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رئيس فدراسيون در گفت و گو با قدس

طباطبايى: براى تيم ملى بسكتبال 
سرمربى خارجى مى آوريم

توافق فدراسيون فوتبال با مرد پرتغالى

 كى روش تا  2019 
در ايران مى ماند

10 1010

خط خبر 

گفت وگو با مصدوم ترقه بازى ديگران
سربازى كه آينده اش را تركاندند

خط قرمز: شــهاب طوسى از چهار شنبه آخر سال 
95 مى گويد كه پرتاب نارنجك باعث خانه نشــينى 
او شد.ســرباز شهاب طوسى ســال 73 و در مشهد 
متولد شــد.وى تا مقطع تحصيلى كارشناسى و در 
رشته مهندسى پرواز (خلبانى) ادامه تحصيل داد و 

پس از آن تصميم به خدمت سربازى گرفت.
در شــهريور 95 عازم خدمت مقدس سربازى شده 
و در پليس راهور تهران مشغول خدمت شد.مدتى 
بعد از تهران به زادگاهش مشــهد منتقل مى شود و 
در پليس راهور مشهد انجام وظيفه مى كرد.شهاب 
طوســى از حادثه آن روز گفت:در شب چهارشنبه 
آخر ســال 95 حسب اعالم مركز فوريتهاى پليسى 
110 مبنى بر اعــالم يك مورد تصادف در چهارراه 
صياد شــيرازى بر حســب وظيفه به سمت محل 
اعالمى اعزام شديم كه ناگهان با پرتاب نارنجك هاى 

دست ساز به سمت خودرو مواجه شديم.

وى از فرمانده اش ســرهنگ تجويدى كــه با او در 
اين حادثه بود مى گويد: ســرهنگ تجويدى چندين 
مرتبه بــا بلندگوى خودرو به مــردم اعالم كرد كه 
اين خودرو متعلق به پليس راهور اســت و در حال 
اعزام به ماموريت تصادف هستيم ولى مردم توجهى 
نمى كردند و در حال پرتاب نارنجك بودند كه ناگهان 
يكى از نارنجك ها به داخل ماشــين و منفجر شد. با 
انفجار نارنجك همه جا را دود گرفت و من اطراف را 
تيره و تار مى ديدم و وقتى ســوى چشمانم بازگشت 
خود را در بيمارســتان ديدم. وى از مقدار جراحتش 
مى گويد: تعداد تركش هاى نارنجكى كه به سرم وارد 
شده به قدرى زياد اســت كه قابل شمارش نيست، 
همچنين هر دو دستم در اين حادثه آسيب ديدند و 
بعد از اين حادثه پنج ماه تحت درمان دكتر اعصاب 
و روان بودم.طوســى در ادامــه صحبــت هايش از 
مشكالتش پس از اين حادثه مى گويد: من مهندس 
پــرواز، در حال كار و فعاليت بــودم كه پس از اين 
حادثه به علت مشــكالتى كه برايم بوجود آمد كارم 
را از دست دادم و همچنين ادامه خدمتم در هاله اى 

ابهام است و نمى دانم بايد چه كنم.
وى در پايان صحبت هايش درخواستى از مردم دارد 
و اعالم مى كند: فقط يك چيزى را از مردم مى خواهم 
بياييد جشن هايى كه از زمان قديم برايمان مانده را 
به صورت انسانى برگزار كنيم و انسانى شادى كنيم 
و براى چند دقيقه شادى خود، عده اى ديگر را دچار 

مشكل نكنيم.

كشف 11 هزار قوطى مشروبات الكلى در مشهد
خط قرمز: حدود 11 هزار قوطى مشروبات الكلى در مشهد كشف شد. معاون 
دادستان مركز خراســان رضوى در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: 10 
هزار و 800 قوطى آبجو در بازرســى از بار يك كاميون در سطح شهر مشهد 
كشف شد.قاضى حسن حيدرى گفت: روز گذشته اكيپى از مأموران انتظامى با 
پيگيرى اخبار واصله مبنى بر ورود يك محموله مشروبات الكلى به مشهد، وارد 
عمل شده و با تحقيقات گسترده و انجام طرح مهار، سرانجام كاميون موردنظر را 
در يكى از خيابان هاى شهر مشاهده و آن را متوقف كردند. وى ادامه داد: در اين 
عمليات ضمن دستگيرى راننده كاميون كه در پوشش مواد غذايى، مشروبات 

الكلى حمل مى كرد، 10 هزار و 800 قوطى آبجوى الكلى خارجى كشف شد.

7 كشته و مجروح در تصادف دو دستگاه پژو 405
خط قرمز: فرمانده انتظامى شهرستان رازوجرگالن از كشته ومجروح شدن 
7 نفر در تصادف رخ به رخ دودستگاه خودروى سوارى 405 در محور راز 
به بجنورد، خبر داد. سرهنگ اكبر سجادى درخصوص جزئيات اين حادثه 
گفت: با بررســى ماموران مشخص شد دو دستگاه خودروى سوارى 405 
بصورت رخ به رخ تصادف كرده اند. سرهنگ سجادى بيان كرد: متاسفانه 
در اين تصادف رانندگان هر دو خودرو به علت شــدت جراحات وارده در 
دم جان خود را از دست دادند و 5 نفر از سرنشينان نيز مجروح وبه مراكز 
درمانى منتقل شدند. سرهنگ سجادى تصريح كرد: در زمان وقوع حادثه 

وضعيت جاده بدون لغزندگى و سطح جاده خشك بود. 

قاچاق خانوادگى در مرز بازرگان لو رفت
خط قرمز: ماموران گمرك بازرگان با رصد يك كاميون تركيه اى به وسيله 
دستگاه ايكس رى موفق به كشــف قاچاق يك خانواده پنج نفره شدند.
ماموران گمرك بازرگان يك خانواده شامل پدر، مادر و 2 فرزند پسر و يك 
فرزند دختر كه در بار صادراتى محصوالت پتروشيمى (پلى اتيلن) از مبدا 
تبريز به مقصد كشــور تركيه مخفى شده بودند و مى خواستند به صورت 

قاچاق وارد كشور تركيه شوند را شناسايى وتحويل ماموران دادند.
بنابراين گزارش در هفته هاى گذشــته ماموران گمرك بازرگان سه مرد 
تبعه ايرانى و يك مرد با تابعيت يكى از كشــورهاى همسايه كه در ميان 
كيســه هاى آكريليك مخفى شــده بودند، يك مرد و يك كودك كه در 
محموله كشمش مخفى شده بودند را كشف كردند.بر اساس اعالم سازمان 
جهانى گمرك، گمرك ايران رتبه نخست مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم 

دنيا را در مبارزه با قاچاق انواع كاال كسب كرده است.

سرقت هاى زوج ميانسال از عابربانك ها 
با چند قطره چسب

خط قرمز: زوج ميانســالى كه با روشــى ابداعى و استفاده از چند قطره 
چسب اقدام به سرقت مى كردند دستگير شدند.سرهنگ مسلم قاسم آبادى 
رئيس كالنترى 108نواب گفت: اين زوج ســارق در ساعات غير ادارى به 
عابر بانك هاى خلوت مراجعه مى كردند و چند قطره چســب با شگردى 
خاص به قسمت ورودى كارت مى ريختند.وى ادامه داد با ريختن چسب 
در ورودى كارت شــهروندان پس از وارد كردن كارت متوجه گير كردن 
آن مى شدند.سارقان به بهانه كمك كردن به شهروند گرفتار شده به وى 
مراجعه مى كردند و رمز را از او مى گرفتند تا كارت را بيرون بكشند.سارقان 
وقتى متوجه رمز مى شدند مى گفتند كارى نمى توان كرد و بايد فردا صبح 
به شعبه مراجعه كنيد.شهروندان عموما نا اميد شده و اقدام به ترك محل 
مى كردند اما پس از ترك محل، سارقان با ترفندى كارت را خارج و حساب 

مالباخته را با رمزى كه داشتند خالى مى كردند.

خط  گفت وگو

خط قرمز: دو برادر جوان كه به اتهام دســت داشتن در قتلى 
در پارك باهنر بازداشت شده اند مدعى هستند مقتول با چاقو 
و چماق به آن ها حمله كرده بود. راس ساعت پنج صبح ششم 
اسفندماه ســال جارى قاضى منافى آذر، بازپرس كشيك قتل 
تهران در تماسى از مأموران كالنترى 140 باغ فيض از قتل مرد 

26  ساله اى به نام سعيد با خبر و راهى محل شد.
بررسى ها نشان مى داد شب قبل از آن پيكر نيمه جان مقتول 
كه چاقويى به طور وحشــتناك داخل چشــمش رفته بود از 
داخل پارك باهنر واقع در بزرگراه اشــرفى اصفهانى كشف و به 
بيمارستان پيامبران منتقل شده است.همچنين بنابر ديده شهود 
مشخص شد كه دو مرد ناشناس مقتول را داخل پارك با چوب 

دستى مورد ضرب و جرح قرار داده اند. 
پس از انتقال جسد به پزشكى قانونى ماموران متوجه شدند 
خودروى مقتول در اختيار مرد 34 ساله اى به نام بهرام است 
كه او را در يك قرار ساختگى بازداشت كردند.بهرام كه مدعى 
بى گناهى بود به بازپرس شعبه سوم دادسراى جنايى تهران 
گفت: من كارگر فضاى سبزم و حدود پنج سال است با مقتول 

دوست هستم.
مقتول با پسر جوانى به نام شهرام دوست بود. چندى قبل برادر 
شــهرام كه حميد نام دارد يك دســتگاه دى وى دى از مقتول 
خريد، اما هرگز پولش را پرداخت نكرد و همين موضوع باعث 
اختالف آن ها شده بود.با اين اوصاف شهرام و حميد هر دو نفر 
بازداشت و به شعبه سوم دادسراى جنايى تهران هدايت شدند. 

اين دو برادر كه هر دو دهه شصتى و هر دو مجرد بودند و بعد 
از تولــد به همراه خانواده شــان از جنوب به تهران آمده بودند 
درگيرى را به طور كامل به بازپرس توضيح دادند.حميد در زمينه 
وقوع قتل گفت: مقتول و من سر هروئين با هم آشنا شديم. بعد 
از يك ماه او به ســراغم آمد و دستگاه دى.وى.دى را به من داد 
تا بخرم. به او گفتم پول ندارم و با اينحال دســتگاه را به عنوان 

امانت نزد من گذاشت. 
اين مرد در ادامه وقوع جنايت را اينگونه توضيح داد: او چندبار به 
من زنگ زده بود اما گوشى ام خانه بود و من نمى دانستم تااينكه 
شب به سراغم آمد و با چوبدستى مرا تهديد كرد و فحش داد. 
من او را آرام كردم تااينكه باالخره برادرم رســيد و به او گفتم 

خوب است حاال من هم مثل خودت به تو فحش بدهم. 
شهرام نيز با اشاره به اينكه در جريان ترك دادن برادرش حدود 
دو مــاه بود به هروئين اعتياد پيدا كــرده بود ادامه داد: مقتول 
عصبانى شد و همينكه مرا ديد فكر كرد براى دعوا به آنجا آمده ام 
و چاقو كشيد كه من چاقو را از چنگش درآوردم و اصال متوجه 
نشدم كه چگونه چاقو به چشمش خورد و از كرده خود بسيار 

پشيمانم.
در انتها با دســتور بازپرس منافى آذر متهمان براى تحقيقات 
بيشتر در اختيار ماموران اداره دهم آگاهى پايتخت قرار گرفتند.

اقدام مرگبار دو برادر دهه شصتى 

چاقوكشى به خاطر يك دى وى دى

ورزش: پرسپوليس سال رويايى خود را با پيروزى 
مقابل الوصل در جام باشــگاه هاى آســيا و كسب 
صدمين امتياز در سال 96 به پايان رساند. در نيمه 
اول اين بــازى با چهره جديــدى از الوصل روبه رو 
شديم. تيم اماراتى با بازگشت چند مهره اصلى اش 
بهتر و روان تر بازى مى كرد. با اين حال سرخپوشان 
با گذر زمان خودشان را از زير فشار ابتدايى ميزبان 
بيرون كشيدند و توانستند ميانه ميدان را به دست 
گرفته و تنها گل خود را توسط كاميابى نيا در دقيقه 
37 با ضربه ســر به ثمر برســانند. در اين نيمه دو 
تيم بازى فيزيكى را به نمايش گذاشتند كه حاصل 
آن مصدوميت اميــرى و تعويض زود هنگام وى با 
منشا بود .در نيمه مربيان باز هم مردان برانكو سوار 
بازى بودند و از جناح راســت چندين فرصت عالى 
به دســت آوردند كه با بى دقتى منشا ، احمد زاده 
و خليل زاده به هدر رفــت. الوصل در اين نيمه در 
كميــن ضدحمالت بود كه موفق نشــد گزندى به 
دروازه بيرانوند برســاند و بازنده زمين را ترك كرد. 
پرسپوليس تنها تيم ايرانى در هفته چهارم بود كه 

به پيروزى رسيد.
در ديگر بازى اين گروه الســد قطــر در بازى يك 
طرفه موفق شد نسف قارشى ازبكستان را 4 بر صفر 
شكست دهد و به دليل پيروزى مقابل پرسپوليس در 
بازى مستقيم و تفاضل گل در صدر گروه قرار بگيرد. 
اما تراكتورســازى ديگر نماينده ايران ديروز مقابل 
الجزيره يك بر يك متوقف شد تا شانس هايش براى 

صعود خيلى كم شود. 

خط قرمز: سازمان پزشكى قانونى كشور اسامى 46 تن از جانباختگان سانحه هوايى پرواز 
تهران - ياسوج را كه شناسايى شده است اعالم كرد.به گزارش روز سه شنبه سازمان پزشكى 
قانونى اسامى، جانباختگانى كه هويت آن ها از طريق آزمايش هاى ژنتيك بر روى بقاياى 
ارجاعى،توسط اداره كل پزشكى قانونى استان كهگيلويه و بويراحمد احراز شده به شرح زير 
است: 1. محمد صادق نورى2. محسن تقى پور3. مجيد اسالمى4. غالمعلى احمدى5. ايليا 
دانشى6- طاها دانشى7. عليرضا كلهر8- حسن رضا قارلقى9. نرگس خوبانى10. سيد نقى 
نشاطى فر11. حميد حداوند خانى12. عزت اهللا حق شناس13. فاطمه دالوند14. اردشير 
راد15. محمد هادى نژاد صداقــت16. محمد هادى فهيمى هنزائى17. مهدى قرلى18. 
ميالد عليپور19. على اكبر نجوائى سخويدى20. خليل آهنگران21. محمد مهدى سميعى 
نصرآبادى22. محمد حسين فرش سنگى23. على فرزانه24. سيد كرم اله صالحى پرور25. 
احمد انوارى26. سيد ابراهيم سعادتى27. عليرضا جامعى28. احمد چرميان29. سيد رضا 
فاطمى طلب30. حسن رستمى31. ابوالقاسم فرهمندى32. محمد حسين برزگرى33. 
فرهاد معصومى34. على زارع35. سلمان آذرى36. ژيال قلى پور37. جالل اميدى پور38. 

كوثر هردانى. 
براســاس اين گزارش، پيش از اعالم اســامى جديد، هويت 8 مســافر به نام هاى ابراهيم 
جعفريان، محمد كبيريان، مريم عامرى، حامد مهدوى، رحمت اهللا صالحى پرور، سكينه 
كاظمى انور، زهرا ايمانى مهر، محمد عيدى نيا، قبل ازاين اعالم شده بود و فهرست جديد، 

هويت هاى احراز شده 38مسافر ديگر است.

ايرنا - فرمانده انتظامى استان مركزى گفت: اعضاى باند آدم ربايى در ساوه با تالش عوامل 
انتظامى در كمتر از 24 ساعت دستگير شدند.سردار كيومرث عزيزى روز سه شنبه افزود:  
در ساعات پايانى شامگاه بيستم اسفند ماه گزارشى در خصوص آدم ربايى فردى به مركز 
فوريت هاى پليس 110 شهرســتان ساوه اعالم شد و بررسى موضوع در دستور كار پليس 
قرار گرفت.وى افزود: در تحقيقات انجام شده از خانواده فرد ربوده شده مشخص شد، افرادى 
ناشناس در تماس تلفنى با آنان در قبال آزادى اين فرد، تقاضاى مبالغ بسيار زيادى وجه 
نقد داشته اند.اين مقام ارشد انتظامى بيان كرد: با آغاز تحقيقات تخصصى از سوى كارآگاهان 
پليس، خودروى فرد ربوده شــده كه در يكى از خيابان هاى شهرستان ساوه رها شده بود، 
كشف شد و در بررسى هاى علمى و تخصصى كه با همكارى كارآگاهان پليس آگاهى استان 
انجام پذيرفت، سرنخ هايى از حضور آدم رباها در يكى از روستاهاى اين شهرستان به دست 
آمد.سردار عزيزى ادامه داد: در تكميل تحقيقات در كمتر از 24 ساعت، محل اختفاى آدم 
رباها مشخص و در عملياتى فرد ربوده شده، آزاد و يكى از عامالن اصلى آدم ربايى در محل 
دستگير و از او يك قبضه سالح گرم كشف شد.وى اضافه كرد:  با ادامه تحقيقات دو نفر ديگر 
از همدستان اين فرد نيز طى عمليات هايى جداگانه دستگير و 2 دستگاه خودروى سوارى 
نيز از آنان توقيف شد. فرمانده انتظامى استان مركزى با تاكيد بر قاطعيت پليس در برخورد 
با عامالن بر هم زدن نظم و امنيت اجتماعى تصريح كرد: در بازجويى هاى انجام شده از افراد 
دستگير شــده،  نامبردگان به جرم خود به منظور دريافت وجه از خانواده فرد ربوده شده 

اعتراف كردند و سرانجام با تكميل تحقيقات به مرجع قضايى معرفى شدند.

ميزان: سارقان در دو هفته دو دستگاه خودپرداز را در محدوده ونك به سرقت بردند. صبح سه شنبه 
مسئوالن آموزشگاه موسيقى پارس در تماس با پليس از سرقت دستگاه خودپرداز آموزشگاه خبر 
دادند. بالفاصله ماموران كالنترى 145 ونك به محل اعزام شدند. ماموران در بررسى ها متوجه شدند 
چهار سارق پس از تخريب در ورودى آموزشگاه وارد محوطه شده و دستگاه خودپرداز بانك سامان 
را به ســرقت برده و با يك دســتگاه وانت از محل متوارى شدند.اين سرقت در حالى رخ داده كه 
مؤسسه به سيستم دزدگير مجهز بوده كه در شب حادثه غيرفعال بوده است. گفتنى است دو هفته 
قبل هم سارقان دستگاه خودپرداز بانك 24 ساعته در كنار مركز خريد ونك را به سرقت برده بودند.

خط قرمز: آدم ربايان با سرقت خودرو مادر و فرزند را هم در شيراز دزديدند. 
عصر 20 اسفند ماه زنى با مراجعه به پليس از ربوده شدن پسر 9 ساله اش خبر داد و 
گفت: دو فرد ناشناس با تهديد چاقو وارد خودروى آن ها شده و او را به همراه پسرش 
ربودند.در حال دور شــدن از شــهر در فرصتى به دست آمده زن خود را نجات داده 
و بالفاصله نزد پليس مى رود.حدود ســاعت 22:45 همان شــب خودرو در حالى كه 
پسربچه 9 ساله در آن ســالم بوده پيدا مى شود.بنا به اين گزارش، تحقيقات در اين 

پرونده از  سوى مأموران شيراز ادامه دارد.

شناسايى 46 تن از جانباختگان سانحه هوايى ياسوج

سرقت دومين دستگاه خودپرداز در ميدان ونك 

آدم رباهاى شهر ساوه در روستا دستگير شدند

دزدى ماشين همراه با مادر و كودك شيرازى 

با پيروزى مقابل الوصل

پرسپوليس سال را 100 امتيازى تمام كرد



رئیس فدراسیون در گفت و گو با قدس

طباطبایی: برای تیم ملی بسکتبال سرمربی خارجی می آوریم

سینا حسینی : رئیس فدراسیون بسکتبال 
ایران که به تازگی از مجمع عمومی به عنوان 
چهره پیروز بیرون آمد در نخستین سفر خود به 
شهر مشهد برای تماشای دیدار فینال لیگ ملی 
کشور برای دقایقی پاسخگوی سواالت خبرنگار 
ما بود. رامین طباطبایی که خود روزگاری در 
میدان به عنوان بسکتبالیست فعالیت می کرد 
حاال به دنبال این اســت که به عنوان نفر اول 
بسکتبال ایران به گونه ای تصمیم سازی کند 
که این رشته مهیج ورزشــی دوباره به عنوان 
یکی از رشته های شاخص ورزش ایران در نزد 

افکارعمومی لقب گیرد.

  بازی های آسیایی جاکارتا نخستین 
تورنمنت بین المللــی در دوره مدیریتی 
شما به حساب می آید که می تواند محک 
جدی این رشته ورزشی به حساب آید، آیا 

قول مدال آوری را به عالقمندان این رشته 
می دهید؟

ما با یک برنامه ریزی منطقی به دنبال کسب مدال 
در این رقابت ها هستیم، قطعا که هدف نخست ما 
در این رقابت ها کسب سکوی نخست مسابقات 
است از این رو تمام تالش خود را به کار می گیریم 
که در این رقابت ها به عنوان مدعی عنوان قهرمانی 
مقابل حریفان خود ظاهر شویم. البته حریفان ما 
هم مطمئنا بیکار نخواهند نشست اما ما برای 
دفاع از حیثیت بسکتبال ایران راهی این دوره از 

مسابقات می شویم.

  با وجود این که کمیته ملی المپیک وعده 
حل مشکالت مالی فدراسیون های ورزشی 
حاضر در بازی های آسیایی را داده است اما 
به نظر می رسد همچنان با مشکالت مالی 

دست به گریبان هستید؟

طبیعتا همانگونه که ســایر فدراســیون ها با 
مشکالت مالی دســت به گریبان هستند ما 
نیز از این ماجرا جدا نیستیم. اما با هماهنگی 
های صورت گرفته و مذاکره ای که با مسئوالن 
کمیته ملــی المپیک به ویــژه دکتر صالحی 
امیری داشتم، قرار اســت به زودی مشکالت 
مالی برطرف شود، البته ما نیز در تالش هستیم 
با فعالیت دوستانی که در حوزه اسپانسرینگ 
فعالیت می کنند بخشی از مشکالت مالی را 

برطرف کنیم.

  در کادر فنی تیم ملی بسکتبال تغییری 
رخ خواهد داد یا با همیــن افراد تیم به 

مسابقات اعزام خواهد شد؟
برابر هماهنگی های به عمل آمده قرار شــد در 
بازی های جاکارتا تیم ملی با همین کادر فنی 
فعالیت خود را ادامه دهد اما ممکن است بعد از این 

مسابقات شاهد حضور یک مربی خارجی در کادر 
فنی بسکتبال باشیم.

  در ماه های اخیر در بسکتبال خراسان 
مشکالت مدیریتی وجود داشت. رئیس 
هیئت بسکتبال خراســان از ادامه کار 
انصراف داد و اداره کل ورزش و جوانان به 
دنبال این استعفا اقدام به معرفی سرپرست 
کرد. اما با این وجود بعد از شرکت پور رضایی 
در انتخابات و پیروزی شما، دوباره وی به 
عنوان رئیس هیئت مشغول به کار شد .آیا 

این اتفاق تخلف آئین نامه ای نیست؟
ما برای حل مشــکالت موجود در این حوزه با 
دوستان از جمله مدیرکل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی و پوررضایی نشســت هایی را در تهران 
داشتیم و قرار شــد با وجود تعاملی که طرفین 
نسبت به پیشرفت بسکتبال داشتند و تغییر برخی 
روش های مدیریتی دوباره مسئولیت اداره هیئت 
را به آقای پوررضایی بسپاریم تا ایشان به عنوان 
بخش خصوصی همچنان در این مجموعه فعالیت 
داشته باشند. امیدوارم که در ادامه کار مشکالت 
قبلی دیگر تکرار نشود و فعالیت مناسبی از سوی 

هیئت بسکتبال خراسان رضوی شاهد باشیم.

  یکی از چالش های اصلی که مســبب 
کنــاره گیری رئیس هیئت بســکتبال 
خراسان رضوی شــد، موضوع واگذاری 
خانه بسکتبال به بخش خصوصی بود، که 
طبق تصمیم کمیسیون ماده 88 به بخش 
خصوصی واگذار شد، آیا راهکاری برای 
بازگرداندن این مجموعه به هیئت بسکتبال 

وجود دارد؟
قرار شد برای بازگرداندن این مجموعه به هیئت 
بسکتبال با وزیر ورزش مذاکراتی را داشته باشم 
که اگر این مذاکرات به نتیجه برسد قطعا خانه 
بسکتبال دوباره به هیئت بسکتبال واگذار می 
شود تا زمینه بهبود فعالیت های این رشته ورزشی 

برای مدیریت هیئت ایجاد شود.

غفوری با فیزیوتراپی بر می گردد
ورزش: وریا غفوری در دقایق پایانی نیمه اول بازی با العین مصدوم شد 
و بین دو نیمه از زمین بازی تعویض شد تا این نگرانی به وجود بیاید که 
ممکن است او مدت طوالنی دور از میادین باشد. با این حال شنیده ها 
حاکی از آن است که مصدومیت وریا غفوری چندان جدی نیست و او 

احتماال با چند جلسه فیزیوتراپی دوباره به میادین برخواهد گشت.

 مک درموت جاسوس العین؟
ورزش: صحبت های سرمربی العین در کنفرانس خبری بعد از بازی با 
استقالل درباره اینکه اطالعات استقالل را از یکی از دوستانش در ایران 
گرفته حرف و حدیث های زیادی را به راه انداخت. خیلی ها انگشــت 
اتهام را به سمت برانکو نشــانه گرفتند و گفتند او آمار استقالل را به 
هموطنش داده اما حاال مشخص شده که نه تنها سرمربی پرسپولیس 
در این ماجرا بی تقصیر اســت بلکه هیچ ایرانی هم آمار استقالل را به 
سرمربی العین نداده. نامه نیوز درباره این موضوع نوشته: انگشت اتهام 
به ســمت میک مک در مورت مربی ایرلندی سابق استقالل است که 
سابقه کار در العین امارات و ارتباط خوبی با مدیران این باشگاه دارد.
شفر در نشســت خبری نیز کنایه ای به مک در مورت زد و عنوان کرد 
افت بدنی بازیکنانش در مسابقات به خاطر بدنسازی بد پیش از شروع 
فصل اســت، دوره ای که مربی ایرلندی به عنوان بدنساز وظیفه آماده 

سازی استقاللی ها را برعهده داشت!

شوک به استقالل
تیام فصل را ازدست داد

ورزش:  مامه بابا تیام مهاجم سنگالی استقالل که روز گذشته تک گل آبی 
پوشان را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند در نیمه دوم با آسیب دیدگی رو به 
رو شد و جای خود را به علی قربانی داد. این بازیکن از ناحیه همسترینگ دچار 
پارگی شده و با این شرایط دیدار با نفت تهران  و الریان قطر و احتماال مابقی 

لیگ را از دست می دهد.

وسوسه های جپاروف برای جدایی
ورزش: یکی از کلیدی ترین مهره های اســتقالل در این فصل سرور 
جپاروف بوده که محبوبیت زیادی بین آبی ها پیدا کرده. بازیکنی که 
استقاللی ها امیدوارند هر چه زودتر قراردادش با این تیم را تمدید کند 
اما او با وجود رضایت از حضورش در استقالل و همچنین پرداخت به 
موقع حقوقش از سوی  اســتقالل هنوز برای تمدید قرارداد به نتیجه 
قطعی نرسیده چرا که او پیشنهاد وسوسه انگیزی از تیم های داخلی و 
خارجی دریافت کرده و به همین دلیل می خواهد تمام آنها را بررسی 

کند و در پایان فصل به بهترین پیشنهادش جواب مثبت دهد.

برای دیدار با سیرالئون
22 بازیکن به تیم ملی دعوت شدند

ورزش: سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 22 بازیکن را برای انجام بازی 
تدارکاتی برابر سیرالئون به تیم ملی دعوت کرد. 

رشید مظاهری، علیرضا بیرانوند، سید حســین حسینی و حامد لک، 
رامین رضاییان، وریا غفوری، محمدرضا خانزاده، سید جالل حسینی، 
روزبه چشــمی، پژمان منتظری، ســعید آقایی و محمد انصاری، امید 
ابراهیمی، علی کریمی، احمد عبداهلل زاده، کمــال کامیابی نیا و امید 
نورافکن، علی قلی زاده، علــی علیپور، کاوه رضایــی، وحید امیری و 

مهدی ترابی.

ضد حمله

اولین ترکش های نابسامانی کشتی
 جام جهانی فرنگی در اهواز لغو شد

ورزش: فدراسیون کشتی اعالم کرد، درنامه اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون 
کشــتی ایران اعالم شده اســت که با توجه به مســائل پیش آمده و شرایط فعلی 
فدراسیون کشتی ایران، نظر اتحادیه جهانی این است که امکان برگزاری جام جهانی 
کشتی فرنگی در روزهای2۳ و 2۴ فروردین ماه ســال ۹۷ در اهواز فراهم نیست. 
اتحادیه جهانی این موضوع را به فدراسیون های ملی دیگر کشورهای شرکت کننده 
در جام جهانی نیز اعالم کرده است.در همین حال کمیته ملی المپیک ایران با ارسال 
نامه ای به نناد اللوویچ، رئیس اتحادیه جهانی کشــتی ضمن اعالم حمایت دوباره 
دولت جمهوری اسالمی، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک از برنامه های 
فدراسیون کشتی اعم از میزبانی های بین المللی، خواستار تجدید نظر این نهاد در 

لغو میزبانی مسابقات مذکور در ایران شد.

ادعای جنجالی عمر عبدالرحمان علیه شفر!
ورزش:عمر عبدالرحمان مرد سال آسیا و ســتاره العین در مصاحبه ای پس از 
پایان مسابقه با استقالل گفت: من شنیدم وینفرد شفر سرمربی تیم استقالل به 

بازیکنان تیمش می گفت شماره 10 العین یعنی من را بزنید! 
اتهام بزرگ ستاره العین به شفر می تواند باعث شود تا جنجال های میان العین 
و استقالل ادامه پیدا کند. عموری در شرایطی این صحبت ها را مطرح می کند 
که شفر تجربه همکاری با او را در کارنامه خود دارد و در العین به عنوان سرمربی 

حضور داشته است. 
عمــوری در نیمه دوم به داور مســابقه در یک صحنه به ایــن موضوع اعتراض 
کرد که فرشــید باقــری 5 مرتبــه روی او خطا کــرده اما هیــچ کارت زردی 
 دریافت نکرده تا مشخص شــود او از خطاهای بازیکنان استقالل بسیار کالفه 

بوده است.
۱۰
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ورزشـــی

توافق فدراسیون فوتبال با مرد پرتغالی
 کی روش تا  2019 

در ایران می ماند

ورزش: فدراســیون فوتبال از مدت ها قبل برای 
تمدید قرارداد با کارلوس کی روش تالش های خود 

را آغاز کرده است.
در گیرودار روزهایی که به نظر می رسد فدراسیون 
فوتبال به دنبال گزینه برای تیم امید اســت تا این 
تیم در رقابت های بازی های آسیایی حضوری قوی 
داشته باشد مسئوالن فدراسیون برنامه قبلی خود 
یعنی تمدید قرارداد با کارلوس کی روش را فراموش 

نکرده اند.
دیروز فارس نوشت در تازه ترین جلسه ای که بین 
مهدی تاج و سرمربی تیم ملی فوتبال برگزار شده 
توافقات نســبی بین طرفین برای تمدید قرارداد 
حاصل شده است. با توجه به شرایطی که در نشست 
آخر این دو گذشته به نظر می رسد باید کی روش را 
سرمربی ایران در جام ملت های آسیا در سال 201۹ 
در کشور امارات دانســت و این مرد پرتغالی برای 
تمدید قرارداد به مهدی تاج چراغ سبز نشان داده 
است.  قرارداد فعلی کی روش با فدراسیون فوتبال 
تا پایان جام جهانی 2018 روسیه است و از مدت ها 
قبل زمزمه هایی مبنی بر پیشنهادات اغوا کننده از 
سوی کشورهای آســیایی و آفریقایی به کی  روش 
شنیده می شد و همزمان با همین خبرها فدراسیون 
فوتبال هم برای ماندگار کردن وی در تیم ملی ایران 

جلسات خود را با کی روش آغاز کرده بود. 
قرار است ظرف روزهای آینده پس از بررسی همه 
جانبه قرارداد توسط خود کی روش و جمع بندی 
های نهایی فدراســیون تمدید قــرارداد به صورت 

رسمی انجام شود.

فینال لیگ برتر والیبال 
بانکی ها به دنبال جام 

در صحرای اردکان
ورزش: دیدار برگشت فینال لیگ برتر والیبال امروز در 
اردکان برگزار می شود و بازیکنان خاتم که تشنه کسب 
پیروزی مقابل مدافع عنوان قهرمانی هســتند، میزبان 
تیم بانک سرمایه خواهند بود. در این مسابقه تیم خاتم 
اردکان که در دیدار رفت ســه بر دو مغلوب حریف شد، 
میزبان بانک سرمایه اســت. بازیکنان خاتم امیدوارند با 
شکست مدافع عنوان قهرمانی امیدشان برای کسب مقام 
قهرمانی زنده بماند تا دیدار سوم دو تیم تعیین کننده تیم 

های قهرمان و نایب قهرمان جام سی و یکم باشد.
دو تیم بانک ســرمایه و خاتــم اردکان تا کنــون و در 
چارچوب لیگ برتر والیبال مردان ســال ۹6 سه بار به 
مصاف یکدیگر رفتند که بانکی ها در ســه مسابقه فاتح 
میدان بودند، اما مسابقه چهارم حساسیت خاصی دارد 
زیرا نماینده شایسته اردکان چیزی برای از دست دادن 
ندارد و با تمام توان به میدان می آید. خاتمی ها در مرحله 
نیمه نهایی موفق به حذف شهرداری تبریز شدند که در 
دور مقدماتی با 16 برد و ۴۴ امتیاز عنوان سوم را به دست 
آورده بود و در مرحله نخست پلی آف نیز کاله مازندران 
را از پیش رو برداشته بود. بانک سرمایه در مرحله نیمه 
نهایی لیگ برتر والیبال در دو دیدار متوالی پیکان تهران 
پرافتخارترین تیم لیگ برتر را شکست داد و راهی دیدار 

نهایی این رقابت ها شد.

ورزش : در حالیکــه دیروز شــایعه بود پویا پارســا به جای 
کریمویی مدیرعامل پدیده شــد ماجرای کســر دومین شش 
امتیاز از مجموع امتیازات این تیم به دلیل شکایت پراهیچ و عدم 
پرداخت مطالبات این بازیکن به قدری فاجعه آمیز شده است 
که دیگر نمی توان با خوش بینی به سرنوشت پدیده نگریست! 
با انتشار اسناد و مدارک جدید که از سوی پراهیچ منتشر شده 
است، به نظر می رسد در واپسین روزهای سال جاری تراژدی 
غم انگیزی برای دومین نماینده شهر مشهد در رقابت های لیگ 
برتر رقم بخورد تا هر دو نماینده فوتبال مشهد به عنوان گزینه 

سقوط به لیگ دسته اول معرفی شوند.
فیفا نامه ای مشترک به ایگور پراهیچ، باشگاه پدیده و فدراسیون 
فوتبال ایران ارســال  کــرد. در این نامه آمــده: از آنجایی که 
باشگاه پدیده مشهد بدهی خود به ایگور پراهیچ را طبق توافق 
ـ مهلت پرداخت بدهی تا تاریخ 28 فوریه 2018  صورت گرفتهـ 
ـ پرداخت نکرده، آخرین فرصت برای  )۹ اســفند ۹6( بودهـ 

پرداخت این بدهی را به باشگاه پدیده می دهیم.
بر اساس نامه ارســالی کمیته انضباطی فیفا اگر باشگاه پدیده 
تا تاریــخ 1۹ مارس 2018 )28 اســفند( اقــدام به پرداخت 
بدهی خود به پراهیچ نکند، پرونده موردنظر به یکی از اعضای 
کمیته انضباطی فیفا ارسال می شــود تا یک هفته بعد از پایان 
ضرب االجل تعیین شده، تصمیم رسمی در خصوص این پرونده 

گرفته شود. ایگور پراهیچ با اشاره به اینکه به خاطر هواداران تیم 
فوتبال پدیده مشهد با این باشگاه کنار آمد و فرصت الزم برای 
پرداخت بدهی  را به آنها داده، گفــت: در این مدت خیلی با ما 
بازی شد و دروغ های زیادی به من و وکیلم گفته شد. به  نظرم 
برخی در باشــگاه پدیده کاری نمی کنند و تنها به دنبال منافع 

شخصی شان هستند.
وی ادامه داد: شــنیدم برخی  به دروغ گفته اند که من فرصت 
بیشتری به باشگاه پدیده برای پرداخت بدهی  داده ام، اما چنین 
چیزی حقیقت ندارد. با این نامه باشگاه پدیده متوجه می شود 

که این بازی نیست و موضوع جدی تر از این حرف هاست.
طبق حکم فیفا، باشــگاه پدیده باید رقم ۷۹ هزار و 186 یورو 
به عالوه پنج درصد ســود این رقم به همراه 5۳ هزار و 1۷2.5 
یورو به عالوه پنج درصد ســود ایــن رقم را به ایگــور پراهیچ 

پرداخت کند.

نگرانی های جناب استاندار
رشیدیان، استاندار خراسان رضوی با اعالم نگرانی از سرنوشت 
تیم های پدیده و مشکی پوشــان گفت: تیم های فوتبال لیگ 
برتر وضعیت خوبی ندارند دستگاه های دولتی برای کمک به 

ورزش حرفه ای مشکل قانونی دارند.
وی ادامه داد: در برخی حوزه های ورزشی عملکرد ورزشکاران 

و قهرمانان ما بسیار خوب و درخشان بود اما در تیم های فوتبال 
لیگ برتر وضعیت خوبی نداریم .

ما نیازمند شناســایی و یافتن راهکارهایی برای حمایت از تیم 
های حرفه ای اســتان که در لیگ های مطرح کشــور حضور 

دارند، هستیم.

بوی سقوط در مشهد پیچید

شکایت »پراهیچ« پدیده را به لیگ دسته اول می برد 

در روز ضرب و شتم خبرنگاران 
»ِالمان مشهد« قهرمان لیگ ملی 

بسکتبال شد
ورزش: مسابقه فینال لیگ ملی بسکتبال کشور عصر دیروز در حالی با 
قهرمانی تیم اِلمان مشهد به پایان رسید که با کتک خوردن خبرنگاران 
نیز همراه بود. در این مسابقه که در ســالن حمیدی آسایشگاه فیاض 
بخش مشهد برگزار شد، تیم اِلمان موفق شد با نتیجه 66بر 65 تیم پارسا 

مشهد را شکست دهد و به قهرمانی این مسابقات دست یابد.
در پایان این مسابقه در حالی که خبرنگاران حاضر در سالن قصد ورود 
به زمین بازی برای انجام مصاحبه را داشتند، از سوی مدیران و مربیان 
باشگاه پارسا مشهد با فحاشی و حمله روبه رو شدند و با مشت شروع به 
کتک زدن خبرنگاران کردند .نکته جالب توجه اینکه پوررضایی، رئیس 

هیئت بسکتبال خراسان رضوی فقط نظاره گر این ماجرا بود.
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 فرهنــگ و هنر/ صباکریمــی   پس از 
کش وقوس هــای فراوان بر ســر اعــام نهایی 
فیلم های ســینمایی متقاضی اکــران نوروزی، 
از امروز فیلم های »فیلشــاه«، »به وقت شــام«، 
»مصادره«، »لونه زنبور«، »خرگیوش«، »التاری« 
و »فراری« اکران می شوند. نگاهی به آثار متقاضی 
اکران نوروز نشان می دهد که شمار قابل توجهی 
از فیلم ها در ژانر کمدی هستند و سینماداران و 
فیلمسازان نیز تمایل زیادی به اکران فیلم های 
طنز دارند. در حالی که تجربه سال های اخیر نشان 
می دهد فیلم های اجتماعی نیز از استقبال خوبی 
برخوردار اســت. غامرضا موسوی، تهیه کننده 
سینما و رئیس شورای عالی تهیه کنندگان درباره 
عاقه و عطــش مردم و ســینماداران به اکران 
فیلم های کمدی در نوروز می گوید: اساســاً این 
شائبه که اکران نوروزی با فیلم های کمدی معنا 
پیدا می کند و فیلم های نوروزی باید شاد باشد، 
به ســال های خیلی دوری برمی گردد که در آن 
ســال ها تلویزیون تنها دو کانال داشــت و هیچ 
شــبکه ماهواره ای هم وجود نداشت و فیلم های 
خارجی وارد و اکران می شد و معموالً فیلم های 
کمدی بــرای مقابله با فیلم هــای جدی اکران 
می شــد، به طوری که تقریباً هر سال یک فیلم 
از »نورمن ویــزدوم« روی پرده می رفت. طبیعتاً 

بعدها این سنت در ذهن مردم و سینماداران باقی 
ماند که باید فضای فیلم های نوروزی شاد و بیشتر 

در ژانر کمدی باشد.

 رقابتیتنگاتنگمیانفیلمها
غامرضا موسوی می افزاید: 
ایام عید هم تعطیاتی 15 
روزه است و عماً جذابیت 
اکران عیــد هم به همین 
تعطیات مدارس و آزادی 

عمل خانواده ها برمی گردد که فرصت بیشــتری 
برای سینما رفتن دارند. ضمن این که االن یک 
تغییر عمده با سال های گذشته هم داریم. در حال 
حاضر 200 شبکه ماهواره ای در حال فعالیتند و 
در رسانه ملی نیز 23 کانال داریم. این یعنی این 
که کار ســینماداران نسبت به گذشته سخت تر 
شده است.امســال 7 فیلم در 7 گروه با یکدیگر 
رقابت می کنند، رقابتی که تماشاگر و مخاطب در 
نهایت باید بگوید کدام فیلم را پسندیده و برگزیده 

این میدان کیست؟
تهیه کننده »پــارک وی« تصریح می کند: نباید 
فرامــوش کنیم مردم به کمــدی گرایش دارند. 
بد نیســت در اینجا نگاهی به آمار بیندازیم؛ در 
سال 96 از بین فیلم های به نمایش درآمده 5 اثر 

در ژانر طنز و کمدی است که باالی 10 میلیارد 
فروش داشــته و از هفت فیلمی  که بین 4 تا 10 
میلیارد فروخته که 3 فیلم کمدی اســت. این 
آمار نشان می دهد مردم دوست دارند فیلم های 
کمــدی ببینند اما این به آن معنی نیســت که 
فیلم های ملودرام و اجتماعــی مخاطب ندارند 
البته مردم فقط نوروز به ســینما نمی روند و در 
طول سال از سینما حمایت می کنند اما این هم 
طبیعی است که مخاطب با این همه مشکات در 
زندگی تمدد اعصاب کند بنابراین اکران نوروزی 
از قدیم بــا توجه بــه 15 روز تعطیل و این که 
قاعدتاً مردم حداقل یک فیلم را می بینند و این 
بازه زمانی مشتری بالقوه خودش را دارد، همواره 
مورده توجه بوده اما واقعیت این اســت که این 
فصل هم رقابت ســختی خواهد بود. متأسفانه 

احساسم این است که یکی دو فیلم در این لیست 
با فروش خوبی روبه رو نمی شــوند و پس از عید 

بحث مافیای پخش داغ می شود.
موسوی با بیان اینکه یکی از مشکات این است 
که برخی، فیلمشــان را اکران می کنند اما مردم 
نمی روند ببینند؛ اضافه می کند:ظاهراً دوســتان 
انتظار دارنــد مأموران انتظامی  بیرون ســینما 
بایســتند و مردم را به زور به داخل سالن ببرند. 
بحث عرضه و تقاضا هم مطرح اســت. ما نباید 
عدم اســتقبال مردم از فیلم ها را متوجه دیگران 
کنیم و به جای اینکه ببینیم اشکال کار کجاست 

بحث هایی مثل مافیا را راه بیندازیم.
وی دربــاره ارزیابی خود از جــدول اکران نوروز 
97 اظهار می کند: ما در شــورای صنفی نمایش 
بــه تمام دفاتر اعام کردیم که هرکس متقاضی 
اکران نوروز است اعام کند. مجموع فیلم ها 16 
عــدد بود و از این بین یک فیلم ویدئویی بود که 
پروانه نمایش هم نداشت و حذف شد. دیگری هم 
در موعد قرارداد اکران نکرده بود و طبق آیین نامه 
شــورای صنفی باید اکرانش به 6 ماهه دوم سال 
موکول می شد. از این تعداد 14 فیلم باقی ماند که 
بعد از اینکه 7 گروه نمایش دهنده مشخص شدند، 
همه پخش کننده ها به تفاهم رسیدند و سرکرده 

مافیایی هم در کار نبود. 

 ضرورتنیازسنجیمخاطبانسینما
کارگردان  قوی تــن  علی 
اکران  درباره  نیز  ســینما 
نوروزی و شاخصه هایی که 
برای انتخاب فیلم ها در این 
بازه زمانی اکــران باید در 

نظر گرفته شود، می گوید: اکران نوروزی همیشه 
مورد توجــه صاحبان فیلم بوده به این دلیل که 
مردم وقت بیشتری برای سینما رفتن دارند اما 
تجربه نشان داده توجه به فیلم ها صرفاً به اکران 
نوروزی برنمی گردد چون فیلم هایی هم بوده اند 
که در جشنواره های معتبر خارجی جوایزی بردند 
و مردم بی صبرانه منتظر اکرانش بودند و بر سر 
زبان ها افتاده است اما با این حال مقطع نوروز و 

تابستان فروش بیشتری نسبت به زمستان دارد.
این کارگردان یادآور می شــود: به نظرم چینش 
فیلم های نوروزی بسیار مهم است. شاید اینطور 
به نظر بیاید که مردم به دنبال فیلم های کمدی 
هستند اما باید تمام سایق را در نظر گرفت. قطعاً 
نسل جوان به دنبال فیلم های اجتماعی و ملودرام 
هم هستند و هر ژانری متقاضی خودش را دارد 
و باید همه آن ها در ســبد اکــران نوروز قرار داد 
که فکــر می کنم فیلم های نوروز 97 این ویژگی 

را دارد. 
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خبر

عید نوروز با »تاریخ تماشایی« باشید
فرهنگ و هنر: خســرو معتضد در عید نوروز با یک برنامه جدید برای 
پاسخگویی به سئواالت تاریخی مردم برمی گردد. »تاریخ تماشایی« که 
اولین قسمت آن ساعت 16 چهارشنبه اول فروردین پخش می شود، یک 
سلسله برنامه تاریخی است که بر پایه سئواالت مخاطبان جلو می رود و 
برنامه تعاملی به حساب می آید. »تاریخ تماشایی« به جز قسمت اول که 
اســتثنائا چهارشنبه پخش می شــود، در نوروز 97 در روزهای فرد روی 
ســایت اشتراک گذاری ویدئو تماشا قرار می گیرد و کامنت های مردم در 

سایت است که محتوای برنامه های بعدی را مشخص می کند.

جشنواره عمار به »غزه« می رود
فرهنگ و هنر: جشنواره مردمی فیلم عمار در چهارمین دوره اکران های 
خود در غزه فلســطین، تعدادی از آثار سینمای انقاب را برای مردم در 
محاصره این منطقه به نمایش می گذارد. این اکران ها از امروز به مدت3 
روز در شهر غزه صورت می گیرد و 15 اثر جشنواره عمار و سینمای انقاب 
برای مردم اکران می شوند. اکران های روز پایانی این هفته فیلم، به نمایش 

آثار ویژه کودک و نوجوان اختصاص یافته است.

اکران نوروزی پشت درهای »ارشاد« بسته شد
ایسنا: کارگردان فیلم »چهارراه استانبول« با انتقاد از نحوه تصمیم گیری و 
انتخاب فیلم های نوروزی گفت: این اتفاق پشت درهای بسته وزارت ارشاد 
رخ داد که نتیجه اش تناقض در حرف ها و اجحاف درحق برخی فیلمسازان 
شد. مصطفی کیایی گفت: مدام به من می گفتند با توجه به اینکه فیلم 
»چهارراه استانبول« در جشنواره فجر حضور داشته و اصاً اولویت برای 
این اکران با فیلم های جشــنواره است، فیلم من هم یکی از گزینه های 
اصلی اکران نوروزی خواهد بود اما لیســتی که اعام شد با این حرف ها 

در تناقض بود.

زندگی شهید باکری قابلیت ساخت فیلم دارد
فارس: گل علی بابایی گفت: در باره شــهادت شــهید باکری بســیاری 
معتقدنــد خط قرمزهایــی وجود دارد و 3 روز آخــر را نمی توان تصویر 
کرد، اما در این مســتند شــفافیتی وجود دارد و برای من به عنوان یک 
مستندنگار قابل احترام است. در مراسم رونمایی از مستند »باتمیان گون« 
)خورشیدی که غروب نکرد( به کارگردانی محمد زارع، سردار کبیری یکی 
از همرزمان شهید باکری گفت: این مستند می تواند جرقه  اصلی باشد تا 
درام ها و داستان هایی در ابعاد سینما درباره روزهای آخر و حتی لحظات 

آخر شهادت آقامهدی ساخته شود. 
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فرهنگ و هنر

 فرهنگ و هنر/ زهــره کهندل   مجموعه 
کتاب »گام به گام با امام« که آثار گردآوری شده 
از امام موسی صدر را شامل می شود، در کافه کتاب 
مشهد رونمایی و بررسی شد.  در این جلسه کتاب 
»7 روایــت خصوصی« که روایــت نگاری زندگی 
امام موســی صدر نوشــته حبیبه جعفریان است، 
نقد و بررســی شد. نفیسه مرشــدزاده، نویسنده 
درباره آثار زندگی نامه ای جعفریان گفت: شاید در 
نگاه اول، روایت گری و تقلید از ســبک نوشتاری 
حبیبه جعفریان، کار ســاده ای به نظر برســد اما 

شیوه نگارشی جعفریان، قابل تقلید نیست. برخی 
فکــر کردند که می توان روی این فرم نوشــتاری، 
مشق کرد ولی موفق نشدند. او با اشاره به ساخت 
و بافت ویژه جعفریان در آثارش خاطرنشــان کرد: 
این بافت نوشتاری خاص خودش است، جعفریان 
در مســتندنگاری هایش، ادبیات خلق می کند و با 

مستند مثل خلق یک داستان برخورد می کند.
مرشــدزاده افزود: او فقط داده هــای اطاعاتی را 
پیاده  ســازی نمی کند بلکه برای خلق اثرش، درد 
می کشــد چون جعفریان با شهود و درک با سوژه 

مواجه می شــود، او آنقدر این آدم ها را در ذهنش 
ســاخته که موقع نوشتن، تکه هایی از آن آدم ها را 
از ذهنش بیرون می کشد. گول نخورید و از حبیبه 
جعفریان، تقلید نکنید چون نمی توان از ســبک 
نوشــتاری او تقلید کرد.  به باور مرشــدزاده آنچه 
باعث شده که جعفریان به سراغ چهره های خاص 
از کاوه گلستان گرفته تا چمران و امام موسی صدر 
برود، شخصیت انتخابگر این افراد است، کسانی که 
از قــاب روزمرگی بیرون زده اند.  او درباره فرم آثار 
جعفریان گفت: این نویسنده به لحن و زبانی رسیده 

که شــیفتگی در آن وجود ندارد در واقع زبان به 
خدمت روایت درآمده است اما در متن هایی که از 
سبک نوشتاری جعفریان تقلید کرده اند، رد پای 
راوی هویداســت. حورا صدر، دختر امام موســی 
صدر نیز با رونمایــی و معرفی کتاب »گام به گام 
با امام« گفت:  حدود ده سال طول کشید که یک 
موسی صدر را جمع اوری  تیم کارشناسی، آثار امام 
کردنــد، اولین جلد از این مجموعه 12 جلدی در 
سال 2000 به زبان عربی منتشر شد و چند سال 

بعد هم ترجمه فارسی آن وارد بازار ایران شد.

ادبیات

برخورد با مستند 
مانند 
خلق یک داستان 

آنچهمیخوانید

آمار نشان می دهد مردم دوست 
دارنــد فیلم های کمــدی ببینند 
اما ایــن به آن معنی نیســت که 
فیلم هــای ملــودرام و اجتماعــی 

مخاطب ندارند

فیلمسازان در گفت وگو با قدس می گویند

کمــدیتاجنگیدرسفــرهاکراننوروزی

، خرگیـوش ، ، فــــــــــــــــراری ، ،لونه   زنبــــــــــــــــــور، ،فیلشـــــــــــــــــــ ــــــــا ه، ،مصـــــــــــــــادره، ،به وقت اشم، ،التــــــــــــــــــــاری،
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