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مخالفت مجمع با استعفا 

«بنى تميم» فعًال به جاى خاد  م
گزينه اصلى سرمربيگرى تيم اميد   كيست؟

11«كرانچار» د  ر پايتخت آفتابى شد    10

شكست سنگين ذوب آهن د  ر امارات 

استقالل د  ر صد  ر شريك پيد  ا كرد  
خط خبر 

پايان عمليات د  رمحل سقوط 
هواپيماى تركيه

خط قرمز- مد  يــر مركز هماهنگى و كنترل عمليات 
ســازمان امد  اد   و نجات هالل احمــر از پايان عمليات 
جســت وجوى پيكر هاى جانباختگان حاد  ثه ســقوط 
هواپيماى تركيه د  ر ارتفاعات هلن شهرستان كيار استان 

چهار محال و بختيارى خبرد  اد  .
 حسين د  رخشان گفت: از صبح د  وشنبه نيرو هاى هالل 
احمــر با بالگرد   به محل ســقوط هواپيماى تركيه د  ر 
ارتفاعات چهارمحال و بختيارى اعزام و جست و جو هاى 
خود   را آغاز كرد  ه بود  ند  . وى افزود  : 11 پيكر جانباختگان 

حاد  ثه كشف و به پايين ارتفاعات منتقل شد  . 
مد  ير مركز هماهنگى و كنترل عمليات سازمان امد  اد   و 
نجات هالل احمر از قابل شناسايى بود  ن 8 پيكر خبرد  اد   
و تصريح كرد  : از ميان 11 پيكر كشف شد  ه، 8 جسد   از 
جمله پيكر - مينا باشاران- د  ختر ميليارد  ر اهل كشور 

تركيه قابل شناسايى است.
د  رخشــان از تحويل پيكر ها به پزشكى قانونى خبرد  اد   
و اظهاركرد  : پيكر هاى كشــف شد  ه براى انجام مراحل 
قانونى به پزشكى قانونى منتقل شــد  . وى با اشاره به 
كشف جعبه سياه هواپيماى سقوط كرد  ه خاطرنشان 
كرد  : جعبه ســياه هواپيما به عوامل انتظامى حاضر د  ر 
محل حاد  ثه تحويل د  اد  ه شد  . همچنين مد  يركل بحران 
سازمان پزشكى قانونى كشــور گفت: اجساد   قربانيان 
حاد  ثه سقوط هواپيماى تركيه كه شب د  وشنبه حوالى 
شهركرد   اتفاق افتاد  ، به پائين كوهستان منتقل و د  ر حال 

انتقال به پزشكى قانونى شهركرد   است.
مهرد  اد   على بخشــى افزود  : د  ر پى وقوع اين حاد  ثه 11 
سرنشين هواپيما جان خود   را از د  ست د  اد  ند   كه اجساد   
آنان به پزشكى قانونى تحويل د  اد  ه شد   و هم اكنون براى 
انجام مراحل شناسايى و تعيين هويت د  ر حال انتقال 
به مركز پزشكى قانونى شهرستان شهر كرد   است.وى 
تصريح كرد  : مراحل شناســايى و تشخيص هويت اين 
اجساد   مطابق با پروتكل هاى موجود   كه شامل معاينه 
اجســاد  ، بررسى مشخصات، تن پيمايى اجساد   و ساير 
آزمايش ها و مراحل تخصصى مى شود   انجام خواهد   شد  .
مد  ير كل بحران سازمان پزشكى قانونى كشور با اشاره به 
مراجعه تعد  اد  ى از افراد   خانواد  ه هاى قربانيان اين حاد  ثه 
اظهار كرد  : د  ر صورت نياز از خانواد  ه هاى كشته شد  گان 
سقوط هواپيما براى تهيه پروفايل ژنتيكى و تطبيق و 

احراز هويت، نمونه اخذ مى شود  .
شــب د  وشــنبه يك فروند   جت شخصى كه د  ر مسير 
شــارجه (امارات متحد  ه عربى) به استانبول(تركيه) د  ر 
حركت بود   د  ر حوالى شــهركرد   سقوط كرد   و همه 11 

سرنشين آن جان خود   را از د  ست د  اد  ند  .

گروگانگيرى د  ر هتل بزرگ تهران
ميزان: اعضــاى اصلى بانــد   آد  م ربايــى و گروگانگيــرى د  ر هتل بزرگ 
تهران د  ســتگير شد  ند  .روز پانزد  هم اســفند   ماموران پليس تهران د  ر جريان 
گروگان گيرى د  ر هتل بزرگ تهران و ربود  ن يكى از مسافران قرار گرفتند  . با 
حضور ماموران و تحقيق از عوامل هتل مشخص شد   د  و نفر با مراجعه به هتل 
با يكى از مسافران د  يد  ار كرد  ه و پس از آن مرد   مسافر د  يگر د  ر هتل د  يد  ه نشد  ه 
است. د  ر اد  امه ماموران متوجه شد  ند   د  و مرد   جوان، مسافر هتل را به گروگان 

گرفته و د  ر تماس با خانواد  ه اش د  رخواست پول كرد  ند  . 
تيم هــاى ويــژه پليس آگاهى با انجــام تحقيقات تخصصى توانســتند   رد   
گروگان گيران را د  ر اســتان قزوين زد  ه و براى رهايى گروگان به آنجا مراجعه 
كرد  ند  .سرانجام روز گذشته با شناسايى محل د  قيق نگهد  ارى گروگان، پليس 
وارد   عمل شد  ه و مرد   مسافر را از چنگال گروگان گيران آزاد   و يك نفر از اعضاى 
باند   را د  ر همان محل د  ستگير كرد  ند  . با توجه به اينكه احتمال فرار همد  ست 
يا همد  ستان مرد   گروگان گير وجود   د  اشت، تحقيقات از متهم د  ستگير شد  ه 
آغاز شد  . مرد   جوان د  ر بازجويى ها مد  عى شد   به علت اختالف حساب گروگان 
را به همراه همد  ستش از د  اخل هتل تهران ربود  ه و به مخفيگاه شان د  ر قزوين 
منتقل كرد  ه اند  . با اعترافات متهم بازد  اشــت شد  ه،ســاعتى بعد   طراح اصلى 

گروگان گيرى د  ر ميد  ان آزاد  ى تهران شناسايى و د  ستگير شد  . 

باند   شاه مراد   را پليس نامراد   كرد  
خط قرمز:  باند   موسوم به شاه مراد   با همت پليس متالشى شد  .سرگرد   ابراهيم 
شريفى مقد  م رئيس كالنترى 170 كهريزك با بيان اين مطلب گفت: اعضاى 
باند   شــامل يك زن 27 ساله و د  و مرد   29 ساله با خود  روى پژو 405 از اتباع 
افغانى زورگيرى مى كرد  ند  .وى اضافه كرد  : سارق زن د  ر حالى كه ماسك سفيد   
بر صورت مى زد   به عنوان سرنشين، جلوى خود  رو و نفر د  يگر عقب مى نشست.

رئيس كالنترى كهريزك افزود  : د  ر قالب مسافركش د  ر جلوى ايستگاه مترو 
كهريزك فقط افغانى ها را سوار مى كرد  ند   كه پس از طى مسير به حاشيه هاى 
شهر مى برد  ند   و با تهد  يد   چاقو اموال آنان را به سرقت مى برد  ند  .سرگرد   شريفى 
مقد  م گفت خانم سارق به لحاظ ارتكاب چند  ين سرقت تحت تعقيب پليس 
بود  ه و احد  ى د  يگر نيز پس از تحمل 8 سال حبس چند   روزى آزاد   شد  ه و نفر 

د  يگر نيز د  اراى سوابق متعد  د  ى بود  .

د  اليل خود  كشى معلم كرمانشاهى اعالم شد  
خط قرمز: خود  كشى معلم كرمانشاهى به د  ليل مشكالت زلزله نبود  ه است.
د  اد  ستان عمومى و انقالب كرمانشاه با تاييد   خبر خود  كشى معلم سرپل ذهابى، 
وقوع آن به د  ليل مسائل و مشكالت ناشى از زلزله را تكذيب كرد  .محمد   حسين 
صاد  قى د  ر تشريح اين خبر گفت: حسب گزارش وصول شد  ه اين فرد   د  ر يك 
واحد   مسكونى غير تخريبى د  ر شهر سرپل ذهاب به همراه والد  ين خود   زند  گى 
مى كرد  ه و د  ر تاريخ 19 اسفند   اقد  ام به خود  كشى كرد  ه اما د  ليل خود  كشى او 

اختالفات خانواد  گى بود  ه است. 

توقيف 13 خود  رو بخاطر بد  حجابى و آلود  گى صوتى 
خط قرمز: پليس امنيت عمومي استان 13 خود  روي متخلف د  ر شهر مشهد   
را توقيف كرد  . سرهنگ «حسين مولوى نسب» رئيس پليس امنيت عمومي 
فرماند  هي انتظامي خراســان رضوي گفت: طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و 
اخالقي به منظور جلوگيري از بروز تخلفات و پاكسازي نقاط آلود  ه د  ر جنوب 

شهر مشهد   توسط پليس امنيت عمومي اجرا شد  .
وى افزود  : د  ر همين راستا مأموران پليس امنيت اخالقي د  ر قالب هفت تيم 
روز يكشنبه طرح مبارزه با مظاهر علني فساد   را با هد  ف برخورد   با رانند  گان 
بد  حجــاب؛ آلود  گي صوتي و مزاحمين نواميس د  ر محد  ود  ه بلوار وكيل آباد   و 

هاشميه شهر مشهد   اجرا كرد  ند  .
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خط قرمز - سعيد   كوشافر: چهارشنبه آخر 
سال، سال هاست به د  ليل د  ور شد  ن از چارچوب 
رسوم سنتى و به بيراهه رفتن شاد  ى و تفريح، به 
شب حاد  ثه و خطر و خبر تبد  يل شد  ه و آماد  ه باش 
ارگان هاى مسئول تنها يكى از ابعاد   الزامى براى 
بازگشت آرامش به اين سنت كهن است كه بد  ون 
هوشيارى مرد  م، براى كاهش سوانح كافى نيست. 
چهارشنبه سورى به عنوان يك رسم قد  يمى از 
جمله آي ين هاى ســنتى ايرانيان است كه پس 
از قرن ها زند  ه ماند  ه و هنوز توســط بيشتر مرد  م 
كشــور به شــكل هاى مختلف از د  ورهمى هاى 
خانواد  گى و گپ و گفت تا نيمه شب و برپاكرد  ن 

بساط تفريح و سرگرمى گرامى د  اشته مى شود  .
اين ســنت قد  يمى از د  يرباز با كارهايى از جمله 
تهيه و خورد  ن آجيل مشكل گشا، قاشق زنى، فال 
گوش و گره گشايى، د  ود   كرد  ن اسپند   و فالگيرى 
همراه بود  ه است، رسم هاى بسيار ساد  ه و اصيل 
و زيبايى كه فلســفه انجام هر يك برگ و سند   
ارزشمند  ى براى آن د  ر فرهنگ ايرانى وجود   د  ارد  .
يكــى از اقد  امــات رايــج د  ر جريان اين شــب 
برافروختن آتش و پريد  ن از آن اســت كه مرد  م 
آن را به د  رســت يا ناد  رست ميمون مى د  انند   اما 
افــراط د  ر اين امر و به پا كرد  ن آتش هاى مهيب 
و نيز ورود   مواد   محترقه خطرناك از جمله ترقه، 
فشفشــه و بالن هاى آرزو به حيطه اين رســم 
سنتى طى د  هه هاى اخير و د  ورشد  ن اين آيين 
از ساد  گى هاى خود  ، موجب رقم خورد  ن حواد  ث 
ناگوارى د  ر اين شــب شد  ه است. حواد  ثى كه د  ر 
بسيارى موارد   خانواد  ه هاى زياد  ى را د  ر شب عيد   
و نوروز عزاد  ار و بسيارى را د  چار نقص عضو د  ايمى 
و بار سنگين روانى و اجتماعى زياد  ى را به جامعه 
تحميل كرد  ه تا جايى كه برخى از اين شــب به 

عنوان چهارشنبه سوزى ياد   مى كنند  .

16 كشته د  رسال قبل
بر اساس آمار رسمى اعالم شد  ه، سال گذشته و 
د  ر مراسم چهارشــنبه سورى 16 تن جان خود   
را از د  ســت د  اد  ند   كه از اين تعد  اد   15 تن مرد   و 
يك نفر زن بود  ه اند  . همچنين د  و ســوم حواد  ث 
چهارشــنبه ســورى مربوط به نوجوانان بود  ه و 
اين افراد   پايه گذار اين حواد  ث بود  ه اند  . عالوه بر 
آمار ارائه شد  ه د  ر رابطه با كشته هاى چهارشنبه 
سورى، تعد  اد   قابل توجهى نيز د  ر پى اين حواد  ث 

د  چار سوختگى شد  ه و يا قطع عضو شد  ه اند  .
د  ر اين ميان، هستند   كسانى كه د  چار نابينايى و 
يا ناشنوايى شد  ه و براى چند   لحظه شاد  ى، يك 
عمر با معلوليت مواجه شــد  ه اند  . هر سال و د  ر 
شب چهارشنبه آخر سال، بيمارستان هاى سوانح 
سوختگى پذيراى تعد  اد   قابل توجهى از مصد  ومان 
هستند  .همچنين هستند   كسانى كه خود   به طور 
مستقيم از مواد   محترقه استفاد  ه نكرد  ه، اما زمان 

ترد  د   د  ر سطح شهر د  چار آسيب د  يد  گى شد  ه اند  . 
بر اســاس آمار، يــك چهارم آســيب د  يد  گان 
چهارشــنبه ســورى را عابران پياد  ه و رهگذران 
تشكيل مى د  هند  . به طور كلى د  ر سراسر كشور 
سال گذشته بيش از 2 هزار و 350 تن مصد  وم 
شد  ه اند   كه از اين تعد  اد   600 تن د  ر بيمارستان ها 
بسترى شد  ه اند  . سال گذشته كوچكترين مصد  وم 
چهارشنبه سورى كود  كى 4 ساله بود   و مسن ترين 
فرد   آسيب د  يد  ه د  ر اين مراسم نيز مرد  ى 60 ساله 

بود  ه است. 
يكى از آســيب پذيرترين گروه ها، د  انش آموزان 
هستند   كه شايد   به د  ليل عد  م آموزش هاى الزم 
توجه چند  انى به اخطار هاى ارائه شد  ه د  ر رابطه 
با خطرات چهارشنبه ســورى و استفاد  ه از مواد   
محترقه نمى كنند  .د  ر ســال 95، ميزان حواد  ث 
ناشــى از اســتفاد  ه مواد   محترقه از سوى د  انش 
آموزان به نسبت سال قبل تر افزايش د  اشته است 
به گونه اى كه د  ر ســال 94 قربانيان حد  ود   32 
د  رصد   از حواد  ث، د  انش آموزان بود  ند   و اين آمار 
د  ر سال 95 به 40 د  رصد   افزايش يافته است. د  ر 
همين زمينه سيد   جالل ملكى سخنگوى سازمان 
آتش نشــانى مى گويد  : متاسفانه طى سال هاى 
گذشته رسم و رسوم مراسم چهارشنبه آخر سال 
تغيير كرد  ه و اين جشن زيبا تبد  يل به برنامه اى 
خطرناك شد  ه است. وى مى افزايد  : قشر جوان و 
نوجوان كشور بايد   توجه د  اشته باشند   كه استفاد  ه 
از مواد   محترقه مى تواند   به قيمت از د  ست د  اد  ن 
جانشان تمام شود   و نبايد   براى لحظه اى شاد  ى 
كاذب، جــان خود   و د  يگران را به خطر بيند  ازند  . 
سخنگوى سازمان آتش نشانى با تاكيد   بر افزايش 
نظارت والد  ين بر عملكرد   فرزند  ان خود   مى گويد  : 
والد  ين بايد   نســبت به رفتار هاى فرزند  ان خود   
د  قت بيشترى د  اشته و اجازه ند  هند   د  ر روز هاى 
پايانى سال از مواد   محترقه استفاد  ه كنند  . سال 
گذشته اتفاقات خطرناك زياد  ى از سوى برخى از 

شهروند  ان رقم خورد  . 

حواد  ثى تلخ 
د  ر يكى از حواد  ث چهارشــنبه ســورى ســال 
گذشته، مرد  ى 27 ساله د  ر تهران هنگام ساخت 

مواد   منفجره د  ست ساز بر اثر انفجار، 2 د  ست و 2 
پاى خود   را از د  ست د  اد  .اين جوان د  ر خيابان يكم 
نيروى هوايى تهران مشغول ساخت مواد   منفجره 
بود   كه د  چار حاد  ثه شد  . سوختگى شد  يد   د  ر پى 
حمل مواد   محترقه با خود  رو سال گذشته، انفجار 
مواد   محترقه د  ر د  اخل خــود  روى تيبا د  ر يكى 
از خيابان هاى اصفهان باعث ســوختگى شد  يد   
2 پسر جوان شــد  . 2 سرنشين خود  رو د  ر حال 
حمل مواد   محترقه بود  نــد   كه پس از انفجار د  ر 
خود  رو گرفتار شد  ند  .  د  ر حاد  ثه اى د  يگر، انفجار 
بمب د  ست ســاز د  ر جيب يكى از افراد  ى كه به 
د  ليل مزاحمت براى شهروند  ان د  ستگير شد  ه بود  ، 
هنگام انتقال به كالنترى 12 با وانت د  و كابين، 
منجر بــه مصد  وميت 7 تن شــد  . اين اتفاق د  ر 
خيابان عباســى تبريز رخ د  اد   و خود  روى پليس 
نيز مربوط به كالنترى 12 تبريز بود  .سال گذشته، 
د  ر شهرستان مهاباد   هم انفجار مواد   محترقه باعث 
تخليه چشــم د  ختر 25 ساله شد  . د  ر تهران هم 
زنى ميانســال به خاطر اصابت مواد   محترقه به 

صورتش بينايى خود   را از د  ست د  اد  .
د  ر حاد  ثــه اى د  يگر و د  ر مشــهد  ، فرد  ى د  اخل 
خود  روى پليــس راهور يك ترقه پرتاب كرد   كه 
به خاطر انفجار شد  يد   يك سرهنگ و يك سرباز 
پليــس راهور كه براى ايجاد   نظم رفت و آمد   د  ر 

منطقه حضور د  اشتند   به شد  ت مجروح شد  ند  . 
سال گذشته، حواد  ث مشــابه د  يگر بسيار زياد   
بود  ند  . اكنون پليس، اورژانس و ســازمان آتش 
نشــانى كمپين هاى مختلفى را براى د  عوت از 
شهروند  ان براى برگزارى ايمن مراسم چهارشنبه 
سورى آخر سال به راه اند  اخته اند   و تالش آن ها 
اين اســت كه از خطرات ناشى از برپايى مراسم 

چهارشنبه سورى بكاهند  .

قطع د  ست، بهاى گران يك لحظه شاد  ى
نارنجك هاى د  ست ساز به يكباره منفجر شد  ه و 
همين موضوع سبب مى شود   پسر جوان يكى از 

د  ستانش را از د  ست بد  هد  .
براى لحظاتى شــاد  ى د  ر اوج جوانى، هم د  ست 
خود   را از د  ســت مى د  هد   و هم كارش را و بعد   از 
آن مد  ت زمان زياد  ى طول مى كشد   كه به زند  گى 

باز گرد  د  . او مى گويد   زمانى به زند  گى بازگشته كه 
با يكى از معلوالن موفق سازمان بهزيستى آشنا 
مى شود   و از آنجا مسير زند  گى اش تغيير مى كند  . 
محمد  ، 25 ساله است و يكى از قربانيان آتش 
سوزى چهارشنبه آخرسال است، او اكنون بعد   
از مد  تى بار د  يگر به د  انشگاه بازگشته است. وى 
د  ر رابطه با روزى كه به د  ليل د  رســت كرد  ن 
نارنجك، د  ست خود   را از د  ست د  اد  ه مى گويد  : 
از بچگى عالقه خاصى به مراســم چهارشنبه 
ســورى د  اشتم و به اين خاطر كه د  ر محله ما 
واقع د  ر نارمك مراسم چهارشنبه سورى بسيار 
پر خطر برگزار مى شد   هر كد  ام از جوانان كارى 
مى كرد  ند   كه نشــان د  هند   مواد   محترقه شان 

بهتر از د  يگرى است. 
محمد   مى افزايد  : آن سال كه حاد  ثه برايم رخ د  اد  ، 
تصميم گرفتم خود  م نارنجك د  ست ساز د  رست 
كنم. با يكى از د  وســتانم مقد  ارى اكليل سرنج 
خريد  ارى كرد  يم و به خانه ما رفتيم. كســى د  ر 
خانه نبود   و بهترين زمان براى تهيه نارنجك ها 
بود  . به اتاق خود  م رفتم، د  ست به كار شد  يم و با 
د  قت اكليل سرنج ها را با نسبتى مشخص آماد  ه 
كرد  يم. اين قربانى چهارشــنبه سورى آخر سال 
با اشاره به انفجار شد  يد   صورت گرفته مى گويد  : 
حجم اكليل سرنج هايى كه خريد  ارى كرد  ه بود  يم 
زياد   بود  . مى خواستيم براى بچه هاى يك محله 
نارنجك د  رســت كنيم. بيش از 30 نارنجك را 
د  رســت كرد  ه بود  يم كه به يكباره انفجار رخ د  اد  . 

د  يگر متوجه چيزى نشد  م. 
وى مى افزايــد  : بــا وضعيت بســيار بد  ى به 
بيمارســتان منتقل شــد  م. آنجا بود   كه تازه 
فهميد  م يكى از د  ســتانم قطع شد  ه و د  وستم 
نيز تا حد  ود   زياد  ى آسيب د  يد  ه بود  . محمد   د  ر 
خصوص وضعيت زند  گى اش بعد   از حاد  ثه اى 
كــه برايش رخ د  اد  ه مى گويد  : تا مد  ت ها حتى 
توان خارج شد  ن از خانه را هم ند  اشتم. خجالت 
مى كشــيد  م كه چرا آنقد  ر بى فكر عمل كرد  ه 
بود  م و براى چند   لحظه شــاد  ى، آيند  ه خود  م 
را خــراب كرد  ه ام. د  يگر به محل كارم نرفتم و 

د  رس و د  انشگاه را هم رها كرد  م. 
اين قربانى چهارشــنبه سورى آخر سال با اشاره 
به د  يد  ارش با يكى از مد  د  جويان موفق ســازمان 
بهزيستى مى گويد  : ماد  رم اصرار د  اشت كه مرا به 
زند  گى باز گرد  اند   و براى اين كار هم تالش زياد  ى 
كرد  . ماه رمضان بود   كه ماد  رم به جشــن يكى از 
مؤسسات خيريه د  عوت شد  . تاكيد   د  اشت كه مرا 
با خود   ببرد  . آنجا با يك جوان معلول آشنا شد  م 
كه 2 د  ست ند  اشت، اما با اين وجود   به زيبايى هر 
چه تمام تر نقاشى مى كشيد  . وى مى افزايد  : با او 
د  وست شد  م و همان شد   كه به زند  گى بازگشتم. 
نگاهم به زند  گى تغيير كــرد   و آن زمان بود   كه 

فهميد  م جايى كه ايستاد  ه ام آخر د  نيا نيست. 

قد  س از تبعات تغيير مسير يك سنت قد  يمى گزارش مى د  هد  

# نه_ به _ چهارشنبه سوزى

ورزش: استقالل و العين د  ر بازى برگشت هم به نتيجه اى 
بهتر از تســاوى يك بر يك د  ســت نيافتند  . د  ر نيمه اول 
اين بازى اســتقالل بازى را خيلى خوب شــروع كرد   و جز 
10 د  قيقه ميانى د  ر ســاير د  قايق ميهمان خود   را محاصره 
كرد  ه و موفق شــد   روى پنالتى كه روى فرشيد   اسماعيلى 
حاد  ث شد   توسط تيام (د  قيقه 42) به گل برسد  . پيش ازاين 
گل البته عمرعبد  الرحمن يك بار روى حركتى انفراد  ى تير 
د  روازه حســين حســينى را به لرزه د  ر آورد  . د  ر اواخر نيمه 
اول وريا غفورى به د  ليل مصد  وميت نتوانست به بازى اد  امه 
بد  هد   و د  ر ابتد  اى نيمه د  وم جاى خود   را به خسرو حيد  رى 
د  اد  . نيمه مربيان را العينى ها توفانى شروع كرد  ند  . ميهمان 
اماراتى د  راين نيمه به طور طبيعى بيشتر صاحب توپ بود   
و اســتقالل اقتصاد  ى تر بازى مــى كرد  . مصد  وميت تيام و 
خروج او كمى زهر استقالل را گرفت.العينى ها اما سرانجام 
د  ر د  قيقه 78 با گل شــيوتانى آزاد  ى را به سكوت واد  اشتند  .

د  ر اد  امه استقاللى ها نتوانستند   نتيجه را تغيير د  هند   تا صد  ر 
را با الريان شريك شوند  . د  ر همين گروه الهالل د  و بر يك به 
الريان باخت تا عمالً شانس آنچنانى براى صعود   ند  اشته باشد  .
د  يروز د  ر د  يگر د  يد  ار ايرانــى - اماراتى ، ذوب آهن مقابل 
الوحد  ه 3 بر صفر شكســت خورد  . شاگرد  ان قلعه نويى د  ر 
شــبى كه اصالً د  ر حد   و اند  ازه هاى خود  شــان نبود  ند   د  ر 
اواخر نيمه اول يك گل د  ريافت كرد  ند   تا د  ر نيمه مربيان هم 
اسير بازى هد  فمند   ميزبان شوند   و د  و گل د  يگر هم د  ريافت 
كنند  . قلعه نويى و مرد  انش با وجود   اين شكست همچنان با 
6 امتياز شانس صعود   د  ارند ؛  چرا كه د  ر همين گروه الد  حيل 
2 بر يك لوكوموتيو تاشــكند   را شكست د  اد   و صعود  ش را 
قطعى كرد   و اين فرصت را به ذوب آهن د  اد   تا به عنوان تيم 

د  وم از گروهش صعود   كند  .



الوصل- پرسپوليس ساعت 18:45

صدرنشين پاى سفره هفت سين بشين

ورزش: پرســپوليس در چهارمين بازى از 
مرحله گروهى ليگ قهرمانان آســيا امروز 

مقابل الوصل امارات قرار مى گيرد.
در گروه C ليگ قهرمانان آســيا ســه تيم 
پرســپوليس، الســد قطر و نســف قرشى 
ازبكستان سه امتيازى اند. با توجه به قوانين 
كنفدراسيون فوتبال آســيا، پرسپوليس به 
دليل اينكه نتايج بهترى در تقابل با الســد و 
نسف قرشى گرفته صدرنشين است. به نظر 
مى رسد رقابت اصلى در اين گروه بين السد و 
پرسپوليس باشد، اما نسف قرشى را هم نبايد 
فراموش كرد. در اين شرايط پرسپوليس بايد 
الوصل را در دوبى ببرد تا موقعيت خوب خود 
در گروه را حفظ كند. يك احتمال البته وجود 
دارد كه پرســپوليس ببرد و صدر جدول را 
از دســت دهد. در ديگر بازى گروه اگر السد 

موفق به شكست نسف قرشى شــود با برد 
پرســپوليس دو تيم پرســپوليس و السد 9 
امتيازى مى شوند. در صورت هم امتياز شدن 
دو تيم به بازى مستقيم نگاه مى كنند و السد 

باالتر قرار مى گيرد.
الوصل البته تيم چندان قدرتمندى نيست. 
اين تيم كه فصل گذشته در ليگ امارات دوم 
شد، در هر سه بازى قبلى خود در آسيا باخته 
و در هفته هاى اخير نتايج خوبى نگرفته است. 
الوصل هر پنج بازى آخر خود در ليگ و آسيا 
را باخته است. از طرفى اين تيم چند بازيكن 
مصدوم داشــته كه به تازگى از مصدوميت 
رها شده اند. احتمال دارد رودولفو آره باره نا، 
سرمربى آرژانتينى الوصل بازى با پرسپوليس 
را فداى بازى در ليگ كند. شــنيده مى شود 
الوصل با تركيب اصلى خــود پاى به ميدان 

نخواهد گذاست و پرســپوليس بايد از اين 
فرصت بهره ببرد.

فرشــاد احمدزاده، جالل حسينى، عليرضا 
بيرانوند و شجاع خليل زاده چهار بازيكن تك 
اخطاره پرسپوليس اند كه بايد مواظب باشند 

محروم نشوند.

برانكو: مى خواهيم تا فينال آسيا پيش 
برويم

سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس، گفت:بازى 
با الوصل براى هر دو تيم ســخت است چون 
بازيكنان مصدوم اين تيم به تركيب برگشته اند. 
برانكو ايوانكوويچ در نشست خبرى قبل از بازى 
با الوصل، گفت: در مدت كوتاهى براى دومين 
بار با الوصل بــازى داريم. اين براى هر دو تيم 
مى تواند سخت و داراى جنبه مثبت باشد.وى 

افزود: اين بازى براى الوصل دو جنبه دارد. آن 
ها اگر بازنده شوند حذفشان قطعى است اما 
اگر برنده شوند شانس بقا در جدول را دارند. 
سرمربى پرسپوليس در مورد اينكه آيا امسال 
هم انگيزه حضور در بين چهار تيم برتر آسيا را 
دارند، تصريح كرد: بله، اين افتخار بزرگى است 
كه ما تا نيمه نهايى آســيا باال رفتيم. اهداف 
ما تمامى ندارد. هدف ما حداكثرى اســت و 

مى خواهيم تا فينال و قهرمانى پيش برويم. 

ســرمربى الوصل: هنوز شانس صعود 
داريم

ورزش: آروابارنا، سرمربى تيم الوصل امارات 
در نشســت مطبوعاتى خود گفــت: اول از 
همه اين مســابقه خيلى متفاوت نيست با 
مسابقاتى كه قبال داشتيم.ما تمرين كرديم 
و براى همه مسابقات آماده هستيم. در اين 
گروه ما تيم آخر هستيم ولى از نظر من اين 
فقط اعداد هســت و ما باز هم اين امكان را 

براى صعود داريم. 

كولينا تماشاگر ويژه بازى پرسپوليس 
- الوصل

پير لوييجى كولينا كه هم به جهت ســبك 
و كيفيت داورى و هــم ظاهر خود به يكى از 
سرشناس ترين داوران تاريخ فوتبال دنيا بدل 
شد، امروز در ورزشگاه زعبيل حاضر خواهد 
بود و بازى الوصل - پرسپوليس، را از نزديك 
به نظاره مى نشــيند.كولينا كه در سال هاى 
1998 تا 2003 براى 6 سال متوالى به عنوان 
بهترين داور سال انتخاب شد، در سال  2002 
در نقطه اوج كارى خود به بزرگترين افتخار 
يعنى قضاوت فينال جام جهانى بين تيم هاى 
ملى بزريل و آلمان رسيد. او يك ماه قبل 58 
سالگى خود را جشن گرفت و در حال حاضر 

به عنوان مشاور مالى فعاليت دارد.

فردوسى پور مجرى است
حق پخش جام جهانى 
هنوز خريدارى نشده

ورزش: ويژه برنامه مسابقات جام جهانى 2018 به عادل فردوسى پور 
سپرده شــده اســت. على  اصغر پورمحمدى  مدير شبكه سه سيما 
درباره جزئيات پخش مســابقات فوتبال جــام جهانى 2018 و حق 
پخش بازى ها گفت: «كارها در مراحل انجام است اما هنوز حق پخش 
را نخريده ايم. ويژه برنامه بازى هاى جام جهانى را هم عادل فردوسى پور 
تهيه  و اجرا خواهد كــرد.» برنامه هاى ويژه جــام جهانى 2014 هم 
توسط عادل فردوســى پور تهيه و اجرا شد كه استقبال خوبى هم از 

آن به عمل آمد.

سرمربى تيم الجزيره: مقابل «پرشور»ها 
تجربه كسب مى كنيم

ورزش: سرمربى تيم الجزيره امارت ابراز اميدوارى كرد،  تيمش در ديدار 
مقابل تراكتورسازى نتيجه اى بهتر از بازى رفت بگيرد. هنك تن كاته در 
نشست خبرى بازى تراكتورسازى تبريز - الجزيره امارات، اظهار داشت: 
در بازى قبلى كه در امارات داشــتيم، فرصت هاى زيادى براى گلزنى 
ايجاد كرديم. اميدوارم كه دراين بازى بتوانيم بهتر نتيجه بگيريم و براى 
بازى هاى بعدى برنامه ريزى كنيم.وى افزود: دو سال پيش كه در تبريز 
مقابل تراكتورسازى بازى داشتيم، يادم مى آيد كه اين تيم وضعيت خوبى 
نداشت.اما  االن شرايط اين تيم بهتر از آن زمان است. وى در مواجهه با 
ســؤال خبرنگارى راجع به حضور هواداران تراكتورسازى دراين ديدار 
، گفت: دوست داريم كه هواداران تراكتورســازى به ورزشگاه بيايند و 
جو پرشــورى را ايجاد كنند. هر بازى كه انجام مى دهيم بازيكنان مان 
تجربه كسب مى كنند اما اين بازى در شرايطى است كه از بازى مقابل 

تماشاگران پرشور تجربه كسب مى كنند.

سائالم: مى خواهيم به هواداران 
عيدى بدهيم

ورزش: سرمربى تراكتورسازى در نشست خبرى پيش از ديدار تيمش 
مقابل الجزيره امارات گفت : در سه بازى اول بازى هاى خوبى به نمايش 
گذاشتيم. موقعيت هاى گل خوبى پيدا كرديم اما متاسفانه نتوانستيم 
به گل برســيم و فقط يك امتياز در بازى قبلى مقابل الجزيره كسب 
كرديم.ارتوئرول ســائالم،  افزود: در اين بازى به دنبال اين هستيم 
كه در دقايق ابتدايى بازى به برترى برسيم و گلزنى كنيم تا بتوانيم 
اولين برد خودمان را كسب كنيم. براى بازى هاى بعدى مى خواهيم 
اين روند را ادامه دهيم. با حمايت هواداران مى توانيم بازى زيبايى به 
نمايش بگذاريم و با كسب ســه امتياز عيدى خوبى در آستانه نوروز 

به آن ها بدهيم.

فدراسيون فوتبال تكذيب كرد
تاج با برانكو در نياوران 

جلسه نداشته است
ورزش: بعد از مطرح شــدن خبرهايى درباره جلســه مهدى تاج با 
سرمربى پرسپوليس، سايت فدراســيون فوتبال با تكذيب اين خبر 
نوشت: «اخيرا شايعه اى در برخى رســانه ها درباره مالقات و جلسه 
خصوصى مهدى تاج و برانكو ايوانكوويچ در يكى از رســتوران هاى 
منطقه نياوران مطرح شده كه به هيچ عنوان صحت ندارد و هم آرامش 
تيم ملى و هم آرامش پرسپوليس را نشــانه رفته است. طرح چنين 

شايعاتى فقط براى ضربه زدن به فوتبال مطرح مى شود.»

حمله شمس به فدراسيون؛
 از باخت مى ترسيد

ورزش:سرمربى پيشين تيم ملى فوتســال در انتقادى بى سابقه از 
فدراسيون فوتبال و تيم ملى، دليل تصميمات اخير تيم ملى را ترس 
از باخت و حاشيه دانست. شمس در گفت و گويى با ايسنا گفت: آقايان 
با حضور ايران در تورنمنت كويت مخالفت كردند و حتى اجازه ندادند 
كه هيچ تيم ديگرى از كشورمان به عنوان منتخب ليگ يا باشگاه هايى 
مثل مس يا گيتى پسند نيز در آن شركت كند. اين تورنمنت 80 هزار 
دالر پاداش داشت و تمام هزينه هاى آن با كويتى ها بود اما اين فرصت 
بزرگ را نه خودشــان اســتفاده كردند و نه اجازه دادند تيم ديگرى 
استفاده كند. احتماال آن ها ترســيده اند كه موفقيت هاى خودشان 

تحت الشعاع موفقيت تيم ديگرى در اين تورنمنت قرار گيرد. 

ضد حمله

اسكوچيچ: 
به آلومينيوم فكر مى كنم نه به استقالل

ورزش: ســرمربى تيم فوتبال خونه به خونه بابل در پاسخ به اين سوال كه چون 
هميشه اسمش براى مربى گرى استقالل مطرح شده است نظرش در مورد فينال 

جام حذفى و رويايى با اين تيم چيست گفت: 
به هر حال تيم من به فينال جام حذفى رفته و از اين بابت نمى توانم خوشحالى ام را 
پنهان كنم. از سوى ديگر من به دنبال اين مسائل و فكرها نيستم و سعى مى كنم به 
بازى آينده فكر كنم. اسكوچيچ افزود: من در مورد استقالل صحبتى ندارم و االن 
سرمربى خونه به خونه هستم و روى اين تيم تمركز كامل دارم. من در هر بازى به 
بازى بعد فكر مى كنم و تمركزم را روى موفقيت تيمم در بازى بعد مى گذارم، پله 
پله جلو مى رويم و دوست داريم با برد نماينده اراك به ليگ برتر صعود كنيم.االن 

دوست ندارم به اينكه چند در صد شانس داريم فكر كنم.

شوك جديد به تيم ملى
مصدوميت مشكوك سردار 

ورزش: بعد از اشكان دژاگه كه به دليل آسيب ديدگى فصل را از دست داد و از 
حضور در تركيب ناتينگهام فارست باز ماند و البته عليرضا جهانبخش كه هفته 
قبل مصدوم شد حاال نوبت به ســردار آزمون رسيده كه با آسيب ديدگى دست 
و پنجه نرم كند. سردار اين روزها مشــغول مداواى پاى آسيب ديده اش است. 
دوقلوى پاى او مشكوك به پارگى اســت و به همين دليل پزشكان روبين كازان 
برنامه هاى ويژه اى براى سردار در نظر گرفته اند تا او را در كمترين زمان ممكن 

مداوا كنند. 
آزمون در يكى دو روز اخير، دوى نرم  روى تردميل را در برنامه هاى خود قرار داده و 
مشخص هم نيست آيا به بازى بعد روبين كازان در ليگ روسيه و مقابل اسپارتاك 

مسكو مى رسد يا نه؟
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ورزشـــى

تلگرامى

    صفحه ورزش امارات خبر داد كه باشگاه پرسپوليس 
بيش از 50 رواديد درخواست كرده تا عالوه بر بازيكنان 
تيم ايرانى،خانواده هايشان نيز براى تفريح به دبى بيايند.

   يك روزنامــه اماراتى از باقرى به عنــوان بازيكنى 
ياد كــرده كه برانكــو منتظر اضافه شــدنش به اردوى 

پرسپوليس است!
   كى روش در پست فيســبوكى به  تمجيد از دايى و 
پروين پرداخت و نوشت:افتخار و امتيازى براى من بود 

كه با اين اسطوره هاى فوتبال ايران باشم.
   با تالش كادر پزشكى اســتقالل و هماهنگى هاى 

انجام شده، لئوناردو پادوانى به تهران منتقل شد.
   سلطانى فر،وزير ورزش گفت: مسئوليت صفر تا صد 
تيم اميد با فدراسيون فوتبال است و بايد بعد از 44 سال 

به المپيك صعود كنيم.
   مهدى كيانى، دانيال اسماعيلى فر، عارف آغاسى، 
رضا شربتى و ارسالن مطهرى 5 بازيكن تراكتورسازى 
هســتند كه درصــورت دريافــت كارت زرد در ديدار 
مقابل الجزيره، از بازى مقابل االهلى عربســتان محروم 

خواهند شد.
   امير عابــدزاده دروازه بان ملى پوش كشــورمان با 
درخشــش در تركيب ماريتيمو در هفته بيست و ششم 

پرتغال نمره خوب گرفت.

از مجيدى تا خلعتبرى
پرچم ايرانى ها 

در الوصل باالست
ورزش: الوصــل يكى از تيم هاى اماراتى اســت كه 
بازيكنان زيادى از فوتبال ايران به اين تيم پيوستند، اما 
هيچ يك حضور طوالنى مدتى را در جمع زردپوشان 
الوصل نداشتند. به جز فرهاد مجيدى كه به عنوان 
يكى از برترين گلزنان تاريخ اين باشــگاه شــناخته 
مى شــود، ايمان مبعلى هم در اين تيم توپ مى زد. 
بازيكن سابق تيم ملى فوتبال كشورمان در يك فصل 
حضورش در الوصل، 7 بار براى تيمش گلزنى كرد. 
محمدرضا خلعتبرى بازيكن سابق پرسپوليس هم در 
يك دوره براى الوصل بازى كرد؛ هدايت الوصل در آن 
زمان بر عهده اسطوره تيم ملى آرژانتين يعنى ديگو 
مارادونا بود و خلعتبرى زير نظر او بازى مى كرد. عليرضا 
نيكبخت واحدى هم از ديگر بازيكنان ايرانى بود كه 
پيراهن الوصل را بر تن كرد. هواداران استقالل همان 
اندازه كه از حضور فرهاد مجيدى و درخشش او در اين 
تيم، خاطرات خوبى از الوصل دارند، به همان اندازه 
هم شنيدن نام اين تيم براى آنها يادآور خاطراتى تلخ 
و نفرت انگيز است؛ به اين دليل كه نيكبخت واحدى 
ستاره دو دهه پيش استقاللى ها، پس از جدايى از جمع 
آبى پوشان به الوصل امارات 
رفت، و در بازگشت به ليگ 
برتر ايران، پيراهن قرمز 
پرســپوليس را بر تن 
كرد. حامد كاويانپور 
هافبــك خالق 
پرســپوليس 
و تيم ملى، 
مدت زمان 
اندكــى در 
الوصل حضور 
داشــت اما خيلى 
زود از اين تيم جدا شد. 
پيرامون جدايى حامد 
كاويانپور شايعات زيادى 
مطرح و عنوان شد اختالفات 
بين او و فرهاد مجيدى علت 
اصلى جدايى هافبك ســابق 

پرسپوليس از تيم اماراتى بود.

ورزش: بعد از انتقادهاى پرتعدادى كه درباره مشــخص نبودن 
تكليف تيم فوتبال اميد از مسئوالن فدراسيون انجام شد، مهدى تاج 
از انتخاب سرمربى جديد براى اين تيم طى يكى، دو روز آينده خبر 
داد. رئيس فدراسيون فوتبال همچنين اعالم كرد كه در بين گزينه 
هاى سرمربيگرى تيم اميد هم مربى خارجى حضور دارد و هم مربى 
داخلى كه از بين گزينه ها در نهايت يك نفر به عنوان سرمربى جديد 
اين تيم انتخاب و معرفى خواهد شد. در چنين شرايطى گمانه زنى 
هايى درباره انتخاب ســرمربى تيم اميد مطرح شده و نام هايى به 
ميان آمده است، اما نامى كه احتماال گزينه اصلى فدراسيون فوتبال 
خواهد بود، زالتكو كرانچار است. سرمربى كروات سابق سپاهان كه 
با اين باشگاه چند ماه قبل قطع همكارى كرد، حدود دو سال پيش 
هم گزينه مربيگرى اميدهاى فوتبال بود اما در آن مقطع به داليلى 
عجيب نتوانست سرمربى تيم اميد شود. در آن مقطع وزارت ورزش 
وقت يك كميته تحت عنوان تعيين وضعيت مربيان خارجى تشكيل 
داد و خروجى جلسات آن كميته چنين بود كه كرانچار به دليل 

برخى موارد شايسته سرمربيگرى اميد ها نيست.
حاال با تغييراتى كه طى دوسال گذشته در وزارت ورزش رخ داده و 
با از بين رفتن كميته من در آوردى گفته  مى شود كرانچار بار ديگر 
گزينه اصلى هدايت تيم فوتبال اميد ايران است. مساله اى كه باعث 
مى شود به حضور كرانچار در كادرفنى تيم اميد دامن بزنيم، بازگشت 
اين مربى به ايران طى روزهاى گذشته است. سرمربى سابق سپاهان 
ظاهرا براى تحويل خانه مســكونى اش در اصفهان و جمع كردن 

برخى وسايل روز شنبه به تهران سفر كرده اما هنوز به اصفهان نرفته 
و در يكى از هتل هاى تهران اقامت دارد. گفته مى شود در اين مدت 
مسئوالن فدراسيون فوتبال با كرانچار صحبت هايى را انجام داده اند 
و هيچ بعيد نيست طى روزهاى آينده اين مربى كروات به عنوان 

سرمربى جديد تيم اميد ايران انتخاب و معرفى شود.

تاج: هدف المپيك 2020 است
مهدى تاج با اشاره به انتظار 44 ساله مردم از تيم اميد براى صعود 
به بازى هاى المپيك گفت: با توجه به نتايج خوبى كه تيم هاى  ملى 
نوجوانان و جوانان ما داشته اند و به شكوفايى رسيده اند مردم انتظار 
به حقى دارند كه تيم ما به المپيك 2020 صعود كند و  اين موضوع 
براى ما هم بسيار مهم است و قصد داريم با تشكيل تيم قدرتمند 

اين آرزوى 44 ساله را محقق كنيم.  وى همچنين در خصوص 
برنامه هاى ارائه شده در جلسه ستاد عالى بازى هاى آسيايى، 
پاراآسيايى، المپيك و پارالمپيك، گفت:  در اين جلسه روند 

انتخاب سرمربى و آماده سازى تيم ملى زير 23 سال را شرح 
داديم و هدف ما المپيك 2020 است، يعنى به  سمتى خواهيم 

رفت تا بيشتر از بازيكنان متولد 1997/1/1 استفاده كنيم.  تاج با 
اعالم اين كه در بازيهاى آسيايى جاكارتا با قدرت حضور خواهيم 
يافت، اضافه كرد: 9 برنامه اردويى داخلى و برون مرزى  تا بازى هاى 
اندونزى پيش بينى كرده ايم و هدف ما ساختن تيمى قدرتمند براى 

المپيك 2020 است. 

گزينه اصلى سرمربيگرى تيم اميد كيست؟

«كرانچار» در پايتخت آفتابى شد 
برخى وسايل روز شنبه به تهران سفر كرده اما هنوز به اصفهان نرفته 
و در يكى از هتل هاى تهران اقامت دارد. گفته مى شود در اين مدت 
مسئوالن فدراسيون فوتبال با كرانچار صحبت هايى را انجام داده اند 
و هيچ بعيد نيست طى روزهاى آينده اين مربى كروات به عنوان 

 ساله مردم از تيم اميد براى صعود 
به بازى هاى المپيك گفت: با توجه به نتايج خوبى كه تيم هاى  ملى 
نوجوانان و جوانان ما داشته اند و به شكوفايى رسيده اند مردم انتظار 
 صعود كند و  اين موضوع 
براى ما هم بسيار مهم است و قصد داريم با تشكيل تيم قدرتمند 

 سال را شرح 
 است، يعنى به  سمتى خواهيم 

 استفاده كنيم.  تاج با 
اعالم اين كه در بازيهاى آسيايى جاكارتا با قدرت حضور خواهيم 
 برنامه اردويى داخلى و برون مرزى  تا بازى هاى 
اندونزى پيش بينى كرده ايم و هدف ما ساختن تيمى قدرتمند براى 

آبى پوشان به الوصل امارات 
رفت، و در بازگشت به ليگ 
برتر ايران، پيراهن قرمز 
پرســپوليس را بر تن 
كرد. حامد كاويانپور 
هافبــك خالق 

الوصل حضور 
داشــت اما خيلى 
زود از اين تيم جدا شد. 
پيرامون جدايى حامد 
كاويانپور شايعات زيادى 
مطرح و عنوان شد اختالفات 
بين او و فرهاد مجيدى علت 
اصلى جدايى هافبك ســابق 

پرسپوليس از تيم اماراتى بود.



ملى پوش كشتى آزاد از سربازى معاف شد

كريمى: براى بازگشت
 به تيم ملى تمرين مى كنم

سرمربى تيم ملى تاكيد كرد

كوالكوويچ: بايد دو تيم ملى 
واليبال داشته باشيم

ورزش: دارنده مدال برنز كشــتى آزاد جهان با بيان اينكه 
برنامه هاى تيم ملى با رفتن خادم مشــخص نيست گفت: 
اميدوارم مســئوالن تدبير كنند و خادم به كشتى بازگردد.
عليرضــا كريمى دربــاره آخرين وضعيت خــود در دوران 
محروميت از حضــور در ميادين كشــتى اظهاركرد: به هر 
حال بايد اين محروميت را پشــت ســر بگذارم و به صورت 
خصوصى و در باشــگاه تمرين مى كنم تا آمادگى بدنى ام را 
تا حد زيادى حفظ كنم و از شــرايط اردوهــاى تيم ملى و 

مسابقات دور نشوم.
دارنده مدال برنز جهان با بين اينكه متاسفانه اوضاع كشتى 
ايران به هيچ وجه جالب نيســت گفت: در سالى كه رقابت 
هاى مهمى را پيش رو داريم، مسائل و حواشى بوجود آمده 
اخير مى تواند به ضرر كشــتى و ورزش ايران تمام شــود. 
اميدوارم هر چه سريعتر اين مشــكالت با بازگشت رسول 

خادم حل شود.
وى افزود: اصال برنامه هاى تيم ملى مشخص نيست و همه 
سردر گم هستيم كه چه كار مى خواهيم بكنيم. اين وضعيت 
اصال براى ورزش اول ايران خوب نيست . كريمى خاطرنشان 
كرد: تيم ملى كشــتى آزاد ســرمربى ندارد و برنامه ها نيز 
مشخص نيست. با اين شرايط فكر نمى كنم تيم ملى اصال به 
جام جهانى آمريكا نيز برود. همه ما دوست داريم باز هم براى 

كشورمان در ميادين بين المللى افتخارآفرينى كنيم كه الزمه 
اينكار حمايت مسئوالن و عزم جدى در پشتيبانى از كشتى به 

عنوان پرافتخارترين رشته ورزشى در ايران است.

كريمى معاف از سربازى
رئيس اداره سرمايه انسانى سرباز ســتاد نيروهاى مسلح از 

معافيت عليرضا كريمى از انجام خدمت سربازى خبر داد.
سردار موسى كمالى در اين باره گفت: با پيشنهاد ستاد كل 
نيروهاى مسلح و موافقت فرمانده كل قوا، به منظور قدردانى 
از اقدام جوانمردانه ورزشــكار قهرمــان عليرضا كريمى در 

حمايت از مردم فلسطين، او از خدمت سربازى معاف شد.
عليرضا كريمى، كشــتى گير ايرانى چندى پيش حاضر به 
مسابقه با حريف اسرائيلى خود نشد و پس از آن مورد تقدير 

رهبر معظم انقالب نيز قرار گرفت.
گفتنى اســت كريمى، يك مدال نقره و 2 طالى آسيا در رده 
نوجوانان، طالى جهان و آسيا در رده جوانان و 2 طالى آسيا و 
برنز با ارزش جهان در رده بزرگساالن را در كارنامه خود دارد. 
بايد به ويترين افتخارات كريمى دو مدال طالى جهان نيز اضافه 
مى شد اما هم گروهى با نماينده اشغالگر قدس در رقابت هاى 
جهانى جوانان و  جهانى زير 23 سال باعث شد وى على رغم 

شايستگى در رسيدن به 2 مدال طالى جهان ناكام بماند.

ورزش: سرمربى تيم ملى واليبال گفت: همكارى و ارتباط خوبى با 
عادل غالمى دارم و پس از سپرى كردن دوران استراحتش اگر روزى 

تيم ملى به او نياز داشت، مى تواند به تيم ملى برگردد.
ايگور كوالكوويچ درباره وضعيت عادل غالمى گفت: روز گذشته 
جلسه اى باهم داشتيم و در مورد آينده تيم ملى صحبت كرديم، 
تصميم بر اين شد كه غالمى در اين دوره استراحت كند تا ببينيم 

شرايط در آينده چگونه خواهد شد.
سرمربى تيم ملى تصريح كرد: نمى خواهم درباره اتفاقى كه سال 
گذشته در اردوى تيم ملى بوجود آمده صحبت كنم، زيرا در حال 
حاضر آن موضوع تمام شده است. من بايد جوانگرايى كنم و اين 

موضوع به نفع آينده تيم ملى واليبال ايران خواهد بود.
سرمربى تيم ملى واليبال درباره زمان دعوت بازيكنان به اردوى 
آماده ســازى گفت: تمرينات تيم هاى ملى از 14 فروردين آغاز 
مى شود و بازيكنان زيادى را دعوت خواهيم كرد، زيرا بايد دو تيم 
الف و ب داشته باشيم. البته در هفته نخست اردو، بازيكنانى كه در 

مرحله نهايى ليگ برتر بازى كردند، دعوت نمى شوند.
وى با يادآورى مسابقات فشرده و طوالنى ليگ ملت هاى واليبال 
در سال 2018 گفت: بازيكنان در اين رقابت ها خسته مى شوند 
و بنابراين بايد بازيكنان آماده بيشترى را در اختيار داشته باشيم تا 
در مدت برگزارى مسابقات با جابجايى هاى الزم از شدت خستگى 
آنان بكاهيم. بازى هاى ليگ ملت هاى واليبال پشت سر هم برگزار 

مى شود و در هر هفته، در سه روز سه بازى متوالى خواهيم داشت و 
اين موضوع خسته كننده است. بنابر اين دو تيم ملى داريم و فرصت 
خوبى است كه جوانان را نيز مورد ارزيابى قرار دهيم تا در آينده اى 
نزديك اين بازيكنان پشتوانه الزم براى تيم ملى بزرگساالن باشند.

كوالكوويچ با بيان اينكه امســال فرصت و فضاى مناسبى براى 
آماده سازى تيم هاى ملى الف و ب داريم، گفت: شايد در هفته نخست 
اردو از بازيكنان مرحله نهايى ليگ برتر هم استفاده كنم، اما اگر اين 
بازيكنان بخواهند استراحت كنند، مشكلى نيست زيرا تمركز در 

هفته اول اردو بر روى بازيكنان جوان است.
وى ادامه داد: بعد از اردوى نخست يك سرى از بازيكنان استراحت 
خواهند كرد و گروه دوم وارد اردو مى شوند و در هر اردو نزديك به 

28 بازيكن حضور خواهند داشت.
سرمربى تيم ملى درباره زمان اعالم فهرست بازيكنان دعوت شده 
به اردوى تيم هاى ملى الف و ب گفت: اسامى را پس از پايان مرحله 
نهايى ليگ برتر اعالم خواهم كــرد. بايد به دو دليل صبر كنيم تا 
مرحله نهايى ليگ به پايان برسد. نخست اينكه عملكرد بازيكنان در 
بازى هاى دوم و احتمالى سوم مرحله نهايى نيز رصد شود و از سوى 
ديگر نمى خواهم با اعالم اسامى زودتر از موعد، تمركز بازيكنان دو 
تيم بانك سرمايه و خاتم اردكان را به هم بزنم. تيم ملى واليبال ايران 
در سال 97 سه رويداد مهم ليگ ملت هاى واليبال، قهرمانى مردان 

جهان و بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا را پيش رو دارد.

ركورد دو 400 متر جهان شكسته شد
ورزش: مايكل نورمن قهرمان دو 200 متــر جوانان، با ثبت ركورد 
44/52ثانيه در مسابقات 400 متر قهرمانى داخل سالن اِن سى اِى 
اِى دانشگاه تگزاس به مقام قهرمانى رســيد و ركورد اين ماده را كه 
پيش از اين متعلق به «آكيم بلومفيلد» جاماييكايى بود جا به جا كرد.
اين دونده 20 ساله آمريكايى كه ســومين حضورخود در مسابقات 
داخل سالن را تجربه كرد، 200 متر را در 21/33ثانيه دويد و دست 

آخر با ركورد 44/52ثانيه به خط پايان رسيد. 

معرفى قهرمان ليگ دوچرخه سوارى 
كوهستان

ورزش: مرحله اول رقابت ليگ دوچرخه سوارى كوهستان در رشته 
كراس كانترى رده بزرگساالن  و جوانان برگزار شد.

در رده سنى بزرگساالن كه به مســافت 30 كيلومتر و با حضور 63 
ورزشكار از 27 تيم برگزار شــد ، فراز شكرى ملى پوش كشورمان از 
تيم جاينت با اختالف قابل توجه نســبت به نفر دوم در رده نخست 
قرارگرفت. محمد پورشريف از تيم اسكات دوم شد وسجاد طاهرى از 

تيم هيئت اراك در رده سوم قرار گرفت.

قهرمانى تيم دانشگاه آزاد 
در شمشيربازى آسيا

ورزش: در پايان مســابقات شمشيربازى دانشــجويان آسيا كه به 
ميزبانى مالزى برگزار شد تيم دانشگاه آزاد ، نماينده ايران با كسب 17 

مدال موفق شد بر سكوى قهرمانى بايستد.
شمشيربازان دانشگاه آزاد پنج مدال طال، شش مدال نقره، شش مدال 

برنز و در مجموع 17 مدال بر گردن آويختند.

ترفند محمد صالح براى دست ندادن 
با فوتباليست هاى رژيم اشغالگر قدس

تسنيم: در اواخر ماه جوالى 2013 تيــم فوتبال بازل در دور سوم 
مرحله انتخابى ليگ قهرمانان اروپا (يك دور پيش از مرحله پلى آف 
راهيابى به مرحله گروهى ليگ قهرمانان) پذيراى تيم مكابى رژيم 
صهيونيستى بود و موفق شد حريف را با نتيجه يك بر صفر از پيش رو 
بردارد.محمد صالح مصرى كه در آن زمان عضو تيم بازل بود، پيش از 
آغاز بازى هنگام دست دادن بازيكنان دو تيم، محمد از ترفند جالبى 
براى دست ندادن با بازيكنان نماينده رژيم صهيونيستى استفاده كرد 

و مشت گره كرده خود را به كف دستان بازيكنان حريف زد.
او كه در جريان بازى به خاطر مليت مصرى اش از ســوى هواداران 
مكابى تحت فشــار بود، پس از گلزنى با دستانش از هواداران حريف 
خواست كه «حاال صحبت كنيد». صالح سپس در ادامه شادى گلش 
سجده شــكر به جاى آورد. اين هافبك نفوذى مصرى همچنين در 
دقيقه 75 هنگام تعويض شــدنش نسبت به حركت كاپيتان مكابى 

واكنش نشان داد.

خبر

سهشنبه 22 اسفند  ليگ قهرمانان آسيا
تراكتورسازى - الجزيره امارات

ساعت: 16:00 زنده از شبكه سه

سهشنبه 22 اسفند  ليگ قهرمانان آسيا
 الوصل امارات - پرسپوليس

 ساعت: 18:45 زنده از شبكه سه

سهشنبه 22 اسفند ليگ قهرمانان اروپا
 آاس رم - شاختار

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 22 اسفند  ليگ قهرمانان اروپا
 منچستريونايتد - سويا

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

چهارشنبه 23 اسفند  هفته 27 ليگ آزادگان
خونه به خونه - آلومينيوم اراك

ساعت: 14:45 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 23 اسفند  فينال ليگ برتر واليبال
خاتم اردكان - بانك سرمايه

ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما
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دستيار 
كى روش قهرمان ليگ 

ووشو مى شود؟
ورزش: رقابت هاى ليگ برتر ووشوى باشگاه هاى كشور، امروز 

با برگزارى چهار ديدار در آكادمى ووشــو به اتمام مى رسد تا تكليف 
تيم هاى برتر مشخص شود. تيم 36 امتيازى و صدرنشين پارس جنوبى 

در اين هفته دو ديدار با پاس ناجا و باشگاه مقاومت برگزار خواهد كرد و در 
صورت كسب حتى يك امتياز در اين دو مبارزه از عنوان قهرمانى خود دفاع 
خواهد كرد تا شاگردان «حسين اوجاقى» بار ديگر جشن قهرمانى برپا كنند. 
سرمربى تيم ملى ووشو كه اخيرا به عنوان دستيار كارلوس كى روش در 

تيم ملى فوتبال هم فعاليت مى كند، سرمربى پارس جنوبى است.  
در ديگر ديدارها، باشگاه مقاومت كه عملكرد خوبى در فصل 

جارى داشته است به مصاف شهردارى مالرد مى رود 
و هيئت البرز با تيم سخت كوش پاس ناجا 

روبرو خواهد شد. 

«كيخا» 
به دنبال ثبت دو حركت 

ديگر در ژيمناستيك
مهر: سعيدرضا كيخا را شايد بتوان موفق ترين چهره ژيمناستيك 

ايران در سال گذشته دانســت. وى در كنار مدال هاى متعدد آسيايى و 
بين المللى دو حركت جديد در خرك حلقه نيز به نام خود به ثبت رســاند. 

نخستين حركت ابداعى وى در خرك حلقه با ارزش باالى F در مسابقات جام 
جهانى باكو سال گذشته اجرا شد و دومين حركت نيز در بازى هاى همبستگى 
كشورهاى اسالمى در باكو با ارزش C به ثبت رسيد. اگرچه وى در رقابت هاى 
قهرمانى آسيا تايلند و همچنين جام ستارگان ژاپن يك حركت ديگر ابداعى 

را به نمايش گذاشت اما به دليل عدم حضور نماينده فدراسيون جهانى 
اين حركت به ثبت نرسيد. وى حاال قصد دارد حركت تكرارى 

سوم خود را به همراه يك حركت جديد ديگر در مسابقات 
جام جهانى باكو كه از 24 تا 28 اسفند برگزار 

مى شود اجرا كند. 

مخالفت مجمع با استعفا 
«بنى تميم» 

فعال به جاى خادم
ورزش: در مجمع فوق العاده فدراسيون كشتى كه بخاطر استعفاى رسول 

خادم برگزار شده بود، اعضاى مجمع تصميم گرفتند تا يك ماه براى بازگرداندن 
رسول خادم فرصت داشته باشند تا او را مجاب به بازگشت كنند. همچنين مقرر 
شد اگر رسول خادم به فدراسيون بازنگشت، بعد از يك ماه براى تعيين سرپرست 
فدراسيون كشتى مجمع ديگرى برگزار كنند.همچنين تصميم گرفته شد اداره 
فدراسيون كشتى تا آن زمان به حميد بنى تميم نايب رئيس فدراسيون سپرده 
شود.  اين در حالى است كه در آغاز اين مجمع رسول خادم با انتقاد از عدم 

حمايت وزارت ورزش از كشتى، مجمع را ترك كرد.او گفت: اجازه بدهيم 
فردى مسئوليت فدراسيون كشتى را بپذيرد كه بتواند با ادبيات 

و افكار مورد نظر آقايان وزارتى ، فدراسيون را اداره كند.
شايد اين اتفاق كمى از تنهايى ورزش ملى 

كشور بكاهد.
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ورزش: معلوم نيست بحران نواك جوكوويچ تا چه زمانى ادامه خواهد 
يافت. تنيسور صربستانى و سيد ده رقابت ها نتوانست در بازى نخست 
خود در مسترز ايندين ولز از سد حريف ژاپنى تنيسور شماره صد و نهم 
رنكينگ جهان عبور كند و بازگشت تلخى به عرصه تنيس داشت. 
مشكالت مرد شماره يك سابق تنيس جهان چه از نظر ذهنى و چه از 
نظر فيزيكى تمام شدنى به نظر نمى رسند. با اينكه او در اولين لحظات 
اين بازى عملكرد مقبولى داشت ولى در پايان با نتيجه 2-1 به تارو دانيل 
ژاپنى باخت. جوكوويچ دراين تورنمنت پيش از اين پنج بار قهرمان شده 
و با اميد زيادى به كاليفرنيا رفته بود. اگرچه آن روزهاى باشكوه درحرفه 
تنيس او بسيار دور به نظر مى رســند. خود جوكوويچ در پايان بازى 
درمورد افت عجيبى كه در اين مسابقه داشت گفت:«خيلى عجيب 
است. كامال ريتم را از دست دادم. مثل اين بود كه اولين بازى تنيسم را 
دارم انجام مى دهم. اشتباهات زيادى داشت و يكى از آن روزهايى بود 
كه به هيچ وجه نمى توانستم ريتم الزم را پيدا كنم و درانتهاى زمين 
با مشكل مواجه بودم و ضربات بك هند اشتباهى داشتم.».  كمتر از 2 
سال پيش نوله در جدول رده بندى اى تى پى با اختالف چشمگيرى از 

بقيه تنيسورها صدرنشين بود. اما مشكالت آرنج او و دورى چند ماهه 
از زمين هاى تنيس به افت تدريجى تنيسور صربستانى منجر شده و 
البته اين مشكلى است كه تقريبا همه تنيسورهاى سرشناس جهان در 
مقطعى با آن روبرو بوده اند. او بعد از كناره گيرى در بازى يك چهارم 
نهايى ژوئيه سال گذشته در ويمبلدون، در بقيه تورنمنت هاى سال به 
دليل آسيب ديدگى آرنج شركت نكرد. او ماه ژانويه براى رقابت هاى 
اوپن استراليا به تنيس بازگشت و در راند چهارم برابر هيون چونگ 

كره اى شكست سنگينى متحمل شد. سپس 
تصميم گرفت جراحــى كوچكى روى آرنج 
آسيب ديده اش در ســوئيس انجام دهد و 

البته هرگز تنيسور 30 ساله صربستانى در مورد 
جزئيات آن جراحى هيچ توضيحى نداد. ولى بعد از 

شكست برابر دانيال گفت كه خودش هم انتظار نداشت در ايندين ولز 
بازى كند ولى با توجه به بهبود چشمگير و غيرمنتظره اش تصميم 
گرفته در اولين مسترز سال حضور پيدا كند. جوكوويچ قرار است در 

مسترز ميامى كه هفته ديگر آغاز مى شود، شركت كند. 

شكست در راند اول مسترز «ايندين ولز»

طلسم شدن نواك جوكوويچ
دور برگشت مرحله يك هشتم نهايى 

ليگ قهرمانان
شگفتى سازى اوكراينى؟

امين غالم نژاد: رم براى ديدار برگشت با شاختار دونتسك 
در ليگ قهرمانان اروپا به تمركز، يك بازى هجومى و قاطعيت 
خاصى نياز دارد. ادين ژكو احتماال دوباره به تركيب جلوروسى 
بازمى گردد. دى فرانچسكو مربى تيم ايتاليايى در روزهاى اخير 
دنبال راهكارى براى غافلگيرى تيم اوكراينى وعبور از مرحله اى 
است كه در زمان قرعه كشى تا اين اندازه دشوار به نظر نمى رسيد. 
او بايد بهترين تركيب ممكن را براى رم كه با تحميل شكست 
سنگين به ناپولى در ليگ جان دوباره اى يافته، انتخاب كند. 
اين بازى دروازه ورود رم به جمع هشت تيم برتر اروپاست ولى 
براى جبران شكست 2-1 در بازى رفت ، اين تيم به طور يقين 
نمى تواند نمايشى مشابه بازى در اوكراين را در ورزشگاه خانگى 
تكرار كند. دى فرانچسكو در روزهاى اخير بارها نيمه اول ديدار 
21 فوريه گذشته دو تيم در خاركف را به بازيكنان خود نشان 
داده تا به شكل بهترى مسير صعود به مرحله يك چهارم نهايى 

را براى آنها ترسيم كند. 

بقيه تنيسورها صدرنشين بود. اما مشكالت آرنج او و دورى چند ماهه 
از زمين هاى تنيس به افت تدريجى تنيسور صربستانى منجر شده و 
البته اين مشكلى است كه تقريبا همه تنيسورهاى سرشناس جهان در 
مقطعى با آن روبرو بوده اند. او بعد از كناره گيرى در بازى يك چهارم 
نهايى ژوئيه سال گذشته در ويمبلدون، در بقيه تورنمنت هاى سال به 
دليل آسيب ديدگى آرنج شركت نكرد. او ماه ژانويه براى رقابت هاى 
اوپن استراليا به تنيس بازگشت و در راند چهارم برابر هيون چونگ 

جزئيات آن جراحى هيچ توضيحى نداد. ولى بعد از 
شكست برابر دانيال گفت كه خودش هم انتظار نداشت در ايندين ولز 
بازى كند ولى با توجه به بهبود چشمگير و غيرمنتظره اش تصميم 
گرفته در اولين مسترز سال حضور پيدا كند. جوكوويچ قرار است در 

مسترز ميامى كه هفته ديگر آغاز مى شود، شركت كند. 
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کوتاه و خواندنی

فارس: ۷ فیلم اکران نوروزی در شــورای صنفی نمایش ثبت شــد و از صبح 
چهارشنبه در سینماهای کشور اکران می شود. غالمرضا فرجی سخنگوی شورای 
صنفی نمایش گفت: فیلم های سینمایی »به وقت شام« به سرگروهی پردیس 
کورش، »التاری« به سرگروهی استقالل، »لونه زنبور« به سرگروهی سینما ایران، 
»مصادره« به سرگروهی سینما جوان ، »فیلشاه« به سرگروهی پردیس آزادی، 
»خرگیوش« و »فراری« به سرگروهی سینما ماندانا به سرگروهی پردیس زندگی 

در اکران نوروز 9۷ به نمایش در می آید.

7فیلم برای اکران  نوروزی

میزان: عنایت بخشی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، درخصوص آخرین وضعیت 
جسمانی خود گفت: خدا را شکر از همه لحاظ حال بهتری دارم و با نزدیک شدن 
به فصل بهار اوضاع جسمانی ام بسیار بهتر از گذشته است. وی افزود: پیشنهادهای 
بســیاری را برای بازی داشته ام و به امید خدا بعد از نوروز 9۷ با انرژی و قدرت 
به عرصه بازیگری باز خواهم گشت. وی درباره دلیل کم کاری خود در دو سال 
گذشته گفت: متأسفانه بیماری و در چند مورد تزریق واکسن اشتباه باعث شد 
سیر درمانم کمی طوالنی شود اما با پیگیری در درمان سالمتی خود را پیدا کردم.

عنایت بخشی و دریافت  واکسن اشتباه

تسنیم: منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی جبارعلی ذاکری 
را به عنوان »سرپرست دانشگاه علم و صنعت ایران« منصوب کرد. این انتصاب در 
حالی رخ داد که  وزیر علوم 5 دی ماه، برخورداری را در ریاســت دانشگاه علم و 
صنعت ابقا کرده بود و پس از 2 ماه فرد دیگری را جایگزین وی کرد. وزارت علوم 
علت این انتصاب را استعفای برخورداری اعالم کرده است. محمدعلی برخورداری 
اظهار داشت: چندوقت قبل استعفای خود را از ریاست دانشگاه به علت رسیدن 

به سن بازنشستگی به وزیر علوم تقدیم کرده بودم.

استعفای رئیس دانشگاه علم و صنعت

در یک سنت ادبی ساالنه و با حضور خانواده شاعران فقید

»یادهای زالل« درجوار حرم رضوی برگزار شد

 فرهنگ و هنر/ جلیل فخرایی   به اهتمام انجمن ادبی مؤسســه آفرینش های هنری آســتان قدس 
رضوی و با همراهی حوزه هنری، سومین شب شعر»یادهای زالل«  در در رواق دارالحکمه حرم مطهر رضوی 
برگزار شد. سید سعید سرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در حاشیه این آیین  درجمع 
خبرنگاران گفت: بعد از پیروزی انقالب اســالمی شــاهد شکوفایی شعر آیینی بودیم و بسیاری از شاعرانی که با اندیشه 
پاک و زالل در عرصه شعرهای ناب آیینی فعالیت می کردند، متأسفانه امروز از میان ما رفته اند و جای آن ها خالی است.

به ابتکار اســتاد علیرضا قزوه، همه  ساله خانواده این اساتید بزرگوار چند روزی میهمان علی بن موسی الرضا)ع( در مشهد 
مقدس هستند و فرصتی است که خانواده های آن ها که عمدتاً اهل اندیشه و هنرند، در این برنامه ها شعرخوانی کنند و 
از اساتید شعر آیینی به این بهانه یاد شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :من امشب حامل سالم وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به خانواده های این شاعران بودم تا از  2۴نفر از خانواده این شعرا و اساتید تقدیر کنم. در این آیین، جمعی 
از خانواده های بزرگان حوزه شعر و ادبیات کشور از جمله استادان فقید حمید سبزواری، حبیب اله چایچیان، احمد عزیزی، 
نصراهلل مردانی، احمد زارعی، غالمرضا رحمدل و محمدرضا آقاسی برگزار شد. در این مراسم همچنین خانواده های شاعران 
فقید مشــهدی از جمله زنده یادان قاسم سرویها، ذبیح اهلل صاحبکار، غالمرضا قدسی، احمد کمالپور، غالمرضا شکوهی، 
محمد قهرمان،علی باقرزاده، قاسم استادی و سیدمحمد خسرونژاد نیز حضور داشتند. در این مراسم عرفان شکوهی فرزند 
استاد غالمرضا شکوهی، محسن ممتحنی فرزند استاد سبزواری، محسن چایچیان فرزند استاد چایچیان، محمد صادق 
رحمدل فرزند استاد دکتر غالمرضا رحمدل به قرائت اشعار  پرداختند. در این مراسم همچنین از خانواده های شاعران آئینی 

درگذشته، با اهدای لوح تقدیر از طرف مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی تقدیر شد.

ادبیات

گزارش خبری

خراسانی ها 
برگزیدگان جایزه شعر خبرنگاران شدند

 فرهنگ و هنر/ آرش شــفاعی   دو شــاعر خراسانی برگزیدگان 
دوازدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران بودند. 

شامگاه یکشنبه مراسم پایانی این جایزه در مرکز تبادل کتاب تهران برگزار 
شد و براساس رأی هیئت داوران مجموعه شعر»درختی که حرف نمی زد« 
سروده مهدی حاتمی شاعر جوان چنارانی به عنوان کتاب شعر برگزیده 
معرفی شد و در بخش شــاعران بدون کتاب نیز جایزه نخست به مانی 

چهکندی نژاد شاعر بیرجندی رسید. 
هیئــت داوران این جایزه در دو بخش اصلی و شــاعران بدون کتاب را 
محمود معتقدی، اسداهلل امرایی علیرضا بهرامی، حسن گوهرپور،مهرداد 
اسکویی، حسن گوهرپور، الدن نیکنام، سعید اسالم زاده، هادی حسین نژاد 

و عباس کریمی عباسی تشکیل می دادند.
در این مراسم از یک عمر تالش های فرهنگی و ادبی منصور اوجی شاعر 

شیرازی نیز تقدیر شد.
کامیار عابدی منتقد ادبی در این نشست درباره فعالیت های ادبی اوجی 
صحبت کرد و  گفت: در دهه ۷۰ ما در شــعر به یک نوع گسســت بین 
شــاعران متقدم و متأخر نیمایی دچار شدیم. جایزه شعر خبرنگاران که 
هم از شــاعران جوان  و هم از شاعران قدیمی  تجلیل می کند، ناخودآگاه 

می خواهد این گسست را تا حدی ترمیم کند.
وی بــا بیان اینکه در شــعر دهه ۷۰ دو حرکت فرمالیســتی افراطی و 
ساختارگرایی رادیکال جریان داشت، افزود: این جریان تا دهه ۸۰ ادامه 

پیدا کرد اما بعد از آن تعدیل شد و ما با موقعیت دیگری مواجه شدیم.
عابدی ادامه داد: منصور اوجی از آغاز دهه ۴۰ اولین گام هایش را در فضای 
شــعر برمی دارد. او را جزو نسل دوم شاعران نیمایی می توانیم به حساب 
بیاوریم. می بینیم او عالوه بر فرم، تصویر و دیگر لوازم شــعری که به آنها 
توجه دارد، همواره تلقی خود را از هستی و انسان در شعرهایش گنجانده 

است و به نظر می رسد شعرهایش در لحظه شکل گرفته است.
او با اشاره به این سخن شفیعی کدکنی درباره اخوان ثالث که گفته است، 
اخوان از خراسان به یوش پل زده است، گفت:درباره منصور اوجی می توانم 
بگویم او بین شیراز، نیشــابور و یوش پل زده است.یک نوع خوش باشی 
و تغزل در شــعر اوجی وجود دارد که او را به ســعدی و حافظ نزدیک 
می کند،او را به نیشابور و خیام نزدیک می کند و در عین حال او یک شاعر 
نوگرا است. منصور اوجی به داوری من مهمترین شاعر نیمایی است که 

در شعر کوتاه در ایران شعر گرفته و موفق ترین این شاعران بوده است.
همچنین در این مراســم، پیام منصور اوجی به دوازدهمین جایزه شعر 

خبرنگاران توسط سعید اسالم زاده از داوران این جایزه خوانده شد.

 پول های میلیونی به ناشران ندهید
در ادامه این مراســم علیرضا بهرامی دبیر جایزه شعر خبرنگاران با بیان 
اینکه برگزاری مراسم پایانی جایزه در روزهای پایانی سال به یک سنت 
تبدیل شده است، گفت: احساس می کنم که این کار خود به امضای این 
جایزه تبدیل شده است. یعنی زمانی که همه چیز در این کشور تعطیل 
می شــود، یک جایزه، کتاب سال معرفی می کند. چون معموالً در پایان 
سال برنامه های فرهنگی فوران می کنند به این خاطر که مسئوالن فکر 
می کنند که باید بودجه ها را به هر شکلی مصرف کنند، بعد که خیالشان 

راحت شد، همه چیز فرهنگ مملکت برای یک ماه تعطیل می شود.
دبیر جایزه شــعر خبرنگاران گفــت: از دیگر ویژگی های جایزه شــعر 
خبرنگاران، ســادگی آن است که به این منجر شده که بگوییم رهرو آن 
اســت که آهسته و پیوسته رود. این جایزه همیشه مستقل، خصوصی و 

بدون زرق و برق برگزار شده اما حیاتش تداوم داشته است.
وی با تأکید براینکه سال 92 زمانی که گفته شد بیش از 2 هزار مجموعه 
شعر در طول یک سال منتشر شده، حیرت زده شدم؛ گفت:امسال حیرتم 
بیشتر شــد وقتی یکی از داوران جایزه شعر فجر گفته بود در این دوره 
بیش از 3 هزار و 5۰۰ کتاب شــعر داوری شده است. آرزو می کردم تب 
سری دوزی و انتشار کتاب شعر فروکش کند اما امروز می بینم که متاسفانه 
ناشرانی جدید فعال شده اند که به سری دوزی کتاب شعر روی آورده اند. 
او به شــاعران جوان توصیه کرد که با پرداخت پول های میلیونی، کتاب 
شــعر چاپ نکنند، چراکه می توان در شــهر کوچکی مثل شهر چناران 
زندگی کرد و یک مجموعه شعر داشت و برگزیده یک سال عرضه شعری 
کشور شد. به نظرم می رسد آن مسیر که در آن کتاب با پول کالن چاپ 
می شود، اشتباه است. خواهش می کنم دوستان مان که می خواهند کتاب 
چاپ کنند، به اصالت و درستی مسیر فکر کنند. با نازل کردن مجموعه 

شعر و تبدیل آن به کارت ویزیت، هیچ وقت کسی نمی تواند شاعر شود.

حتی یک نفر به دلیل گرایش سیاسی 
از دانشگاه آزاد اخراج نشده است 

خانه ملت: رئیس دانشــگاه آزاد با اشــاره به اینکه با اســتادان مرّوج 
سیاسی کاری یا مقابله با دین، رودربایستی و تعارف ندارد، گفت: اگر بنا 
بر اخراج آن ها داشته باشم این اتفاق بالفاصله در کمیته انضباطی خواهد 
افتاد. وی تأکید کرد: اگر اســتادی بخواهد در کالس درس برای جوانی 
که شاکله ذهنی او نسبت به مسائل مذهبی به طور کامل شکل نگرفته 
است، شبهه دینی ایجاد و مسائل دینی و مذهبی را به نقد بکشد، با رفتار 
قهریه دانشگاه رو به رو خواهد شد، البته این استاد می تواند کرسی های 
آزاداندیشی برگزار کرده در کنار استاد دیگری هرگونه نقد و نظر دیگر خود 
را مطرح کند. فرهاد رهبر افزود: با استادان، نه قطع رابطه شده و نه اخراج 
شده اند بلکه آن ها می توانند به صورت حق التدریس در ساعات غیرکاری 
خودشان در دانشگاه آزاد تدریس کنند. در حال حاضر از همه نوع گرایش 
سیاسی میان شان وجود دارد و نمی توان گفت لیست ارائه شده متعلق به 
یک گرایش سیاسی خاص است، بنابراین طیف وسیع سیاسی و عقیدتی 
را دربرمی گیرند. رهبر با تأکید بر اینکه حتی یک نفر به دلیل داشــتن 
گرایش سیاســی خاص اخراج نشده است، ادامه داد: متاسفانه یک نفر با 
اظهارنظرهایش شائبه سیاسی کاری در این موضوع را به جامعه القا کرده 

است که با این کار شأن استادی خود را هم رعایت نمی کند.
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فرهنگ و هنر

دانشگاه

روایت فتح

در مراسم یادبود سردارشهید مدافع حرم عنوان شد
مهر تأیید شهید همدانی برکتاب خاطرات همسرش

مهر: همسر سردار حسین همدانی 
در مراســم تجلیل از این شهید، 
خاطره ای از تأیید شهید همدانی 

بر کتاب خاطراتش روایت کرد.
در مراسم یادبود شهیدحسین همدانی و تجلیل 
از همســر وی راوی کتاب »خداحافظ ساالر« و 
حمید حسام نویســنده این کتاب که شامگاه 
یکشنبه شب در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار 
شد، میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقالب 
اســالمی به بیان خاطره ای از دیــدار با خانواده 
شهید محمدحسین حدادیان پرداخت و گفت: 

در دیدار با خانواده شهید حدادیان پدر و مادرش 
نشــان می دادند که از این اتفاق یعنی شهادت 
پسرشان خوشحال هســتند. این حس و حال 

نشان دهنده امتداد راه و مسیر شهدا است.
در بخش دیگری از مراســم ســردار مجیدی 
فرمانده ســپاه انصارالحســین همدان نیز در 
ســخنانی گفت: مظاهری ادامه داد: وجه تمایز 
شهید همدانی با دیگر شــهدا در مسئله رزم و 
جنگ نبود، بلکه موضوعــات دیگری از جمله 
مردمی بودن او را تبدیل به شهید همدانی کرد 
و دیدیم که در مراسم تشییع او آنطور که رهبر 

انقالب فرمودند»همه آمدند«. 
وی دشمن شناســی را  دومین خصوصیت این 
شهید معرفی کرد و گفت: از سال های پیش از 
انقالب این مســئله در او وجود داشت و همین 
باعث شــد که شــهید همدانی ذره ای از مسیر 
انقالب منحرف نشــود. مظاهری دارا بودن نگاه 
فرهنگی یکی دیگر از ویژگی های شهید همدانی 
نامیــد و گفت: او وقتی به ســوریه رفت به این 
نتیجه رسید که باید کتاب های دفاع مقدس را 
به عربی ترجمه و در ســوریه توزیع کرد. پروانه 
چراغ نوروزی، همسر شهید همدانی و راوی کتاب 

»خداحافظ ساالر« نیز در این مراسم در سخنانی 
عنوان کرد: روزی که روزنوشــت های خود را در 
ســوریه می نوشــتم، فکر نمی کردم تبدیل به 
کتاب شود. یادم هست که در یکی از مراسمی 
که برای همســرم برگزار شده بود، همسر آقای 
حسام گفتند خاطرات خود را بدهید آقای حسام 
بنویســند. خاطرم آمد که حاج حسین از آقای 
حسام با عنوان نویســنده خوش ذوق یاد کرده 
بودند و با خود گفتم چه کســی بهتر از ایشان 
برای این کار. وی افزود: نگارش این کتاب طی 
9 الی ۱۰ ماه کتاب تمام شــد و آقای حســام 

نســخه ای از آن برایم ارسال کردند که خودم و 
بچه ها آن را خواندیم ولی چون خاطرات سوریه 
در آن بود، تصمیم گرفتیم چاپ آن را به تأخیر 
بیاندازیم. یک شــب خواب دیدم که در سوریه 
هســتیم و منتظریم که پیکر حاج  حســین را 
بیاورند. وقتی تابوت وارد شــد پشت سر تابوت 
و پیــش از همه آقای حســام حرکت می کرد. 
صبح وقتی خــواب را برای بچه ها تعریف کردم 
به این نتیجه رســیدم که این خواب یعنی مهر 
تأیید روی این کتاب و اینکه نباید در انتشار آن 

تردید کرد.

 فرهنگ و هنر/ زهــره کهندل  معروف 
شده بود به »قمر فاطمیون« به خاطر صورتش. 
بسیاری به شوخی می گفتند؛ حسین! چهره ات 
به شــهدا می ماند. خودش اما حرف از شهادت 
نمی زد، می گفت که مکلف به انجام تکالیف دینی 
و ملی اش در دفاع از مرزهای اسالم است. بار اول 
که در زمستان 9۴ به ســوریه اعزام شد، پایش 
جراحت برداشت اما از خانواده پنهان کرد تا آب 
توی دل پدر و مادرش تکان نخورد تا برای دوباره 
رفتنش هم رضایت بدهند. در گرامیداشــت روز 
شهدا به خانه این شــهید مدافع حرم رفتیم تا 
یادی کنیم از شهدای جوان کشورمان، همان ها 
که دهه هفتادی هستند و ادبیات عملی مقاومت 
را خوب بلدند. عباس هریری، پدر شهید می گوید: 
تخصص حسین، خنثی سازی بود و تخریب چی. 
در تیم حفاظت و بازرسی حرم مطهر رضوی هم 
توفیق خدمت داشــت. امام رضا )ع( به ما خیلی 
لطف داشته، خیلی بیشــتر از لیاقتمان. این را 
که می گوید، صدایش کمی  می لرزد گویی همه 
خاطرات حســین با گفتن همیــن یک جمله، 
هجوم آوردند به ذهنش. باز اما آرام می شــود و 
ادامه می دهد: حسین اگر غیر از شهادت از دنیا 
می رفت، حیف شده بود. اگر تصادف می کرد، چه؟ 
اگر آن جور امتحان می شدیم چطور می توانستیم 
تاب بیاوریم؟! شــهادت بهتریــن راه بود، راهی 
پرافتخار.حسین امانت خدا بود که خیلی کوتاه 
به دست من و مادرش سپرده شد، خدا هم این 
امانت دوست داشــتنی را از ما گرفت، راضی به 

رضای خدا هستیم. 

   دنیا کوچک نشده، تو بزرگ شدی
دورتا دور دیوارهای خانه را از عکس های حسین 
پر کرده اند. مادر شهید می گوید: پسرم هنوز زنده 
است، به هر گوشه خانه که نگاه می کنم، صورت 

زیبای او را می بینم.
پدر شهید ادامه می دهد: خودش را برای شهادت 
آماده کرده بود. می گفت فکر می کنم دنیا آنقدر 
کوچک شــده است که در این دنیا جا نمی شوم 
می گفتم؛ حســین جان! دنیا کوچک نشــده، 
تو بزرگ شــدی. حرف هایی مــی زد که جنس 
حرف های روزمره نبود، حرف از شهادت نمی زد 
امــا خودش را برای شــهادت آمــاده کرده بود. 
قسمت این بود که فدایی بی بی زینب)س( شود. 
به اصرار مادرش ازدواج کــرد. زهرا خانم گمان 
می کرد که پســرش اگر داماد شود، هوای رفتن 
به سوریه از سرش می افتد اما شرطش برای عقد 
این بود که همســرش مانع از رفتنش به سوریه 
نشود. بار دوم که رفت، چهار ماه از مراسم عقدش 
گذشته بود. رفت و برای همیشه از زمین دل کند. 

پدر شــهید که رزمنده دوران دفاع مقدس بوده 
اســت، می گوید: گاهی با خــودم می گفتم که 
چقدر شهادت به حسین می آید، پیش از اینکه 
دفاع از حرم بی بی زینب )س( در ســوریه پیش 
بیاید، با خودم فکر می کردم که امثال حســین 
چه می شــوند، آیا راه شهادت برای این جوان ها 
باز اســت؟ مادرش می گوید: بار اول که قرار بود 
حسین را به سوریه بفرســتیم، شرایط برایمان 
خیلی سخت بود. پدرش توضیح می دهد: یکی از 
دوستانش چون نمی خواست حسین برود، دل ما 
را خالی کرده بود، حرفهایی می زد که ناخوشایند 
بود می گفت که اگر پســرتان آنجا اســیر شود، 
ممکن است او را بســوزانند یا مثله کنند. به او 
گفتم؛ امام صادق)ع( فرمودند هر روز عاشوراست، 
االن بــرای من شــب عاشوراســت و در خیمه 
امام حسین)ع( هستم، اباعبداهلل گفته اند که بیعت 
برداشته شده، می توانی پسرت را برگردانی. فردای 
قیامت شرمنده اولیای خدا می شوم اگر به رفتن 
حسینم رضایت ندهم. بعد از اینکه حسین را اعزام 
کردند، پدر شــهید با برخی از خانواده هایی که 
مخالف اعزام فرزندشان به سوریه بودند، صحبت 
می کرد و از دالیل رضایتش می گفت. آن ها هم 

دلشان به رفتن فرزندشان گواهی می داد. 

 حسینم را فدای راه امام حسین )ع( کردم
از سوریه که برگشــته بود، می گفت تاریخ دارد 

تکرار می شود، فکر می کنم که صدر اسالم است، 
ائمه)ع( مــا غریبند و داعشــی ها از خوارج هم 
وحشی تر. به خانواده می گفت که برای مدافعان 
حرم دعا کنند. می گفت؛ دلخوشی ما دعای مردم 

است.
بار آخر که به ســوریه اعزام شــد، پدرو مادرش 
عازم پیاده روی اربعین بودند. زمســتان سال 95 
بود. مادرش، ســاک حسین را بست و او را راهی 
کرد. در مسیر اربعین بودند که پیامی از پسرشان، 
به دستشان رسید. عکس خودش را  در کنار حاج 
احمد واعظی فرســتاده بود و بــه مادر و پدرش 
قوت قلب مــی داد که حالش خوب اســت. در 
نجف بودند که حســین شهید شد اما به اطالع 
مادر و پدرش نرســاندند. می خواستند خبر را با 
مالحظه به آن ها بدهند. حســین، پسر کوچک 
خانواده بود و عصای دست پدر و مادرش. عباس 

هریری می گوید: بسیاری از هم کاروانی های ما از 
شهادت حسین باخبر بودند. برگشتیم مشهد و 
به ما گفتند که حسین جراحت شدید برداشته 
ولی فهمیدیم که حسین شهید شده است. وقتی 
خبر شهادت را شنیدم، بخاطر اربعین لباس سیاه 
بر تن داشتم، گفتم لباس دیگری بیاورند تا برای 
شهادت حسین، آن را بپوشم، نمی خواستم لباس 
سیاه به تن داشته باشم تا دشمن فکر نکند که 
 عزادار پســرم هستم، من حســینم را فدای راه 
امام حســین )ع( کرده بودم. مادرش هم بعد از 
شنیدن خبر شــهادت پسرش این جمالت را بر 
زبان آورد: فدای سر حضرت رقیه)س( و حضرت 

زینب)س(، خدا را شکر که پسرم رستگار شد. 
پدر شــهید تعریف می کند: گاهــی که بی تابی 
می کنم، وجود حســین را کنار خودم احساس 
می کنم که به ما آرامش می دهد. خیلی به خوابم 
می آید. بعد از شهادت، آنقدر حسین زنده است 

که فکر نمی کنیم پیش ما نیست. 

 در محضر عالم آل محمد)ص(
رفتار و اعمالش به ســنتش نمی خورد، پســر 
بامعرفتی بود. تحصیالت دانشــگاهی داشت و 
شغل خوب. نسبت به مسائل روز جامعه، حساس 
بود و احساس تکلیف می کرد. مسئول بازرسی در 
متروی مشهد بود، شب ها هم کشیک حرم، خادم 
افتخاری بود. نه فقط در حــرم امام رضا)ع( که 

در حرم امام حسین)ع( هم توفیق خدمت رسانی 
داشت و مدال خدمت گرفته بود. پدرش این ها را 
می گوید و اضافه می کند: شب هایی که در حرم 
بــود، کتابهای درســی اش را می برد و می خواند 
می گفــت؛ چه فرصتی بهتر از این که در محضر 

عالم آل محمد)ص( کسب علم کنم.
مادرش از دســت و دلبازی های پسرش در امور 
خیر یاد می کند و می گوید: در آســتانه نوروز و 
ماه مبارک رمضان، به نیازمندان کمک می کرد 
حتی وام می گرفت می گفت؛ خجالت می کشــم 
که ۱۰۰ هزار تومان در حســابم باشد ولی یکی 
گرســنه باشــد. متصدی چند هیئت در مشهد 
بود، شــب های محرم به حاشیه شهر می رفت و 
غذای نذری پخش می کرد. خیلی ها را بانی کار 
خیر کرده بود به طوریکه برخی از بانی ها چنان 
به حسین اعتماد داشتند که برای ادای نذرشان، 
چک سفید امضا به او می دادند تا خرج امور خیر 

کند.

  خواسته پدر شهید
حســین با اینکه 2۷ سال ســن داشت اما 25 
 بار به کربال رفته بود. مادرش می گوید: عاشــق 
امام حسین)ع( بود. همه مرخصی هایش را کربال 
می رفت، خیلی از دوستانش را به کربال برده بود، 
حتی یکبار سفری سه روزه به کربال رفت تا یک 
شــب جمعه را در کنار ضریح امام حسین)ع( به 
صبح برساند. گفته بود؛ دلم گرفته، هوای کربال 
کرده ام. پســر کوچک خانــواده هریری، همدم 
مــادرش بود. به او گفته بود کــه از امام رضا)ع( 
خواسته به مرگ در بستر دچار نشود. به آرزویش 

هم رسید، با آبرو افتخار از این دنیا رفت. 
 پدر شــهید در پایان گفت وگو، خواسته ای دارد 
از کسانی که بناســت از خانواده شهدا، قدردانی 
داشته باشــند. او می گوید: انتظار خانواده شهدا 
این است که حرمتشــان حفظ شود، اگر شاخه 
گل یــا هدیه ای می دهند به رخ آن ها کشــیده 
نشود. خانواده شهدا از نظر مادی بی نیازند چون 
جگرگوشه شان را تقدیم اسالم کرده اند. ما هرچه 
در توان داریم به کار می گیریم تا پیام شهدا را به 
گوش جامعه برســانیم اما انتظار ما از مسئوالن 
و ادارات این اســت که اگر مراسم گرامیداشتی 
برگــزار می کنند، آن را به رخ نکشــند، حرمت 
خانواده شــهدا را حفظ کننــد، ما مثل چینی 
بندزده هستیم، خیلی شکننده ایم، کوچکترین 

بی احترامی  ما را می شکند.
آرزوی خانواده شهید حســین هریری، دیدار با 
رهبرمعظم انقالب است تا تنها یادگار پسرشان 
از زمان شهادت را که چفیه اوست، تقدیم رهبر 

انقالب کنند.

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم »حسین هریری« به مناسبت روز بزرگداشت شهدا

دنیا کوچک نشــده، تو بزرگ شــده ای

آنچه می خوانید

آرزوی خانــواده شــهید حســین 
هریــری، دیــدار بــا رهبرمعظم 
انقــاب اســت تــا تنهــا یــادگار 
پسرشــان از زمان شهادت را که 
چفیه اوست، تقدیم رهبر انقاب 

کنند
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