردد  
.انگار مسى هم جادو شــده بود و گل نمى زد؛ كال از 

خوش شانسى من است.

راز موفقيت تاريخى 
هاكى از زبان سرمربى تيم ملى

ورزش سه:   اسفنديار صفايى، سرمربى تيم ملى هاكى سالنى 
گفت: هدف و همدلى كه در تيم ملى ايران وجود داشــت،  با ساير 

تيم ها فرق مى كرد.
 تمامى بازيكنان و اعضاى كادرفنى هم قسم شده بودند كه بايد مقام سوم 

را به دست آورند و حداقل با مدال برنز به ايران بازگردند.
وى افزود: ما به هيچ عنوان به مقام چهارمى راضى نبوديم و به همين 
دليل با يك بازى زيبا و مدبرانه توانســتيم استراليا را در ديدار رده 
بندى شكســت دهيم. برترى با 5 گل نشــان داد كه بازيكنان 

ايران همــه نكاتى كه به آنها ديكته شــده بود را در زمين 
به درســتى پياده كردند و مدال برنــز را به گردن 

آويختند.

ضرر ميلياردى پيست 
اسكى ديزين 

مهر: مدير شركت سرمايه گذار پيست بين المللى ديزين مى گويد 
در مجموع دو سال اخير اين پيست چيزى حدود 6 ميليارد تومان ضرر 

كرده است. حميدرضا تفته  گفت: متاسفانه امســال فصل اسكى به دليل 
بارش كم دو ماه ديرتر شروع شد و مجموعه شركت و همچنين بوميان منطقه 
ضرر بسيار شديدى را متحمل شدند. ما پيش بينى بارش كم برف را داشتيم 
و دو دستگاه برف ســاز براى نمونه به پيست آورديم ولى متاسفانه در ديزين 
آبى وجود نداشت و با خشكى چشمه ها موفق نشديم از اين دستگاه هاى 
برف ساز استفاده كنيم. تفته گفت: سال گذشته 5/2 ميليارد تومان به 

دليل مشكالت فنى ضرر داشتيم و امسال اين ميزان به بيش از 
5/3 ميليارد رسيده است. در مجموع اين دو سال شركت 

چيزى حدود 6 ميليارد تومان ضرر كرد. 
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دالرام عظيمى:  تاتنهــام پوچتينو در اوج 
آمادگى به آليانتس اســتاديوم تورين مى آيد. 
تاتنهام در 13 روز گذشته چهار مسابقه انجام 
داده و نه تنها در جام حذفى انگليس به مرحله 
بعدى پيشــروى كرده بلكه هفــت امتياز از 
حريفان سرســخت خود در ليگ برتر كسب 
كرده است. دو پيروزى برابر منچستريونايتد 
و آرسنال و تســاوى مقابل ليورپول در دقايق 
پايانى، اســپرز را حاال جزو نامزدهاى كسب 
سهميه ليگ قهرمانان فصل بعد قرار داده اند. 
سفيدپوشــان لندنى حتى در بازى هايى كه 
نتوانســتند نمايش متقاعد كننــده اى ارائه 
دهند هم از حريف خود امتيــاز گرفتند. اين 
خصوصيت تيمى سبب شده كه يووه به هيچ 
وجه اجازه دست كم گرفتن حريفش را در اين 

ديدار نداشته باشد. 
تيم مائوريســيو پوچتينو در 15 بازى پياپى 
در ليگ توانســته گلزنى كند و هيچ تيمى در 
جزيره عملكرد  بهترى نسبت به آنها نداشته 
است . پوچتينو مقابل يووه مى تواند روى يك 
خط دفاعى مســتحكم و نفوذناپذير حساب 

كند:« ما در برابر آرسنال و يونايتد هيچ گلى 
دريافت نكرديم و دربرابر ليورپول مى توانستيم 
خيلى بهتر عمــل كنيم. تيم مــا واقعا دراين 
مدت باورنكردنى بوده و من كامال از بازيكنان 

رضايت دارم»
براى مكس آلگرى اما انتخاب بهترين تركيب 
ممكن براى ديدار بــا حريف نه چندان راحت 
انگليســى، كار دشوارى اســت. اولين هدف 

او به طور حتــم گل نخوردن يــووه در ديدار 
خانگى خواهد بود. بــدون حضور ماتوئيدى، 
خط ميانى سه نفره يوونتوس كه در اواخر دور 
رفت ليگ اين فصل و اوايل شروع نيم فصل دوم 
عملكرد خيره كننده اى داشــته، از آن ثبات 

الزم برخوردار نيست .
آلگرى به استفاده از داگالس كوستا درتركيب 
تيمش هم مقابل تاتنهام زيــاد فكر مى كند. 

اگرچــه او قصــد ندارد كوســتا را بــه جاى 
برناردسكى در خط حمله سه نفره تيمش به 
كار گيرد بلكه در صورت بازگشت غيرمنتظره 
به سيستم 1-3-2-4 خود ، كوستا جايگزين 
ديباال خواهد شد. اين همان سيستمى است كه 
يووه را سال گذشته به فينال كارديف رسانده و 
ششمين اسكودتوى متوالى را براى بينكونرى 
به ارمغان آورده بود. ستاره برزيلى به تنهايى 
سرنوشت بازى با فيورنتينا را به لطف سرعت 
برق آســاى خود تغييــر داد و همين فاكتور 
مى تواند برگ برنده يووه دربرابر تيمى كه در 
خط دفاعى به ندرت مرتكب اشتباه مى شود، 
تلقى شــود. يكى ديگر از نگرانى هاى آلگرى 
به خط ميانى و جايى كه خديرا و پيانيچ هراز 
گاهى درست مثل اوايل فصل با افت محسوسى 
روبرو مى شوند، مربوط مى شود. اگرچه اضافه 
شدن بنتانكور به جمع آنها مى تواند تا حدودى 

توازن را به خط ميانى تيم او بازگرداند.
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بازل  -  منچسترسيتى  23:15
يوونتوس  -  تاتنهام  23:15 

دور رفت يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان
يووه در تكاپوى مهار آتش تاتنهام 

 گوارديوال: دى بروين 
مى تواند برنده توپ طال 

شود
ســرمربى  گوارديــوال،  پــپ  ورزش: 
منچسترسيتى معتقد اســت كه كوين دى 
بروين مى تواند به ســلطه رونالدو و مسى بر 

توپ طال پايان دهد.
 رونالدو و مســى در 10 ســال اخير تمامى 
توپ هاى طــال را از آن خود كردند و ســال 
2007، كاكا آخرين بازيكنــى بود كه پيش 
از آنها موفق به كســب اين عنوان شد. حال 
گوارديوال مدعى شد كه دى بروين بازيكنى 
است كه مى تواند اين ســلطه را پايان دهد و 

توپ طال را از آن خود كند.
پپ گوارديوال گفت:  شــكى نيست كه دى 
بروين اين توانايى را دارد. او اينگونه نيست 
كه فقط در يك بازى بدرخشــد. تمام فصل 
را خوب كار مى كند، هر ســه روز مثل روز 
گذشته. ولى او مى داند و همه مى دانند كه 
براى بردن توپ طال، بايــد جام ببريد. ولى 
نحوه بازى او به شــكلى است كه هيچكس 
مثل او در اروپا بــازى نمى كند. دى بروين 
در نمايش هاى خوب ســيتى در اين فصل 
نقش بسيار مهمى ايفا كرده و از بهترين ها 

بوده است.
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فرهنگ و هنـــر: 
صحبت هــای ابراهیم 
حاتمی کیــا کارگردان 
فیلم »به وقت شــام« 
بازتاب هــای مثبت و 
منفی زیادی در فضای 
مجازی داشتــه است. 
در یکی از این واکنش ها سیدمجید بنی فاطمه مداح  
اهل بیت)ع( با انتشار عکسی از ابراهیم حاتمی کیا از 
دوران دفاع مقدس و در واکنش به صحبت های او در 
اختتامیه فیلم فجر در اینستاگرام نوشت: سالم آقا 
ابراهیم، ما به وجود هنرمندی مثل شما که استیج 
جشــنواره را هم به چشم خاکریز نگاه می کند و با 
سینه ای ستبر وابستگی اش را به آرمان شهدا فریاد 
می زند، افتخار می کنیم. تو که بهترین جایزه ات را 
هدیه حاج قاســم می دانی به ســیمرغ ها و سیصد 

مرغ ها وابسته نیستی، به شهدا وابسته ای.

به سیمرغ ها وابسته نیستی
ایبنا: لیال صــــادقی 
شــاعر و داســــتان 
نویس با بیــان اینکه 
در حــال حاضر همه 
معتقدند که در جوایز 
ادبی باندبــازی انجام 
می شــود، گفــت: در 
چنین شرایطی اگر چند جایزه سالم در کشور برگزار 
شود، می تواند در میان نویسندگان جایگاه ویژه ای 
داشــته باشد. نویسنده امروز تنها به احترام و توجه 
نیــاز دارد. خود من هر بار که بــرای کار جدیدم با 
ناشر قراری می گذارم، به دلیل تیراژ کتاب و برخورد 
نامناسب ناشر احساس دلسردی می کنم. این روزها 
ناشــران کامالً بازاری برخورد می کنند. ناشر به من 
می گوید که این کارها مخاطب ندارد و چرا آنقدر کار 
تخصصی ترجمه می کنی یا می نویسی؟ این در حالی 

است که این ها الزمه ادبیات پویاست. 

ناشران بازاری برخورد می کنند
میزان: بازیــگر فیلم 
دارکــوب گفت: قطعاً 
انتخــاب بهترین هــا 
هنگامی که کیفیت ها 
نزدیک بــــه یکدیگر 
است ســخت بوده اما 
شاید انتخاب ها بهتر و 
عادالنه هم می توانســت صورت گیرد. وی گفت: با 
تمام وجود به دوســتانی که امسال سیمرغ بلورین 
را به خانه بردند تبریک می گویم. در هر صورت این 
جوایز بر اساس سلیقه داوران تعیین شده و ممکن 
اســت هر فرد انتخاب های دیگری را در سر داشته 
باشد. من نسبت به آرای داوران نقد دارم. امسال در 
بسیاری از بخش ها جوایزی به صورت مشترک داده 
شــد و از نظر من می شد که در رشته های دیگر نیز 
این اتفاق بیفتد و در بخش های بازیگری هم سیمرغ 

به صورت مشترک اهدا شود.

نگار عابدی هم شاکی شد
باشگاه خبـرنگاران 
غالمرضـــــا  جوان: 
ســخنگوی  فرجــی 
شورای صنفی نمایش 
درباره زمان اکران فیلم 
ســینمایی »عصبانی 
نیستم«، گفت: هرچند 
پیــش از این صحبت هایی درباره اکران این فیلم تا 
پایان سال صورت گرفت اما هنوز زمان قطعی اکران 
»عصبانی نیستم« مشخص نیســت و باید در این 
باره با دیگر همکارانم مشــورت کنم. وی همچنین 
از برگزار نشدن جلســه دیروز این شورا خبر داد و 
اظهار کرد: جلسات شورای صنفی نمایش از هفته 
آینده پیگیری می شود. گفتنی است فیلم »عصبانی 
نیستم« به کارگردانی رضا درمیشیان، درباره فتنه 
88 است که ســاخت آن اعتراضات بسیاری را در 

پی داشت.

باید مشورت کنم

کوتاه و خواندنی

ایسنا: رئیس دانشگاه علمی کاربردی با تأکید بر اینکه مراکز دولتی این دانشگاه تا 
یک سال و نیم آینده به بخش خصوصی واگذار خواهند شد، گفت: براساس مصوبه 
اخیر ابالغ شده از سوی رئیس جمهور،  پذیرش دانشجو در این واحدها برای ورودی 

بهمن متوقف شده است.
محمدحسین امید گفت: شورای عالی اداری کشور اخیراً مصوبه ای تصویب کرد که 
این مصوبه دو بند اساسی دارد. بند اول آن به مراکز علمی، پژوهشی و بند دوم نیز به 
مراکز علمی کاربردی اختصاص داده شده است. این مصوبه توسط رئیس جمهور ابالغ 
شده است. در این مصوبه تأکید شده، مراکز علمی  کاربردی وابسته به دستگاه های 
دولتی باید تا پایان سال ۹8 به بخش غیردولتی واگذار شوند، در غیر این صورت این 
مراکز منحل خواهند شد. ما به دستگاه های اجرایی کمک خواهیم کرد که واگذاری 
مراکز علمی کاربردی به بخش خصوصی به بهترین شــکل اتفاق بیفتد. باید به این 
نکته نیز توجه داشت که این مراکز به هیچ عنوان تعطیل نخواهند شد و فقط از بخش 

خصوصی به بخش دولتی منتقل می شوند.

دانشگاه

واگذاری مراکزعلمی 
کاربردی به بخش خصوصی

مهر: علی نوری اســکویی دبیر صنف انیمیشــن خانه سینما در یادداشتی به نقد 
رفتار سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر با تنها انیمیشن حاضر در این رقابت 
پرداخت. در این یادداشــت آمده اســت: با همه انتقادها و تعریف و تمجیدها، همه 
مصلحت اندیشی ها و محافظه کاری های سینمایی و غیرسینمایی، همه هیاهوها، 
اعتراض ها، اما یک چیز مثل سال های گذشته جشنواره تغییر نکرده بود و آن نادیده 

گرفتن انیمیشن های سینمایی حاضر در جشنواره بود.
من سه بار در بخش مسابقه جشنواره فجر شرکت داشته ام ۲ بار به عنوان فیلمساز 
و یک بار به عنوان داور و بر اساس همین تجربه ساختار عجیب و غیرقابل تصور این 
جشنواره متفاوت از همه جای جهان را خوب می شناسم و امروز هم نه اعتراض به 
داوران جشــنواره دارم و نه به اهالی سینما بلکه اعتراض حقیر شخصاً متوجه وزیر 
محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و ریاست محترم سینمایی ایشان است. چرا اجازه 
می دهند برترین آثار سینمایی انیمیشــن را به جشنواره بپذیرند و اینگونه تحقیر 

کنند؟

سینما

جشنواره فجر 
انیمیشن را تحقیر کرد

قاب عکس

نمایشگاه منتخبی از آثار تجسمی گنجینه هنر انقالب در گالری عالی
عکس: محسن سیدی

گزارش خبری

دبیر جشنواره خبر داد
احتمال افزوده شدن بخش شعر جوان 

به جشنواره فجر
 فرهنگ و هنــر/ صباکریمی   
نشست رسانه ای دوازدهمین جشنواره 
بین  المللی شعر فجر با حضور مهدی 
قزلی مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات 
داســتان ایرانیــان و دبیــر اجرایی 
جشنواره شــعر فجر و جواد محقق  
دبیر علمی  جشــنواره شعر فجر روز 

گذشته در محل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان برگزار شد. در این 
نشست، قزلی با اشاره به دوره های پیشین جشنواره شعر فجر اظهار کرد: 
دوره دوازدهم نیز همچون دوره های گذشته در بخش های شعر بزرگسال، 
شعر کودک و نوجوان و درباره شعر آثار برگزار می شود و بر همین اساس 
نیز بهترین کتاب  های منتشــر شده در این بخش ها در سال ۹۵ معرفی 

می شود.
وی در ادامه افزود: عالوه بر بخش رقابتی برپایی محافل شــعرخوانی نیز 
در دستور کار ما قرار دارد و البته در سال جاری نیز محافل مختلفی در 
شهرهای مختلفی برگزار شده و برای آخر هفته با حضور ۶۰ نفر از شاعران 
جوان نیز سه محفل ویژه جوانان در تهران برگزار می شود. ضمن این که 
احتماالً از ســال آینده بخشی تحت عنوان »شعر جوان« خارج از حوزه 
کتاب را اضافه خواهیم کرد تا آثار آن دســته از جوانانی که هنوز کتاب 

منتشر نکرده اند نیز مورد بررسی قرار بگیرند.
قزلی در ادامه با اشــاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشــگری 
اسالمی  در ســال ۲۰۱8 گفت: همچنین محافل شعرخوانی در تبریز و 
با حضور جمعی از شــاعران زبان ترکی از ایران در کشورهای ترک زبان 

از جمله ترکمن  های عراق، آذربایجان، روسیه و ترکیه برگزار می  کنیم.
دبیر اجرایی جشــنواره شعر فجر یادآور شد: سال گذشته یک دهه شعر 
افغانستان را بررسی کردیم و برگزیده  ها را نیز در مراسم اختتامیه معرفی 
کردیم. متأسفانه هم سال گذشته و هم امسال برای همکاری تاجیک  ها 
مشــکل داشتیم ولی همچنان پیگیری  های ما ادامه دارد. جدا از مسئله 
رسم الخط متفاوت، تاجیک  ها گویا دولت تاجیکستان نیز چندان تمایلی 
برای ارتباطات با ایران ندارد ولی ما همین امســال نیز موضوع را حتی با 
وزیر فرهنگ تاجیکستان در میان گذاشتیم. برگزیدگان تاجیک در جایزه 
جالل نیز مشخص شده بودند اما امکان حضور آنها نیز نبود. این در حالی 
اســت که خود من با ویزای توریستی به تاجیکستان سفر کردم و تمام 
تالشــم را برای حضور آن ها کردم، ضمن این که ما از نظر ویزا دادن به 
آنها مشکلی نداشتیم اما مسائل سیاسی از جانب آنها باعث شد آنها امسال 
نتوانند در جشنواره شرکت کنند. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که 
معیارهای انتخاب ناشــر برتر در حوزه شعر چیست، گفت: واقعیت این 
اســت که مالک و معیار ما ترکیب و تجمیعی از تعداد آثار، کیفیت آثار، 

نوع کتاب سازی، توزیع و انتشار اثر است.

 رشیدپور مجری مراسم اختتامیه نخواهد بود
وی در ادامــه در خصوص مجری مراســم اختتامیه عنوان کرد: ما قصد 
داشتیم رضا رشیدپور را به عنوان مجری مراسم انتخاب و معرفی کنیم به 
دلیل این که ایشان آذری و به زبان ترکی مسلط هستند و فکر می کردیم 
انتخاب خوبی است و پیش از این که وی در مراسم اختتامیه فیلم فجر یا 
برنامه هفت مطرح باشد انتخاب ما بوده اما به دلیل این که قدری سرشان 
شلوغ شد، از این کار صرف نظر کردیم. ضمن این که اختتامیه جشنواره 

شعر فجر را نیز ۱۶ اسفندماه در تبریز برگزار می کنیم.
قزلی درباره حضور افغانستان در بخش بین  الملل جشنواره شعر تأکید کرد: 
افغانستان، تاجیکستان و هند تنها کشورهایی هستند که می توانیم در 
آن ها ادبیات فارسی را پیدا کنیم. در واقع دو کانون اصلی ادبیات خالقه 
فارسی به غیر از ایران، افغانستان و تاجیکستانند و بخشی هم به صورت 
پراکنده در هند جود دارد اما موضوع این جاســت کــه ما در مورد آثار 
افغانستان کتاب درخور توجهی پیدا نکردیم و به این نتیجه رسیدیم که 

ادبیات آنها را چند سال یک بار مورد بررسی قرار دهیم.
در بخش دیگری از این نشســت جواد محقق دبیر علمی  جشنواره شعر 
فجر نیز گفت: در ایــن دوره نزدیک به ۵ هزار عنوان و به طور دقیق  تر 
۴هزار و ۷8۱ عنوان کتاب مورد بررســی قرار گرفتنــد. از این تعداد 3 
هزارو8۰۰ عنوان کتاب در حوزه شــعر بزرگســال و در بخش کودک و 
نوجوان نیز 8۶۴ عنوان کتاب داشــتیم. در بخش درباره شعر نیز بیش 
از ۲۰۰ عنوان کتاب مورد بررســی قرار گرفتند. در پایان نیز نامزدهای 
بخش »درباره شعر« جشــنواره شعر فجر معرفی شدند. »پاپ نامه« به 
قلم ســعید کریمی  از انتشــارات فصل پنجم، »در پی آن آشنا« به قلم 
سیدمحمد راستگو از نشر نی، »سیاست در شعر نو« به قلم محمد کمالی  
زاده از انتشارات دانشگاه مفید قم، »شاهنامه و شعر زمان فردوسی« به قلم 
پروفسور خدایی شریف زاده، زیر نظر دکتر محمدجعفر یاحقی از انتشارات 
به نشر، »صد سال عشــق مجازی« به قلم دکتر محمود فتوحی از نشر 
سخن، »فرهنگنامه صور خیال در دیوان خاقانی« به قلم سعید مهدوی فر 
از نشــر زوار.این شــش اثر با داوری محمدرضا سنگری، مریم جاللی و 
عبدالحمید ضیایی به مرحله  نهایی دوازدهمین جشنواره بین  المللی شعر 

فجر راه پیدا کردند.
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 فرهنــگ و هنــر/ فــؤاد عمــادی   فرهنگ و هنر
سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر شامگاه 
یکشــنبه با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود 
پایان داد که در جریان نتایج آن هســتید. در این 
نوشــتار درباره رویدادهای حاشــیه ای جشنواره 

امسال خواهیم نوشت.
در ابتدای بحث و قبل از هر صحبتی باید به نتایج 
آرای مردمی، نوبت های فــوق العاده و صف های 
مشتاقان سینما برای دیدن تازه ترین آثار سینمای 
ایران اشاره کنیم. استقبال از فیلم ها و نتایج آرای 
مردمی  )با همه ایراداتی که این شیوه رأی گیری 
داشت( نشــان می دهد سینمای ایران برای سال 
آینده هــم گزینه های خوبی بــرای فروش روی 
میز دارد. از همین امروز می توان پیش بینی کرد 
که فیلم هایی مانند »التاری«، »مغزهای کوچک 
زنگ زده« و »مصادره« جــزو پرفروش ترین آثار 
سال آینده ســینمای ایران باشــند و در مراتب 
بعد فیلم هایی چون »چهارراه استانبول«، »تنگه 
ابوقریب« و »بمب یک عاشقانه« رونقی به اکران 

سال ۹۷ ببخشند.
سینمای ایران در سال آینده از نظر تنوع ژانری نیز 
دورنمایی امیدوارکننده دارد. در مجموعه فیلم های 
سال آینده، فیلم های خوبی در ژانر سینمای جنگ، 
ژانر سینمای اجتماعی، انیمیشن و فیلم های خاص 
هنر و تجربه دارد که مخاطب با نام و سطح کیفی 
بسیاری از آن ها آشنایی دارد. همچنین بسیاری 
از رویدادهای سیاســی، اجتماعی و فرهنگی به 
اضافه تحوالت مختلف در سبک زندگی و فناوری 
در فیلم های ســال آینده بازتاب داده شده است. 
سینمای ایران به دغدغه های انسان ایرانی دهه ۹۰ 

نزدیک شده است. 

 سینمایی که دوباره جان گرفته است
جشنواره امسال شاهد اتفاق مهمی  بود که کمتر 
کســی به آن توجه کرد: احیای ســینمای دفاع 
مقدس. در جشنواره امسال چند فیلم با موضوعات 
مرتبط بــا رویدادهای جنگ تحمیلی به نمایش 
درآمد. فیلمســازان از زاویه هــای مختلف به این 
موضوع نگاه کردند. از چالش بر سر شناسایی پیکر 

شهدای جنگ گرفته تا روایت شب های بمباران و 
بازگویی حماسه گردانی که سرنوشت یک جنگ 
را عوض کرد. عالوه بر ایــن جنگ های امروز در 
منطقه و بخصوص جنگ ســوریه نیز مورد توجه 
فیلمســازان ایرانی قرار گرفته بود. نکته مهم این 
است که این فیلم ها، برخالف بسیاری از فیلم های 
دفاع مقدســی که در ســال های اخیر شاهد آن 
بوده ایم، دارای ارزش های هنری و سینمایی قابل 
توجه است. فیلمی  مانند »تنگه ابوقریب« عالوه بر 
ارزش های مضمونی، توانسته است سینمای ایران 
را صاحب فیلمی  کند که در زمینه اجرا و استفاده 
از تکنیک های سینمایی، چیزی از فیلم های روز 
جهان کم ندارد. در سال های گذشته حمایت های 
ارگان های دولتی و وابســته بــه بودجه عمومی 
 از ســینمای ارزشــی، به فیلم های ارزشــمندی 
منجر نشــد اما امروز می بینیم همین ارگان ها در 
انتخاب ها و ســرمایه گذاری هایشان حرفه ای تر 
و دقیق تر عمل کرده اند و همین ســرمایه گذاری 
درست منجر به ساخت فیلم هایی شده است که 
بدون بیان گل درشــت حرف هایش، تماشاگر را 
درگیر خود می کند و همین مسئله ما را به آینده 
سینمای دفاع مقدس و همراه شدن بخش زیادی 

از مخاطبان سینما با آن امیدوار می کند.  
همین مســئله اتفاقاً باعث وحشــت جریانی از 
سینمای ایران شده اســت که با نفوذ در چرخه 
تولید هنر، در پوشش ایدئولوژی زدایی از سینما 
قصــد دارد اهداف ســکوالر خود را در ســینما 
اجرایی کند. این گروه که با صحبت های افشاگرانه 
ابراهیم حاتمی کیا و نیز ابراز نارضایتی گروه های 
مختلف دوستداران سینما از بی اعتنایی معنادار به 
فیلــم »التاری« خود را در معرض خطر می بیند، 
ســعی کرده است نوک پیکان حمالت خود را به 
ابراهیم حاتمی کیا و جریان ســینمای معتقد به 
نظام جمهوری اسالمی بچرخاند.اتفاقاً این جریان، 
اهداف خود را از طریق برخی نهادهای حاکمیتی 

مانند وزارت ارشاد و صدا و سیما دنبال می کنند.
کسانی که سال های آخر زندگی شهید آوینی را 
به یاد دارند، می دانند که آن شهید نیز در مسیر 
خود با اشکال تراشی های مصلحت آمیز از طریق 

نهادهای دولتی و بخصوص صدا و ســیما مواجه 
بود و دل او نیز از این ســنگ اندازی ها خون بود. 
فریادهای حاتمی کیا در اختتامیه جشنواره نشان 
داد هنوز همان شیطنت ها و ناجوانمردی ها ادامه 
دارد. امثال حاتمی کیا، سینما و هنر را وسیله ای 
برای بیان دردهای فروخفته ملتی مظلوم و تنها در 
جهان امروز می خواهند و جریان روبه روی آن ها، 

می خواهند سینما را از این امکانات تهی کنند.

 من فیلمساز وابسته ام
حاتمی کیا این خط را به خوبی خوانده اســت و 
می داند برخی کارگردان های ایرانی که فیلم هایی 
با مضمون های ارزشــی هم می سازند، اعتماد به 
نفس دفاع از اعتقادات خــود را ندارند و در برابر 
حمالت منتقدان وابسته به جریان سکوالر که آنان 
را وابســته به نظام و حمایت های مالی ارگان های 
دولتی می خوانند، ســکوتی مصلحت اندیشــانه 
می کنند. حاتمی کیا به این جریان یادآور شــد 
که وابستگی به نظام جمهوری اسالمی را نه تنها 

پنهان نمی کند بلکه آن را فریاد می زند. 
او آدم هایی از جنس آوینی و ســردار ســلیمانی 
را پشــتوانه ســینمای خود می داند و بارها گفته 
اســت تأیید این جنس افراد برای او مالک است. 
بــه عبارت دیگــر او با این صحبــت، منتقدان و 

فیلمسازان سکوالر را خلع سالح می کند و به آنان 
یادآور می شود که سینما برای او وسیله ای برای 
مطرح کردن خود نیست که مصلحت اندیشانه در 
برابر حمالت آن ها سکوت کند و عقب بنشیند. »به 
وقت شام« تنها از آن جایی که یک اثر سینمایی 
با صحنه های جذاب، شــخصیت پردازی و اجرای 
عظیم است، ارزشمند نیست بلکه برای درک این 
فیلــم و فیلم هایی مانند آن باید منطقی خارج از 
چهارچوب های رایج نقد سینما داشت. این فیلم 
و فیلم هایی مانند آن از آنجایی ارزشمندند و باید 
درباره آن ها نگاه ویژه داشــت که سندی تاریخی 
درباره دفاع از مرزهای عقیدتی و بخصوص جنگ 
در سرزمین شام اســت. اتفاقاً سکوالرها درست 
تشــخیص داده اند که باید به چنین فیلم هایی 
بیشتر حمله کنند چرا که این فیلم و فیلمسازانی 
مانند حاتمی کیا عرصه را بر تفکر وابسته به غرب 

تنگ می کند.

انتشارات آستان قدس منتشر کرد
نوجوانان  »در هوای انقالب« چه می خوانند؟

روی قفسه

فرهنگ و هنر: به نشر)انتشارت آستان قدس 
رضوی( برای نخستین بار ۱۰ جلد از مجموعه 
»در هــوای انقــالب« را در قالب کتاب های 
پروانه برای نوجوانان منتشــر و روانه بازار کرده است. »در 
هوای انقالب« عنوان مجموعه رمان هایی با محوریت انقالب 
اسالمی برای نوجوانان است که هر جلد داستانی از انقالب 

را در یکی از شهرهای کشور روایت می کند.
»جگر گرگ« نام یکی از کتاب های این مجموعه است که 
عزت اهلل الوندی آن را در قالب چهار فصل نگاشته و این کتاب 
توسط به نشر در قالب ۱۱۶ صفحه منتشر شده و به قیمت 
۱3۰ هزار ریال در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. »هر 
ســال قبل از زنگ اول« نیز عنــوان یکی دیگر از کتاب ها 
و رمانی به قلم مژگان بابامرندی اســت. »ســر برگرداندم. 
کسی نبود! یعنی چه؟! از دوچرخه پیاده شدم و اطراف را با 
دقت نگاه کردم. هیچ کس نبود؛ ولی خودم شنیدم؛ یعنی 
کســی بدون منظور، سوت زده؟! آن هم دو تک سوت! ...« 
این بخشــی از رمان »سه سوت« است که علی مهر آن را 
نگاشته و به نشر این کتاب ۱۴۰ صفحه ای را با قیمت ۱۴۰ 
هزار ریال منتشــر کرده است. »کت ولیعهدی« هم رمانی 
به قلم رفیع افتخار اســت که در قالب ۷۲ صفحه منتشر 
شــده و با قیمت ۱۰۰ هزار ریال در دسترس عالقه مندان 

قرار گرفته اســت. »کوچه قهر و آشتی« یکی دیگر از این 
کتاب هاست که به قلم زهرا فردشاد به رشته تحریر درآمده 
است و داستان  را در هشت فصل روایت می کند. به نشر این 
اثر ۱۱۶ صفحه ای را به قیمت ۱3۰ هزار ریال در دسترس 
نوجوانان قرار داده اســت.  رمان »باالی پشــت بام« را هم 
عصمت گیویان به رشــته تحریر در آورده و به نشر نیز این 
کتاب ۴۰ صفحه ای را با قیمت ۶۰ هزار ریال منتشر کرده 
است. »قسم نخور« نیز یکی دیگر از کتاب های این مجموعه 
است که به قلم سندی مؤمنی به رشته تحریر آمده است. 

عالقه مندان برای تهیه این کتاب ها ، می توانند به نشــانی 
اینترنتی www.Behnashr.com مراجعه کنند.

رضا  امیرخانی:
کارگاه های داستان نویسی، مقلد تربیت می کند

دیدگاه

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل   نویسنده 
رمان »رهــش« معتقد اســت: کارگاه های 
داســتان نویسی بیشتر ســعی می کنند که 
یــک مقلد تربیت کنند.  رضــا امیرخانی که فروش باالی 
کتاب هایش در سال های اخیر، خبرساز شده به عالقه مندان 
داستان نویســی که به دنبال راهی برای طی کردن مسیر 
حرفه ای نویســندگی هستند، گفت: من هیچ وقت مسیر 
کالس های داســتان نویســی را طی نکرده ام و هیچ وقت 
درِس نوشتن نخواندم، برای همین می توانم بگویم که درس 

نوشتن، وجود ندارد. 
الاقــل من این روش را توصیه نمی کنم چون با این روش، 
بزرگ نشده ام. به گفته او، امروز کارگاه های نوشتن در همه 
دنیا امر مرسومی  است، مدارس داستان نویسی فعال هستند 
و نویسندگی خالق در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های 
دنیا تدریس می شود اما این ها روش هایی نبوده است که از 

رضا امیرخانی، نویسنده بسازد. 
وی با تأکید بر اینکه نویسنده باید دست به خالقیت بزند، 
خاطرنشان کرد: کتاب هایی مانند »فرهنگ لغات مخفی« یا 
»فرهنگ لغات جبهه« که عبارات عمومی  را به ما می دهد 
قاتل نویسنده ها هستند، نویسنده باید آن را بخواند تا از آن 
لغات استفاده نکند. اگر نویسنده در کتابش، عبارتی به کار 

برد که همه می دانند یا از لغاتی که در مهجوریت به ســر 
می برند، بهره نبرد، خلق ادبی نکرده اســت. او درباره اینکه 
مخاطبانش برای کتاب بعدی او چقدر باید انتظار بکشند، 
پاســخ داد: یاد گرفتم که قول ندهم و نمی توانم مطمئن 
باشــم که در سال های آینده، شرایط عادی باشد و فقط به 
کار نوشتن بپردازم مثل سال 8۶ تا ۹۲ که فقط به نوشتن 
مشغول بودم و می توانستم بگویم که هر دو سال یک کتاب 
می نویسم.  این نویسنده خاطرنشان کرد: یک طرح داستانی 
دارم که در حالت عادی بایستی تا یک سال و نیم دو سال 
دیگر تمام شــود ولی قول نمی دهم چون همه چیز دست 

من نیست.

فریادهای حاتمی کیا چه پیامی داشت؟

بــه وقت انقـالب

آنچه می خوانید

امثــال حاتمی کیا، ســینما و هنر 
را وســیله ای برای بیان دردهای 
فروخفته ملتی مظلــوم و تنها در 
جهان امروز می خواهند و جریان 
روبه روی آن ها، می خواهند سینما 

را از این امکانات تهی کنند
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