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پوالدگر  ناظر فنى مسابقات تكواندو 
قهرمانى آسيا

واكنش تند ساعى به قطع حقوق 

نمى گذارم حقم را بخورند 
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خط خبر 

برادركشى در بجنورد به خاطر 
ارث و ميراث 

ركنا: پليس آگاهى بجنورد از دســتگيرى مردى كه 
برادر خود را به قتل رسانده بود خبر داد. اختالف اصلى 
اين قتل بر سر تقســيم ارث باقيمانده از پدر بوده كه 
قاتل، برادرش را در روز بيست و هشتم فروردين ماه با 
سالح شكارى به قتل رسانده بود.  قاتل روز سه شنبه 
شناسايى و دستگير شد.از مخفيگاه وى، اسلحه و شش 

تير فشنگ جنگى نيز كشف شد.

قتل جوان 21 ساله
 با قمه موتورسواران  ابهرى

خط قرمز: شب سه شــنبه جوان 21 ساله ابهرى در 
درگيرى ناموسى در شهرستان ابهر به قتل رسيد. شب 
سه شنبه با اطالع مأموران كالنترى 11 ابهر از يك مورد 
نزاع در خيابان 17 شهريور اين شهرستان و حضور در 
محل، مشخص شد كه جوان 21 ساله اى به علت مسائل 
ناموسى به وسيله موتورسوار و ترك نشين آن با چاقو از 
ناحيه سينه مجروح شده و به علت شدت جراحت وارده 

جان باخته است.

نجات گروگان قزوينى بعد از 5 ماه
خط قرمز: گروگان 33 ساله در قزوين بعد از 5 ماه آزاد 
شد. مرد 33 ساله اى كه هشــتم آذرماه سال گذشته 
در اســتان قزوين ربوده شــده بود، آزاد شد.صبح روز 
سه شنبه، با تالش پليس آگاهى دلگان از توابع استان 
سيســتان و بلوچستان، مرد 33 ســاله اى كه به علت 
اختالف بر سر مواد مخدر در تاريخ هشتم آذرماه سال 
گذشــته در اســتان قزوين ربوده و به اين شهرستان 
آورده شده بود، آزاد شد. تالش براى دستگيرى آدم ربا 

همچنان ادامه دارد.

5 سال زندان براى مجرى هتاك 
انتخابات

خط قرمز: رئيس كل دادگسترى ايالم از تأييد حكم 
دادگاه بــدوى در رابطه با محكوميــت مجرى هتاك 
ستاد انتخاباتى يكى از كانديداهاى رياست جمهورى 
دوازدهم خبــر داد و گفــت: دادگاه تجديدنظر حكم 
صادره از دادگاه بدوى مبنى بر حبس 5 ســاله مجرى 

هتاك را تأييد كرد.  

تكه هاى جسد زن تهرانى 
در سطل آشغال پيدا شد 

ركنا: جســد يك زن در سطل آشــغالى در باقرشهر 
استان تهران پيدا شــد. با اطالع ماجرا به پليس تيمى 
از كارآگاهان جنايى در محل حاضر شدند و تحقيقات 
خود را آغاز كردند. براساس اخبار محلى جسد پيدا شده 
در وضعيت بسيار بدى (تكه تكه شده) در سطل زباله 
روبه روى باشگاه غدير شهردارى باقرشهر كشف شده 

است. گفته مى شود مقتول زنى 30 تا 35 ساله است.

دستگيرى سارقان آهن آالت  ساختمانى
خط قرمز: فرمانده انتظامى مشهد از دســتگيرى زن جوانى خبر داد كه 

با همدستى يكى از دوستان شوهرش مرتكب سرقت هاى شبانه مى شد.
ســرهنگ «اكبر آقا بيگى» گفت: مرحله ديگرى از طــرح ارتقاى امنيت 
اجتماعى با محوريت مقابله با سرقت هاى شبانه در دستوركار سركالنترى 
پنجم پليس مشهد قرار گرفت. فرمانده انتظامى مشهد افزود: تيم گشتى 
دايره تجســس كالنترى ميدان جهاد در اين مأموريت ضربتى ساعت 3 
بامداد به يك دســتگاه خودروى پرايد 141 كه مقابل ساختمانى در حال 
ساخت توقف كرده بود مشكوك شــدند. وى گفت: راننده اين پرايد 141 
ادعا كرد مسافرى را به محل آورده و چون خسته بوده تصميم گرفته چند 
دقيقه اى استراحت كند. اما در اين لحظه ناگهان خانمى جوان از ساختمان 
در حال ســاخت بيرون آمد و مأموران او را نيز دســتگير كردند.  فرمانده 
انتظامى مشهد خاطرنشان كرد: «ت» زن 36 ساله كه به موادمخدر اعتياد 
دارد و سابقه دار است در بازجويى هاى اوليه نتوانست به دروغ پردازى هاى 
خود براى مخفى كردن واقعيت تلخ زندگى اش ادامه بدهد و اعتراف كرد 
شوهرش در زندان است و با همدســتى يكى از دوستان همسرش نقشه 
سرقت آهن آالت از ســاختمان هاى در حال ســاخت را طراحى و به اين 
ساختمان ها دستبرد مى زده اند. سرهنگ آقا بيگى اظهار داشت: تحقيقات 
از مرد 37 ساله كه اعتياد به موادمخدر برايش درد سر درست كرده و سابقه 
كيفرى نيز دارد و همچنين زن دوست قديمى اش براى كشف ديگر اقدامات 

مجرمانه آنان ادامه دارد.

عروس جوان قربانى ارتباط تلگرامى با زن 
مشهدى شد

خط قرمــز:  پليس فتا شهرســتان 
زاوه عامالن انتشــار تصاوير نوعروس 
در شبكه هاى اجتماعى را شناسايى و 
دستگير كرد. سرهنگ دوم «مجتبى 
حسنى» فرمانده انتظامى شهرستان 
زاوه گفت: بــا دريافت مرجوعه قضايى 

از ســوى زوجى جوان مبنى بر انتشــار تصاوير خصوصى آن ها در يكى از 
كانال هاى تلگرامى توسط افراد ناشناس موضوع در دستوركار تيمى از پليس 
فتا اين فرماندهى قرار گرفت. وى افزود: در بررسى اظهارات زوج جوان كه 
كمتر از يك هفته از مجلس عروسى آن ها نگذشته مشخص شد فردى در 
شبكه اجتماعى تلگرام با تهديد به انتشار عكس هاى عروسى و خانوادگى، 
درخواست ارتباط نامشروع دارد و باعث اختالفات شديد خانوادگى و روحى 
براى آن ها شــده است. سرهنگ حســنى تصريح داد: با توجه به اظهارات 
شاكى، كارشناسان پليس فتا اقدامات فنى خود را آغاز و پس از بررسى هاى 
الزم پيرامون شناسايى پرونده مزاحم تلگرامى؛ متهمان را در شهر مشهد 
شناســايى و به پليس فتا احضار كردند. فرمانده انتظامى شهرستان زاوه 
عنوان كرد: متهمان كه از آشنايان شاكيان پرونده هستند در بازجويى هاى 
به عمل آمده در مواجهه با مستندات ديجيتالى كشف شده به بزه انتسابى 
در پى اختالفات قبلى و انتقام جويى اعتراف كردند. در تحقيقات تكميلى 
مشخص شد شاكى براى دوست نزديك خود كه در مشهد زندگى مى كرده 
و نتوانسته در مجلس عروسى اش شركت كند، تعدادى از تصاوير خود را از 
طريق يكى از شبكه هاى اجتماعى(تلگرام) ارسال كرده و دو همكار مرد اين 
زن جوان در غفلت وى شيطنت كرده و تصاوير را به گوشى خود منتقل و از 
آنجايى كه با همسر شاكى خصومت قبلى داشته اند براى برهم زدن زندگى 
آن ها مزاحمت هاى خود را آغاز كرده اند. سرهنگ حسنى با اشاره به معرفى 
متهمان به مقام قضايى به شهروندان توصيه كرد از نگهدارى تصاوير شخصى 
و خانوادگى خود در گوشى هاى تلفن همراه و رايانه خوددارى كرده و به هيچ 
عنوان گوشى خود را در اختيار ديگران قرار ندهند و همواره از كدهاى امنيتى 
براى جلوگيرى از سركشى افراد غيرمجاز در گوشى هاى خود استفاده كنند.

خط شهرستانها

 پليس فتا شهرســتان 
زاوه عامالن انتشــار تصاوير نوعروس 
در شبكه هاى اجتماعى را شناسايى و 
دستگير كرد. سرهنگ دوم «مجتبى 
حسنى» فرمانده انتظامى شهرستان 
زاوه گفت: بــا دريافت مرجوعه قضايى 

خط قرمز: دستگيرى نگهبان ساختمان نيمه كاره 
در تهران راز جنايت شبانه در سمنان را فاش كرد. 
صبح 17 دى سال 96 مرد جوانى هراسان باپليس 
سمنان تماس گرفت و از قتل زن و مردى مقابل 
يك ساختمان نيمه ساز در شهرستان مهديشهر 
خبر داد. به دنبال اعــالم اين خبر تيم كارآگاهان 
پليس آگاهى سمنان وارد عمل شده و با حضور در 
محل، جسد زن جوانى را كه كنار يك مينى بوس 
مقابل ساختمان در حال ساخت افتاده بود، پيدا 
كردند. زن جوان با ضربات چاقو به قتل رســيده 
بود، اما دستگيره خونى مينى بوس و صداى گريه 
بچه ها از داخل خودرو حكايت از حادثه اى ديگر 
نيز داشت. مأموران با ورود به خودرو با جسد مرد 
جوانى مواجه شدند كه او نيز با ضربات متعدد چاقو 
از پا درآمده بود. در تحقيقات اوليه مشخص شد كه 
خودرو متعلق به مقتول به نام خشايار بوده كه با 
رانندگى روى مينى بوسى كه در آن به قتل رسيده 
بود، مخارج زندگى اش را تأمين مى كرده است. از 
سويى در تحقيقات ميدانى مشخص شد زن جوان 
به نام فتانه همســر يكى از نگهبانان افغانستانى 

ساختمان نيمه ساز است.
* دو كودك، شاهد ماجرا

 متخصصان پزشكى قانونى زمان مرگ را ساعت 
يك شب پيش از كشف اجساد اعالم كردند. به اين 

ترتيب در نخستين گام كارآگاهان به تحقيق از دو 
كودك كه شاهدان ماجرا بودند پرداختند.يكى از 
بچه ها گفت: مامانم و بابام هميشه باهم مشكل 
داشتند. بابام خيلى شــب ها به خانه نمى آمد و 
گاهى اوقات به همراه مامانم براى ديدن پدرم به 
محل كارش مى آمديم. ديشب هم به همراه مامانم 
و خشايار- مقتول- به محل كار پدرم آمديم تا او 
را ببينيم. ناگهان پدرم و يكى از دوستانش به نام 
حفيظ كه او را عمو صدا مى زنيم، مادر و خشايار را 

با چاقو به قتل رساندند.
 باتوجه به ناپديد شــدن غفور -همسر قربانى- و 
حفيظ احتمال جنايت از سوى آن ها قوت گرفت 

و بررســى ها براى يافتن متهمــان اين جنايات 
ادامه يافت.

* قاتل در لباس چوپان
 تصوير متهمان افغان ايــن دو جنايت به پليس 
سراسر كشور ارســال شــد. در ادامه بررسى ها 
و با گذشــت 4 ماه از اين جنايــت رد حفيظ در 
پايتخت شناسايى شد. با هماهنگى هاى قضايى 
كارآگاهان پليس استان سمنان راهى تهران شده 
و در عملياتى ويژه مرد 50 ساله را در منطقه كن و 
سولقان دستگير كردند. صبح روز سه شنبه حفيظ 
براى تحقيقات به شعبه سوم بازپرسى دادسراى 
امور جنايى تهران انتقال داده شد. او در حالى كه 

منكر قتل زن و مرد جوان بود، گفت:فتانه همسر 
دوستم غفور بود. اما نفر دوم را نمى شناختم. غفور 
از دست همسرش ناراحت بود و مى گفت پنهانى با 
راننده مينى بوس ارتباط برقرار كرده است. خشايار 
را در حد تعريف هايى كه غفور مى كرد مى شناختم 
و هيچ شناخت ديگرى از او نداشتم. واقعيت ماجرا 
اين اســت كه در زمان قتل من داخل ساختمان 
خواب بودم.صبــح وقتى از خواب بيدار شــدم و 
با جسد فتانه و خشــايار مواجه شدم ترسيدم. با 
خودم گفتم به خاطر رابطه اى كه با غفور داشتم 
بى شك پليس به من شك مى كند و مرا در رابطه 
با اين جنايت بازداشــت مى كند. به همين دليل 
فرار كردم. به شهرســتان هاى اطراف رفتم و در 
كارگاه هاى ساختمانى كار مى كردم. دو ماه قبل 
هم به تهران آمــدم و در منطقه كن و ســولقان 
به چوپانى مشــغول شــدم.اما به نظرمن غفور، 
همسرش و مرد جوان را به قتل رسانده است.غفور 
شب ها به خانه نمى رفت و داخل اتاقك نگهبانى 
مى خوابيد. معموالً بعد از چند روز به خانواده اش 
سر مى زد و گاهى اوقات آن ها به غفور سر مى زدند. 
من يك سال قبل از جنايت در پروژه ساختمانى 
به عنوان نگهبان مشــغول به كار شــدم. با غفور 
نگهبان و هم واليتى بوديم و همين مسئله باعث 

شد كه خيلى زود باهم صميمى شويم.

 راز قتل  مقابل ساختمان  نيمه كاره

كالهبردارى ميلياردى با جعل فوق حرفه اى 
سكه وسند

خط قرمز: باندى كه اعضاى آن با جعل 
اســناد و مدارك اقدام بــه كالهبردارى 
ميلياردى كرده بودند، از سوى مأموران 
پليس منهدم شد.مأموران كالنترى 159 
بى سيم در اجراى دهمين مرحله از طرح 
عملياتى رعد، سه متهم را كه با تشكيل 
يك باند اقدام به جعل انواع اسناد ومدارك 

كرده و از اين طريق ميلياردها ريال مال نامشروع كسب كرده بودند، شناسايى 
و دستگير كردند.

اعضاى اين باند اسناد دولتى، اسناد مالكيت، شناسنامه، برگه آزادى از زندان، 
برچســب قطعات و لوازم يدكى، مدرك تحصيلى، جواز كسب، كارت پايان 
خدمت و... را با مشابهت زياد به مدارك اصلى جعل كرده و حتى با استفاده از 
تجهيزاتى كه در اختيار داشتند هولوگرام هاى مخصوص را نيز روى اين اسناد 
مى چسباندند.همچنين از ديگر تخلفات اعضاى اين باند ساخت سكه هاى طال 
با عيار پايين و فروش آن به قيمت سكه هاى عيار باال بود؛ به طورى كه اين افراد 
در همكارى با چند طالفروش كه هم اكنون تحت تعقيب پليس هستند اقدام 
به جعل فاكتورهاى خريد و فروش سكه  طال كه نصف قيمت هزينه داشته با 
قيمت سكه طالى 18 عيار كرده و از اين طريق نيز اقدام به كالهبردارى كرده 
بودند.اعضاى اين باند همچنين برچسب هاى بادرجه كيفى باالى قطعات و 
لوازم يدكى خودروها را جعل كرده و با چسباندن روى محصوالت بى كيفيت 
و درجه چندم اقدام به كالهبــردارى در اين زمينه نيز كــرده بودند.پس از 
دستگيرى اعضاى اين باند سه نفره، يكى از مالباختگان با مراجعه به مأموران 
اعالم كرد از طريق سند جعلى حدود چهار ميليارد تومان از وى كالهبردارى 

شده است كه اين موضوع نيز در دست رسيدگى قرار دارد.

 باندى كه اعضاى آن با جعل 
اســناد و مدارك اقدام بــه كالهبردارى 
ميلياردى كرده بودند، از سوى مأموران 

بى سيم در اجراى دهمين مرحله از طرح 
عملياتى رعد، سه متهم را كه با تشكيل 
يك باند اقدام به جعل انواع اسناد ومدارك 

فرار زن و مرد مرموز از صحنه قتل مرد مشهدى 
خط قرمز-  بهاره بختيارى: شــب چهارشنبه مرد 40ســاله اي كه مورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفته بود 

درگذشت، پس از اين اتفاق بود كه پرونده مرگ وى به بازپرس ويژه قتل مشهد سپرده شد.
به گزارش خبرنگار ما، پس از مرگ مردى 40ساله كه چاقويى درقفسه سينه اش فرود آمده بود موضوع به قاضى 
ميرزايى بازپرس ويژه قتل مشهد اطالع داده شد تا وى دركمترين زمان درمحل حاضر شده و تحقيقات خود 
درباره اين قتل مرموز را كليد بزند.بررسى هاى اوليه نشان مى داد، اين مرد در حالى در طبقه دوم ساختمانى در 

بولوار عمار ياسر با ضربات چاقو كشته شده است كه يك زن و مرد ديگر از محل جنايت گريخته اند.
تحقيقات قاضي ميرزايي نشان مى دهد كه مقتول سه شنبه شب توسط يك خانم درنزديك محل زندگي اش از 
ماشين به بيرون پرتاب مى شود، درهمين حال بچه خواهرش كه در كوچه مشغول بازي بوده است متوجه ماجرا 
شده و دايى خود را شناسايي مى كند و بالفاصله به ساير اعضاى خانواده خبر مى دهد. خانواده اين مرد كه متوجه 
حال و روز وخيم او و خونريزى شديدش مى شوند او را به بيمارستان منتقل مى كنند تا شايد زندگى او را نجات 
دهند اما اين  كار مؤثر واقع نشده  و وى جان مى سپارد. بازپرس ويژه قتل مشهد در ادامه دستور مى دهد تا جسد 

براي مشخص شدن دليل اصلى مرگ به پزشك قانوني انتقال داده شود. 
قاضى ميرزايى به خبرنگار ما مى گويد: خانواده مقتول در تحقيقات اوليه عنوان كردند كه زنى كه مقتول را از 
ماشين به بيرون پرتاب كرده است بارها همراه با يك مرد ديگر در محله ديده شده است. وى مى افزايد: دستورات 
الزم براى شناسايى اين زن كه مظنون اصلى پرونده قتل است صادر شده و مأموران پليس كار راكليد زده اند و 
با توجه به سرنخ هاى موجود طى روزهاى آينده با دستگيرى اين متهم زواياى تاريك پرونده نيز روشن خواهد 
شد. اين حادثه در حالى از سوى مأموران كالنترى مصلى به قاضى ويژه قتل عمد اعالم شد كه بازپرس ميرزايى 

هنوز در حال بررسى پرونده قتل در نزاع دسته جمعى منطقه توس33 بود. 

كشف عتيقه هاى 1400 ساله از قاچاقچيان در بردسكن
 خط قرمز: رئيس پليس شهرستان بردســكن از كشف 350 قطعه ســكه هاى فلزى و سنگى، قفل سنگى، 
مجسمه هاى فلزى، 4رشته گردنبند و تعدادى انگشتر زير خاكى و الستانى خبر داد. سرهنگ عباس نظافتى 
افزود: مأموران انتظامى ايستگاه بازرسى سه راهى درونه، خودروى سمند حامل اين اشيا عتيقه را در محور طبس 
به بردسكن متوقف كردند.وى با اشاره به دستگيرى 2 متهم گفت: برابر بررسى هاى اوليه قدمت اين عتيقه جات 

800تا 1400سال برآورد شده اشت.

اوضاع تنها نماينده ليگ برترى مشهد نگران كننده است

از كوچ دسته جمعى تا قول خنده دار 
تسويه حساب در پديده

سرخ ها جام را با جادوگر باال مى برند 

بزن بزن براى 
نايب قهرمانى
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اوضاع تنها نماینده لیگ برتری مشهد نگران کننده است

از کوچ دسته جمعی تا قول خنده دار تسویه حساب در پدیده
سینا حســینی : سرنوشــت تنها نماینده لیگ برتری 
مشهد در رقابت های فصل هجدهم کامال نامعلوم و مبهم 
است، تا حدی که بیشــتر بازیکنان این تیم با بحرانی تر 
شدن شرایط به فکر جدایی از این تیم افتاده اند تا فوتبال 

خراسان و مشهد با بحران کوچ دسته جمعی بازیکنانش 
مواجه شود!

*مهاجرت مهاجری و دوستان
مهمترین خبر به ماجرای جدایی قریب الوقوع رضا مهاجری 
سرمربی تیم فوتبال پدیده ارتباط دارد. رضا مهاجری پس 
از پایان قراردادش بنا دارد از مشهد خارج شود و فصل آینده 
هدایت یک تیم دیگر لیگ برتری را در دست گیرد. هرچند 
هنوز مهاجری مقصد بعدی خود را تعیین نکرده اســت، اما 

از گســترش فوالد تبریز،بادران و خونه بــه خونه به عنوان 
گزینه های احتمالی وی نام برده می شود.

در کادر فنی هم زیاد اوضــاع رو به راه نیســت. مربیان به 
دلیل عدم پرداخت بموقــع مطالبات مقصد دیگری را برای 

خود انتخاب خواهند کرد. دو عضــو خارجی کادر فنی تیم 
فوتبال پدیده هم از این تیم جدا خواهند شد. ایگور پانادیچ 
تمرین دهنده خارجی پدیده به احتمال فراوان به تیم سابقش 
یعنی پرسپولیس ملحق خواهد شد.هاروت مربی دروازه بانان 
پدیده هم به همــراه مهاجری با مشــهدی ها خداحافظی 

خواهد کرد.
*کوچ ستاره ها

خروج احتمالی بازیکنان تیم فوتبال پدیده هم برای هواداران 
زیاد خوشایند نیست، محمد قاضی یکی از افرادی خواهد بود 

که از این تیم جدا خواهد شد.  گفته می شود محمد قاضی 
برای بار دیگر با باشگاه سایپا به توافق خواهد رسید تا مجددا 
زیر نظر علی دایی فوتبال بــازی کند. محمدرضا خلعتبری 
نیز از دیگر بازیکنانی اســت که از این تیم جدا خواهد شد. 

خلعتبری با یکی از تیم هایی که شانس حضور در لیگ برتر 
را دارد مذاکراتی را انجام داده و قطعــا فصل بعد در پدیده 
نخواهد بود. شــهاب گردان و محمدرضا خانزاده هم برای 
فصل بعد قصد دارند در شــهری دیگر به جز مشهد فوتبال 

بازی کنند.
معین عباسیان دیگر بازیکنی است که بدون تردید از مشهد 
خواهد رفت، وی که به گفته خــودش تنها 8 درصد از رقم 
قراردادش را گرفته است تاکید کرده به هیچ عنوان در مشهد 
باقی نخواهد ماند. اکبر صادقی، امیر قاســمی نژاد،حسین 

مرادمند نیز به دالیل مالی خواهند رفت.
*وعده واهی

در این شرایط جالب اســت بدانید مدیران تازه وارد پدیده 
که قرار بود به واســطه حضور آنها شــرایط این تیم به کلی 

دگرگون شود، این روزها سعی می کنند از مالقات با بازیکنان 
خودداری کنند تا مجبور نشوند به واسطه ناتوانی خود در امور 
مدیریتی پاسخگوی بازیکنان ناراضی خود باشند. با این حال 
ادعای تسویه حساب سه روزه شکوهی و پارسا به بازیکنان 
برای مطالبات معوقه سوژه خنده بازیکنان و اعضای کادر فنی 
باشگاه شده است،  به گونه ای که معین عباسیان در واکنش 
به این اظهارنظر گفته است:» این حرف خیلی خنده دار است 
که تیمی که از اول فصل تاکنون نتوانسته با بازیکنان و کادر 
فنی تسویه حساب کند حاال بنا دارد سه روز با طلبکاران خود 

تسویه حساب کند!«
به راستی برای فوتبالی ها این پرســش مطرح است که 
دلیل حضور شکوهی و پارسا در ترکیب مدیریتی باشگاه 
چه بود؟ انگار آنها آمدند تا چنــد عکس یادگاری بگیرند 
و در رزومه خود قید کنند که در یک باشگاه لیگ برتری 

عنوان دارند! 

مختومه شدن پرونده شکایت حیدری 
از استقالل

ورزش: پرونده شکایت مدافع - هافبک تیم فوتبال استقالل از این 
باشگاه مختومه شد. سه شنبه گذشته این خبر منتشر شد که خسرو 
حیدری به دلیل مشکل مالیاتی اش از باشگاه استقالل شکایت کرده 
است، خبری که با واکنش مدافع - هافبک آبی پوشان همراه شد و او 
اعالم کرد از تیمش شکایت نکرده است. روزبه وثوق احمدی، رئیس 
کمیته تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال در مورد این موضوع به 
تسنیم گفت: مشکل مالیاتی حیدری مربوط به سال 92-91 بود که 
دیروز وکیل حیدری به کمیته تعیین وضعیت آمده بود و از شکایت 

موکل خود صرف نظر کرد تا پرونده مختومه شود.

پیراهن بوفون بر تن رحمتی
ورزش: مهاجــم ایرانی تیم فوتبال المپیاکــوس هدیه جالبی به 
دروازه بان استقالل داد. کریم انصاری فرد، مهاجم تیم   ملی فوتبال 
ایران و تیم  المپیاکوس یونان کــه در جریان دیدار تیمش در دور 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا مقابل یوونتوس پیراهن جان لوئیجی 
بوفــون را از او گرفته بود، این پیراهن را به ســید مهدی رحمتی، 

دروازه بان تیم استقالل هدیه داد.
البته انصاری فرد در لیست المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا نبود 

و نتوانست در این رقابت ها برای تیمش به میدان برود.

سرپرست راه آهن: هفته آخری برای 
خیلی ها عزیز شده ایم!

تسنیم: سرپرست باشگاه راه آهن با اشاره به تماس های صورت 
گرفته با بازیکنان این تیم پیش از بازی با نساجی گفت: پس از 
بازی با شهرداری تبریز، برای دیدار آخر تماس هایی با بازیکنان 
ما گرفته شــد. این را بدانید که بازیکنان تیم ما حیثیت و شرف 
خود را با هیچ چیز عوض نمی کنند و در صورت تکرار، باشــگاه 
حتماً پیگیری می کند و شماره های آن ها را در اختیار مسئوالن 
ذی  ربط خواهد گذاشت. نباید شرایطی ایجاد کنیم که هیجان 
کاذب بر این مسابقه حاکم شــود. جالب است که در هفته آخر 
لیگ یک راه آهن برای خیلی ها عزیز شده است. نمی دانم زمانی 
که فریاد می زدیــم و احتیاج به کمک داشــتیم، این افراد کجا 
بودند؟ مهدی حســین پور با بیان اینکــه راه آهن برای دفاع از 
حیثیت خود مقابل نساجی صف آرایی می کند، خاطرنشان کرد: 
برای خودمان و با همه توان به مصاف نســاجی می رویم و هیچ 

تفکری نسبت به تیم های دیگر نخواهیم داشت.

رکورددار گینس با پرسپولیس قرارداد 
بست!

ایسنا: »آرش احمدی طیفکانی« تنها رکورددار جهانی گینس 
در اســتان هرمزگان با قراردادی یک ســاله به باشگاه ورزشی 
پرسپولیس تهران پیوست. رکورددار جهان تصریح کرد: در طول 
این مدت از تمامی امکانات باشگاه پرســپولیس اعم از مربیان 
باتجربه و سالن های تمرین و بدنســازی جهت زدن رکوردهای 
جدید اســتفاده خواهم کرد.احمدی، تأکید کرد: رکورد بعدی 
من که تعادل توپ بــر روی ســر به صورت نشســته که از آن 
ورزشکار سوئد است به نام باشــگاه پرسپولیس زده خواهد شد. 
وی خاطرنشــان کرد: در زمان برگزاری شهرآوردهای پایتخت 
نیز در ورزشــگاه آزادی برنامه اجرا خواهم کرد. »آرش احمدی 
طیفکانی« از ورزشــکاران مینابی اســت که موفق به شکستن 
رکورد جهانی گینس با نگه داشتن توپ بر روی یک پا با زمان 1 
ساعت و 2۳ دقیقه و 12 ثانیه و نگه داشتن توپ تعادلی بر روی 
سر با زمان8ســاعت و 42 دقیقه و 12 ثانیه شــده  است.او در 

روزهای اخیر به باشگاه پرسپولیس تهران پیوست. 

ذوب آهن در هفته پایانی ۲ غایب 
دارد

ورزش: تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در هفته ســی ام لیگ برتر 
دو بازیکن غایب دارد.

تیم فوتبال ذوب آهن روز جمعه آخرین دیدار این فصل خود را با 
تیم ســقوط کرده نفت تهران برگزار می کند. شاگردان قلعه نویی 
در صورت پیروزی در این مسابقه نایب قهرمان لیگ برتر خواهند 
شــد.ذوب آهن در این بازی مهــران درخشــان مهر را به دلیل 
مصدومیت و سیدمحمدرضا حســینی را به دلیل محرومیت در 

اختیار ندارند.

ضد حمله

سورپرایز بیرانوند 
برای جشن قهرمانی

ورزش سه: دروازه بان شماره یک پرسپولیس برنامه ویژه ای برای جشن 
قهرمانی این تیم در ذهن دارد. علیرضا بیرانوند در دومین فصل حضورش 
در جمع سرخپوشان، ســومین قهرمانی خود را در این تیم جشن خواهد 

گرفت.
شماره یک پرسپولیس و تیم ملی برای جشــن قهرمانی سرخپوشان برنامه 
ویژه ای در ذهن دارد و بر این اســاس قصد دارد در پایــان این بازی با لباس 
محلی در مراسم حضور یابد. بیرانوند از همشــهریان خود نیز دعوت کرده تا 
بخشی از ســکوها را به اشــغال خود درآورند تا اینچنین جشن باشکوهی را 

ترتیب دهد.

کالنی: تا جمعه سرمربی امید را 
انتخاب می کنیم

ایسنا: مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال دو روز پیش اعالم کرد که سرمربی 
تیم   ملی امید تا چهارشنبه انتخاب می شود. او همچنین از جواد نکونام، سید اکبر 
پورموسوی، اسکوچیچ و علی کریمی به عنوان گزینه های سرمربیگری تیم ملی 
امید نام برد. حســین کالنی عضو کمیته  فنی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این 
سوال که آیا کمیته فنی فدراسیون فوتبال تصمیم نهایی اش را درباره سرمربی 
تیم   ملی امید گرفته اســت اظهار کرد: صحبت های زیادی انجام شده است. فکر 
می کنم تا فردا )جمعه( سرمربی تیم   ملی امید انتخاب شود. به دلیل این که انتخاب 
سرمربی تیم   ملی امید مسئله مهمی است، باید تمام جوانب را در نظر بگیریم و با 

دقت تصمیم گیری کنیم. ۱۰
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ورزشـــی

 فوتبال  حمید رضا خداشناس    سوت پایان رقابت های لیگ 
برتر فوتبال کشورمان عصر امروز به صدا درمی آید و این در حالی 
است  که  پرسپولیس سه هفته پیش از پایان مسابقات قهرمان شده 
و هیجانی برای رســیدن به صدر جدول را در هفته سی ام شاهد 
نیســتیم اما رقابت برای عنوان نایب قهرمانی و همچنین کسب 
سهمیه آسیا بین سه تیم ذوب آهن، اســتقالل و سایپا همچنان 
برقرار اســت و این مسئله بی شــک جذابیت زیادی به بازی های 
این هفته خواهد داد. در قعر جدول هم مشکی پوشان و نفت تهران 
سقوط کرده اند و خیال سایر تیم ها راحت است. به این ترتیب فقط 
چند بازی در این هفته حساســیت فراوانی دارد و سایر مسابقات 

تشریفاتی محسوب می شود.
نفت تهران - ذوب آهن؛ همه چیز مهیای نایب قهرمانی

شــاگردان قلعه نویــی که هفته گذشــته با شکســت قهرمان 
لیگ برتر توانســتند گام بلندی را برای نایــب قهرمانی بردارند 
عصر امروز در تهران برای تثبیت جایگاهشــان و کسب سهمیه 
آســیا در مقابل تیم بحران زده نفت تهران قــرار می گیرند که 
هفته پیش سقوطش به لیگ یک قطعی شد. با توجه به شرایط 
نفت تهران و از طرفی آمادگی ذوب آهنی ها به نظر می رســد 
شاگردان قلعه نویی کار مشــکلی را برای پیروزی در این بازی 
نداشته باشــند مگر اینکه اتفاقات نادر فوتبال در این بازی رقم 
بخورد و شاگردان افاضلی با شکست ذوب آهن حتی دست آن ها 

را از کسب سهمیه آسیا هم خالی کنند.

سپاهان - استقالل ؛منتظر فوران نفت
اما اســتقالل تهران در هفته پایانی لیگ برتر میهمان سپاهان 
اصفهان است. شاگردان شفر که در جایگاه سوم قرار گرفته اند 
و نفس های سایپا را دقیقا در پشت سرشان احساس  می کنند 
هر چند امید چندانی برای نایب قهرمانــی ندارند ) مگر اینکه 
معجزه شــود و نفت ذوب آهن را متوقف کند  ( ولی برای حفظ 
جایگاهشــان و کسب سهمیه آســیا  باید در اصفهان شاگردان 
ابراهیم زاده را شکست بدهند. ســپاهان نیز که تا همین هفته 
پیش جزو کاندیداهای سقوط به لیگ یک بود، پس از ماندن در 
لیگ برتر شاید با اســترس کمتری مقابل استقالل قرار بگیرد و 
این می تواند برای آبی پوشان پایتخت دردسر ساز شود و نتیجه 
جوری رقم بخورد که علی دایی و ســایپا منتظرش هستند. هر 
چند که با حواشی پیش آمده برای ســپاهان در هفته گذشته 
بعید به نظر می رسد که اســتقالل برای پیروزی در این دیدار 

به درد سر بیفتد. 
پیکان - سایپا؛ کار سخت دایی برای کسب سهمیه

سایپا که تا هفته گذشته در جایگاه دوم ایستاده بود و بسیار امیدوار 
به کسب سهمیه آسیا بود با توقف در خانه در مقابل گسترش فوالد 
ناگهان به رتبه چهارم سقوط کرد و در هفته پایانی لیگ برتر منتظر 
اتفاقات عجیب است تا شاید بتواند در واپسین لحظات لیگ خود را 
آسیایی ببیند. اما شاگردان علی دایی برای تحقق یافتن رویایشان 
ابتدا باید تیم پیکان را که حریفی سرسخت است را شکست دهند 

بعد امیدوار باشند تا ذوب آهن و استقالل مقابل حریفانشان تن به 
شکست دهند.

پرسپولیس - سپیدرود رشت؛ جشن قهرمانی با جادوگر
شاگردان برانکو در روزی که قرار است جام قهرمانی را برای دومین سال 
پیاپی روی سرببرند،  در یک بازی کامال تشریفاتی از شاگردان کاپیتان 
سابق پرسپولیس میزبانی خواهند کرد. شاید علی کریمی بسیار خوش 
شانس است که توانست پیش از هفته پایانی و جدال با تیم محبوبش 
سپید رود را از جمع فانوس به دستان نجات دهد، وگرنه معلوم نبود در 
این بازی چه سرنوشتی در انتظار او و تیمش بود. به هر حال محبوب ترین 
چهره ورزشگاه در این بازی در روز جشن قهرمانی پرسپولیس خاص ترین 
چهره این میدان خواهد بود و شاید برای نخستین بار سرمربی تیم حریف 

در جشن قهرمانی رقیبش نیز شرکت کند.  
برنامه مسابقات هفته سی ام لیگ برتر:

جمعه 7 اردیبهشت 97
فوالد مبارکه سپاهان- استقالل تهران ساعت 17
گسترش فوالد تبریز- پدیده خراسان ساعت 17
فوالد خوزستان- تراکتورسازی تبریز ساعت 17

پیکان تهران- سایپا تهران ساعت 17
صنعت نفت آبادان- استقالل خوزستان ساعت 19:15

نفت تهران- ذوب آهن اصفهان ساعت 17
سیاه جامگان مشهد- پارس جنوبی جم ساعت 17

پرسپولیس-سپیدرود رشت ساعت 19:15

سرخ ها جام را با جادوگر باال می برند

بزن بزن برای نایب قهرمانی
سنگ تمام برانکو برای 

ربیع خواه
ورزش:کادرفنــی پرســپولیس بــرای 
برگزاری آخرین بازی خود در هفدهمین 
دوره رقابــت های لیــگ برتــر فوتبال 
اســامی 21 بازیکن خود را اعالم کرد. در 
این فهرست نام محسن ربیع خواه نیز به 
چشــم می خورد که بنابر اعالم پزشکان، 
آماده انجام عمل جراحی می شــود ولی 
قبل از آســیب دیدگی در اکثر بازی های 

سرخپوشان حضور خواهد داشت.
اســامی بازیکنان دعوت شده به اردوی 
سرخپوشــان به شــرح زیر اعالم شد: 
علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادو شــوویچ، 
سیدجالل حســینی، شجاع خلیل زاده، 
محمد انصاری، صــادق محرمی، احمد 
نورالهــی، حســین ماهینی، فرشــاد 
احمدزاده، محسن مســلمان، گادوین 
منشا، کمال کامیابی نیا، شایان مصلح، 
وحید امیــری، ســیامک نعمتی، آدم 
همتی، احســان علوان زاده، حمیدرضا 
طاهرخانی، محســن ربیع خواه، بشــار 

رسن و علی علیپور. 

سایت پدیده از دسترس خارج 
شد!

 روز گذشته در اتفاقی عجیب وب سایت باشگاه پدیده 
به دلیل بدهی از سوی شرکت طرف قرارداد باشگاه 
از دسترس خارج شد! این اتفاق نشان داد که مدیران 
تازه وارد پدیده نه تنها برای پرداخت مطالبات باشگاه 
حرکتی انجام نداده اند بلکه برای پرداخت هزینه های 
اجرایی باشگاه نیز ناکام بودند! این اتفاق در حالی رخ 
داد که رئیس هیئت مدیره باشگاه پدیده که قرار بود 
با آمدنش به ترکیب مدیریتی باشگاه پول به مجموعه 
تزریق شود، پس از شکست پدیده مقابل پرسپولیس 
در تونل ورزشگاه ثامن االئمه به خبرنگاران اعالم کرد 
من ظرف سه روز مشــکالت را برطرف خواهم کرد، 
اگر پول به مجموعه نیامد از این باشگاه خواهم رفت!



دبيرهيئت: روى سكو مى رويم

خيز مشهدى ها براى درخشش            در ليگ برتر پرش با اسب

 سواركارى  ورزش  ليــگ برتر پرش با اسب كشور 
اين فصل دو ميهمان مشــهدى دارد. تيم هاى «ارشاد» 
و «هيئت سواركارى خراســان» رضوى سال قبل با قرار 
گرفتن در سكوهاى اول و سوم ليگ منطقه اى موفق به 
كسب جواز حضور در ليگ برتر كشور شدند. اصفهان دوم 
شد تا امسال اين ليگ عالوه بر تهران سه تيم شهرستانى 

هم داشته باشد.
 * مشهد با دو تيم؟

رامين چرمچى ، دبير هيئت ســواركارى استان خراسان 
رضوى ضمن ابراز خوشحالى از اين حضور مى گويد: «در 
حال رايزنــى و تدارك براى حضــور قدرتمندانه در اولين 
حضورمان هستيم.  تمام تالشــمان اين است كه بتوانيم 
هر دو سهميه خود را در ليگ شركت دهيم. با اين حال اگر 
هم شرايط مالى مهيا نشــد با يك تيم قدرتمند براى فتح 
ســكوهاى اول تا ســوم وارد رقابت ها مى شويم.به همين 
منظور تا پايان ارديبهشــت ماه و با بررسى شرايط تيم ها 

از نظر فنى و مالى براى حضور در مسابقات اعالم آمادگى 
مى كنيم.»

*تغيير سيستم مسابقات
وى ادامه داد: «با همت فدراسيون و ابتكار كميته مسابقات 
شكل برگزارى با حضور ســه تيم شهرستانى تغيير كرد و 
قرار شد 7 مرحله در داخل استان ها و مرحله آخر به صورت 
مجتمع در تهران برگزار شــود كه اين امتياز بسيار خوبى 
براى ماست.چرا كه ما ســال قبل در ليگ منطقه اى با اين 
شكل برگزارى آشنا شديم و با آمادگى بهترى در مسابقات 

حاضر مى شويم.» 
*افزايش ارتفاع

چرمچى با اشــاره به تفاوت هاى كيفى ليــگ برتر با ليگ 
منطقه اى گفت: «به هر حال ارتفاع موانع افزايش مى بايد 
و سواركاران مشهدى بايد با رقيبان مطرح تر و اسب هاى با 
كيفيت ترى مسابقه دهند. اميدواريم بتوانيم شرايط خوبى 
براى تيم هاى مشهدى فراهم كنيم تا چون سال قبل بتوانيم 

روى ســكو برويم.»  وى در مورد چيدمان تيم ها و نفرات 
مورد نظر هم گفت: هر تيم از 4 سواركار اصلى تشكيل مى 
شــود كه يكى از آنها حتما بايد از بانوان سواركار يا مالكان 
و يا سواركارى در رده جوانان باشد كه مشهد از اين حيث 
با وجود سواركارانى چون جواد امامى، بنيامين اژدر افشار 
، حامد مرتضايى ،هانيه نيكويى ، اميــر آيت الهى ، مقداد 
عسگرى ، فربد فيالبى و... مشــكلى ندارد و مى توانيم در 
قامت يك مدعى وارد مسابقات شويم. ســواركاران ما در 
عين جوانى تجربيات خوبى دارند و چند نفر از آن ها جزء 

ملى پوشان محسوب مى شوند.
*پيشرفت خراسان

وى در پايان در مورد جايگاه ســواركارى خراسان گفت 
: خوشبختانه خراسان و مشــهد از گذشته در سطح 
باالى سواركارى كشور بوده و ســال قبل هم با دو 
مقامى كه آورديم ثابت كرديم در حال پيشــرفت 

بيشتر هستيم.

رقابت دونفره رئيس و نايب رئيس در 
انتخابات  شمشيربازى

ورزش: مجمع انتخاباتى فدراسيون شمشيربازى در حالى بيست و 
پنجم ارديبهشت ماه در آكادمى ملى المپيك برگزار مى شود كه تنها 
فضل اهللا باقرزاده رئيس فعلى فدراسيون شمشيربازى و انوش جهانى 
نايب رئيس فدراسيون به رقابت خواهند پرداخت.   مجمع انتخاباتى 
فدراسيون شمشيربازى بيست و پنجم ارديبهشت ماه در آكادمى ملى 
المپيك برگزار خواهد شد تا در نهايت سكاندار هدايت اين فدراسيون 
براى 4 سال ديگر معلوم شود. پس از پايان مهلت ثبت نام، فضل اهللا 
باقرزاده رئيس فعلى فدراســيون شمشيربازى و انوش جهانى كه در 
حال حاضر نايب رئيس اين فدراســيون است در انتخابات نام نويسى 

كردند.
مجمع انتخاباتى فدراسيون شمشــيربازى در حالى اواخر ماه جارى 
برگزار مى شــود كه باقرزاده سابقه هشت ســاله رياست فدراسيون 
شمشيربازى را در كارنامه دارد و اين آخرين دوره اى است كه با توجه 
به قوانين مى تواند براى 4 سال ديگر رئيس فدراسيون باقى بماند و 
با توجه به آنكه رقيبش انوش جهانــى در حال حاضر نايب رئيس در 
فدراسيون است، مى توان نتيجه انتخابات را از حاال براحتى پيش بينى 
كرد. در واقع از 25 ارديبهشت آخرين دوره رياست باقرزاده آغاز خواهد 
شد چرا كه طبق قانون جديد وزارت ورزش هر فرد تنها مى تواند سه 

دوره متوالى رئيس يك فدراسيون باشد.

رضازاده هم نتوانست 
به داد وزنه بردارى برسد

ورزش: قهرمان ســابق وزنه بردارى جهان و المپيك هم نتوانست 
كمكى براى عدم كاهش سهميه هاى ايران در المپيك 2020 كند. 
در حالى كه سهميه هاى قطعى هر كشور براى حضور وزنه برداران 
در المپيك 2020 بر اساس تعداد نمونه هاى مثبت دوپينگ از سال 
2008 به بعد محاسبه شده، ايران همچنان به اين روند اعتراض دارد. 
سهميه ايران با توجه به داشتن 11 دوپينگى در بخش آقايان به عدد 
2 رسيده و در بخش بانوان هم 2 سهميه به كشورمان اعطا شده است. 
فدراسيون وزنه بردارى به اين تصميم اعتراض كرده و انتظار داشت در 
جلسه هيئت اجرايى كنفدراسيون آسيا كه برخى از اعضاى آن عضو 
فدراسيون جهانى هم هســتند، تصميمات اميدوار كننده اى گرفته 
شود. با وجود اينكه حســين رضازاده به عنوان يك ايرانى در جلسه 
هيئت اجرايى كنفدراسيون وزنه بردارى آســيا در ازبكستان كه در 
حاشيه مســابقات قهرمانى نوجوانان و جوانان آسيا برگزار مى شود، 
حضور داشت؛ اما به دليل نداشــتن نفوذ الزم، كارى از دستش براى 
ايران برنيامد. محمد جلود، دبيركل فدراسيون جهانى وزنه بردارى 
كه به دليل تصميماتش عليه بهداد سليمى در 2 سال اخير مورد توجه 
ايرانى ها هم قرار گرفته، روى تصميم IWF براى كاهش سهميه ها 
تاكيد كرد: « توماس باخ رئيس كميته بين المللى المپيك گفته است 
فدراسيون هاى جهانى سهميه المپيك كشورهايى كه دوپينگ دارند 

را كم كنند و اين شرايط براى همه كشورها يكسان است.»

پيشكسوت بسكتبال نيامده
 كنار گذاشته شد!

ورزش: نصرت اهللا جعفريان، پيشكسوت و ناظر بين المللى بسكتبال 
كه سرپرست تيم ملى جوانان شــده بود در اردوى جديد تيم ملى از 
سمتش كنار گذاشته شد. فدراسيون بسكتبال باالخره زمان اردوى 
آماده ســازى تيم   ملى جوانان براى حضور در رقابت هاى قهرمانى 
آسيا را اعالم كرد اما يك تغيير در كادرفنى جالب توجه بود. در ليست 
كادرفنى نام نصرت اهللا جعفريان، سرپرست تيم   ملى جوانان كه از 
اواخر سال گذشته و قبل از رقابت هاى غرب آسيا توسط فدراسيون 
جديد، اين ســمت را گرفته بود ديده نمى شد. جعفريان اواخر سال 
گذشته جايگزين حسين قره گوزلو شــد اما در اردوى جديد دوباره 

قره گوزلو به عنوان سرپرست تيم   ملى معرفى شده است. 

خبر

جمعه 7 ارديبهشت هفته 30 جام خليج فارس
 سپاهان - استقالل

 ساعت: 17:00 زنده از شبكه سه

جمعه 7 ارديبهشت هفته 30 جام خليج فارس
پرسپوليس  -  سپيدرود رشت 

ساعت: 19:15 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

11

تكواندو 
جام باشگاه هاى آسيا
 دانشگاه آزاد 

قهرمان شد
ورزش: هشــتمين دوره مســابقات جام باشــگاه هاى آسيا از  

روز يك شنبه  به مدت دو روز و با حضور تيم هاى شهردارى ورامين، 
دانشگاه آزاد اسالمى و باشگاه مقاومت از ايران، پاكستان يك و دو، تيم  
ملى و صنايع ميالن فنى از افغانســتان، پليس و البصره از عراق، عمان 
و هند به ميزبانى هيئت تكواندو اســتان البرز و در ســالن «انقالب» 

شهر كرج برگزار شد.
 باشگاه هاى پليس (عراق)، البصره (عراق)، يونايتى (پاكستان)، 

صنايع ميالن فلز (افغانستان)، اى ان تى اف (افغانستان)، 
گالدياتــور (پاكســتان)، آريــان (هندوســتان)، 

قزاقستان و عمان به ترتيب در رده چهارم 
تا دوازدهم قرار گرفتند.

رئيس و دبير در تايلند!
مشت بى پولى زير چشم بوكس

ورزش: در حالى كه اوضاع مالى فدراســيون بوكس خوب نيست، 
رئيس و دبير فدراسيون براى تماشاى رقابت هاى بوكس قهرمانى جوانان 

آسيا عازم تايلند شده اند.   مســابقات بوكس قهرمانى جوانان آسيا 2018، از 
سه روز پيش به ميزبانى شهر بانكوك در تايلند آغاز شده و در حال پيگيرى است. 

تيم ملى ايران نيز با 10 بوكسور در اين مسابقات حاضر است.  مسئله اى كه در اعزام 
تيم ملى جوانان قابل توجه است، حضور هم زمان رئيس و دبير فدراسيون بوكس 
در تايلند است. اعزامى كه باعث مى شود بار ديگر صحبت ها و انتقاداتى به عملكرد 
اين فدراسيون وارد شود.  حسين ثورى گفت:  شرايط مالى اين فدراسيون خوب 

نيست و بايد در استفاده بودجه آن مديريت هزينه كرد. رئيس فدراسيون 
بوكس همچنين در اكثر صحبت هاى خود از لغو اعزام هاى غير ضرورى 

به دليل محدود بودن بودجه گفته است اما با توجه به اتفاقات 
اخير، اين صحبت در كمتر از دو ماه نقض شده و حاال 

سواالتى مطرح است.

پوالدگر
 ناظر فنى مسابقات تكواندو 

قهرمانى آسيا
ورزش: رئ يس فدراسيون جهانى تكواندو، سيدمحمد پوالدگر را به 

عنوان ناظر فنى مسابقات قهرمانى آسياى پاراتكواندو، پومسه و كيوروگى 
منصوب كرد. مسابقات قهرمانى آسيا در سه بخش پاراتكواندو، پومسه و 
كيوروگى از سوم خردادماه به مدت 5 روز به ميزبانى«هوشيمينه» ويتنام 

برگزار خواهد شد.
 برهمين اســاس دكتر «چو» رئيس فدراسيون جهانى تكواندو طى 

حكمى سيدمحمد پوالدگر،  رئيس فدراسيون تكواندو كشورمان 
را كه نايب رئيس اتحاديه تكواندو آســيا نيز مى باشد، به 

عنوان ناظر فنى(WT) مســابقات قهرمانى آسيا 
2018 منصوب كرد.
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اميرمحمد ســلطان پور : يان رايــت يكى از 
اسطوره هاى باشگاه آرســنال معتقد است كسى 
كه مى خواهد روى نيمكت آرســنال جانشــين 
آرســن ونگر شــود، بايد همان تاكتيك هجومى 
مرد فرانســوى را تكرار كند اما قدرت تيم را نيز 

افزايش دهد.
حضور 22ساله آرسن ونگر در آرسنال در پايان فصل 
به پايان خواهد رسيد و جست وجو براى پيدا كردن 
جانشين او از همين حاال در باشگاه آغاز شده است.

لوئيز انريكه از بيشترين بخت در نظر بنگاه هاى 
شــرط بندى براى تصدى اين شــغل برخوردار 
است و شــانس كاپيتان هاى ســابق توپچى ها 
يعنــى پاتريك ويــرا و ميكل آرتتا نيــز به هيچ 
عنوان كم نيســت؛ حتى از رالف رانگنيك مدير 
فنى اليپزيك نيز بــه عنوان يــك مربى آينده 
دار براى آرســنال نام برده مى شــود؛ اما با همه 
اين ها «يان رايت» مهاجم افســانه اى آرسنال 
در دهه نود مى داند كه ســرمربى آينده بايد چه 
ايده ها و فلســفه هايى داشته باشــد. رايت مى 
گويد: «استايل بازى آرســنال برگرفته شده از 

تفكراتى اســت كه ونگــر به اين باشــگاه آورد. 
جذابيت، ســرعت باال مخصوصا در ضد حمله ها 
و تمام چيزهايى كه براى فوتبال زيبا الزم است. 
شيوه بازى كه آرسن ونگر از تيمش مى خواست 
دقيقا همان شــكل فوتبالى بود كــه طرفداران 

دوست داشتند آرسنال بازى كند.
 اما كنار اين فوتبال زيبا، ســخت كوشى از اهميت 
بااليى برخوردار است. وقتى به بارسلونا در روزهاى 

اوج آن ها نگاه مى كنيم، هميشه تالش دارند تا توپ 
را از حريف پس بگيرند و پس از آن به حريفان خود 
يورش ببرند. آرســنال در فصلى كه بدون شكست 
بود و مانند آن، از نظر آمادگى بدنى باورنكردنى بود. 
آن ها از نظر بدنى واقعا قوى بودند و در همان حال 
كه توپ را از حريف مى گرفتند، تيم هاى حريف را 

نيز مورد هجوم قرار مى دادند.
مطمئنم باشگاه هم چنين تيمى مى خواهد، و اگر 

جاى ايوان گازيديس (مدير اجرايى) باشــگاه بودم 
سراغ سرمربى مى رفتم كه چنين شكل فوتبالى را به 
تيم بازگرداند. مشخصا هواداران تيمى مى خواهند 
كه در خط دفاعى منظم باشد و به اين راحتى توسط 
تيم حريف دچار مشكل نشود؛ اتفاقى كه آرسنال 
در حال حاضر از آن بى بهره است و بدون توپ تيم 

خوبى نيستند.
من با نظر بســيارى كه به خاطر كــم بودن تجربه 
كسانى مانند آنرى، ويرا يا آرتتا، آن ها را گزينه خوبى 
نمى دانند مخالفم؛ چون به نظر من نقشه و برنامه 
خوب داشــتن براى يك تيم به همان اندازه تجربه 
از اهميت برخوردار اســت. و اگر ســرمربى جديد 
هرچقدر كه تجربه كمى داشــته باشــد مشكالت 
آرســنال مخصوصا در دفاع تيمى را متوجه شود و 
بازيكنان مورد نظر را براى حل آن به باشگاه بياورد، 
آن زمان آرســنال مى تواند خيالــش از بابت دفاع 
راحت بوده و بهتر حمله كند  نكته اينجاســت كه 
آرســن ونگر براى مدت زيادى آرسنال را در شكل 
خاصى قرار داده و حاال مربى جديد بايد اين تيم را 

وارد مسير جديدى كند. 

خصوصيات جانشين آرسن ونگر از نظر اسطوره باشگاه آرسنال 

سرمربى توپچى ها مى تواند كم تجربه باشد! 
امشب نيمه نهايى ليگ اروپا
به سنگينى ليگ قهرمانان!

 دور رفت از مرحله نيمه نهايى ليگ اروپا امشب 
با برگزارى دو ديدار حساس برگزار مى شود كه 
با وجود درجه دو بودن اين مســابقات نسبت 
به ليگ قهرمانــان اروپا، نام تيم هــا به همان 
ســنگينى بزرگترين تورنمنت فوتبال اين قاره 

به نظر مى رسد.
در حساس ترين بازى امشب آرسنال در لندن و 
در ورزشگاه امارات ميزبان اتلتيكومادريد است؛ 
دو تيمى كه در سال هاى گذشته پاى ثابت ليگ 
قهرمانــان اروپا بودند و نماينده اســپانيا حتى 
بارها بــه مراحل باال و فينال آن مســابقات نيز 
صعود كرد. مسلما اتلتيكو به همراه سيمئونه كه 
دوبار به نزديك ترين فاصله ممكن با فتح ليگ 
قهرمانان رسيده، دوست ندارد كه ليگ اروپا را 
نيز از دست بدهد؛ اما اين ديدار براى آرسنال از 
اهميت ويژه ترى برخوردار است؛ به غير از انگيزه 
باالى آرسن ونگر براى كسب اين جام در آخرين 
فصل حضورش در ميان توپچى ها، حضور اين 
تيم در رتبه ششم ليگ برتر انگليس، ليگ اروپا 
را به عنوان آخرين و بهتريــن اميد توپچى ها 
براى  كسب سهميه ليگ قهرمانان فصل آينده 
بدل كرده اســت. در ديگر بازى امشب المپيك 
مارسى فرانســه ميزبان ردبول سالزبورگ، تيم 

شگفتى ساز اتريشى خواهد بود.

واكنش تند ساعى به قطع حقوق:

نمى گذارم 
حقم را بخورند 

ايســنا: پر افتخارترين ورزشــكار المپيكــى ايران با 
اشــاره به قطع حقــوق 50 قهرمان از ســوى صندوق 
حمايت از پيشكســوتان و قهرمانان گفــت: تا به امروز 
به خاطر پرداخت نشــدن حقوقم اعتراض نكرده ام اما 
از امروز پيگير هســتم و بايد حق همه  ورزشــكاران را 
بدهند.  هادى ســاعى گفت: نمى دانم اين تصميم را با 
چه منطقى گرفته اند كه مــى خواهند حقوق برخى از 
ورزشكاران را قطع كنند. اين چه اســتداللى است كه 
به دليل خوب بــودن وضعيت مالى يك ورزشــكار مى 
خواهند حق قانونى او را قطع كنند؟ مى گويند آن هايى 
كه مدال گرفته و وضــع مالى خوبى دارنــد، نبايد اين 
حقوق را دريافت كنند! همه ما براى اين مدال ها زحمت 

كشيده ايم كه االن اين حقوق را دريافت مى كنيم.
 او در اين مورد ادامه  داد: اول از هر كارى بايد اين دوستان 
بگويند چه كسى گفته كه وضعيت مالى ما خوب است؟ دوم 
اين كه اگر وضعيت مالى من يا امثال من خوب است به خود 
شخص مربوط است و به هيچكس ارتباطى ندارد! مگر براى 
رسيدن به اين شرايط مالى دزدى كرده ايم كه اموال ما را 
اندازه گيرى مى كنند؟ ما ورزشكاران بايد خودمان براى 
پول خود تصميم بگيريم كه به چه كسى كمك مى كنيم و 
به چه كسى كمك نمى كنيم.  وى گفت: نمى خواهم اسمى 
از كسى بياورم اما چه كسى مى داند كه در 
حال  حاضر 50 خانواده از كنار من نان 
شــب درمى آورند؟ صندوق و همه 
آن دوستان بايد حق ورزشكاران را 
بدهند چون خــود آن ها مى دانند 
چطور كمك كنند. ورزشــكاران ما 
10 برابر بيشتر از خود آن افراد كمك 
مى كنند و نيازى به نگرانى اين 
دوستان نيست كه به فكر 
تصميم گيرى براى 
حق ورزشكاران 

هستند.

و يا سواركارى در رده جوانان باشد كه مشهد از اين حيث 
با وجود سواركارانى چون جواد امامى، بنيامين اژدر افشار 
، حامد مرتضايى ،هانيه نيكويى ، اميــر آيت الهى ، مقداد 
عسگرى ، فربد فيالبى و... مشــكلى ندارد و مى توانيم در 
قامت يك مدعى وارد مسابقات شويم. ســواركاران ما در 
عين جوانى تجربيات خوبى دارند و چند نفر از آن ها جزء 

وى در پايان در مورد جايگاه ســواركارى خراسان گفت 
: خوشبختانه خراسان و مشــهد از گذشته در سطح 
باالى سواركارى كشور بوده و ســال قبل هم با دو 
مقامى كه آورديم ثابت كرديم در حال پيشــرفت 

از كسى بياورم اما چه كسى مى داند كه در 
حال  حاضر 50 خانواده از كنار من نان 
شــب درمى آورند؟ صندوق و همه 
آن دوستان بايد حق ورزشكاران را 
بدهند چون خــود آن ها مى دانند 
چطور كمك كنند. ورزشــكاران ما 
10 برابر بيشتر از خود آن افراد كمك 
مى كنند و نيازى به نگرانى اين 
دوستان نيست كه به فكر 
تصميم گيرى براى 
حق ورزشكاران 
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خردهروایتها

یادی از فیروز زنوزی جاللی
ساکن خانه شماره110

 کامران پارســی نژاد  یک سالی می شــود »فیروز زنوزی جاللی« 
نویسنده توانمند و صاحب سبک و اندیشــه را از دست داده ایم. در طي 
ســالیان متمادی او به عنوان نویسنده شناخته شده و مطرح کشور در 
وادی ادبیات داستانی و نقد میدان  داری می کرد و آثار بیشماري در حوزه 
ادبیات داستاني و نقد ادبی منتشر کرد و نقد هاي بیشماري در این وادي 
بر آثار او نوشــته شد. پدرزنوزی در ارتش خدمت می کرد و همین سبب 
شد تا خانواده به کرات از شهری به شهری دیگر نقل مکان کند. جاللی 
به همراه خانواده اش درســال های پایانی دبستان به تهران  آمد و تا پایان 
دوران دبیرســتان در تهران  ماند. او در ۲۰ ســالگی به بوشهر رفت و به 
عضویت نیروی دریایی در آمد و چنانکه خود نوشته است: »همان وقت و در 
همان جا بود که از رنج واقع ناگزیر تن به سحر قلم و تخیل سپردم و اولین 
داستانم »یک لحظه بیش نیســت« را نوشتم و برای مجله »فردوسی« 
فرستادم«. زنونی جاللی در ســال ۱۳۸۷ جایزه ادبی جالل آل احمد را 
برای رمان قاعده بازی دریافت کرد. وی همچنین برنده جایزه قلم زرین 
شده است. زنوزی جاللی در گستره داستان نویسی جسارت الزم را داشت 
تــا تصویری باورپذیر و حقیقی از جامعه روزگار خود ترســیم کند و در 
الیه های پنهان آثارش جامعه، سیاســت، فرهنگ و تاریخ ایران را نقد و 
ارزیابی کند. او منتقدی بی مانند بود و نقد های او در عرصه داستان نویسی 
جریان ســاز بود. به نظر بسیاری از صاحبنظران زنوزی نویسنده ای است 
اخالق گرا که بیشــتر از آنکه بخواهد به فرم وقالب داستان هایش توجه 
کند، در پی طرح مضامین و بن مایه های اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی 
است. نگاه انتقادی و تیزبینانه وی به مسائل جاری روزگارش سبب شد تا 
به سرعت آوازه نویسنده بر سر زبان ها بیفتد. این در حالی است که آخرین 
اثر او »برج ۱۱۰« آنچنان که توقع می رفت شــاهکار ادبی او به حساب 
می آیــد و زمان می برد تا ارزش های نهفته در اثر با تمامی نماد ها، تعابیر 
پرمعنا و چند بعدی بر همگان آشکار شود. نویسنده فقید در این اثر قطور 
توانسته تاریخ زندگی انسان را با تمام فراز ها و نشیب هایش در فضای پر 
رمز و راز و نمادین و وهم گونه روایت کند. او تصویری حقیقی از انســان 
نشــان داده و سعی کرده در گذر زمان مکنونات درونی و پیچیدگی های 
درون انســان را رصد و تحلیل کند. زنوزی با انتخاب هوشمندانه مسجد 
کوفه و مطرح کردن نام موالی متقیان حضرت علی)ع( در قالب نماد به 
این مسئله تأکید دارد که سرآمد انسان برجسته و نمونه »علی)ع(« است. 
این اثر از آن حضرت علی)ع( است و بی دلیل نیست در اواسط نگارش اثر 
بی آنکه کسی خبردار باشد نشانه ای از راه می رسد و آن تغییر ناگهانی و 

غریب پالک خانه او بود به عدد۱۱۰.

12

ادب و هنر

الیور استون درحاشیه جشنواره جهانی فیلم فجر:

ماآمریکاییهااسمنابودیخاورمیانهراصلحگذاشتهایم
 فرهنگ و هنر/ صبا کریمی  الیور اســتون، 
فیلمســاز آمریکایی که صبح روز گذشــته در 
پردیس سینمایی چارسو پاسخگوی پرسش های 
خبرنگاران بود، ضمن ستایش از میهمان نوازی و 
واکنش های گرم و دوستانه مردم ایران، اعتراف 
کرد که در طول دوران کاری خود حدود ۱۰ فیلم 

ایرانی دیده است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قصد 
ساخت فیلمی  درباره چهره های سیاسی ایران را 
دارد، گفت: من خودم را یک ژورنالیست نمی دانم 
بلکه دراماتیست هستم. زمانی که از کار خسته 
می  شوم، سراغ مستند می  روم و تاکنون با رهبرانی 
همچون چاوز، کاسترو، عرفات، نتانیاهو و پوتین 
گفت و گو کردم اما در حال حاضر برنامه ای برای 
ســاخت فیلم درباره یک ایرانی ندارم. البته سال 
۲۰۰6 شــایعه ای به وجود آمد که درخواســت 
مصاحبه با احمدی نژاد داشــتم که آن را کاماًل 

تکذیب می کنم.

 جهانامروزبسیارسیاسیاست
وی در خصوص پرسشی مبنی بر ساخت فیلمی 
 درباره داعش و حضور قهرمانی همچون ســردار 
سلیمانی در راستای عالقه  هالیوود به قهرمان، با 
خنده گفت: ایده خوبی است، شما فیلمنامه آن 
را به من بدهید. امروز در جهانی زندگی می کنیم 
که بسیار سیاسی است و باید ببینیم در آینده چه 

اتفاق هایی می افتد. 
البته ســناریوهای مختلفی وجود دارد و آمریکا 
و عربستان برداشت های مختلفی از این مسئله 
دارند و سرمایه ساخت این فیلم  ها هم از آمریکا 
می آید، البته معنی اش این نیســت که شما در 

ایران  نمی توانید چنین فیلمی  بسازید.
وی در خصوص وضعیت ممنوع الخروجی جعفر 
پناهی و حضور نداشــتنش در کن گفت: وی را 
نمی شناســم اما معتقد بــه آزادی بیان هنری 
هستم. استون درباره اظهارنظرش در مورد خسته 
کننده بودن فیلم های ایرانی و هندی که چندی 
پیــش مطرح کرده بود، گفت: من آن حرف ها را 
به صورت کلی و در مورد عموم جشنواره ها گفتم 
و معتقدم باید فیلم ها کشــش و هیجان داشته 

باشند.
وی در پاسخ به پرســش خبرنگار رسانه لبنان 
مبنی بــر اینکه، اگر بخواهد فیلمی درباره جنگ 
بسازید سراغ کدام یک از کشورهای سوریه، یمن، 
عراق و فلســطین می  روید و چرا؛ گفت: به نظرم 

مستند مدیوم بهتری برای این کار است.
 سال ۲۰۰۸ فیلمی  به نام »دبلیو« درباره رئیس 
جمهور شــدن بوش ســاختم و فیلم با جنگ 
فاجعه بار عراق تمام شــد که شکستش را نشان 
می  داد. سکانســی طوالنی در فیلــم وجود دارد 

کــه اعضای کابینه دولت آمریکا با نشــان دادن 
خاورمیانه روی نقشــه از هدف های مهم آمریکا 

حرف می زنند. 
»دیکچنی« در صحنــه ای می گوید پول نفت و 
منابع طبیعی جایزه ماست و وقتی حرف خروج 
از این منطقه می شــود می گوید خروجی در کار 
نیســت. من نمی دانم چطور می شود این را درام 
کرد. در آمریکا سیاســت تغییر رژیم در برخی 
کشورها از سال ۲۰۰۱ شروع شد که از عراق آغاز 
و لیبی و لبنان هم بین آن ها بود و به ایران ختم 

می  شد.

 اشتباهکردم»اسکنــدر«رابا»وارنر«
ساختم

 امروز سیاستمداران تئوری »تخریب خالقانه« را 
مطرح کردند که حتی اسمش هم مشمئزکننده 
است. ما انبوهی از نابودی را در خاورمیانه ایجاد 

می کنیم و اسمش را صلح می گذاریم.
اســتون در پاســخ به پرسشــی دربــاره فیلم 
»اسکندر« و اینکه آیا برای سفر به ایران از سوی 
مجامع صهیونیست با تهدید مواجه شده، عنوان 
کرد: نســخه ای که من همــه جا تبلیغ می کنم 
فیلمی است که ۲۰۱4 منتشر شد ولی در نسخه 
اولیه با برادران وارنر برای فیلم به مشکل خوردم و 

اشتباه کردم که با آن ها همکاری کردم.
 ضمن اینکه اکران فیلم »اسکندر« درست زمانی 
بود که جرج بوش تصمیم گرفت به عراق حمله 
کند. تنها انتقادی که درباره حضور من در ایران 
مطرح شــد از سوی برخی رســانه های افراطی 

اســرائیلی بود که همان ها هم ماجرای نادرست 
مصاحبه و ســاخت فیلم از احمدی نژاد را پخش 

کردند.
وی در پاســخ به این پرســش کــه آیا جوایزی 
که ســینماگران ایرانی در اسکار یا گلدن گلوب 
می گیرند با پیشــینه سیاســی اســت، گفت: 
نمی توانم به این پرسش جواب بدهم چون اطالع 
دقیقی ندارم، اما فیلم های ایران شادابی و نشاط 
دارند و حتی اگر حرف سیاسی داشته باشند آن 

را در صحنه های فیلم نشان می دهند.
یکی از نکات قابل تأمل این نشســت کنجکاوی 
برخی خبرنگاران برای آگاهی از میزان شناخت 
اســتون از ســینمای ایران بود که استون را با 
فهرستی از فیلمسازان و بازیگران روبه رو کردند 
و استون هم شناختی از آن ها نداشت. حتی برای 
شناخت اصغر فرهادی، مترجم به فیلم های وی 
اشاره کرد که در جشنواره های دنیا مطرح اند. نکته 
اینجاست که شاید هم نباید از یک فیلمساز شهیر 

آمریکایی انتظار داشته باشیم جدا از فیلمسازان 
مطرح بین المللی ما، بازیگران بومی  را بشناسد که 
حضوری در فیلم های بین المللی نداشتند و شاید 
از سوی دیگر مطرح کردن چنین پرسش هایی 
ما را تــا حدی در همان فضای ســینمای ملی 
قرار می دهد. ضروری است که حداقل دعوت از 
میهمانان برای خودمان روشن باشد، یا میهمانان، 
ســینمای ما را می شناســند که به نظر می آید 
طبیعتاً باید این طور باشــد که در این جشنواره 
حضور پیدا می کنند یا این که جشنواره بهانه ای 

می شود که با سینمای ایران آشنا شوند. 
امسال جشــنواره چهارمین دوره خود را پس از 
انفکاک از بخش ملی و به صورت مستقل تجربه 
می کند و این دوره هم مانند دوره های گذشــته 
میزبان فیلم های ایرانی و خارجی و سینماگرانی 
از نقاط مختلف دنیاســت اما با این حال به نظر 
می رسد با یک جریان متمرکز و معطوف به هدفی 

تعیین شده مواجه نیستیم. 

 فضایرفاقتیبرجشنوارهحاکماست
عباس رافعی کارگردان و تهیه کننده سینما درباره 
ارزیابی عملکرد و فعالیت چهار دوره جشــنواره 
جهانی فجر به خبرنگار ما گفت: من فکر می کنم 
فعاالن رسانه ای و جشنواره ای خارجی مایلند روند 
رشد و تکوین سینمای ایران را ببینند. به همین 
دلیل در جشنواره ملی فجر حضور می یابند و یک 
کلیتی از سینمای ایران را می بینند اما وقتی در 
جشنواره جهانی فیلم ها دستچین و در بازار فیلم 
به نمایش گذاشته می شوند یک محدودیتی برای 

سینمای ایران ایجاد می کند. 
ضمن اینکه فیلم های خارجی هم که به نمایش 
درمی آیند فیلم های ناب و دست اولی نیستند که 
بگوییم خارجی ها برای دیدن آن ها به جشنواره 
جهانی فجر می آینــد. در حقیقت آن ها به ایران 
سفر می کنند تا در جریان مسیر سینمای ایران 
قرار بگیرند اما ما یک محدودیتی برای فیلم های 
ایرانــی ایجاد می کنیم که طــی این روند همه 

فیلم های خوب در معرض دید قرار نمی گیرند.
وی در ادامه افزود: به نظرم بیشــتر یک فضای 
رفاقتی بر جشــنواره جهانی فجر حاکم است تا 
یک جریان هنری و آکادمیک. من به کسانی که 
مسئولیت دارند نگاه می کنم و می بینم هیچ کدام 
فیلمسازان بین المللی نیستند. جای فیلمسازانی 
که خارج از مرزها شناخته شده اند در این محفل 

خالی است.
 در حقیقت وقتی میهمانان خارجی به جشنواره 
جهانی می آیند خودشان از نبود این افراد شناخته 
شــده در مجامع بین المللی متعجب هستند و 
شاید حتی بسیاری از این مسئوالن و فیلمسازان 
را اصال نشناسند. رافعی در ادامه تصریح کرد: من 
فکر می کنم باید یک بازنگری اساسی در این باره 
انجام شود. این بازنگری ابتدا باید در نوع انتخاب 
فیلم ها، انتخاب میهمانــان و نحوه برگزاری این 
جشنواره صورت گیرد و در وهله بعدی افق های 

این جشنواره باید تبیین شود.
وی یادآور شد: واقعا ضروری است که بدانیم این 
جشنواره در 5 سال آینده به کجا می رسد و چه 
چیزی برای سینمای ایران و رشد و معرفی آن به 

خارج از کشور دارد.
وقتی معیارهای یک فســتیوال مشخص باشد و 
این معیارها ارزشمند و جهانی باشند فیلمسازان 
نقــاط مختلف دنیــا برای آن فیلم می ســازند. 
فستیوال هایی همچون کن، برلین یا آکادمی اسکار 

موید این ادعاست.
 حتــی در خود ایران هم فیلمســازان برای این 
جشــنواره ها فیلــم تولید می کنند. اما کســی 
نمی گوید من این فیلم را برای جشنواره جهانی 
فجر ساختم و اصال کسی نمی داند این جشنواره 
چه سمت و سویی دارد و در کدام پله قرار گرفته 

است و می خواهد کدام قله ها را فتح کند.
رافعــی در پایان خاطرنشــان کــرد: دعوت از 
فیلمسازان و سینماگران خارجی یک جشنواره 
را جهانی نمی کند. این بیشتر شبیه هفته فیلم 
است که روی میهمانان فیلم مانور داده می شود 
و ورک شاپ هایی برگزار می شود، در حالی که در 
واقع بیشتر یک دورهمی است. بنابراین ضروری 
است که بررسی کنیم نتیجه این رویداد سینمایی 
چیست و قرار اســت چه چیزی از آن به دست 

 آوریم.

آنچهمیخوانید

الیور استون گفت: تنها انتقادی 
که دربــاره حضور مــن در ایران 
برخــی  ســوی  از  شــد  مطــرح 
رسانه های افراطی اسرائیلی بود 
که همان ها هم ماجرای نادرست 
از  فیلــم  ســاخت  و  مصاحبــه 

احمدی نژاد را پخش کردند
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