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عليپور قهرمان جام جهانى
 سنگنوردى  شد

اينيستا با فتح كوپادل رى كاتاالن را ترك كرد 

11قهرمانى با اشك و اقتدار 11

خط  خبر 

13 كشته و زخمى در پى توفان 
در مسكو

فارس: بنابر اعالم مقامات روسى، در پى وقوع توفان 
در مسكو يك نفر كشته و 12 تن ديگر به شدت زخمى 
شدند. سرگئى سوبيانين شهردار مسكو، با بيان اينكه 
سرعت توفان 90 كيلومتر بر ساعت است،  اظهار داشت: 
در پى بروز اين توفان صدها درخت در شهر مسكو قطع 
شده اند. رسانه ها گزارش كرده اند، فرد جان باخته يك 
دختر 12 ساله است كه به علت وخامت حالش پزشكان 
موفق به نجات وى نشــدند. همچنين شــروع باران 
سيل آسا و رعد و برق شــرايط را وخيم تر از قبل كرده 
است.گزارش شده كه ده ها پرواز به دليل شرايط آب و 

هوايى به تأخير افتاده است.

برخورد دو قايق در چين
 17 كشته برجا گذاشت

شينهوا: به دليل برخورد دو قايــق در رودخانه «تائو 
هواجيانگ» در منطقه «گوانشى ژانگ» در جنوب غرب 
چين 17 تن كشته شدند.به گزارش خبرگزارى شينهوا، 
سرنشينان اين دو قايق در شهرســتان «گويلين» در 
حال تمرين پيش از يك مســابقه بودنــد كه به دليل 
برخورد، هر دو قايق واژگون شــدند.طول هر قايق 18 
متر بود و هر قايق نيز ظرفيت حمل 30 نفر را داشت.بر 
اثر برخورد اين دو قايق 57 نفر به آب افتادند كه 40 تن 
نجات يافته و 17 تن نيز كشته شدند.گزارش ها حاكى 
است كه به دليل بارش باران و گل آلود بودن رودخانه، 

كار عمليات امداد و نجات به سختى انجام شده است.

زندگى قاتل آمريكايى با 
شناسنامه  يك زن ُمرده 

ركنا: زنى بعد از به قتل رســاندن شــوهرش از ترس 
لو رفتن زن ديگرى را كشــت و با كارت شناســايى او 

زندگى مى كرد. 
پليس آمريكا زنى را دســتگير كرده است كه بعد از به 
قتل رساندن شوهرش، پامال هاچينسون 59 ساله را هم 
كه شبيه خودش بود كشــته بود تا با استفاده از كارت 
شناسايى او لو نرود. لوئيس ريس 56 ساله كه مدت ها 
تحت تعقيب پليس بود در مكانى تفريحى در تگزاس 
دستگير شد. جسد شوهر او ديويد ريس در خانه شان در 
مينه سوتا و جسد پامال هاچينسون با فاصله دو هفته در 
فلوريدا پيدا شده بود. لوئيس معتاد به قمار كردن بود و 
قبل از كشتن شوهرش از محل كار يازده هزار دالر به 

سرقت برده بود.

اعدام براى قاتل ويالى بومهن 
 ركنا: عامل جنايت خانه وياليى در بومهن با رأى دادگاه به قصاص محكوم 
شد. اين مرد مكانيك بهمن سال 93 يكى از دوستانش را در خانه وياليى به 
قتل رسانده بود. براساس تحقيقات اوليه مشخص شد مقتول با ضربه عميق 
چاقو و در يك غافلگيرى به قتل رسيده است. پس از دستگيرى، متهم در 
اظهارات خود مدعى شد: من و مقتول با هم دوست بوديم. روز حادثه بر سر 
موضوعى با هم اختالف پيدا كرديم و او را كشتم.در ادامه تحقيقات مشخص 
شد متهم چند سال قبل نيز به اتهام قتل دستگير شده اما موفق به جلب 
رضايت خانواده مقتول شده بود. باالخره با تكميل پرونده، هفته گذشته وى 
در شعبه دهم دادگاه كيفرى يك استان تهران مورد محاكمه قرار گرفت و 
از آنجا كه پدر و مادر مقتول براى قاتل درخواست قصاص كردند سرانجام 

صبح ديروز قضات وارد شور شده ومتهم را به قصاص محكوم كردند.

آبدزدك زاوه دستگير شد
خط قرمز: سرهنگ مجتبى حسنى رئيس پليس زاوه گفت: در پى گزارش 
سرقت هاى سريالى تاسيسات آب شرب روستايى در محدوده بخش مركزى 

شهرستان زاوه،مأموران انتظامى پاسگاه كاريزك وارد عمل شدند. 
سرهنگ مجتبى حسنى افزود: پليس با تحقيقات علمى پرونده عامل اين 
سرقت ها كه فردى سابقه دار بود و به تازگى از زندان آزاد شده را دستگير 
و در بازرسى از مخفيگاهش تعداد زيادى،  شير آالت،آهن آالت و مقادير 
زيادى لوازم سرقتى از مرغدارى ها كشف كرد. اين متهم تا كنون به 4فقره 
سرقت از ايستگاه هاى آب شرب روستايى و يك فقره سرقت از مرغدارى 

اعتراف كرده و تحقيقات ادامه دارد.

پايان مراسم عروسى با قتل يك زن در شادگان
 ركنا: بخشدار خنافره شهرستان شادگان خبر جان باختن و مصدوم شدن 
2 زن بر اثر تيراندازى در مراسم عروسى در روستاى حدبه را تاييد كرد.  كاظم 
شاوردى، بخشــدار خنافره شهرستان شادگان در تشــريح جزئيات حادثه 
تيراندازى در مراسم عروسى كه در روستاى حدبه رخ داد، گفت: شامگاه در يك 
مراسم عروسى، يك خودروى پرايد در اين روستا هدف گلوله اسلحه كالش 
افراد ناشناس قرار گرفت.وى بيان داشت: شليك گلوله به خودروى پرايد به 2 
زن كه روى صندلى عقب نشسته بودند اصابت كرد.شاوردى افزود: متاسفانه 
يك گلوله به قلب يك زن اصابت كرد و جان باخت و 2 گلوله به زن ديگر اصابت 
كرده و سبب مجروح شدن وى شد. بخشدار خنافره با بيان اينكه اين تيراندازى 
عمدى بوده افزود: ســرنخ هايى از اين حادثه به دســت آمده و شناسايى و 

دستگيرى عامالن اين تيراندازى در دستور كار قرار دارد.

ترياك با طعم كنستانتره سيب! 
خط قرمز: مأمــوران گمرك موفق 
به كشــف مواد مخدر از يك محموله 
كنسانتره ســيب شــدند. مأموران 
گمرك بازرگان با رصد يك كاميون 
پس از بازرسى و با استفاده از دستگاه 
ايكس رى موفق به كشف 540 گرم 
مواد مخدر از نــوع ترياك در بار اين 

كاميون شدند كه بســيار ماهرانه در بار اين كاميون جاسازى شده بود.
اين مقدار مواد مخدر به طرز ماهرانه اى در ال به الى بار جاسازى شده 
بود كه مأموران گمرك با هوشيارى و به كمك دستگاه ايكس رى موفق 
به كشف و ضبط اين مقدار مواد مخدر شوند. مأموران گمرك در سال 
96 موفق به كشــف 153 تن انواع مواد مخدر و پيش سازهاى سنتى و 
صنعتى مواد مخدر شدند. رقمى كه در مقايسه با سال 95 حدود 600 

درصد رشد را نشان مى دهد.

خط بين الملل 

 مأمــوران گمرك موفق 
به كشــف مواد مخدر از يك محموله 
كنسانتره ســيب شــدند. مأموران 
گمرك بازرگان با رصد يك كاميون 
پس از بازرسى و با استفاده از دستگاه 
 گرم 
مواد مخدر از نــوع ترياك در بار اين 

خط قرمز- ليال طاهرى: سرپرست پليس آگاهى تهران 
بزرگ خبر از اعتراف صريح مظنون اصلى جنايت بهشــت 
زهرا   داد كه طى آن پسربچه اى سه ساله به قتل رسيده بود. 
ساعت 3 عصر28فروردين ماه امسال  گم شدن پسربچه اى 3 
ساله در بهشت زهرا به كالنترى 205 صحن مطهر اعالم شد. 
با حضور مأموران در محِل فقدان كودك سه ساله در قطعه 
220 بهشت زهرا، جست وجو جهت پيدا كردن اين كودك 
آغاز و ســرانجام جســد خون آلود وى در گوشه سرويس 
بهداشتى نزديك قطعه 220 كشف شد؛ بالفاصله موضوع 
به اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهــى تهران بزرگ اعالم و 
با تشــكيل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمد» پرونده 
جهت رســيدگى در اختيار اداره دهم پليس آگاهى تهران 

بزرگ قرار مى گيرد.
سرپرســت پليس آگاهى تهران بــزرگ در خصوص نحوه 
رســيدگى به اين پرونده افزود: كارآگاهان اداره دهم ويژه 
قتل پليس آگاهى تهران بزرگ در همان تحقيقات اوليه، به 
تحقيق از پدر، پدربزرگ و خاله پسربچه 3 ساله پرداختند. 
پدربزرگ قربانِى 3 ساله پرونده در اظهاراتش به كارآگاهان 
گفت: دانيال نوه دخترى من بود و پسر يكى از دخترانم است 
كه او را براى فاتحه خواندن بر سر مزار همسرم (مادربزرگ 
دانيال) به همراه خاله اش به بهشــت زهرا بردم؛ ســر مزار 
بوديم كه خاله دانيال دست او را گرفت و با هم به سرويس 
بهداشــتى رفتند اما پس از دقايقى متوجه شدم كه دانيال 

گم شده است. 
پدر دانيال نيز در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: خانه بودم 
كه خواهر همسرم به منزل زنگ زد؛ همسرم جوابش را نداد و 
در ادامه به من زنگ زد؛ خواهر همسرم به من گفت كه پسرم 
(دانيال) با او و پدربزرگش به بهشت زهرا رفته اما گم شده؛ 
سريعاً به همراه يكى از دوستانم به بهشت زهرا آمديم؛ مدتى 
به دنبال پسرم گشــتيم تا اينكه به ما اطالع دادند دانيال 
پيدا شده؛ زمانى كه به قطعه 220 رفتم تا بچه ام را تحويل 
بگيرم متوجه شدم كه پسرم را كشته اند!... خواهر همسرم 

(خاله دانيال) با بچه دار بودن ما مشــكل داشت و هر وقت 
مى خواستيم به خانه آن ها برويم عنوان مى كرد كه دانيال 

را نبايد بياوريد.
سرهنگ حميدرضا ياراحمدى با اشاره به دستگيرى خاله 
دانيال در همان مراحل اوليه تحقيقات عنوان داشت: با توجه 
به شواهد و داليل به دست آمده مبنى بر اينكه خاله كودك 
3 ساله به نام مريم (35 ســاله) آخرين شخصى بوده كه با 
مقتول مشاهده شده و از ســوى ديگر با توجه به اظهارات 
متناقض اين شــخص و همچنين شــكايت پدر مقتول از 
ايشــان، كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى تهران بزرگ 
تحقيقات از اين خانم جوان را در دستور كار خود قرار داده و 
ضمن هماهنگى با رئيس دادگاه بخش آفتاب، «مريم. ب» 
براى ادامه تحقيقات تكميلى در همان تاريخ وقوع جنايت 
(1397/01/28) دستگير و به اداره دهم پليس آگاهى تهران 

بزرگ منتقل شد. 
خاله دانيال (مظنون پرونده) در اظهارات اوليه عنوان كرده 
بود: حوالى ساعت 12 پس از اينكه پدرم به منزل خواهرم 
در خيابان قزوين مراجعه كرد و فرزند خواهرم به نام دانيال 
را آورد، سه نفرى به سمت بهشــت زهرا سر مزار مادرم در 
قطعه 220 رفتيم. حوالى ساعت دو بعدازظهر به محل مزار 
مادرم رسيديم. من قصد رفتن به سرويس كناِر قطعه 220 
را داشــتم؛ دانيال را با خودم به سمت سرويس بردم اما در 
بين راه دانيال پشيمان شد و برگشت؛ به خيال اينكه دانيال 
نزد پدربزرگش برگشته، خودم به سرويس رفتم اما زمانى 
كه نزد پدرم رفتم و از او جوياى دانيال شدم، متوجه شدم كه 

او در خصوص دانيال اظهار بى اطالعى مى كند. 
سرپرست پليس آگاهى تهران بزرگ با اعالم خبر اعتراف 
مظنون پرونده به ارتكاب جنايت گفت: ســرانجام متهم 
در ساعت 11اولين روز ارديبهشت لب به اعتراف گشود و 
به ارتكاب جنايت و قتل خواهرزاده سه ساله اش اعتراف 
كرد؛ متهم پرونده در اعترافاتش به كارآگاهان گفت: «... با 
چاقويى كه آن را از قبل تهيه و داخل كاپشن پنهان كرده 
بودم، ناگهان به ذهنم رسيد تا اين كار (جنايت) را انجام 
دهم... زندگى برايم يكنواخت و شــكنجه آور شده بود و 
خسته شده بودم...؛ با خواهر و شــوهرخواهرم اختالف 
هميشگى داشــتم اما اين اختالفات هميشگى بود و رفع 
مى شد؛.... داخل سرويس بهداشتى با چاقو حدود 4 ضربه 
محكم به گردن [دانيال] زدم تا اينكه بچه غرق در خون 
شد.... بعد از اينكه ســوار تاكسى شدم تا به خانه برگردم 
چاقــو را در خيابــان انداختم...». ســرهنگ حميدرضا 
ياراحمدى، سرپرست پليس آگاهى تهران بزرگ، گفت: 
با توجه به اعتراف صريح متهم به ارتكاب جنايت و صدور 
قرار بازداشت موقت از سوى مقام محترم قضايى، متهم 
براى انجام تحقيقات تكميلى و تكميل پرونده در اختيار 
اداره دهم ويژه قتــل پليس آگاهى تهــران بزرگ قرار 

گرفته است.

اعتراف وحشتناك خاله بى رحم به قتل خواهرزاده 3ساله

خط قرمز: مدير روابط عمومى بيمارســتان ســينا در تبريز از 
سوختگى يك خانم 37 ساله به دليل اسيد پاشى توسط همسرش 
خبر داد. نجفى زاده، مدير روابط عمومى بيمارستان سينا در تبريز 
درباره جزييات اين حادثه گفت: مسئوالن بيمارستان سينا تبريز 
با زن جوانى روبرو شدند كه صورت، بخشى از دست ها و پاهايش 
دچار سوختگى شديد شــده بود. وى ادامه داد: اين خانم كه 37 
سال سن دارد با همسرش دچار اختالفات خانوادگى بوده و قصد 
داشته از او جدا شود، همســرش حوالى عصر به منزل او مراجعه 
كرده و پس از حضور خانم در جلوى درب منزل محتويات ظرف 

حاوى اسيد را روى همسرش تخليه مى كند.
مدير روابط عمومى بيمارستان ســينا در تبريز گفت: بخشى از 
صورت، دست ها و پاهاى اين خانم دچار سوختگى شده است و با 
توجه به اينكه موضوع به پليس اطالع داده شده، با تشكيل پرونده 
دستگيرى اين فرد در دستور كار قرار گرفته است. وى ادامه داد: 

اين خانم دچار سوختگى 15 درصد شده و حال عمومى اش در 
حال حاضر خوب است و مراحل درمان همچنان ادامه دارد. 

دراين راســتا،معاون سياسى و امنيتى اســتاندار آذربايجان 
شــرقى گفت: اختالفات درون خانوادگى علــت بروز حادثه   
اسيدپاشــى در تبريز است. رحيم شــهرتى فر روز يكشنبه با 
بيان اينكه طرف هاى دخيل در اين حادثــه ناگوار از مجارى 
قانونى پيگير مشكل خانوادگى شان بوده اند، افزود: اين گونه 
حركات و رفتارهاى ناشايســت محكوم و از نظر افكار عمومى 

انزجارآور است.
وى اظهار كرد: اين حادثه در يكى از محالت حوزه كالنترى 17 
تبريز روى داد و زن حادثه ديده به بيمارستان سينا انتقال يافته 
است.معاون سياسى و امنيتى استاندار آذربايجان شرقى يادآورى 
كرد: خوشبختانه سوختگى فرد حادثه ديده خيلى حاد نيست و 

اقدام هاى درمانى الزم روى وى در حال انجام است.

سرانجام مرگبار اسيدپاشى به مرد جوان در خواب 
  مرد جوانى كه هنگام استراحت مورد اسيدپاشى قرار گرفته بود بعد 
از حدود دو ماه جان باخت.چهارم دى سال گذشته بود كه مرد سى و 
پنج ساله اى در حاليكه در منزلش در بابل در حال استراحت و خواب 
بود، مورد اسيدپاشى قرار گرفت. اين مرد براى درمان به بيمارستان 
ســارى منتقل شــد اما 14 دى ماه براى ادامه درمان و معالجه به 
بيمارستان سوانح سوختگى در تهران انتقال يافت تا اينكه حدود 
دو ماه بعد جان باخت.پس از مرگ اين مرد، مأموران كالنترى 145 
ونك، بازپرس امور جنايى تهران را در جريان قرار دادند كه جســد 
متوفى براى بررسى بيشتر به پزشكى قانونى منتقل شد. سرانجام 
پس از انجام آزمايشــات الزم، با توجه به وقوع حادثه در شهر بابل 
پرونده با صدور قرار عدم صالحيت براى رسيدگى با دستور محسن 
مديرروستا؛ بازپرس امور جنايى تهران به دادسراى مربوط به شهر 

بابل منتقل شد و تحقيقات درباره اين پرونده ادامه دارد.

اسيدپاشى خانوادگى!
اختالف زن و شهر تبريزى به جاى باريك كشيد
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آتش رقابت در طبقه دوم  
نفت تهران دومين سقوط كننده

 فوتبال  ورزش    هفته بيســت و نهم ليگ برتر با 
سقوط نفت تهران و راحت شدن خيال فانوس بدستانى 
چون سپاهان ، استقالل خوزستان و سپيدرودرشت به 
پايان رسيد. اين در حالى بود سپاهان مقابل استقالل 
خوزستان متحمل شكســت نزديك 3 بر 2 شد و اگر 
پيروزى 3 بر صفر پارس جنوبى مقابل نفت تهران نبود  

بايد آمده سقوط مى شد.
بدين ترتيب هفته پايانى بدون هيــچ التهابى در قعر 
جدول پيگيرى مى شود و فقط مى ماند روشن شدن 
تكليف نايب قهرمان و كسب سهمه آسيا.  سهميه اى 
كه استقالل، ســايپا و ذوب آهن هنوز براى آن رقابت 
شديد دارند. استقالل مقابل پيكان در تهران  به پيروزى 
ارزشمند 3 بر 2 رسيد. تيم شفر در هواى بارانى آزادى 
آن تيم هفته هاى قبل نبود و با اخراج شــجاعيان در 

نيمه دوم و ده نفره شدن حسابى به زحمت افتاد اما با 
گل دقيقه 90 اميد ابراهيمى  توانست از پيكان سبقت 
بگيرند . اگرچه پيروزى ذوب آهن مقابل پرسپوليس در 
اصفهان كار اين تيم را براى رسيدن به نايب قهرمانى 
سخت كرد اما اســتقالل با قهرمانى احتمالى در جام 
حذفى نگرانى كمترى براى كسب سهميه دارد .ديروز 

ســربازان ژنرال با نتيجه دو بر يك در خانه به پيروزى 
رسيدند تا هم طلسم ناكامى قلعه نويى مقابل سرخ ها 

بشكند و هم مدعى اصلى كسب سهميه باشند.
نكته جالب اين بود كه على عليپور با گلى كه در بازى 
امروز زد تعداد گل هايش در اين فصل به 19 رسيد و از 
ركورد مهدى طارمى در ليگ پانزدهم با 18 گل عبور 

كرد. او را مى توان آقاى گل قطعى ليگ دانست.
ديروز سايپا هم مقابل گسترش فوالد به نتيجه تساوى 

صفر بر صفر رسيد تا رقابتش براى كسب سهميه داغ 
بماند.

*پديده فاتح آخرين دربى
اما در مشــهد دربى پايانى پديده و مشكى پوشان را 
مردان مهاجرى به نفع خود به پايان رســاندند. در 
اين ديدار كه در اســتاديوم امام رضا(ع) و بصورت 
رايگان برگزار شــد كار در همان نيمه اول با نتيجه 
دو بر يك تمام شــد. براى پديده ، عباســيان 32 و 
قاضى(پنالتى 40) گل زدند و تك گل تيم ســقوط 
كرده مشكى پوشان را يونس شاكرى 37 زد. مشكى 
پوشــان هفته ها قبل ســقوطش قطعى شده بود و 
پديده با نتايج ديروز خيالش از ماندن راحت شد و از 
امروز بايد دنبال مشــترى دست به نقد براى فروش 

امتيازش باشد.

بازگشت مك درموت به تيم ملى فوتبال
ورزش: ميك مك درموت، مربى پيشين تيم   ملى كه از ابتداى اين فصل  به 
استقالل پيوسته بود اما پس از مدتى از جمع  آبى پوشان جدا شد، دوباره با نظر 

كارلوس كى روش به جمع كادر فنى تيم   ملى فوتبال ايران بازگشت.
اين تصميم كى روش به خاطر مصدوميتى است كه مهدى طارمى و مرتضى 
پورعلى گنجــى دارند و اين مربى وظيفــه دارد با ايــن دو بازيكن تمرينات 
اختصاصى داشته باشد و هنوز مشخص نيست كه مك درموت در جام جهانى 

تيم ملى ايران را همراهى كند. 

براى حل مشكل پرسپوليس
گرشاسبى راهى سوئيس شد

ورزش:مسئوالن باشگاه پرسپوليس در تالش هستند تا پنجره نقل و انتقاالت 
اين باشگاه را كه به دليل شكايت باشگاه ريزه اسپور بسته شده بود باز كنند و   

اقدامات فراوانى هم انجام شده است.
در همين راستا ديروز حميدرضا گرشاسبى سرپرست باشگاه پرسپوليس راهى 
سوئيس شــد تا مذاكرات آخر و نهايى را براى باز شدن پنجره نقل و انتقاالت 
تابستانى اين باشگاه انجام دهد.قرار است وكالى بين المللى پرسپوليس هم 
در اين مذاكرات گرشاسبى را همراهى كنند تا آخرين تير باشگاه پرسپوليس 

براى باز شدن پنجره نقل و انتقاالت از چله اين باشگاه رها شود. 

براى جلوگيرى از محروميت سرخ ها
شكايت كاظميان از AFC پس گرفته 

شد
فارس: چنــدى پيش در خبرها آمــده بود كه وكيل جــواد كاظميان بابت 
مطالبات اين بازيكن از پرسپوليس شكايتى عليه اين باشگاه به AFC  فرستاده 
بود و اين احتمال وجود داشت كه پرســپوليس به دليل اين شكايت از ليگ 

قهرمانان آسيا كنار گذاشته شود.
كاظميان اما همان زمان اعالم كرد كه هيچ گاه از پرسپوليس شكايت نخواهد 
كرد و اين خبر شيطنت رســانه اى بود و وكيل او بدون هماهنگى اش اين كار 
را انجام داده بود. با اين همه اين بازيكن اسبق پرسپوليس براى اينكه تعصب 
خود را به تيم سابقش نشان دهد نامه وكيل خود را از AFC پس گرفت تا از 

بابت او خطرى پرسپوليس را تهديد نكند.

خارجى هاى پرسپوليس به جاى دالر، 
يورو مى گيرند

ورزش: با توجه به نوســانات بازار ارز و با تغيير رويكرد قراردادهاى خارجى 
باشگاه پرســپوليس ارز مورد توافق براى عقد قرارداد با خارجى هاى تيمش 

را تغيير داد.
در راستاى سياست هاى كلى نظام در زمينه مسائل ارزى،  باشگاه پرسپوليس 
قرارداد بازيكنان و مربيان خارجى خود را از دالر تغيير داده و قراردادهاى آن ها 
با يورو محاسبه خواهد شد. بر اين اساس بازيكنان و مربيان خارجى پرسپوليس 

قراردادهاى خود را با يورو ثبت خواهند كرد.

3 امتياز از راه آهن كسر شد!
ورزش: باشگاه راه  آهن به دليل عدم پرداخت مطالبات ننزيچ،  بازيكن سابق 
خود به كسر 3 امتياز محكوم شد.حكم كسر ســه امتياز از باشگاه راه آهن به 
فدراسيون فوتبال ارسال شده و كميته تعيين وضعيت اين حكم را به سازمان 

ليگ ارسال كرده است.
تيم فوتبال راه آهن در مسابقات ليگ دسته اول امسال تنها 10 امتياز كسب 

كرده و به ليگ دسته دوم سقوط كرده است. 

جشن قهرمانى پرسپوليس
 بدون «بچه»ها

ورزش:كميته مسابقات ســازمان ليگ، مانع از برگزارى جشن قهرمانى 
پرســپوليس همراه با فرزندان آن ها خواهد شــد. ســعيد فتاحى درباره 
برنامه هاى ويژه سازمان ليگ براى جشــن قهرمانى سرخپوشان پايتخت 
اظهار داشت: مى خواهيم هواداران اين تيم از ديدن جشن قهرمانى لذت 
ببرند. فكر مى كنم هر كس به ورزشگاه بيايد بخواهد كه نظم حاكم روى 
ســكوى قهرمانى را ببيند. به همين خاطر ديگر اجــازه نمى دهيم هيچ 
بازيكنى همراه با فرزندانش روى ســكوى قهرمانى برود. پس از آنكه جام 
به كاپيتان پرسپوليس اهدا شد آن ها مى توانند فرزندان خود را به داخل 
زمين چمن بياورند تا عكس يادگارى بگيرند. پارســال هم از دستمان در 
رفت كه بازيكنان پرســپوليس، كودكان خود را روى سكو بردند و به باال 

پرتاب كردند و آن ها را داخل جام قرار دادند!

دروازه بان تيم ملى در راه جام 
باشگاه هاى اروپا 

ورزش:  گلر اول فوتبال ساحلى دنيا يك افتخار ديگر به كلكسيون افتخارات 
خود اضافه كرد. پيمان حسينى اين بار با تيم روسى توانست به عنوان بهترين 

گلر رقابت هاى اوراسيا انتخاب شود.
وى در مورد مقصد بعدى اش گفت: قوانين جذب بازيكن در فوتبال ساحلى با 
فوتبال تفاوت بسيارى دارد. در فوتبال ساحلى هر تيمى مى تواند در كاپ هاى 
مختلف با هر بازيكنى كه بخواهد قرارداد ببنــدد. به طور مثال من عضو تيم 
شهريار سارى هستم اما با هماهنگى باشگاه به همراه محمد احمدزاده در اين 
مسابقات بين المللى با تيم لوكوموتيو به ميدان رفتيم. در ماه هاى پيش رو نيز 
با مذاكراتى كه داشتم به احتمال قوى در يك كاپ در برزيل حضور پيدا مى كنم 

و البته در جام باشگاه هاى اروپا نيز به ميدان مى روم.  

ضد حمله

AFC بازتاب ركورد آسيايى بيرانوند در سايت
ورزش:دروازه بان ملى پوش پرسپوليس ركوردى ويژه در ليگ قهرمانان به جا 
گذاشته كه در سايت AFC هم از آن ياد شده است. پس از پايان مرحله گروهى، 
سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا برخى اعداد و ارقام را كه در پايان بازى هاى هفته 
ششم به ثبت رســيد، مرور كرد. يكى از اين عددها، مربوط به ركورد دروازه بان 
پرسپوليس در گل نخوردن است. عليرضا بيرانوند كه در 6 بازى مرحله گروهى 
5 كلين شيت داشته و فقط در يك بازى دروازه خود را باز شده ديده، حاال با پايان 
بازى هاى گروهى ركورد فوق العاده 384 دقيقه گل نخوردن را به نام خود كرده 

كه در آسيا بى رقيب است.
 آخرين گلى كه بيرانوند در آســيا خورده دقيقه 66 ديدار هفته دوم رقابت ها در 
مقابل السد قطر بود. در واقع هر سه گلى كه پرسپوليس دريافت كرد، در فاصله 
30 دقيقه در همان بازى به ثمر رســيد و تيم برانكو ديگر گلى در اين تورنمنت 

دريافت نكرد.

كفاشيان: نگران انصراف تيم ها از ليگ 
برترفوتسال نيستيم

ورزش:سرپرست كميته فوتسال گفت: درصدد هستيم تا مشكالت باشگاه هاى فوتسال را 
حل كنيم ولى اگر تيمى هم از حضور در ليگ برتر انصــراف داد، جاى نگرانى وجود ندارد. 
على كفاشيان به بحث كناركشــيدن تيم هاى ليگ برترى پرداخت و با بيان اينكه كميته 
فوتسال در تالش براى پيدا كردن راهكارى براى اين مشكل است، از رايزنى با يك اسپانسر 
و تزريق پول آن به باشگاه ها خبر داد. وى همچنين با تاكيد بر اينكه ليگ برتر از تاريخ 15 
تيرماه آغاز مى شود، كاهش تعداد تيم هاى ليگ برترى را رد كرد.  كفاشيان در مورد فرصت 
كم باقيمانده تا شروع ليگ و نا مشخص بودن وضعيت برخى تيم ها نيز  تصريح كرد:  جاى 
نگرانى نيست. ليگ هم شروع مى شود و ما اسپانسر مى گيريم. اگر ارگان هاى باالتر هم به 
باشگاهى اجازه شركت در ليگ برتر ندهند، جايگزين هاى ديگرى هستند كه عالقه دارند 
در فوتسال فعاليت كنند. براى همين در صورت انحالل و انصراف تيم ها هم مشكلى پيش 

نمى آيد. ما در مرحله اول در صدد حل مشكالت باشگاه ها هستيم. 10
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ورزشـــى

ورزش: مجتبى جبارى درباره حكم كميته تعيين 
وضعيت فدراسيون فوتبال كه باشگاه استقالل را به 
پرداخت 640 ميليون به او محكوم كرده، گفت: من 
هم روز گذشته متوجه اين حكم شدم اما از جزئيات 

آن خبر ندارم. 
وى در پاســخ به اين پرســش كه آيا از اين حكم 
رضايت دارد يا خير تصريح كرد: اتفاقاتى در سال 
گذشــته رخ داد كه رضايت من را در پى نداشت. 
هدف من گرفتن غرامت يا خســارت از باشــگاه 
اســتقالل نبود. تنها چيزى كه در اين پرونده من 
را راضى كرد رســيدگى كميتــه تعيين وضعيت 
بود كه به انــدازه كافى زمان صــرف اين پرونده 
و مدارك كافــى را جمع آورى كــرد. جبارى كه 
با برنامه راديو ورزش صحبت مــى كرد در مورد 
اينكه چطور مى خواهد جريمه خود را از باشــگاه 
استقالل بگيرد گفت: كميته تعيين وضعيت اين 
قول را به من داده كه ظرف مدت يك ماه باشگاه 
استقالل بايد اين پول را پرداخت كند در غير اين 
صورت از فصل نقل و انتقاالت محروم خواهد شد. 
اين اطمينان را به من داده اند كه اين پول وصول 

خواهد شد و اميدوارم اين اتفاق هم بيفتد.

وى در پاسخ به سوال مجرى برنامه مبنى بر اينكه آيا 
مديران استقالل شما را روبه روى هواداران قرار دادند 
گفت: استقالل هميشه از سوى مديريت ضرر كرده 
است. خيلى دوست داشتم امسال در تيم محبوبم 
باشــم و اين پول را بابت زحمتى كه براى استقالل 

كشيده ام بگيرم نه اينكه بازى نكنم و پول را از 
استقالل بگيرم. اگر اين كار را انجام دادم و از 
استقالل شــكايت كردم، به خاطر بحث مالى 
نبوده است. متأسفانه اين مديران ارزشى براى 
بازيكنان فوتبال و كسانى كه براى تيم زحمت 
مى كشند قائل نيستند. فقط دليل شكايت من 

بحث احترام بود و بحــث مالى برايم 
مهم نبود. اينكه عنــوان نكردند به 
چه علت من را از اســتقالل كنار 
گذاشــتند، برايم ســخت است، 
در صورتى كه خــود اين مديران 

قرارداد را تنظيم كردند و حاال 
متوجه اين اشــتباه بزرگ 
شدند. متأســفانه استقالل 

هميشــه به خاطر نبود 
مدير خوب ضــرر كرده 

اســت، كاش اين پول از حســاب مديرعامل كسر 
مى شد نه از حساب استقالل.

بازيكن سابق استقالل در خصوص اينكه در آينده 
چه برنامه اى دارى، آيا به دنبال اين هســتى كه از 
فوتبال خداحافظى كنى يا خير، گفت: من تمريناتم 
را شــروع كردم كه شايد امســال بتوانم 
بازى كنم. خيلى دوست داشتم براى 
اســتقالل بازى كنم و از تيم محبوبم 
خداحافظى كنم، ولى متأســفانه اين 
آقايان به دنبال اين بودند كه من طور 
ديگرى از فوتبال خداحافظى كنم. 
تمريناتم را با قدرت انجام 
مى دهم تــا يكى، دو 
فصل ديگــر بازى 
كنم و آن طور 
دوســت  كه 
دارم و دلــم 
هــد  ا مى خو
فوتبــال  از 
خداحافظــى 

كنم.

شماره 8 جلوى نقل و انتقاالت استقالل را مى گيرد؟
تهديد اجبارى جبارى

افشاريان: شكايت مى كنم
ماجراى كيف هاى پر پول از زبان داور پى آف 

تسنيم:خداداد افشاريان، داور بازنشسته كشورمان كه اخيراً از سوى بهروز رهبرى فرد 
متهم شده به اينكه قرار بوده است در بازى اســتيل آذين مقابل سپاهان نوين در ليگ 
دسته اول به سود اين تيم سوت بزند، گفت: آقاى رهبرى فرد به من اشاره نكرده و كنايه 
زده است. نمى شود همين طور صحبتى انجام دهيد و بقيه مسائل را ابتر بگذاريد. بايد 

اتفاقى كه افتاده را واضح و شفاف بگوييد . شتر سوارى كه دوال دوال نمى شود!
وى در واكنش به اين مسئله كه آيا واقعاً چنين اتفاقى رخ داده است، اظهار داشت: خير، او 
(رهبرى فرد) مدعى شده است. من كه نمى گويم. من در مورد طرح اين مسئله هم حرفى 
ندارم. يكى بيايد بگويد كــه حتى جرأت كرده در اين خصوص بــا من صحبت كند! حاال 
بحث هاى ديگرى كه مى گويند دالر گرفته يا... مبحث ديگرى اســت. در 20 سالى كه من 

داورى كردم، آن بازى اولين بازى پلى آف نبود كه من قضاوت مى كردم. 
داور بازنشسته كشــورمان كه با برنامه ورزش ايران راديو ايران صحبت مى كرد، افزود: 
كارى به صحبت هــاى رهبرى فرد ندارم كه بحث آن جداســت، اما آيا كســى جرئت 
دارد اصًال در اين خصــوص با من صحبت كند كه بخواهد قــرارداد ببندد؟ با من 100 
ميليون قرارداد ببندند كه افشــاريان، بازى را براى ما در بيــاور؟ و بعد از بازى بگويند 
چون پنالتى نگرفتى پول را پس بده؟! من يك لُر و مرد هســتم. اگر هم خدايى نكرده 
من با دوستان به توافقى مى رســيدم كه اتفاقى رخ بدهد، حتماً كار را انجام مى دادم، 
چون مرد هستم! او ادعا كرده كه بايد بيايد آن را ثابت كند. من هم اين هفته به تهران 
مى آيم و در دادگاه صالحه شكايت خواهم كرد. عليه كانال هايى كه اسم من را زده اند، 

شخصاً شكايت خواهم كرد. 
وى در واكنش به اين مسئله كه ابراهيم اســدى نيز در اين خصوص گفته در باشگاه اين 
صحبت بوده كه از سوى عواملى كيف هاى پر از پول مى آوردند و به داوران و بازيكنان حريف 
مى دادند، گفت: از اين اتفاقات بارها افتاده و ما هم ديده ايم. اين فرد مثًال مى رود با آن تيم 
مى بندد و اگر افشاريان به نفعش اشــتباه كرد مى گويد بفرماييد، پول را به افشاريان دادم 

و سوت زد! 

هفته سى و سوم ليگ دسته يك
حساسيت در قائمشهر

 اضطراب در كرج
حميد رضا خداشناس: هفته سى و ســوم ليگ دسته يك فوتبال 
ايران ســاعت 17 امروز با انجام 9 ديدار و به صورت همزمان برگزار 
خواهد شد و اين در حالى است كه در پايان مسابقات اين هفته ممكن 
است تكليف تيم هاى صعود كننده به ليگ برتر و همچنين ديگر تيم 

سقوط كننده به دسته پايين تر مشخص شود. 
از ميان تيم هاى مدعى صعود تقريبا كار نفت مسجد سليمان تمام شده 
است و آن ها براى قطعى كردن صعودشان فقط به يك امتياز نياز دارند 
و براى كسب اين مهم عصر امروز و در تهران بايد به ميهمانى بادران 
بروند؛ بادرانى كه تا دو هفته پيش خود از مدعيــان بود ولى با نتايج 
ضعيفى كه بدست آورد از جمع مدعيان جدا شد و شايد بى انگيزگى 

آن ها در ديدار امروز به سود شاگردان محمود فكرى تمام شود.
اما از اين بازى كه بگذريم ســه تيم ديگر يعنى خونــه به خونه، فجر 
سپاسى و نساجى، كه به ترتيب با 60، 58 و 58 امتياز در رده هاى دوم 
تا چهارم قرار گرفته اند شانس هاى ديگر صعود به ليگ برتر هستند كه 
در ميان اين تيم ها  شانس خونه به خونه از دو تيم ديگر خيلى بيش تر 
است. بى شك مهم ترين بازى امروز در قائمشهر و بين دو تيم مدعى 
نساجى و فجر سپاسى برگزار مى شود؛ ديدارى كه بيشتر از خود اين 
تيم ها براى خونه به خونه بابل اهميــت دارد، چراكه اگر اين بازى با 
نتيجه تساوى به پايان برسد و از ســوى ديگر خونه به خونه در البرز 
بتواند اكسين را مغلوب كند، آن وقت اين شاگردان اسكوچيچ هستند 
كه به جمع ليگ برترى ها اضافه مى شــوند، ولــى اگه برعكس اين 
موضوع اتفاق بيفتد و ديدار قائمشهر برنده داشته باشد و اكسين بتواند 
از خونه به خونه امتياز بگيرد، اين سه تيم مدعى بايد منتظر هفته پايانى 
ليگ يك باشند تا تكليف دومين تيم خوشبخت را مشخص كنند. اما در 
آن سوى جدول دو تيم راه آهن و صباى قم تكليف سقوط شان از قبل 
مشخص شده بود اما از آن جايى كه در ليگ دسته يك سه تيم سقوط 
مى كنند، تيم هاى ايران جوان، ماشين سازى تبريز و شهردارى تبريز 
همگى مستعد سقوط به ليگ دسته دو هستند و ممكن است پس از 
اتمام بازى هاى امروز تكليف سومين تيم سقوط كننده مشخص شود.

برنامه مسابقات: دوشنبه 3 ارديبهشت
شهردارى ماهشهر - ملوان بندرانزلى

آينده سازان برق جديد شيراز - گل گهر  سيرجان
اكسين البرز - خونه به خونه مازندران  

مس كرمان - آلومينيوم اراك
نساجى مازندران - فجر سپاسى شيراز

صباى قم - ماشين سازى تبريز
شهردارى تبريز - راه آهن تهران

مس رفسنجان - ايرانجوان بوشهر
بادران تهران - نفت مسجدسليمان  

باشــم و اين پول را بابت زحمتى كه براى استقالل 
كشيده ام بگيرم نه اينكه بازى نكنم و پول را از 
استقالل بگيرم. اگر اين كار را انجام دادم و از 
استقالل شــكايت كردم، به خاطر بحث مالى 
نبوده است. متأسفانه اين مديران ارزشى براى 
بازيكنان فوتبال و كسانى كه براى تيم زحمت 
مى كشند قائل نيستند. فقط دليل شكايت من 

بحث احترام بود و بحــث مالى برايم 
مهم نبود. اينكه عنــوان نكردند به 
چه علت من را از اســتقالل كنار 
گذاشــتند، برايم ســخت است، 
در صورتى كه خــود اين مديران 

قرارداد را تنظيم كردند و حاال 
متوجه اين اشــتباه بزرگ 
شدند. متأســفانه استقالل 

هميشــه به خاطر نبود 
مدير خوب ضــرر كرده 

فوتبال خداحافظى كنى يا خير، گفت: من تمريناتم 
را شــروع كردم كه شايد امســال بتوانم 
بازى كنم. خيلى دوست داشتم براى 
اســتقالل بازى كنم و از تيم محبوبم 
خداحافظى كنم، ولى متأســفانه اين 
آقايان به دنبال اين بودند كه من طور 
ديگرى از فوتبال خداحافظى كنم. 
تمريناتم را با قدرت انجام 
مى دهم تــا يكى، دو 
فصل ديگــر بازى 
كنم و آن طور 
دوســت  كه 
دارم و دلــم 

خداحافظــى 
كنم.



رئيس هيئت با نقدها و سواالت سرشاخ شد

محاسبات عجيب «رياضى»  براى نجات كشتى خراسان
 كشتى  سينا حسينى   رئيس هيئت 
كشتى خراسان رضوى در نخستين نشست 
خبرى اداره كل ورزش و جوانان در ســال 
جديد صبح روز يكشنبه در برابر خبرنگاران 
قرار گرفت تا براى نخستين بار حضور در يك 

نشست خبرى ورزشى را تجربه كند. 

*اعتبار از دست رفته
مسعود رياضى كه در نيمه دوم سال گذشته 
به واسطه حضورش در شوراى اسالمى شهر 
مشــهد و رفاقت با رئيس فدراسيون كشتى 
توانســت به عنوان رئيس هيئت از مجمع 
انتخابى راى اعتماد بگيرد برنامه هاى خود 
براى اداره كشتى خراسان را به اهالى رسانه 

ارائه كرد .
هرچند كه نقدهاى فراوانى به اين برنامه ريزى 
وارد بود اما رئيس هيئت كشتى بر اين باور 
بود كه با مدل مديريتى وى كشتى خراسان 
مى تواند به عناوين از دست رفته خود دوباره 

دست پيدا كند.
اما با نگاهى به گزارش عملكرد ارائه شــده 
توسط هيئت كشتى در دوره مديريتى رئيس 
جديد و آناليز كارشناسى اين نگرانى به وجود 
مى آيد كه ثمره حضور عضو شــوراى شهر 
مشــهد در هرم مديريتى كشــتى خراسان 
تكرار اتفاقات تلخ ادوار گذشته و اشتباهات 

مديريتى خواهد بود. 
*بى خيال ليگ برتر

در حالى كه بزرگترين آرزوى اهالى كشتى 
خراسان رسيدن كشتى خراسان به جايگاه 
از دست رفته خود در كشــتى ايران است و 
تمامى عالقمندان به اين رشته جذاب و مهيج 
به دنبال حضور پر قدرت نماينده خراســان 
رضوى در رقابت هاى ليگ برتر است آقاى 

رئيس بر اين باور است كه به جاى حضور در 
ليگ برتر در ليگ پائين تر فعاليت كند تا هم 
هزينه كمترى داشته باشــد هم حاشيه اى 
كمتر كه اين اتفاق نشــان مــى دهد نگاه 
حرفه اى   بر سيستم مديريتى حاكم نيست! 
حضور يك تيم در ليگ برتر مى تواند رخوت 
و بى تفاوتى را از جامعه كشــتى دور كند و 
باعث ايجاد انگيزه اى شود براى استعدادهاى 
كشتى در خطه خورشيد. حضور در ليگ هاى 
پايين اتفاق بدى نيست اما براى كشتى در 
حال رخوت خراســان حضور در سطح اول 

كشتى ايران از نان شب هم واجب تر است.
*انتقاد گريزى سياسى

 آقاى رئيس بر خالف ژست هاى روشنفكرانه 
به سيستم رسانه و نقدپذيرى هيچ اعتقادى 

ندارد و ترجيح مى دهد به جاى سعه صدر در 
برابر انتقادها تخريب منتقد را در دستور كار 

خود قرار دهد .
نمونه بارز اين اتفاق را مى توان در نشســت 
خبرى روز گذشته آقاى رئيس مشاهده كرد، 
وقتى خبرنگار قدس از مسعود رياضى سوال 
كرد ســاز و كار انتخاب روزنامــه متعلق به 
شهردارى براى واگذارى تبليغات محيطى 
سالن هاى كشــتى چه بوده اســت، وى با 
ادبياتى غير ورزشى تالش كرد صورت مسئله 

را پاك كند! 
در حالى كه بر اساس قوانين جارى در كشور 
و حوزه ورزش بايستى ساز و كار قانونى براى 
واگذارى امور تبليغاتى به شركت ها و رسانه ها 
سپرده شود اما گرايشات آقاى رئيس باعث 

شد وى به صورت سليقه اى ارگان مطبوعاتى 
شــهردارى را انتخاب كند تا مشخص شود 

تصميم گيرى ها زياد ورزشى نيست!
*خريد تشك

در اين نشســت رياضى بيان كرد: به محض 
حضور ما در هيئت كشتى خراسان رضوى، 
مشكالت فدراســيون آغاز شد، اما ما تالش 
كرديم، ارتباط را حفظ كنيم و پيگير كارت 
مربيان و كشتى گيران اعزامى تيم ملى بوديم، 
از نظر سخت افزارى از فدراسيون درخواست 
تشك استاندارد داشتيم كه فدراسيون نيمى 
از مبلغ خريد تشك را به عهده هيئت استان 
گذاشــت، با توجه به بضاعت پايين مالى از 
طريق ديگرى پيگيرى كرديم تا توانســتيم 

تشك استانداردى را تهيه كنيم.

قهرمانى حدادى در لس آنجلس  
ورزش: پرتابگر ديسك ايران در رقابت هاى لس آنجلس با پرتابى به 

طول 66.24 قهرمان شد.
 احســان حدادى، پرتابگر ديســك ايران  در ســومين رويداد 
خــود در فصل جديد در مســابقات النگ بيچ لــس آنجلس به 
ميدان رفت.  او در اين مســابقه با ثبت ركورد 66.24 به عنوان 

قهرمانى رسيد.  

تقدير تعجب برانگيز 
از يك فدراسيون ناكام

ايسنا: دبيركل كميته ملى المپيك و معاون ورزش قهرمانى وزارت 
ورزش در حالى از فدراســيون بدمينتون تقدير كردند كه با توجه به 
كارنامه قهرمانى اين فدراسيون، سوال هاى زيادى در اين باره مطرح 

شده است.
   بدمينتون از آن دسته رشته هاى راكتى است كه قدرت هاى جهان 
و المپيك آن آسيايى هســتند.  از اين رو اگر از اين رشته توقع مدال 
آورى وجود نداشته باشد اما اين انتظار هست كه  كم كم خودش را 
در آسيا باال بكشد و جايگاه خوبى هم در رنكينگ جهانى داشته باشد. 
اما اين روز ها در بدمينتون ايران نه خبرى از رنكينگ خوب جهانى 
است و نه ظهور پديده. نكته جالب  اينكه در چنين شرايطى دبيركل 
كميته ملى المپيك  و معاون ورزش قهرمانى وزارت ورزش و جوانان با 
ارسال نامه هايى، از فدراسيون بدمينتون و دستاوردهايى كه در سال 

96 داشته تشكر و قدردانى كردند.
 اما واقعا سوال اين است كه فدراسيون بدمينتون در سال 96 كدام 
دستاورد چشم گير را داشته كه باعث شــده شهنازى و داورزنى 
از اين فدراســيون تقدير كنند؟ اينكه بدمينتــون ايران با وجود 
سابقه اش   هنوز جزو 10 كشور برتر آسيا نيست جاى تقدير دارد 
يا اينكه هر سال دو بازيكن به كمپ توسعه آسيا آن هم به صورت 

رايگان مى فرستيم؟

خبر

جام حذفى انگليس - نيمه نهايى
 منچستريونايتد 2 - 1 تاتنهام

انگليس - ليگ برتر
 وست برومويچ  2 - 2 ليورپول
واتفورد 0 - 0 كريستال پاالس

اسپانيا - الليگا
 ايبار 0 - 1 ختافه

سلتاويگو 1 - 1 والنسيا
ايتاليا - سرى آ

 اسپال 0 -  3 آاس رم
 ساسولو 1 - 0 فيورنتينا
 آث ميالن 0 - 1 بنونتو
آلمان - بوندسليگا

 اليپزيش 2 - 5  هافن هايم
 فرانكفورت 0 -  3 هرتابرلين
 هامبورگ 1 -  0 فرايبورگ
 هانوفر 0 - 3 بايرن مونيخ

 اشتوتگارت 2 - 0 وردربرمن
 دورتموند 4  - 0 بايرلوركوزن

ميز نتايج

دوشنبه 3 ارديبهشت  ليگ پرتغال
 پورتو - ويتوريا

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 4 ارديبهشت  ليگ قهرمانان اروپا
 ليورپول - آاس رم

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

چهارشنبه 5 ارديبهشت  ليگ قهرمانان اروپا
 بايرن مونيخ - رئال مادريد

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

11

تيم ملى در تهران؛
 4 بسكتباليست در بلژيك!

ورزش: 4 بازيكن تيم ملى بسكتبال در اردوى پيش روى اين تيم غايب 
خواهند بود.  در حالى كه اسامى 22 بازيكن تيم ملى بسكتبال براى حضور در 

اردوى اين تيم اعالم شد؛ به نظر مى رسد 4 ملى پوش نمى توانند به دليل حضور 
در مسابقات بين دانشگاهى در تمرينات تيم ملى حاضر شوند. 

 بهرام قديمى، رئيس فدراسيون ورزش هاى بين دانشگاهى جهان كه خبر از اعزام 
كاروان ايران به رقابت هاى بين دانشگاهى در بلژيك در روزهاى آينده داده، اعالم 

كرده كه 4 بازيكن تيم ملى بسكتبال در تركيب تيم دانشگاهى ايران حضور دارند.
در حالى كه تيم هاى فوتسال، بســكتبال زنان و مردان به اين رقابت ها اعزام 

مى شوند، در تركيب نماينده بسكتبال ايران نفراتى از جمله صمد نيكخواه 
بهرامى، آرمان زنگنه، روزبه ارغوان و نويد نيكتاش حضور دارند. اين 

4 بازيكن توسط مهران شاهين طبع به اردوى تيم ملى كه از 
4 ارديبهشت قرار است در تهران آغاز شود، دعوت 

شده اند. 

عليپور قهرمان 
جام جهانى سنگنوردى  شد

ورزش: ملى پوش ســنگنوردى ايران موفق شــد به قهرمانى جام 
جهانى روسيه دست پيدا كند. رضا عليپور در فينال اولين دوره مسابقات 

جام جهانى سنگ نوردِى سال 2018 ميالدى كه در «مسكو» جريان داشت، با 
ركورد 5 ثانيه و 82 صدم ثانيه موفق شد با شكست «والديسالو دئولين» به مقام 
قهرمانى جام جهانى دست يابد. او در مقدماتى ماده سرعت با ركورد 5 ثانيه و 68 
صدم ثانيه در رده نخست ايستاد و راهى فينال شده بود. سريعترين مرد عمودى 
دنيا كه ركورددار اين رشته محسوب مى شود، بار ديگر توانست به قهرمانى هاى 
متوالى خود در ســطح جهان ادامه دهد. نمايندگان ديگر ايران هم در ماده 
هاى سرعت مردان و زنان و ماده بولدرينگ حضور داشتند. در مقدماتى 

ماده سرعت مردان، احسان اسرار در رده هجدهم، مهدى عليپور در 
رده بيست و سوم، پوريا كريمى پور در رده بيست و هشتم و 

محمدرضا احتشام نيا با ركورد 6.88 در رده سى و 
سوم ايستادند. 

تركان: 
سرمايه هاى كشتى ايران 

همين نفرات هستند
ورزش سه:مدير تيم هاى ملى كشتى آزاد گفت: نفراتى كه انتخاب 

شده اند، براى مرحله بعد مجدداً گزينش خواهند شد.  مجيد تركان،  گفت: به 
نظر من سرمايه هاى كشتى ما همين نفراتى بودند كه در رقابت هاى انتخابى حضور 

داشتند و بايد روى نقاط ضعف و قوت آنها كار كرد. سطح مسابقات به نوعى بود كه از 
نظر فنى متوجه شديم، كشتى گيرانمان در چه حدى قرار دارند و نقاط ضعف را به خوبى 
ديديم. نفراتى كه انتخاب شده اند، براى مرحله بعد مجدداً گزينش خواهند شد.  وى،گفت: 
اين صحبت صحيح است؛ اما كشــتى ما در حال پوست اندازى است و كشتى گيران 
قديمى كنار مى روند و ورزشكاران جديدى جاى آنها را مى گيرند. ما براى پشتوانه 
سازى چنين تصميمى گرفتيم. كشتى گيران با تجربه كشور مانند رضا يزدانى، 

محكى براى جوانان هستند.3 نفر از جوانان ما در رقابت هاى انتخابى مهارت 
خود را به نمايش گذاشتند. در كشتى ما خاليى وجود داشت كه اين 

خالء در حال پر شدن است؛ يعنى يك مقدار پوست اندازى 
انجام شده است. ما انتظار نداريم كشتى يك 

دفعه جهش پيدا كند.
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امين غالم نژاد: اينيســتا در قامت شاگرد 
ممتاز الماســيا آخرين جام قهرمانى اش را 
با چشــمانى اشكبار باالى ســر برد تا چهره 
بى آاليش سن آندرس بر روى جام قهرمانى 

حذفى تا ابد ماندگار شود.
بارسلونا در ديدارى جذاب و تماشايى موفق 
شد با نتيجه 0-5 ســويا را شكست بدهد و 
اولين جامش را در اين فصل باالى سر ببرد. 
شاگردان ارنســتو والورده نمايشى بى نقص 
ارائه دادند و بــا زدن 5 گل، يــك قهرمانى 
مقتدرانه را جشن گرفتند. كاپيتان بارسا كه 
شايعات حاكى از جدايى اش از بارسا در پايان 
فصل است، پس از قهرمانى در كوپا دل رى، با 
چشمانى اشكبار زمين را ترك كرد تا شايعات 
جدايى او از بارســا قوت بگيــرد. به تازگى 
شايعاتى در مورد رفتن اينيستا به ليگ چين 
منتشر شده و او نيز تلويحا تاييد كرده بود كه 

در تابستان نوكمپ را ترك خواهد كرد.
اما اشــك هاى او در ديدار فينال بيش از هر 
چيز تاييــد كننده به پايان رســيدن دوران 
حضور او در بارســا بود؛ اتفاقى كه مى تواند 
نقطه پايانى بر درخشــان ترين دوران تاريخ 

باشگاه كاتاالنى باشد.  پس از بازى او مدعى 
شــد كه اين هفته، تصميمش را به صورت 

رسمى اعالم خواهد كرد.
او گفت: ايــن هفته تصميمــم را به صورت 
رسمى اعالم مى كنم. فكر مى كنم واضح است 

ولى بايد ببينيم چه خواهد شد.
او در پاســخ به اينكه آيااين ديــدار، آخرين 
فينال او در بارســا بوده گفت: شايد اينطور 
باشــد. در چند روز آينده تصميمم را اعالم 

خواهــم كرد و تمــام. امــروز، روزى ويژه و 
احساسى براى من بود.

9 الليگا، 6 كوپا دل رى، 7 سوپركاپ اسپانيا، 
3 سوپركاپ اروپا، 4 ليگ قهرمانان و 3 جام 
باشگاه هاى جهان، كلكســيون رنگارنگ و 
پرافتخار آندرس طى اين 16 سال بوده است.

مقصد احتمالى اينيستا تيمى از سوپرليگ 
چين خواهد بــود تا يكــى از پرافتخارترين 
ســتاره هاى تاريخ الروخا چه در عرصه ملى 

و چه در زمينه باشــگاهى، اينگونه به دوران 
حضور خود در ســطح اول فوتبــال جهان 

خاتمه بخشد.

والــورده: تعويــض اينيســتا براى 
خداحافظى او نبود

ارنستو والورده، ســرمربى بارسلونا مدعى 
شــد كه تعويض آنــدرس اينيســتا براى 
خداحافظــى اين بازيكــن از هــواداران 
نبود. او گفت: اينيســتا عالى بــازى كرد. 
من مى خواســتم مردم  از تماشــاى بازى 
او لذت ببرنــد و همچنيــن او را اختصاصا 
تشــويق كنند و تعويض من علت ديگرى 
نداشــت. در مورد او بايد بگويم كه افتخار 
مى كنم كه برايم بــازى مى كند، اينكه او را 
هر روز مى بينم. در مورد مسى هم همين را 
گفته بودم: او كار را براى تيم خيلى راحت 
مى كند. زمانى كه فوتباليست بودم، حاضر 
بودم هــر كارى انجام دهم تــا بتوانم مثل 
اينيستا باشم. خيلى خوش شانسيم كه او را 
در اختيار داريم و همه خوش شانس هستند 

كه مى توانند بازى او را تماشا كنند. 

پرز استارت زد

 قرارداد نجومى  با 
رونالدو

ورزش:  در شرايطى كه طى ماه هاى گذشته بارها 
بحث خروج رونالدو از رئال مادريد مطرح شــده و 
اين ســتاره پرتغالى به حضور در تيم و ليگ هاى 
مختلف لينك شده است  ولى شرايط در طى چند 
هفته اخيــر تغيير كرده و حاال طبــق اعالم آ اس 
رئال مادريد مذاكرات بــراى عقد قرارداد جديد با 
رونالدو را آغاز كرده است. افزايش دستمزد رونالدو 
در قرارداد جديد، قولى است كه پرز به اين ستاره 
پرتغالى بعد از فينال كارديف داده بود و حاال قرار 
است تحقق يابد. اگرچه هنوز بحث بر سر جزييات 
مالى صورت نگرفته ولى رئــال مادريد در تالش 
است تا پيش از جام جهانى اين قرارداد امضا شود. 
گفته مى شود دســتمزد رونالدو در قرارداد جديد 
از 21 ميليون يورو در ســال به 30 ميليون يورو 
مى رسد و شامل دو ميليون يورو افزونه هم خواهد 
بود كه به ايــن ترتيب به رقم دســتمزد نيمار در 
پارى سن ژرمن نزديك مى شود. در قرارداد جديد، 
مدت زمان قرارداد رونالدو بــا رئال مادريد تغيير 
نمى كند و همچنان اين بازيكن تا ســال 2021 با 

رئال مادريد قرارداد خواهد داشت.

اينيستا با فتح كوپادل رى كاتاالن را ترك كرد 

قهرمانى با اشك و اقتدار

بعد از فيال 
درخواست IOC براى 

شفاف سازى اتفاقات كشتى ايران
ورزش: كميته بين المللى المپيك از كميته ملى 
المپيك ايران خواست تاريخ برگزارى نشست در 
مورد اتفاقات پيرامون حاشيه هاى مطرح شده در 

كشتى ايران را اعالم كند.
  با توجه به اتفاقات اخيرى كه در مورد كشتى رخ 
داد، قرار بود ايران نشســتى را با مسئوالن كميته 
بين المللى المپيك و اتحاديه جهانى كشــتى در 
لوزان سوئيس داشته باشند. اولين نامه IOC به 
كميته ملى المپيك ايران حدود يكى دو ماه قبل 
زده شده بود و حاال IOC بار ديگر از كميته ملى 
المپيك ايران خواسته است كه زمان اين نشست 
را مشــخص كند.  كميته ملى المپيك ايران هم 
اعالم كرده كه پس از انجام بررســى ها اين تاريخ 
را به اطالع IOC خواهد رساند.  ماجراى كشتى 
ايران و موضوع عدم رويارويى ورزشكاران ايرانى 
با نمايندگان رژيم صهيونيســتى در پى اتفاقات 
اواخر سال گذشته با حساسيت از سوى نهادهاى 

بين المللى ورزش دنبال مى شود.
 با اين روند به نظر مى رسد بايد منتظر هر احتمالى 
درباره مسابقات جهانى و حضور نمايندگان ايران و 

احتمال محروميت براى آنها بود.
در هميــن رابطه رضا اليق گفــت: صحبت هاى 
رئيس كميته بين المللــى المپيك در اين باره در 
راستاى هشدارهاى رسول خادم، رئيس فدراسيون 
كشتى بود كه بارها به آقايان وزارت ورزش و كميته 
ملى المپيك اعالم كرد خطرات اين موضوع جدى 
است و حساسيت مســئوالن كميته بين المللى 
المپيك را برانگيخته اســت، امــا توجهى به اين 
هشدارهاى خادم نشد و درخواست IOC نشان 
داد آن ها نســبت به اين موضوع بســيار جدى 

هستند و مى خواهند آن را تعيين تكليف كنند.
 وى  گفت: هنوز زمان برگزارى نشست مشخص 
نشده اما IOC از نماينده خود در ايران خواسته 
هر چه ســريعتر مقدمات برگزارى اين نشست را 

فراهم كند.
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مرتضــی  فــارس: 
میرباقری معاون سیما 
در آییــن اختتامیــه 
نخستین جشـــنواره 
مردمی برنامــــه های 
با  نوروزی ســال 97 
برنامه های  به  اشــاره 
نوروزی تلویزیون گفت: نظرسنجی های ما حاکی از 
این است که نوروز 97 از حیث تنوع و تعداد برنامه 
یکی از پررونق ترین نوروزهای صداوســیما بود که 
توانست تعداد قابل توجهی مخاطب را جذب کند. 
وی افزود: آخرین نظرسنجی رسمی ما که دو هفته 
پس از نوروز انجام شد 86/7 درصد مخاطب را ثبت 
کرد. در این میان دو برنامه تلویزیون بیشترین تعداد 
مخاطب را داشتند. ســریال »پایتخت5« بیش از 
92 درصــد و برنامه »دورهمی« بیش از 95 درصد 

رضایت مخاطبان را جلب کرد.

رضایت های باالی 90 درصد
ستاد خبری نمایشگاه 
کتاب تهران: قائم مقام 
سی و یکمیــــــــن 
نمایشگاه بیــن المللی 
کتــاب تهـــــران از 
 نام نویسـی نزدیک به 
دانشجــــو  هزار   6۱
و طلبه بــرای دریافت بن خرید کتــاب خبر داد. 
امیرمسعود شهرام نیا گفت: با توجه به اینکه امسال 
ثبت نام ها از ســه طریق قابل انجام است، تعداد ۱6 
هزار و ۱8 نفر از طریق کارت ملی هوشمند، ۱9۰6 
نفــر از طریق فناوری NFC و ۴2 هزار و 99۰ نفر 
نیز متقاضی بن کارت فیزیکی بوده اند. بر اساس این 
گزارش، بن خرید کتاب دانشجویی و طالب به مبلغ 
یک میلیون ریال اســت که 6۰ درصد آن از سوی 
دانشــجو و ۴۰ درصد آن نیز از سوی معاونت امور 

فرهنگی تأمین می شود.

نام نویسی ۶۱ هزار طلبه و دانشجو
تسنیم: مازیار حاتمی 
مدیر نشر 27 بعثت از 
رونمایی »کتاب رؤیای 
آمریکایی« خبـر داد و 
گفــــت: کتاب رؤیای 
تازه ترین  آمریکایــی 
کتاب انتشــارات نشر 
27 است که با نگارش و نگاهی نو توسط آقای گلعلی 
بابایی تألیف شــده و به ناگفتــه ها، نقش و حضور 
آمریکا و غرب در جنگ تحمیلی هشت ساله علیه 
ایران و حمایت و پشتیبانی از رژیم بعث می پردازد. 

مراســم رونمایی از کتاب رؤیــای آمریکایی فردا از 
ساعت ۱7 با حضور سردار محمدرضا یزدی فرمانده 
ســپاه تهران بزرگ، نادر طالب زاده و محمدصادق 
کوشکی در کافه نخلستان سازمان هنری رسانه ای 
اوج واقع در خیابان شــهید طالقانی، خیابان شهید 

برادران مظفر شمالی برگزار خواهد شد.

رونمایی از »رؤیای آمریکایی« 
فارس: محمدمهـدی 
حیدریــــان رئیــس 
ســازمان سینمایی با 
بیان اینکه طـــی 3۰ 
ســال گذشته همواره 
نمایــــش فیلـم های 
داشــته ایم،  خارجی 
گفت: فیلم خارجی در شکلی می تواند در سینماهای 
کشور به نمایش در آید که در خدمت سینمای ایران 

باشد. 
آثاری که در سینما های کشور به نمایش در می آیند 
باید مخاطبان ســینمای ایــران را راضی کند و از 
کیفیت مطلوب برخوردار باشد. محصوالت خارجی 
اگر بتواند در راستای ارتقای فیلم های ایرانی حرکت 
کند، ما از آن استفاده می کنیم؛ اما به محض اینکه 
ببینیم به سینمای ملی ما صدمه ای وارد می کند،  آن 

را حذف می کنیم. خط قرمزمان صدمه زدن است.

خط قرمز حیدریان چیست؟

کوتاه و خواندنی

مهر: مدیر گروه اجتماعی شــبکه سه سیما با اشاره به جزییات برنامه »پدر من« با 
اجرای فرزاد حســنی بیان کرد که این برنامه دکور ویژه ای دارد و محور آن پدرانی 

هستند که هیچ گاه در برنامه حضور ندارند. 
این برنامه نگاهی به چهره های برتر کشــور دارد و محور آن پدران هستند اما پدران 
هیچ گاه در برنامه حضور ندارند و ما روایتی از پدران را در برنامه از منظر فرزندان و 

نزدیکان آن چهره مطرح می بینیم.
ناصر کریمان گفت: برنامه »حاال خورشید« قبل از ماه مبارک رمضان به پایان می رسد 
و بعد از این ماه، فصل جدید آن با تغییراتی در آیتم ها، دکور جدید و... باز می گردد.

مدیر گروه اجتماعی شــبکه سه سیما درباره »ماه عسل« نیز اظهار کرد: این برنامه 
دو روز قبل از ماه رمضان پخش می شــود و در این دو روز نوعی جمع بندی از سال 
گذشته و میهمانان سال قبل برنامه اتفاق خواهد افتاد. همچنین در تالش هستیم تا 
برنامه »هفت« قبل از ماه رمضان روی آنتن برود اما اگر مجری مشــخص شود فعاًل 

اسمش را نمی گوییم.

تلویزیون

»ماه عسل« 
زودتر پخش می شود

فرهنگ و هنر: حسینیه هنر مشهد به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر جشنواره 
داستان کوتاه »شهر خدا« را برگزار می کند.

برای شرکت در این جشــنواره، برگزارکنندگان آن شخصیت ها و موضوعاتی را نیز 
پیشــنهاد داده اند. این موضوعات عبارتند از: محمد و بهروز همکالسی های مدرسه 
کوروش کبیر خرمشــهر، از فتح النه جاسوسی »الی بیت المقدس«، در چشم باد، 
مهاجرت با »دا« به شــهرک شهید بهشتی مشهد، شاگردی ناصر پلنگی در مسجد 

جامع خرمشهر، ممد نبودی ببینی.
برای شــرکت در جشــنواره، آثار ارسال شــده باید این شــرایط را داشته باشند: 
داســتان های ارسالی حداکثر ۱5۰۰ کلمه باشــد و آثار به نشانی پست الکترونیک 

rahmashhad@outlook.com ایمیل شود. 
براســاس این خبر، آخرین مهلت ارسال آثار 25 اردیبهشت 97 خواهد بود و جوایز 
جشــنواره به شرح زیر اعالم شده است: برگزیده اول: مبلغ 5 میلیون ریال، برگزیده 

دوم: مبلغ 3 میلیون و 5۰۰ هزار ریال و برگزیده سوم: مبلغ 2 میلیون ریال.

ادبیات

جشنواره داستان کوتاه 
»شهر خدا« برگزار می شود

پرده نقره ای

گزارش قدس از روز چهارم جشنواره جهانی فجر
استقبال از »مارموز« و آمادگی 

برای حضور الیور استون 
 فرهنــگ و هنــــر/ 
صباکریمی   چهارمین روز 
از جشــنواره جهانی فجر در 
حالی برگزار شد که نسبت به 
روز گذشته از نظم و انضباط 
حضور  و  برخوردار  بیشتری 
میهمانان خارجــی از نکات 

مهم و قابل توجه آن بــود. از فیلم های مهمی که در این  روز به نمایش 
در آمد »حکایت دریا« به کارگردانی بهمن فرمان آرا بود. تهیه کنندگی و 
نویسندگی فیلمنامه  »حکایت دریا« برعهده خود فرمان آراست و این اثر 
نهمین ساخته اوســت. فیلم، ماجرای نویسنده ای است که پس از ترک 
آسایشــگاه روانی متوجه دگرگونی ها و تغییرات جهان اطرافش می شود 
و این بر پریشــانی های درونی اش می افزاید. در ســانس های پایانی روز 
»مارموز« تازه ترین ساخته کمال تبریزی به نمایش درآمد. این فیلم یک 
کمدی سیاســی است و داســتان مردی با عقایدی تند را با بازی حامد 
بهداد به تصویر می کشد که سودای نمایندگی مجلس دارد. »مارموز« به 
دلیل ساختار کمدی و البته سیاسی آن با استقبال مخاطبان مواجه شد 
و تبریزی نیز در سخنانی کوتاه پیش از نمایش فیلم درباره مضمون آن و 
شرایط اکران، اظهار امیدواری کرد که فیلم با مشکلی مواجه نشود و این 
اثر سینمایی را استنباط شخصی از یک موضوع بغرنج در دوران معاصر 
خواند و گفت: امیدوارم کســانی که بــه این فیلم انتقاد دارند، حوصله و 
صبر کافی برای تحملش داشــته باشند و البته امیدوارم که این، اولین و 
آخرین اکران فیلم »مارموز« نباشد. رئیس سازمان سینمایی طی بازدید 
از بخش های مختلف پردیس سینمایی چارسو با خبرنگاران به گفت وگو 

نشست.
حیدریان در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه وقت آن رسیده است 
که ســینمای ایران فراتر از اینکه بخواهد در جشنواره های دیگر تکمیل 
کننده باشد خودش نقش جدی تری در سینمای جهان ایفا کند، گفت: 
این نقش را باید در منطقه با ایجاد امکانات بین سینماگران منطقه ایجاد 
کرد و بعد از آن باید ســینمای ایران را به گونه ای که در بین مردم دیگر 
کشــورها جایگاه پیدا کند، توســعه دهیم. از همین رو به نظرم یکی از 

کلیدی ترین کارهای جشنواره جهانی فیلم فجر همین موضوع است.
از اتفاقات جالب توجه دیگر در جشــنواره، حضور الیور استون کارگردان 
سرشناس و شهیر آمریکایی اســت که جمعه گذشته وارد ایران شده و 
قرار است امروز در کاخ جشنواره حضور پیدا کند و کارگاه »کارگردانی« 
را در پنجمین روز جشــنواره جهانی فیلم فجر برگزار خواهد کرد. عالوه 
بر این طی روزهای آتی نیز نشســتی را در پردیس چارسو با خبرنگاران 

خواهد داشت.

 سینمای ایران شهودی است
دیروز همچنین ابراهیم حاتمی کیا در کارگاه آموزشــی »کارگردانی« به 
هنرجویان توصیه کرد حتماً در ســاخت آثارشــان از طراحی کانسپت 

استفاده کنند.
ابراهیم حاتمی کیا در این جلســه گفت: فکر می کنم یکی از ویژگی های 
ســینمای ایران شناور بودن فیلمســازها است. فیلمساز ایرانی به شکل 
شهودی و درونی با شــرایطی که رخ می دهد تطبیق پیدا می کند. این 
پدیده، ویژگی سینمای رئالیستی است و سینمای ایران هم در این زمینه 
موفق بوده با این حال وقتی قرار است یک فیلم با نگاه صنعتی تولید شود، 
گروه باید به شکل دقیق توجیه باشد. در این شرایط حتماً باید تصورات 
کارگردان تصویر شــده باشد البته این بخش هنوز در سینمای ایران جا 

نیفتاده اما بسیار مهم است.
حاتمی کیا توضیح داد: متأسفانه در سینمای ایران معتقد هستند این کار 
لوکس و به درد نخور اســت اما من در سه پروژه اخیرم بسیار از این کار 
بهره بردم حتی معتقدم این کار به لحاظ اقتصادی هم بسیار اثرگذار است. 
ایــن کارگردان در ادامــه گفت: در فیلم »به وقت شــام« در صحنه ای 
می خواستیم آذوقه های کمکی را که از آسمان به سمت زمین فرستاده 
می شوند، تجسم کنیم و برای این که به خروجی نهایی برسیم فیلم ها و 
تصاویر بسیار زیادی متعلق به همان منطقه را دیدیم سپس طراح کانسپت 
همــه  این ها را روی کاغذ آورد. با این شــکل عوامل فیلمبرداری، طراح 
صحنه و.. تا حدود زیادی متوجه می شوند که باید چگونه کار کنند. این 
کمک می کند که همه عوامل تصور یکســانی از یک پالن داشته باشند. 
یکی از گرفتاری های همیشگی کارگردان، طراح صحنه و… برای اجرای 
یک پالن نداشــتن تصور یکسان از فضا است اما با این کار دیگر چنین 

مشکالتی پیش نمی آید.
معصومــه ابتکار معاون رئیــس  جمهور در امور زنــان و خانواده، بهمن 
فرمان آرا، فاطمه معتمدآریا، فریدون جیرانی، سعید ملکان، رامبد جوان، 
مریال زارعی، نگار جواهریان، شهرام حقیقت دوست، طناز طباطبایی، جواد 
عزتی و... از چهره های سرشــناس و هنرمندانی بودند که در سومین روز 

جشنواره در پردیس سینمایی چارسو حضور داشتند.

پخش مستند»قائم مقام« از سیما
تسنیم: شصتمین قسمت از برنامه »به اضافه مستند«، با پخش و بررسی 
مستند »قائم مقام« ساخته سید محمدعلی صدری نیا بر روی آنتن شبکه 
مستند خواهد رفت. در این قسمت و پس از پخش مستند، محمدحسن 
روزی طلب، تاریخ نگار و دبیر ســابق کمیسیون رسانه مرکز بررسی های 
اســتراتژیک ریاست جمهوری و مسعود رضایی شریف آبادی، نویسنده و 
تاریخ نگار مهمان برنامه خواهند بود و ناگفته هایی را پیرامون شخصیت 
آیت اهلل منتظری و تاریخ نگاری ســال های ابتدایی انقالب اسالمی بیان 
خواهنــد کرد. عالوه بر این، محمدتقی فهیم و آرش خوشــخو به نقد و 
بررســی فرمی این مستند خواهند پرداخت. مستند »قائم مقام« روایتی 
بدون سانســور از زندگی یکی از شخصیت های تاثیرگذار تاریخ انقالب 
یعنی آیت اهلل حسینعلی منتظری است.  مستند »قائم مقام« در یازدهمین 
جشنواره سینما حقیقت حضور داشت و یکی از شلوغ ترین اکران ها را به 
خود اختصاص داد. پس از آن در جشنواره عمار حضور پیدا کرد و توانست 
جایزه ویژه بخش تاریخ معاصر این جشنواره را به خود اختصاص بدهد. 
برنامه »به اضافه مستند« فردا ساعت 2۰:3۰ از شبکه مستند سیما پخش 
خواهد شد. بازپخش آن روزهای چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه ساعت 9 و 

جمعه 7 اردیبهشت ماه ساعت ۱3:3۰ است.
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ادب و هنر

پیشنهاد امروز

درباره مجموعه »بی دریایی«
هرکس به طریقی دل ما می شکند

 فرهنگ و هنر/ آرش شفاعی   
کتــاب  مــا  امــروز   پیشــنهاد 
»بــی دریایــی« مجموعــه ای از 
شعرهای خانم ناهید یوسفی است که انتشارات 
مایا آن را منتشــر کرده است. حتماً بسیاری از 
شما این رباعی مشهور این شاعر را شنیده اید که:

هرکس به طریقی دل ما می شکند
بیگانه جدا، دوست جدا، می شکند
بیگانه اگر می شکند حرفی نیست
از دوست بپرسید چرا می شکند؟

و احتماالً خیلی هایتان هم نمی دانســته اید این 
رباعی را یک شــاعر معاصر سروده است. اتفاقاً 
این رباعی اولین شــعری هم هست که در این 

مجموعه آمده اســت. این مجموعه شعر ۱۰۰ 
صفحه ای شــامل رباعی های شاعر است که در 

دوره های مختلف شاعری اش سروده است.
یکی از ویژگی های رباعی های »ناهید یوسفی« 
اســتفاده خالقانه شــاعر از ظرفیت ردیف در 
رباعی اســت. به ردیف تعدادی از رباعی های او 
توجه کنید: »مردم چه کنیم؟«، »یعنی دل ما«، 
»لبخند زدیم«، »ننویس«، »مال شــما«، »که 
هست«، »باش عزیز« و... چنانکه می بینیم شاعر 
توانسته اســت از ردیف های بلند هم در رباعی 
استفاده کند. بهره مندی از ردیف یک تیغ دو لبه 
است. از یک طرف به افزایش ظرفیت موسیقایی 
شــعر کمک و شعر را زیباتر می کند، همچنین 

به شــاعر در مضمون آفرینی های تازه و کمتر 
کشف شده یاری می رســاند، ولی از طرفی اگر 
شاعر توانمندی قابل مالحظه ای نداشته باشد، به 
ضعف شعر منجر می شود چرا که ردیف شاعر را 
به دنبال خود می کشد و در تنگنای وزن، سبب 
می شود زبان شعر سالمت خود را از دست بدهد 

و دست شاعر برای مخاطبانش رو شود. 
یکی از توانمندی های شــعری ناهید یوسفی، 
اســتفاده خالقانه و پیگیرانه او از ظرفیت های 
زبان روزمره است. بســیاری از رباعی های او را 
کــه می خوانیم، ردپای زبان رایــج در کوچه و 
بازار را می بینیم. او توانسته است از اصطالحات، 
ترکیبــات و مثل های رایــج در زبان به صورت 

خالقانه ای استفاده کند. این اصطالحات چنان 
در زبان شــعر جا افتاده اند که در موارد بسیاری 
خواننده متوجه تکنیکی که شــاعر به کار برده 
اســت، نمی شود. اســتفاده از اصطالحات زبان 
روزمره اگر با آگاهی و نیز پشــتوانه دانش ادبی 
همراه نباشــد، ممکن است زبان شعر را سست 
و مبتذل کنــد. در رباعی های »بــی دریایی« 
می بینیم که شاعر حواســش به رعایت تعادل 
میان زبان شاعرانه و صمیمیت زبان بوده است. 

نکتۀ دیگری که درباره شــعرهای این مجموعه 
قابل گفتن اســت، توانمندی شاعر در سرودن 
شــعری اســت که به قول اهل ادب، »سهل و 
ممتنع« باشد. شــاید خیلی از رباعی های این 

مجموعه را وقتی بخوانیــم با خود تصور کنیم 
که شاعر هنر خاصی به کار نبرده است، چرا که 
شعرهایش به همان راحتی که حرف می زنیم، 
سروده شده است؛ درحالی که همین سهولت و 
راحتی زبان نشان دهنده توانمندی و هنر شاعر 

است.

اما و اگرهای سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در آستانه برپایی

نمایشگاه کتاب یا فروشگاه خانه  به دوش؟ 
 فرهنگ و هنر/ زهــره کهندل   کمتر از 
۱۰ روز دیگر، سی و یکمین نمایشگاه بین المللی 
کتــاب تهــران در مصلــی گشــایش می یابد. 
نمایشــگاهی کــه از ۱2 تا 22 اردیبهشــت در 
مصلیی امام خمینی )ره( برگزار می شود. با وجود 
جلسات سیاست گذاری مکرری که برای برپایی 
ایــن دوره در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برگزار شد اما انتقادهایی به شعار 
نمایشگاه و محل و حتی زمان برگزاری این دوره 
وارد اســت، ضمن اینکه همچنان سیاست ها و 
برنامه های مجریان نمایشگاه، نشانی از تغییر در 
نحوه برگزاری نمایشگاه کتاب به شکل حرفه ای 
و تخصصی آن ندارد تا از فروشــگاهی بزرگ به 
نمایشگاهی بین المللی برای تقویت صنعت نشر 

بدل شود.
حمیدرضــا شــاه آبادی، 
نویســنده و مدیرعامــل 
در  مدرســه  انتشــارات 
ما  خبرنگار  بــا  گفت وگو 
دربــاره اینکه نمایشــگاه 

کتاب تهران، سال هاســت که شکل فروشگاهی 
پیدا کرده و چطور می توان مســیرش را اصالح 
کرد، می گوید: بی شــک کســانی که اهل فن 
هستند و با موضوع، تخصصی برخورد می کنند، 
عالقه دارند که نمایشگاه کتاب تهران از قالب یک 
فروشگاه بزرگ دربیاید و به نمایشگاهی حرفه ای 
تبدیل شــود. نمایشگاهی که در آن، بین ناشر و 
نویسنده، ناشر با ناشر و ناشر با تصویرگر، گفت وگو 
شکل بگیرد و امکان تجارت حرفه ای یک کتاب 
در حوزه صنعت نشر تحقق یابد اما شرایط برای 

تحقق این نگاه آرمانی، هنوز آماده نیست. 
او با بیان اینکه وجود نمایشگاه ها می تواند سبب 
تضعیف کتابفروشی ها شــود، اضافه می کند: از 
سوی دیگر نمایشــگاه های کتاب به نوعی نبود 
فروشــگاه های کتاب را جبران می کنند، وقتی 
این شــرایط دوطرفه باشــد، منطقی نیست که 
نمایشگاه های کتاب را یکباره تعطیل کنیم به این 

امید که کتابفروشی، تأسیس شود.
به باور شاه آبادی، ضعف در وجود کتابفروشی ها 
صرفاً به برگزاری نمایشگاه ها برنمی گردد، بلکه 
عوامل متعددی ســبب می شــود که راه اندازی 
کتابفروشــی، صرفه اقتصادی نداشــته باشد به 
عنــوان مثال، گرانی اجاره بها و مغازه ها ســبب 

می شود که هر کسب و کاری، سودآور نباشد.
مدیر عامل انتشارات مدرسه معتقد است: با قطع 
یکباره نمایشــگاه های کتاب نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم که کتابفروشی ها، توسعه یابند. به 

نظر می رسد وزارت ارشاد و نهادهای مؤثر دیگر 
همچون وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی، 
باید برنامه ای داشته باشند که داشتن کتابفروشی، 
به صرفه شود. از جمله اقدام های حمایتی برای 
تقویت کتابفروشــی ها می تواند کمرنگ شدن 
تدریجی نمایشگاه های کتاب باشد تا زمانی که 

به قطع کامل آن منجر شود.

 باید با شرایط کنار بیاییم 
یکی از مســائل پیش روی برگزاری نمایشــگاه 
کتاب امســال این است که نمایشــگاه قرآن تا 
6 اردیبهشــت در مصلیــی تهران ادامــه دارد 
درحالی که افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران، ۱2 
اردیبهشت است. در فرصت محدود کمتر از یک 
هفته، آیا ناشران می توانند در نمایشگاه، استقرار 
درستی بیابند؟ شاه آبادی پاسخ می دهد: قطعاً کار 
دشواری است و در صورتی شدنی است که شبانه 
روزی کار شود، به هرحال باید با این شرایط کنار 

آمد. 
پیشنهاد این ناشر برای بهتر برگزار شدن نمایشگاه 
کتاب تهران، داشتن مکان ثابت است و می گوید: 
بزرگترین مشکل نمایشگاه کتاب، نداشتن جای 
مشخص است که سبب شــده برگزاری آن، هر 
سال هزینه های زیادی را روی دست برگزارکننده 
و ناشــران بگذارد، اگر روزی این مشکل برطرف 
شود، نمایشگاه کتاب قدم بزرگی را برداشته است.

او ادامه می دهد: ناشــرانی که در نمایشگاه های 
خارجی شرکت می کنند سال هاست که می دانند 
غرفه آن ها کجاست و چه شرایطی دارد، قبل از 
برگزاری نمایشگاه در همان مکان مشخص مستقر 
می شوند اما به هم خوردن مکان نمایشگاه کتاب 
تهران و جابه جا شدن مکرر ناشران، سبب شده 
که هزینه زیادی برای ســاخت غرفه روی دست 
ناشــران بماند، از سوی دیگر برگزاری نمایشگاه 
در جایی همچون مصلی، هزینه های زیادی را به 
وزارت ارشاد تحمیل می کند. اگر بنا باشد کاری 

اساسی و ریشه ای در این زمینه صورت بگیرد باید 
به ایجاد یک محل دائمی برای نمایشگاه فکر کرد 

که راه های عملیاتی آن هم وجود دارد.
شــاه آبادی معتقد اســت: بهترین مکان برای 
برگزاری نمایشگاه کتاب، محل دائمی نمایشگاه ها 
در خیابان سئول و بعد از آن شهر آفتاب است اما 
امسال در یک حرکت رو به عقب، شاهد برگشت 
به مصلی بودیم. او اظهار امیدواری می کند امسال 
آخرین سالی باشد که نمایشگاه کتاب، خانه به 
دوش است و از ســال آینده )که می تواند از روز 
پایانی نمایشگاه کتاب امسال شروع شود( فضای 
مناسبی برای نمایشــگاه کتاب تهران به شکل 
دائمی تدبیر شود و جانمایی ناشران هم به شکل 
دائمی به آن ها معرفی شود که هر سال در همان 

مکان، غرفه خود را برپا کنند. 

 شعاری با رگه های شبه روشنفکری
یکی دیگر از انتقادهایی که به نمایشگاه امسال 
وارد شد، شعار سی و یکمین دوره نمایشگاه بود. 

احمد شــاکری، نویسنده، 
درباره شعار »نه به کتاب 
نخواندن« معتقد است که 
این شعار، وجه سلبی دارد 
و می گوید: به نظر می رسد، 

شعار در پیشانی سیاست ها و برنامه ها قرار دارد 
که برآمده یک سیاست کلی است.

او با بیان اینکه، انتخاب شــعار اگر جنبه ایجابی 
داشــته باشــد، ســازنده تر و محرک تر اســت، 
خاطرنشان می کند: نکته دیگر سیاست و نگاهی 
است که پشت این شعار قرار دارد، آنچه مخاطب 
باید به سمت آن سوق یابد کتابخوانی فعال، پویا 
و سازنده است. یکی از مسائلی که وزارت ارشاد 
به دالیل اغراض سیاســی و هجمه جریان شبه 
روشنفکران در حوزه کتابخوانی با آن مواجه بوده، 
مســئله ممیزی است. تحلیل شــاکری از شعار 
نمایشگاه این است که شعار نمایشگاه به پیام جبهه 
روشنفکری نزدیک است چون اگر کتابخوانی پویا، 
سازنده و فعال مورد نظر است، برخی از کتاب ها 
را نباید بخوانیم. در واقع هر کتابی را نباید خواند 
و لزوماً خواندن هر کتابی، حسن تلقی نمی شود 
در حالی که شبه روشنفکران، باور غلطی دارند که 
خواندن یک کتاب بی ارزش یا ضد ارزش، بهتر از 

کتاب نخواندن است! 
در سیاست های جدید وزارت ارشاد، هزینه ای که 
برای کتاب خواندن و جلب توجه مردم به سوی 
کتاب می کنیم، از جیب برخی اخالقیات، ارزش ها 
و مبانی فکری و دینی دارد خرج می شود یعنی 

زمان ممیزی با تساهل بیش از حد با آن برخورد 
شود این موجب توزیع کتاب های غیرسازنده در 
بازار کتاب می شــود و داعیه کســانی که مجوز 
انتشــار چنین کتاب هایی را می دهند، این است 
که مخاطب و مردم را جذب کنند و طیف کتاب 
نخوان را کتاب خوان کنند و طیف همه چیزخوان 
را راضی نگه دارند.  کسانی که با پس زمینه این 
شعار یعنی سیاست ها و راهبردهای دوره فعلی 
وزارت ارشاد آشــنا هستند، می دانند این شعار، 
تنها دعوت به کتاب خواندن نیست بلکه چیزی 
فراتر از این و به معنای پاک کردن مرزهاست که 

می تواند هشداردهنده باشد. 

 تخفیف خوب است اما...
شــاکری درباره عرضه کتاب به صورت متمرکز 
در نمایشــگاه کتاب و ارائــه تخفیف می گوید: 
من موافق با تخفیف هســتم و آن را برای بازار 
نشــر، مضر نمی دانم. دلیلش این است که ناشر، 
هزینه هایــش را با چاپ اول کتاب، به دســت 

مــی آورد و از چــاپ دوم به بعد ســود می کند 
بنابراین تخفیف، اگر ســبب رونق فروش شود 
و کار را بــه چاپ هــای بعدی برســاند، موجب 
ضرر نویســنده و ناشر نمی شــود. ضمن اینکه 
تعداد زیادی از کتابفروشــی ها متعلق به ناشران 
هستند و فروش ۱۰ روزه نمایشگاهی، ضرری به 
کتابفروشی هایی که در طول سال کتاب عرضه 

می کنند، نمی رساند. 
البته شاکری، تبدیل نمایشگاه کتاب به فروشگاهی 
بزرگ را سیاست درستی نمی داند و اضافه می کند: 
اگر سیاست های برگزاری نمایشگاه به همین رویه 
پیش برود و تنها کارکرد نمایشگاه کتاب، فروش 
باشد در دنیای امروز که عمده خریدها به صورت 
اینترنتی انجام می شــود، دست برگزارکنندگان 
برای دوره های بعدی نمایشگاه خالی می ماند. او 
تأکید می کند: برگزارکنندگان باید به این موضوع 
توجه و دیگر ظرفیت های نمایشگاه کتاب را فعال 
کننــد، در حالی که االن فضای تجاری بر فضای 

فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران غالب است.

آنچه می خوانید

برگــزاری  سیاســت های  اگــر 
نمایشــگاه به همین رویه پیش 
بــرود و تنهــا کارکرد نمایشــگاه 
کتاب، فــروش باشــد در دنیای 
امروز که عمده خریدها به صورت 
اینترنتی انجام می شــود، دست 
بــرای دوره های  برگزارکنندگان 

بعدی نمایشگاه خالی می ماند

خبر
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