
شنبه 26 بهمن 1396
پنج

28 جمادى االول 1439 

15 فوريه 2018  سال سى و يكم  

شماره 8623 

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine.

ir 

بى توجهى اتحاديه جهانى كشتى به انصراف ايران

همگروهى ايران با آمريكا در جام جهانى كشتى آزاد
شاهين طبع

11 سرمربى تيم ملى بسكتبال شد 11

خط خبر 

30كشته در واژگونى خودروى 
پناهجويان 

ركنا: رسانه هاى خبرى از وقوع تصادف كاميون حامل 
پناهجويــان خبر مى دهند كه در پــى آن بيش از 30 
نفر كشته شدند. روز چهارشــنبه بار ديگر ده ها تن از 
پناهجويان در ليبى كشته شــدند.آنگونه كه گزارش 
شده يك كاميون حامل پناه جويان در شهر بنى  وليد در 
جنوب غرب ليبى تصادف كرده است.بر اثر اين تصادف 

دست كم 30 نفر از پناهجويان كشته شده اند.

مرگ 22 دانش آموز نيجريه اى 
در تصادف اتوبوس 

خط قرمز:22 دانش آموز دبيرستانى و همچنين راننده 
يك اتوبوس حامل دانش آموزان در تصادف جاده اى در 

شمال نيجريه كشته شدند. 
يك  مأمور امنيت جاده اى نيجريه از كشته شدن 22 
دانش آموز دبيرستانى و همچنين راننده يك اتوبوس 
حامل دانش آموزان و همچنين زخمى شدن سه دانش 
آموز در تصادف جاده اى در شمال نيجريه خبر داد. اين 
تصادف در 50 كيلومترى كانو روى داده اســت.كبيرو 
دورا، از دستگاه امنيت جاده اى محلى در شمال نيجريه 
اعالم كرد دانش آموزان از دبيرستانى در بوشى به شهر 
كانو در منتهى اليه شمال كشــور براى گردش علمى 
عزيمت مى كردند كه راننده در حالى كه مى خواست 
از افتادن در حفره اى در جاده اجتنــاب كند، كنترل 

اتوبوس را از دست داد.

تيراندازى در آمريكا با 4 كشته و 
زخمى 

 ركنا: پليــس آمريكا گزارش داد كــه در پى دو مورد 
تيراندازى در ايالــت «يوتا» يك نفر كشــته و 3 نفر 
ديگر زخمى شــدند.  پليس يوتا با انتشار بيانيه اى در 
صفحه توييتر خود اعالم كرد: اين تيراندازى در منطقه 
مسكونى «وست َولِى سيتى» رخ داده و تحقيقات براى 
شناسايى و دســتگيرى عامل حادثه آغاز شده است.
بر اســاس بيانيه پليس اين تيراندازى ساعت 4 بعد از 
ظهر روز سه شنبه به وقت محلى روى داده اما تاكنون 
هويت عامل آن مشخص نشده است.در همين حال بر 
اساس گزارش پليس در يك تيراندازى ديگر در منطقه 
«ساوث ســالت ليك» يك نفر زخمى و به بيمارستان 

منتقل شده است.

كودك  آمريكايى يخ زد 
خط قرمز: دختر 2 ســاله بازيگوش كه در غفلت پدر 
خواب آلودش از خانه بيرون رفته بود از ســرما يخ زد. 
به گزارش پليس ايالت «اوهايو»، مادر «وينتر پاركر» 
2 ســاله براى كار از خانه خارج شــده و فرزندش را به 
همسرش سپرده بود اما از آنجا كه پدر اين كودك نيز 
به دليل كار در شيفت شب خسته و خواب آلود بود به 
خواب سنگينى رفته بود و دخترش در غفلت او از خانه 

بيرون رفته و جان خود را از دست داده است.

گل فروشان مجازى دستگير شدند
خط قرمز: رئيس پليس مبارزه با مواد مخــدر پايتخت از انهدام دو باند توزيع 
مواد مخدر و روان گردان در فضاى مجازى خبر داد.سرهنگ محمد بخشنده، 
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت با اعالم خبر فوق اظهار داشــت:  با 
انجام رصد شبانه روزى و پيگيرى هاى صورت گرفته مشخص شد اعضاى 2 باند 
حرفه اى اقدام به تبليغ و فروش مواد مخدر و روان گردان در يكى از شبكه هاى 

اجتماعى مى كنند.
اين مقام انتظامى افزود: به دنبال اين موضــوع كاركنان دايره مبارزه با جرائم 
ســايبرى (فتا) پليس مبارزه با مواد مخدر فاتب، با اقدامات فنى و مهندســى 
اجتماعى موفق شــدند عناصر اصلى ايــن 2 باند را شناســايى كرده و ضمن 
هماهنگى با مقام قضايى در يك عمليات منسجم و هماهنگ 6 تن از متهمان 
اين پرونده را كه در نقاط مختلف شهر تهران حضور داشتند دستگير و مقادير 

معتنابهى مواد مخدر (گل) از آنان كشف كنند. 

دستگيرى قاتل فرارى لب كارون 
خط قرمز: فرمانده انتظامى استان خوزستان از دستگيرى قاتل فرارى در 

عمليات ضربتى پليس شهرستان كارون خبر داد.
حيدر عباس زاده در خصوص جزئيات پرونده قتل اظهار كرد: در پى كشف 
جسد مجهول الهويه با دستان بسته و نيمه سوخته در مورخ 17 بهمن 96 
در شهرستان كارون، ضمن فرمان تشكيل تيم هاى مجرب از كارآگاهان 
پليس آگاهى، دستورات ويژه نيز ابالغ شــد. وى افزود: كارآگاهان پليس 
آگاهى شهرستان كارون با استفاده از روش هاى نوين كشف جرم و تحليل 
وقايع مرتبط با قتل پس از تالش هاى شبانه روزى پس از پنج روز موفق به 
شناسايى قاتل شدند.فرمانده انتظامى خوزســتان عنوان كرد: با اقدامات 
اطالعاتى و پليســى محل اختفاى قاتل فرارى و دو همدستش شناسايى 
و پس از هماهنگى با مرجع قضائى در يك عمليات ضربتى و منســجم در 
مخفيگاهشان دستگير شد.وى گفت: قاتل دستگيرشده در تحقيقات پليس 
ضمن اعتراف به قتل (ع - غ) فرزندش بوده، اعتراف كرد، قاتل انگيزه خود 

از قتل را اختالفات قبلى عنوان كرد.

راننده 16 ساله مرگ نوجوان 15 ساله را رقم زد
خط قرمز: فرمانده انتظامى شهرســتان نائين از واژگونى يك دســتگاه 
ســوارى پيكان و فوت نوجوانى 15 ساله و مجروح شــدن دو نوجوان 16 
ساله خبر داد.سرهنگ صادق كاظم زاد گفت: مأموران پليس راهنمايى و 
رانندگى شهرستان نائين از واژگونى يك دستگاه سوارى پيكان مطلع و به 
محل اعزام شدند و مشخص شــد در اين حادثه رانندگى، راننده 16 ساله 
يك سوارى پيكان به علت تخطى از سرعت مطمئنه كنترل را از دست داده 

و موجب واژگون شدن خودرو شده است.
وى ادامه داد: متأســفانه در اين سانحه سرنشين 15 ســاله خودرو فوت 
كرده، راننده و ديگر سرنشــين خودرو كه هر دو 16 ساله بودند به شدت 

مجروح شدند.

ورود تنباكوى جنسى به ايران 
ركنا:رئيس كانون درمانگران اعتياد كشور از ورود مخدر جديدى با عنوان 
تنباكوى جنسى خبر داد و گفت: اين نوع تنباكو آغشته به مخدر به صورت 
محدود و به شكل مسافرى از كشورهاى خارجى به كشور وارد شده است. 

هادى پناهى روز چهارشــنبه در اين باره اظهار كــرد: اين تنباكو ماده اى 
نوظهور است كه داراى تركيبات محرك و مخدر است و آسيب جديدى به 
سيستم هاى جنسى زنان و مردان وارد مى سازد.وى با تاكيد براينكه اين 
تنباكو تاثيرى مثبت بر تقويت قواى جنسى ندارد، اظهاركرد: مطالعات انجام 
شده حاكى از آن است كه مصرف اين تنباكو تاثيرى منفى جدى برسيستم 

بارورى زنان بر جاى مى گذارد و منجر به نابارورى قطعى در آنان مى شود.

خط بين الملل 

خط قرمز- ليال طاهرى: پرونده قتل دختر 
هشت ساله كه قربانى انتقامى كور شده بود با 
تبرئه تنها متهم پرونده پيچيده تر شد،  اولياي 
دم باز هم در دادگاه حاضر شده و اعالم كردند 
كه از متهم گذشــت نمي كنند و قصد دارند 
كه براي اثبات حق شان 50 نفر را براي قسم 
خوردن عليــه تنها متهم به قتل دخترشــان 

حاضر كنند.
ساعت هفت صبح نهم اسفند ماه سال 90، دو 
خواهر براى رفتن به مدرسه ، خانه را در يكى 
از روستاهاى ميگون در لواسانات ترك كردند. 
پس از رسيدن به ســر كوچه خواهر بزرگ تر 
وارد مغازه اى شــد تا براى فرشته هشت ساله 
خوراكى بخرد، اما وقتى بيــرون آمد اثرى از 

خواهرش نبود.
او به جست وجو در اطراف پرداخت اما اثرى از 
خواهرش نبود به همين خاطر به خانه بازگشت 

و موضوع را به پدر و مادرش اطالع داد.

در ادامه، جست وجوى اهالى در 
منطقه آغاز شد، اما هيچ ردى از 
فرشته به دست نيامد والدين اين 
دختر با مراجعه به پليس به طرح 
شكايت پرداختند. سرانجام عصر 
همان روز يكى از اهالى جســد 
ســوخته اى را در استخر يك باغ 
در آن منطقه پيدا كرد. با حضور 
مأموران در محل مشخص شد، 
جســد متعلق به دختر بچه اى 
است كه چند ســاعت از قتل او 
مى گذرد. طي انجام تحقيقات مردى با مراجعه 
به مأموران گفت: روز حادثه فرشته را سوار بر 
خودروى مردى به نام رسول ديدم. پس از اين 
ادعا رسول احضار و تحت بازجويى قرار گرفت 
اما منكر هرگونه جرمى شــد. پس از تكميل 
تحقيقات با توجه به داليلى كه عليه رســول 
مطرح شده بود، بازپرس براى او قرار مجرميت 
به اتهام قتل عمد صادر كرد و پرونده با صدور 
كيفرخواست به دادگاه كيفرى استان تهران 
فرستاده شد. صبح ديروز متهم در شعبه دهم 
دادگاه كيفرى و به رياست قاضى قربانزاده پاى 
ميز محاكمــه قرار گرفت. اوليــاى دم در اين 
جلســه براى قاتل دخترشان تقاضاى قصاص 
دارند اما با توجه به اينكه پرونده لوث تشخيص 
داده شــده بود آن ها بايد 50 نفر را براي قسم 
خوردن عليه متهم پيدا ميكردند اما نتوانستند 

و متهم آزاد شد.

خط قرمز: درحاليكه هنوز چند 
روز از سانحه واژگونى اتوبوس با 9 
كشته درمحور ديهوك به فردوس 
نميگذرد؛ اتوبوسى ديگر درمحور 
ياسوج واژگون شــده و سه كشته 
برجاى گذاشت. جالب اينكه پليس 
هم راحت ترين راه را انتخاب كرده 
و همانند مورد قبلى راننده را مقصر 
اعالم كرد تا خيال مسئوالن بابت 

پاسخگويى به مردم راحت باشد.
بنا بر گــزارش خبرنــگار ما، يك 
دستگاه اتوبوس صبح چهارشنبه 

در محور ياسوج به دره واژگون شد. شاهين فتحى، 
معاون عمليات ســازمان امداد و نجات جمعيت 
هالل احمــر در مورد اين حادثه گفت: ســاعت 
6:22 چهارشنبه يك دســتگاه اتوبوس از مسير 
خود منحرف و در دره واژگون شد.وى اضافه كرد: 
اين حادثه در كيلومتر 67 محور ياسوج-سميرم، 
دوراهى تنــگ رواق رخ داد. همچنين مجتبى 
خالدى سخنگوى سازمان اورژانس كشور اعالم 
كرد: اين حادثه تا كنون 10 مصدوم  داشته كه به 
مراكز درمانى منتقل شدند و متاسفانه 3 نفر جان 
خود را از دست دادند. دراين خصوص، سرهنگ 
نادر رحمانــى، رئيس مركز اطالعــات و كنترل 
ترافيك پليس راهور ناجا گفت: حوالى ســاعت 
6 بامداد در كيلومتر 35 محور ياسوج- اصفهان، 
يك اتوبوس واژگون شد كه در اين حادثه 3 تن 
كشته و 11 تن مجروح شدند.وى با اشاره به اين 
كه اتوبوس حامل 14 مســافر بود و از قشــم به 
سمت اصفهان مى رفت افزود: تخطى از سرعت 

مطمئنه علــت اين حادثه بوده اســت بنا براين 
گزارش، ساالنه 16 هزار نفر در تصادفات جاده اى 
جان خود را از دست مى دهند.اين درحالى است 
كه هيچ مقام مسئولى حاضر به پذيرش اشكاالت 
موجود دربكارگيرى رانندگان، ايمنى اتوبوسها 
و اشكاالت جاده هاى كشــور و نقاط حادثه خير 
نيست و با اعالم تخطى از ســرعت مطمئنه و يا 
خواب آلودگى رانندگان مسئله را فيصله ميدهند. 
درهمين حال، دادستان عمومى وانقالب مركز 
استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: پرونده قضايى 
براى حادثه ســقوط اتوبوس بــه دره در محور 

ياسوج- سميرم تشكيل شده است. 
كرمى با تاكيد بر رســيدگى ويژه و فوق العاده به 
حادثه ســقوط اتوبوس به دره در محور ياسوج - 
ســميرم افزود: از همان لحظه اوليه وقوع حادثه 
دستورات قضايى الزم صادر و اقدامات مقدماتى 
انجام شده است. منتظر نتايج كارشناسى براى 
بررســى ميزان قصور عوامــل مختلف درحادثه 

هستيم.

خط قرمز: خانواده مرد طالفروش كه سه سال قبل در جريان دستبرد 
مسلحانه به مغازه اش كشته شد، وقتى از دستگيرى قاتالن نااميد شدند با 
مراجعه به دادسراى جنايى درخواست ديه از بيت المال را مطرح كردند. 
عامالن اين جنايت به اتهام سرقت هاى سريالى از بانك هاى تهران و قتل 

مردى بيمار تحت تعقيب بودند. 
اوايل اســفند 94 پليس پايتخت از يك سرقت 
مسلحانه مرگبار از مغازه طالفروشى در محله  
ستارخان با خبر شــدند. مأموران با حضور در 
محل حادثه مشــاهده كردند مــرد طالفروش 
با شليك گلوله به قتل رســيده است . جسد او 
به پزشــكى قانونى منتقل و تحقيقات پليسى 
براى دستگيرى سارقان آغاز شد.در اين مرحله 
مأموران به تحقيق از پسر طالفروش پرداختند 
كه وى به افسر تحقيق گفت: من در مغازه بودم. 
پدرم پيش همسايه كنارى رفته بود. ناگهان دو 

مرد كه ماسك آلودگى هوا به صورت هايشان زده بودند و سالح كلتى به 
دست داشتند به شيشه مغازه زدند تا در را باز كنم. با ديدن آن ها وحشت 

كرده و در را باز نكردم.
وى افزود: سارقان با سالحى كه در دست داشتند شيشه را شكستند و وارد 
مغازه شدند. خواستم با به صدا درآوردن زنگ خطر، پليس را از سرقت با 
خبر كنم كه سارقان متوجه شدند و داخل مغازه تير هوايى شليك كردند. 
پدرم با شنيدن صداى گلوله به داخل مغازه آمد كه دزدان به سمت پدرم 

شليك كردند و دو مرد مسلح بيش از چهار كيلو طالى موجود در مغازه 
را برداشتند و داخل ساك ريختند. آن ها سوار موتورسيكلتى شدند و فرار 
كردند.تحقيقات پليسى در اين باره ادامه داشت تا اين كه مأموران متوجه 
شدند اين دو تبهكار فرارى در جريان سرقت هاى ديگرى نيز تحت تعقيب 
قرار دارند. بررسى جرايم دو متهم فرارى نشان داد آن ها اوايل اسفند 93 
مسلحانه و در حالى كه ماســك آلودگى هوا به 
چهره داشــته اند وارد بانكى در تهران شده و با 
گروگان گرفتن كاركنان بانك و تيراندازى، 20 

ميليون تومان پول دزديده و فرار كرده اند.
آن ها همچنين در ســال 94 بــه هفت بانك 
ديگر در محله هاى مختلف پايتخت دســتبرد 
مسلحانه زده اند. سارقان از 20 تا 70 ميليون 
تومان از اين بانك ها پول دزديده بودند. حتى 
اين دو تبهكار فرارى، با تعقيب مردى در غرب 
تهران كه با گرفتن هشــت ميليون تومان پول 
وام از بانك خارج شده بود، او را تعقيب كرده و بعد از سرقت پول هايش، 
وى را با شليك گلوله از پاى در آورده اند.مأموران به طور شبانه روزى 
درجست وجوى اين دو دزد حرفه اى مســلح بودند، اما موفق به يافتن 
آن ها نشدند.اين درحالى بود كه با گذشت سه سال از قتل طالفروش 
و سرقت مسلحانه از مغازه او، چون قاتالن شناسايى نشده اند، خانواده 
وى با حضور در دادســراى جنايى تهران درخواست ديه از بيت المال 

كردند.

باز هم راننده مقصر معرفى شدتنها متهم به قتل دختر 8 ساله آزاد شد
 3 كشته و 10 مصدوم درواژگونى اتوبوس

شوك اشكان 
ورزش: اشكان دژاگه كه در آخرين ساعات نقل و انتقاالت راهى ناتينگهام 
فارست در ليگ يك انگلستان شده بود، دچار مصدوميت شده است. سرمربى 
تيم ملى با اعالم اين خبر در صفحه رسمى فيس بوك خود اعالم كرده كه 
اشكان دژاگه كاپيتان تيم ملى دچار مصدوميت شده و به همين دليل تحت 
عمل جراحى قرار گرفته است. ســرمربى تيم ملى با انتشار متنى بى آنكه 
اشاره اى به مدت دورى اين بازيكن از ميادين داشته باشد، آورده است: بعد از 
مصدوميت و عمل جراحى اين بازيكن در انگلستان زمان حمايت از اشكان 
براى ريكاورى اســت. كاركنان تيم ملى از وضعيت اشــكان آگاه هستند و 
اميدواريم او بتواند در اسرع وقت به تيم ملى اضافه شود. ما براى او بهترين ها 
را آرزو مى كنيم. با توجه به نامشخص بودن ميزان مصدوميت و وضعيت عمل 
جراحى اين بازيكن نمى توان درباره آينده اظهارنظر كرد و مشخص نيست كه 
اين عمل جراحى باعث از دست دادن جام جهانى مى شود يا دژاگه مى تواند 
دومين جام جهانى خود را تجربه كند.  محمودرضا فاضلى مديربرنامه هاى 
اشكان دژاگه، درباره وضعيت اين بازيكن پس از عمل جراحى گفت: اشكان در 
تمرين تيمش آسيب ديد و به همين جهت يك عمل جراحى جزئى داشت كه 
اين عمل با موفقيت انجام شد. وى تاكيد كرد: پزشكان دوران نقاهت دژاگه 
را 8 هفته اعالم كردند و آسيب ديدگى وى به زودى مرتفع مى شود تا بتواند 
تمريناتش را از سر بگيرد.  گفتنى است دژاگه در حال حاضر در بيمارستانى 

در لندن بسترى است.

درحاليكه هنوز چند 

كشته درمحور ديهوك به فردوس 
نميگذرد؛ اتوبوسى ديگر درمحور 
ياسوج واژگون شــده و سه كشته 
برجاى گذاشت. جالب اينكه پليس 
هم راحت ترين راه را انتخاب كرده 
و همانند مورد قبلى راننده را مقصر 
اعالم كرد تا خيال مسئوالن بابت 

بنا بر گــزارش خبرنــگار ما، يك 

 پليس پايتخت از يك سرقت 
مسلحانه مرگبار از مغازه طالفروشى در محله  
ستارخان با خبر شــدند. مأموران با حضور در 
محل حادثه مشــاهده كردند مــرد طالفروش 
با شليك گلوله به قتل رســيده است . جسد او 
به پزشــكى قانونى منتقل و تحقيقات پليسى 
براى دستگيرى سارقان آغاز شد.در اين مرحله 
مأموران به تحقيق از پسر طالفروش پرداختند 
كه وى به افسر تحقيق گفت: من در مغازه بودم. 

فرار گانگسترهاى تهران بعد از قتل طالفروش و سرقت از7 بانك مردى زنش را كشت 
و به برق وصل كرد

خط قرمز: فرمانده انتظامى لردگان در چهارمحال و 
بختيارى از قتل زنى 40 ساله با روسرى و دستگيرى 
همســر مقتول به عنوان مظنون به قتــل خبر داد. 
سرهنگ خسرو نجفى افزود: درپى دريافت گزارشى 
مبنى بر مرگ زن 40 ســاله به علت برق گرفتگى، 
موضوع در دستور كار پليس آگاهى شهرستان قرار 
گرفــت. وى گفت: بــه دنبال ســرنخ هايى از وجود 
اختالفات خانوادگى و خراشيدگى و كبودى در ناحيه 
گردن مقتول، پليس به همسر وى كه با صحنه سازى 
قصد فريب پليس را داشت، مظنون و وى را دستگير 
كرد. سرهنگ نجفى افزود: متهم در بازجويى ها ابتدا 
منكر هرگونه نقشى در قتل همســرش شد، اما در 
مواجهه با داليل و مدارك ارائه شــده، لب به اعتراف 
گشــود و گفت: زمانى كه فرزندانم مدرسه بودند با 
توجه به اختالفات قبلى، با جــدال لفظى بين من و 
همسرم و از دســت دادن كنترل خود، همسرم را با 
اســتفاده از روســرى خفه كردم. فرمانده انتظامى 
لردگان اظهار كرد: قاتل با صحنه سازى رشته سيم 
برقى را به بــدن متوفى وصل و در تمــاس با پليس 
110 مرگ همسرش را به علت برق گرفتگى گزارش 

كرده بود.

كاپيتان تيم ملى ايران  قبل از جام جهانى مصدوم شد



لژیونر فوتبال ایران در گفت و گو با قدس

جهانبخش: عقالنی نیست تیم عوض کنم

 فوتبال  حمید رضا عرب   آمادگی فوق العاده علیرضا 
جهانبخش در ترکیب آلکمارهلند موجب ســرازیر شدن 
پیشــنهادهای  پی درپی به این بازیکن شــده است. سران 
باشگاه آلکمار نیز از این پیشــنهادهای پی درپی مطلعند 
و رایزنی هایی با چند تیم ایتالیایی برای انتقال جهانبخش 
انجام داده اند امــا علیرضا دوســت دارد تا جــام جهانی 

درآلکماربماند. تصمیمی که عاقالنه به نظرمی رسد.
*آینده تو وآلکمار در این فصل رقابت های لیگ هلند 

به کجا خواهد رسید؟
در لیگ سوم هستیم. در جام حذفی هم به نیمه نهایی رسیدیم و 
اگر در بازی های آینده نتیجه خوبی بگیریم به فینال می رسیم. 

امیدواریم که این بار قهرمان جام حذفی شویم.
*چراآلکمار را به مقصد تیم ایتالیایی که خواهانت 

بود ترک نکردی؟
مسئوالن باشگاه با باشــگاه ایتالیایی که من را می خواست 

به توافق نهایی نرسیدند. رقمی که باشگاهم می خواست با 
رقمی که آن ها پرداخت می کردند، اختالف داشت. ازطرفی 

دوست داشتم بمانم.
*دلیل فنی داشتی؟

چند ماه بیشترتا جام جهانی باقی نمانده و عاقالنه است که 
من تیم عوض نکنم. ماندن در آلکماردر این شرایط برای من 
راه بهتری است. بعد از جام جهانی می توانم تصمیم بهتری 

درباره آینده ام بگیرم.
*به نظر می رسد خودت هم تمایل چندانی به لیگ 

ایتالیا نداشتی؟
بوندس لیگا یکی از رویاهای من است که رقابت های جذابی 
را دارد، البته لیــگ برتر انگلیس و اللیگای اســپانیا را هم 

می پسندم.
*فکرمی کنی در جام جهانی شرایط طوری شود که 

پیشنهادهای بهتری به تو برسد؟

هربازیکنی چنین شرایطی برای خودش متصور است. بعد 
از جام جهانی ممکن است اتفاقات بزرگی رخ دهد. به امید 
خدا شرایط طوری شود که پیشنهادهای خوبی برای همه 

بازیکنان بیاید.
*اولین بازی ما در جام جهانی با مراکش است. تیمی 
که تصور می کنیم حریف ساده ای باشد اما آن ها به 

تازگی با اقتدارقهرمان آفریقا شده اند.
این تصوراشتباه اســت. مراکش یکی از تیم های قوی جام 
جهانی اســت ما قطعا بازی ســختی مقابل آن ها خواهیم 
داشت. مراکش بازیکنانی دارد که در یوونتوس و رئال مادرید 
بازی می کنند. آن ها در فینال جام ملت های آفریقا 4گل به 
نیجریه زدند. نیجریه تیمی بود که ما در جام جهانی گذشته 
با آن ها به سختی مساوی کردیم. این نتیجه نشان می دهد 
که باید حواس مان را در بازی با مراکش جمع کنیم و با چشم 

بازبه مصاف آن ها برویم.

ورزش: تیم المپیاکوس برای فصل ۲۰۱۹- ۲۰۱۸   با تحوالت گسترده ای روبرو 
خواهد شد. به نقل از سایت اسپورت اف ام، گارسیا، سرمربی اسپانیایی در فصل 
آینده نیز هدایت المپیاکوس را بر عهده خواهد داشــت تــا تغییرات الزم را در 

ترکیب این تیم ایجاد کند.
در ادامه این خبر آمده است: مدیران ارشد باشگاه المپیاکوس برای برگزاری 
جلسه ای جهت تعیین برنامه های آینده فراخوانده شدند. ماریناکیس، مالک 
المپیاکوس با وجــود نتایج ضعیف این تیم در هفته هــای اخیر همچنان به 
گارسیای اسپانیایی اعتماد می کند. او قصد دارد تا از گارسیا بخواهد هرگونه 

تغییرات الزم در ترکیب تیم المپیاکوس جهت بازگشــت به روزهای اوج را 
انجام دهد.

در این میان نام احســان حاج صفی، ملی پوش ایرانی در فهرست بازیکنانی 
قرار گرفته که فصل آینده نیز در المپیاکوس خواهند ماند. کریم انصاری فرد 
شرایط متفاوتی دارد و مدیران باشگاه المپیاکوس در خصوص انتقال ستاره 
ایرانی خود به باشــگاه دیگری یا حفظ او باید تصمیم گیری کنند. همچنین 
۱۱ بازیکن فعلی المپیاکوس نیز برای فصــل آینده جایی در این تیم مطرح 

یونانی نخواهند داشت.

توفان شن استقاللی ها را فراری داد!
ورزش: قرار بود تمرین تیم استقالل یک روز پس از بازی با الریان قطر 
دیروز در دوحه قطر برگزار شــود، اما به دلیل توفان شن بازیکنان به 
هتل بازگشتند. وینفرد شفر بازیکنان را به دو گروه تقسیم کرده بود، 
گروه اول باید در چمن حضور پیدا کرده و گروه دیگر در سالن وزنه. 
بازیکنانی که در چمن حضور داشتند به دلیل توفان شن راهی سالن 
وزنه شدند. استقالل سه شنبه هفته آینده در مسقط عمان به مصاف 

الهالل عربستان خواهد رفت.

مشکی پوشان دوباره دست به دامن 
عنایتی شد!

سینا حسینی : ظاهرا تالش مدیران باشگاه مشکی پوشان برای انتخاب 
چهارمین سرمربی فصل جاری بی نتیجه بوده است به همین دلیل آنها 
دوباره تصمیم گرفتند دســت به دامن رضا عنایتی شــوند تا فصل را با 
سرمربی مســتعفی خود ادامه دهند!  رضا عنایتی که قصد داشت صبح 
پنج شنبه مشهد را به مقصد تهران ترک کند به اصرار مدیران باشگاه در 
مشهد ماند تا صبح امروز در جلسه مدیران این باشگاه حضور پیدا کند.  
نکته جالب توجه اینجا بود که عنایتی  در ۸ هفته ای که به عنوان سرمربی 
مشکی پوشان فعالیت داشت در ۵ بازی در خارج از خانه بازی کرد و در 
۳ بازی تیمش در مشهد به میدان رفت که در این هفته ها مشکی پوشان 
4 کلین شــیت به ثبت رساندند و موفق شــدند ۵ گل بزنند. عنایتی در 
همین زمان حتی از پدیده هم امتیازهای بهتری جمع کرده است، چراکه 
شاگردان رضا مهاجرای در طول ۸ هفته اخیر در ۵ بازی شکست خورده 

اند، ۲ نتیجه تساوی بدست آورده اند و تنها در یک بازی پیروز شده اند.

ایران - یونان ۱۲ خرداد در استانبول
ورزش:به نقل از  اسپورت ۲4، تیم   ملی فوتبال یونان قرار است روز دوم 
ژوئن )۱۲ خرداد ۹۷( یعنی ۱۲ روز پیش از شروع جام جهانی فوتبال در 
 اســتانبول به مصاف تیم   ملی فوتبال ایران برود. توافقات این بازی انجام 
شده اســت و تنها تاییدیه فیفا باقی  مانده است که به نظر می رسد ظرف 
روزهای آتی صورت گیرد و تیم   ملی فوتبال ایران و یونان در  استانبول به 
مصاف یکدیگر بروند.این بازی البته آخرین بازی تیم   ملی فوتبال ایران 
قبل از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نخواهد بود. شاگردان کارلوس کی روش 
بعد از این بازی به مصاف لیتوانی خواهند رفت که آخرین بازی دوستانه 

ملی پوشان ایران قبل از شروع جام جهانی روسیه خواهد بود.

شفر: نتیجه منصفانه بود
ورزش: سرمربی تیم فوتبال اســتقالل گفت: تبریک می گویم که یک 
امتیاز در بازی اول گرفتیم. وینفرد شــفردر مورد نتیجه بازی استقالل 
برابر الریان اظهار داشــت: نباختن در خارج از خانــه در لیگ قهرمانان 
نتیجه خوبی اســت. همین طور برای الریان نیز خوب بود که این تیم در 
خانه شکست نخورد. قطر نام بزرگی دارد و الریان باشگاه بزرگی محسوب 
می شود اما ما حاال نشــان دادیم که وقتی از حریف خود عقب می افتیم، 
می توانیم نتیجه را برگردانیم و حتی شانس کسب برد را نیز داشتیم.  وی 
افزود: زمانی که بازیکن حریف اخراج شد، دو بر یک به سود الریان بود 
و من به بازیکنانم گفتم که باید زمیــن را بزرگ کنیم و این کار انجام 
شد و خوب بازی کردیم و توانستیم سانتر کنیم و بازی را عوض کنیم. 

نتیجه منصفانه بود و در نیمه دوم الریان تنها یک شانس داشت .

شکایت سرنشین خانم از مهدی قائدی
ورزش: خانمی که هنوز نسبت او با مهدی قائدی و سرنشینان خودرو 
واژگون شده مشخص نیست، به دلیل شکستگی از ناحیه دنده اش به 
دادگاه شکایت کرده و منتظر حکم نهایی در این باره است. از طرفی 
باشگاه اســتقالل تهران برای مهدی قائدی وکیل استخدام کرده و 
به بوشهر فرســتاده تا پیگیر اقدامات قانونی این بازیکن باشد. گفته 
می شــود هافبک جوان آبی ها که چند روزی اســت از بیمارستان 

مرخص شده به زودی برای ادای توضیحات به دادگاه مراجعه کند.

حکم توقیف اموال استقالل در دستان 
یک خانم!

تســنیم: ظهر دیروز خانمی به همراه یک مأمور در محل باشگاه 
اســتقالل حضور یافت و اعالم کرد که حکم توقیف اموال باشــگاه 
استقالل را دارد. با توجه به اینکه سیدرضا افتخاری مدیرعامل و پندار 
توفیقی معاون باشگاه در دوحه به سر می برند کارمندان باشگاه از این 
اتفاق متعجب شده بودند. این خانم اعالم کرد که وکیل کسی است که 
چک باشگاه استقالل را در دست داشته و چون این چک پاس نشده، 

حکم توقیف اموال باشگاه را گرفته است.

ضد حمله

۱۰
پنجشنبه ۲۶ بهمن 1396

۲۸ جمادی االول 1439 1۵ فوریه ۲01۸  سال سی و یکم  شماره ۸6۲3 

ورزشـــی

سینا حسینی : دو باشگاه خصوصی 
پدیده و مشکی پوشان در ماه های اخیر 
با مشکالت متعدد مالی رو به رو شدند 
تا حدی که بحران در این دو باشــگاه 
کامال علنی شد. با افزایش بحران مالی 
در سیستم مدیریتی این دو باشگاه این 
پرسش کلیدی در افکارعمومی مطرح 
شــد که چگونه مجموعــه مدیریتی 
استان اصفهان در مقطعی که دو تیم 
ســپاهان و ذوب آهن با بحران شدید 
مالی رو به رو شد به موضوع ورود پیدا 
کرد و دستور کمک به هر دو باشگاه را 
صادر کرد اما در استان خراسان هیچ 
حرکتی از سوی مســئوالن استان به 

ویژه شخص استاندار دیده نمی شود.
اعتراض اهالی فوتبال به این مسئله 
بازتاب فراوانی در رسانه های خبری 
و شــبکه های اجتماعی بــه دنبال 
داشــت تا حدی که همه از علیرضا 
رشیدیان اســتاندار خراسان رضوی 
درخواســت کردند به عنــوان عالی 
ترین مقام مدیریتی اســتان به این 
مســئله ورود پیدا کند تا مشکالت 

فراوان دو باشــگاه خصوصی مشکی 
پوشان و پدیده برطرف شود. هرچند 
واکنش رســمی به این اعتراض ها 
شــکل نگرفت اما حاال شــنیده می 
شود استانداری خراســان بنا دارد 
به زودی به این پرونــده ورود پیدا 
کند تا دو نماینده اســتان در رقابت 
های لیگ برتر از این وضعیت خارج 

شوند.
هرچنــد هنــوز به صورت رســمی 

این مســئله اعالم نشــده است اما 
منابع خبری نزدیک به اســتانداری 
از تشــکیل جلســه فوق العــاده در 
اســتانداری خبر دادند تــا هر چه 
سریعتر مشــکالت این دو باشگاه با 
کمک های اســتانی برطرف شــود. 
اما چگونگی کمک مسئوالن استانی 
به دو باشــگاه پدیده و مشکی پوشان 
مشخص نیست . بر اساس شنیده های 
خبرنگار قدس در جلسه مذکور درباره 

مســائل کالن این دو باشگاه تصمیم 
گیری می شود تا راه حل نهایی برای 
خروج از بحران مالی هر دو باشگاه ارائه 
شود. پیش بینی می شود تا قبل از آغاز 
هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ 
برتر تصمیم نهایی در خصوص هر دو 
باشگاه گرفته شود تا به صورت مقطعی 
مشکالت موجود در ساختار مدیریتی و 
پولی این باشگاه برطرف شود.  قطعا در 
روزهای آینده اخبار خوبی در خصوص 
کمک های استانداری خراسان برای 
حمایت از مشــکی پوشــان و پدیده 

منتشر خواهد شد .

اعتصاب پدیده وارد دومین روز شد

استانداری خراسان به کمک لیگ برتری ها می آید؟!
به تیم ملی هم دعوت شد اما هنوز دست کم گرفته می شود 

علیپور؛ ستاره بی زرق و برق
امیرمحمد سلطانپور : دعوت شدن به تیم ملی برای اولین بار، بُعد جدیدی به داستان رویایی این 
روزهای علی علیپور داده است. کسی که مشاهده او در پیراهن پرسپولیس هنوز حس سادگی دیدن 
جوانی با استعداد در زمین های خاکی دوردست پایین شهر را می دهد. لقب بزرگ جوانترین گلزن 
تاریخ دربی سرخ آبی در مقابل نقشی که این فصل در پرسپولیس به دست گرفته ناچیز است. او تمام 
نگرانی ها از نبود طارمی در این فصل را از بین برد و در حالی که بسیاری منشا را جانشین طارمی می 
دانستند، علیپور برای هواداران پرسپولیس یک سورپرایز دلنشین بود. او با ۱۷گل زده در این فصل با 
اختالف هفت گل نسبت به نزدیکترین تعقیب کننده اش در صدر جدول بهترین گلزنان لیگ است، 
اما همچنان توسط بسیاری دست کم گرفته می شود؛ علیپور با تمام گل هایی که می زند، زرق و برق 
یک ستاره را ندارد اما به او یک تتو و یک آرایش موی احمقانه اضافه کنید و ببینید چقدر بیشتر به 
روی جلد روزنامه ها و مجالت خواهد رفت. همانقدر که نولبرتو سوالنو مهاجم پرویی نیوکاسل با آن 
صورت آفتاب سوخته و قد و قامت شبیه به علیپورش، بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰4 که به همراه 
آلن شیرر در نیوکاسل آتش بازی می کرده در خاطر هواداران این تیم مانده، ۱۰ سال دیگر علیپور 
در خاطر ما خواهد ماند. بازیکنی بی حاشیه و سر به زیر مانند علیپور برای هر مربی یک آرزو است؛ 
به برانکو پیشنهاد کنید می خواهیم بیرانوند را از تو بگیریم، می گوید مشکلی نیست، بگویید منشا 
یا مسلمان یا کامیابی نیا و ... دیگر نمی خواهند برای تو بازی کنند، به راحتی تحمل خواهد کرد؛ اما 
اگر بشنود علیپور در حال خروج از باشگاه است قلبش خواهد شکست. هنوز مجالت زرد عکسی از 
او به همراه همسر و فرزندش به روی جلد نبرده اند و روزنامه های ورزشی و حتی خود این روزنامه 
ای که در حال خواندنش هستید نیز به زحمت تمام روی جلد خود را به او اختصاص می دهند و اگر 
این کار را هم بکنند، علیپور بعد از خوشحالی گلش در کنار منشا، علیپور در کنار احمدزاده، علیپور 
در کنار امیری یا علیپور در کنار .... خواهد بود! اما او نباید به هیچ یک از این چیزها اهمیت دهد، او 
در زمین فوتبال مانند یک کودک عاشق توپ اینور و آنور می دود و همین انگیزه هایش باعث شده 
آرزوهایش یکی پس از دیگری به حقیقت بدل شود. ستاره های کاغذی دیگر دلشان فقط برای به 
روی جلد رفتن خوش باشد، علی علیپور با این مسیری که در پیش گرفته، در خط حمله تیم ملی 

در روسیه به آن ها سالم خواهد کرد.

برانکو: السد، سخت ترین حریف ماست 
مسلمان به مشهد رفت

ورزش: برانکو ایوانکوویچ در اولین تمرین تیمش پس از پیروزی 
مقابل نسف قارشــی ازبکســتان اظهار کرد: یک بار دیگر این 
پیروزی و بازی خوب را به بازیکنانم تبریک می گویم. این یک 
شروع خوب و نتیجه خوب در ابتدای لیگ قهرمانان آسیا بود. 
البته شاید نتیجه نشان دهنده این باشد که نسف تیم قدرتمندی 

نبوده است ولی به هر حال تیم خیلی خوبی بود. 
او افزود: الســد کیفیت باالتــری دارد و یکــی از مهم ترین و 
سخت ترین بازی های ما در آســیا است. می دانیم حریف قدر و 
ســختی در پیش داریم. می توانم بگویم که در تاریخ قطر السد 
بهترین تیم است. بازیکنانی مانند پورعلی گنجی و ژاوی با بازی 
در این تیــم، کیفیت خوبی به آن ها داده اســت. ما بازی آن ها 
را آنالیز کرده ایم و آنالیزی که دیدیــم این بود که تیم متعادل 
و خوبی در اختیار دارند.نیازی نیســت که بگویم بازی با آن ها 
سخت و نتیجه آن نامعلوم اســت. در لیگ قهرمانان آسیا تیم 

ضعیف وجود ندارد.
برانکو در ادامه درباره غیبت محســن مســلمان در تمرین 
پرســپولیس تصریح کرد: او به خاطر یک کار شخصی از ما 
اجازه گرفت و به مشــهد رفت. او همچنیــن درباره افزایش 
ملی پوشان پرســپولیس و در اختیار نداشتن آن ها پیش از 
دیدار با الســد گفت: به علیپور به خاطر بازی ها و گل هایی 
که می زند تبریــک می گویم و به خاطر این کــه به تیم ملی 
دعوت شده اســت، دوباره به او تبریک می گویم. خوشحالم 
که با بازی خوب و گل های زیادی که به ثمر رســاند خودش 
را به تیم ملی تحمیل کرد. خیلی مهم نیست که ملی پوشان 
ما امــروز در تمرین حضور ندارند. ما همیشــه به دنبال این 

هستیم که به تیم ملی کمک کنیم.
سرمربی پرســپولیس درباره نیمکت نشــینی ادامه دار کمال 
کامیابی نیا و محســن مســلمان بیان کرد: کمال مصدوم بود. 
ما برنامه ریزی که داریم این است که بازیکنانی که کمتر بازی 

کرده اند به فرم اصلی شان برگردند.
برانکو درباره صحبت های گرشاســبی مبنی بر اینکه سرمربی 
پرسپولیس هیچ گونه لیستی برای تمدید قرارداد با بازیکنان مد 
نظرش به باشگاه نداده است، گفت: ما لیست را داده ایم اما هنوز 
مذاکره با بازیکنان آغاز نشده اســت. این کار در روزهای آینده 
پیگیری می شود و بارها هم گفته ایم که روی همه بازیکنانمان 

حساب باز کرده ایم.
او همچنین دربــاره صحبت های حســین ماهینی مبنی بر 
اینکه برخی بازیکنان خواســته هایی بــرای تمدید قرارداد 
دارند اظهار کرد: طبیعی است که بازیکنانی که قراردادشان 
تمام شده، باید مذاکره کنند. باشگاه، استانداردهای خودش 
را دارد و بازیکنان هم انتظارات و نیازهای خودشان را دارند و 
به همین دلیل است که می گوییم باشگاه در مرحله مذاکره 

با بازیکنان است.

شرایط مبهم انصاری فرد و ماندن حاج صفی در المپیاکوس

فارس:   بازیکنــان پدیده بــه دلیل 
مشــکالت مالی بــرای دومیــن روز 
متوالی حاضر به تمرین نشدند. مجتبی 
سرآسیایی قائم مقام و مدیر تیم پدیده 
در تمرین دیروز بــا بازیکنان صحبت 
کرد اما بازیکنان راضی به تمرین نشدند 
و اعالم کردند منتظر تصمیم مسئوالن 

باشگاه هستند.

یادداشت



بى توجهى اتحاديه جهانى كشتى به انصراف تيم ملى

همگروهى ايران و آمريكا در جام جهانى كشتى آزاد

 كشــتى  ورزش   طبق اعالم قبلــى اتحاديه جهانى 
كشتى رقابت هاى جام جهانى كشتى آزاد 2018 روزهاى 
18 و 19 فروردين ماه ســال آينده به ميزبانى آيواســيتى 

آمريكا برگزار خواهد شد.
 در همين راستا   قرعه كشى اين مسابقات از سوى اتحاديه 
جهانى كشــتى انجام شــده و نتايج آن بدين شكل اعالم 

شده است: 
 گروه اول: ايران، آمريكا، گرجستان و ژاپن

 گروه دوم: روسيه، آذربايجان، كوبا و قزاقستان
 اين اتفاقات در حالى رقم خورده كه رســما فدراسيون 
كشــتى ايران اعالم كــرد در اعتراض بــه تغيير زمان 
مسابقات جام جهانى كشــتى فرنگى قصد ندارد در جام 
جهانى كشــتى آزاد هم شــركت كند. اتحاديه جهانى 
كشتى با فشــار روس ها خواســتار تغيير زمان برگزارى 
جام جهانى كشــتى فرنگى به دليــل نزديكى زمان اين 
مســابقات با رقابت هــاى قهرمانى اروپا و عــدم امكان 

حضور كشورهاى اروپايى و برگزارى مسابقات در آذرماه 
شده اند، اما فدراســيون كشتى ايران به شــدت با اين 

درخواست و زمان پيشنهادى آنها مخالفت كرده است.
 پس از اين بود كه ايــران اعالم كــرد در صورت اصرار 
اتحاديه جهانى و پافشــارى روى خواســته اش در جام 
جهانى كشتى آزاد در آمريكا شركت نخواهد كرد. دليل 
اين موضوع هم تداخل و تغيير در برنامه هاى فنى كشتى 

اعالم شده بود.
با اين شرايط به نظر مى رســد حتى احتمال عدم ميزبانى 

ايران در جام جهانى كشتى فرنگى نيز وجود داشته باشد.
 با اين حال به نظر مى رسد حضور ايران در جام جهانى براى 
اتحاديه جهانى و حتى ميزبــان از اهميت بااليى برخوردار 
باشــد و آنها به همين دليل بدون توجه به نامه فدراسيون 

كشتى ايران، قرعه كشى جام جهانى را هم برگزار كردند.
* اليق: شيطنت كردند

دبير فدراسيون كشــتى گفت: چگونه است كه اروپايى ها 

مى توانند در جام جهانى كشــتى آزاد كه به فاصله نزديك 
تا مسابقه هاى قهرمانى اروپاســت شركت كنند اما حاضر 
نشــدند در جام جهانى كشــتى فرنگى به ميزبانى ايران 

شركت كنند؟
رضا اليق گفــت: پس از اينكه اتحاديــه جهانى اعالم كرد 
كشورهاى اروپايى به خاطر نزديكى رقابت هاى جام جهانى 
كشــتى فرنگى و رقابت هاى قهرمانى اروپا، نمى توانند در 
اهواز حاضر شــوند، تاريخ برگزارى آن را از ارديبهشت ماه 
سال آينده به آذرماه سال آينده موكول كرد. ما نيز در جواب 
اعالم كرديم دو روز بعد از جام جهانى كشتى آزاد در آمريكا 
كه فروردين ماه برگزار مى شود جام جهانى كشتى فرنگى را 
برگزار مى كنيم اما آن ها با اين پيشنهاد ما مخالفت كردند 
كه به همين دليل و به خاطــر بر هم خوردن برنامه هايمان 
اعالم كرديم در جــام جهانى كشــتى آزاد آمريكا حاضر 
نمى شويم و تعويق جام جهانى كشــتى فرنگى در ايران، 

شيطنت آميز است.

در بحث هاى فرهنگى ورزشى
رئيس فدراسيون جودو : براى تعامل با تربيت 

بدنى آستان قدس رضوى آماده ايم 
ورزش: رئيس فدراسيون جودو ، كوراش و جوجيستو و هيئت همراه 
سه شنبه شب گذشته با حضور در موسسه تربيت بدنى آستان قدس 

رضوى با مديرعامل اين موسسه ديدار و گفتگو كردند.
سردار محمد درخشان درباره اهداف وى از سفر به مشهد و ديدار با 
مديرعامل اين موسسه گفت : از آنجا كه موسسه تربيت بدنى آستان 
قدس رضوى داراى امكانات ويژه و اســتثنايى براى توسعه فرهنگى 
ورزشى اســت هدف از اين ديدار تعامل و گفتگو درباره اين اهداف 

مشترك بود. 
وى خاطر نشــان كرد : خوشــبختانه در اين ديدار به توافقات اوليه 
براى استفاده بهينه از ظرفيت هاى دو جانبه دست يافتيم و قرار شد 
فدراســيون جودو در راه ترويج ارزش هاى فرهنگى و معنوى با برند 
رضوى همكارى بيشترى با اين نهاد داشته باشد و در مقابل موسسه 
تربيت بدنى آســتان قدس رضوى نيز امكانات و زير ســاخت هاى 
اردويى خود را براى ميزبانى مسابقات مختلف رشته جودو با تعامل 
مشترك با اين فدراسيون  در جهت هم افزايى هاى فرهنگى - ورزشى 

انجام دهد. 
سردار درخشان با تاكيد به اينكه فدراسيون اعالم آمادگى خود را براى 
همه گونه همكارى در ترويج ارزش هاى اسالمى و معنوى در مسابقات 
بين المللى آتى در مشهد به سمع و نظر مسئوالن تربيت بدنى آستان 
قدس رضوى رساند ، اظهار اميدوارى كرد با استفاده از فرصت هاى 
آينده تعامل فرهنگى ورزشى خوبى ميان فدراسيون و موسسه تربيت 

بدنى آستان قدس رضوى برقرار شود.

سرمربيگرى جمشيد خيرآبادى در تيم 
ملى كشتى

 ايسنا: در بيست و چهارمين سمينار روســاى هيئت هاى كشتى 
اســتان هاى سراسر كشــور كه در شــهر تبريز برگزار شد، موضوع 
سرمربيگرى جمشيد خيرآبادى به عنوان سرمربى  تيم   ملى كشتى  

فرنگى اميد توسط اعضاء به تأييد رسيد.
پيش از اين اعضاى شــوراى فنى موضوع سرمربيگرى خيرآبادى را 
مورد بحث قرارداده و در نهايت نظر مثبت خــود را اعالم كردند اما  
باتوجه به مغايرت شرايط وى با شــاخص هاى بند (هـ) از نظام نامه 
فنى ، موضوع مذكور بايد به تاييد هيئت هاى كشــتى استان ها نيز 

مى رسيد.

خبر

پنجشنبه 26 بهمن ليگ اروپا
 آستانه - اسپورتينگ ليسبون

 ساعت: 19:30 زنده از شبكه ورزش

جمعه 27 بهمن جام حذفى انگليس
 چلسى - هال سيتى

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه

ليگ قهرمانان اروپا - يك هشتم نهايى
 بازل 0 - 4 منچسترسيتى

 يوونتوس 2 - 2 تاتنهام
C ليگ قهرمانان آسيا - گروه

 پرسپوليس 3 - 0 نسف قارشى
 الوصل امارات 1 - 2 السد

D ليگ قهرمانان آسيا - گروه
 الريان قطر 2 - 2 استقالل

 الهالل عربستان 0 - 0 العين امارات
E ليگ قهرمانان آسيا - گروه

 چونبوك موتورز 3 - 2 كاشيوا ريسول
 تيانجين چوانجيان 3 -  0 كيچه هنگ كنگ

F ليگ قهرمانان آسيا - گروه
 ملبورن ويكتورى 3 -  3 اولسان هيونداى

 كاوازاكى 0 -  1 شانگهاى 

ميز نتايج

ورزش در سيما

11

استارت حدادى در 
آمريكا 

ايسنا: پرتابگر المپيكى ديســك ايران مى گويد كه اردوهاى 
خوبى با حضور مربى آمريكايى اش را پشت ســر گذاشته و بايد از 

هشت روز ديگر اين اردوها در آمريكا ادامه يابد.
 احسان حدادى گفت:   متاسفانه به خاطر تبليغات منفى كه عليه ايران 
وجود دارد افراد راغب به حضور در ايران نيســتند. ولــى به هر حال من 

توانستم با هر شرايطى كه بود مك را به ايران بياورم. 
وى گفت: آخر اين هفته به تهران مى آيم و با فدراســيون براى ادامه 
اردوها صحبت خواهيم كرد. اگر زود انجام شود تا هفت يا هشت روز 

ديگر اردوها را در آمريكا آغاز خواهيم كرد. مك قول گرفته 
است كه اردوها از 8 روز ديگر شروع شود.

  
شاهين طبع

 سرمربى تيم ملى بسكتبال 
شد

ورزش: طبق اعالم كميته فنى فدراســـــيون پس از بررسى هاى 
همه جانبه اعضاى كميته فنى  به اتفاق   آرا  دكتر مــــهران شاهين 
طبع را به عنوان ســرمربى تيم ملى جهت هدايت آســمان خراش ها  
در مسابقــــــات مرحله دوم انتخـــــابى جام جهانى ونيز مسابقات 
بسكتبال قهرمانى بازيهاى المپيك آسيايى جاكارتا اندونزى 2018 

برگزيدند. 
تيم ملى بسكتبال ايران سوم اسفند در آستانه به مصاف قزاقستان 

مى رود و ششم همين ماه در تهران  ميزبان تيم بسكتبال 
عراق خواهد بود.

توضيح 
دبيركل كميته المپيك 

در مورد بودجه
مهر: دبيركل كميته ملى المپيك در مــورد وضعيت مالى اين كميته 

گفت: تخصيص 60 درصد بودجــه باقى مانده كه حداكثر تــا هفته آينده 
انجام مى شود.   شاهرخ شهنازى  گفت: بر اساس بودجه دريافتى بين 38 تا 40 

درصد بودجه فدراسيون ها را پرداخت كرديم. بعد از انتخابات نيز شخص صالحى 
اميرى از طريق نوبخت رئيس ســازمان برنامه ريزى و بودجه پيگيرى هاى الزم را 
براى تخصيص و پرداخت بخش باقى مانده بودجه داشــت كه به نتايج  خوبى هم 
منجر شد.  وى گفت: از مجموع بودجه باقى مانده كميته ملى المپيك، 40 درصد 
پرداخت شده و قرار اســت 60 درصد باقى مانده هم حداكثر تا هفته آينده 

پرداخت شود. البته به دنبال آن هستيم تا در صورت امكان اين بخش از 
بودجه را دريافت كنيم تا بتوانيم زودتر در اختيار فدراسيون ها قرار 

دهيم. از طريق اكرمى خزانه دار كل كشور هم رايزنى هاى 
الزم را انجام داده ايم. 
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امين غالم نژاد:الكسيس سانچس مهاجم تازه وارد 
منچستريونايتد در گفت وگويى اختصاصى با تيرى 
آنرى براى شبكه تلويزيونى اسكاى اسپرت شركت 
كرده و داليل  خود براى جدايى از آرسنال وانتقالش 

به جمع شياطين سرخ را تشريح كرده است. 
آنرى: من اهل آفريقاى جنوبى نيستم ولى 
دوران كودكى ام را در محله مناسبى سپرى 
نكردم. تو بــراى چيزهايى كه دارى مبارزه 
كردى. خودم معتقدم كه فوتبال من را نجات 
داده. فكر مى كنى براى تو هم اين طور بوده؟ 
 ســانچس: در دوران كودكى، روياهاى من دقيقا 
مشــابه تو بود. مى خواســتم يك بازيكن فوتبال 
باشم و با بهترين هاى دنيا بازى كنم. گاهى اوقات 
در آفريقــاى جنوبى چنين چيزى ســخت تر از 
اروپاســت. براى اينكه ما در آرزوى آمدن به اروپا 

بوديم.
شايد من در محله اى كه بزرگ شدم مشغول به كار 
شوم و كارهاى ديگرى انجام دهم. به نظرم فوتبال 
آدم هاى زيادى را نجات مى دهد. فوتبال مى تواند 
يك زندگى تجمالتى به شما بدهد ولى مردم همه 
تالشــى كه پيش از رســيدن به اين سطح انجام 
مى گيرد را نمى بينند. شايد مجبور باشيد مدت 

طوالنى خانواده خود را نبينيد يا تولد مادرتان را 
از دســت بدهيد. خيلى از بازيكنان به حدى روى 
فوتبال تمركز دارند كــه حتى در لحظه تولد بچه 

هايشان هم حضور ندارند. 
ممكن اســت در صورت شكســت در يك فينال 
گريه كنيد. اين بخشى از فوتبال است. در رختكن 
بارسلونا بعد از بازى با چلسى، من ديدم لئو مسى 
گريه مى كرد. بــه خاطر اينكــه بازيكنان انتظار 
زيادى از خود دارند. مردم اين چيزها را نمى بينند.  
گاهى اوقات مردم مى گويند كه فالن بازيكن تغيير 
كرده يــا در حد تيمش بازى نمى كند. شــما يك 
ماشين گران قيمت مى خريد و مردم مى گويند قصد 
خودنمايى داريد. من به مرور زمان چيزهاى زيادى 
ياد گرفتم وتجربه ام بيشتر شد. شما نمى توانيد همه 
را راضى نگه داريد. هميشه يك يا دو نفر هستند كه 
از دست شما عصبانى مى شوند. من از فوتبال بازى 
كردن، چيزهاى زيادى يادگرفتم. عاشق فوتبال و 
كارى كه انجام مى دهم، هستم. از خودم لذت مى برم 

و سعى مى كنم خوشحال باشم.
 آنرى:در مورد منچستريونايتد بگو.

ســانچس: من از وقتى جوان بــودم فكر مى كنم 
كه منچســتريونايتد بزرگ ترين باشگاه انگليس 

است. اين را به اين دليل كه االن دراين تيم هستم 
نمى گويم. من بازيكن صادقى هستم و هرگز دروغ 
نمى گويم. واقعا اين طور فكر مى كنم. باشگاههاى 
بزرگ زيادى وجود دارند و من براى آرســنال هم 

بازى كرده ام و آنها هم تيم بزرگى هستند. 
اما حاال بــه يونايتد آمده ام و لوگــوى اين تيم را 
نگاه مى كنم. واقعا از اينكه پيراهن شــماره 7 را 
مى پوشم به خودم افتخار مى كنم و مى دانم كه 
خيلى از مردم مى گويند كه حاال فشــار بيشترى 
وجود دارد كه ممكن است به ضرر من باشد. اما من 

فقط از فوتبالم لذت مى برم. چه پيراهن شــماره 
10 را بپوشم چه پيراهن شماره 9 را برتن داشته 
باشم. اين ها فقط شــماره پيراهن هستند. 14 يا 

12 فرقى ندارد.
 آنرى: من گاهى اوقات تو را در زمين مى بينم 
و اين چيزى است كه براى خودم هم اتفاق 
افتاده كه وقتى توپ به تو نمى رسد، خودت 

مى روى و آن را مى گيرى. 
 ســانچس: من نااميد نمى شــوم. به عنوان يك 
بازيكن سريع، مى خواهم توپ را بگيرم و به طرف 

دروازه حريف برگردم. اين طورى ديد بهترى دارم. 
اگر رسيدن توپ زمان بيشــترى بگيرد، مى دانم 
كه پشــت به دروازه صاحب توپ مى شــوم. اگر 
اين طور باشــد، براى مدافعان بهتر اســت. براى 
اينكه مى توانند توپ را از من بگيرند و اين خيلى 

سخت است. 
 آنرى: مى دانيم كه منچسترسيتى تقريبا 
قهرمان ليگ شــده و اين يعنى از آخرين 
قهرمانى يونايتد در ليگ برتر پنج ســال 

مى گذرد.
ســانچس: من براى پيروز شدن به اين تيم آمدم. 
آرســنال را ترك كردم براى اينكه مى خواستم 
پيشــرفت كنم و به عنوان يك بازيكن بيشتر ياد 
بگيريم و تجربه اى در باشگاه جديد بدست بياورم. 
من يونايتد تيم بزرگى در صحنه بين المللى است. 
من براى پيروزى در رقابت هــاى مختلف به اين 
تيم آمده ام. درغير ايــن صورت چنين تصميمى 

نمى گرفتم. 
فكر مى كنم يونايتد بايد در همه جام ها قهرمان 
شود. براى اينكه واقعا باشگاه بزرگى است. من براى 
قهرمانى در تمامى عناوينى كه يونايتد شايســته 

پيروزى در آنهاست به اين تيم آمده ام.

مصاحبه اختصاصى تيرى آنرى با مهاجم شيليايى شياطين

سانچس: يونايتد بايد در همه جام ها قهرمان شود 

مرحله دوم پلى آف بسكتبال كشور 
پيكار خراسانى ها 
در آوردگاه مشهد!

على عبداحد: مرحله دوم بازيهاى پلى آف (حذفى) 
ليگ ملى بسكتبال باشگاه هاى كشور از امروز پنجشنبه 
در شهرســتانهاى ميزبان پيگيرى مى شود. تيم هاى 
آرســكا قوچان، پارسا مشــهد و المان مشهد (هيئت 
اســتان)، 3 نماينده بســكتبال خراســان رضوى در 
مسابقات هستند كه به مرحله پلى آف صعود كرده اند. 
آرســكا قوچان بــازى اول خود، مقابل شــهركرد در 
قوچان ميهمان را 79 بر 69 شكســت داد. قوچانى ها 
چنانچه در بازى امروز در شهركرد به پيروزى برسند 
به نيمه نهايى صعود خواهنــد كرد و در صورت باخت 
در سومين بازى  بايد جمعه مجدداً به مصاف شهركرد 
بروند. تيم پارسا مشهد در اولين ديدار خود در بوشهر 
و در وقت اضافه بازى را 78 بر 72 بــه ميزبان واگذار 
كرد، پارسايى ها برا ى صعود به نيم نهايى بايد امروز و 
فردا در مشهد مقابل بوشهرى ها به پيروزى برسند واال 

حذف مى شوند.
تيم المان مشــهد (هيئت اســتان) ديگــر نماينده 
بســكتبال خراســان رضوى در مرحله دوم پلى آف 
است كه شــرايطى همانند تيم پارسا مشــهد دارد. 
المانى ها در تهران بازى اول را مقابل شكلى تهران 75 
بر 74 شكست خوردند تا همه چيز براى صعود به نيمه 
نهايى در بازيهاى امروز و فردا در سالن خانه بسكتبال 
مجموعه سجاد مشهد مشــخص شود. تيم پاس بندر 
لنگه 80 بــر 66 بر اميد تهران پيروز شــد. ديدارهاى 
مرحله پلى آف ليگ ملى بسكتبال كشور بصورت 2 برد 

از 3 بازى پيگيرى مى شود.
ديدارهاى دوم پلى آف ليگ ملى بسكتبال

پنجشنبه 96/11/26
شهركرد- آرسكا قوچان ساعت 16

پارسا مشهد- اعتماد بوشهر ساعت 16
پاس بندرلنگه- اميد تهران ساعت 16

المان مشهد- شكلى تهران ساعت 18/30



پنجشنبه   26  بهمن  1396
 28جمادى االول 1439 15 فوريه 2018  سال سى و يكم  شماره  8623 

خرده روايت ها

بايد و نبايدهاى  
داستان انقالب اسالمى ايران

 كامران پارسى نژاد 
بى شك حفظ حقايق مهم و سرنوشت ساز انقالب اسالمى، عينيت نگرى، 
مستندســازى و داللت گرى شالوده اصلى داســتان انقالب  را تشكيل 
مى دهند. در اين آثار، نويسندگان چون پژوهشگران بايد امانت دار باشند 
و با دقــت و ريزبينى خاصى به ثبت اطالعات و رويدادهاى مهم انقالب 

بپردازند تا بتوانند در قالب داستانى آن رويدادهاى مهم را حفظ كنند.
جا دارد نويســندگان با خلق داستان هاى رئاليستى و تلفيق رويدادهاى 
مهم انقالب با تخيل، آثار ماندگارى را پديد آورند، به گونه اى كه مورخان 
براى درك اوضاع و احوال زمان انقالب به اين آثار رجوع كنند. در اين جا 
نوع پژوهش، نحوه جمع آورى اطالعات و نوع شكل گيرى ساختار و بافت 
داستان بسيار مهم است و در ماندگارى اثر نقش ايفا مى كند. بايد به اين 
مسئله توجه داشت كه الزم نيست همه نويسندگان داستان انقالب چنين 
شيوه اى را برگزينند اما اين مسئله نبايد به آنجا ختم شود كه پس از چهل 
سال حتى يك داستان ماندگار و ارزشمند رئاليستى در كارنامه داستان  
انقالب يافت نشود. در اين گونه آثار مستندسازى و بيان حقايق انقالب آن 

هم در قالب كامالً داستانى امرى پسنديده و حائز اهميت است
بايد به اين مســئله توجه داشــت كه در داســتان هاى انقالب، يكى از 
مهمترين مباحث و مضامينى كه بايد طرح شود، تقابل دو نيروى رو درو 
و ارزيابى توانمندى ها و قدرت آن دو طرف اســت. در غالب آثار مطرح و 
ماندگار انقالب نويسنده ها با هوشمندى خاصى توانسته اند به اطالعات 
ارزشــمندى در اين ارتباط دست يابند و با مهارت كامل اين اطالعات را 
در بستر داستان خود قرار دهند به گونه اى كه خواننده به راحتى در نيابد 
كه هدف و مقصود اصلى نويسنده اطالع رسانى و دادن آمار و ارقام است. 
يكى ديگر از ويژگى هاى داستان انقالب طرح مباحث اقتصادى، اجتماعى 

و فرهنگى است. 
در داســتان هاى انقالب غالباً نقش اقتصاد در بــروز انقالب، ايجاد يك 
جريان و تغيير مسير اصلى جريان هاى ياد شده... درشت نمايى مى شود. 
اين داستان هاهمچنين تحوالت عظيمى را كه انقالب در عرصه فرهنگى، 

اجتماعى، سياسى و... ايجاد كرد را زير ذره بين قرار مى دهند. 
نويسنده براى دست يافتن به چنين اهدافى بايد به پژوهش هاى عظيم 
مبادرت ورزد و براحتى نمى تواند سير تحوالت مختلف را ارزيابى و تحليل 
كند. درعين حال  بايد به فنون و شــگردهاى داستان نويسى بسيار آشنا 
باشد تا ارزيابى ها و تحليل هاى خود را در بستر داستان به گونه اى مطرح 
سازد كه خواننده احساس نكند يك مقاله سياسى، احتماعى، فرهنگى 

و... مى خواند. 
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 فرهنگ و هنــر/ زهره كهندل   شــعر، فرهنگ و هنر
موجودى زنده و جريان ســاز در رويدادهاست. 
شعر به كلمات، جان مى بخشد تا وقايع را ماندگار 
كند. يكى از اتفاقات ماندگار در كشور ما پيروزى 
انقالب اســالمى  و اتفاقات پيرامون اين رويداد 
بزرگ اســت كه در قالب شــعر، به ياد ماندنى 
مى شــوند. يكى از اهداف جشنواره شعر انقالب 
اسالمى  كه هفتمين دوره برگزارى خود را سپرى 
مى كند و مرحله اول داورى هاى آن انجام شده، 
همين است. داورى اشعار نو اين دوره از جشنواره 
بين المللى شعر انقالب انجام شد كه تعداد 243 
اثر مورد ارزيابى و داورى قرار گرفتند. اين اشعار 
شــامل 215 تك اثــر و 28 مجموعه در بخش 
شــعر نيمايى مى شــوند كه  10 شعر در بخش 
تك اثر و چهار مجموعه شعر به مرحله نهايى راه 
يافتند. هفتمين جشنواره بين المللى شعر انقالب 
همزمان با هفته هنر انقالب در فروردين ماه 97 

برگزار مى شود.
ســيد احمد نادمى، داور بخش شــعر نو در اين 
باره به خبرنگار ما مى گويد: در اين جشنواره، به 
دو شكل آثار را داورى كرديم يكى كتابهايى كه 

رسيده بود و ديگرى اشعار مستقل.

 تنوع در قالب و مضمون
او با بيان اينكه در كليت كار، آينده خوشايندى 
براى وضعيت شعر انقالب، پيش بينى مى كند، 
مى افزايد: چهل ســال از حادثه انقالب اسالمى  
گذشته اســت و  انتظار مى رود كه نگاه موضعى 
به اين مسائل وجود  داشته باشد اما اصالً اينطور 
نيســت و شــاعران ما دارند انقالب را در طول 
تاريخ، جلو مى برند يعنى ارزش هايى را كه انقالب 
اســالمى، مد نظر داشته است به عنوان مالك و 
معيارى براى اتفاقاتى كه در اين روزها مى گذرد، 
مطرح مى كنند. در واقع شــاعران، حسن و قبح 
اتفاقاتى را كه مى افتند در شعرهايشــان، نشان 

مى دهند.
به باور وى، خوشبختانه در شكل هاى مختلف، اين 

حركت را مى بينيم هم در شكل ادبيات قدمايى 
همچــون غزل و قصيده و هم در فرم هاى جديد 
شعر امروز همچون شــعر آزاد و شعر سپيد. در 
بين اشعارى با مضمون انقالب، شعرهاى نيمايى 

خوبى هم مى بينيم. 
نادمى  اين مســئله را موجب خوشحالى مى داند 
و اضافه مى كند: موضوع شــعر شاعران همه آن 
چيزهايى هســت كه انســان امروز با آن مواجه 
است، اين شــعرها متنوع هستند و قابل توجه. 
در واقع شاعران، تاثيرگذارى هنرى خودشان را 
در موضوعات روز نشــان مى دهند از موضوعات 
سياســى، اجتماعى، فرهنگى گرفته تا دينى و 

علمى.
البته او تعبير «شاعران شــعر انقالب» را تعبير 
چندان درســتى نمى داند و در توضيح مى گويد: 
چون اين شاعران، شعرهايى هم مى توانند بگويند 
كه درباره انقالب اســالمى  نيست، اطالق چنين 

عنوانى را درســت نمى دانم. پديده شعر انقالب 
اسالمى، شاعران انقالب اسالمى  را مطرح مى كند 
و موضوعيت خودش را در جايگاهى كه در كليت 
شعر فارسى وجود دارد، تثبيت مى كند. اين شاعر 
ادامه مى دهد: شاعران بسيارى داريم كه در همه 
زمينه ها عالقه دارند شــعر بگوينــد و گاهى در 

برخى اشعارشان اشاره مستقيمى  به ارزش هاى 
انقالب اسالمى دارند اما لزوماً جزو شاعران شعر 
انقالب به شمار نمى روند. اينطور نيست كه براى 

هر شاعرى، شناسنامه شعر انقالب ايجاد شود.
نادمى  مى گويد: االن بســيارى از شاعران، شعر 
انقالب مى گويند چون شــرايط فعلى، وضعيت 
روزهاى نهضــت را نــدارد و ارزش هاى انقالب 
اســالمى  در جامعه تثبيت شده و قرار است كه 
ترويج يابد. نمى توان در شرايط فعلى، اين تقسيم 
بندى ها را داشت و به عده اى گفت كه شاعر شعر 
انقالب اسالمى  هســتند.  شاعرانى چون قيصر 
امين پور، ســلمان هراتى و سيد حسن حسينى 
به عنوان شــاعران انقالب ياد مى شــوند چون 

سردمداران شعر انقالب اسالمى  هستند.

 اميدوارى به شاعران نسل جوان
اما درباره آينده شــعر انقالب اســالمى هميشه 

پرســش هاى مطرح بوده اســت. هرگاه به اين 
گرايش در شعر اشاره شده است، بالفاصله همه 
از همان بزرگانى نام برده اند كه نادمى نيز به آن ها 
اشــاره كرد ولى اين سؤال اين است كه آيا نسل 
جديد شعرى نيز مانند پيشكسوتان شعر انقالب 
به اين گرايش شــعرى عالقه دارد؟ بخش شعر 
نو در جشنواره امسال چه پيشرفت هايى داشته 
اســت؟ آيا صورت شــعر همچون مضمون، در 
مسير خالقيت درست حركت كرده است؟ نادمى 
در پاسخ به اين پرسش ها به خبرنگار ما مى گويد: 
قطعاً حرف هاى تازه اى در ميان اشــعار ديديم. 
جريان شــعر انقالب اسالمى  يك جريان ساكن 
نيست بلكه بسيار پويا اســت و ادامه نگاه هايى 
در شــعر اســت كه تا امروز وجود داشته است، 
در اشــعارى كه نسل بعد از انقالب سروده اند، نه 
تنها مغايرتى با ارزش هاى انقالب اسالمى  ديده 
نمى شود بلكه حاكميت جريان انقالب اسالمى  را 
در اين اشــعار مى توان ديد  كه ثمره چهل سال 
حركت نظام در مســير ارزش هــا و آرمان هاى 
انقالب اسالمى  است. او با تأكيد بر اينكه مضمون 
در شعر اهميت دارد، خاطرنشان مى كند: شاعر، 
قالبى را كه فكر مى كند بهتر مى تواند مضمونش 
را منتقل كند، براى شعر انتخاب مى كند. گاهى 
يك غزل با مضمون انقالب اسالمى بسيار موفق 
تر از شعر سپيد، اثر مى كند يا بالعكس، بنابراين 
اگر قالب براى مضمون شعر به  درستى انتخاب 
شده باشد، آن شعر موفق است. در واقع مضمون، 

بهترين قالب خودش را پيدا مى كند. 
اين شاعر اضافه مى كند: در شعر امروز چيزى به 
اسم قالب شعر نداريم و بيشتر با شكل و صورت 
شــعر مواجهيم. او تأكيد مى كند: شاعران بسيار 
خوبى در نســل جوان داريم كه آينده خوبى را 
براى جريان شــعر انقالب اسالمى، رقم خواهند 
زد. اين نسل درك درســتى از مفهوم انقالب و 
آرمان هاى انقالب اسالمى  دارند. در زمان داورى 
آثار، حال خوبى داشتم و سطح كيفى آثار، راضى 

كننده بود.

فرهنگ و هنر: امروز و فردا و در آخرين روزهاى 
بهمن مــاه، تلويزيون مجموعــه اى از فيلم هاى 
سينمايى و تلويزيونى و انيميشن را براى مخاطبان 
خود تدارك ديده است. يكى از مهم ترين فيلم هايى 
كه امشب از تلويزيون خواهيد ديد، فيلم سينمايى 
«به اســب كهر بنگر» به كارگردانى فرد زينمان 
اســت كه  ســاعت 22 از شبكه يك سيما پخش 
خواهد شد. در اين فيلم بازيگرانى چون گريگورى 
پك، آنتونى كوئين و عمر شــريف بازى كرده اند. 
همچنيــن فيلم ســينمايى «عكس هاى هاليس 

وود» فيلم ديگرى است كه فردا مى  توانيد از شبكه 
دو تماشــا كند. اين فيلم به كارگردانى تونى بيل، 
جمعه ســاعت 23 پخش خواهد شد. اما از جمله 
فيلم هايى كه در شــبكه 3 خواهيد ديد مى توان 
به فيلم سينمايى «هرچه پيش آيد» به كارگردانى 
ديويد مكنزى اشاره كرد كه ساعت پخش آن امروز  
ساعت 15 است. همچنين ساعت 24 امشب فيلم 
سينمايى «ياغى» به كارگردانى رونيه اسكروال، از 
شبكه سه سيما پخش مى شــود. اين شبكه فردا 
در ســاعت  30: 19 فيلم سينمايى «ببر خيزان، 

اژدهــاى نهان 2» بــه كارگردانى يون پو بينگ را 
پخش مى كند. از جمله فيلم هايى كه شبكه چهار 
سيما براى جدول پخش خود درنظر گرفته است، 
فيلم سينمايى «ســيارك تاريك» به كارگردانى 
جيسون بوركيو است كه امشــب ساعت 20:30 
روى آنتن مى رود. از جملــه فيلم هاى ايرانى كه 
براى پخش در روزهاى آخر هفته، انتخاب شده اند 
بايد از فيلم سينمايى «دل شكسته» به كارگردانى 
علي روئين تن، اشاره كرد كه فردا ساعت 20:30 از 
شبكه پنج پخش مى شود. شهاب حسيني، فريبا 

كوثري، خسرو شــكيبايي و رضا رويگري در اين 
فيلم هنرنمايى كرده اند. همچنين فيلم سينمايى 
«هوگو» به كارگردانى مارتين اسكورسيزى، ساعت 
18:15 امروز از شــبكه اميد پخش خواهد شــد. 
همين شبكه فردا فيلم سينمايى «يك تكه نان» 
به كارگردانى كمال تبريزى را در ساعت 18 پخش 
خواهد كرد. اســماعيل خلج، احمــد آقالو، گالب 
آدينه، رضا كيانيان، هومن ســيدى، مريم بوبانى، 
پيام  دهكردى، حسين توكلى، فرزين محدث، رؤيا 
نونهالى، هومن برق نورد بازيگران اين فيلم هستند. 

آخر هفته با تلويزيون

امروز از شبكه يك، 
«اسب كهر را بنگر»

با «سيد احمد نادمى» داور جشنواره بين المللى شعر انقالب  اسالمى

شعر انقالب  همچنان آرمان خواه و پيشرو

در اشعارى كه نسل بعد از انقالب 
ســروده اند، نه تنهــا مغايرتى با 
ارزش هاى انقالب اســالمى  ديده 
نمى شــود بلكه حاكميــت جريان 
انقالب اســالمى  را در اين اشعار 

مى توان ديد

آنچه مى خوانيدآنچه مى خوانيد
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