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خروجى هاى منچستر چه كسانى هستند؟ 

مارسيال در آستانه «سقوط از 
صخره»

سرمربى تيم ملى: 

جودو «زودپز» نيست
 كه نتيجه گيرى اش سريع باشد
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خط خبر 

مرگ 5 تن در آتش سوزى شرق 
چين 

 ركنا: اتش سوزى در ساختمان مسكونى در استان جيانگسو 
چين 9 كشــته و مصدوم برجاى گذاشــت. فرماندارى شهر 
چانگشو اعالم كرد آتش سوزى در ســاعت 00:19 صبح در 
ساختمانى مسكونى در روستاى هوهه از توابع شهر چانگشو 
رخ داده است. در اين سانحه 9 تن به بيمارستان منتقل شدند 
كه پنج نفــر از آن ها جان خــود را از دســت دادند. وضعيت 
جسمانى چهار نفر ديگر پايدار اســت. بررسى هاى اوليه در 
محل نشــان داد علت آتش ســوزى اتصالى در سيستم برق 

ساختمان بوده است.

نقشه سياه دختر استراليايى براى 
سفربه آمريكا
خط قرمز: دختر جوان 
بــراى تأميــن هزينه 
مسافرت خارجى اش، 
خود را به دروغ سرطانى 
معرفى و از خانواده اش و 
مردم كالهبردارى كرد. 
«حنا ديكنسون» 24 
ساله چند ماه قبل براى 

سفر به آمريكا نقشه عجيبى كشيد و به خانواده اش گفت سرطان 
بدخيمى دارد كه بايد براى درمان به آمريكا برود و براى اين سفر 
به 31 هزار دالر نياز دارد.اين در حالى بود كه خانواده نگران اين 
دختر براى تأمين هزينه ها عالوه بر قرض گرفتن از بستگان و 
آشنايان شــان، در صفحه هاى مجازى نيز چندين پيام كمك 
فرستاده بودند. راز دروغگويى «حنا ديكنسون» زمانى فاش شد 
كه يكى از افراد نيكوكار، عكس اين دختر را در فيس بوك ديد و 
از او شكايت كرد. پس از دستگيرى اين دختر استراليايى پرونده 
كالهبردارى تشكيل و به دادگاه فرستاده شد و قاضى با توجه به 
شواهد و مدارك وى را به اتهام كالهبردارى و فريب مردم براى 

سه ماه پشت ميله هاى زندان انداخت. 

 قتل مادر و كودك در ايستگاه 
شلوغ متروى آلمان 

خط قرمز: مرد نيجريه اى در انتقامى كور همسر سابق و دختر 
يكساله اش را در يكى از ايستگاه هاى شلوغ متروى آلمان با چاقو به 
قتل رساند. اين حمله كه در يكى از ساعت هاى شلوغ مترو رخ داده 
بود مردم بسيارى را وحشت زده كرد و ضارب پيش از خارج شدن 
از ايستگاه دستگير شد.براساس آخرين اطالعات دختر يكساله در 
محل جان باخته بود، اما مادر آلمانى اش ساعتى بعد به دليل شدت 

جراحات در بيمارستان تسليم مرگ شد. 

شليك هاى مرگبار
 به خواننده مشهور پاكستانى

خط قرمز: خواننده پاكستانى در ســن 45 سالگى به ضرب 
گلوله كشته شــد. خواننده پاكســتانى با ضرب گلوله از پاى 
درآمد. او يكى از معروف ترين خوانندگان پاكستان در كراچى 
توسط دو مسلح ناشناس در ماشين اش به ضرب گلوله كشته 
شد.به گزارش رسانه هاى پاكستان، اين خواننده 45 ساله كه 
به شدت زخمى شده بود به بيمارستان انتقال داده شد، اما از 
شدت جراحات جان باخت. طبق اظهارات پليس اين حادثه 
يك كشتار هدفمند بوده دو موتورسوار با استفاده از تپانچه طى 

5 شليك اين خواننده را به كام مرگ فرستادند. 

كشف آب معدني با طعم ترياك!
خط قرمز: فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور از كشف بيش از 49 كيلو 

گرم ترياك و دستگيري 2 قاچاقچي خبر داد. 
 سرهنگ حسين بيات مختاري گفت: عصر روز يكشــنبه در پي دريافت 
خبري از پليس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوي مبني برحمل 
يك محموله مواد مخدر با يك دستگاه خودرو پژو 206 موضوع به صورت 
ويژه در دستور كار پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهى قرار گرفت.
وي افزود: مأموران اين فرماندهى با شناسايي خودرو پژو 206، در يك اقدام 
غافلگيرانه و ضربتي خودرو را متوقف كردند. وى گفت: در اين عمليات ضمن 
دستگيرى راننده و سرنشين خودرو در بازرسي از آن مقدار 49 كيلو 800 
گرم ترياك كه در داخل تعداد 86 عدد بطري آب معدني جاساز شده بود 
كشف كردند.فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور خاطر نشان كرد: متهمان 
27 و 48 ساله پس از تشــكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مرجع 

قضايي معرفي شدند.

يك دختر بچه، قربانى واژگونى اتوبوس 
هندى ها در سمنان

خط قرمز: رئيس پليــس راه راهور ناجا گفت: در پى واژگونى يك دســتگاه 
اتوبوس «ياتونگ» در استان سمنان يك تن كشته و 2 تن مجروح شدند. سردار 
محمدحسين حميدى در خصوص اين خبر اظهار كرد: اين حادثه حوالى ساعت 
9:30 در كيلومتر 50 محور سرخه به آرادان استان سمنان رخ داد و در پى آن 
يك دستگاه اتوبوس حامل 25 مسافر تبعه هندوستان به همراه راننده، كمك 
راننده و شاگرد واژگون شد.وى افزود: در اين حادثه يك دختر بچه 7 ساله در 
محل كشته و 2 تن شامل راننده و شاگرد مجروح و به بيمارستان منتقل شدند.

توقف قاچاقچيان مواد مخدر با شليك پليس 
ايلنا: يك قاچاقچى مواد مخدر به همراه 
3 تن بر اثر تيراندازى نيروهاى امنيتى در 
شهرستان دلگان كشته شدند. هوشنگ 
بامرى فرمانــدار دلگان اظهار داشــت: 
اوايل بهمن ماه ســال گذشته يك نفر به 
قاچاقچى مواد مخدر به پاسگاه انتظامى 
شهرستان دلگان تيراندازى كرد و از محل 
حادثه متوارى شــد. وى افزود: نيروهاى 

امنيتى با داشــتن حكم قضايى پيگير موضوع شــده و شــامگاه جمعه در 2 
كيلومترى شهر دلگان و در محور اصلى در حالى كه اين متهم به همراه 3 نفر 
ديگر كه دو جوان 18و23 ساله و يك كودك 3 ساله بود دستور توقف دادند كه 
متهم قصد فرار از محل را داشــت. فرماندار دلگان ادامه داد: با شليك گلوله از 

سوى نيروهاى امنيتى به سوى خودرو هر 4 نفر كشته شدند.

مرگ پسربچه تهرانى
 داخل ديگ قرمه سبزى 

ركنا: پسر 4 ساله با سقوط در ديگ قرمه سبزى رستوران مادرش به كام مرگ 
فرو رفت و پدرش از مادرش به اتهام قتل عمد شكايت كرد. 27 اسفند ماه سال 
گذشته مسئوالن بيمارستان شهيد مطهرى در تماس با مأموران 145 ونك از 
مرگ مرموز پسر چهار ساله اى به خاطر شدت سوختگى خبر دادند. كارآگاهان 
در اين مرحله پى بردند كه مادر اين پسر بچه 4 ساله در فلكه دوم تهرانپارس يك 
رستوران دارد و پسرش به خاطر افتادن در ديگ قرمه سبزى دچار سوختگى 
شديد شده است.مادر پسر كوچولو نيز به مأموران گفت: وقتى پسرم را از پدرش 
تحويل گرفتم براى خريد به بيرون از رستوران رفتم اما وقتى بازگشتم متوجه 
افتادن پسرم داخل ديگ قرمه سبزى شدم. پدر اين كودك با اعالم شكايت به 
قتل عمد پسرش از سوى همسرش از بازپرس پرونده خواست تا تحقيقات ويژه 

در اين پرونده معمايى آغاز شود.

خط بين الملل 

 دختر جوان 
بــراى تأميــن هزينه 
مسافرت خارجى اش، 
خود را به دروغ سرطانى 
معرفى و از خانواده اش و 
مردم كالهبردارى كرد. 

يك قاچاقچى مواد مخدر به همراه 
 تن بر اثر تيراندازى نيروهاى امنيتى در 
شهرستان دلگان كشته شدند. هوشنگ 
بامرى فرمانــدار دلگان اظهار داشــت: 
اوايل بهمن ماه ســال گذشته يك نفر به 
قاچاقچى مواد مخدر به پاسگاه انتظامى 
شهرستان دلگان تيراندازى كرد و از محل 

خط قرمز- ليال طاهرى: 6 مرد مســلح كه در جريان 
نزاعى مرگبار يك مأمور نيروى انتظامى و پسرعمويش را 
در جنگل هاى بابل به قتل رسانده بودند پس از دستگيرى 
انگيزه خود را از ايــن جنايت اختالف هــاى خانوادگى 
عنوان كردند.نيمه شب پنجشنبه 23 فروردين مردى با 
پليس 110 تماس گرفت و از كشف اجساد خونين دو مرد 
داخل جنگل هاى «جون پنجعلى» اطراف جاده فيروزجا 

روستاى «ليسه» شهرستان بابل خبر داد.
پس از اين تماس بالفاصله تيمى از مأموران پليس خود 
را به محل حادثه رسانده و با مشاهده اجساد دو مرد كه به 
فاصله كمى از يكديگر روى زمين افتاده بودند تحقيقات 
جنايى را براى كشــف راز اين پرونده آغاز كردند.دقايقى 
بعد نيز امداد گران اورژانس و بازپرس جنايى دادســراى 
عمومى و انقالب بابل در محل حضور يافتند و در نخستين 
بررســى ها دريافتند كه هر دو مرد ســاعتى قبل و بر اثر 

اصابت چند گلوله از سالح شكارى از پا در آمده اند.
 بررسى مدارك شناســايى قربانيان حادثه نشان مى داد 
كه هويت آنان مجيد 25 ساله و مهر على 34 ساله است و 
يكى از آن ها  مأمور پليس بوده و دريگان حفاظت فرودگاه 
سارى مشغول به خدمت بوده اســت. همچنين درادامه 

تحقيقات، پليس دريافت كه دو قربانى جنايت از ساكنان 
منطقه بوده و با هم نســبت فاميلى دارند.با توجه به اين 
يافته ها بود كه به دستور سردار ميرفيضى فرمانده نيروى 
انتظامى استان مازندران تيمى از كارآگاهان به سرپرستى 
سرهنگ پهلوان رئيس آگاهى اســتان تجسس ها براى 
رديابى عامــالن جنايت را در دســتور كار قــرار دادند. 
همچنين پس از انتقال اجساد به پزشكى قانونى مشخص 
شد كه اين دو مرد با شليك گلوله ازاسلحه هاى متفاوتى 
به قتل رسيده اند. بنابراين فرضيه انتقامجويى قوت گرفت.

ســاعتى بعد تحقيــق از خانواده قربانيان آغاز شــد و 

مأموران دريافتند كه بيــن دو قربانى حادثه و چند نفر 
از ساكنان منطقه اختالفاتى وجود داشت.بدين ترتيب 
مأموران 4 نفــر را در اين رابطه دســتگير كردند. در 
جريان بازجويى ها آن هــا منكر اطالع و دخالت در اين 
جنايت شــدند اما وقتى با داليل و مستندات غير قابل 
انكار روبه رو شدند اعتراف كرده و قتل دو مرد جوان را 

به گردن گرفتند.
اين در حالى بود كــه عامالن جنايــت انگيزه خود 
را اختالفــات خانوادگى عنــوان كردنــد.در ادامه 
تحقيقات دو مرد ديگر نيز بــه اتهام معاونت در قتل 
از ســوى پليس شناسايى و بازداشــت شدند.سردار 
«ســيد محمود ميرفيضى - فرمانده انتظامى استان 
مازندران» در اين بــاره گفت:عامالن اين جنايت در 
مدت زمانى كمتر از 24 ســاعت رديابى و بازداشت 
شــدند.وى با اعالم اينكه برابر بررسى هاى به عمل 
آمده پليس، علت و انگيزه قتل اختالفات خانوادگى 
بوده است، افزود: سالح هاى به كار گيرى شده در اين 
جنايت در جريان تجســس هاى پليس كشف شده و 
تحقيقات تكميلى از متهمان بازداشــت شــده براى 

كشف علت اصلى ماجرا ادامه دارد.

راز قتل پسرعموها در دل جنگل پنجعلى

خط قرمز: دختر 28 ســاله اى پس از آشــنايى تلگرامى با مرد جوانى به 
طرز مرموزى ناپديد شد. تحقيقات براى يافتن دختر گم شده ادامه دارد. 
چهارم فروردين ماه امسال مردى در شهرستان مشهد به اداره پليس رفت 
و از ناپديد شــدن ناگهانى دختر جوانش شــكايت كرد. شاكى در توضيح 
ماجرا گفت: امشب عروسى يكى از بستگانمان دعوت بوديم. همه اعضاى 

خانواده در مراسم عروسى شركت كرديم، اما دخترم 
عســل حالش خوب نبود و در خانه تنها ماند. وقتى از 
عروسى به خانه برگشتيم عســل در خانه نبود و تلفن 
همراهش هم خاموش بود. ابتدا فكــر كرديم حالش 
بد شــده و براى درمان به مراكز درمانى رفته است. به 
همين دليل به بيمارستان ها و درمانگاه سر زديم، اما 
خبرى از او نيافتيم كه متوجه شديم او پس از برداشتن 
مبلغ يكصد هزار تومان پول و مدارك هويتى اش به طرز 

مرموزى ناپديد شده است. 
با طرح اين شــكايت تيمى از كارآگاهان پليس آگاهــى براى يافتن دختر 
گمشده وارد عمل شدند. بررسى هاى مأموران نشان داد عسل مدتى قبل از 
طريق تلگرام با مرد افغانى به نام گل محمد رابطه دوستى برقرار كرده  است. 
مأموران دريافتند گل محمد به عسل پيشنهاد ازدواج داده است اما خانواده 
دختر گم شده با ازدواج آن ها مخالفت كرده اند. همچنين مشخص شد مرد 
افغان كارگر ساختمانى است و در تهران مشغول به كار است. در گام بعدى 

تحقيقات مأموران حكايت از اين داشت شب حادثه دختر گم شده با تلفن 
همراه مردى به نام احمد كه همراه خانواده اش سرايدار مجتمع مسكونى 
در كرج است تماس تلفنى داشته و پس از آن راهى تهران شده است. بدين 
ترتيب مأموران براى بررسى موضوع راهى تهران شــدند و احمد را براى 

بازجويى بازداشت كردند. 
متهم پس از انتقــال به پليس آگاهــى پايتخت گفت: 
من همراه همســرم دو ســال است ســرايدار مجتمع 
مسكونى هســتيم. مدتى قبل با گل محمد آشنا شدم. 
ما با هم دوست صميمى شــديم به طورى كه او تمامى 
راز زندگى اش را با من درميان مى گذاشت. گل محمد به 
من گفته بود كه با عسل رابطه دوستى دارد و قرار است 
با هم ازدواج كنند.همچنين او گفت كه خانواده عسل با 
ازدواج آن ها مخالف هســتند و عسل را تهديد كرده اند. 
شــب حادثه گل محمد پيش من آمد و از من خواست 
تلفن همراهم را براى تماسى در اختيار او قرار بدهم. او گفت تلفن همراهش 
خراب اســت و من هم اعتماد كردم و تلفن را به او دادم. او چند دقيقه اى 
تلفنى با فردى حرف زد و من خبر نداشتم كه او با عسل حرف مى زند و از او 
مى خواهد به تهران بيايد. وقتى حرف هايش تمام شد تلفن مرا پس داد و از 
من خداحافظى كرد و از آن شب ديگر خبرى از گل محمد ندارم. تحقيقات 

براى يافتن دختر جوان از سوى مأموران پليس ادامه دارد.

دختر مشهدى پس از دوستى تلگرامى با مرد خارجى ناپديد شد

امروز ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادى 

پرسپوليس- السد؛  صدر  را  بچسب

استقالل ايران- الهالل عربستان ساعت 20:15

پايان صعود پر ماجرا

11 كه نتيجه گيرى اش سريع باشد
مارسيال در آستانه «سقوط از 

پدر سنگدل اسفراينى دختر 
7 ماهه خود را غرق كرد

خط قرمز: فرمانده انتظامى اسفراين از وقوع يك 
فقره غرق شدگى كودك هفت ماهه توسط پدر 
سنگ دل در اين شهرســتان خبر داد.سرهنگ 
جاويد مهرى اظهار كرد: بامداد امروز در پى اعالم 
مركز فوريت هاى پليسى مبنى بر وقوع يك فقره 
غرق شدگى در استخرى در اســفراين مأموران 
انتظامى ســريعاً در محل حاضر شــدند.مهرى 
افزود: برابر اعالم مأموران حاضر در صحنه در اين 
حادثه يك كودك 7 ماهه در داخل استخر افتاده 

و متاسفانه جان خودش را از دست داده است.
وى تصريح كرد: در بررســى هاى صورت گرفته 
مشخص شــد اين قتل عمد بوده و جست و جو 
براى شناســايى قاتل آغاز شد.سرهنگ مهرى 
ادامه داد: برابر اظهارات حاضــران در محل، اين 
كودك توسط پدر خود داخل استخر انداخته شده 
و عمليات براى دســتگيرى پدر اين كودك آغاز 
شد.اين مقام انتظامى گفت: با تالش مأموران پدر 
اين كودك كه در داخل منزل خود مخفى شــده 
بود دستگير و براى انجام تحقيقات بيشتر به مقر 

انتظامى انتقال داده شد.
 وى بيان كرد: اين فرد در ابتدا منكر هرگونه جرمى 
بود اما در بازجويى هاى انجام شده عرصه را بر خود 
تنگ ديد و بــه جرم خود اعتراف كــرد. فرمانده 
انتظامى شهرستان اســفراين علت اين جنايات 
هولناك را اعتياد پدر ايــن كودك به مواد مخدر 
بيان كرد و گفت: تحقيقات براى علت دقيق اين 

حادثه هنوز ادامه دارد.   

واژگونى خودرو در چمستان نور 3 كشته داشت
ايرنا : واژگونى يك دستگاه خودروى سوارى در مسير چمستان - آمل سه كشته و يك زخمى بر جا گذاشت. اين حادثه صبح يكشنبه در حاشيه روستاى 
«رمشى» بخش چمستان رخ داد. سخنگوى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى 115 مازندران اعالم كرد كه خودروى حادثه ديده يك دستگاه 
پژو پارس و سرنشينان آن سه زن 24 تا 28 ساله و يك مرد 25 ساله بودند.ذكريا اشكپور با اعالم اين كه هر سه زن سرنشين اين خودرو جان باختند، افزود: 
دو تن از اين افراد در محل حادثه فوت شدند و خانم ديگر بعد از انتقال به بيمارستان 17 شهريور آمل به علت شدت آسيب وارده، جان باخت.سخنگوى 

مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى 115 مازندران گفت: مرد جوان مصدوم هم براى ادامه درمان به بيمارستان 17 شهريور آمل منتقل شد.

عســل حالش خوب نبود و در خانه تنها ماند. وقتى از 
عروسى به خانه برگشتيم عســل در خانه نبود و تلفن 
همراهش هم خاموش بود. ابتدا فكــر كرديم حالش 
بد شــده و براى درمان به مراكز درمانى رفته است. به 
همين دليل به بيمارستان ها و درمانگاه سر زديم، اما 
خبرى از او نيافتيم كه متوجه شديم او پس از برداشتن 
مبلغ يكصد هزار تومان پول و مدارك هويتى اش به طرز 



امروز ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادى 

پرسپوليس- السد؛  صدر  را  بچسب
استقالل ايران- الهالل عربستان ساعت 20:15

پايان صعود پر ماجرا
 فوتبال  ورزش  پرســپوليس با كســب يك تساوى 
در خانه نسف قرشــى، صعود خود به مرحله حذفى ليگ 
قهرمانــان را قطعى كــرد. پرسپوليســى ها در اين فصل 
برخالف سال گذشته براى صعود از گروه خود چندان به 
زحمت نيفتادند، با اين حال كار برانكو و شــاگردانش در 

گروه به پايان نرسيده است.
در گروه C ليگ قهرمانان آسيا پرسپوليس با 10 امتياز دوم 
است و السد قطر 12 امتيازى اســت. پرسپوليس امروز در 
آخرين ديدار مرحله گروهى ميزبان السد است و با يك برد 

مى تواند به عنوان سرگروه راهى مرحله حذفى شود.
تيم هاى اين گروه در مرحله يك هشــتم نهايى با تيم هاى 
گروه A بازى خواهند كرد. مشــخص نيســت در آن گروه، 
االهلى عربستان اول مى شــود يا الجزيره امارات. سه شنبه 
الجزيره ميزبان االهلى اســت و اگر بازى را ببرد ســرگروه 

مى شود.
مسلما اتفاق بهتر براى پرسپوليس رودر رو نشدن با االهلى و 
معاف شدن از بازى در زمين بى طرف است. به همين دليل  
نمى توان با قاطعيت گفت اول شدن براى پرسپوليس بهتر 

است يا دوم شدن.
روى كاغذ احتمال سرگروهى االهلى بيشتر است، بنابراين 
پرسپوليسى ها قاعدتا بايد به فكر پيروزى باشند تا در صورت 
دوم شدن الجزيره به جاى بازى با االهلى عربستان در زمين 

بى طرف با الجزيره بازى كنند و در بازى برگشت هم ميزبان 
باشند. 

 پرسپوليس اما اگر امروز ببرد و فردا الجزيره سرگروه شود، 
برانكو از برد خود پشيمان خواهد شد. در اين شرايط مبهم 
طبيعتا پرسپوليس براى برد به ميدان خواهد رفت. هواداران 
پرسپوليس چون دو بازى قبلى خيلى حساس نبود ورزشگاه 
را پر نكردند اما انتظار مى رود از بازى امروز استقبال خوبى 

كنند.
ژاوى دوباره در تهران

السد تيمى آشنا براى هواداران ايرانى است. تيمى كه مرتضى 
پورعلى گنجى و ژاوى را در تركيب خود دارد. السد فصل قبل 

سوم شد و در جام حذفى به قهرمانى رسيد، اين تيم اين فصل 
نايب قهرمان ليگ قطر شد. هدايت السد بر عهده ژوسوالدو 
فريرا 71 ساله است. السد در بازى رفت كامال بر پرسپوليس 
مسلط بود و نشــان داد امسال تيم بســيار باكيفيتى است. 
خطرناك ترين بازيكن اين تيم در فاز هجومى بغداد بونجاح 

الجزايرى است كه در بازى رفت هم دو گل به پرسپوليس زد. 
ژاوى سال گذشته براى بازى با استقالل به تهران آمده بود.

السد و پرسپوليس يك بار در ليگ قهرمانان آسيا به مصاف 
هم رفتند كه آن تك بازى با برد السد همراه شد.

ديگر بازى گروه بين الوصل امارات و نسف قرشى ازبكستان 
برگزار مى شود. 

ورزش:تيم فوتبال استقالل در آخرين بازى مرحله گروهى 
خود عصر امروز در ليگ قهرمانان آسيا در كويت به مصاف تيم 
الهالل عربستان مى رود.استقالل در حالى صدرنشين گروه 
مرگ است كه برخى تصور مى كردند شانس شاگردان شفر 
براى صعود از اين گروه كمتر از سه تيم ديگر باشد. استقالل 

صعودش به مرحله يك هشــتم نهايى قطعى شــده است و 
اكنون در يك بازى تشريفاتى به مصاف تيم الهالل عربستان 
مى رود. الهاللى كــه در بازى رفت هم مغلوب پســران آبى 
پوش ايران شد. تيام در آن مسابقه گل برترى و سه امتيازى 
استقالل را به ثمر رساند واكنون هم بعد از پشت سرگذاشتن 
يك مصدوميت نسبتا طوالنى مرواريد سياه استقالل آماده 

حضور در ميدان است.
الهالل اگرچه پيش از اين بازى حذفــش از ليگ قهرمانان 
قطعى شــده اما به هيچ عنوان حريف آسانى براى استقالل 
نخواهد بود. بازى الهالل و استقالل را مى توان دربى منطقه 
غرب آسيا  ناميد. هرچند دو تيم از نظر پول و امكانات قابل 
مقايسه نيستند اما استعداد ناب فوتبال ايرانى در كنار دانش 
و هنر مربيگرى شفر باعث شد كه الهالل حرفى براى گفتن 
مقابل جوانان ايرانى نداشته باشد. رامون دياز سرمربى مشهور 
آرژانتينى هم بعد از باخت به استقالل بركنار شد! شفر در بين 
هواداران استقالل بسيار محبوب است و تحميل يك شكست 
ديگر به الهالل باعث افزايــش محبوبيت اين مرد آلمانى در 

ايران خواهد شد.
استقالل به خاطر شرايط آب و هوايى سفر پرماجرايى را به 
كويت داشت و هواپيماى حامل استقالل مجبور به فرود در 
فرودگاهى ديگر شد. با اين حال آبى پوشان ايران مى خواهند 
در حاشيه خليج فارس جشن صدرنشينى در گروه مرگ را با 

شكست سعودى برپا كنند.
به هر حال استقالل روز دوشــنبه با يك امتياز هم به عنوان 
صدرنشــين از گروهش صعــود خواهد كــرد و در انتظار 
بازى هاى گروه B اســت . جايى كه به احتمال فراوان ذوب 
آهن به عنــوان تيم دوم صعود مى كنــد. در ديگر بازى اين 
گروه تيم الريان قطر و العيــن براى صعود به مصاف يكديگر 
مى روند كه العين با يك مساوى هم به عنوان تيم دوم صعود 

خواهد كرد.
آمار

*اســتقالل و الهالل چهار بار در ليگ قهرمانان باهم بازى 
كردند كه دوبار الهالل برده و دو مرتبه استقالل.

*در مجموع استقالل و الهالل تاكنون هشت بار باهم بازى 
كردند كه سهم استقالل سه برد، دو مساوى و دو باخت بوده 
است. استقالل البته هر دو تساوى خود را در ضربات پنالتى 

باخته است. 
*الهالل در ليگ قهرمانان آسيا 26 بار با تيم هاى ايرانى بازى 

كرده كه حاصلش 11 برد، 9 باخت و 6 تساوى بوده است.

قلعه نويى: آرزوى هر مربى است كه در 
سپاهان باشد

ورزش:امير قلعه نويى درباره اينكه آيا مذاكره او با باشــگاه سپاهان 
صحت دارد يا خير، گفت: من هميشه در زندگى ام سعى كردم واقعيت 
را بگويم. وجداناً تا االن هيچ تيمى با من صحبت نكرده است و من هم 
با كسى صحبتى نكرده ام. تمام فكر و ذكرم اين است كه اين چند بازى 
را به سالمت به اتمام برسانيم، اما اين را هم بگويم كه آرزوى هر مربى 
است كه در سپاهان باشــد. من كه مربى كوچكى هستم، اما مربيان 

بزرگ ايرانى هم دوست دارند سرمربى سپاهان باشند.
    

وضعيت مصدومان استقالل پيش از 
بازى با الهالل 

ورزش: تيم اســتقالل در آخرين بازى گروهى ليگ قهرمانان آسيا 
امروز در كويت به مصاف الهالل عربستان مى رود. نماينده ايران تا قبل 
از سفر به كويت بازيكنان مصدوم زيادى چون سيدمجيد حسينى، 

وريا غفورى، فرشيد باقرى، خسرو حيدرى و بهنام برزاى را داشت.
حسينى در آخرين لحظه و پاى پرواز، نتوانست مجوز حضور در بازى 
با الهالل را بگيرد، اما حيدرى و برزاى مشكلى براى بازى كردن ندارند. 
در تمرين روز گذشته نيز غفورى و باقرى در تمرينات گروهى حضور 
داشتند تا نشــان دهند مى توانند به ميدان بروند. شايد شفر تصميم 
بگيرد از غفورى استفاده نكند و حيدرى به جاى اين بازيكن در پست 
مدافع - هافبك به ميدان برود، اما باقرى به احتمال زياد  در خط ميانى 
به كار گرفته مى شود. حضور باقرى از اين جهت براى شفر مهم است 

كه روزبه چشمى و اميد ابراهيمى محروم هستند.

ميزبان فينال جام حذفى پايان هفته 
مشخص مى شود

ورزش: سعيد فتاحى مســئول برگزارى رقابت هاى سازمان ليگ 
فوتبال در پاسخ به اين سوال كه آيا ســازمان ليگ ورزشگاه   فينال 
جام حذفى را انتخاب كرده اســت، اظهار كرد: قرار است تا پايان اين 
هفته با ادامه بررســى هايمان تصميم نهايى را براى تعيين ورزشگاه 
محل برگزارى فينال جام حذفى بگيريم. او همچنين در پاسخ به اين 
سوال كه آيا همچنان ورزشگاه خرمشهر جزو كانديداهاى برگزارى اين 
ديدار است، گفت: پس از بازديد دوباره از ورزشگاه خرمشهر تصميم 

نهايى مان را مى گيريم.

سرمربى السد: دوست نداريم دوم شويم
ورزش: ســرمربى تيم فوتبال الســد قطر تأكيد كــرد، اين تيم و 
پرسپوليس در ديدار  امروز شان به دنبال سرگروهى در گروه C ليگ 
قهرمانان آسيا هستند. مانوئل فريرا در نشست خبرى پيش از ديدار 
تيم هاى پرسپوليس و السد قطر در گروه C ليگ قهرمانان آسيا گفت: 
اين براى ما و السد افتخارى است كه در ايران هستيم. پرسپوليس تيم 
بسيار خوبى است و همان طور كه مى دانيد دو تيم براى سر گروهى 

بازى خواهند كرد.
وى ادامه داد: مسلماً بازى مقابل پرسپوليس بازى جذابى خواهد 
بود، چون هر دو تيم صعودشــان را به مرحله بعد قطعى كردند و 
براى اين بازى استرس چندانى ندارند، اما اين بازى مى تواند براى 
ما خيلى سخت باشد و به هيچ وجه دوست نداريم از قطر به ايران 
بياييم و دوم شــويم. در كل فكر مى كنم   بازى خوبى را از دو تيم 

شاهد خواهيم بود.

حاج رضايى، مناجاتى و چراغپور در 
مشكى پوشان

ورزش: تيم فوتبال سياه جامگان خراســان در هفته بيست وهفتم 
ليگ برتر با شكست مقابل استقالل در ورزشــگاه آزادى سقوطش 
به مســابقات فوتبال ليگ دسته اول باشــگاه هاى كشور قطعى شد 
و از همين هفته هاى پايانى ليگ هفدهم خــود را مهياى حضور در 
فصل آتى ليگ دسته اول مى كند. براين اساس، خداداد عزيزى مدير 
سازمان فوتبال سياه جامگان قرار است كميته فنى باشگاه را با حضور 
خودش، امير حاج رضايى، جالل چراغپور، مهدى مناجاتى و مهدى 
قياسى تشكيل دهد. او تا پيش از مشخص شدن سرمربى جديد، به 
دنبال تشكيل كميته فنى است و قرار شده صحبت هايى با اين افراد 
انجام دهد. عزيزى همچنين پنج مربــى را براى هدايت تيم فوتبال 
سياه جامگان در فصل آينده در نظر گرفته است كه بايد آن را به اطالع 
كميته فنى باشگاه برساند تا در صورت موافقت اعضا، يك نفر به عنوان 

سرمربى جديد انتخاب و كارهاى مربوط به مذاكره با او انجام شود. 

ضد حمله

پيروانى: برنامه ريزى AFC جوانمردانه نيست
ورزش: افشين پيروانى در آخرين تمرين تيم فوتبال پرسپوليس پيش از مصاف 
با السد قطر اظهار داشت: شرايط تيم خوب اســت. درست است كه از گروه مان 
صعود كرديم، اما بازى براى هر دو تيم حساس است. ما يك باخت مقابل السد در 
قطر داشتيم و آنها تيم خوب و پرمهره اى هستند، اما ما هم پرسپوليس هستيم و 
مقابل هواداران مان به دنبال انجام يك بازى خوب و كسب پيروزى خواهيم بود. 
مدير تيم فوتبال پرسپوليس در خصوص برنامه پرسپوليس در مراحل بعدى گفت: 
ايرادى كه مى توان گرفت، اين است كه برنامه بازى ما بايد با برنامه بازى حساس 
گروه A همزمان مى شد، چون هنوز تكليف تيم هاى اول و دوم گروه ما و آن گروه 
مشخص نيست. و اين جوانمردانه نيست كه ما وضعيت مان امروز مشخص شود 
و فردا گروه ديگر. AFC بايد اين را در نظر مى گرفت اما به هرحال ما با تمام توان 

بازى مى كنيم تا در گروه مان اول شويم. 

دژاگه: جواب اعتماد كى روش
 را در روسيه مى دهم

ورزش: اشــكان دژاگه در گفت وگويى بــا خبرنگار روزنامــه بيلد آلمان 
در مورد اعتماد كى روش بــه وى با توجه به شــرايط خاصش افزود: اين 
نكته كه مربى با وجود شــرايط مــن، همچنان به مــن اطمينان كرد، مرا 

فوق العاده خوشحال كرد.
مى خواهم پاســخ اين اعتماد را در جام جهانى بدهم.درســت اســت كه 
در گروه مرگ هســتيم.همين طور مثــل پرتغال رونالدو يا مثل اســپانيا 
بازيكنى مثــل اينيســتا نداريم.اما براى تحقق رويــاى خود 150 درصد 

خرج مى كنيم. 

10
دوشنبه  27 فروردين 1397

 29 رجب 1439 16 آوريل 2018  سال سى  ويكم  شماره 8662  

ورزشـــى

ورزش: فدراســيون فوتبال قــراردادى را با آديــداس منعقد كرده 
كه مشــابه آن را در هيچ فدراســيون ديگرى نمى توان يافت. هدايت 

ممبينى، سرپرست كميته بازاريابى فدراسيون فوتبال بعد از ماه ها 
وقفه اعالم كرد كه طراحى خاصى براى پيراهن تيم 

ملى ايران در جام جهانى در نظر گرفته نشده 
و تيم ملى با لباس هاى ســفيد ساده به 

ميدان مى رود. ايــن در حالى بود كه 
در ماه هاى گذشــته مانور زيادى 
درباره طراحى ويژه لباس ايران 
داده شد و مديران فدراسيون 
فوتبال در تاريخ هاى مختلف 
به برگزارى مراســم رونمايى 
از لباس تيم ملى اشاره كردند.  
ممبينى اعالم كرد: «يوز ايرانى 
هم به دليل نــوع خاص لباس 

و روزنه هايى كه بــراى تنفس 
روى آن وجود دارد حذف شد. اگر 

يوز مانند قبل روى پيراهن مى ماند، 
تكنولوژى آديداس زير ســوال مى رفت. 

پيشــنهاد داديم طرح يوز بين آرم فدراسيون 
فوتبال و لوگوى آديداس قرار بگيرد كه به دليل ازدحام 

طرح در آن بخش لباس، اين موضوع منتفى شــد. پيشنهاد ديگرمان 
براى اين كه يوز پشت پيراهن و بين شماره و اسم بازيكن طراحى شود 

هم منتفى شد. به همين داليل يوز از پيراهن تيم ملى حذف شد.»
اعالم حذف يوز از پيراهن تيم ملى در حالى است كه در طول چهار سال 

گذشته به عنوان نماد اصلى تيم ملى ايران در سطح جهانى معرفى شده 
بود . با وجود حذف يوز، آديداس طراحى خاصى هم براى لباس تيم ملى 

در نظر ندارد و از پوشاك آماده و ساده خود استفاده مى كند.  
جالب ترين قســمت اظهارات ممبينــى مربوط به 
تكذيب بيانيه چنــد ماه قبل فدراســيون 
فوتبال بــود. فدراســيون فوتبال چند 
ماه قبل كــه خبر همــكارى ايران 
و آديــداس را در جــام جهانى 
منتشــر كرده بود، در قسمتى 
از اطالعيه خود بــه دريافت 
15 درصد درآمد آديداس از 
محل فروش البسه هوادارى 
تيم ملى اشــاره كرد و ابراز 
اميــدوارى كرد كــه تا 1.5 
ميليون يــورو (حــدود 10 
ميليارد تومــان) از اين محل 
درآمد داشته باشــد. ممبينى با 
رد وجود چنين بنــدى در قرار داد 
فدراســيون فوتبال و آديــداس تاكيد 
كرد:  من به عنوان مسئول كميته اقتصادى 
و بازاريابى فدراسيون مى گويم اين موضوع درست 
نيســت. تنها نكته واضح اين است كه به دليل اشــتياق فراوان ما 
براى عقد قرارداد، محدوديت زمانى و اين كه آديداس نمى خواست 
لباس هايش را به همين راحتى وارد بازار كند قرار شد اين لباس ها با 

70 درصد تخفيف به ما تحويل داده شود. 

سينا حسينى : عضو شوراى اسالمى شهر مشهد از 
عزم شهردارى مشهد براى حمايت از تنها تيم ليگ 
برترى فوتبال خراسان در رقابت هاى فصل آينده 
خبر داد و در گفت و گو با خبرنگار ما گفت:«هرچند 
دوستان در مجموعه پديده چند روز قبل از بازى 
حساس اين تيم مقابل نفت رسما از ادامه حمايت 
از تيم پديده انصراف دادند اما مديران شــهرى و 
اســتانى با درك شــرايط و فضا به دنبال حمايت 
صريح و بدون حرف و حديث از اين تيم هستند تا 
بتوانيم فصل آينده شاهد حضور پر قدرت اين تيم 

در رقابت هاى ليگ برتر باشيم.»
شــهناز رمارم در گفت و گو با خبرنــگار قدس با 
اشاره به اين كه مديريت ورزش خراسان در مقطع 
كنونى با چالش هايى رو به رو است گفت:« با غيرت 
خراسانى ها و مشــهدى ها اين تيم فصل آينده با 
قدرت بيشــترى در رقابت هاى ليگ برتر شركت 
خواهد كرد و اجازه نخواهيم داد كه تيمى كه قرار 
است به عنوان نماينده مشهد در رقابت هاى ليگ 

برتر شركت كند تنها بماند.»
وى با انتقاد از بى توجهى مسئوالن در قبال حمايت 
از نمايندگان خراسان در ليگ هاى مختلف ورزشى 
گفت:« متاسفانه نگاه خوبى بر ورزش استان حاكم 
نبوده اما اميدواريم در آينده اين نگاه ها تغيير پيدا 

كند، مجموعه پديده از كنار اين تيم برند خود را با 
كمترين هزينه در بهترين فضــا تبليغ كرد اما در 

نهايت ديديم كه هيچ اتفاقى رخ نداد.»
رمارم در ادامه توضيح داد:«وقتى از ورزش به عنوان 
يك ابزار اســتفاده  مى شــود نتيجه اش وضعيت 
فعلى اســت. متاسفانه نگاه درســت مديريتى در 
ورزش نيســت و از طرفى مجموعه باشگاه هاى ما 
حرفه اى نيســتند كه نتيجه اش  مى شود سقوط 
مشكى پوشان. اين تيم سه فصل با كابوس سقوط 
دست و پنجه نرم كرد كه در نهايت در سومين سال 
نتوانست از مهلكه ســقوط فرار كند تا سقوط اين 

تيم قطعى شود.»
وى در ادامه با انتقاد از سياست هاى حاكم در ميان 
صنايع مادر خراســان رضوى گفت:« اگر سپاهان 
و ذوب آهن امروز از ســرمايه ملى براى حضور در 
ميادين ورزشى اســتفاده مى كنند، چرا خراسان 
نبايد از اين اتفــاق بهره مند شود؟خراســان هم 
فوالد دارد، پتروشــيمى دارد، چه كسى گفته كه 
اين صنايع تنهــا مجاز به انجام هزينــه براى رفاه 
كاركنان خود در حوزه ورزش هســتند؟ آلودگى 
ناشى از فعاليت اين كارخانه ها براى خراسانى ها 
است اما منافع ورزشى اش بايد براى ساير استان ها 

انجام شود؟»

ابعاد جديد قرارداد ايران و آديداس
جدايى رسمى يوزها از تيم ملى

در گفت و گو با قدس مطرح شد
وعده  شوراى شهر مشهد براى حفظ پديده در 

ليگ برتر

وقفه اعالم كرد كه طراحى خاصى براى پيراهن تيم 
ملى ايران در جام جهانى در نظر گرفته نشده 

و تيم ملى با لباس هاى ســفيد ساده به 
ميدان مى رود. ايــن در حالى بود كه 

در ماه هاى گذشــته مانور زيادى 
درباره طراحى ويژه لباس ايران 
داده شد و مديران فدراسيون 
فوتبال در تاريخ هاى مختلف 
به برگزارى مراســم رونمايى 
از لباس تيم ملى اشاره كردند.  
ممبينى اعالم كرد: «يوز ايرانى 
هم به دليل نــوع خاص لباس 

و روزنه هايى كه بــراى تنفس 
روى آن وجود دارد حذف شد. اگر 

يوز مانند قبل روى پيراهن مى ماند، 
تكنولوژى آديداس زير ســوال مى رفت. 

پيشــنهاد داديم طرح يوز بين آرم فدراسيون 
فوتبال و لوگوى آديداس قرار بگيرد كه به دليل ازدحام 

جالب ترين قســمت اظهارات ممبينــى مربوط به 
تكذيب بيانيه چنــد ماه قبل فدراســيون 
فوتبال بــود. فدراســيون فوتبال چند 
ماه قبل كــه خبر همــكارى ايران 
و آديــداس را در جــام جهانى 
منتشــر كرده بود، در قسمتى 

ميليارد تومــان) از اين محل 
درآمد داشته باشــد. ممبينى با 
رد وجود چنين بنــدى در قرار داد 
فدراســيون فوتبال و آديــداس تاكيد 
كرد:  من به عنوان مسئول كميته اقتصادى 
و بازاريابى فدراسيون مى گويم اين موضوع درست 



سرمربى تيم ملى: 

جودو «زودپز» نيست كه نتيجه گيرى اش سريع باشد
 جودو  تســنيم  محمد منصورى، 
سرمربى تيم ملى در مورد نتايج تيم ملى 
جودو در مسابقات گرندپرى گرجستان و 
تركيه اظهار داشت: خدا را شكر در مجموع 
نتايج تيم ملى خوب بود. ما در گرجستان 
موفق به كســب دو عنوان پنجمى و يك 
نقره توســط جواد محجوب شــديم كه 
اين مدال باعث صعود جواد در رنكينگ 
فدراسيون جهانى شــد. از نظر من مدال 
نقره محجوب در گرجستان نيز بايد تبديل 
به طال مى شد و او مقابل اسطوره جودوى 
گرجســتان و نفر دوم رنكينگ جهانى با 
اينكه جلو بود، اما بــا غافلگيرى نتيجه را 

واگذار كرد.
 منصورى با ابراز رضايت از رشد صعودى 
تيم ملى جودو، گفت: رشــد صعودى ما 
همچنان ادامه دارد، اما موفقيت در رشته 
جودو زمان بر است و با گذشت زمان اين 
رشد مشخص خواهد شد. جودو «زودپز» 
نيست كه نتيجه گيرى اش سريع باشد. 
اگر بخواهيم از تــرس باخت نفرات خود 
را به مســابقات اعزام نكنيم هيچ رشدى 
نخواهيم داشــت و بايد تــرس خود را از 
باختن كنــار بگذاريم تا شــاهد رشــد 

بازيكنان خود باشيم.
وى در خصوص حذف ماليى در مسابقات 
آنتاليا و نيــاز به اســتراحت اين بازيكن 
عنوان كرد: در مســابقات گرجستان ما 
به ماليى استراحت داديم و او در اردوى 
ايران حضور داشــت و تمرينات خوبى را 
نيز انجام داده بود. در مســابقات تركيه 
نيز او تصميم گرفت با ســبك و تاكتيك 
جديدى كار كند كه متأسفانه جواب نداد. 
نمى شــود با يك باخت توانايى ماليى را 

كه يكى از بهترين هاى جهان است، زير 
سؤال ببريم. بايد قبول كنيم يك ورزشكار 
نمى تواند هميشه در اوج باشد و نهايت اوج 
يك ورزشــكار نخبه در جهان سه بار در 
سال است. ماليى با شكست در تركيه نيز 
چيزى را از دست نداده و همچنان از ديد 

ما بهترين است.
ســرمربى تيم ملــى جودو با اشــاره به 
حمايت رئيس فدراسيون جودو از خود 
گفت: صددرصد حمايت هاى درخشان 
باعث دلگرمى كادر فنى تيم ملى است. 
اگر حمايت درخشــان و رودكى نباشد 
حركت رو به جلــوى مطمئنى نخواهيم 

داشت، اما خوشبختانه اين عزيزان وقتى 
مى بينند ما طبق برنامه در حال جلو رفتن 
هستيم به خوبى از ما حمايت مى كنند. 
درخشــان با وجود مشكالت فدراسيون 
تمام تالش خود را بــراى انجام برنامه  و 
اعزام تيم هاى ملى انجــام مى دهد و در 
حال حاضر نيز تيم هاى نوجوانان پسر و 
نوجوانان و جوانان دختر ما در ازبكستان 
حضور دارند و قرار است جوانان مان نيز به 
قزاقستان اعزام شوند.  منصورى در پايان 
خاطر نشــان كرد: تيم بزرگساالن نيز از 
سال گذشته حضور با برنامه و مستمرى 
در تورنمنت هاى مختلف داشته و طبق 

برنامه در حال پيشبرد اهداف خود است. 
ما نيز در مسابقات و اردوها شاهد تغيير 
فنى مثبــت بازيكنان بوديــم، اما جودو 
مانند زودپز نيســت كه نتيجه گيرى در 
آن سريع به بار بيايد. نبايد فراموش كنيم 
جودوى ايران به ورطه فراموشى سپرده 
شده بود و جودوى دنيا چه فاصله اى از ما 
گرفته بود. نبايد فراموش كنيم درخشان 
در شــرايطى جودو را تحويل گرفت كه 
برخالف امروز سر و شكلى نداشت. قطعاً 
با ادامه اين روند در آينــده نتايج بهتر و 
مدال هاى بيشترى را نيز كسب خواهيم 

كرد.

دومين قهرمانى حدادى در مسابقات 
آمريكا

ورزش: پرتابگر ارزنده پرتاب ديسك ايران به دومين عنوان قهرمانى 
خود در مسابقات دانشگاه USSD آمريكا دست يافت.

 احسان حدادى، قهرمان ارزنده پرتاب ديســك ايران موفق شد در 
ايالت سن ديه گوى آمريكا با ثبت ركورد 67,04 متر به عنوان نخست 

دست يابد.
حدادى : فقط ركورد برايم اهميت دارد

حدادى گفت:   دومين مسابقه را در   سن ديگو انجام دادم كه سطح 
بااليى داشت و پرتابگران خوب دنيا نيز حضور داشتند. خدا را شكر 
توانستم در پرتاب آخر 67,04 متر به عنوان قهرمانى برسم. البته اصال 
قهرمانى مهم نيســت و براى من ركورد اهميت دارد. چند روز قبل 

68,85 متر انداختم و   هم ركورد خوبى زدم.
داورزنى: حدادى مى تواند در المپيك خودش را ثابت كند

 داورزنى،معاون وزير ورزش و جوانان در مــورد قهرمانى هاى اخير 
احسان حدادى در مسابقات پرتاب ديسك آمريكا  گفت: خبر موفقيت 
ارزشمند احسان حدادى المپين  دالور و با غيرت ايران اسالمى با ثبت 
پرتاب85 / 68در مسابقات جايزه بزرگ آمريكا بيانگر تالش و همت 
مثال زدنى اوست و نشان داد هنوز ظرفيت هاى بسيار زيادى در اين 
جوان وجود دارد كه مى توانــد يكبار ديگر در ميدان المپيك خود را 

به اثبات برساند.

خبر

دوشنبه 27 فروردين  ليگ قهرمانان آسيا
 پرسپوليس - السد

 ساعت: 19:30 زنده از شبكه سه

دوشنبه 27 فروردين ليگ قهرمانان آسيا
 الهالل عربستان - استقالل

 ساعت: 20:15 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 28 فروردين  ليگ قهرمانان آسيا
 لوكوموتيو ازبكستان - ذوب آهن
 ساعت: 18:30 زنده از شبكه سه

سهشنبه 28 فروردين ليگ قهرمانان آسيا
 تراكتورسازى - الغرافه

 ساعت: 19:00 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 28 فروردين جام حذفى آلمان
 بايرلوركوزن - بايرن مونيخ

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش
 

چهارشنبه 29 فروردين  هفته 33 الليگا اسپانيا
 رئال مادريد - اتلتيك بيلبائو

 ساعت: 23:59 زنده از شبكه ورزش

انگليس - ليگ برتر
 ساوتهمپتون 2 -  3 چلسى

 سوانسى 1  - 1  اورتون
 هادرسفيلد 1 -  0 واتفورد

 كريستال پاالس 3 - 2 برايتون
 برنلى 2 -  1  لسترسيتى
 ليورپول 3 -  0 بورنموث

 تاتنهام 1 - 3 منچسترسيتى
اسپانيا - الليگا

 سويا 2 - 2 ويارئال
 بارسلونا 2 - 1 والنسيا

 لگانس 1 - 0 سلتاويگو
 الس پالماس 0 - 1 رئال سوسيداد

 بيلبائو 2 - 3 ديپورتيوو الكرونيا
ايتاليا - سرى آ

 كاليارى 2 - 1 اودينزه
 جنوا 1 - 0 كروتونه
 كيه وو 0 - 0 تورينو
 آتاالنتا 0 - 0 اينتر

ميز نتايج

ورزش در سيما

11

رقابت هاى انتخابى تيم ملى؛
آزاد و فرنگى كاران مدعى 

اجازه تغيير وزن ندارند
ورزش: تغيير وزن آزاد و فرنگــى كاران در رقابت هاى انتخابى تيم هاى ملى 

كشتى تنها با مجوز كادر فنى امكان پذير است.  طبق فرآيند انتخابى تيم هاى ملى 
هرگونه تغيير وزن كشتى گيران از اوزانى كه مجاز به شركت در رقابت هاى انتخابى تيم 

ملى در آن اوزان هستند، به اوزان ديگر در تمامى رده هاى سنى و در تمامى كشتى هاى 
آزاد، فرنگى و ســنتى (بانوان و آقايان) صرفا با درخواست رسمى هيئت كشتى استان 
ذيربط و مجوز كادر فنى و تائيد نهايى مدير تيم هاى ملى مربوطه ويا ناظر عالى ذيربط 
امكان پذير مى باشد. بر اين اساس در مرحله اول رقابت هاى انتخابى تيم هاى ملى نيز 

تمامى كشتى گيران براى تغيير اوزان بايد طبق فرآيند انتخابى عمل كرد و در غير 
اينصورت مجوز وزن كشى در وزن درخواستى به آنها داده نخواهد شد. مرحله 

اول رقابت هاى انتخابى تيم هاى ملى كشتى فرنگى و آزاد به ترتيب در 
روزهاى 30 و 31 فروردين ماه در سالن شهداى هفتم تير تهران 

برگزار مى شود كه تماشاى اين رقابت ها براى عموم 
مردم رايگان خواهد بود.

ملى پوش پرش ارتفاع :
  در كمپ روسيه چيزهاى 

زيادى ياد گرفتم
ايسنا: نايب قهرمان پرش ارتفاع آسيا اميدوار است كه نتيجه تمرينات خود را در 

بازى هاى آسيايى جاكارتا ببيند و در آن مسابقات بتواند به روى سكو برود.
كيوان قنبرزاده گفت: خدا را شكر اين مرحله از اردوهايم در كمپ كيسالوت پيگيرى 
مى شود. چهار مرحله قبلى اردوها در شهر مسكو انجام شد، اما اكنون با توجه به گرم تر شدن 
هوا تمرينات خود را در فضاى باز و در يك كمپ بسيار مجهز ادامه مى دهم. در تمرينات 
كه نمى توان ركورد زد،  ولى فاكتورهاى بدنى ام خوب است و هر روز بهتر از روز قبل هم 
مى شود. مربى من ركوردهاى وزنه، جهش و سرعت را زير نظر دارد و از پيشرفتم راضى 

است. وى گفت : اميدوارم كه  راه جديدى براى فدراسيون و ورزشكاران دووميدانى 
ايجاد شود تا ورزشكاران بتوانند در شرايط خاص تمرين كنند. من از زمانى كه 

به كمپ روسيه آمده ام چيزهاى زيادى را ياد گرفته ام و ان شااهللا كه 
اين شرايط براى ساير دوستان هم فراهم شود تا سبب رشد 

و پيشرفت دووميدانى ايران شود. 

 رقابت هاى كاپ آزاد آسيا
بانوى جودوكار ايران نقره اى 

شد
ورزش: در پايان روز نخســت از رقابت هاى جودو كاپ آزاد آسيا- 

ازبكستان، تيم كشورمان با شيوا جهانگيرى به يك نشان نقره رسيد.
 رقابت هاى كاپ آزاد آسيا در رده سنى جوانان با حضور 172 جودوكار از 
هفت كشور به ميزبانى شهر تاشكند ازبكستان آغاز شد و شيوا جهانگيرى 
نماينده وزن منهاى 48 كيلوگرم جودو كشــورمان به نشان نقره دست 
يافت.  جهانگيرى پس از اســتراحت در گام نخســت، با دو پيروزى   

فيناليست شد و با شكست برابر نماينده ازبكستان نشان نقره اين 
مسابقه ها را از آن خود كرد. در روز نخست اين رقابت ها صدف  

بيرانونو و زهرا آبرومند دو جودوكار ديگر كشورمان در 
وزن هاى منهاى 57 كيلوگرم از رسيدن به 

مدا ل باز ماندند.
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امير محمد ســلطانپور: اين روزها شــايعات پيرامون 
بازيكنانى كه فصل آينده از منچستريونايتد جدا خواهند 
شد با شدت بيشترى به گوش مى رســد. با اضافه شدن 
الكسيز سانچز به تركيب شياطين سرخ و عالقه زياد ژوزه 
مورينيو به جسى لينگارد، كار براى دو وينگر جوان و آينده 
دار اين تيم يعنى آنتونى مارسيال و ماركوس رشفورد براى 

رسيدن به تركيب اصلى بسيار سخت شده است. 
رشــفورد كه از او به عنوان بهترين گلزن آينده تيم ملى 
انگليس نام مى برند با 20سال سن همچنان مى تواند اميد 
زيادى به رسيدن به تركيب اصلى داشته باشد و مورينيو 
نيز بارها اعالم كرده كه زمان مناسب براى او به زودى فرا 
خواهد رسيد. مورينيو همچنين تاكيد كرده كه در آستانه 
جام جهانى خيال رشــفورد بايد از حضور در تركيب سه 
شيرها نيز راحت باشد چون ساوتگيت سرمربى انگليس 
به مورينيو گفته كه حتى با هميــن زمان هاى اندكى كه 
رشــفورد در تركيب يونايتد قرار  مى گيرد، مسافر روسيه 
خواهد بود. اما براى مارسيال اوضاع به اين راحتى ها نيست. 
او بعد از گلزنى هاى پياپى به عنوان بازيكن ذخيره و حضور 
در تركيب ثابت در ديدارهاى پس از آن توانســت دوباره 
اعتماد دشان را كسب كرده و به تركيب تيم ملى فرانسه 
اضافه شــود. اما اين روزها دوباره براى او حضور در زمين 

حتى به عنوان بازيكن 
بســيار  ذخيره 

ســخت شده 
و در صــورت 

دعوت نشدن به 
تيم ملى براى جام جهانى نمى توان دشان را 

سرزنش كرد.
 يان رايت ســتاره سابق آرســنال و تيم ملى 
انگليس نيز معتقد اســت در صورتى كه قرار 
باشد يكى از اين دو بازيكن جوان يونايتد را ترك 

كنند، گزينه مورد نظــر مورينيو براى اين 
اتفاق مارسيال خواهد بود. رايت مى گويد: 
«به نظر من با حضور مورينيو، مارسيال كه 
پيش از آن نيز در لبه صخــره در يونايتد 

قرار داشــت، از آن صخره بــه پايين 
پرت خواهد شــد. يونايتد با توجه به 
ســتارگانى كه دارد بايد اختالف 
كمترى با ســيتى مى داشــت و 
مسلما رشــفورد و مارسيال را 
به اين فكر انداخته كه يونايتد 
را تــرك كنند كه بــه نظر من 

براى مارسيال اين اتفاق خواهد 
افتاد».

ِكِرگ بلمى ســتاره سابق 
ليورپــول و ســيتى نيز در 
خصصوص مارســيال مى 
گويد: من از مارسيال خوشم 
مى آيد اما گاهى شكل بازى 
اش من را كالفــه مى كند. با 
خودم مى گويم از ســرعت باالى 
خودت استفاده كن، يكبار هم كه شده 
از گوشه زمين به داخل بزن و حريف را 
تهديد كن! بازى كردن در كناره ها 
در تيم هايى كه مورينيو هدايت آن 
را به عهده دارند كار بسيار سختى 
اســت چون او از بازيكنان وينگر 
خود توقعات زيادى مخصوصا در 
كارهاى دفاعى دارد و با توجه به 
عالقه باشــگاه منچستريونايتد 
به رشــفورد من هم فكر مى كنم 
مارسيال اولدترافورد را ترك خواهد 

كرد.»

قديمى ترين سالن كشتى خراسان 
رضوى در مشهد بازگشايى شد

ورزش: يكى از قديمى ترين سالن هاى كشتى استان خراسان رضوى كه 
در مشهد قرار دارد، تجهيز و بازگشايى شد.  اين سالن معروف به سعدآباد 
در ورزشگاه تختى مشهد قدمت حدود 60 سال پس از ترميم و بازسازى به 
مناسبت سالروز مبعث رسول اكرم (ص) بازگشايى شد.  مسعود رياضى، 
رئيس هيات كشتى خراسان رضوى   گفت: ترميم و بازسازى اين سالن 
با  كمك 400 ميليون ريالى اداره كل ورزش و جوانان به انجام رســيد. 
ضمن اينكه عمليات ترميم و بازسازى اين سالن از سال 95 آغاز شده بود.  
در مراسم بازگشايى اين سالن كه جمعى از اعضاى شوراى شهر مشهد، 
پيشكسوتان كشتى خراسان رضوى و عالقه مندان به اين رشته ورزشى 
حضور داشــتند از 36 نفر از مدال آوران و برترين هاى كشتى خراسان 

رضوى قدردانى شد.

ووشو در مسير ورود به المپيك
مهر: فدراســيون جهانى ووشــو به منظور افزايش شانس حضور در 
بازى هاى المپيك و همچنين فراگيرى بيشتر اين رشته، 11 آگوست 
را به عنوان روز جهانى ووشو -كونگ فو معرفى كرد.  در چهاردهمين 
كنگره  فدراسيون جهانى ووشو كه سال گذشته همزمان با مسابقات 
قهرمانى جهان در كازان برگزار شد، برنامه  مقدماتى براى بنيان گذارى 
نخستين روز جهانى ووشو - كونگ فو، مورد تاييد قرار گرفت.  اهداف 
اختصاص اين روز از معرفى ووشــو به عنوان ورزشــى كه درخواست 
حضور آن در بازى هاى المپيك وجود دارد، فراتر مى رود و فدراسيون 
جهانى با برگزارى روز جهانى ووشو -كونگ فو به دنبال ارتقاى سطح 
آگاهى جهانى نسبت به تمامى سبك هاى سنتى و فرم هاى استاندارد 

مسابقاتى است.

خروجى هاى منچستر چه كسانى هستند؟ 
مارسيال در آستانه «سقوط از صخره»

كرد.در تورنمنت هاى مختلف داشته و طبق حركت رو به جلــوى مطمئنى نخواهيم 

حتى به عنوان بازيكن 
بســيار  ذخيره 

ســخت شده 
و در صــورت 

دعوت نشدن به 
تيم ملى براى جام جهانى نمى توان دشان را 

سرزنش كرد.
 يان رايت ســتاره سابق آرســنال و تيم ملى 
انگليس نيز معتقد اســت در صورتى كه قرار 
باشد يكى از اين دو بازيكن جوان يونايتد را ترك 

كنند، گزينه مورد نظــر مورينيو براى اين 
اتفاق مارسيال خواهد بود. رايت مى گويد: 
«به نظر من با حضور مورينيو، مارسيال كه 
پيش از آن نيز در لبه صخــره در يونايتد 

قرار داشــت، از آن صخره بــه پايين 
پرت خواهد شــد. يونايتد با توجه به 
ســتارگانى كه دارد بايد اختالف 
كمترى با ســيتى مى داشــت و 
مسلما رشــفورد و مارسيال را 
به اين فكر انداخته كه يونايتد 
را تــرك كنند كه بــه نظر من 

براى مارسيال اين اتفاق خواهد 
افتاد».

ِكِرگ بلمى ســتاره سابق 
ليورپــول و ســيتى نيز در 
خصصوص مارســيال مى 
گويد: من از مارسيال خوشم 
مى آيد اما گاهى شكل بازى 
اش من را كالفــه مى كند. با 
خودم مى گويم از ســرعت باالى 
خودت استفاده كن، يكبار هم كه شده 
از گوشه زمين به داخل بزن و حريف را 
تهديد كن! بازى كردن در كناره ها 
در تيم هايى كه مورينيو هدايت آن 
را به عهده دارند كار بسيار سختى 
اســت چون او از بازيكنان وينگر 
خود توقعات زيادى مخصوصا در 
كارهاى دفاعى دارد و با توجه به 
عالقه باشــگاه منچستريونايتد 
به رشــفورد من هم فكر مى كنم 
مارسيال اولدترافورد را ترك خواهد 

كرد.»

خروجى هاى منچستر چه كسانى هستند؟ 
مارسيال در آستانه «سقوط از صخره»

چلسى جديدترين نسخه از تسليم ناپذيرى در فوتبال 
 بازار «كامبك» داغ تر از هميشه!

اميرمحمد سلطان پور: يكى از زيباترين جنبه هاى فوتبال زمانى است كه 
يك تيم مى تواند با حفظ روحيه شكست ناپذيرى و تسليم شدن در مقابل 
حريف، بازى باخته را با پيروزى عوض كند. در دو هفته گذشته نمونه هاى 
بســيار جالبى از اين اتفاق شــاهد بوديم. در ليگ قهرمانان اروپا آاس رم 
بهترين نمونه يك سال گذشته از كامبك را با پيروزى 3-0 مقابل بارسا و 
جبران شكست 4-1 بازى رفت نشان داد. يوونتوس نيز در مقابل رئال به 
انجام كامبكى بزرگتر نزديك اما در نهايت موفق به تكميل آن نشد. ليگ 
قهرمانان هميشه ميعادگاه اتفاقات حماســى و قهرمانانه در فوتبال بوده 
است. از تبديل شكست به پيروزى در وقت هاى تلف شده فينال سال 1999 
توسط منچستريونايند مقابل بايرن تا جبران ســه گل عقب افتادگى در 
فينال استانبول توسط ليورپول مقابل ميالن، همگى در اين مسابقات اتفاق 
افتاده است. اما به غير از چنين كامبك هاى دراماتيكى در فينال، هرساله 
دور حذفى اين رقابت ها، جوى را براى هــواداران فوتبال فراهم مى كند تا 
رقم خوردن اتفاقى جالب توسط تيمى را شاهد باشند كه در بازى رفت خود 
شكست سنگينى را متحمل شده اما مى تواند در دور برگشت، به مرحله بعد 
صعود كند. از زمان تغيير فرمت جام باشگاه هاى اروپا به ليگ قهرمانان از 
سال 1993، چندين كامبك در بازى برگشت دور حذفى رقم خورده كه  
8بار آن شامل جبران 2گل عقب افتادگى بازى رفت مى شود. اما گاهى تيم ها 
پا را فراتر از اين گذاشته و شكست هاى ســنگين ترى را جبران مى كنند. 
اولين نمونه چنين كارى توسط ديپورتيوو الكرونيا رقم خورد كه در سال 
2004 در حالى كه بازى رفت خود مقابل ميالن را 3-0 واگذار كرده بود، در 
ورزشگاه خانگى خود با چهار گل شاگردان آنچلوتى را درهم كوبيد. اما بارسا 
فصل گذشته موفق شد شكست 4-0 دور رفت مقابل پاريس سن ژرمن را 
با يك اتفاق باورنكردنى در نيوكمپ بــا پيروزى 6-1 جبران كند. با اينكه 
اين پيروزى با كمك اشتباهات پرتعداد داورى همراه بود، اما شبى رويايى 
را رقم زد تا ركورد بزرگترين كامبك تاريخ اروپا را به نام خود ثبت كند. اما 
اين فصل بارسا خود قربانى يك كامبك فوق العاده شد. آن ها آاس رم را در 
نيوكمپ با نتيجه 4-1 شكست دادند، اما خود در رم اسير گرگ ها شدند و 
با شكست 3-0 از ليگ قهرمانان كنار رفتند. اين هفته از ليگ برتر انگليس 
نيز نشان داد كه قرار نيست تنور داغ كامبك ها سرد شود؛ جايى كه چلسى 
در زمين ســاوتهمتون به ميدان رفت و در حالى كه تا دقيقه 70 با دو گل 
عقب بود و با فرم بد هفته هاى اخير كسى پيش بينى بازگشت شان به بازى را 
نداشت، اما اوليويه ژيرو به عنوان بازيكن تعويضى به ميدان آمد و ورق را به 
نفع شيرهاى لندن برگرداند. آن ها در مدت تنها 8دقيقه بازى 2-0 باخته 
را با پيروزى 3-2 عوض كردند تا اميدهايشان براى رسيدن به سهميه ليگ 
قهرمانان زنده بماند، و طرفداران فوتبال را يك بار ديگر در اين هفته ها به 

لذت تماشاى تسليم ناپذيرى در فوتبال دعوت كنند.
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تسنیم: »پویـــــــه 
پایداری« مشــتمل بر 
40 کوته نوشــــــت، 
گفت وگو، خطابـــه و 
ادبیات  دربــاره  مقاله 
پایــــداری، ادبیــات 
مقاومت، ادبیات انقالب 
اســالمی، ادبیات جنگ و ادبیات دفــاع مقدس به 
کوشش علیرضا کمری، پژوهشگر، از سوی انتشارات 
سوره مهر روانه بازار کتاب شد. در مقدمه این اثر آمده 
اســت: هرچند برخی از کتاب های منتشــر شده در 
سال های گذشته توانسته اند در میان عامه مقبولیت 
یافته و توجه پژوهشــگران و جامعه دانشگاهی را به 
ســمت خود جلب کنند، اما زوایای بررسی نشده در 
حوزه نظریه پردازی در این مــورد وجود دارد. با این 
توضیح، کتــاب »پویه پایداری« تالشــی در جهت 

پاسخ دادن به برخی از ابهامات در این زمینه است.

اثر جدید کمری در بازار کتاب
تسنیم:  رضـــــــا 
ایرانمنــــش، بازیگر 
ســینما و تلویزیون، 
در مــورد وضعیــت 
بیمــاری خود گفت: 
اوضاع  خوشــبختانه 
جسمانی بنده خوب 
است و هیچ مشکلی ندارم، اما اصلی ترین مشکل 
امــروز من و بســیاری از همکارانــم بیکاری و 
نداشتن امنیت شغلی است که متأسفانه مدیران 

متولی امر به آن بی توجه هستند.
ایرانمنــش با اعــالم اینکه طی ســالیان اخیر 
دولتمــردان و متولیان امرهیچ اقــدام مثبت و 
کاربردی برای هنرمنــدان انجام نداده اند، گفت: 
باید نمایندگانی از جامعه هنرمندان در مجلس 
شورای اسالمی و حتی شهرداری حضور داشته 

باشند تا نگاه به هنرمندان حمایتی شود. 

مشکلم بیماری نیست، بیکاری است
حوزه هنـری: سعید 
عالمیان، نویســــنده 
دفــاع  پژوهشــگر  و 
مقــدس، گفــت: اگر 
قلم  اهل  هنرمندان و 
در ایــن زمان به دفاع 
بی اعتنـــایی  مقدس 

بکنند در واقع به هویت خویش بی اعتنا بوده اند.
وی افزود: نویســنده و هنرمنــد انقالبی نمی تواند 
نسبت به پدیده هشت سال جنگ تحمیلی بی اعتنا 
باشــد. در حقیقت هیچ نویسنده ای در هیچ کجای 
دنیا نمی تواند به جنگی که در کشــورش روی داده 
بی اعتنا باشــد. در جنگ، قشــری به نام مهاجرین 
جنگ داریم؛ مصیبتی که این ها کشیدند گلستان 
سوژه است؛ به گونه ای که سوژه برای نگارش رمان، 
خاطرات عشــقی و هر نوع سوژه ای که بخواهیم در 

جنگ وجود دارد.

انتقاد از برخی بی اعتنایی ها
ایسنا: مشــاور عالی 
ســنجش  ســازمان 
گفت:  کشور  آموزش 
نتایــج اولیــه آزمون 
دکتــری 97 امــروز 
فروردین  دوشنبه ۲7 

ماه اعالم می شود.
حسین توکلی افزود: برای شرکت در آزمون ورودی 
دوره دکتری نیمه متمرکز ســال 97 دانشگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد 
اســالمی تعداد ۲۳4 هزار و 70۶ داوطلب ثبت نام 
کرده اند که از این تعــداد ۱00 هزار و 7۲۳ نفر زن 
و تعــداد ۱۳۳ هزار و 9۸۳ نفر مرد بوده اند. به گفته 
توکلــی داوطلبان از امــروز می توانند با مراجعه به 
سایت سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن 
شماره داوطلبی و سایر مشخصات فردی نسبت به 

مشاهده کارنامه اولیه اعالم نتیجه اقدام کنند.

اعالم نتایج اولیه دکتری، امروز

کوتاه و خواندنی

فرهنگ و هنر: دومین دوره جشنواره عکاسی با تلفن همراه با عنوان »هشت« در 
مجموعه نقش رؤیای بهشت برگزار می شود. این جشنواره با موضوع »فرهنگ زیارت« 
در دوره قبل برگزار شــد و کیارنگ عالیی، محسن زین العابدینی و ساعد نیک ذات 
داوری آثار را بر عهده داشتند که در نهایت به برگزیدگان جشنواره به ترتیب تندیس، 
لوح افتخار و مبلغ ۲0، ۱۵ و ۱0 میلیون ریال وجه نقد اهداء شد؛ همچنین به هشت 
نفر هم کمک هزینه ۵ میلیون ریالی ســفر به مشهد مقدس تعلق گرفت. نخستین 
جشنواره هشت از مجموعه برنامه های پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
بود که به دبیری وجیه اهلل شــیرمحمدی از ســال ۱۳9۵ کار خود را آغاز کرد و در 
مرداد سال گذشته با معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان داد. در این دوره بیش از 
۱000 عکاس از سراسر ایران با ارسال ۱0 هزار و ۸00 قطعه عکس آثار خود را برای 
جشنواره ارسال کردند. فراخوان دومین دوره جشنواره و اطالعات تکمیلی متعاقباً از 
طریق وبگاه www.rbphoto.ir و شــبکه های مجازی در دسترس عالقه مندان 

قرار خواهد گرفت.

تجسمی

دومین جشنواره عکس 
هشت برگزار می شود

فارس: فرهاد توحیدی نویسنده سریال »شهید صیاد شیرازی« گفت: متن های این 
سریال ۳0 قسمتی در حال بازنویسی است و در حال حاضر منتظر نظر تلویزیون 

هستیم که در ۶ ماه دوم امسال وارد مرحله پیش تولید شویم.
وی افزود: در این ســریال بیشــتر روی زندگی کاری این شهید تمرکز داشتیم و 
بعد روی زندگی شــخصی او.   اگر بخواهیم این سریال را با سریال »شوق پرواز« 
مقایسه کنیم، باید بگویم که در آن سریال بخش کودکی و نوجوانی شهید بابایی 
را هم می دیدیم اما در اینجا مخاطب بیشتر زندگی کاری و حرفه ای شهید صیاد 

شیرازی را خواهد دید.
وی گفت:  آنچه این ســریال را برای مخاطب و خود ما جذاب می کند پیوند زمان 
زندگی او با پیروزی انقالب اسالمی است. همین موضوع سختی کار نگارش و تولید 
را دوچندان می کند و به همان نسبت نیز شیرین و جذاب خواهد بود. وی درباره 
دکورسازی برای این سریال نیز بیان داشت: به طور قطع برای برخی بخش هایی 

مثل عملیات مرصاد و بیت المقدس دکورسازی داریم. 

تلویزیون

آغاز ساخت دکورهای 
سریال »صیاد شیرازی«

خوانش

شعری برای پدر
خوانش شعری از سید مهدی مرادیان

 حمیدرضا شکارسري 
»دست هایش را /بیل امضا کرده / پیشانی اش را ُمهر/ پدرم/ روزی کاغذی 

سفید بوده«*
نشــانه ها در شعر به دو گروه عمده تقسیم می شــوند؛ یک گروه شامل 
نشــانه هایی اســت که مدلول خود را با کمتریــن حرکت ذهنی فاش 
می سازند. هرچه از عمر و کارکرد این نشانه ها هم که گذشته باشد، برای 
درک آن ها به حرکت ذهنی کمتری نیاز خواهد بود تا جایی که نشــانه 

دیگر نشانه نیست و خود مدلول است!
رابطه آتش و دود یا عابر و رد پا از این دســت نشــانه هاست و درمورد 
نشانه های استعاری رابطه ماه و معشوق یا چشم و نرگس دیگر ماهیتی 

نشانه ای بر متن حاکم نیست و رابطه از نوع معناشناختی است.
گروه دیگر نشانه ها شامل نشانه هایی است که بیشتر وابسته به استنتاج 
مخاطب اند. رابطه مســتقیمی بین این نشــانه ها و مدلول شــان وجود 
ندارد، بنابراین مخاطب باید برای درک نشــانه اقدام به نوعی استدالل و 
استنتاج نماید. نشانه ها در شعر »سید مهدی مرادیان« از نوع دوم است. 
امضای بیل بر دست های پدر و ُمهر بر پیشانی او نشانه هایی است که در 
شــخصیت پردازی او ایفای نقش می کند. »مرادیان« از میان بی شمار 
نشــانه ها، آن هایی را گزینش کرده است که کاراکتر پدر را آن گونه که 
بوده شــکل بدهد: زحمتکش و متدین. این شکل دهی شخصیت طی 
پروسه نشانه شناسی استنتاجی به انجام رسیده است، چرا که نه حرفی 
از زحمتکش بودن پدر و نه سخنی از ایمان دینی پدر به میان آمده است 
و صرفاً به نشانه گذاری اکتفا شده است. در انتها نباید از تعبیر درخشان 
»کاغذ سپید« الهام گرفته از تعبیر »لوم سپید« جان الک، فیلسوف شهیر 
انگلیســی قرن هفدهم به راحتی گذشت که به شعر عمق و غنایی ویژه 

بخشیده است.
*ادامه ها/ سید مهدی مرادیان/ ماه باران/ ۱۳9۵/ صفحه ۳۲.

همه مشکل سر همان چند هزار تومان بود؟
 فرهنگ و هنر/ آرش شــفاعی  اوایل امسال وقتی کمپین »نه به 
سرقت ادبی« در فضای مجازی به راه افتاد و بسیاری از شاعران در اعتراض 
به اســتفاده حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ، از اشعار شاعران بدون 
نام بردن از سراینده آثار، به فعالیت پرداختند؛ کسی پیش بینی نمی کرد 

این تب تند به این سرعت فروکش کند.
این کمپین به ســرعت توانست موضوع »ســرقت ادبی« را به چالشی 
همه گیر تبدیل کند، به گونه ای که خواننده پیش گفته، مجبور شد سکوت 
طوالنی خود را در این باره بشــکند و مؤسسه ای که آثار حمیدهیراد را 
منتشر می کرد، شاعرانی را که در این زمینه متضرر شده بودند به تهران 
دعوت کند. نکته جالب این بود که این مؤسســه در نشستی با شاعران، 
میزان استفاده از شعرهایشان را در آثار موسیقایی اجرا شده محاسبه کرد 
و با پرداخت مبالغی از آنان رضایت گرفت و شاعران نیز رضایت نامه هایشان 
را با امضای خویش به نمایش عمومی گذاشتند. همه چیز به خیر و خوشی 
پایان یافت و وضعیت گل و بلبل در مملکت شعر برقرار شد؛ انگار مشکل 
همه سر همان چند هزارتومان ناقابل بود که وقتی پرداخت شد، بیانیه ها 

و پویش ها و امضاها به فراموشی سپرده شد.
در گیر و دار همین دعواها بود که یکی از شاعران باسابقه متنی در صفحه 
شخصی خود نوشــت و لبه انتقاد را به جای خواننده، به سمت شاعران 
گرفت و تأکید کرد که شاعران نباید با هیاهو و جنجال، مانع خالقیت و 
نوآوری در موسیقی شوند و این خواننده که کار او تلفیقی است؛ در این 
ماجرا گناهی ندارد و گناه اصلی به عهده شورای شعر و ترانه وزارت ارشاد 
اســت که به ترانه های وی مجوز داده است. این شاعر به گونه ای در این 
ماجرا موضع گیری کرده بود که دست آخر شاعران باید از خواننده محترم 

به خاطر استفاده از شعرهایشان عذرخواهی نیز می کردند!
به نظر می رســد نکته اصلی در ماجرای این پویش و اتفاقات پس از آن 
همچنان مغفول مانده است. شورای شعر و ترانه و نیز اداره نظارت بر کتاب 
وزارت ارشــاد، صدور مجوز را محدود به مواردی مانند ممنوعیت توهین 
به اشخاص، ممنوعیت تحریک احساسات قومیت ها و مذاهب، ممنوعیت 
ترویج بی عفتی در جامعه و... کرده اســت. کسانی که درخواست مجوز 
می کنند، باید مســئولیت اخالقی تعلق آثار ارائه شده به خود را بپذیرند 
و واحد ممیزی ارشــاد درحال حاضر به مسئله ســرقت ادبی ورود پیدا 
نمی کند. اگر کسی مدعی باشد آثارش مورد استفاده دیگران واقع شده 
است باید به دادگاه شــکایت کند و براساس قوانین موجود درخصوص 
حفظ حقوق مؤلفان و منصفــان از حق خویش دفاع کند. قوانین فعلی 
نیاز به بازنگری دارد و باید ســرعت پیگیری در این زمینه بیشتر شود و 
اگر قوانین نیاز به اصالح و به روزرســانی دارند، اهل قلم و نمایندگان با 
مشارکت یکدیگر، این ایرادها را برطرف کنند. پویش نه به سرقت ادبی اگر 
به این سمت حرکت کند، مفید خواهد بود و دفاع و حمله کور به یک نفر 

گرهی از مشکالت شعر نخواهد گشود.

»پایتخت« برخی تابوهای تلویزیون را شکست
فرهنگ و هنر: عصر روز گذشته سینما هویزه مشهد میزبان سیروس 
مقدم کارگردان مجموعه تلویزیونی »پایتخت« بود تا فرایند ایده تا ساخت 
ایــن مجموعه تلویزیونی را بیان کند. مقدم گفت:حدود 9 ســال پیش 
ســریالی به  نام »زیر هشت« ســاختم که پر مخاطب اما تلخ بود. برای 
اینکه اندکی ازاین تلخی را از کام مخاطب بگیرم، تصمیم گرفتم سریالی 
دیگر با فضای شیرین ولی با تصویری از واقعیت های جامعه بسازم که این 
سریال براســاس یک طرح یک خطی محسن تنابنده شکل گرفت. وی 
افزود: »پایتخت« درهمان دوران توانســت یکسری تابوهایی را که تا آن 
زمان وجود داشت، بشکند و پارامترهایی را که حتی برای خود تلویزیون 
هم جای بحث داشــت، جا به جا کند. یکی از آن موارد وجود چهره های 
ویترین دار شیرین است که برای موفقیت یک کار مهم است. در آن زمان 
تیم بازیگران ما بازیگران چهره تئاتر بودند ولی مخاطب شناختی از آنان 
نداشــت و این برای خود تلویزیون هم جای نگرانی داشــت. این سریال 
در یک فضای جغرافیایی تازه و در زمانی که همه سریال ها در آپارتمان 

ساخته می شد، شکل گرفت.
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فرهنگ و هنر

مدیر کل تجسمی وزارت ارشاد:
بودجه تجسمی کشور به اندازه یک فیلم سینمایی هم نیست

خبر روز

مهر: مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد 
گفت: بضاعت این وزارتخانه در حد و راه اندازی 
موزه در استان ها و مدیریت جریان های هنری 
است و برگزاری حراج ها را به عهده بخش خصوصی گذارده اند.

مجید مالنوروزی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی دولت مساعد 
نیست، گفت: هر چه زمان جلوتر می رود کمک های دولت به 
هنرهای تجسمی کمتر خواهد شد و ما نباید وابسته به این 
کمک ها باشیم. دولت باید زیرساخت های الزم را فراهم کند 
از جمله اینکه موزه راه اندازی کند، کتاب چاپ و در این حوزه 
کمک کند که مردم درصدی از مالیات هایشان را صرف خرید 
آثار هنری کنند. خیلی نمی توان به بودجه دولت ها اکتفا کرد 
چون کل بودجه تجســمی کشور گاهی به اندازه هزینه های 

یک فیلم ســینمایی معمولی هم نیســت و نباید کشور و 
هنرمنــدان و اقتصاد هنر را با این بودجه ها گره زد و بهترین 
راه این است بتوانیم اقتصاد خالق هنری ملی داشته باشیم و 

حضور بین المللی هنرمندان را نیز شاهد باشیم.
وی افــزود: از روزی که من اینجــا آمدم بدهی ۲ میلیاردی 
وجود داشته اســت و معوقات هم وجود دارد چون هر سال 
بودجه ای که مصوب می شــود، محقق نمی شود. هزینه های 
نمایشــگاه های هنری در موزه هنرهای معاصر تهران توسط 
اسپانسرها و گالری های داخلی و خارجی تأمین می شود اما 
با این حال ما هر ســال بخشی از برنامه هایمان را که بودجه 
برای آن ها مصوب شــده است به دلیل تنگناهای اقتصادی، 

نمی توانیم برگزار کنیم.

تازه ترین خبرهای نمایشگاه کتاب تهران
محموله کتاب های عربی هفته آینده وارد کشور می شود

کتاب

فارس: مدیر اجرایی و رفاهی ســی و یکمین 
نمایشگاه کتاب تهران گفت: با توجه به تأخیر 
به دلیل فعالیت  های عمرانی و هماهنگی های 
الزم، بنا داریم برای ناشرانی که غرفه خودساز دارند از سوی 
کمیته ناشران داخلی روز ۳ اردیبهشت را اعالم کنیم تا کار را 

برای برپایی غرفه آغاز کنند. 
حسین صفری درباره تحویل سالن ها به ناشران اظهار داشت: 
بــا توجه به اینکه قرار بود بخش هــای مختلف در این دوره 
در فضای مســقف قرار گیرند و از طرفی شــاهد مهیا شدن 
رواق های شرقی و غربی بودیم، تالش کردیم استقرار ناشران 

در این بخش ها نیز انجام شود.
وی تصریح کرد: جانمایی کلی انجام شده است و همکارانم 

مشــغول کار هســتند ضمن اینکه بخش عمده از تحویل 
سالن ها انجام شده است.به دلیل برگزاری مسابقات قرآن در 
شبستان که دارای پنج بخش است، بخش های سه، چهار و 
پنج که در واقع بخش محراب را شــامل می شــود، از ششم 
اردیبهشت تحویل خواهد شد تا غرفه بندی انجام شود، اما 

سایر فضاها به ما تحویل شده است.
به گفتــه وی، بخش گمرک هم آماده شــده و چند مرتبه 
نماینده گمرک از آن بازدیدهایی را داشته است بنابراین به 
واسطه مهیا بودن این بخش هفته آینده نخستین محموله 
کتاب وارد نمایشگاه کتاب خواهد شد. اولین محموله مربوط 
به کشــورهای عربی است که هفته آینده وارد کشور خواهد 

شد.

خبر

بررسی واگذاری دانشگاه علمی  کاربردی به بخش خصوصی

خصولتی سازی در آموزش عالی تکرار نشود
 فرهنــگ و هنر/ زهره کهنــدل   روند 
برون سپاری دانشگاه های علمی کابردی به بخش 
خصوصی با توقف پذیرش دانشــجو، اواخر سال 
گذشته آغاز شد. رئیس دانشگاه علمی  کاربردی 
تأکید کرده است: مراکز دولتی این دانشگاه تا یک 
سال و نیم آینده باید به بخش خصوصی واگذار 
شود. به گفته محمد حسین امید، براساس مصوبه 
شورای عالی اداری کشور، مراکز علمی  کاربردی 
وابسته به دستگاه های دولتی باید تا پایان سال 
9۸ - 97 به بخش غیردولتی واگذار شــوند، در 

غیر این صورت این مراکز منحل خواهند شد. 
او تأکید کرده اســت: ما به دستگاه های اجرایی 
کمــک خواهیم کرد که واگــذاری مراکز علمی 
 کاربردی به بخش خصوصی به بهترین شــکل 
اتفاق بیفتد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت 
که این مراکز به هیچ عنوان تعطیل نخواهند شد 
و فقط از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل 

می شوند.
امید با بیان اینکه دستگاه های مربوط در بخش 
خصوصی، به منظور انتقال مراکز دولتی به این 
بخش ها شناســایی خواهند شــد، اضافه کرده: 
با کمک آن ها نســبت به انتقال این مراکز اقدام 
می کنیم و این گونه نیست که با انتقال این مراکز 
به بخش خصوصی، کیفیت آن ها تحت  تأثیر قرار 
بگیرد، چرا که بســیاری از مراکز خصوصی ما از 

کیفیت بسیار باالیی بهره مندند.
رئیس دانشــگاه جامع علمی  کاربردی با تأکید 
بر اینکه تا یک ســال و نیم آینده تمامی  مراکز 
دولتی علمی  کاربردی به بخش خصوصی واگذار 
خواهد شــد،  گفت: شرایط واگذاری این واحدها 
نیاز به تدوین اساســنامه دارد که البته داشتن 
زیرساخت های الزم و غیر دولتی بودن از جمله 

مهم ترین این شرایط خواهد بود.
امید به آموزش های مهارتی

براساس برنامه ششم توسعه باید تعداد دانشجویان 
مهارتی در کشور تا پایان این برنامه به ۳0 درصد 
برســد که در حال حاضر این میزان کمتر از ۱۵ 
درصد اســت، اما براساس آمارهای اعالم شده از 
ســوی آموزش و پرورش، در سال 9۸ جمعیت 
زیادی از دانش آموختگان کشور را خواهیم داشت 
که به سمت این نوع آموزش ها گرایش دارند. با 
این وجود، واگذاری دانشگاه های علمی کاربردی 
به بخش خصوصی با اســتقبال سرمایه گذاران 
در حوزه آموزش عالی همراه خواهد بود. محمد 
اخباری، رئیس پیشین دانشگاه علمی کاربردی 
در ایــن باره می گوید: نحوه واگذاری و نظارت بر 
آن بسیار اهمیت دارد، اما در حال حاضر این امر، 
از هر دو وجه دچار مشــکالتی شده است؛ یعنی 

نه بخش خصوصی تمایلی به مشــارکت دارد و 
نه بخش دولتی حاضر به پذیرش این بار اســت، 
به همین دلیل دانشگاه های علمی کاربردی در 
برزخی گرفتار شــده اند که کیفیت کار را پایین 

آورده است.
او با بیان اینکه دانشگاه های علمی  کاربردی برای 
ایجاد و تقویت رابطه بین صنعت و دانشگاه ایجاد 
شده اند، خاطرنشان می کند: این مراکز آموزش 
عالی، باید بتوانند نیروها را آمــاده ورود به بازار 
کار کنند، در حالی که این اتفاق نمی افتد، فقط 
تعداد محدودی از مراکز علمی  کاربردی که از دل 
صنعت بیرون آمده اند، توانستند ارتباط صنعت و 

دانشگاه را ایجاد و تقویت کنند.

 انحراف از اهداف 
اخباری بر انجام درست این واگذاری تأکید دارد 
و معتقد است، نباید همچون دیگر واگذاری های 
دســتگاه های دولتی کــه کار آنچنانی صورت 
نگرفت و به شــکل صوری، نــام آن تغییر کرد، 
نحوه واگذاری دانشــگاه های علمــی  کاربردی، 
خصولتی شــود. به گفته رئیس پیشین دانشگاه 
علمی کاربردی کشور، االن در بیشتر کشورهای 
توســعه یافته دنیا، دانشگاه داری بر عهده بخش 
خصوصی است و دولت نســبت به این موضوع 
کار جــدی انجام نمی دهد، فقط نظارت می کند 

تا استانداردها بر اساس آنچه تدوین شده است، 
اجرا شــود. به باور اخباری، اگــر روند واگذاری 
دانشگاه های علمی کاربردی به بخش خصوصی، 
به درستی انجام شود، کار مفیدی خواهد بود، زیرا 
خصوصی سازی مراکز دانشگاهی علمی کاربردی 
باعث نزدیک شــدن به اهدافش خواهد شد که 

ارتباط قوی تر صنعت و دانشگاه است.
او ادامــه می دهــد: وقتــی کار برعهده بخش 
خصوصی باشــد، مراکز دانشــگاهی که در دل 
صنعت به وجود می آید، می تواند در تربیت نیروی 
کار، توفیق بیشتری داشته باشد چون کیفیت را 
مورد نظر قرار می دهد ولی در حال حاضر، هدف 
دانشگاه های علمی  کاربردی صدور مدرک است 
تا آموزش های مهارتی و کاربردی. یکی از اهداف 

راه اندازی دانشگاه های علمی  کاربردی وابسته به 
دستگاه های دولتی، دانش افزایی نیروهای شاغل 
آن دستگاه ها بود اما به باور اخباری، دانشگاه های 
علمی کاربــردی از این هدف دور شــده اند. او 
می گوید: برخی وزارتخانه ها برای تبدیل وضعیت 
کارکنانشــان، این مراکــز را راه اندازی کرده اند، 
مراکز آمــوزش عالی که بار مالی بر دوش دولت 
گذاشته است. شاغلینی که برای یک رده شغلی 
اســتخدام شــده اند، بر پایه مدرکی که از مراکز 
علمی کاربردی می گیرند، ارتقای شــغلی پیدا 
می کنند و در آن رده شغلی، کار نمی کنند، این 
باعث می شود که هرم دولت در بخش خدمات و 
بودجه اجرایی، باال برود و فقط بار مالی بر دوش 
دولت دارد؛ یعنی بخش های دولتی در راســتای 
ارتقای کارکنانشــان، این مراکز را ایجاد کرده اند 

ولی مهارتی را به آن ها آموزش نمی دهند.
اخباری اضافه می کند: این، ســبب می شود که 
هزینه ای سنگین تر به دولت تحمیل شود، بهترین 
تدبیر برای رفع این مشکل، خصوصی سازی مراکز 

علمی  کاربردی است.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی رئیس فعلی 
دانشــگاه علمی کاربردی کشــور، از 9۶0 مرکز 
علمی کاربــردی فعال، ۲40 مورد از جمله مراکز 
فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی و گردشــگری، 
اســتانداری و دانشــکده خبــر، دولتی اند و با 

توجه به مصوبه شــورای عالی اداری و دســتور 
رئیس جمهوری، در نیمسال دوم سال تحصیلی 

جاری دانشجوی جدید جذب نکردند.
امیــد اضافــه می کنــد: تعــداد دانشــجویان 
علمی کاربردی در حال حاضر 400 هزار نفر است، 
یعنی به طور میانگین ۱0 درصد دانشجویان در 

دانشگاه های علمی کاربردی تحصیل می کنند. 

 مشکل کمبود دانشجو
از آنجــا که دانشــگاه های غیرانتقاعی با کمبود 
دانشــجو روبه رو هســتند آیا بخش خصوصی، 
توجیه اقتصــادی می یابد کــه رغبتی به قبول 
مدیریت دانشــگاه های علمی کاربــردی دارند؟ 
اخبــاری تأکیــد می کند: دانشــگاه های علمی 
 کاربردی وابسته به دســتگاه های دولتی، باری 
بردوش دولت است که هزینه آن را ملت پرداخت 
می کند، این بــار باید به بخش خصوصی واگذار 
شــود که اگر خواســت ارتقــای مهارتی بدهد، 
هزینه اش را می دهد، زیرا در حال حاضر به اندازه 

کافی، دانشگاه برای صدور مدرک داریم. 
به باور او، اگر روند فعلی ادامه پیدا کند یعنی از هر 
دانشجویی، ۲ تا ۳ میلیون تومان شهریه بگیرند و 
مدرک بدهند، این برون سپاری مسیر درستی را 
طی نخواهد کرد، اما اگر بخواهند که کار درستی 
انجــام دهند می توانند در توســعه آموزش های 
حرفه ای و مهارتی، مؤثر باشند تا اقتصاد مقاومتی 
و اقتصاد دانش بنیان از دل دانشــگاه های علمی 

کاربردی بیرون بیاید.
اخبــاری بــه اســتقبال بخــش خصوصی در 
برون  سپاری دانشگاه های علمی  کاربردی بخش 
دولتــی، خوش بین نیســت و توضیح می دهد: 
در شــرایطی که دانشجو بسیار کم است، بخش 
خصوصی از پس هزینه های دانشگاه های علمی 
 کاربردی برنمی آید؛ ضمن اینکه بخشی از بودجه 
ســال آینده دســتگاه های دولتی هم از طریق 
امکانات دانشــگاه های  فروش ســاختمان ها و 
علمی کاربردی وابسته به نهادهای دولتی، تأمین 

خواهد شد.
رئیس پیشــین دانشــگاه های علمی کاربردی 
می افزاید: اگر تقاضایی برای این دانشگاه ها نباشد، 
خود به خود تعطیل می شوند که چندان هم بد 
نیست چون مدرک گرایی در بین کارکنان دولت 

هم کم می شود.
او در پایان یادآور می شــود: دانشکده های علمی 
کابردی از مســیر اصلی خودشــان که تربیت 
نیروهای مهارتی بود، دور شــده اند و اگر نظارت 
نباشد، این دانشگاه ها عالقه مند نیستند که مسیر 

آموزش های فنی و مهارتی را طی کنند. 

آنچه می خوانید

راه انــدازی  اهــداف  از  یکــی 
کاربــردی  علمــی   دانشــگاه های 
وابسته به دســتگاه های دولتی، 
دانــش افزایی نیروهای شــاغل 
آن دســتگاه ها بــود، اما بــه باور 
برخی کارشناســان، دانشگاه های 
علمی کاربــردی از این هدف دور 

شده اند
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