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خط خبر 

پذيرايى رستوران ييالقى مشهد 
 با گوشت االغ 

خط قرمز: رئيس پليس شهرستان بينالود از كشف مقاديرى گوشت االغ 
در يك مركز پذيرايى در اين شهرستان و دســتگيرى عامل توزيع آن در 

مشهد خبر داد. 
سرهنگ حسين دهقانپور، رئيس پليس شهرستان بينالود با اعالم اين خبر 
گفت: مأموران پليس آگاهى شهرستان پس از اطالع از عرضه گوشت االغ 
در يك مركز پذيرايى به همراه مأموران اداره بهداشت شهرستان به محل 

مراجعه كردند.
وى افزود: مأموران انتظامى با هماهنگى مقام قضايى محل را بازرسى و 10 
كيلو گوشت االغ از داخل يخچال فريزر اين رستوران كشف كردند. وى ادامه 
داد: مأموران انتظامى در تحقيقات خود بــه اظهارات ضد و نقيض يكى از 
كارگران مركز پذيرايى مشكوك شدند و او را جهت انجام بازجويى تخصصى 

به پليس آگاهى منتقل كردند.
اين مقام ارشــد انتظامى تصريح كرد: با توجه به تصاوير به دست آمده از 
دوربين هاى مداربسته و اطالعات به دست آمده در بازجويى ها، عامل كشتار 
و توزيع گوشت االغ در اطراف مشهد شناســايى و پليس مخفيگاه او را با 
هماهنگى مقام قضايى مورد بازرسى قرار داد. در اين عمليات بيش از 134 

كيلو گوشت االغ كشف شد.

دعواى مرگبار همسايه ها به خاطر آشغال هاى 
شهردارى

قرمز:درگيرى  خط 
دو همســايه به خاطر 
آشغال هاى شهردارى 
مــردى  قتــل  بــه 
ســالخورده و زخمى 
شدن همسرش ختم 

شد.
 چهارشــنبه هفتــه 
گذشته بود كه مأموران 
پليس در جريان وقوع 

يك حادثه هولناك قرار گرفتند.خبرهاى اوليه از صحنه جنايت حكايت 
از آن داشت كه بازپرس ويژه قتل دادســراى امور جنايى تهران با تماس 
تلفنى مأموران كالنترى  113 بازار از درگيرى خونين دو همسايه با خبر 

شده است.
همين تلفن و تماس مأموران باعث شد تا بازپرس جنايى تهران همراه تيمى 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى راهى محل حادثه شوند.تيم جنايى در 
محل حادثه كه ساختمانى مسكونى بود با جسد مرد سالخورده اى روبه رو 

شدند كه با اصابت ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بود.
مأموران با مديريت بازپرس جنايى تهران بررســى صحنه جنايت را آغاز 
كردند و نخستين بررسى ها نشان داد مقتول دقايقى قبل با مرد 40 ساله اى 
كه همسايه شان بوده درگير شده است.مشــخص شد به خاطر گذاشتن 
جمع آورى آشغال هاى درختان كه توسط مأموران شهردارى هرس شده 
بود درگيرى مرگبارى رقم زده  شده و در جريان آن مرد 40 ساله با چاقو مرد 

سالخورده را به قتل رسانده و همسرش را زخمى كرده است.
صبح ديروز بود كه متهم براى تمديد و صدور قرار به شعبه بازپرسى انتقال 
يافت و به بازپرس مرادى گفت: من به آن ها گفتم كه آشــغال هايشان را 
جلوى خانه من نگذارند اما آن ها گوش نكردند و اعصاب من خورد شد.وى 
ادامه داد: به همين دليل با چاقويى كه از آشپزخانه برداشته بودم آن ها را 
زخمى كردم و پيرمرد نيز در جا فوت شــد اما پيرزن به بيمارستان رفت و 

نجات پيدا كرد.

درگيرى 
دو همســايه به خاطر 
آشغال هاى شهردارى 
مــردى  قتــل  بــه 
ســالخورده و زخمى 
شدن همسرش ختم 

 چهارشــنبه هفتــه 
گذشته بود كه مأموران 

خط قرمز:خواهرها با يكديگــر دعوا كردند و  شــوهرعصبانى، 
باجناقش را با ضربات چاقو به قتل رساند.ســاعت 1:30 بامداد سه 
شنبه اهالى كوهسار حكيميه در تماس با پليس از نزاع دسته جمعى 

در ساختمان نيمه ساز اين محله خبر دادند.
به اين ترتيب بالفاصله مأموران كالنترى 146 حكيميه براى بررسى 
موضوع به محل اعالم شده رفته و در ورودى ساختمان نيمه كاره  با 
جسد غرق خون جوانى 18ساله روبه رو شدند.مأموران كه به جاى 
بررسى صحنه يك نزاع حاال خود را در آستانه تشكيل يك پرونده 
قتل مى ديدند در اولين گام اقدام به بازداشــت تمامى افراد حاضر 

در نزاع كردند.
با توجه به اينكه سه نفر از افراد بازداشت شده مجروح شده بودند، 
با دســتور قضايى بازپرس پرونده اين افرد بــراى ادامه درمان به 
بيمارستان منتقل شدند. در ادامه مأموران با شناسايى عامل اصلى 
نزاع و جنايت به نام رحيم 22 ســاله، تحقيقات از او را آغاز كردند. 
متهم با اعتراف به قتل مرد جوان گفت: مقتول باجناق من بود و در 

اين ساختمان نيمه كاره سرايدار بود.
چند وقتى بود كه همسران ما با يكديگر دچار اختالف شده بودند 
و هركدام از آن ها مدعى بودند خواهر ديگر در زندگى آن ها دخالت 
مى كند. بارها با لطيف -مقتول- براى رفع اين دلخورى ها گفت و گو 

كردم اما او هربار تقصير را گردن همسر من مى انداخت.
چند روز قبل بار ديگر از مقتول خواستم تا به اين صحبت ها پايان 

دهد اما بين ما نزاع جزئى پيش آمد و او بــه من توهين كرد براى 
انتقام تصميم گرفتم او را گوشمالى بدهم.نيمه شب به همراه چهار 
نفر از دوستانم از باالى در وارد ساختمان شديم اما بين ما درگيرى 
پيش آمد.باجناقم و همكارش به ســمت ما حمله كردند، ما هم به 

دفاع پرداختيم.
در اين بين من با چاقو ضربه اى به مقتول زدم كه او روى زمين افتاد 
و جانش را از دســت داد و دو نفر از دوستان من و كارگر ساختمان 
هم مجروح شدند.سرگرد على يعقوبى رئيس كالنترى حكيميه با 
اعالم اين خبر گفت: با اعترافات مرد افغان به باجناق كشى، وى با 
دستور بازپرس شعبه دوم دادسراى امور جنايى بازداشت و در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس اگاهى قرار گرفت.

ايرنا : مديرعامل ستاد ديه استان همدان گفت: ناتوانى در پرداخت 
مهريه، به زندانى شدن مادر شوهر در تويسركان منجر شد.

يداهللا روحانى منش روز سه شنبه اظهاركرد: تضمين پرداخت مهريه 
توسط والدين، يكى از آيين هايى است كه در پاى سفره عقد شاهد 
آن هستيم و اين اتفاق در مواردى پاى والدين را در صورت اختالفات 

خانوادگى به دادگاه و حتى زندان مى كشد.
وى افزود: در پرونده اى كه بتازگى در ســتاد ديه اســتان همدان 
تشكيل شد، با شــكايت عروس و تقاضاى مهريه، مادر شوهر 45 
ساله راهى زندان شد.وى يادآورى كرد: 21 اسفند سال 90 يك زوج 
زندگى مشترك خود را به اميد فردايى بهتر آغاز كردند اما با گذشت 

كمتر از 6 سال بروز اختالف موجب جدايى آنان شد.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان گفت: پدر داماد در قيد حيات 
نبود و مادر كه نقش پدر را نيز براى فرزندانش داشــت هنگام عقد 
پسرش پرداخت 100 ســكه از مهريه را تعهد و تضمين كرده بود.
روحانى منش افزود: اين مادر به دليل جدايى پسر و عروسش و به 
اجرا گذاشتن مهريه از سوى زوجه، دى ماه امسال راهى زندان شد.

وى اضافه كرد: طبق تحقيقات صورت گرفته از سوى كارشناسان 
ستاد ديه، اين زن فاقد اموال و دارايى است و در منزل استيجارى 
زندگى و پس از مرگ همسرش ماهانه مستمرى دريافت مى كند.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان ادامه داد: زندانى شدن مادر پس 
از درخواست مهريه از ســوى عروس، ديگر فرزند 11 ساله او را نيز 

درگير اين ماجرا كرده و او چشم انتظار بازگشت مادر به خانه است.
به گزارش ايرنا، حدود 2 سال پيش نيز، يك زن جوان به علت ناتوانى 

در پرداخت مهريه راهى زندان همدان شد.
در پرونده ياد شده كه پيشتر توسط خبرگزارى جمهورى اسالمى 
رسانه اى شد، يك زن جوان درخواست مهريه از همسرش كرد و به 
علت ناتوانى همسر در پرداخت مهريه، با دستور قاضى ماهانه يك 
سكه به زوجه پرداخت مى شود. پس از پرداخت 11 سكه از سوى 
داماد و دريافت رســيد براى پرداخت مهريه، زوجه از مهريه خود 
صرفنظر كرد و آن را به داماد بخشيد. پس از بخشيدن مهريه توسط 
عروس، داماد شكايت كرده و 11 سكه اى را كه پرداخت كرده بود 
مطالبه كرد و عروس كه ملزم به بازگرداندن سكه ها شده بود، به علت 

ناتوانى در تأمين آن ها، زندانى شد.

خط قرمز: پرونده آزارهاى سريالى پسربچه هاى تهرانى توسط 
جوان شيطان صفت پايتخت با اضافه شدن دو شاكى ديگر به 
شكات پرونده سنگين تر شد. اوايل امسال پسر بچه 10 ساله اى با 

حضور در اداره پليس از سناريوى سياهى پرده برداشت.
اين پســر بچه كه همراه پدر خود به مأموران پليس پناه برده 
بود اظهار داشت هدف آزار جنســى مرد جوان شيطان صفت 
واقع شده و آزار و اذيت شده است.مأموران به دليل اهميت اين 
موضوع و بار روانى آن به سرعت انجام تحقيقات گسترده در اين 
پرونده را در دستور كار خود قرار دادند تا هر چه سريعتر متجاوز 

را دستگير كنند.
مأموران در اولين گام هاى تحقيقاتى خود متوجه شــدند كه 
ماجراى تجاوز به پسربچه تهرانى توسط مرد سابقه دارى انجام 
شده است.با رسيدن به اين سرنخ و بنابر تحقيقات مشخص شد 
جوان شيطان صفت بر اين كار خود مداومت داشته و گويا شكات 

پرونده به يك نفر ختم نمى شود.
مأموران يكى ديگر از چيزهايى كه در حين تحقيق برايشــان 
روشن شــد اين بود كه مرد شــيطان صفت حتى در بعضى از 
نقشه هايش طعمه هاى خود را ســوار بر خودروى پرايد سفيد 
رنگ شيشــه دودى اش كرده و براى اجراى نقشــه اش آن ها 
را به جنگل هاى لويزان برده اســت. با افزايش شــكات پرونده 
و همچنين سرنخ هاى به دســت آمده در اين پرونده بازپرس 
سهرابى از شعبه نهم دادسراى امور جنايى تهران دستور داد تا 
تيمى از مأموران اداره شانزدهم آگاهى براى دستگيرى عامل اين 

حادثه هولناك وارد عمل شوند.
كارآگاهان اقدامات فنى خود را آغاز كردند و اين در حالى بود كه 
پرونده هاى مشابه ديگرى در پليس آگاهى تهران تشكيل مى شد 
و مأموران در برابر يك پرونده سريالى پيچيده قرار گرفته بودند. 
مأموران با بررسى دوربين هاى مداربسته در نزديكى كانال آبى 

كه اولين شاكى مدعى شــده بود در آنجا مورد آزار قرار گرفته 
است توانستند تصوير جوان موتور ســوار متجاوز جنسى رابه 

دست آورند.
به اين ترتيب كارآگاهان با در دست داشتن اين سرنخ به سراغ 
پرونده هاى مشابه در سال هاى قبل رفتند و همين كافى بود تا 
ايمان كه 10 سال قبل به خاطر تجاوز جنسى به يك پسربچه 
دستگير شده بود شناسايى شود.رديابى هاى پليس ادامه داشت 
تا اين كه در آخرين روز دى ماه امســال مأموران با شناسايى 
مخفيگاه ايمان در منطقه دالوران در عملياتى غافلگيرانه او را 

كه در حال استراحت در خانه اش بود دستگير كردند.
ايمان در همان تحقيقات ابتدايى به شــش مــورد آزار و اذيت 
جنسى پسر بچه هاى تهرانى در كانال آب اعتراف كرد.از سوى 
بازپرس پرونده با توجه به افزايش تعداد شــكات دستور انتشار 
تصوير متهم صادر شد تا اگر شاكيان ديگرى نيز وجود دارند به 
پليس مراجعه كنند.اين پرونده همچنان در دست بررسى است 
درحاليكه دو خانواده ديگر نيز با حضور در اداره آگاهى از متهم 
به اتهام آزار و اذيت پسر نوجوان شان شكايتى را مطرح كردند.به 
اين ترتيب پرونده ايمان جوان شيطان صفت روز به روز در حال 

سنگين تر شدن است.

خط قرمز: رئيس پليس پايتخت گفت: 10 باند سرقت به عنف، 
كيف قاپى، گوشى قاپى و مأموران تقلبى دستگير شدند.

سردار حســين رحيمى در جمع خبرنگاران با اشاره به مرحله 
جديد سلسله عمليات پليس بر عليه سارقان حرفه اى، مالخران 
و قاچاقچيان كاال و ارز گفت: بعد از دو هفته كار اطالعاتى طى 
48 ساعت اين عمليات برگزار شــد و 10 باند سرقت به عنف، 
كيف قاپى، گوشــى قاپى و مأموران تقلبى دســتگير شدند. در 
مجموع 40 نفر در رابطه با اين جرائم در اين عمليات دستگير 
شدند. او ادامه داد: 9 باند سارق منزل كه شامل 36 نفر از سارقان 
منازل، اماكن و... بودند و همچنين هفت باند سارق خودرو شامل 
29 نفر از سارقان خودرو، موتورسيكلت و لوازم خودرو و سه باند 
جعل كه شامل 17 نفر كالهبردار و جاعل بودند در اين عمليات 

منهدم و دستگير شدند.

رئيس پليس پايتخت با اشاره به دستگيرى محكومان و متهمان 
فرارى گفت: در اين عمليات 17 محكوم متوارى كه به بهانه هاى 
مختلف از زندان مرخصى و متوارى شــده بودند نيز دستگير و 
همچنين 29 باند قاچاق كاال منهدم و محموله هاى مختلفى از 
جمله پوشاك، داروهاى بدنسازى، سيگار، كفش، برنج و لوازم 
خانگى كشف و ضبط شــد. ارزش ريالى اين محموله ها حدود 
شش ميليارد تومان بوده است. سردار رحيمى خاطرنشان كرد: 
يك باند سه نفره قاچاق گوشى نيز منهدم شــد كه از اين باند 
900 دستگاه گوشى كشف و ضبط و به مراجع قضائى تحويل 
داده شد. همچنين در اين مرحله از عمليات 13 نفر از اعضاى 
شركت هاى هرمى كه به عناوين مختلف اقدام به جذب افراد با 
وعده هاى كار و فعاليت هاى اقتصادى مى كردند و در شمال شهر 

تهران مستقر بودند دستگير و منهدم شد.

دو نوجوان ، شاكيان جديد شيطان پايتخت دعواى دو خواهر با قتل يك باجناق پايان يافت

عروس سياه بخت مادر شوهرش را روانه زندان كرد

متالشى شدن 10 باند سرقت با دستگيرى 40متهم در تهران

مرگ 7 ميهمان در تيراندازى جشن عروسى 
ركنا: در حوادث تيراندازى در شش سال اخير در جشن هاى عروسى فقط در دشتستان هفت تن جان باختند.  سردار واعظى 
فرمانده انتظامى استان بوشهر در خصوص اقدام غير قانونى تيراندازى در جشن عروسى گفت: متأسفانه عده اى از دارندگان 
مجوز حمل سالح با قانون شكنى بر اساس يك رسم قديمى در جشن هاى عروســى اقدام به تيراندازى مى كنند كه تا كنون 
حوادث تلخى را در استان بوشهر به وجود آورده اند. واعظى با اشاره به آمار نگران كننده در اين زمينه گفت: فقط در شهرستان 

دشتستان در شش سال اخير در حوادث تيراندازى در جشن هاى عروسى، هفت نفر كشته و شش نفر زخمى شده اند.

توضيحات رسول خادم در خصوص ابهامات 
11

مرگ مرد صاحبخانه در دعوا با نوه مستأجر
فارس: پسر 22 ساله  به عنوان اولين مظنون مرگ مشكوك يك پيرمرد بازداشت شد و به جر و بحث با مقتول اعتراف كرد.ظهر دوشنبه بود كه 
مأموران كالنترى 153 شهرك وليعصر در تماس شهروندان در جريان مرگ مشكوك يك پيرمرد 65 ساله در مغازه اش قرار گرفتند. بالفاصله 
مأموران در محل حادثه حاضر شده و با جسد صاحب مغازه در گوشه اى از مغازه روبه رو شدند. مأموران كالنترى 153 كه ديگر مطمئن بودند 
با يك قتل روبه رو هستند با اعالم موضوع به بازپرس ويژه قتل، تحقيقات خود را در مرحله ابتدايى آغاز كردند.در اولين گام يكى از كسبه در 
مورد حادثه به مأموران گفت: دقايقى قبل پسر جوانى كه نوه مستاجر صاحب مغازه است به اينجا آمده و با پيرمرد مشغول جر و بحث شد.اين 
فرد ادامه داد: هنوز دقايقى از جر و بحث آن ها نگذشته بود كه صاحب مغازه نقش زمين شد و پسر همسايه با خودروى پرايدش متوارى شد.  

حسين طيبى: ناهار وشام ميوه خورديم 



کنکاشی بر مناظره ای که عادل به پا کرد

»بزدلی« که ساکت نمی ماند

 فوتبال  جواد رستم زاده   سه شنبه 
صبح همــه در فضای واقعــی و مجازی از 
شــجاعت های بزدلی! حرف می زدند که 
بدون قدرت سخنوری توانسته بود یک تنه 
به قلب دشمن بزند. دشمنی که بزرگترین 
سخنورش را به میدان فرستاد؛ »ساکت«. 
پیر دنیای مدیریت و سیاست با کوله باری از 

تجربه و سفسطه و مغلطه.
* دکتر سوکراتس

همین هم بود که جمع زیادی معتقد بودند 
به دلیل صدای لرزان ، لکنت های بی پایان و 
جمالت بی سروته جادوگر برنده دوئل نود، 
علی کریمی نبوده است. او اما صبح سه شنبه 
اش را با جمله ای از دکتر سوکراتس شروع 
کرد »این مردم هستند که به من به عنوان 
یک فوتبالیست محبوب قدرت می دهند.

اگر آنها قدرت بیان چیزی را نداشته باشند 
من به جای آنها حرف می زنم.اگر من طرف 
مردم نبودم هیچ کس حاضر نبود به حرف 
های من گــوش دهد« این یعنــی او هنوز 
کارش را تمام نکرده اســت. یعنی هنوز با 

همان بیان ناقص می خواهد اطالعات کاملی 
در مورد اتفاقات حادث شده در دستگاه تاج 
و دارودســته اش به مردم بدهد. این یعنی 
کریمی ســاکت نخواهد ماند. چه برنده به 

نظر بیاید و چه بازنده.
*مشت اول

 واقعیت این اســت که ایــن روزها تعداد 
افرادي که جرئت داشــته باشــند حتي با 
شمعی نیم ســوز به تاریکخانه اشباح نور 
بتابانند خیلي خیلي کم اســت. به همین 
دلیل هم هســت که بعد از پایان مناظره 
نود اکثر اســتوری ها ،توئیــت ها و حتی 
کانال ها و ســایت ها در حمایت از کریمی 
به مسئله اساسنامه ، ایران نوین، سامانه و ... 
پرداختند. تو گویی همه منتظر مشت اول 

کریمی بودند تا زبانشان باز شود.
این در حالی اســت که ســالها جز عادل 
فردوســی پور کــه گاهی گــذرا و بدون 
پیگیری هــای بعــدی، فدراســیون را به 
چالش می کشــید احدی جرئت سرشاخ 
شدن با ســئول نشــینان نصف جهانی را 

نداشتند. چرا؟ چون یا از بین رفتن منافع 
و جایگاهشان آنها را می ترساند یا به دنبال 

جایگاه های بعدی بودند. 
* اتهامات بزدالنه

داســتان حمله به کی روش امــا متفاوت 
از داســتان فدراســیون بود.فــارغ از 
بحث هایی که بر سر حکومت مرد پرتغالی 
بر فدراســیون مطرح شــد لقبی که او به 
کریمی داد شاهین وزنه را به سمت شماره 
8 سنگین کرد. او در حالی کریمی را بزدل 
خواند که نگاه عمومی به این بازیکن بخاطر 

بسیاری از موارد قبل غیر از این است.
 کی روش با یک کلمه ، زمیــن بازی را به 
سویی برد که کریمی عاشــق آن است . او 
به هم بازی های او این اجــازه را می دهد 
که علیه او مصاحبه کنند تا ثابت شــود که 
چه کسی بزدل اســت؟ حاال کی روش با 
کسی مواجه اســت که برانکو نیست ، تاج 
نیست ، ساکت نیست ، کفاشیان نیست او با 
کسی مواجه است که اگر بگوید به زودی در 
موردش حرف خواهم زد می گوید جرئت 

داری در رویم بگو همین یک کلمه را . 
کی روش پیش از این هم سابقه درگیری 
با چهره هــای فوتبال ایران را داشــت؛ اما 
اشتباه محاسباتی او در مورد ورود به جدال 
با کریمی، می تواند به شدت روی آینده اش 
تاثیر بگذارد. افزایش محبوبیت کریمی در 
مدت اخیر که حتی با حمایت استقاللی ها 
همراه شــد، می تواند به بزرگترین چالش 
کی روش در دوران حضورش در تیم ملی 

ایران منجر شود.
*8 محبوب

در فاصله 4 ماه تا آغاز جام جهانی، حاال هر 
تصمیم کی روش به شدت زیر ذره بین قرار 
خواهد گرفت و در صورت هر اشــتباهی از 
سوی او، با واکنش های به مراتب بیشتری 

همراه خواهد شد.
از ســوی دیگر، انتظار می رفت با توجه به 
نزدیکی جام ملت های آســیا 2019، در 
صورت کســب یک نتیجه متوسط در جام 
جهانی هم او تا ژانویه بعد روی نیمکت تیم 
ملی بنشیند اما با شرایط فعلی، او برای ادامه 
همکاری با تیم ملی، نیاز به یک دستاورد 
بزرگتر دارد؛ دستاوردی که بتواند خطای 
اســتراتژیک او در »بزدل« خطاب کردن 
شــماره 8 محبوب فوتبال ایران را جبران 

کند. 

اولین واکنش فدراسیون فوتبال به 
مناظره کریمی و ساکت

ورزش: یکی از مواردی که در مناظره علی کریمی و محمدرضا ساکت 
پیرامون آن بحث شد، اساسنامه فدراسیون فوتبال بود، اساسنامه ای 
که ظاهراً هنوز به تأیید فیفا نرسیده است.  روابط عمومی فدراسیون 
فوتبال در همین رابطه اقدام به انتشار اطالعیه ای کرده که در آن آمده 
است: »اگرچه اساسنامه فدراسیون در دوران مدیریت قبلی فدراسیون 
به فیفا ارایه گردیده بوده است، اما فدراسیون فعلی با هدف اطمینان 
بیشــتر از مبانی قانونی فعالیت های خود و به موجب نامه رســمی 
شماره 05432/96/261 مورخه2017/7/23 مجدداً ترجمه رسمی 
اساسنامه مذکور را به فیفا ارسال نموده و از فیفا درخواست کرده است 
تا هرگونه نظری در مورد آن دارد به فدراســیون فوتبال جمهوری 
اسالمی ایران اعالم کند. شایان ذکر است که تا دیروز با وجود گذشت 
بیش از 6 ماه از ارسال این اساسنامه هیچ گونه بازخورد منفی از فیفا 
واصل نشده است. بدیهی است در صورت وجود مغایرت بین اصول 
بنیادین مورد نظر فیفا با اساسنامه ارسالی قطعاً فیفا تذکرات خود را 

در این مدت زمان طوالنی اعالم می نمود«.

رمز گشایی کفاشیان از ماجرای حواله 
پول های فیفا

ورزش: علی کفاشــیان در واکنش به ماجراهایی که علی کریمی در 
خصوص واریز پاداش های فوتبال ایران به حساب هوشنگ مقدس در 
زمان ریاست او در فدراسیون فوتبال مطرح کرده است، اظهار داشت: 
یک دالر از طریق فیفا یا AFC به آقای مقدس داده نشده است. اگر قرار 
است اطالعات داده شود، نباید ناقص باشد. آن موقع که تحریم بود ما پول 
را به آقای مقدس حواله می کردیم که به کی روش بدهد. حساب های 
فدراسیون هم در یک سال و نیم اخیر همه بررسی شده و یک دالر جابه جا 
نشده است.وی تصریح کرد: یک دالر از پول های فیفا و AFC به هوشنگ 

مقدس داده نشده است و من محکم پای این موضوع می ایستم.

علی پور به تیم ملی دعوت شد
تسنیم: یکی از مسئوالن فدراسیون در تماس با باشگاه پرسپولیس 
خواستار تصویر پاسپورت علی علیپور برای حضور در تیم ملی شده 
است. این در حالی است که عصر همین روز همین مسئول در تماس 
با علیپور برنامه ریکاوری تیم ملی را به اطالع او رسانده و اعالم کرده 

به درخواست کی روش، مهاجم سرخپوشان باید در اردو حاضر شود.

22 میلیون تومان؛ پاداش قهرمانی آسیا
ورزش: تیم ملــی فوتســال ایــران در حالی عنــوان قهرمانی 
پانزدهمین دوره فوتســال جام ملت های آسیا را از آن خود کرد 
که فدراســیون فوتبال قصد دارد به اعضای تیم نفری 22 میلیون 
تومان پاداش بدهد.سیدمحمد ناظم الشــریعه با اعالم این خبر، 
گفت: آقای تاج اعالم کردند بــه خاطر قهرمانی تیم در 22 بهمن، 
نفــری 22 میلیون پاداش خواهنــد داد. البته ایــن موضوع باید 
درهیئت رئیسه فدراســیون فوتبال تصویب شود. ان شاءاهلل این 

پاداش تا قبل از عید پرداخت خواهد شد.

اخراج سرمربی تیم ملی ساحلی
ورزش ســه: تنها بعد از چند ماه همکاری و رســیدن به عنوان 
ســومی جام بین قاره ای ســاحلی در امارات، فدراسیون فوتبال 
از فســخ یک طرفه قرارداد با مربی برزیلی تیم ملی ساحلی خبر 
داد. اما این موفقیت در بازگشــت کاروان ایران از مســابقات به 
یکباره تحت الشعاع مسائل پیش آمده در همکاری مربی برزیلی 
با کمیته ســاحلی قرار گرفت تا این که بعد از دو ماه گمانه زنی و 
غیبت اوکتاویو روی نیمکت و اردوهای تیم ملی سرانجام دبیرکل 
فدراسیون فوتبال از فسخ یک طرفه قرارداد این مربی و برکناری 

او از هدایت تیم ملی ساحلی ایران خبر داد.

 گل توکلی به ژاپن نامزد بهترین گل آسیا 
ورزش:  سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای بهترین گلزنان را 
در جام ملت های فوتسال این قاره معرفی کرد. جام ملت های فوتسال 
آسیا با قهرمانی ایران در سال 2018 همراه بود.سایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در خبری به 10 گل برتر این دوره از مسابقات اشاره کرده 
و از عالقمندان خواسته است تا بهترین گلزن را معرفی کنند.در بین 
نامزدها گل فرهاد توکلی ملی پوش کشورمان که در دیدار با ژاپن به 

ثمر رساند دیده می شود.

ضد حمله
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ورزشـــی

 ورزش : تیم فوتبال پرسپولیس ایران در نخستین 
بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی 
شروع توفانی داشــت و با پیروزی پر گل سه بر صفر 

نماینده ازبکســتان را شکست 
داد تا شــاگردان برانکو با یک 
پیروزی دلچســب زیــر بارش 
باران کار خود را در آســیا آغاز 

کنند.
شــاگردان برانکو در نیمه اول 
با وجــود اشــتباهات زیاد در 
پاسکاری و نداشــتن انسجام 
در دقایق ابتدایــی، به تدریج 
به خودشان آمدند تا جایی که 
علی علیپــور در دقیقه 8 حتی 

می توانست برای سرخپوشــان گلزنی کند که وی 
قدر این موقعیت را ندانست. فروکش نکردن میل به 
گلزنی بازیکنان پرسپولیس در ادامه یکی از دالیل 
اصلی برتری آن ها بود . گادوین منشــا که بر خالف 
بازی های داخلی، در لیگ قهرمانان آسیا سابقه خوبی 
در گلزنی داشت در دقیقه 20 توانست پنجمین گل 
خود را در پنجمین حضورش در لیگ قهرمانان آسیا 

به ثمر برساند. منشا به جز گلی که زد، صاحب یکی 
دو فرصت گلزنی دیگر نیز شد ولی راه به جایی نبرد تا 
نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود سرخپوشان 

پایتخت به پایان برسد.
اما در نیمه مربیان، بازهم تیم پرسپولیس تیم برتر 
میدان بود. مسابقه با حمالت و فشار این تیم آغاز شد 
و با اینکه سریال پاسهای اشتباه سرخپوشان در این 
نیمه نیز ادامه داشت، اما توانستند تعداد گلهای خود 
را افزایش دهند. هرچند نماینده ایران در اکثر دقایق 
بر بازی مسلط بود ولی پاسهای ناسالم و کم دقت آنها 

باعث می شد تا بازیکنان نســف بارها صاحب توپ 
شــوند. ازبکها حتی در یک ضد حمله می توانستند 
دروازه پرســپولیس را باز کنند که علیرضا بیرانوند 

شوت بازیکن نسف را به خوبی دفع کرد.
بازی هجومــی پرســپولیس در نیمه 
دوم در دقیقه 67 باالخــره نتیجه داد 
و علی علیپور کــه در حال حاضر آقای 
گل لیگ برتر ایران است، در این دقیقه 
توانست پاس زمینی صادق محرمی را 
وارد دروازه نســف کند. همین مهاجم 
5 دقیقــه بعد پاس محمــد انصاری را 
با یک شوت محکم تبدیل به گل سوم 
پرســپولیس کرد تا خیال سرخپوشان 
برای کسب سه امتیاز مســابقه تا حد 

زیادی راحت شود.
دردقایق باقی مانده هم تیم نســف فشارهای نصفه 
و نیمه ای برای بــه ثمر رســاندن گل روی دروازه 
پرسپولیس وارد آورد که تالش این تیم برای گلزنی 
ثمری نداشــت تا بازی بــا همان ســه گل به پایان 
برسد و پرسپولیس این فصل لیگ قهرمانان را برای 

طرفدارانش امیدبخش آغاز کند.

حمیدرضاعرب: تیم ملی فوتســال ایران در حالی قهرمان پانزدهمین دوره 
رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا شــد که شرایط درون اردوی مناسبی 
حاکم نبود و بازیکنان و کادرفنی به سبب مشکالت تغذیه ای که درچین تایپه 
با آن مواجه بودند، روزهای ســختی را تا قهرمانی و غلبه دوباره برژاپن سپری 
کردند. دراین میان نقش حسین طیبی، فوتسالیست مشهدی تیم ملی بسیار 
پر رنگ تر از دیگران بودو این بازیکن با به ثمررساندن 14گل موفق شد عالوه 
بر هموار کردن جاده برای قهرمانی تیم ملی فوتسال خود نیز عنوان آقای گلی 

این رقابت ها را به دست آورد.
*دراین روها که درچین تایپه بودید با وضع بدونامناســب تغذیه چه 

کردید؟
به قول معروف سوختیم وساختیم. باورش سخت اســت اما درهمه این روزها 

بچه ها با میوه خودشان را سیر می کردند. ناهار وشام ما میوه بود و نمی توانستیم 
غذایی که آشپزهای چین تایپه درســت کرده بودند را بخوریم. به هرحال این 

شرایط سخت وجود داشت و ما به عشق مردم آن را تحمل کردیم. 
*خودت هم آقای گل شدی.

من برای آقای گلی راهی این رقابت ها نشده بودم. اول قهرمانی تیم ملی فوتسال 
اهمیت داشت که خوشبختانه به آن رسیدیم. حاال در کنار آن من هم آقای گل 
شدم که جای خوشــحالی دارد. امیدوارم همواره برای تیم ملی فوتسال ایران 

مهره مثمرثمری باشم.
*با قهرمانی تیم ملی فوتسال درآســیا و البته توجه به سومی شما 
درجام جهانی گذشته حاال همه انتظاردارند که درفینال جام جهانی 

2020دیده شوید.

رسیدن به فینال جام جهانی فوتسال کار دشــواری است اما بچه های فوتسال 
ایران از این هنر برخور دارند و می توانند به این جایگاه برسند. باید تا آن زمان 
خودمان را خوب قوی کنیم. حتی همین تیم های آسیایی که راحت به ما می 
بازند درانتخابی جام جهانی با قدرت ظاهرمی شوند. درجام جهانی همه تیم ها 
مدعی هستند و باید با برنامه ریزی وارد این مسابقات شویم. ان شاء اهلل به جام 

جهانی می رویم و هدف همه ما این است که راهی فینال شویم. 
*بعد از این بازی ها گفته شد که پاداشــی نگرفتید. آیا این موضوع 

صحت دارد؟
معموال بعد ازاینکه تورنمنت تمام می شود به بچه ها پاداش می دهند. االن هم 
همین کار را می کنند. آقای تاج به ما قول داده وبه زودی این کارانجام می شود، 

مشکل خاصی نیست.

پرسپولیس ۳- نسف قرشی صفر

زلزله ۳ ریشتری  در آسیا

آقای گل فوتسال آسیا در گفت و گو با قدس
حسین طیبی: ناهار وشام میوه خوردیم قهرمان شدیم

مدیر تیم های فوتبال مشکی پوشان
رهبر: مربی پیدا نشده برای ماندن تیم ضمانت 

بدهد
امیرمحمد سلطان پور: پس از موافقت با استعفای رضا عنایتی توسط مدیران باشگاه مشکی پوشان، 
این تیم به دنبال انتخاب چهارمین سرمربی خود در این فصل است. تا آن زمان آرمین رهبر سرپرست 
تیم، هدایت مشکی پوشان را به عهده گرفته است. رهبر در خصوص آخرین خبرها از انتخاب سرمربی 
در باشگاه می گوید: »مسئوالن باشگاه در چند روز اخیر با گزینه های زیادی صحبت کرده و به دلیل 
حساسیت شرایط مشکی پوشان وسواس زیادی در این انتخاب دیده می شود. برخی از مربیانی که 
با آن ها وارد مذاکره شده ایم به دلیل شرایط سختی که تیم برای ماندن در لیگ دارد، راضی به قبول 
مسئولیت نشده اند و خود باشگاه نیز نظر بر روی گرفتن ضمانت هایی از مربی بعدی برای نگه داشتن 

تیم در لیگ دارد که تاکنون مربی پیدا نشده که چنین تعهدی را بتواند بدهد.«
آرمین رهبر در خصوص امکان ادامه حضور او بر روی نیمکت مشکی پوشان به عنوان سرمربی نیز 
تاکید می کند: »هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما دغدغه اصلی من ماندن مشکی پوشان در لیگ 

برتر است و برایم فرقی نمی کند که به چه عنوانی در تیم حضور داشته باشم.«
سرمربی سابق پیام مشهد در خصوص فعالیت گسترده باشگاه مشکی پوشان در چندین رشته ورزشی 
در حوزه آقایان و بانوان در شــرایط خطرناک حضور تیم فوتبال این باشگاه در لیگ، آن را نه تنها به 
ضرر باشگاه ندانسته بلکه این اتفاق را مفید ارزیابی می کند؛ او می گوید: »نمی توان گفت نتایج اخیر 
تیم فوتبال به دلیل کم بودن تمرکز مدیران باشگاه به خاطر رشته های دیگر ورزشی مشکی پوشان 
بوده است؛ اتفاقا این عامل، مثبت بوده و باعث شــده روند کار مشکی پوشان از تیم داری به سمت 

باشگاه داری پیش برود.«
آرمین رهبر در مورد آخرین وضعیت مشکی پوشان در آســتانه بازی روز جمعه مقابل سپاهان نیز 
معتقد است: »اگر بگوییم شرایط تیم مساعد است حقیقت را نگفته ایم چون جدول به خوبی شرایط 
بد تیم را نشــان می دهد. اما نکته می تواند این جا باشــد که لیاقت کیفیت بازیکنان و نمایشی که 
در زمین ارائه داده اند بسیار بهتر از این 15امتیازی اســت که تیم تاکنون کسب کرده است. ما به 
خودباوری و تمرکز نیاز داریم و باید به هر بازی باقیمانده به چشم فینال نگاه کنیم، که بازی مقابل 

سپاهان می تواند اولین فینال ما باشد.« 

ســوال اصلی این اســت که چرا علی 
کریمی در برنامه نــود و میان گرفتن 
حق باشــگاه ها از تبلیغات محیطی و 
پول های فیفا اشــاره ای به حق پخش 
تلویزیونی که سالهاســت از باشگاه ها 
دریغ شده اشاره ای نکرد؟ همان حقی 
که عادل هم که به هر قراردادی سرک 
می کشد و افشا و متهم می کند حتی 

یک بار به آن ورود نکرده است. 

*آتیال حجازی بــا کنایه به کارلــوس کی روش بــه انتقاد از 
»میلیاردها تومان پول ریخته شده به پای سرمربی تیم ملی« 
پرداخت و تاکیــد کرد علی کریمی خــود را در قلب یک ملت 

ماندگار کرد.
*رضا صادقی خواننده پاپ با انتشــار عکســی از خود در کنار 
کریمی در اینستاگرامش نوشته: »دریا نیازی نداره بزرگیش رو 

ثابت کنه، هیچ صخره ای نمی تونه رودخونه رو ساکت کنه«.
*علی پروین می گوید صحبت های کریمی در مورد فدراسیون 

فوتبال درست است و او هیچوقت تنها نمی ماند.
*محســن چاووشــی با انتشــار عکســی از علی کریمی در 

اینستاگرامش به حمایت از او پرداخت.
*برانکو ایوانکوویچ می گوید نمی داند ریشــه مشــکالتی که 
کریمی از آن ها صحبت می کند کجاست اما از او کامال حمایت 

می کند.
*برزو ارجمند بازیگر تلویزیون در اینســتاگرامش نوشت: »به 
احترام علی کریمی از جا برخاسته و کاله از سر بر داشته است.«
*مهدی مهدوی کیا در استوری اینستاگرامش خطاب به علی 
کریمی می گوید »رفیق تنت خیلی شریفه برای این دام )رها 

شو(، شجاعت هاشون یه روزی برای مردم رو میشه«.
*سهیال منصوریان ملی پوش ووشو می گوید »مثل علی کریمی 

مرد کم پیدا می شود و باید قدر امثال او را دانست«.
*مایلی کهن در مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم گفت: کریمی 
نجابت به خرج داد. بزدل کی روش و جد و آبادش هستند.ساکت 

چیزهایی می گفت که مرغ پخته  هم خنده اش می گرفت!
*علی انصاریان مدافع سابق تیم های استقالل و پرسپولیس هم 
در پستی اینستاگرامی خطاب به کی روش نوشت: بزدل تویی. 

هیچ وقت با غیرت ایرانی بازی نکن.
*دیروز در دقیقه 8 بازی پرسپولیس و نسف قارشی هم هواداران 
به تشویق شدید علی کریمی پرداختند تا اینگونه مخالفت خود 

را به رخ فدراسیونی ها بکشند.
*کریم باقــری هــم در پیجش نســبت به موضــع کریمی 

نوشت:دیشب با چند جمله همه چیز رو ثابت کردی.
* هنگامی که محمدرضا ســاکت در فرودگاه امام خمینی در 
مراسم استقبال از تیم ملی فوتسال در حال مصاحبه بود تعدادی 
از افرادی که در فرودگاه حضور داشتند با صدای بلند علی کریمی 
را تشویق کردند. در فرودگاه بیشتر مردم در مورد مناظره علی 
کریمی و محمد رضا ساکت صحبت می کردند و اعتقاد داشتند 
کریمی برنده این مناظره بود  و فدراسیون فوتبال جوابی نسبت 
به پرســش های علی کریمی نداشــت. مهدی تاج درحالی که 
خبرنگاران منتظر او بودند تا در خصوص مســائل مختلف با او 

صحبت کنند حاضر به مصاحبه نشد.

واکنش ها به مناظره ۹0



شگفتى سازان به هدف شان مى رسند

پلى آف ليگ برتر واليبال در نقطه جوش
 واليبال  ورزش  در آغاز ديدارهاى دور برگشت مرحله 
پلى آف ليگ برتر واليبال تيم پيكان تهران ميزبان شهردارى 
ورامين اســت و كاله مازندران به مصاف شــهردارى تبريز 
مى رود. دور برگشت مرحله پلى آف ليگ برتر واليبال امروز با 
برگزارى چهار ديدار در شهرهاى تهران، آمل، گنبد و اردكان 

پيگيرى مى شود.
 در نخستين ديدار كه از ســاعت 15 در خانه واليبال آغاز 
مى شــود تيم پيكان تهران ميزبان شهردارى ورامين است. 
خودروسازان در حالى به مصاف شاگردان محمد تركاشوند 
مى روند كه در بازى رفت در وراميــن و در مقابل هواداران 
پرشور حريف توانستند پيروزى ارزشمندى را كسب كنند 
تا صعود به مرحله نيمه نهايى يك گام ديگر فاصله دارند. در 
مقابل بازيكنان شهردارى ورامين كه پس از كسب ميزبانى در 
بازى رفت اميدهاى زيادى به صعود داشتند، اما با اين باخت 
ناباورانه كارشان بسيار سخت شده و براى زنده نگه داشتن 

شانس صعودشان بايد كار را به بازى سوم بكشانند.
در يكى ديگر از ديدارها از ســاعت 16 و در ســالن آيت اهللا 
خاتمى تيم خاتــم اردكان از تيم ســايپا تهــران ميزبانى 
مى كند. شاگردان ميرحســينى كه در دور گروهى در رده 
هفتم ايستاده بودند موفق شــدند در ديدار رفت و در خانه 
واليبال ســايپا را مغلوب كنند و اميدوار هســتند با كسب 
پيروزى دوم و در مقابل تماشاگران خودى ضمن حذف تيم 
رده دوم دور گروهى براى اولين بار راهى مرحله نيمه نهايى 
شوند. بازيكنان سايپا هم كه دوست ندارند به اين زودى از 
رقابت ها كنار روند اگر كار را به بازى سوم بكشانند در ادامه  

كار راحت ترى در پيش رو خواهند داشت.
دو بازى نيز به طور هم زمان از ساعت 17:30 آغاز مى شود 
كه در يكى از حساس ترين ديدارها تيم كاله مازندران ميزبان 
شهردارى تبريز است. شــاگردان بهروز عطايى با توجه به 
باخت در ديدار رفت در اين ديدار خانگى و مقابل هواداران 
پرشورشان تنها براى بردن به زمين مى آيند تا با استفاده از 
نيروى جوانى بازى را به ديدار ســوم بكشانند و پيروزى در 

ديدار دور برگشت دور گروهى را تكرار كنند. تبريزى ها نيز با 
كار تيمى خوب و با توجه به بازيكنان با تجربه اش نشان داده 

كه هر تيمى را مى تواند به مشكل بيندازد.
در آخرين بازى هم تيم پر ســتاره بانك ســرمايه در سالن 
المپيك مهمان تيم هاوش گنبد است. شاگردان مصطفى 
كارخانه در ديدار نخســت به راحتى و با نتيجه  سه بر صفر 

مقابل آخرين تيم صعود كرده به پلى آف پيروز شــدند و با 
توجه به پتانسيل  دو تيم شانس تيم بانك سرمايه براى كسب 
پيروزى دوم و صعود به نيمه نهايى بســيار باالست. از ديگر 
سو بازيكنان جوان هاوش هم در برابر تماشاگران شان اگر روز 
خوب شان باشد رقيبى سر سخت براى حريفان بزرگ هستند 
و مى توانند با خلق يك شگفتى كار را به بازى سوم بكشانند.

 برنامه ديدارهاى دور برگشت مرحله پلى آف به شرح 
زير است:

پيكان - شهردارى ورامين(ساعت15)
خاتم اردكان - سايپا تهران (ساعت 16)

هاوش گنبد - بانك سرمايه (ساعت 17:30 )
كاله مازندران - شهردارى تبريز (ساعت 17:30)

دليل عجيب غيبت سرمربى تيروكمان 
در مسابقات جهانى 

مهر: به گفته سخنگوى فدراسيون تيروكمان، سرمربى كره اى تيم 
ملى به دليل آماده ســازى كمانداران براى رويدادهاى آســيايى در 
تركيب كادر فنى تيم اعزامى به مسابقات جهانى قرار نگرفته است!  
محمودزاده سخنگوى فدراسيون تيروكمان گفت: هميشه مسابقات 
آســيايى به خصوص بازى هاى آســيايى براى فدراسيون اهميت 
بيشترى داشته است. اعزام به رويدادى مانند كاپ آسيايى تايلند هم 
در راستاى آماده سازى بيشتر براى بازى هاى آسيايى اندونزى است. 
ترجيح مان اين است سرمربى تيم ملى بيشــتر در كنار تيم اعزامى 
به اين رويدادها باشد. به هر حال مدال طالى تيرو كمان بازى هاى 
آسيايى اينچئون در بخش كامپوند در اختيار ايران است (اين مدال 
توسط اسماعيل عبادى كسب شد) و همين موضوع اهميت حضور 
آماده و كامل در اين رويداد را بيشتر مشخص مى كند.  محمودزاده 
تاكيد كرد: اما اينكه با اين شــرايط هم در مسابقات جهانى شركت 

مى كنيم به خاطر تاكيد فدراسيون جهانى است. 

نمره 20 رئيس فدراسيون دوچرخه 
سوارى به بانوان

ايسنا: رئيس فدراسيون دوچرخه ســوارى گفت : نمره بيست را در 
مسابقه هاى قهرمانى آسيا، بانوان گرفتند و در كل تيم ملى نسبت به 
سال گذشته عملكرد بهترى داشت.  خسرو قمرى گفت: تيم ملى جاده 
نسبت به سال گذشته نتايج بهترى كسب كرد. اميدوارم در ادامه كار، 
تيم ملى پيست هم با وجود كمبودها و مشكالت مالى بتواند مدال آور 
باشد. البته به نظرم نمره بيست را در اين رقابت ها بانوان گرفتند زيرا 
رقابت در بخش جاده بسيار سخت و سنگين است و تاكنون نشده بود 

كه دختران در قهرمانى آسيا اينقدر قشنگ ركاب بزنند.

بانوى اسكى باز ايران در گروهش آخر شد
ايسنا: سمانه بيرامى باهر با كســب زمان چهار دقيقه و 47 ثانيه و 
91 صدم ثانيه به عنوان شصت و هشــتمى گروه خود دست يافت و 
از صعود به دور بعد رقابت هاى المپيك زمســتانى 2018 باز ماند.  
در ادامه  پنجمين روز از بيســت و سومين دوره رقابت هاى المپيك 
زمستانى 2018 پيونگ چانگ كره جنوبى نخستين نماينده ايران در 
اسكى كراس كانترى در رشته اسپرينت به رقابت پرداخت و از صعود 
به مرحله بعد باز ماند. ســمانه بيرامى باهر، اسكى باز بانوى ايران در 
مرحله گروهى اسكى كراس كانترى با زمان چهار  دقيقه و 47 ثانيه 
و 91 صدم ثانيه در بين 68 نفر گروهش به عنوان آخر دســت يافت 
و با يك  دقيقه و 39 ثانيه و 17 صدم ثانيه اختالف نسبت به نفر اول  

كارش   در اين رشته به پايان رسيد.

خبر

چهارشنبه 25 بهمن   پلى آف ليگ برتر واليبال
 پيكان - شهردارى ورامين

 ساعت: 15:00 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 25 بهمن  پلى آف ليگ برتر واليبال
 هاوش گنبد - بانك سرمايه

 ساعت: 17:30 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 25 بهمن ليگ قهرمانان اروپا
 پورتو - ليورپول

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 25 بهمن ليگ قهرمانان اروپا
 رئال مادريد - پارى سن ژرمن

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

پنجشنبه 26 بهمن  ليگ اروپا
 آستانه - اسپورتينگ ليسبون

 ساعت: 19:30 زنده از شبكه ورزش

انگليس - ليگ برتر
 چلسى 3 - 0 وست برومويچ

اسپانيا - الليگا
 ديپورتيوو الكرونيا 0 - 1 بتيس

ميز نتايج

ورزش در سيما

11

سرمربى 
تيم ملى بوكس 

عليه حاشيه سازان
ايسنا: سرمربى تيم ملى بوكس نســبت به خبرهاى اخير مبنى 

بر عدم اعزام او به بلغارستان واكنش نشــان داد.  اكبر احدى  گفت: 
اين صحبت ها فقط براى حاشيه سازى است و چنين مسئله اى وجود 
ندارد. من به همراه تيم ملى اعزام مى شــوم تا از نزديك عملكرد ملى 
پوشان را ببينم و براى ادامه كار برنامه ريزى كنم. بنده اين اخبار را 
تكذيب مى كنم. وى گفت: اعزام نشــدن روزبهانى درست است و با 

هماهنگى من اين كار را مى كند. او همه تالش خود را مى كند كه 
از چارچوب فدراسيون خارج نشود. هدف روزبهانى از اعزام 

شــدن به آلمان ادامه تمرينات است تا به آمادگى 
كامل برسد.

توضيحات رسول خادم در 
خصوص ابهامات برگزارى 
جام جهانى كشتى فرنگى

ايرنا:  رئيس فدراسيون كشتى گفت: براى رسيدن به جمع بندى در خصوص 
برگزارى جام جهانى كشتى فرنگى در فروردين ماه خوشبين نيستم، اما اگر اتحاديه 

جهانى اصرار به تغيير زمان اين مسابقات داشته باشد به طور قطع در جام جهانى 
كشتى آزاد حضور نخواهيم يافت. رسول خادم گفت: در جلسه هيئت رئيسه اتحاديه 
جهانى كشتى كه شهريور ماه گذشته در پاريس برگزار شد، مقرر شد كه زمان برگزارى 
جام جهانى كشتى فرنگى با فاصله اى حدود دو هفته اى نسبت به جام جهانى كشتى 
آزاد در ايران برگزار شود كه تاريخ آن در تقويم اتحاديه به ثبت نرسيده است. اتحاديه 

جهانى كشتى در نامه اى به فدراسيون كشتى ايران تهديد كرد موافق برگزارى 
مسابقات جام جهانى كشتى فرنگى در فروردين ماه سال آينده نيست و 

چنانچه ايران نتواند برگزارى اين مســابقات را به زمان مورد نظر 
اتحاديه تغيير دهند، ميزبانى جام جهانى كشتى فرنگى 

را از ايران پس مى گيرد.

سرمربى 
تيم ملى كاراته :اولويت 

ما كسب سهميه المپيك است
مهر: سرمربى تيم ملى كاراته گفت: شرايط كاراته كاهاى كشورمان در 

رنكينگ جهانى مناسب نيست و براى كسب سهميه المپيك آرژانتين كار 
بسيار دشوارى داريم.

وى افزود: سيستم رنكينگ فدراسيون جهانى فعال شده و نمايندگان كشورمان 
وضعيت خوبى در اين جدول ندارند. با يك تيم بى تجربه مسير سخت كسب سهميه 

را طى خواهيم كرد و به همين دليل بايد هرچه زودتر كار آماده سازى   آغاز شود.
وى گفت: حتى اگر در مسابقات قهرمانى آسيا به مدال طال برسيم، نمى توانيم 
فاصله زياد تا صدر جدول رنكينگ را جبران كنيم. چرا كه نفرات برتر كسب 

سهميه نكرده و فقط امتياز آنها با ضريب 6 در جدول محاسبه مى شود. 
در كرواسى نفرات اول و دوم وزن 68- كيلوگرم به صورت مستقيم 

كسب سهميه مى كنند و در دو وزن 61- و 68+ كيلوگرم 
فقط نفراتى كه به نشان طال برسند جواز سفر به 

آرژانتين را دريافت مى كنند.
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دانيال صدقى: رئال مادريد و 
پارى سن ژرمن دو مدعى اصلى 
قهرمانى اين دوره از رقابت هاى 
چمپيونزليــگ در مرحلــه يك 
هشــتم نهايى اين مســابقات 
رودرروى هــم قرارگرفته و يكى 
از آنها محكوم به وداع زودهنگام 
با اين رقابت ها خواهد بود. رئال با 
پيشــينه تاريخى پرافتخار خود 
كه اولين تيمى بوده كه درسال 
1956 قهرمــان چمپيونزليگ 
شده ، در برابر يكى از باشگاههاى 
مدرن فوتبال امــروزى قرارمى 

گيرد كه آخرين عناوين قهرمانى بين المللى آنها به جام 
جامداران ســال 1996 و جام بى اهميت اينترتوتو در 
سال 2001 كه هيچ يك از اين تورنمنت ها  ديگر وجود 

خارجى ندارند، برمى گردد. 
با اين حــال آخرين رويارويى هــاى دو تيم در مرحله 
گروهى فصــل 2016- 2015 ، با تســاوى بدون گل 
درپارك دو پرنس و پيروزى 1-0 در ســانتياگوبرنابئو 
براى رئال مادريد به اتمام رســيده كه حاكى از توانايى 
قابل توجه پاريسى ها در تحت فشــار گذاشتن رئالى 
داشت كه چند ماه بعد يازدهمين عنوان قهرمانى را هم 

دراين رقابتها كسب كرد. 
پى اس جى از آخرين تقابل اين دو تيم رشد محسوسى 
داشته و با اينكه نتوانســته از مرحله يك چهارم نهايى 
چمپيونزليگ فراتر رود، اما تحــوالت بزرگ و مهمى 
دراين تيم رخ داده اند. مالك قطرى اين باشگاه با بيش 
از 400 ميليون يورو ســرمايه گذارى، نيمار و امباپه را 
به پايتخت آورده است. حاال پى اس جى با اختالف 12 
امتيازى با موناكو تيم دوم جدول ليگ 1 و قهرمان سال 
گذشته، صدرنشين مطلق اين رقابتهاست. در فرانسه، 
پارى ســن ژرمن در پانزده بازى اخير خود به 13 برد 

دست يافته و تصاحب هفتمين عنوان 
قهرمانى ليگ اين تيم، امرى نســبتا 
حتمى درپايان اين فصل خواهد بود. 

درحاليكه رئال شرايطى كامال متفاوت 
را در الليگا سپرى مى كند. تيم چهارم 
جدول ليگ باشــگاهى اسپانيا با 17 
امتياز اختالف نســبت به بارسلوناى 
صدرنشــين، هيچ اميدى براى تكرار 

قهرمانى سال گذشته ندارد. 
*نبرد نيمار و رونالدو

اما نبرد رئال و پــى اس جى بيش از 
هرچيزى در دوئل كريستيانو رونالدو 
و نيمار خالصه خواهد شــد. اين دو 
آخرين بار چهارده ماه پيش در ال كالسيكوى 3 دسامبر 
سال 2016 در برابر هم قرار گرفته بودند. ستاره هايى 
كه هر دوى آنها روز 5 فوريه متولد شده اند، تفاوت هاى 
زيادى با هم دارند؛ از پســت و منطقــه بازى در زمين 
گرفته تا تعداد گلهاى به ثمر رســانده و رفتارشان در 
خارج از زمين. اتفاقى نيست كه شــايعات از احتمال 
جابجايى آنها درپايان فصل بين دو تيم خبرمى دهند. 
اگرچه انتقال نيمار ازپى اس جى به رئال در فاصله 12 
ماه بعد از جدايى او از بارســا، عجيب و دور از ذهن به 

نظر مى رسد. 

 بازى بزرگ مرحله يك هشتم نهايى چمپيونزليگ

رئال، پى اس جى؛ دوئل تجربه و مدرنيته 

ايده فوق العاده باشگاه باواريايى 

سوئيت اختصاصى
 در آليانتس آرنا 

امين غالم نژاد: باشــگاه بايرن مونيخ و هتل هــاى زنجيره اى ماريوت 
قراردادى منحصربه فرد براى فصــل 2020- 2019 منعقد كرده اند كه 
به موجب آن، امكان تماشــاى بازى هاى ليگ و اروپايى بايرن مونيخ در 
ورزشگاه آليانتس آرنا در يك سوئيت لوكس و مجلل درهمين استاديوم 
محقق خواهد شــد. اين ســرويس وى آى پى درحقيقت امكان اقامت 
در كورت يارد هتل هاى زنجيره اى ماريوت را بــا چندين اتاق لوكس و 
مجلل داخل ورزشگاه خانگى بايرن مونيخ فراهم مى آورد. اين سوئيت ها 
به شكلى ســاخته خواهند شــد كه بهترين نماى ممكن از زمين چمن 
آليانتس آرنا را دراختيار مشتريانى كه در عين حال خود را داخل هتل هم 
احساس مى كنند، بدهند. از اين طريق باشگاه بايرن تجربه اى منحصربه 
فرد و باورنكردنى همراه با يك منوى غذاى استثنايى و انواع نوشيدنى ها 

دراختيار هواداران و عالقمندان به اين تيم خواهد گذاشت. 
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کوتاه و خواندنی

مهر: مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد انتشار شایعه استعفای خود  را در 
میانه برپایی جشنواره تجســمی فجر کاری نادرست دانست. مجید مالنوروزی 
گفت: من استعفایی نداده ام اما حق هر مدیری است که در مجموعه خود تغییرات 
بدهد. من هم چهار ســال در اداره کل هنرهای تجســمی وزارت ارشاد بودم و 
تغییرات به ادامه مسیر این اداره کمک می کند، خودم هم خیلی مایل به ماندن 
نیستم اما استعفا هم نداده ام. فکر می  کنم باید شخص و گروه دیگری با ایده ها و 

نگاه جدیدتری بیاید. با این حال من استعفای خود را اعالم نکرده ام.

استعفانکردهام

باشگاه خبرنگاران جوان: سیدجمال ســاداتیان تهیه کننده سینما درباره 
برگزاری جشنواره ای مستقل برای فیلم اولی ها گفت: به نظرم اتفاق خوبی است، 
چون فیلم اولی ها ذوق و شوق ساخت اولین فیلم بلند سینمایی خود را دارند و 
به همان نسبت شوق و ذوق دیده شدن دارند. پس اگر جشنواره ای با چارچوب 
استاندارد و به درستی برگزار شود، بهترین مکان برای مانور و دیده شدن آن ها 
خواهد بود وقتی که قرار است فیلم اولی ها در سینمای ما با پیشکسوت ها رقابت 

کنند، عقب خواهند افتاد و اذیت می شوند.

فیلماولیهادررقابتباپیشکسوتانعقبمیمانند

ایسنا: عباس  جهانگیریان نویســنده ادبیات کودک و نوجوان گفت: زمانی که 
بچه هایمان دانش آموز بودند، کتاب های بسیار بدی به دست شان دادیم و آن ها را 

از آثار ایرانی زده کردیم. 
وی افــزود: برخــی از آثار ایرانی قابلیت رقابت با آثار خارجــی را دارد. ما به هر 
نویسنده غیرایرانی که  می گوییم در کشورمان حدود  ۵۰۰ نویسنده کودکان و 
نوجوانان داریم برایش حیرت انگیز است.  این کشور باید یک جریان ادبی فعال، 

نه در سطح ایران بلکه در سطح بین المللی داشته باشد.

حیرتخارجیهاازتعدادنویسندگانکودکونوجوان

اولین حضور خارجی برای بهترین فیلم جشنواره 

»تنگهابوقریب«تصویریواقعیازجنگاست

میزان: بهرام توکلی کارگردان برنده ســیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم فجر برای فیلم 
ســینمایی »تنگه ابوقریب« گفت: اینکه چه کارهایی را می توان برای سینمای دفاع مقدس انجام داد تا 
مخاطب دوباره با این سینما ارتباط برقرار کند از عهده من خارج است و باید مسؤوالن فرهنگی برنامه ریزی 
مدون و درستی را برای ارتقای سینمای دفاع مقدس انجام دهند. وی افزود: در همه جای دنیا به مسائل کشور خود به 
شدت اهمیت می دهند و حداقل سالی دو فیلم درباره تاریخچه کشور خود و همچنین اتفاقات مهم آن کشور می سازند. 
ما طوالنی ترین جنگ این دوران را به مدت هشت سال تجربه کرده ایم و باید این سینما در برنامه ریزی کالن فرهنگی مورد 
ارزیابی درست قرار گیرد. وی اضافه کرد: برای من از روز اول »تنگه ابوقریب« تالش برای واقعی نشان دادن جنگ بود. به 
نحوی که تماشاچی را وسط میدان جنگ قرار دهیم و می خواستیم براساس مستندات و شنیده ها تماشاچی را با مفهوم 
واقعی جنگ و لحظات آن دوران آشنا کنیم. توکلی با اشاره به عالقه خود به سینمای دفاع مقدس خاطرنشان کرد:به هیچ 
عنوان پرچمدار سینمای دفاع مقدس نیستم و چنین ادعایی هم ندارم. پرچمداران سینمای دفاع مقدس اشخاص دیگری 
هستند. توکلی تأکید کرد: به عنوان تازه وارد در عرصه سینمای دفاع مقدس امیدوارم اتفاقات خوبی در این گونه از سینما 
بیفتد. امیدوارم دوباره اتفاقی مانند ساخت »تنگه ابوقریب« برایم بیفتد و تجربه کارگردانی فیلمی با موضوع دفاع مقدس 
را داشته باشم. در همین حال اعالم شد فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« در نخستین حضور بین المللی خود در بازار فیلم 
جشــنواره برلین به روی پرده می رود. این فیلم با نام بین المللی »the Lost strait« به تهیه کنندگی ســعید ملکان و 
کارگردانی بهرام توکلی در اولین نمایش خارجی خود در روز جمعه 16 فوریه )27 بهمن( ساعت 18:۵۰ به وقت برلین در 

بازار فیلم جشنواره برلین به نمایش درخواهد آمد.

پرده نقره ای

خوانش

ایجاز شعرآفرین نیست
خوانش شعری از میثم فلک ناز

 حمیدرضا شكارسري 
»همیشه فکر می کردم/ برای ُمردن باید پیر شد«*

ایجاز بیان مطلب با کم ترین تعداد کلمات و جمالت در کوتاه ترین متن 
اســت. برخالف آنچه در نظر اول به نظر می رســد ایجاز نه تنها موجب 
سرعت انتقال مفهوم شاعرانه نمی شود بلکه به مثابه تمهیدی فرمالیستی، 
مدت زمــان رویارویی مخاطب را با اثر هنری افزایش می دهد چرا که با 
حذف همراه است و مخاطب را به کشف حذفیات فرامی خواند و او را در 
لذت بازآفرینی متن شــریک می کنــد. گاه ایجاز تنها با حذف کلمات و 
جمالت حشو به دست می آید اما گاه ایجاز در حذف های معنایی و درهم 
رفتگی های روایی یا حتی تلخیص حاصل می شود که شکل پیشرفته تری 
محسوب می شود. مهم ترین نکته اما درمورد ایجاز چه در شکل ساده و 
چه در شکل به اصطالح پیشرفته اش این است که ایجاز شعرآفرین نیست. 
ایجاز که به سپیدنویســی منجر می شود نمی تواند از یک داستان، شعر 
استخراج کند. متن مادر، خود شعر است و با تعبیه سپیدنویسی به فرم 
می رسد و برای قدرت معنایابی و تأویل مخاطب وزنی درفرآیند تولید و 
خوانش شعر قائل می شود. »میثم فلک ناز« ظاهراً از ایجاز و سپیدنویسی 
انتظار شعرآفرینی دارد.تکمیل روایت و سیاه کردن سپیدی ها به جمالت 
قصار قابل انتظار و ساده ای می رسد که ادبیانه اند اما به شعریت نرسیده اند.

»همیشه فکر می کردم برای مردن باید پیر بود اما امروزه جوان ها بیشتر 
از پیران می میرند«

این متن با هیچ حذف و ایجازی شعر نخواهد شد. »همیشه فکر می کردم 
برای مردن باید پیر بود ولی من در جوانی مرده ام«

این یکی شاعرانه تر بود اما نتوانسته از کلیشه های رایج در زبان خودکار 
فاصله بگیرد. اثر »فلک ناز« ما را با انتخاب های بی شماری برای تکمیل 
نانوشته های خود مواجه سازد. این قابلیت می تواند به تولید معنا و تکثیر 
معنا بینجامد اما ساختار معنایی آن به گونه ای است که این معانی همگی 
به نثرهایی تازه و تازه تر می رسند و از لب مرزهای شعر جلوتر نمی روند.

*عکسی از هیچ/ میثم فلک ناز/ چشمه/ 1396/ صفحه 24.

مسعود آب پرور کارگردان و بازیگر:
نخواستم از رفاقت با کارگردان سوءاستفاده کنم

فرهنــگ و هنر:  مســعود آب پرور 
کارگردانــی اســت که بعد از ســال ها 
تجربه کارگردانی، چندی پیش بار دیگر 
بازیگــری را در قالب نقشــی خاص در 

سریال » ستارخان« تجربه کرد.
او در خصوص حضورش در کسوت بازیگر 
در این سریال توضیح داد: من سی سال 

پیش زمانی که دانشــجو بودم، یک بار به عنوان بازیگر در برابر دوربین 
حاضر شدم و اتفاقاً برای آن نقش جایزه هم گرفتم، منظورم این است که 
در زمینه بازیگری، بی تجربه نیستم و سال ها هم هست که در این زمینه 
فعالیت دارم. این کارگردان درخصوص چگونگی حضور در این مجموعه 
تلویزیونی توضیح داد: مدت ها بود که دوســتان زیادی اصرار داشتند که 
دوباره در برابر دوربین حضور داشته باشم و بازی کنم ولی زمانی که برای 
حضور در ســریال تلویزیونی »ایراندخت« از من دعوت شد، محمدرضا 
ورزی کارگردان این اثر، به من گفت که مدت هاست که بر روی تو تمرکز 
داشته ام و نقش مناسبی هم برایت در نظر گرفته ام، پس باید حتماً در این 
سریال با ما همکاری داشته باشی و اینچنین بود که برای حضور در این 

مجموعه تلویزیونی مجاب شدم.
وی در توضیح نقشــش و پاسخ به این ســؤال که حضور مقابل دوربین 
به عنوان بازیگر آنهم بعد از ســال ها کارگردانی کار سختی نبود، افزود: 
من دراین کار یک شــخصیت فرانســوی را ایفا می کنم کــه مابه ازای 
بیرونی ندارد و زایده  ذهن نویسنده است البته این را هم می دانید که ما 
کارگردانان زیادی را داریم که در حوزه بازیگری فعال هستند. نمونه اش 
داریوش فرهنگ، مهدی فخیم زاده، مانی حقیقی، همایون اسعدیان، سعید 

ابراهیمی فر، محمد علی نجفی، پیمان معادی و...
وی ادامه داد: به هر شکل، من نمی دانم این دوستان چگونه با این چالش 
مواجه می شوند ولی خود من خیلی تالش نداشتم که در برابر دوربین به 
عنوان بازیگر حضور پیدا کنم  و ســعی کرده ام کار خودم را انجام دهم و 
اصالً هم  کار سختی برای من نبوده است و نخواسته ام احیاناً از رفاقتی هم 
که با کارگردان دارم سوءاستفاده کنم.به همین دلیل همه سعی من در 
این مجموعه تلویزیونی این بوده است که جلوی دوربین، فقط یک بازیگر 
باشــم و پا را از این حیطه بیرون نگذارم. این کارگردان با اشاره به اینکه 
نقشش در این سریال یک نقش فانتزی است، درباره سختی های ارائه یک 
نقش فانتزی توضیح داد: من در این مجموعه تلویزیونی حضور داشــتم 
تا یک شــخصیت را خلق کنم وهمین برایم جذاب بود ولی به هر شکل 
وقتی شما قراراست یک نقش فانتزی را که ما به ازای بیرونی هم ندارد، 
بازی کنید؛ ساخت و ساز آن نقش کامالً دست شماست و به همین دلیل 
خیلی واقع نمایی نیاز ندارد و این مسئله، از جنبه ای سخت و از جهتی هم 
خیلی آسان است. دراین گونه آثار تاریخی فقط کافی است همه حواست 
به مجموعه و البته بازی بقیه باشد. این نقش برای من تجربه لذت بخشی 

بود چون در آن مدت از همه دغدغه های کارگردانی به دور بودم.

اعتراض وزارت علوم به تصمیم کمیسیون تلفیق
ایسنا: منصور غالمی وزیر علوم در حاشیه چهارمین کنگره مهارت آموزی،  
اشــتغال و فناوری دانشــگاه علمی کاربردی گفت: ما کامالً به تصمیم 
کمیســیون تلفیق مجلس در خصوص حقوق اساتید و همچنین سقف 
بازنشستگی آن ها اعتراض کردیم ولی منظور رئیس جمهور در نشست 
خبری این بود که این اعتراض در جلسه هیئت دولت مطرح نشده است 
و در این جلسه در خصوص تصمیم کمیسیون بحث نکردیم. وی در ادامه 
تصریح کرد: ما اعتراض خود را به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس شورای اسالمی در خصوص سقف افزایش حقوق اساتید و وضعیت 
بازنشستگی آن ها در جلسه سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح نمودیم 
که البته این کمیسیون نیز تغییراتی را در تصمیم خود ایجاد کرده است.
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بهاردوســت   فرهنگ و هنر تكتم  و هنــر/  فرهنگ   
سینمای مستند قسمت مهمی  از بدنه سینمای 
ایران است.چند ســالی است که این سینما روز 
به روز جریان ساز تر می شود و مخاطب سینمای 
ایران تازه متوجه شده است، می تواند در سینما، 
فیلم مستند ببیند و از آن لذت ببرد. این شانس 
سال ها بود که از مخاطب سینمای ایران گرفته 
شده بود. از ســوی دیگر هرگاه بحث سینمای 
اجتماعی و مســتند به میــان می آید موضوع 
سیاه نمایی در این ژانر برجسته می شود. گروهی 
می گویند سینمایی که نگاه نقادانه به مسائل روز 
جامعه ندارد و به همه چیز پاســتوریزه و سفید 
نگاه می کند، دیگر سینما نیست و بیشتر شبیه 

تلویزیون است. 
استدالل این گروه این است که اگر سینما نتواند 
بخشــی از واقعیت های جامعــه را بیان کند، به 
رسالت خود عمل نکرده است و کارکردی شبیه 

تلویزیون پیدا کرده است.
امــا در برابر گروهی می گویند کــه اگرچه نگاه 
تیزبین یک هنرمند و رسانه سینما یک ظرفیت 
بزرگ برای هوشیار کردن مردم و مسئوالن است 
اما ســیاه نمایی با نگرانی و واقع نمایی حاصل از 
آن متفاوت است. اثر سیاه نما، حاصل دیدگاهی 
نومید و رخوت زده است که به هیچ تالشی برای 
بهتر کردن اوضاع و ســر و سامان دادن به امور، 

ایمان ندارد.
 انعکاس یک ســویه   مشــکالت و کاستی  های 
کشور و بزرگنمایی آن ها به نحوی که گویی هیچ 
گشایشــی هرگز در امور کشور اتفاق نمی افتد و 
کم   ترین امیدی به بهبود اوضاع نیست؛ نکته بارز و 

اصلی این فیلم هاست. 
این نگاه تلخ و بــی اعتقاد چگونه می تواند برای 
مشکالت جامعه نسخه پیچیده و مردم را هوشیار 
کند؟ فیلم واقع نما اثری است که گفتاری صادقانه 
و نگاهی نگران امــا امیدوارانه در پس آن جاری 
باشد، در غیر این صورت طرح صورت مسئله آن 
هم بــا بزرگنمایی تنها باعث ایجاد یأس و ترس 
در جامعه خواهد شد که فرسنگ ها با شعار تعهد 

اجتماعی فاصله دارد.

 نشان دادن درد جامعه سیاه نمایی نیست
علیرضا دهقان مستند ساز 
جوان کشـــورمان درباره 
تعریف خود ســـیاه نمایی 
در برخــی از مســتند ها 
تعبیــر  دادن  می گویــد: 

»ســیاه نما« به برخی فیلم ها که شــاید نگاهی 
تلخ نسبت به واقعیت جامعه دارد تعبیر و زائیده 
ذهن خود ما بوده اســت و بیشــتر یک عنوان 
سلیقه ای است وگرنه سیاه نمایی جزیی از ساختار 
فیلمسازی و حتی محتوایی محسوب نمی شود اما 

حاال چرا برخی از آثار ما سیاه نمایی دارد؟
وی می گوید:رسالت ســینمای مستند، بازتاب 
درست واقعیاتی است که در جامعه رخ می دهد 
حاال این واقعیت در هر حوزه ای می تواند باشــد. 
کار مستندســاز هم بازتاب و در نهایت تفســیر 
خالقانه اتفاقی است که رخ می دهد. فیلمساز با 
ســاخت فیلمش برآیند نگاهش را از موضوع به 
تصویر می کشــد. وی با بیان اینکه من فیلمساز 
دارم با فیلمم مشــکلی را مطرح می کنم، اضافه 

می کند: ولــی راه حل و درمان کار که دســت 
فیلمساز نیست؛ دست مســئوالن جامعه است 
و فیلمساز هشدار دهنده اســت، درمان کننده 
نیست ولی به نظرمن اینکه به برخی فیلم هایی 
که در این چند سال، عنوان سیاه نمایی داده شده 
است؛ به خاطراتفاقاتی است که در اطراف ماافتاده 
اســت. ما که نمی توانیم به مســائل اجتماعی، 
محیط زیست و...بی اعتنا باشیم. این ها شاید در 
نظر اول تلخ باشــد ولی هر چه هست، واقعیت 
است. فیلمساز اگر بخواهد برای آن دردها چاره ای 

پیدا کند، دیگر سیاه نمایی نکرده است و برآیند 
تصویری از یک واقعیت را نشــان داده است که 
در جامعه وجود دارد و به وفور هم دیده می شود. 
باید بــرای کمرنگ تر این معضالت تالش کنیم. 
ممکن است نشان دادن این  معضالت تلخ باشد 
ولی اگر ایجاد انگیزه جهت رفع آن بکند، کمک 

کننده است.
ایــن فیلمســاز بر اهمیــت نگاه رو بــه جلوی 
مستندسازان تأکید می کند و می گوید: مستندی 
که معضلی را نشان می دهد و در کنارش راه حلی 

را ارائه می دهد، می تواند امیدوارکننده باشد.
وی با بیــان اینکه باید از تمــام جوانب به این 
مســائل نگاه شود، می گوید: اگر تصمیم بگیریم 
به فیلم های منتقد اجتماعی توجه نکنیم، چیزی 
را تغییر نمی دهد.این مســتند ها همگی از دل 
معضالت اجتماعی که در اطرافمان هست، شکل 
می گیرند و به هرحال در اغلب اوقات فیلمساز از 
شرایطی که در آن معضل یا نقدی هست، اثری 
را می ســازد. دهقان درپایــان می گوید: در همه 
دنیا فیلم هایی هســتند که نقدهای مستقیمی 

 به سیستم یا شــرایط اجتماعی دارند و توسط 
مردم و مسئوالن دیده می شوند. بخشی از آن ها 
جنبه مستند و انتقادی و بخشی داستانی و جنبه 
سرگرمی  دارد و این بخشی از سینما است و نباید 
از هر فیلمی به دلیل نقد اجتماعی ســیاه نمایی 

تعبیر شود.

 باید جنبه های امیــدوار کننده را هم 
نشان داد

در همیـن رابطـه رضــــا 
فرهمنــد مستنــــدساز 
دیگری اســت که با دادن 
عنوان سیاه نمایی به برخی 
مســتند ها مخالف است و 

معتقد است مسیری که فرهنگ و اساساً سینمای 
مستند در کشور ما طی می کند به سازمان های 

متولی مثل وزارت ارشاد وابسته است.
فرهمند اضافه می کند: همه این فیلم های مستند 
حتی آن هایی که فیلم سیاه نما نامیده می شوند، 
زاییده حال من فیلمســاز اســت. چون شرایط 
روحی یک فیلمساز تحت تأثیر شرایط اجتماعی 
جامعه است و کامالً می توانید از روی نیمرخی که 
در فیلم ها وجود دارد به وضعیت اجتماعی جامعه 
آن جامعه برسید.  حاال اگر حال فیلم های مستند 
مــا از بابت موضوعات و نگاهــش امیدوارکننده 
نیست شاید یک دلیلش این باشد جامعه ما در 
شــرایط نرمالی وجود ندارد.ما این روزها کمتر 
آدم های خوشحال را در دور و اطرافمان می بینیم.

وی با تأکیــد بر اینکه تلخ بودن لزوماً به معنای 
سیاه دیدن نیست، اضافه می کند: فیلم مستند 
آن هم از نوع اجتماعی اش نشــان دادن واقعیت 
است. باید بپذیریم در موارد زیادی این واقعیات 
معموالً تلخ هستند. نشان ندادن آن واقعیات، به 
معنی نبودن آن ها در جامعه نیست ولی می شود 
در کنار نشــان دادن واقعیت، حتی واقعیت تلخ، 
جنبه های امیدوارکننده و زیبایی های مسئله را 
هم نشان داد. مستند امیدوارکننده تعریفش را به 
همراه خود دارد و مستندی است که در مخاطب 

ایجاد امید و اعتماد به نفس می کند.

بازی »مدا« توسط بازی سازان کشورمان ساخته شد

یکبازیایرانیبرایدختران

پیشنهاد امروز

فرهنــگ و هنــر: بازی های 
ســبک Dress up و مجموعه 
بازی های حوزه مد و پوشــاک در 
میــان محبوب ترین بازی هایی قــرار دارند که 
کودکان و نوجوانان را در همه کشــورها درگیر 
خود می کنند. اخیرا در ایران هم شاهد معرفی 
بازی هایــی در این حوزه بودیــم که از عناصر 
بومی در آن ها اســتفاده شده است. یکی از این 
بازی ها، بازی »مدا« است که توسط استودیوی 
بازی ســازی »رز« به مدیریــت فاطمه خدایی 
تولید شده است. خدایی معتقد است: مدا یک 
بازی با محتوای ایرانی اسالمی  است که می تواند 

جایگزین بازی های خارجی این سبک شود.
وی با بیان اینکه در بازی »مدا« کاربر می تواند 
مدل، رنگ و نوع پوشش کاراکترها و همچنین 
چیدمان اتاق آن هــا را انتخاب کند، می گوید: 
خأل وجود بازی های ایرانی این ســبک و وجود 
بازی های خارجی بســیار زیاد در بازار، ایران از 
این ســبک بازی محبوب دختــران که تقریباً 
تمامی آن ها با فرهنگ ایرانــی مغایرت دارند، 

سبب شده است تا این بازی را تولید کنیم.

تولیــد کننده این بــازی ادامــه می دهد: من 
 از نزدیــک تأثیــر بازی های خارجی ســبک

dress up را روی کودکان و خصوصاً دختران 
حس کردم و به فکر چاره افتادم. مســلماً اگر 
بخواهیــم کودکانمــان به ســمت بازی های 
آسیب رســان نروند باید بازی هایی با محتوای 
مناسب را در اختیارشان قرار دهیم تا جایگزین 
در اختیار داشــته باشــند. بــه همین دلیل 
تصمیم گرفتیم بازی هایی بــا محتوای ایرانی 

اسالمی تولید کنیم.
او می افزایــد: در حال حاضر روی دو ســبک 
مدیریتــی و dress up کار می کنیــم و قرار 
اســت در هریک از ایــن دو ژانر مجموعه ای از 
محصوالت را به مخاطــب عرضه کنیم. بازی 
 »مــدا« اولین بــازی از مجموعــه بازی های 
dress up  تولیدشــده در اســتودیو رز است 
و بــه زودی در اســفندماه، بازی بعــدی با نام 
»ریحانه« منتشــر می شــود و این روند ادامه 

خواهد داشت.
خدایی از آماده ســازی این بازی برای انتشــار 
بین المللــی به زبان های عربی و انگلیســی تا 

یکی دو ماه آینده خبر می دهد و با بیان اینکه 
دختران مخاطــب اصلی این بازی هســتند، 
خاطرنشــان می کند: دختران ۵ تا 1۵ ســال، 
گرچه می توان گفت که 2۰ درصد از مخاطبان 
ما پسران نیز هســتند. تولیدکننده »مدا« در 
پاسخ به نوع استقبال مخاطبان از این اثر یادآور 
می شود: بازخوردها بسیار خوب بود. حدود 4۰۰ 
هزار نفر تاکنون بازی را دانلود کرده اند و امتیاز 
بازی در فروشگاه های اپلیکیشن، امتیاز باالیی 
اســت. دختران و حتــی خانواده های آن ها در 
بخش نظرات، بســیار از بازی رضایت داشتند 
و این رضایت را هــم از محتوای بازی و هم از 
کیفیت بسیار خوب بازی در مقایسه با بازی های 

مشابه ابراز کرده اند.
او می گوید: برای جذب مخاطب ابتدا باید بازی 
در معرض توجه مخاطب قرار گیرد، متاسفانه 
حمایت تبلیغاتی چندانی نداشــتیم اما با این 
وجود به مخاطبان بسیاری دست پیدا کردیم 
که امیدوارم بــا معرفی بازی در شــبکه های 
اجتماعی و رســانه ها، این آمــار افزایش یابد. 
توقــع داریم نهادهای فرهنگی در معرفی بازی 

مدا بــه مخاطب، ما را یاری کنند. تولیدکننده 
بازی مدا در پایان اضافه می کند: با بازخوردهایی 
که از گیمرها گرفته ایم متوجه شدیم که به چه 
قسمت هایی از بازی توجه بیشتری دارند، لذا از 
نظر طراحی بازی و محتوا، در بازی های بعدی 
این موارد را لحاظ خواهیم کرد و مسلماً از نظر 
فنی نیز دائماً در حال ارتقای بازی هســتیم و 
بخش تحقیق و توســعه به طور مــداوم کار را 
به پیش می برد. بازی »ُمدا« که پیشنهاد امروز 
ما به دوســتداران بازی بخصوص خانم هاست، 
در ســبک پوششی طراحی شــده که یکی از 
پرطرفدارترین ســبک های بازی های دخترانه 

است و با درون مایه ایرانی و اسالمی منتشر شده 
اســت. در این بازی، مخاطب می تواند صورت، 
لبــاس و دکور را به دلخواه خود انتخاب کند و 
ترکیب های زیبایی از آن ها را با رنگ های متنوع 
ایجاد کند و نیز می تواند از ســلیقه و هنر خود 
عکس گرفته و آن را در شبکه های اجتماعی به 
اشتراک بگذارد. در مقایسه با بازی های مشابه 
این ســبک که همگی غیرایرانی هستند، این 
بازی از نظر کیفیت و رعایت اصول بازی سازی، 
کامالً استاندارد است و می تواند جایگزین خوبی 
برای »باربی« و دیگر بازی های خارجی آرایشی 

باشد که در تضاد با فرهنگ ما هستند.

پرده شیشه ای

خبر

سینمایی که انگیزه می دهد، سینمایی که نا امید می کند

مستند در برزخ سیاه نمایی یا واقعیت نمایی

آنچه می خوانید

نشــان ندادن واقعیات، به معنی 
نبــودن آن ها در جامعه نیســت 
ولی می شود در کنار نشان دادن 
واقعیت،  جنبه های امیدوارکننده 
و زیبایی های مسئله را هم نشان 

داد
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