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امیررضا دالورى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: 
طى ماه هاى گذشته به سریال «آنام» اضافه شده ام و تمام وقتم به بازى در این سریال مى گذرد.
وى درباره حضــور دوباره خود در عرصه ســینما افزود: پیشــنهادات زیادى بــراى بازى در 
سینما دارم اما منتظر این هســتم که برنامه آن اثر با ســریال «آنام» هماهنگ باشد در غیر 
این صورت فعًال به «آنام» متعهد هســتم و ســر کار دیگرى حاضر نمى شوم. این سریال 
براى من درجه اهمیت باالیــى دارد و حتى بابــت آن چندین کار ســینمایى و تئاتر را رد 

کرده ام. 
بازیگر فیلم «چ» درباره حضور خود در این سریال تأکید کرد: نقشم در سریال «آنام» را بسیار 
دوست دارم چون با آثار قبلى من کامًال متفاوت است و همین دغدغه و چالش تازه اى برایم 

به وجود آورده است. من همیشه دوست دارم با نقش کلنجار بروم و آن نقش برایم سخت باشد 
تا بتوانم کاراکترى جدید خلق کنم. نقشــم در «آنام» همه این خصوصیات را داشته و در کل با 

امیررضا دالورى آثار قبلى بسیار فرق مى کند.
وى درباره ماهیت و زمان پخش ســریال «آنام» ادامه داد: ســریال 

«آنام» از همه لحاظ بــراى من اثرى قابل تقدیر و تأمل اســت. 
فیلمنامه بسیار دقیق و صحیح نوشته شــده و کارگردانى هم به 
درســتى هدایت صحنه و بازیگران را در دســت دارد و همین 
عاملى شــده تا گزینه اول مــن در این روزها «آنام» باشــد. 
فیلمبردارى این سریال دو ســه ماه دیگر زمان خواهد برد و 
به احتمال فراوان آبان ماه امسال از شبکه 3 سیما روى آنتن 

مى رود.
بازیگر فیلم «آزاد به قید شــرط» در مورد تنوع حضور خود 
در ســینما، تئاتر و تلویزیون اضافه کرد: بــراى من بازى 
در هیچکدام از مدیوم ها یعنى ســینما، تئاتر و یا تلویزیون 
فرقى ندارد. اگر نقشى درست نوشته شده باشد آن را قبول 

مى کنم. کار من بازیگرى است و بر اساس توانایى هاى خود 
در هر کدام از اینها ظاهر مى شوم. تفاوت هایى نسبت به ساختار 

در این سه مدیوم وجود دارد اما براى بازیگر این تغییرات بسیار جزئى
 است.

دالورى دربــاره احتمــال حضورش در جشــنواره فیلم فجر امســال 
خاطرنشــان کرد: پیشــنهادات زیادى اســت و باید ببینم کدامیک با 
توجه بــه زمانبندى من قابل اجراســت امــا به احتمال فــراوان اگر 
فیلمنامه خوب و معقولى باشــد در جشــنواره فجر امســال حضور

 خواهم داشت.

کار من 
بازیگرى

ایرج محمدى درباره سریال «پاهاى بى قرار» که قرار 
است منوچهر هادى کارگردانى آن را براى پخش در 
شبکه 5 سیما بر عهده داشته باشد، گفت: این سریال 
این روزها در حال مذاکره و بستن قرارداد با بازیگران 
است و ملیکا شریفى نیا جزو آخرین بازیگرانى است 

که به این پروژه پیوسته است.
وى با اشــاره به پیش تولید این پروژه اظهار داشت: 
«پاهاى بى قرار» ایــن روزها پیش تولیــد خود را 
مى گذرانــد و احتمال دارد حدود یــک هفته دیگر 

کلید بخورد.
تهیه کننده سریال «پاهاى بى قرار» در ادامه گفت: 
تا االن حدود 90 درصد از طراحى صحنه این سریال 
توســط فرهاد عزیزى به پایان رســیده است که 
بخش عمده آن در شــهرك غزالى است. همچنین
 بخش هایى از لوکیشــن ها هم در خانه اى قدیمى 

در تهران است.
محمدى دربــاره طراحى لباس ســریال نیز اظهار 
داشت: آرتا ماهان، طراحى لباس سریال را بر عهده 
دارد که لباس هایى را با فضاى سال هاى 57 تا 64 

طراحى مى کند.
وى در پایان درباره بستر داستانى این سریال توضیح 
داد: از آنجایى که داستان این سریال سال هاى 57 تا 
64 را در بر مى گیرد بســتر قصه در فضاى انقالب 
مى گذرد که این فضا بیشــتر با مردم دیده مى شود 
و چندان ارتباطى با وقایع و شخصیت هاى سیاسى 
ندارد.پیش از این بازیگرانى چون پانته آ بهرام، مسعود 
رایگان، مهرانه مهین ترابــى، حمید گودرزى، لیندا 
کیانى، افسانه ناصرى، شــاهرخ استخرى و آرش 

مجیدى به این سریال پیوسته اند.

ملیکا شریفى نیا در 
«پاهاى بى قرار» جواد عزتى، بازیگر پولساز 

آینده سینماى ایران

فیلم ســینمایى«آذر» به تهیه کنندگــى نیکى کریمى و 
کارگردانى محمــد حمزه اى پروانه نمایــش گرفت و به 

زودى اکران مى شود.
نیکى کریمــى در ایــن فیلم در کنــار تهیــه کنندگى 
بــه عنــوان نقــش اصلــى حضــور دارد و یکــى 
از متفــاوت تریــن حضورهــاى خــود را تجربــه 

کرده است.
در خالصه داستان «آذر» آمده است:«براى خودم فکرهایى 
داشتم. آرزو داشتم. مى خواستم قهرمان بشوم.مى خواستم 
آن چیزى کــه جامعه به مــن تحمیل مى کنــد را کنار

 بزنم.»
این فیلم در بخش ســوداى سیمرغ جشــنواره فیلم فجر 
حضور داشت و آخرین نمایش آن در جشنواره فیلم شهر بود 

که با استقبال بسیار خوبى همراه شد.
نیکى کریمى در این فیلم صحنه هایى را با موتورسیکلت 
رانندگى مى کند. موتورســوارى فیلم توسط خود او انجام 

شده است. 
در این فیلم نیکى کریمى، حمید رضا آذرنگ، فرید سجادى 
حسینى، هســتى مهدوى، مهران نائل، شیرین آقاکاشى، 
مائده طهماسبى، پریسا هاشــم پور، مانیا علیجانى و لیال 
زارع با حضور پژمان جمشــیدى و هومن سیدى به ایفاى 

نقش مى پردازند.
گفتنى است که نیکى کریمى که ساخت سه اثر را به عنوان 
کارگردان در کارنامــه خود دارد، به عــالوه این هنرمند 
تهیه کنندگى «شیفت شــب»، آخرین فیلمش را برعهده 

داشته است.

هنروران سینما در «آرماندو»
الیکا عبدالرزاقى با اشاره به سریال ها و فیلمنامه هاى تلویزیونى 
بیان کرد: اتفاقى که هنوز در تلویزیون روى مى دهد این است 
که ما یک سیناپس کلى از قصه مى دانیم و کارمان را با چهار تا 

پنج قسمت از فیلمنامه شروع مى کنیم.
وى ادامه داد: ما چیزى از کلیات و جزئیات فیلمنامه نمى دانیم  و 
بیشتر به تیم آن سریال اعتماد مى کنیم. البته در همین سریالى 
که اخیراً بازى کردم از فیلمنامه «آرماندو» نیز تنها سه قسمت 
خواندم اما مسئله فرق مى کرد و تیم برایش بسیار مهم بود که 

داستان چگونه و به چه سمتى پیش برود.

این بازیگر یادآور شد: ما در پروژه هاى آقاى مدیرى هم فیلمنامه 
کامل 90 قسمِت مجموعه را نداشتیم و کار براساس فیدبک 
هاى مردم جلو مى رفت. در این سریال هم وقتى هنوز اثر دیده 

نشده است خود ما همکاران باید فیدبک یکدیگر مى بودیم.
عبدالرزاقى با اشاره به کلیت سریال «آرماندو» اظهار داشت: به 
نظرم در مجموع این سریال مسیر خوبى در پیش گرفت و ایده 
اولیه آن یعنى پرداختن به زندگى هنروران هم بسیار جذاب بود. 
هنروران یعنى کسانى که معموًال سیاهى لشکر هستند و اینجا 

ما خانواده آنها و جزئیات زندگى شان را مى بینیم.

بازیگر سرى اول «دورهمى» درباره نقش خود در این سریال 
توضیح داد: من نقش «ناهید» زنى 35 ســاله را دارم که پسر 
خانواده هنروران با بازى حمید آذرنگ عاشــق وى مى شود. 
این هنروران زندگى عجیب و به هم ریخته اى دارند و ما وارد 
قصه هاى زندگى آرمان مى شــویم. البته نقش من در ابتدا به 
دختر جوان و کنکورى تعلق داشت و بعد با انتخاب من و طى 
صحبت هایى با احســان عبدى پور کارگردان به این نتیجه 
رسیدیم که این دختر فارغ التحصیل شده باشد و ده سال هم از

 فارغ التحصیلى اش گذشته باشد.

وى در پایان توضیح داد: ماجراى ســریال روى قصه عاشقانه 
این دختر و پسر پایه گذارى شده است اما مخاطب در ادامه کار 
با خرده داستان هاى زیادى مواجه مى شود. یکى از ویژگى هاى 
نقش من این است که براى اولین بار یک سریال کمدى بازى 
مى کنم که موقعیت هاى طنز و کمدى دارد اما نقش خود من 

در آن جدى است.
ســریال «آرماندو» به کارگردانى احســان عبدى پور و تهیه 
کنندگى ایرج محمدى موقعیت هایى کمدى دارد که قرار است 

نوروز سال 97 از شبکه 3 سیما نمایش داده شود.

موتورسوارى نیکى کریمى در سینما

علــى انصاریــان و فرشــاد احمــدزاده 
(فوتبالیســت) به جمع بازیگران سریال 
«محکومین» به کارگردانى ســیدجمال 
ســیدحاتمى و تهیه کنندگى بهروز مفید 

پیوستند.
این دو در یکى از قسمت هاى این سریال در 
مقابل یکدیگر بازى مى کنند. داستان درباره 
دو برادر ورزشــکار است که یکى به دنبال 
قهرمانى و دیگرى درگیرى هاى خواندگى 
دارد و داســتان طورى رقم مى خورد که با 
بخشــى از مجازات جایگزین ارتباط پیدا 
مى کند. همچنین احمدزاده در سریال نقش 

یک فوتبالیست را دارد و انصاریان نیز قهرمان سابق ملى است.
لیال زارع، مسعود کرامتى، تینو صالحى و على شادمان از بازیگرانى هستند که تاکنون مقابل دوربین این سریال رفته اند.

این سریال ساختارى اپیزودیک دارد و به همین دلیل 70 بازیگر اصلى و چهره و همچنین صد بازیگر دیگر نیز در آن به 
ایفاى نقش خواهند پرداخت و در هر قسمت شش بازیگر حضور خواهند داشت. لیال زارع در این سریال، بازیگر اصلى و 
مددکار اجتماعى است. داستان این اثر پیرامون مجازات جایگزین است. این جرائم سعى دارد تا کارى کند که افرادى که 
به دالیل غیر عمد مرتکب جرمى شده اند، به زندان نیافتند و آن دوران را در فضایى دیگر سپرى کنند. هدف این سریال 

فرهنگسازى در بخش مجازات جایگزین است.
در «محکومین» در هر قسمت یک پرونده براى هر یک از محکومین تشکیل مى شود و به جاى تنبیه و زندان نگاه 
جدیدى فرهنگسازى خواهد شد. این موضوع مدت یکسال است که توسط قوه قضائیه تأیید شده اما در جامعه کنونى 

هنوز جایگزین نشده است.
این سریال در 30 قسمت براى شبکه یک سیما تولید خواهد شد.

تصویربردارى ســریال «از یادها رفته» به کارگردانى بهرام 
بهرامیان و تهیه کنندگى اکبر تحویلیان همچنان ادامه دارد 
و میترا حجار به عنوان بازیگر به این سریال پیوست و جلوى 

دوربین رفت.
میترا حجار در این سریال نقش شخصیتى به نام «فروغ» را 
بازى مى کند.فروغ یک پزشک زن ایرانى است که درفرانسه 
درس خوانده اســت و حضورش در سریال همراه با اتفاقات 

عجیب است.
پیش از این بازیگرانى همچون حسین یارى، لیال بلوکات، 
سیما تیرانداز، مهدى سلوکى، رضا یزدانى، هلیا امامى، رسول 

نجفیان، حبیب دهقان نسب و علیرام نورایى به این سریال پیوسته بودند.
مجموعه تلویزیونى «از یادها رفته» یک ملودرام تاریخى است که در 50 قسمت براى پخش از شبکه 5 سیما ساخته 
مى شود و داستان آن به زندگى دخترى جوان در سال 1319 مى پردازد که به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و 
آداب رسوم دچار بحران شدیدى مى شود اما با کشف حقیقت سنت ها و رفتارها به آرامش و زندگى مشترك مى رسد. 

سریال «جاده قدیم» آخرین کارى بود که توسط بهرامیان ساخته شده بود.
تصویربردارى این سریال عالوه در تهران در سایر شهرستان ها و در لوکیشن هاى متفاوت انجام مى شود.

على انصاریان در لیست «محکومین»

میترا حجار، فروغ «از یادها رفته» شد

جالل پیشوائیان در میان تمام بدمن هاى سینماى ایران، بى 
اغراق نزد تماشاگران یک کاراکتر بى همتا و حسابى عصبى 
کننده بوده است. تمایز او در مقایسه با بازیگران همرده اش 
که اغلب به عنوان بدمن هاى ماندگار شناخته شده در ذهن 
تماشاگران از جمله حسین گیل، محسن آراسته و شاید تا 

حدودى حسن رضایى، در موارد متعددترى است.
جالل که عمومًا با یک حــرف عطف در تیتــراژ از او یاد 
مى شد، شــاید حتى در زمان نقش بستن نامش روى پرده 
هم گونه اى التهاب و اســترس را به تماشاگر منتقل مى 
کرد. او با ابروهاى پیوسته و پر پشت، بینى بزرگ و چشمان 
درشت که نگاه هاى براقى همیشه حتى در حالت عادى هم 
همراهى شان مى کرد، اغلب با اقتدار در مواجهه با نقش اول 

فیلم ها ظاهر مى شد.
لفظ «کتک خور» که مناسب کاراکترهاى منفى و گاهى 
هنرورها در فیلم هاى فارسى بود، شــاید چندان به قامت 
جالل ننشــیند، چون او همانقدر که از قهرمان فیلم کتک 
مى خورد، دست بزن هم داشت. ضمن اینکه هر چند خودش 

بیان نافذى براى درخشش در نقش هاى منفى داشت، اما 
دوبله فارسى این شانس را به او داد تا با صداى حسین عرفانى 

و صادق ماهرو در این قالب به خوبى جا بیافتد. 
جالل نخستین بار در ســال 1340 با فیلم «دخترى فریاد 
مى کشد» ساخته خسرو پرویزى وارد عرصه بازیگرى شد. 
خودش اما مى گوید اولین فیلمش که با فردین همبازى بود 
در سال 1340 «گرگ هاى گرسنه» است. به گفته خودش، 

توسط بهروز وثوقى و محمد زرین دست به مؤسسه مولن 
روژ معرفى مى شود و طولى نمى کشد که بازى در «بیگانه 

بیا» و «قیصر» او را به شهرت مى رساند. 
جالل خاطــره عجیبى از بــازى در فیلم «گــرگ بیزار» 
دارد. فیلمــى که مرحــوم مازیــار پرتو، آن را بر اســاس 
فیلمنامــه اى از بهزاد فراهانى در ســال 1352 ســاخت: 
«خاطره بدم از فیلم "گرگ بیزار" است که با بهروز وثوقى در 
صحنه اى زد و خورد داشــتیم و قرار بود بهروز با قالبى که 
دور گلوى من مى بندد مرا خفه کند، ولى متأســفانه قالب 
آزاد شــد و من از باال افتادم. به دار آویخته شدم و بالفاصله 
بهروز وثوقى آمــد و من را نجات داد اگــر نجات نمى داد، 
من کشته مى شــدم چون گردن من در حد مرگ جراحت

 دید.»
با تمام این اوصاف جالل همچنــان در خاطر خیلى از ما با 
فیلم «قیصر» و نقش «منصور آب منگل» شناخته مى شود 
و خشونت او در تقابل با قیصر و فرمان، از فصل هاى دیدنى 

فیلم مسعود کیمیایى هستند.

یادى از بدمن خبیث سینماى ایران

با سریال هاى مهران مدیرى از همان ابتدا نشــان داد توان جذب مخاطبان را دارد. جواد عزتى با بازى در 
سریال هایى چون «باغ مظفر» و«قهوه تلخ» به چهره اى شناخته شده تبدیل شد و بازى در نقش مکمل فیلم 
«طال و مس» نه تنها توان او براى بازى در نقش هاى متفاوت را نشــان داد بلکه مقدمه اى براى ورود این 

بازیگر به سینماى ایران بود. 
این بازیگر از سال 1389 تا 1393 در نقش هاى مکمل و متفاوت زیادى حضور یافت و همزمان فعالیتش را در 
تلویزیون پیگیرى مى کرد. در این بازه زمانى فیلم هاى پرفروشى از جمله «کالشینکف» و «شیار 143» در 
کارنامه اش دیده مى شود اما به جز« فرشته ها با هم مى آیند» که اولین حضور جواد عزتى در یک نقش اصلى 

بود، نمى توان او را عامل جذب مخاطب و فروش اغلب این فیلم ها در آن مقطع دانست.
سال 1394 و اکران «در مدت معلوم» همه چیز را براى جواد عزتى وارد مرحله تازه اى کرد. اکران «در مدت 
معلوم» در فصل مرده اکران همه را نسبت به شکست تجارى این فیلم مطمئن کرده بود اما این فیلم بازى 
جواد عزتى در نقش اصلى با فروش غافلگیرکننده اش پنجمین فیلم پرفروش سال 1395 شد تا این بازیگر به 

چهره اى قابل اتکا براى فروش فیلم ها تبدیل شود. 
جواد عزتى در قدم بعدى در ســه فیلم «ماجراى نیمــروز»، «خرگیوش» و «اکســیدان» جلوى دوربین 
رفت. حضور مؤثرش در نقش مکمل فیلم «ماجراى نیمروز» با بیــش از 500 هزار مخاطب این فیلم را به 
چهارمین فیلم پرمخاطب کارنامه اش تبدیل کرد. این روزها   «اکسیدان» با بازى جواد عزتى در نقش 
اصلى تا هفته دوم در گیشــه موفق بوده و به نظر مى رسد با ادامه 
این روند جزو فیلم هاى پرفروش امســال ســینماى ایران

 باشد. 
قدم اصلى جواد عزتى در گیشه اما سال آینده است. 
جایى که او در دو فیلم احتماًال پرفروش گیشــه 
سال 1397 در نقش هاى اصلى در کنار دو ستاره 
پولساز ســینماى ایران یعنى محمدرضا گلزار 
و رضا عطــاران، بازى کرده اســت. اکران 
«هزارپا» و «آینه بغل» تثبیت جایگاه جواد 
عزتى به عنوان یک بازیگر پولساز خواهد 
بود. بازیگرى که تا به امروز فیلم هایش 
در مجموع24 میلیارد تومان فروش و 
4/5 میلیون نفر مخاطب داشته اند؛ 
شروعى مناســب براى بازیگر 
پولســاز آینــده ســینماى

 ایران.

آینده سینماى ایر
با سریال هاى مهران مدیرىاز همان ابتدا نشــان داد توان جذب مخاطبان
سریال هایى چون «باغ مظفر» و«قهوه تلخ» به چهره اى شناخته شده تبدیلش
«طال و مس» نه تنها توان او براى بازى در نقش هاى متفاوت را نشــان داد

بازیگر به سینماى ایران بود. 
3 تا 1393 در نقش هاى مکمل و متفاوت زیادى حضور 9این بازیگر از سال 1389
تلویزیونپیگیرى مى کرد. در این بازه زمانى فیلم هاى پرفروشى از جمله «ک
کارنامه اش دیده مى شود اما به جز« فرشته ها با هم مى آیند» که اولین حضور
بود، نمى توان او را عامل جذب مخاطب و فروش اغلب این فیلم ها در آن مقط
4سال1394 و اکران «در مدت معلوم» همه چیز را براى جواد عزتى وارد مرحل
معلوم» در فصل مرده اکرانهمه را نسبت به شکست تجارى این فیلم مطم
جواد عزتى در نقش اصلى با فروش غافلگیرکننده اش پنجمین فیلم پرفروش

چهره اى قابل اتکا براى فروش فیلم ها تبدیل شود. 
جواد عزتى در قدم بعدى در ســه فیلم «ماجراى نیمــروز»، «خرگیوش»و
0رفت. حضور مؤثرش در نقش مکمل فیلم «ماجراى نیمروز» با بیــش از 00
چهارمین فیلم پرمخاطب کارنامه اش تبدیل کرد. این روزها   «اکسیدان
اصلى تا هفته دوم در گیشــه موفق
این روند جزو فیلم هاى پرفرو

 باشد. 
عزتى قدم اصلى جواد
جایى که او در دو ف

7سال 1397 در نقش
پولساز ســینما
و رضا عطــار
» «هزارپا» و
عزتى به ع
بود. بازیگ
در مجم
4/5
شر

خصوص فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: 
 تمام وقتم به بازى در این سریالمى گذرد.
زود: پیشــنهادات زیادى بــراىبازى در
 ســریال «آنام» هماهنگ باشد در غیر 
ار دیگرى حاضر نمى شوم. این سریال 
 آن چندین کار ســینمایى و تئاتر را رد 

ید کرد: نقشم در سریال «آنام» را بسیار 
ت و همین دغدغه و چالش تازه اى برایم 

کلنجار بروم و آن نقش برایم سخت باشد 
» همه این خصوصیات را داشته و در کل با 

امه داد: ســریال
تأمل اســت. 

ردانى هم به 
رد و همین 
» باشــد. 
هد برد و 
ى آنتن 

ر خود 
ن بازى
یزیون

ا قبول 
اى خود 

ت به ساختار 
ت بسیار جزئى

 فیلم فجر امســال 
ید ببینم کدامیک با 
تمال فــراوان اگر 
حضور امســال

کار منکار من کار من 
بازیگرىبازیگرىبازیگرى
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بدون تردید، هویج در میان محبوب ترین ســبزیجات 
قرار دارد. این سبزى ریشه اى را معموًال به رنگ نارنجى
مى بینیم اما انواع سفید، زرد و بنفش آن نیز وجود دارند.

رنگ خاص هویج به واســطه بتا کاروتن و آلفا کاروتن 
شــکل مى گیرد. همچنین، هویج حاوى لوتئین، گاما 

کاروتن و زیگزانتین است.
هویــج منبــع خوبــى بــراى مــواد معدنــى، فیبر و 
ویتامین هاى A، B، C و K محسوب مى شود. مى توان 
هویج را آب گرفت، آن را بــه صورت خام مصرف کرد و 
یا این سبزى را پخت، که در هر ســه حالت از فواید آن 

بهره مند خواهید شد.
آنچه ما پیشنهاد مى دهیم مصرف آب هویج است. این 
کار را به یک روتین روزانه تبدیل کنید. در ادامه با 9 فایده 

سالمت آب هویج بیشتر آشنا مى شویم.
1. تقویت سیستم ایمنى

تنها با مصــرف یک لیوان آب هویــج در روز مى توانید 
سیســتم ایمنى بدن خود را تقویت کنید. آب هویج به 
بدن در مبارزه با آسیب رادیکال هاى آزاد کمک مى کند 

و از آن در برابر التهاب، باکترى ها و ویروس هاى مضر 
محافظت مى کند.

آب هویج منبع خوبى براى ویتامین ها و مواد معدنى مانند 
ویتامین K، ویتامین B۶، پتاسیم و فسفر است که براى 
حفظ شرایط خوب مغز، اســتخوان ها و سیستم عصبى 

ضرورى هستند.
2. حفظ سطوح مناسب کلسترول و قند خون

آب هویج سرشار از پتاسیم است و توانایى حفظ کلسترول 
و قند خون در ســطوح مناســب را دارد. همچنین، این 

نوشیدنى از محتواى کالرى و قند پایین سود مى برد.
مواد معدنى و ویتامین هاى موجود در آب هویج در کنار 

یکدیگر از ابتال به دیابت جلوگیرى مى کنند.
افزون بر این، آب هویج ترشح صفرا را افزایش مى دهد 
که به چربى سوزى کمک مى کند و از این رو، در کاهش 

وزن نقش دارد.
3. پاکسازى کبد

آب هویج مى تواند به پاکسازى و سم زدایى کبد کمک 
کند. مصرف منظم آب هویج مى تواند به پاکسازى سموم 

از کبد کمک کند.
4. درخشش پوست

آب هویج حاوى آنتى اکســیدان ها و مواد معدنى مانند 
پتاسیم است که از تخریب سلولى جلوگیرى مى کنند و از 

این رو، پوست را سالم و جوان نگه مى دارند.
این مواد مغذى از پوست در برابر خشکى، لکه ها، و زخم 
ها محافظت مى کند و رنگ پوست را بهبود مى بخشند.

5. تقویت استخوان ها
آب هویج منبع خوبى براى ویتامین K است که در فرآیند 
پروتئین سازى بدن نقش دارد. این ویتامین در پیوند با 
کلسیم به بهبودى سریع تر، به ویژه در مورد شکستگى 

استخوان، کمک مى کند.
6. افزایش سوخت و ساز

آب هویج حاوى فسفر است که نرخ سوخت و ساز در بدن 
را افزایش مى دهد، احساس درد پس از انجام ورزش را 
کاهش مى دهد و از استفاده بهینه انرژى در بدن اطمینان 

حاصل مى کند.
همچنین، آب هویج سرشــار از ویتامین ب-کمپلکس 

اســت که به شکســتن پروتئین، گلوکز و چربى کمک 
مى کند، سوخت و ســاز را افزایش مى دهد و در عضله 
ســازى نقش دارد و بر همین اســاس، به کاهش وزن 

کمک مى کند.
7. حفظ سالمت دهان و دندان

آب هویج حاوى مواد مغذى است که مى توانند سیستم 
ایمنــى را تقویت کننــد و توانایى بدن بــراى مبارزه با 
باکترى هایى که وارد دهان شده و روى دندان ها و لثه ها 

تکثیر مى شوند را افزایش دهند.
آب هویج خواص ضد باکترى دارد و مى تواند از پوسیدگى 
دندان جلوگیرى کند. افزون بــر این، هویج مى تواند به 
پاکسازى لکه ها و پالك ها از روى دندان ها کمک کند.

فیبر موجود در هویج مى تواند به عنوان یک مســواك 
طبیعى براى دستگاه گوارش عمل کند و سیستم ایمنى 

بدن را تقویت کند.
فیبر مى تواند باکترى هاى ناخواسته را از روده شما حذف 
کرده و گوارش بهتر مواد مغذى تقویت کننده سیســتم 

ایمنى را بهبود ببخشد.
8. پیشگیرى از سرطان

برخى مواد زاید کــه به نام رادیکال هاى آزاد شــناخته
 مى شوند مى توانند در بدن باقى بمانند. آنها عناصرى 

فوق العاده مضر براى سلول ها هستند.
با مصرف مواد غذایى سرشــار از آنتى اکسیدان ها قادر 
هستید با رادیکال هاى آزاد مبارزه کنید. از این رو، خطر 

ابتال به سرطان کاهش مى یابد.
بنابر نتایج برخى مطالعات، هــر 100 گرم هویج داراى 
33 درصد ویتامین A، 5 درصد ویتامین B۶، و 9 درصد 
ویتامین C است، که همگى در کنار هم با رادیکال هاى 

آزاد مبارزه مى کنند.
9. بهبود سالمت قلب

براى حفظ سالمت قلب باید سطوح استرس را کاهش 
دهید، بــه طور منظــم ورزش کنید و به میــزان کافى 
بخوابیــد. همچنین، دنبــال کردن یــک رژیم غذایى 
ســالم و متعادل براى بهره مندى از اثرات مثبت اهمیت

 دارد.
هویج سرشار از فیبر غذایى و آنتى اکسیدان هاست و از 
این رو، براى سالمت قلب فوق العاده مفید است. افزون 
بر این، هویج مى تواند به حفظ گردش خون مناســب و 

حذف پالك از شریان ها کمک کند.

بهبود سالمت قلب با مصرف روزانه آب هویج

مــا  چه مى شود اگر همه نوشــیدنى هاى ما جاى خود را به آب بدهند؟ ا
تحقیقات متعــددى در این رابطه انجام شــده که مهمترین 

دستاورد هاى آنها را مورد به مورد بررسى مى کنیم:
سریع تر وزن کم مى کنید

بله به همین راحتى اگــر 9 روز متوالى به جاى هر 
نوشیدنى دیگرى آب بنوشید، درست مثل آن است 
که 8 کیلومتر در یک روز دویده باشید.که این خود 

گویاى ارزش این جایگزینى است.
متابولیسم بدنتان را باال مى برید

 ۵۰۰ml تحقیقات نشــان مى دهند که با مصرف
(نیم لیتر) آب در صبح متابولیسم بدن شما به میزان 
24درصد افزایش مى یابد، پس دربرنامه روزانه خود 
نوشیدن منظم آب را وارد کنید و از نتایج آن شوکه شوید.

مغزتان بهتر کار مى کند
آیا مى دانستید که مغز شما 75 تا 85درصد از آب تشکیل مى شود؟ 
پس نوشیدن آب به میزان مناسب کمک مى کند تا بهتر فکر کنید و بهتر 

متمرکز شوید. همچین نوشیدن آب کمک مى کند تا کارهاى خود را بهتر و با کیفیت انجام دهید و باعث 
مى شود در هر ساعتى از روز حتى در عصر هاى جمعه هم پر انرژى و سرحال باشید.

کمتر غذا مى خورید
آب اشتهایتان را سرکوب مى کند و کمک مى کند که در برابر زیاده روى در غذا خوردن قوى تر عمل 
کنید. پس اگر مى خواهید سالمت جسمى تان را تضمین کنید، قبل از هر بار غذا خوردن حداقل یک 

لیوان آب بنوشید.
بدنتان بهتر از شر سموم خالص مى شود

آب از تجمع مواد زاید و مضر در بدنتان جلوگیرى کرده و از پیرى جلوگیرى به عمل مى آورد پس توصیه 
مى کنیم همین االن یک لیوان آب بنوشید.
کمتر به بیمارى مبتال مى شوید

نوشیدن آب ریسک ابتال به بسیارى از بیمارى ها را کاهش مى دهد، بیمارى هایى مثل فشار خون باال، 
بیمارى هاى کلیوى و گوارشى، پس اگر مى خواهید هزینه پزشک و خدمات  درمانى را نپردازید، یک راه 

ساده آن این است که هوشیارانه آب بنوشید.
قلبتان بهتر مى تپد

نوشیدن پنج لیوان آب در روز احتمال حمله قلبى را به میزان باورنکردنى 41درصد کاهش مى دهد و از 
آن جلوگیرى مى کند.

 مى هر نو
ایگزین هر نوشیدنى دیگرى کنید، چه

ىىممىى

همه تازه بچه دارشده ها، خوب مى دانند بیشتر کسانى که به 
دیدنشان مى آیند دوســت دارند نوزاد تازه به دنیا آمده را بغل 
کنند یا ببوسند. ولى به دلیل کامل نشدن سیستم 
ایمنى بدن نوزاد این بوســیدن و بغل کردن ها 
مى تواند باعث تخریب سیســتم عصبى بدن 

نوزاد و متأسفانه مرگ او شود.
تا 40 ســالگى 90درصد افراد در معرض انواع 
ویروس ســرماخوردگى قرار مى گیرند که در 
خیلى از موارد حتى عالیم بالینى از خود نشــان 
نمى دهند. چون سیســتم ایمنى بزرگساالن به 
طور کامل شکل گرفته اســت. ولى در نوزادان به 
دلیل عدم کامل شدن این سیستم، ویروس به سرعت 

در بدن منتشر شده و تأثیرات خطرناکى دارد.
کافى است شخص ناقل ویروس دست کودك را لمس کند و 

وقتى نوزاد با دست خود بینى، دهن و چشمانش را لمس کند، ویروس به راحتى وارد بدن کودك 
شود و چون سیستم ایمنى او هنوز کامل نشده اســت در معرض مننژیت یعنى تورم مغز و نخاع 

قرار مى گیرد.
کودك باید درمعرض بعضى از میکروب ها قرار گیرد تا سیســتم دفاعى بدنش کامل شود. ولى 
به دلیل ضعف این سیستم در ماه هاى اول بهتر است هر شخصى حتى مشکوك به بیمارى به 
کودك نزدیک نشــود و اگر نزدیکان مى خواهند نوزاد را بغل کنند یا ببوسند حتمًا دست هاى 

خود را بشویند.
خوب است همیشه دستمال هاى ضدعفونى همراهتان باشد تا قبل از بغل کردن نوزاد به شخص 

بگویید دست هاى خود را ضدعفونى کند.
ضعیف بودن سیســتم ایمنى نوزادان و کودکان این نکته را به ما تأکیــد مى کند که خیلى باید 

مراقب آنها باشیم.
هر چند سیستم ایمنى نوزاد روز به روز قوى تر مى شود تا کودك بتواند از خودش مراقبت کند ولى 
در دوران نوزادى به دلیل ضعیف بودن این سیستم باید به دقت از او مراقبت کنید و اجازه ندهید 

کسى او را ببوسد یا بغل کند.

زاد شما را 

وسد
د کسى نوزاد شما را بب

مــوز یکى از محبــوب ترین میــوه هــا در اکثر نقاط 
جهان اســت. امــا متأســفانه این میــان وعده 
کامًال طبیعــى بى جهت بدنام شــده اســت. 
بســیارى از متخصصــان تغذیــه و مربیان 
ورزشــى درباره اینکــه موز را باید دوســت 
داشــت و یا کنار گذاشــت صحبــت هایى 
کــرده انــد. امــا الزم نیســت ناراحــت 
شــوید، اگر موز دوســت داریــد همچنان 
مى توانیــد به عنــوان غذایى خــوب از آن 

لذت ببرید.
یک عــدد مــوز متوســط حــاوى 107 کالرى 
و 27 گــرم کربوهیــدرات اســت ایــن مقــدار با 

یک وعده ســیب و گالبى یکســان اســت و با اینکه گاهى به دلیل قنــد باالیش به بدى 
از آن یاد مى شــود جاى نگرانى نیســت و نباید جــدى بگیرید. موز حــاوى کربوهیدرات 
پیچیــده و سرشــار از پتاســیم، ویتامیــن B6 و ویتامیــن C اســت. با هــر دونده اى 
که صحبت کنید به شــما خواهد گفت مــوز یک میان وعــده عالى براى قبــل از تمرین 
اســت چون در طول ورزش بــدون اینکه بدن را ســنگین کند انرژى بــه عضالت منتقل

 مى کند.
موز همچنین براى پخت و پز و شــیرینى پــزى نیز مى تواند نقش یــک جایگزین عالى را 
بازى کند. همچنین موز مى تواند جایگزین مناســبى براى کره و روغن در پخت نان و دیگر

 پختنى ها باشد.
با اینکه موز یکى از کم کالرى ترین میوه هاى موجود نیست هیچ ایرادى ندارد آن را در اسموتى 
و یا به عنوان میان وعده استفاده کرد، تنها نکته مهم این اســت که در خوردن موز تعادل را 

رعایت کنید.

خوریم یا نخ  
موز بخوریم یا نخوریم؟

همه با دارچین آشنا هستیم و دارچین یکى از پرمصرف ترین ادویه ها در هند 
است. عطر و طعم دارچین از مطبوع ترین در تمام جهان است و این ادویه را از درختى 
قهوه اى رنگ مى گیرند. دو نوع دارچین داریم؛ دارچین «سیالن» که در کشورهاى سریالنکا، 
هند، ماداگاسکار، برزیل و کارائیب کشت مى شود و دارچین واقعى است و دارچین «کاسیا» که 

بیشتر از چین، ویتنام و اندونزى مى آید.
دارچین یا به صورت چوب است و یا َگرد و جزو اصلى تمامى غذاهایى است که چاشنى ادویه دارند. 
دارچین داراى مقادیر زیادى کلسیم، فیبر و منگنز است و خواص مفید بسیارى دارد. اما اگر زیاد 
مصرف شود مى تواند براى سالمتى شما خطرناك باشد. در ادامه این نوشتار به عوارض جانبى 

مصرف بیش از اندازه آن مى پردازیم.

مشکالت قلبى
مصرف زیاد دارچین باعث 
افزایــش ضربــان قلب 
مى شود و به همین دلیل 
براى کسانى که مشکالت 
قلبى دارند خطرناك است. 
روغــن دارچین اگر رقیق 
نشده باشد مى تواند به باال 
رفتن ضربان قلب به ویژه 
در کودکان منجر شــود. 
مصرف محلول 2 درصد 
روغــن دارچیــن براى 

همگان بى خطر است.

افزایش حرارت 
بدن

مصــرف زیــاد دارچین 
همچون فلفل، گل کلم، 
البســتر، قهوه، زنجبیل، 
سیر، برنج ، پیاز و کدو مى تواند حرارت بدن را به شــدت باال ببرد. در صورت امکان، از خوردن 
چیزهایى که حرارت بدن را باال مى برند باید پرهیز کرد. مصرف دارچین مى تواند باعث افزایش 
حرارت بدن  شــود و موجب واکنش هایى همچون ترك خوردن لب، تاول دهان و دور چشم و 
جوش زدن شود. خوردن دارچین در زمستان به دلیل سرماى هوا با خطرات کمترى همراه است، 
اما در تابستان مى تواند عوارض شدید داشته باشد. به زنان میانسال توصیه مى شود که از مصرف 

دارچین خوددارى کنند.

آلرژى
بعضى به دارچین حساسیت دارند و این ممکن است به یکباره پیش بیاید. عوارض آلرژى همچون 
آبریزش بینى، چشمان مرطوب، درد معده و جوش صورت و دست است. تنگى نفس هم یکى 

دیگر از عوارض آلرژیک دارچین است، اما این عوارض چندان شدید نیست.

رقیق سازى خون
دارچین کاسیا خاصیت رقیق کنندگى خون را دارد و از آن براى جلوگیرى از لخته شدن خون 
استفاده مى کنند. به همین دلیل افرادى که از داروهاى رقیق کننده خون استفاده مى کنند نباید 

دارچین بخورند.

براى حاملگى مضر است
دارچین براى زنان حامله خوب نیست. دارچین مى تواند باعث درد زایمان زودهنگام و باز شدن 
دریچه رحم شود. دارچین دواى خوبى براى دل درد و باد معده است، اما اگر این عوارض با حاملگى 
همراه باشد باید از مصرف دارچین خوددارى کرد. مصرف کم چاى دارچین بى ضرر است، اما 
بهتر است خطر نکنید. خوردن قرص دارچین یا استنشاق عطر دارچین هنگام حاملگى اصًال 

توصیه نمى شود.

کاهش شدید قند خون
مصرف زیاد دارچین سیالن باعث پایین آمدن قند خون و احساس سرگیجه مى شود. مطمئن 
شوید که بیش از دو سه قطره روغن دارچین را در چاى خود نریخته باشید، زیرا بر شما اثر خواهد 

گذاشت.

بروز مشکالت پوستى
پوست شما بعد از دست زدن به فلفل یا چیلى چه حالتى خواهد داشت؟ آیا پوست شما نخواهد 

سوخت؟ روغن دارچین خالص هم همین حالت را ایجاد مى کند.

تضاد با آنتى بیوتیک
دارچین مانند آنتى بیوتیک عمل مى کند. به همین دلیــل اگر آنتى بیوتیک مصرف مى کنید، 
خوردن دارچین مى تواند تعارض ایجاد کند، زیرا دوز آن دو برابر مى شود و به همین دلیل مصرف 

دارچین توصیه نمى شود.
دارچین خواص خوبى دارد اما باید در مصرف آن میانه روى کرد.
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پرخاشگرى با مصرف نوشابه هاى انرژى زا

محمد هاشــمى متخصص بهداشــت و سالمت 
گفت: نوشابه هاى انرژى زا بیشتر یک تبلیغ، فریب 
و شعار هســتند و این موضوع را که انرژى افراد را 
در فعالیت هاى روزمره و ورزشى افزایش مى دهند، 

چندان واقعیت ندارد.
وى افزود: این نوشابه ها فرآیند تولیدشان مخفیانه 
اســت، ترکیبات آنها اعالم مى شود اما فرآیند تولید 
مشخص نیست یعنى اینکه چه محتویاتى و تحت 
چه شرایط آزمایشــگاهى به آنها اضافه مى شود، به 
همین دلیل ما توصیه مى کنیم که از مصرف مداوم 

این نوشابه ها پرهیز شود.
متخصص بهداشت و ســالمت اضافه 
کرد: این نوشیدنى ها در کل چند 
ترکیب اصلــى دارند که 

باعث افزایش انرژى افراد مى شــوند که مهمترین 
آنها قند اســت. قند گر چه انرژى را زیاد مى کند اما 
به دلیل ترشح انســولین کاهش قندخون را در پى 
دارد و نمى تواند انرژى پایدارى را براى فرد به دنبال 

داشته باشد.
هاشــمى گفت: همچنین این نوشــیدنى ها داراى 
مشتقات کافئین هستند، این مشتقات در انواع قهوه 
استفاده مى شود که باعث افزایش سطح  هوشیارى 
انرژى افراد مى شود اما براى کسى که به آنها وابسته 
شــود در درازمدت اعتیادآور اســت و سبب به هم 

ریختگى عصبى، پرخاشگرى و اضطراب مى شود.
وى گفت: این نوشــیدنى ها عمدتًا گازدار هســتند 
به همین دلیل سبب اشــتها،  چاقى در دراز مدت و 
عوارضى همچون کمبود کلسیم و پوکى استخوان 
مى شوند همچنین کوتاه مدت مشکالت گوارشى و 

سوء هاضمه را ایجاد مى کنند.
 متخصص بهداشت و سالمت گفت:  افراد مى توانند 
بــراى افزایش انــرژى در فعالیت هــاى روزمره و 
ورزشى از شربت قند و آبلیمو عســل استفاده کنند 
همچنین درســت ترین راه حل داشــتن یک تغذیه 
مناسب است که انرژى پایدار و بدون زیان  را به دنبال 

داشته باشد.
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قاسم حدادى فر مى گوید که امیدوار است بار دیگر با پشت سر گذاشتن 
مصدومیت به میادین برگردد و اصًال دوست ندارد با مصدومیت به دوران 

حرفه اى خود پایان دهد.
قاســم حدادى فر بعد از برخورد با حســین بادامکى در بــازى مقابل 
سیاه جامگان مشهد، با پارگى رباط صلیبى مواجه شده و حداقل شش ماه 
باید از فوتبال دور باشد. او دو روز پیش عمل جراحى خود را انجام داد و حاال 

امیدوار است بتواند دوباره به مسابقات باز گردد.
قاسم حدادى فر که به علت شرایط سخت روحى و همچنین برنامه ریزى 
براى جراحى زانوى مصدوم خود مصاحبــه اى طى روزهاى اخیر انجام 
نداده بود در گفتگو با سایت باشگاه ذوب آهن به سئواالت هواداران خود 

پاسخ داده است.
 از عمل جراحى و شرایط بدنى ات بگو.

روز جمعه عمل کردم و خدا را شکر شرایط عمل من هم خیلى خوب بود. 
البته باید یک مدت استراحت کنم و امیدوار هستم هرچه زودتر بازگردم و 

بتوانم دوباره به فوتبال برگردم.
 بسیارى حسین بادامکى را مقصر این مصدومیت 
مى دانستند و اینکه خیلى بى مالحظه در ابتداى 

بازى با سیاه جامگان تو را از پشت زد؟
ابتدا باید درباره حسین بادامکى صحبت کنم. من زیاد شبکه هاى اجتماعى 
را دنبال نمى کنم اما حرف هایى شنیده ام  در ارتباط با حسین بادامکى که 
او به عمد مرا زد. من با حسین بادامکى از قبل آشنا هستم. او انسان بسیار 
خوبى است و سال هاست که او را مى شناسم. حسین یک انسان خوب و  
یک ورزشکار فوق العاده است که هم از نظر فوتبالى و هم از نظر اخالقى 
یکى از نمونه هاى کشور ما به شــمار مى رود. برخورد بین من و حسین 
ناخواسته بود و او هیچ عمدى درباره این موضوع نداشت. به هر حال یک 
خطا شده و او خودش به من زنگ زد و از اتفاق صورت گرفته ابراز ناراحتى 
کرد و به من گفت که به عمد مرا نزده است. اصال او در این موضوع مقصر 
نبود و دوست دارم هواداران ما درباره این موضوع حسین بادامکى را مقصر 

ندانند. این اتفاقى بود که افتاد و من آن را تقدیر مى دانم.
 با وجود مصدومیت دوباره ات همه امیدوارند که 

تو زودتر به میادین بازگردى؟ 
در این مدت روزهاى خیلى سختى را پشت سر گذاشتم و پیام هاى خوبى 
به من رسید. خیلى ها به من کمک کرده و روحیه دادند. از مدیر و مربیانم 
تا بازیکنان ذوب آهن، سپاهان و تیمهاى دیگر و تیم ملى. امیدوار هستم 
بتوانم خیلى زود برگردم و پاسخگوى محبت آنها شوم. در کل روزهاى 
سختى را پشت سر مى گذارم اما ناامید نیستم. دوست دارم خودم را امتحان 

کنم و به شرایط خوبم برسم. 
به نظرت مى شود لقب بدشانس ترین بازیکن 

سال هاى اخیر لیگ را به تو داد؟
دقیقا، همه به من مى گویند که تو دیگر چقدر بدشانسى! به نظرم من از 
بدشانسى رکورد روزبه چشمى را هم زدم. البته به هر حال شاید حکمت 
و قسمتى در آن باشــد که این اتفاقات افتاده است اما امیدوار هستم که 
روزهاى خوبم را دوباره تکرار کنم. من به مردم اصفهان و طرفداران فوتبال 
ذوب آهن خیلى بدهکارم. به هر حال آنها همواره به من پیام هاى امیدبخش 
مى دهند و برایم آرزوى بهبودى دوباره مى کنند و امیدوار هستند که بتوانم 

دوباره به فوتبال برگردم و قدردان زحمات و محبت هاى آنها شوم.
  بیشــتر بازیکنان از طریق شبکه هاى 

اجتماعى و بعضى هم حضورى به تو 
دلدارى دادند. محســن بنگر هم که 
به بیمارســتان آمد و از نزدیک تو را 

مالقات کرد.
بله. از محسن بنگر و دیگر بازیکنان که به بیمارستان آمده و از من عیادت 
کردند تشکر مى کنم. واقعا خوشحالم که مردم اینقدر به من محبت دارند. 
آدم این زیبایى ها را که مى بیند غم مصدومیت را کمتر احساس مى کند.

  خیلى ها تو را با محرم نویدکیا مقایسه مى کنند. 
به نظرت این مقایسه درست است؟

اگر از نظر بدشانسى این مقایسه صورت گیرد، به نظرم این شباهت درست 
است اما از نگاه دیگر، محرم نویدکیا واقعاً یک اسطوره است و من هرگز 
خودم را با او مقایسه نمى کنم. محرم یکى از الگوهاى ورزشى من بوده و 
من او را دوست دارم و عاشــق بازى او بوده ام. من هرگز خودم را از نظر 
فوتبالى با او مقایسه نمى کنم اما از نظر بدشانسى هاى فوتبال، هر دوى ما 

در یک سطح بودیم.
 سال گذشته خیلى آماده بودى اما...

دقیقاً من پارسال خیلى آماده بودم و امسال هم یک پیش فصل خیلى خوبى 
را پشت سر گذاشتم و هیچ نشانى از مصدومیت قبلى در من نبود و هیچ 
ترسى نداشتم. شرایط من واقعاً عالى بود. به هر حال این اتفاق رخ داده و 
ضربه شدیدى به پاى من وارد شد و در ابتدا خیلى امیدوار بودم که مشکل 

خاصى نباشد، اما قسمت بوده که این اتفاق صورت گیرد.سخت است 
که دوباره شروع کنم و باید چیزى را که از نو ساخته بودم و دوباره 

خراب شده را، بار دیگر بسازم. خیلى سخت 
است اما تالش مى کنم این دفعه 

بهتر از دفعه قبل باشم.
  طى روزهاى 
اخیر خیلى ها 

شــاید  گفتند 
قاسم این بار دیگر خداحافظى کند.

درست اســت.خیلى ها این صحبت ها را مطرح کردند و مى گفتند که در 
این شرایط نمى توانم برگردم اما من دوست ندارم در این شرایط از فوتبال 
خداحافظى کنم. البته من االن 34 سال ســن دارم و به نظرم مى توانم 
چند سال دیگر خیلى خوب بازى کنم و دوســت دارم با خوبى از فوتبال 

خداحافظى کنم نه با مصدومیت.
  آذرى و قلعه نویى نیز به شدت از اتفاق رخ داده 

ابراز افسوس کردند.
من از مدیران باشــگاه و خود آقاى آذرى تشــکر مى کنم. درباره آقاى 
قلعه نویى که همه جوره به من لطف دارند هم باید بگویم شرمنده او هستم 
که یک مدت طوالنى تنهایش مى گــذارم. امیدوارم بتوانم برگردم و در 

پایان فصل به درد تیمش بخورم.
  بعــد از مصدومیت همه با لقــب الماس از تو 
حمایت کردند. شاید به دلیل اینکه این لقب 
به تو حس خاصى براى مبارزه با مصدومیت 

دوباره مى دهد.
از همه دوستانم ممنونم. این لقب براى من خیلى زیاد است اما تالش 

مى کنم بتوانم جواب محبت هاى آنها را بدهم و بعد از این شرایط سخت، 
دوباره برگردم. در پایان یک تشکر هم از اصحاب رسانه داشته باشم و به 
خصوص همه دوستانى که در این مدت به من لطف داشتند، تماس گرفتند 

و من نتوانستم پاسخگوى آنها باشم.

مدیر روابط عمومــى و امور فرهنگى 
ســازمان لیگ اعالم کرد:  تمامى رقابت هاى لیگ 

برتر و دسته اول در این هفته با اداى  احترام به شهید حججى برگزار 
مى شود. حجت ا... بهمنى در گفتگو یى  اعالم کرد:  هفته چهارم لیگ برتر 

به گرامیداشت بازگشت افتخار آفرین آزادگان به میهن  اسالمى اختصاص دارد 
و در این هفته از شمارى از آزادگان  سرافراز تجلیل خواهد شد. 

مدیر روابط عمومى و امور فرهنگى ســازمان 
لیگ تصریح کرد:  همچنین به منظور ارج نهادن 

به مقام شــامخ شــهداى مدافع حرم به  ویژه شهید 
محســن حججى تمامى رقابت هاى لیگ برتر و لیگ 
دســته  اول در این هفته با اداى احترام به این شــهید 

گرانقدر و قرائت فاتحه  اى آغاز خواهد شد. 
 

 لیگ برتر و یادبـود

د گرانـقدر مدافع حرم  
 شـهی

بدهى هاى سرسام آور باشگاه هاى لیگ برترى 
و وضعیت نابســامان و کیلومترهــا دورى از 
شرایط حرفه اى باعث شده فدراسیون فوتبال 
به فکر برنامه تازه اى براى لیــگ برتر بیفتد. 
حــاال گویا احتمــال تک رقمى شــدن تعداد 
تیم هــاى لیگ برتــر وجــود دارد. آنطور که  
خبرگزاریتســنیم نوشته؛ فدراســیون فوتبال 
تصمیم جدى خود را در برخورد با باشــگاه ها 
گرفته و هیئت رئیســه تصویب کرده از لیگ 
برتر نوزدهم (دو دوره بعد) باشــگاه هایى که 
استانداردهاى الزم را کســب نکنند، از لیگ 
کنار گذاشته مى شــوند. مهدى تاج در جلسه 
هیئت رئیسه فدراسیون تأکید کرده در صورتى 
که باشگاه ها موفق به کســب استانداردهاى 
الزم نشــوند، امــکان برگزارى مســابقات 
لیگ برتــر با حضور هشــت تیم هــم وجود 

دارد.
هشــدارهاى پى در پى کنفدراســیون آسیا 
باعث شــده وضعیت فوتبال ایران مثل یک 
بمب ســاعتى رو به انفجار باشــد. فدراسیون 
هم تصمیمات الزم ضربتى را بــراى مبارزه 
با لجام گســیختگى باشــگاه  ها نمى گیرد و 
مشخص نیست آینده این رفتارهاى آماتورى 
مدیریت ها چه خواهد بود. البته شــاید همین 
تصمیم کاهــش تیم هاى لیــگ برترى اگر 
جدى دنبال شود بتوان ذره اى به آینده امیدوار
 بود. کــى روش امــا حــرف دل خیلى ها را 
چنــد وقت قبــل گفته بــود: «ایــن فوتبال 
تا چند ســال دیگر بر ســر شــما آوار خواهد 

شد.»

  کاهش تیم هاى
 لیگ برترى؟

نصف جهان   مقاومت هاى صدا و سیما براى موضوع حق 
پخش ادامه دارد و جلســاتى که براى حل آن برگزار شده 

هنوز نتیجه نداده است.
طبق اخبار منتشر شده، جلساتى که براى رفع مشکل حق 
پخش تلویزیونى برگزار شــده به سه راهکار منتهى شده 
است که البته هر سه راه مورد پذیرش صداوسیما نیست. 
براى رفع مشکالت حق پخش تلویزیونى جلساتى میان 
مدیران صدا و سیما، مسئوالن فدراسیون و دست اندرکاران 
وزارت ورزش در روزهــاى اخیر برگزار شــد که طرفین 
مذاکره کننده در این جلســات به ســه راهکار براى حل 
معضل حق پخش رسیده اند که ادعا شده  قرار است از این 

بین یک راه حل با بررسى هاى بیشتر اجرایى شود.
راهکار اول این است که صدا و سیما و فوتبال به صورت 
مشارکتى با یکدیگر فعالیت کنند تا با این روش هر دو طرف 
منتفع شوند. این مورد با مخالفت جدى رسانه ملى مواجه 

شده بود و بعید است اجرایى شود.
راهکار دومى که در این جلسات به دست آمده بحث اجاره 
کامل شبکه تلویزیونى ورزش توسط وزارت ورزش بوده 
تا کلیه بازى ها از این شــبکه پخش شود و مسئوالن امر 
بتوانند از این طریق درآمدزایى هم داشته باشند. این طرح با 
پشتیبانى و میدان دارى معاون وزارت ورزش مطرح شده و 
هنوز هزینه هاى سنگین اداره شبکه مشخص نشده است 

که آیا چنین چیزى ارزش دارد یا خیر؟ همچنین واگذارى 
بخشى از مدیریت صداوسیما به بخشــى از دولت بسیار 

بعید است.
سومین گزینه مطرح شــده در این جلسات بحث ارزیابى 
براى تأمین بودجه براى موضوع حق پخش تلویزیونى بوده 
است به این صورت که تبلیغات توسط تلویزیون صورت 
بگیرد و از این طریق درآمدى مناسب نصیب فوتبال شود. 
این مورد هم چیزى جدیدى نیســت و اگر اجرایى بود در 
این مدت پیاده مى شد. به نظر مى رسد فعًال طرف ورزشى 
تمایل دارد اخبار خــوب از این مذاکرات بیــرون بیاید تا 

ورزشى ها و فدراسیون ها امیدوار بمانند.

نصف جهان  هر چند شــرایط در ســه هفته اخیر براى 
سپاهان خوب پیش نرفته اما با توجه به برگزارى دربى 
اصفهان در هفته چهــارم، حاال ذوب آهنــى ها هم با 
دردسرهاى متعددى مواجه شــده اند، دردسرهایى که 
مى تواند پیام هاى خوشــى براى زردها داشته باشد و 
آنها را مصمم به کســب اولین پیروزى شــان در لیگ 

هفدهم کند.
تیم فوتبال ذوب آهن در شــرایطى مقابل همشهرى 

خود قرار خواهــد گرفت، که با معضــل مصدومیت و 
محرومیت بازیکنان کلیدى خود روبه رو شــده است.

امیرقلعه نویى ســرمربى تیم ذوب آهن در آستانه دیدار 
برابر ســپاهان که امتیازات آن نیز بــراى هر دو تیم از 
اهمیت بسیار باالیى برخوردار اســت، با مصدومیت و 
البته محرومیت چند بازیکن کلیدى خود روبه رو شــده

 است.
شــاخص ترین مصدوم سبزپوشان قاســم حدادى فر 

هافبک خوش فکر آنهاست که با بدشانسى مانند سال 
گذشته، ادامه لیگ امسال را هم از دست داد. حدادى فر 
سال گذشته در تمرینات با آسیب دیدگى از ناحیه رباط 
صلیبى روبه رو شد و چند هفته پیش از آغاز سال 96 به 
میادین بازگشــت. این بازیکن در اولین دیدار فصل باز 
هم با آســیب دیدگى از ناحیه رباط صلیبى مواجه شد تا 
بین شش تا هشــت ماه زمان براى بازگشت نیاز داشته 

باشد.
عالوه بر حدادى فر، دیگر هافبک تدافعى ذوبى ها نیز با 
مصدومیت، هفته هاى ابتدایى را از دست داده و در مقابل 
ســپاهان نیز غایب خواهد بود، تا قلعه نویى تنها دانیال 
اسماعیلى فر را به عنوان بازیکن تخصصى در این پست 

در اختیار داشته باشد.
محمدرضا عباسى و محمدرضا حسینى هم دو مصدوم 
دیگر ذوب آهن در مصاف با ســپاهانى هســتند.دیگر 
بازیکنى که نمى تواند ذوب آهن را در مقابل ســپاهان 
همراهى کنــد، «جرج ولســیانى»، هافبــک مهاجم 
گرجســتانى این تیم اســت که به دلیل دریافت کارت 
قرمز نمى تواند در دیدار هفته  چهارم حضور داشته باشد، 
تا امیرقلعه نویى با غیبت پنج بازیکــن اصلى خود کار 
دشوارى مقابل تیم سابق خود داشــته باشد. شاید این 
بهترین موقعیت براى ســپاهانى ها باشــد که به روند 

ناک امى هاى خود پایان دهند.

دردسرهاى ژنرال براى شهرآورد اصفهان

 شبکه ورزش را به وزارت ورزش مى دهند؟

پرسپولیس- االهلى 
همزمان با 

استقالل-پدیده

دروازه بان پیشــین پرســپولیس تا پایان فصــل جارى در 
تیم دســته دومى میوندالن نروژ عضویت خواهد داشــت. 
سوشا مکانى سال گذشــته بعد از اعالم محرومیت شش 

ماهه فعالیت در ایران راهى لیگ دســته دوم نروژ شد 
و بــراى میوندالن به میدان رفت اما بــا وجود حضور در 

پلى آف نتوانســت با این تیم به لیگ یک این کشور صعود 
کند. 

این دروازه بان با پایــان دوران حضــور در میوندالن تصمیم 
گرفت با استرومگدســت در لیگ دسته برتر نروژ قرارداد امضا 

کند و در نخســتین بازى فصل هم به میدان رفت اما بعد از آن، 
چهار هفته نیمکت نشــین بود و در 12 مســابقه نیز جزو لیست 

نفرات این تیم دیده نمى شــد که در این مدت هــم اخبارى مبنى 
بر بازگشــت او به لیگ برتر ایران انتشــار یافت. مکانى بعد از اینکه 

نتوانســت با تیمى در ایران قرارداد ببندد به استرومگدست برگشت و از 
هفته پانزدهم تا نوزدهم مجددا نیمکت نشین بود ولى پس از دیدار دوشنبه 

هفته قبِل این تیم برابر والرنگا، سوشــا با بى خبرى دوباره به میوندالن دسته 
دومى بازگشت که البته ممکن اســت این انتقال به طور قرضى صورت گرفته

 باشد. 
 به دلیــل اینکه یک بازیکــن در طول یک فصــل تنها براى دو تیــم مى تواند 

بازى کند، بحث بازگشــت سوشــا مکانى به لیگ برتر ایــران، حتى در نیم فصل 
منتفى خواهد بــود و این دروازه بان باید تا پایان ســال بــراى میوندالن به میدان

 برود.
 

سوشا در میوندالن 

مان
هادن

ژه شهید
رتر و لیگ 
ن شــهید

س تا پایان فصــل جارى در 
عضویت خواهد داشــت. 
اعالم محرومیت شش  ز

گ دســته دوم نروژ شد 
حضور در  اما بــا وجود

یگ یک این کشور صعود

حضــور در میوندالن تصمیم
گدسته برتر نروژ قرارداد امضا 
به میدان رفت اما بعد از آن، هم

12 مســابقه نیز جزو لیست  2 در
در این مدت هــم اخبارى مبنى  ه

ن انتشــار یافت. مکانى بعد از اینکه 
اد ببندد به استرومگدست برگشت و از 

مکتنشین بود ولى پس از دیدار دوشنبه 
وشــا با بى خبرى دوباره به میوندالن دسته 
ــت این انتقال به طور قرضى صورت گرفته

ر طول یک فصــل تنها براى دو تیــم مى تواند 
ــا مکانى به لیگ برتر ایــران، حتى در نیم فصل 
باید تا پایان ســال بــراى میوندالن به میدان ان

میوندالن 

حدادى فر:

بادامکى 
به عمد 
مرا نزد

خورد با حســین بادامکى در بــازى مقابل 
ى رباط صلیبى مواجه شده و حداقل شش ماه 
 روز پیش عمل جراحى خود را انجام داد و حاال 

 مسابقات باز گردد.
شرایط سخت روحى و همچنین برنامه ریزى 
م خود مصاحبــه اى طى روزهاى اخیر انجام 
 باشگاه ذوب آهن به سئواالت هواداران خود 

ىو شرایطبدنى ات بگو.
 را شکر شرایط عمل من هم خیلى خوب بود. 
ت کنم و امیدوار هستم هرچه زودتر بازگردم و 

دم.
ین بادامکى را مقصر این مصدومیت 
و اینکه خیلى بى مالحظه در ابتداى 

جامگان تو را از پشت زد؟
کى صحبت کنم. من زیاد شبکه هاى اجتماعى 
هایى شنیده ام  در ارتباط با حسین بادامکى که 
ن بادامکى از قبل آشنا هستم. او انسان بسیار 
که او را مى شناسم. حسین یک انسان خوب و  
ت که هم از نظر فوتبالى و هم از نظر اخالقى 
 به شــمار مى رود. برخورد بین من و حسین 
ى درباره این موضوع نداشت. به هر حال یک 
 زنگ زد و از اتفاق صورت گرفته ابراز ناراحتى 
د مرا نزده است. اصال او در این موضوع مقصر 
 ما درباره این موضوع حسین بادامکى را مقصر 

اد و منآن را تقدیرمى دانم.
ومیت دوباره ات همه امیدوارند که 

یادین بازگردى؟ 
 سختى را پشت سر گذاشتم و پیام هاى خوبى 
ن کمک کرده و روحیه دادند. از مدیر ومربیانم

هان و تیمهاى دیگر و تیم ملى. امیدوار هستم 
پاسخگوى محبت آنها شوم. در کل روزهاى 
م اما ناامید نیستم. دوست دارم خودم را امتحان 

 .
 شود لقب بدشانس ترین بازیکن 

ر لیگ را به تو داد؟
د که تو دیگر چقدر بدشانسى! به نظرم من از 
مى را هم زدم. البته به هر حال شاید حکمت 
 این اتفاقات افتاده است اما امیدوار هستم که 
ر کنم. من به مردم اصفهان و طرفداران فوتبال 
 هر حال آنها همواره به من پیام هاى امیدبخش 
دى دوباره مى کنند وامیدوارهستند که بتوانم

دردان زحمات و محبت هاى آنها شوم.
یکنان از طریق شبکه هاى 

عضى هم حضورى به تو 
د. محســن بنگر هم که 
تان آمد و از نزدیک تو را 

آدم این زیبایى ها را که مى بیند غم مصدومیت را کمتر احساس مى کند.
 خیلى ها تو را با محرم نویدکیا مقایسه مى کنند. 

به نظرت این مقایسه درست است؟
اگر از نظر بدشانسى این مقایسه صورت گیرد، بهنظرم این شباهت درست

است اما از نگاه دیگر، محرم نویدکیا واقعاً یک اسطوره است و من هرگز 
خودم را با او مقایسه نمى کنم. محرم یکى از الگوهاى ورزشى من بوده و 
نظر بوده ام. منهرگز خودم را از مناو را دوست دارم و عاشــقبازى او

فوتبالى با او مقایسه نمى کنم اما از نظر بدشانسى هاى فوتبال، هر دوى ما 
در یک سطح بودیم.

 سال گذشته خیلى آماده بودى اما...
دقیقاً من پارسال خیلى آماده بودم و امسال هم یک پیش فصل خیلى خوبى 
را پشت سر گذاشتم و هیچ نشانى از مصدومیت قبلى در من نبود و هیچ 
ترسى نداشتم. شرایط من واقعاً عالى بود. به هر حال این اتفاق رخ داده و 
ضربه شدیدى به پاى من وارد شد و در ابتدا خیلى امیدوار بودم که مشکل 

خاصى نباشد، اما قسمت بوده که این اتفاق صورت گیرد.سخت است 
که دوباره شروع کنم و باید چیزى را که از نو ساخته بودم و دوباره 

خراب شده را، بار دیگر بسازم. خیلى سخت 
است اما تالش مى کنم این دفعه 

بهتر از دفعه قبل باشم.
 طى روزهاى

اخیر خیلى ها 
شــاید  گفتند 

قاسم این بار دیگر خداحافظى کند.
درست اســت.خیلى ها این صحبت ها را مطرح کردند و مى گفتند که در 
این شرایط نمى توانم برگردم اما من دوست ندارم در این شرایط از فوتبال 
4خداحافظى کنم. البته من االن 34 سال ســن دارم و به نظرم مى توانم 
چند سال دیگر خیلى خوب بازى کنم و دوســت دارم با خوبى از فوتبال 

خداحافظى کنم نه با مصدومیت.
  آذرى و قلعه نویى نیز به شدت از اتفاق رخ داده 

ابراز افسوس کردند.
من از مدیران باشــگاه و خود آقاى آذرى تشــکر مى کنم. درباره آقاى 
قلعه نویى که همه جوره به من لطف دارند هم باید بگویم شرمنده او هستم

که یک مدت طوالنى تنهایش مى گــذارم. امیدوارم بتوانم برگردم و در 
پایان فصل به درد تیمش بخورم.

  بعــد از مصدومیت همه با لقــب الماس از تو 
حمایت کردند. شاید به دلیل اینکه این لقب 
مصدومیت به تو حسخاصى براى مبارزه با

دوباره مى دهد.
از همه دوستانم ممنونم. این لقب براى من خیلى زیاد است اما تالش 

مى کنم بتوانم جواب محبت هاى آنها را بدهم و بعد از این شرایط سخت، 
دوباره برگردم. در پایان یک تشکر هم از اصحاب رسانه داشته باشم و به 
خصوص همه دوستانى که در این مدت به من لطف داشتند، تماس گرفتند 

و من نتوانستم پاسخگوى آنها باشم.

حدادى فر:

بادامکى 
به عمد 
مرا نزد

در سال هاى گذشــته کمتر اتفاق افتاده که 
بازى هاى تیم هاى پرسپولیس و استقالل 
همزمان برگزار شود. البته در مواردى مثل 
هفته هاى آخر لیگ برتر کــه چاره اى جز 
برگزارى همزمان تمام بازى ها نیست، این 
اتفاق افتاده و ایرادى هم ندارد اما جدیدترین 
همزمانــى در برگزارى بازى هــاى این دو 
تیم مربوط به 10روز دیگر است که به نظر 
مى رسد ناخواسته و نادانســته بوده و قابل 

تغییر هم هست.
پرســپولیس در روز 31 مرداد ماه از ساعت 
20و 30 دقیقــه در عمان به مصاف االهلى 
عربســتان خواهد رفت تا بازى رفت خود 
در مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان 
آســیا را برگزار کند. درســت در همین روز 
و همین ساعت، اســتقالل در هفته پنجم 
لیگ برتر در ورزشگاه آزادى میزبان پدیده 
مشــهد خواهد بود. به جز این بازى، شش 
بازى دیگر از هفته پنجم لیگ برتر هم تقریبًا 
همزمان با بازى پرسپولیس در آسیا برگزار 
مى شود و بهتر است سازمان لیگ با ایجاد 
تغییراتى در برنامه بازى هاى هفته پنجم از 
تداخل و همزمانى غیرضرورى این بازى ها 
جلوگیرى کند تا فوتبالدوســتان بتوانند هر 
دو این بازى ها را به طــور زنده از تلویزیون

 ببینند.
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نصف جهــان   بازیکن  فصل گذشــته تیم فوتبال 
استقالل که تالش هایش براى حضور در سپاهان و 
ذوب آهن بى ثمر ماند حاال قصد دارد فوتبال خود را 

در اروپا ادامه دهد. 
بهنام برزاى فصل گذشته جایى در ترکیب تیم فوتبال 
استقالل نداشت و تنها به عنوان یار تعویضى فرصت 
حضور در زمین را پیدا مى کرد. در پایان فصل مهاجم 
24 ساله آبى پوشــان پایتخت در فهرست خروجى 
علیرضا منصوریان قرار گرفت و از استقالل جدا شد.

چند تیم متوسط ایرانى خواهان او هستند، اما شنیده 
مى شود این بازیکن قصد دارد مانند کاوه رضایى به 
اروپا برود و فوتبال خود را در قاره سبز ادامه دهد. او 
تا پیش از این توسط مدیر برنامه خود پیگیر حضور 
در سپاهان و ذوب آهن بود که تالش هایش نتیجه 
نداد. او معتقد بود که بعد از استقالل دیگر تیم مدعى 
و خوبى که مى تواند در آن حضــور پیدا کند و این 
حضور هم برایش دردسر ساز نشود  اول سپاهان و 
سپس ذوب آهن است.  زالتکو کرانچار در نشست 
خبرى بعد از دیدار سپاهان- پارس جنوبى در پاسخ  
به سئوال یکى از خبرنگاران اعالم کرد که عالقه اى 

به جذب برزاى ندارد.
وى فصل گذشته هم در آســتانه لژیونر شدن قرار 
داشت اما به درخواست منصوریان در جمع آبى پوشان 
ماند ولى در ادامه به سمت درهاى خروجى باشگاه 
هدایت شد. از هلند و بلژیک به عنوان مقصدهاى 

باید دید این مهاجم احتمالى برزاى نام مى برند اما 
در نهایت چه تیمى 

را بــراى بازى 
انتخاب خواهد 

کرد. 

نا امید از سپاهان
 در راه اروپا

ب روجى ى ادامه به سمت دره ماند ولى در
هدایت شد. از هلند و بلژیک به عنوان مقصدهاى 

اما  مى برند باید دید این مهاجماحتمالى برزاىنام
در نهایت چه تیمى
بــراى بازى را
انتخاب خواهد 

کرد.
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از  شــمارى 
ن  ا ر طلبــکا
باشــگاه نفت 
تهران در دفتر 
سرپرست دبیر 
کلى فدراسیون 
فوتبــال حضور 

یافتند. 
  در ادامه تجمعاتى کــه طلبکاران 
باشــگاه نفت در وزارت نفت، دیوان 
محاسبات و ... داشــتند، دیروز هم 
تعداد دیگرى از طلبکاران باشــگاه 
نفت در دفتر محمدرضا ســاکت در 
فدراسیون فوتبال حضور یافتند. در 
میان طلبکاران، علیرضــا بیرانوند 
دروازه بان پرســپولیس بــه همراه 

وکیلش هم حضور دارد.
ظاهراً شــرکت بهنام پیشرو مالک 
باشگاه نفت مبلغ 200 میلیون تومان 
براى طلبکاران در نظــر گرفته بود 
تا به برخى از آنهــا پرداخت کند، اما 
این مســئله با اعتراض روبه رو شده 
و طلبکاران اعتقاد دارند که این مبلغ 

نمى تواند جواب بدهى ها را بدهد. 

نصف جهان  با انتشــار 
اخبارى مبنى بر پیروزى 
ایران در دادگاه اختالف 
بــا عربســتان، مدیران 

دو باشــگاه ســپاهان و 
ذوب آهن حاال باید  اقدامات 

الزم را بــراى دریافت غرامت 
انجام دهند و مصرانه از فدراسیون 
فوتبال این موضوع را پیگیرى کنند.

 نصف جهان دو ماه پیش نوشت که ممکن 
اســت  دادگاه به نفع ایران باشــد و این موضوع

مى تواند براى دو باشــگاه اصفهانى خبرهاى خوب 
مالى را در پى داشته باشد. حاال خبر آمده پیگیرى ها 
در دادگاه با سعودى ها باعث شد تا قاضى CAS رأى 

به برنده شدن ایرانى ها مقابل عربستانى ها بدهد.
بیش از یکسال پیش بود که با ممانعت عربستانى ها 
از ورود تیم هاى فوتبال خود به ایران ماجراى شکایت 
رسمى فدراسیون فوتبال از همتاى سعودى خود در 
دادگاه هاى بین المللى نقل محافل شد و در این مدت 
چندین جلسه میان نمایندگان و وکالى دو کشور در 
دادگاه CAS برگزار شد که در نهایت خبر رسید ایران 

در این دادگاه مقابل عربستان برنده شده است.
در آخرین جلســه دادگاه CAS فدراســیون فوتبال 
عربستان در پى شکایت فدراســیون ایران به علت 
ممانعت از سفر نماینده هاى این کشور به خاك ایران 
بعد از کشمکش هاى سیاسى میان دو کشور محکوم 
شناخته شــد تا بر اســاس حکم دادگاه محکوم به 
پرداخت غرامت و تمام هزینه هاى این تصمیم اشتباه 
شود. هزینه هایى که سفرهاى بى مورد نماینده هاى 
ایران به کشور ثالث متقبل شدند همراه با جرایمى که 

براى این هزینه ها درنظر گرفته شده است.
با این رأى حاال باید منتظر ماند و دید تکلیف میزبانى 
مصاف نماینده هاى دو کشور در فصل آتى چه خواهد 
شــد، جایى که ایرانى ها اعالم کردند مشکلى براى 
ســفر به خاك عربستان ندارند و ســعودى ها باید با 
 CAS این تصمیم کنار بیایند. مسلمًا این حکم دادگاه
مى تواند روند این موضوع را به سمت و سوى دیگرى 
سوق دهد تا بلکه بعد از چند سال سعودى ها زیر بار 

میزبانى 
و مهمانــى 
نماینده هاى دو کشور 
بروند. نکته کلیدى در ماجراى برنده شــدن ایران در 
دادگاه با عربستان به قوانین CAS برمى گردد که این 
اجازه را به فدراسیون فوتبال ایران نداده تا خبر برنده 
شــدن خود در این پرونده را رســانه اى کند. خبرى 
خوب و امیدوارکننده براى فوتبــال ایران در مجامع
 بین المللى با تــالش ها و پیگیــرى هاى وکالى 
بین المللى کــه بنا به اخبار رســیده از منابع نزدیک 
به فدراســیون فوتبال مى تواند موفقیتى بزرگ و بى 

نظیر تلقى شود.
حال باید منتظــر ماند و دید واکنش کنفدراســیون 
فوتبال آســیا به این حکم چه خواهد بود.  AFC که 
در این سال ها همواره ترجیح داده میانه رو باشد و با 
برگزارى تورنمنت معتبرى همچون لیگ قهرمانان 
آسیا در کشــور ثالث تقریبًا اعتبار این بازى ها را زیر 
ســئوال برد! ضمن اینکه تمام نماینــده هاى ایران 
در لیگ قهرمانان دراین ســال ها نیز باید خوشحال 
باشــند چون با حکم اخیــر دادگاه CAS مى توانند 
غرامت جالبى از رقباى عربستانى خود دریافت کنند 
و تمام هزینه هایى که براى ســفر به کشور ثالث و 
رویارویى با ســعودى ها پرداخت کردند را با جریمه 
بازپس بگیرند. محسن طاهرى و سعید آذرى مدیران 
دو باشــگاه اصفهانى که تیم هاى فوتبالشان در دو 
فصل اخیر لیگ قهرمانان در کشــور ثالث به مصاف
 نماینده هاى عربســتانى رفتند حــاال باید براى 

دریافت غرامت پیگیرى هاى الزم را انجام دهند.

هافبک تیم پارس جنوبى جم از کاپیتان 
ن تیم ســپاهان  صفهــا ا

دلجویى کرد.
در جریان دیدار سپاهان 
و پــارس جنوبى جم ضربه 

محکم امید سینک هافبک تیم جمى 
به صورت رسول نویدکیا کاپیتان سپاهان خورد و این بازیکن را راهى بیمارستان کرد. نویدکیا 

بعد از برخورد توپ با صورتش از حال رفت و با آمبوالنس او را به بیمارستان انتقال دادند.
حاال با گذشت  چند روز از آن اتفاق، امید ســینک هافبک خوش تکنیک پارس جنوبى از 

کاپیتان سپاهان عذرخواهى کرد. دلجویى سینک از نویدکیا طى تماسى تلفنى   انجام شد.
سپاهان و پارس جنوبى در هفته دوم لیگ برتر به تساوى یک بر یک رسیدند.

 

هفته نوزدهم رقابت هاى لیگ برتر سوئد یک شنبه شب  با 
انجام چند بازى پیگیرى شد که در یکى از مهمترین دیدارها 
تیم باالنشــین AIK در ورزشــگاه فرندز آره نا رو در روى 
اسکیلستوناى ته جدولى قرار گرفت و در پایان این دو تیم به 

تساوى 1-1 دست پیدا کردند.
علیرضا حقیقى در این مسابقه مرد اول میدان بود. او موفق 
شد بارها موقعیت هاى صد در صد تیم میزبان را دفع کند و 
مانع شکست تیمش شد. حقیقى علیرغم اینکه موفق به کلین 
شیت در این بازى نشد اما یادآورى این نکته الزم است که او 
در تیمى دروازه بانى مى کند که خط دفاع بسیار ضعیفى دارد 

و این را مى توان با مشاهده بازى هاى این تیم متوجه شد.

اما بازى دیشب یک نکته جالب توجه هم داشت. حقیقى پا 
به ورزشگاهى گذاشت که حدود دو سال و پنج ماه قبل در آن 
بازى کرده بود. جدال دوستانه ایران و سوئد که با برترى 1-3 
زردپوشان خاتمه پیدا کرد. در آن مسابقه علیرضا گلر ایران بود 
و دست بر قضا نمایش قابل توجهى هم نداشت و مقابل زالتان 

و یاران سه گل خورد.
سایت باشگاه اســکیل اســتونا بعد از این تساوى ارزشمند 
خارج از خانه مقابل یکى از صدرنشینان فوتبال سوئد ضمن 
تمجید از عملکرد علیرضا حقیقى نوشت: «این بازى در حالى 
با نتیجه یک بر یک به پایان رسید که علیرضا حقیقى دروازه 
بان تیم اسکیل استونا عملکرد مثبتى را در طول مسابقه از 

خود نشان داد.»
علیرضا حقیقى نیز پس از پایان مسابقه در مورد نتیجه بازى 
گفت: «بازى را خیلى خوب شروع کردیم و در دقیقه 18 به گل 
رسیدیم و یک بر صفر جلو افتادیم. بازى سنگینى بود. در ادامه 
تیم حریف موقعیت هاى زیادى را خلق کرد و به گل تساوى 
رسید. مى توانستیم برنده بازى باشیم اما این اتفاق رخ داد. تیم 

حریف هم در 45 دقیقه دوم بسیار فشار آورد.»
مایلک یولى، سرمربى اسکیلستونا درباره این بازى گفت: «در 
نیمه اول گل زدیم اما تیم حریف بســیار فشار آورد. علیرضا 
حقیقى بارها موقعیت هاى تیم حریــف را گرفت و نمایش 

شجاعانه اى را داشت و فوق العاده بود.»

نصف جهان   هواداران سپاهان نگرانند که دوباره خاطرات 
تلخ دو فصل گذشته براى این تیم تکرار شود و باز هم فصلى 
با خون دل را پشت سر بگذرانند. هر چند هنوز قضاوت در این 
باره زود است اما  اوضاع سپاهان به گونه اى است که کم کم 

باید براى این تیم نگران شد.
پس از گذشت سه هفته از رقابت هاى لیگ برتر تنها چهار تیم 
هنوز موفق به کسب پیروزي نشده اند. یکی از این تیم هاي 
بدون برد، سپاهان است. باشــگاهی که انتظار یک شروع 
رؤیایی را براي هوادارانش به وجود آورده بود اما در پایان هفته 
سوم با به دست آوردن تنها 2 امتیاز، در رده چهاردهم جدول 
رده بندي زندگی می کنند. سپاهانی ها نه در عمل به وعده 
قهرمانی آسیا وفادار مانده اند و نه توانسته اند از صالبتشان در 

فوتبال ایران محافظت کنند 
چرا سپاهان به زندگى و روزهاى خوب برنمى گردد؟  ظاهراً 

باشگاه براى بازگشت به سال هاى رؤیایى همه چیز دارد.  آنها 
نه با بحران هاى مالى دست به گریبان هستند و نه دیگر وادار 
به کرنش کردن در برابر حواشى خواهند شد. سرمربى کروات 
باشگاه، یکى از بهترین مربیان لیگ برتر ایران به شمار مى رود 
و مدیران سپاهان در جذب بازیکنان موردعالقه او در تابستان 
تقریباً موفق بوده اند. طالیى ها، ترکیب خوبى در اختیار دارند و 
استادیوم شان بعد از سال ها باالخره مهیاى میزبانى از این تیم 
شده تا هوادارها استقبال تقریباً مناسبى از نبردهاى سپاهان 
به عمل بیاورند. براى رقم زدن یک شــروع ایده آل در لیگ 
هفدهم، باشگاه به چه چیزي بیشتر از این عوامل نیاز داشته 
است؟  آیا مشکل اصلی، به ذهنیت بازیکنان تیم برمی گردد؟

سپاهان فصل را با یک نمایش خوب آغاز کرد. سطح فنی این 
تیم در افتتاحیه لیگ، در قواره هاي یک مدعی قهرمانی بود 
اما سهم آنها از این جدال، فقط یک امتیاز شد. یک هفته بعد اما 

همه چیز از دست سپاهان خارج شد و گیج شدن در 
بن بست پدیده، یکی از سنگین ترین شگست هاي 
یک دهه اخیر را سر راه تیم کرانچار پهن کرد. 
تصور می شــد اولین برد ســپاهان در دومین 
میزبانی فصل شکل بگیرد اما طالیى ها فقط 
چند دقیقه کم آوردند و پیروزى را در آخرین 
ثانیه ها از کف دادند. اتفاقى که نشان مى داد 
مشکل ذهنى دو فصل گذشته تیم، هنوز هم 
برطرف نشده است. کرانچار باید بحران هاى 
روحى تیمش را برطرف کند. گرفتن عادت 
به ناکامی از ذهن شاگردها، مأموریت کلیدي 
او در هفته هاي پیــش رو خواهد بود. براي 
بازگشت قهرمانانه ســپاهان، هنوز هم دیر 
نشده است. بهتر اســت پسران طالیى هر 
چه زودتر بــه این روند پایــان دهند و بیدار 
شوند. بازیکنان جدید این تیم هم که کم تعداد 

نیستند فراموش نکنند که در حال حاضر در پر 
افتخارترین تیم لیگ برتر ایران عضویت دارند و 

این عضویت مسئولیت سنگینى را براى آنها به دنبال 
دارد. هواداران نگرانند که نکند دوباره باید همچون دو 

فصل پیش خون دل بخورند و بازیکنان و مربیان روى 
اعصاب آنها رژه بروند.

شب رؤیایى حقیقى در استادیوم خاطره انگیز
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هافبک تیم پارس جنوبى جم از کاپیتان 
ن  ســپاهان  صفهــا ا

رد.
سپاهان 
جم ضربه 

فبکتیم جمى 
اکاپیتان سپاهان خورد و این بازیکن را راهى بیمارستان کرد. نویدکیا 

رتشاز حال رفت و با آمبوالنس او را به بیمارستان انتقال دادند.
آن اتفاق، امید ســینک هافبک خوش تکنیک پارس جنوبى از 

ى کرد. دلجویى سینک از نویدکیا طى تماسى تلفنى   انجام شد.
ر یک رسیدند. ک ا گ ل ف

مرتضى فنونى زاده، پیشکسوت پرسپولیس در واکنش به بحث پاس ندادن 
بازیکنان به «گادوین منشا» گفت: وقتى از تلویزیون بازى را نگاه مى کردیم، 
مشخص بود که بازیکنان به او پاس نمى دهند. نمى گویم غرض ورزى مى کنند، اما 
همه چیز مشهود است. حسن شیرمحمدى توسط على پروین به پرسپولیس آمده بود، 
اما برخى از بازیکنان به او پاس نمى دادند. محسن عاشورى که هافبک پرسپولیس 
بود و کرمانى مقدم که با فرشاد پیوس رفت و آمد داشتند، بیشتر پیوس را در موقعیت 

گل قرار مى دادند تا شیرمحمدى.
فنونى زاده ادامه داد: در یکى از بازى ها، على پروین از شیرمحمدى پرسید که چرا 
گل نمى زنى که او هم گفت به من پاس نمى دهند. پروین با عصبانیت گفت 
که چه بازیکنى به تو پاس نمى دهد. شــیرمحمدى 
اســمى از بازیکنان نبرد، اما گفت هافبک ها 
پاس نمى دهند. درست است اسم نبرد، ولى 
پروین متوجه شد منظورش چه کسى است. 
پروین هم به عاشورى توپید و به همه گفت 
یک بار دیگر این مســئله را ببینم، همه را 
بیرون مى اندازم! پروین گفت فوتبال گروهى 
اســت و توپ باید وارد دروازه شود. عاشورى 
هم عذرخواهى کرد و تمام شد. من بازى منشا را 
دوست دارم و او بازیکن قابلى است. وقتى با پیکان در 
جایگاه دوم آقاى گلى ایستاده، یعنى بازیکن شاخصى 
است. بازیکنان به او پاس نمى دهند و او هم به 

حالت قهر در شادى گل تیم شرکت نکرد. 

پاس ندادن به منشا
 و خاطره گویى فنونى زاده
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نصف جهان  با انتشــار 
اخبارى مبنى بر پیروزى 
در دادگاه اختالف  ایران
بــا عربســتان، مدیران 

دو باشــگاه ســپاهان و 
ذوب آهن حاال باید  اقدامات 

الزم را بــراى دریافت غرامت 
انجام دهند و مصرانه از فدراسیون 
فوتبال این موضوع را پیگیرى کنند.

 نصف جهان دو ماه پیش نوشت که ممکن 
اســت  دادگاه به نفع ایران باشــد و این موضوع

مى تواند براى دو باشــگاه اصفهانى خبرهاى خوب
مالى را در پى داشته باشد. حاال خبر آمده پیگیرى ها
Sدر دادگاه با سعودى ها باعث شد تا قاضى CAS رأى

به برنده شدن ایرانى ها مقابل عربستانى ها بدهد.
بیش از یکسال پیش بود که با ممانعت عربستانى ها
از ورود تیم هاى فوتبال خود به ایران ماجراى شکایت
رسمى فدراسیون فوتبال از همتاى سعودى خود در
دادگاه هاى بین المللى نقل محافل شد و در این مدت
چندین جلسه میان نمایندگان و وکالى دو کشور در
Sدادگاه CAS برگزار شد که در نهایت خبر رسید ایران

در این دادگاه مقابل عربستان برنده شده است.
Sدر آخرین جلســه دادگاه CAS فدراســیون فوتبال

عربستان در پى شکایت فدراســیون ایران به علت
ممانعت از سفر نماینده هاى این کشور به خاك ایران
بعد از کشمکش هاى سیاسى میان دو کشور محکوم
شناخته شــد تا بر اســاس حکم دادگاه محکوم به
پرداخت غرامت و تمام هزینه هاى این تصمیم اشتباه
شود. هزینه هایى که سفرهاى بى مورد نماینده هاى
ایران به کشور ثالث متقبل شدند همراه با جرایمى که

براى این هزینه ها درنظر گرفته شده است.
با این رأى حاال باید منتظر ماند و دید تکلیف میزبانى
مصاف نماینده هاى دو کشور در فصل آتى چه خواهد
شــد، جایى که ایرانى ها اعالم کردند مشکلى براى
ســفر به خاك عربستان ندارند و ســعودى ها باید با
CAS این تصمیم کنار بیایند. مسلمًا این حکم دادگاهS

مى تواند روند این موضوع را به سمت و سوى دیگرى
سوق دهد تا بلکه بعد از چند سال سعودى ها زیر بار

میزبانى 
و مهمانــى 
نماینده هاى دو کشور 
بروند. نکته کلیدى در ماجراى برنده شــدن ایران در 
Sدادگاه با عربستان به قوانین CAS برمى گردد که این 

اجازه را به فدراسیون فوتبال ایران نداده تا خبر برنده 
شــدن خود در این پرونده را رســانه اى کند. خبرى 
خوب و امیدوارکننده براى فوتبــال ایران در مجامع

 بین المللى با تــالش ها و پیگیــرى هاى وکالى 
بین المللى کــه بنا به اخبار رســیده از منابع نزدیک 
به فدراســیون فوتبال مى تواند موفقیتى بزرگ و بى 

نظیر تلقى شود.
حال باید منتظــر ماند و دید واکنش کنفدراســیون 
Cفوتبال آســیا به این حکم چه خواهد بود.  AFC که 

در این سال ها همواره ترجیح داده میانه رو باشد و با 
برگزارى تورنمنت معتبرى همچون لیگ قهرمانان 
آسیا در کشــور ثالث تقریبًا اعتبار این بازى ها را زیر 
نماینــده هاى ایران برد! ضمن اینکه تمام ســئوال

در لیگ قهرمانان دراین ســال ها نیز باید خوشحال 
Sباشــند چون با حکم اخیــر دادگاه CAS مى توانند 

غرامت جالبى از رقباى عربستانى خود دریافت کنند 
و تمام هزینه هایى که براى ســفر به کشور ثالث و 
جریمه با را دند اختک

ز م م و
رویارویى با ســعودى ها پرداخت کردند را با جریمه 
بازپس بگیرند. محسن طاهرى و سعید آذرى مدیران 
دو باشــگاه اصفهانى که تیم هاى فوتبالشان در دو 
فصل اخیر لیگ قهرمانان در کشــور ثالث به مصاف
 نماینده هاى عربســتانى رفتند حــاال باید براى 

دریافت غرامت پیگیرى هاى الزم را انجام دهند.

آذرىآذرى
 و طاهرى پیگیر  و طاهرى پیگیر 
غرامت باشندغرامت باشند

ایران برنده دادگاه با عربستان شد ایران برنده دادگاه با عربستان شد 

دلجویى

  از رسول نویدکیا 

سپاهان و پارس جنوبى د یر آور ر ر ی
ریــف را گرفت و نمایش 

 بود.»

شد و گیج شدن در 
ن شگست هاي 

چار پهن کرد.
ان در دومین 
الیى ها فقط 
را در آخرین 
شان مى داد 
م، هنوز هم 
حران هاى

فتن عادت 
ت کلیدي 
 بود. براي 
نوز هم دیر 
طالیى هر 
هند و بیدار 
که کم تعداد 

ل حاضر در پر 
عضویت دارند و 

 براى آنها به دنبال 
اره باید همچون دو 

یکنان و مربیان روى 

در هفته دوم لیگ برتر به تساوى یک بر یک رس

مرتضى فنونى زاده، پیشکسوت
بازیکنان به «گادوین منشا» گفت
مشخص بود که بازیکنان به او پاس نم
همه چیز مشهود است. حسن شیرمحم
برخى از بازیکنان به او پاس نمى داد اما
بود و کرمانى مقدم که با فرشاد پیوس ر

گل قرار مى دادند تا شیرمحمدى.
بازى فنونى زاده ادامه داد: در یکى از
گل نمى زنى که اوهم گفت به
که چه با
اس

اس
ع هم
دوستد
جایگاه دوم
است
حالت

فرمولى که در سپاهان به سرقت رفته! و خاط
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چهل تکه

مرد و زنى که به تعطیالت رفته بودند، لحظه سرقت از خانه شان را 
به صورت آنالین در تلفن همراه خود مشاهده کردند.

زن و مرد انگلیســى با دیدن صحنه دزدى از خانه شان به شدت 
شوکه شدند. این زوج در حالى که 130 مایل دور از خانه شان و 
در تعطیالت به سر مى بردند، نمایى از خانه خود از دوربین هاى 
مداربســته و از طریق تلفن همراه خود مشــاهده مى کردند که 
یک نفر به خانه آنها حمله مى کند. مرد سارق پس از وارد شدن 
به خانه این زوج، پاســپورت و طال و جواهرات آنها را به سرقت 

برد.
این زن و مرد پس از مشــاهده این صحنه به ســرعت با پلیس 
تماس گرفتند و مأموران پلیس هم راهى خانه آنها شدند و پس از

 بررسى هاى انجام شده به دنبال هویت فرد سارق هستند.

به دنبال انتشار تصاویر سلفى شش پزشک در محل حادثه  برخورد 
دو قطار در مصر در فضاى مجــازى اعتراضاتى به انجام این کار 
صورت گرفت و در پى آن وزارت بهداشــت این کشور به عنوان 
اقدامى تنبیهى این پزشکان را به مناطق دورافتاده مصر اعزام کرد.

در حادثه برخورد دو قطار که در اســکندریه مصر اتفاق افتاد و از 
جمله حوادث مرگبار در این کشور آفریقاى شمالى به حساب مى آید 

41 تن جان خود را از دست دادند.
کاربــران توییتــر با انتشــار تصاویر ســلفى این پزشــکان در 
محل حادثــه برخــورد دو قطار، خواســتار مجازات ایــن افراد 

شدند.
یکــى از کاربران توییتــر در انتقاد به این پزشــکان، عکســى

 با #وجدان در کما#  منتشر کرده است.

ویدئویى که به تازگى منتشــر شده اســت لحظه دستگیرى 
مردى را نشان مى دهد که با خود اجزاى بدن انسان را در یکى 

از ایستگاه هاى اتوبوس استان گوایژوى چین حمل مى کرد.
این مرد 50 ساله در حالى که ادعا مى کرد قاچاقچى بدن انسان 
نیست به پلیس گفت این دو دست متعلق به برادر متوفى اش 
است که در یک حادثه قطع شــده و حاال او قصد دارد تا آنها را 

به روستاى خود بازگردانده و در کنار جنازه برادرش دفن کند.
پلیس ضمن تماس با بیمارســتانى که متوفى پیش تر در آنجا 
تحت درمان بود و پى بردن بــه صحت ادعاى این مرد، وى را 

آزاد کرد.
بنا بر یک سنت قدیمى در چین شــخص متوفى باید با تمام 

اجزاى بدن خود به خاك سپرده شود.

تماشاى آنالین 
سرقت از خانه  

تبعید 6 پزشک
 به دلیل سلفى گرفتن

 2 دست قطع شده 
در کیف   030201

دلم سوخت، سارا و مریم را به خانه آوردم
عصر بیست و چهارم آبان ماه ســال 90 پسر جوانى به 
نام «ســعید» پیکر نیمه جان یک دختر 28 ساله به نام 
«مریم» را به بیمارستانى در جنوب غرب تهران منتقل 
کرد و گریخت. آثار ضرب و جــرح و کبودى روى بدن 
این دختر نمایان بود. تالش پزشکان براى نجات دختر 
زخمى ادامه داشت اما این دختر به علت ضربه مغزى جان 
سپرد. تحقیقات براى ردیابى پسر جوان که از بیمارستان 
گریخته بودآغاز شده بود که سعید بار دیگر به بیمارستان 
رفت و از سوى پلیس بازداشت شد. این پسر که مدعى بود 
دختر جوان زمین خورده و آسیب دیده است در بازجویى 
هاى بعدى به قتل وى با همدستى دخترى به نام «سارا» 
اعتراف کرد. ســارا نیز بازداشت شد و گفت همراه سعید 

دختر جوان را کتک زده است.
وقتى پزشــکى قانونى علت مرگ را ضربه هاى متعدد 
قدیمى و جدید به سر و بدن قربانى اعالم کرد سعید و سارا 
به اتهام مشارکت در قتل در شعبه دهم دادگاه کیفرى یک 
استان تهران به ریاست قاضى محمد باقر قربان زاده و با 

حضور یک مستشار پاى میز محاکمه ایستادند.
در ابتداى این جلســه نماینده دادســتان کیفرخواست 
را خواند و گفــت: «با توجه به اینکــه اولیاى دم قربانى 
شناسایى نشده اند معاون اول قوه قضائیه براى دو متهم 

حکم قصاص خواسته است.»
سپس سعید به تشریح آشــنایى اش با مریم پرداخت و 
گفت: «یکسال و نیم قبل از این ماجرا با مریم که معتاد و 
کارتن خواب بود آشنا شد. او مى گفت کسى را ندارد تا به 
او پناه بدهد. به همین دلیل دلم برایش سوخت واو را به 
خانه پدرى ام در خیابان قزوین تهران بردم. مریم وقتى 
فهمید مادرم فلج است پیشنهاد داد تا به عنوان پرستار از 

او نگهدارى کند. ما هم پذیرفتیم.»
وى ادامه داد: «چند ماه از این ماجرا گذشته بود که با سارا 
در ایستگاه راه آهن آشنا شدم. او مى گفت از شهرستان 
به تهران آمده و حاال پولى ندارد تا به شــهرش برگردد. 
من که دلم براى او ســوخته بود سارا را هم همراه خودم 
به خانه آوردم و به دروغ به او گفتــم مریم دختر خاله ام 
اســت. تا اینکه ظهر بیســت و چهارم آبان ماه خواهرم 
با من تماس گرفت و گفت مریم و ســارا بــا هم دعوا 

کرده اند. من بالفاصله خودم را به خانه رســاندم و دیدم 
دعوا به کتک کارى کشیده شده است. براى پایان دادن 
به دعوا به صورت سارا و مریم سیلى زدم. اما همان موقع 
سارا مریم را به داخل حمام خانه هل داد و سرش را چند 
بار به دیوار کوبید. او حتى با چاقو هم چند ضربه به مریم 
زد که بیهوش شد. من از ترســم مریم را به بیمارستان 
رساندم و فرار کردم. اما ســاعتى بعد که براى سرکشى 
به اوضاع او دوباره به بیمارســتان رفته بودم بازداشــت 

شدم.»
وى گفت: «باور کنید من در مرگ مریم دستى نداشتم. 
چون قبًال یکبار به دلیل رابطه نامشروع بازداشت شده و 

به زندان رفته بودم ســارا از من خواست تا قتل را گردن 
بگیرم. او وعده داده بودم پدرش که در شهرستان صاحب 
چندین باغ و ملک اســت رضایت اولیــاى دم را جلب 
مى کند. من هم خام حرف هاى ســارا شــدم و به قتل 

اعتراف کردم اما حاال مى گویم بى گناهم.»
سپس سارا به دفاع پرداخت و سعید را دروغگو خواند. وى 
گفت:«11ماه قبل از کشته شدن مریم در حوالى راه آهن 
با سعید آشنا شدم. همسرم معتاد بود و پدرش خرج من و 
پسر پنج ساله ام را مى داد. نمى خواستم با همسرم زندگى 
کنم. براى همین از طریق پیامک با یک پســر جوان در 
شهرستان آشنا شده بودم. تا اینکه پدر شوهرم به ماجرا 

پى برد. او گوشى موبایلم را از من گرفت و مرا تهدید به 
مرگ کرد. من هم از ترسم از شهرستان فرار کرده و به 
تهران آمدم.وقتى در تهران با سعید آشنا شدم او قول داد 
به من کمک مى کند. به همین خاطر به او اعتماد کردم 
و به خانه اش رفتم.باور کنید سعید بارها مریم را مقابل 
چشــمان من کتک زده بود. او همان روز هم خودش به 
تنهایى با دسته جارو به سر مریم زد.او مرا تهدید کرده بود 
که باید همدستى در قتل را گردن بگیرم. به همین دلیل 
به دروغ اعتراف کردم که من هم مریم را کتک زده ام.»

 در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى 
صادر کند.

برخــى از اختالفات و موضوعــات میــان پیمانکار و 
شــهردارى منطقه 2 قم، علت حادثه خودســوزى یک 

پیمانکارمقیم این استان اعالم شد.
عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهرى شوراى 
شهر قم در این خصوص اظهار کرد: ماجراى خودسوزى 
پیمانکار در مقابل شــهردارى قم در دست بررسى است 
اما گزارش هاى اولیه از پاره اى از اختالفات پیمانکار با 

کارفرمایان حکایت دارد.
وى ادامه داد: پیمانکارانى که با شهردارى کار مى کنند 
ممکن است اختالف نظرهایى با کارفرمایان و ناظران 
داشته باشند که همه این اختالف نظرها در مورد نحوه 
پروژه ها و امور اجرایى در قراردادها پیش بینى شده است.
وى اضافه کرد: در واقع این قراردادها به مدیریت اختالف 
نظرها مــى پردازد و بى شــک در اجراى پــروژه هاى 
پیمانکار اختالفات امرى طبیعى اســت اما این دســت 
حادثه ها در خودســوزى کارى معقوالنــه و مورد تأیید 

نیست.
رئیس کمیسیون خدمات شهرى شــوراى شهر قم، در 
پایان گفــت: تمامى اختالفات کارفرمایــان، ناظران و 
پیمانکاران در قالب کمیســیون 38 با حضور نمایندگان 
دادگسترى و شهردارى قابل حل اســت و نباید در این 

اختالف ها به این روش ها متوسل شد.
مرد 53 ساله روز شنبه گذشته در حیاط شهردارى منطقه 

2 قم؛ با بنزین اقدام به خودســوزى کــرده بود که روز 
دوشنبه پس از انتقال وى جهت درمان به اصفهان جان 

خود را از دست داد.
یکى از پیمانکاران پروژه هاى شــهردارى منطقه 2قم 
به دلیل آنچه گفته مى شــود طلبى از شهردارى منطقه 
داشــته پس از ماه ها دوندگى براى دریافت بدهى خود 
که به نتیجه اى نرسید در شــهردارى منطقه2 دست به 

خودسوزى زد.
با وجود تالش مردم بــراى خاموش کــردن آتش اما 
صدمات رســیده به این شــخص جدى بوده که فرد با 
سوختگى 95 درصد به بیمارســتان سوانح و سوختگى 

اصفهان منتقل شد. 

عصر شنبه 21 مرداد امسال، پسر جوانى وارد کالنترى 113 
بازار شد و به سمت اتاق افسر نگهبان رفت و به مأمورکالنترى 
که پشت میز نشسته بود گفت: «من دوستم را کشته ام. پنج 
شــنبه که خانواده ام در خانه نبودند او را کشتم و جسدش را 
داخل پتویى پیچانده و با کمک راننده آژانسى، آن را در قطعه 
330 بهشت زهرا(س) دفن کرده ام. من قاتل هستم و از شما 

مى خواهم که مرا بازداشت کنید.»
اظهارات پسر 20 ساله آنقدر تکان دهنده بود که بالفاصله 
با دستور بازپرس کشــیک جنایى بازداشت شــد و براى 
تحقیقات به شــعبه ســوم دادســراى امور جنایى تهران 
منتقل شــد. «بابک»، زمانى که مقابل بازپرس ســجاد 
منافى آذر ایستاد، مدعى شد که یکى از دوستانش را به قتل

 رسانده است. 
این درحالى بود که مادر پسر جوان گفت: «آقاى قاضى باور 
کنید پسرم اصًال دوستى ندارد که بخواهد او را بکشد. او تنها 
با سه نفر از هم دانشگاهى هایش ارتباط دارد که همه آنها هم 
حال خوبى دارند. درباره پنج شنبه اى که مى گوید مرتکب 
جنایت شــده ما خانه بودیم و او گفت مى خواهد به سر مزار 
پسر خواهرم برود. پســر خواهرم به دلیل مشکالت روحى 
شدید حدود 40 روز قبل دست به خودکشى زد و چند روز قبل 
هم مراسم چهلمش برگزار شد. حتى وقتى گفت مى خواهد 

به بهشت زهرا(س) برود با او هیچ مخالفتى نکردیم. اما وقتى 
برگشت متوجه شدیم گوشى تلفن سه میلیون تومانى اش را 
به جاى کرایه به راننده آژانس داده است. بابک هیچ سابقه 
بیمارى نداشت ولى سه روز است که حاالت و رفتارش تغییر 
کرده و وضعیتش به قدرى نگران کننده شده بود که او را به 
بیمارستان بردیم. اما بیمارستان گفتند که جا ندارند و براى اول 
مهر به ما وقت دادند تا بابک را بسترى کنند. ولى باورکنید از 
زمانى که یک فیلم دید و این اتفاق براى بچه خواهرم رخ داد 

روحیه اش تغییر کرد و مریض شد.»
در ادامه تحقیقات و باتوجه به نظریه پزشکى قانونى که پسر 
جوان دچار اختالل شدید روانى است، بازپرس جنایى دستور 

بسترى پسر جوان در بیمارستان روانى را صادر کرد.

شب هفدهم مرداد چند جوان به سمت یکى از خیابان هاى 
مشهد حرکت کردند تا با عربده کشى محله اى، زهرچشمى 
از افرادى بگیرند که به خیال خودشان در محله آنها چشم 
چرانى کرده اند. طولى نکشــید که قدرت نمایى «نوقداره 
بندها» آغاز شد و چند جوان که ســوار بر موتورسیکلت و 
خودرو بودند با یکدیگر درگیر شدند. در کشاکش این نزاع 
که با ناسزاگویى هاى تندى همراه بود برق تیغه چاقوهایى 
نیز در تاریکى شب درخشید و عده اى به سمت ابراهیم آباد 

گریختند.
دقایقى بعد در حالى که ادامه نزاع «نوقداره بندها» در منطقه 
ابراهیم آباد به اوج خود رسیده بود هر کدام از طرف هاى مقابل 
تلفنى دوستانشان را براى شــرکت در نزاع دسته جمعى به 
محله مذکور فرا خواندند. هنوز دقایقى از نزاع سپرى نشده بود 
که چند جوان نیز قلیان کشى را در قهوه خانه همان نزدیکى 

رها کردند و سوار بر موتورسیکلت به محل نزاع آمدند. 
در اثناى همیــن درگیرى ناگهان تیغه زنــگ زده چاقوى 
بزرگ آشپزخانه بر گردن جوان 21 ســاله اى فرود آمد و او 
نقش بر زمین شد. اگر چه جوان مجروح بالفاصله به مرکز 
درمانى انتقال یافت اما به دلیل شدت خونریزى جان سپرد. 
بدین ترتیب تحقیقات کارآگاهان اداره جنایى پلیس آگاهى 
خراسان رضوى با صدور دستورهایى از سوى قاضى ویژه 

قتل عمد در این باره آغاز شد.
قاضى کاظم میرزایى پس از انجام بررســى هاى مقدماتى 
در مرکز درمانى، عازم محل وقوع نزاع شــد و به تحقیقات 

میدانى خود ادامه داد.
ســاعاتى بعد مأموران انتظامى چهار تن از عوامل این نزاع 
خونین را دســتگیر و به پلیس آگاهى هدایت کردند. یکى 
از دوســتان مقتول دربازجویى ها به مقــام قضائى گفت: 
«"عبدا..."با فرد دیگرى در حــال صحبت بود که ناگهان 
"على-ع" (متهم به قتل) از پشت سر و به صورت کلنگى 
ضربه چاقو را بر گردن او فرود آورد. در همین هنگام عبدا... به 
من گفت آن پسر که دارد فرار مى کند مرا زد. بالفاصله پسر 

خاله ام سوار بر خودرو به دنبال ضارب رفت و او را با خودرو به 
زمین انداخت ولى باز هم آن جوان 18 ساله در میان درگیرى 

و با زخم هایى که داشت از محل فرار کرد. »
متهم 18 ســاله این پرونده درحالى که تناقضات زیادى در 
اعترافاتش داشت، درباره چگونگى وقوع ماجرا گفت: «از قهوه 
خانه بیرون آمده بودم و به طرف منزلمان حرکت مى کردم که 
چهار نفر سوار بر موتورسیکلت و خودرو جلوى مرا گرفتند و با 
من درگیر شدند. من هم چاقویى که چند سال استفاده نکرده 
بودم و آن شب در جیبم بود را بیرون کشیدم و در هوا چرخاندم 
ولى نمى دانم چاقویم چگونه به کسى اصابت کرده است اما 
وقتى از صحنه درگیرى فرار کردم چند نفر از دوستان مقتول 
به من حمله کردند ولى من باز هم از چنگ آنها گریختم و 
براى مداواى زخم هایم به مرکز درمانى رفتم ولى آنجا هم 

تعدادى از دوستان و آشنایان مقتول مرا کتک زدند.» 
متهم به قتل، مدعى اســت که در نزاع منجر به قتل کس 
دیگرى همراه او نبوده و به تنهایى از خودش دفاع کرده است. 
بنابر این گــزارش، تحقیقات بیشــتر دربــاره این پرونده 
جنایــى در حالى با صدور دســتورهاى ویژه اى از ســوى 
قاضى کاظــم میرزایى ادامــه دارد که قهــوه خانه محل 
تجمع نوقــداره بندها نیز بــا حکم قضائى پلمب شــده

 است.

رئیس کالنترى 168 ســیزده آبان از دستگیرى دو نفر 
سارق حرفه اى کیف قاپ و موبال قاپ و یک نفر مالخر 

در جنوب تهران  خبر داد. 
سرهنگ چنگیز ایدون، بیان داشت: در پى دریافت خبرى 
مبنى بر وقوع یک فقره سرقت کیف قاپى توسط دو نفر 
سارق ســابقه دار به هویت هاى «سهیل» و «مهدى» 
دستگیرى سارقان در دســتور کار عوامل عملیات قرار 

گرفت.
وى با اشــاره بــه اینکه این کیــف حــاوى مبلغ 50 
میلیون تومان بوده، افزود: در یــک اقدام ضربتى یکى 
از ســارقان به هویت مهدى دستگیر شــد و در همان 
تحقیقات اولیه به  ســرقت کیــف 50 میلیونى اعتراف 

کرد.
ســرهنگ ایدون با اشــاره به اینکه با اعتراف مهدى، 

همدست او ســهیل نیز در عملیاتى غافلگیرانه دستگیر 
شد، عنوان داشت: ســارقان به سرقت هاى متعدد کیف 
و موبایل قاپى در ســطح تهران بزرگ و شهرستان رى 

اعتراف کردند.
وى افزود: با اعتراف سارقان یک نفر مالخر دستگیر و از 
وى مقادیرى اموال مسروقه کشف شد که پس از تشکیل 

پرونده تحویل پایگاه نهم پلیس آگاهى شد.

19 مرد ســابقه دار از یکسال پیش با تشــکیل سه باند، 
شــبانه به 315 خانه در محله هاى غرب و مرکز تهران 
دستبرد زده و پول، دالر، ســنگ هاى قیمتى و طال به 
ارزش 24 میلیارد تومــان را فروخته  اند. متهمان به خانه 
تعدادى از تجار هم دستبرد زده بودند. این درحالى بود که 
چهار مهره کلیدى باند مدتى بعد از دستگیرى زمانى که 
در یکى از بازداشتگاه هاى پلیس تهران بودند، با تخریب 
نورگیر بازداشتگاه از آنجا فرار کردند، اما دوباره بازداشت 
شدند. در ادامه تحقیقات از متهمان معلوم شد دختر مورد 
عالقه یکى از آنها در نگهدارى و فروش طالهاى سرقتى 

فعالیت داشته که وى نیز بازداشت شد.
متهمان با دستور قاضى رستمى، بازپرس شعبه چهارم 
دادسراى ناحیه 34 تهران روانه زندان شدند. اعضاى این 
باند براى آخرین جلسه بازپرسى در شعبه چهارم دادسراى 

ناحیه 34 تهران حاضر شدند.
سرکرده باند سرقت به قاضى پرونده گفت: «من در سه 
باند فعالیت داشتم. شبانه به خانه ها دستبرد مى زدیم و 
هرچه اموال قیمتى بود سرقت مى کردیم. با فروش اموال 
دزدى، خانه، زمین و خودروهاى مدل باال مى خریدیم، 
حتى برخى پول ها را به حساب خانواده و اقوام واریز کرده 
و از این طریق پولشویى مى کردیم. البته یکى از خانه ها 

که توقیف شده ارثیه همسرم بود.»
در ادامه بقیه اعضاى باند نیز به همدســتى با او در این 
دزدى هاى سریالى اعتراف کردند و گفتند خانواده هایشان 
سه میلیارد تومان از اموال سرقتى را پس داده اند، اما هنوز 
21 میلیارد دیگر ردمال دارند که باید به شاکیان بپردازند.

دختر جوان که عضو این باند بود، گفت: «من تکنسین 
اتاق عمل یکى از بیمارستان  هاى دولتى تهران هستم. 
پســر مورد عالقه ام را اتفاقى در بیمارســتان دیدم. او 
مى گفت پدرش تجهیزات پزشکى مى فروشد. فریبش 

را خوردم و دوستى مان شــکل گرفت. او بى آنکه بدانم 
طالهاى ســرقتى به من هدیه مى داد. حتــى چند بار 
طالهایى را که مى گفت مال مادرش است و به مسافرت 
رفته به من داد تا چند روزى از آن نگهدارى کنم. من هم 
قبول کردم اما نمى دانستم این اموال سرقتى است. فریب 

او را خوردم و اینچنین گرفتار شدم.»
با اخذ آخرین دفــاع از اعضاى این بانــد، آنها به زندان 
بازگشــتند و پرونده شــان با صدور جلب به دادرسى به 

دادگاه ارسال شد.

خودسوزى و مرگ مرد پیمانکار
 مقابل شهردارى قم

دوست هم دانشگاهى ام را کشتم و دفن کردم

تکنسین اتاق عمل،همدست دزدان میلیاردى «نوقداره بندها»ى مشهد به جان هم افتادند

 سرقت کیف 50 میلیونى
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اگر شما هم در تابستان امسال به دنبال خرید یک تبلت 
مناسب هستید، در این مطلب ما بهترین تبلت سال 2017 

را به شما معرفى خواهیم کرد.
تبلت ها، هــم محصوالت فوق العاده اى هســتند و هم 
کمى سخت است بخواهیم در مورد آنها صحبت کنیم. 
در ابتدا این اپل بود که با تبلت هاى آیپد خود بیشــترین 
ســهم بازار تبلت ها را در اختیار داشت، اما به مرور زمان 
دیگر شرکت ها نیز اقدام به ساخت محصوالت منحصر 
به خود کردند. اندروید بین گوشــى هــا و تبلت هایى با 
اندازه 7 اینچى محو شد. مایکروســافت دیوایس هاى 
ویندوز سرفیس خود را که اساساً یک تبلت هستند عرضه 
کرد (هرچند آنها مى توانند به عنوان یک لپ تاپ نیز در 
صورت نیاز کاربران مورد اســتفاده قرار گیرند). عالوه 
بر اینها حتى آمازون نیز تا حــدودى همراه با تبلت هاى 
ارزان قیمت سرى Fire خود در بین محصوالت باالرده 

عرضه اندام کرد.
اکنون اوضاع کمى ساده تر شــده است. به همین خاطر 
ما بهترین تبلت ســال 2017 را با توجه به امکاناتى که 
مى تواند به عنوان یک تبلت در اختیار کاربرانش قرار دهد 
گذاشته ایم. تبلتى که باید مناسب تماشاى ویدئو، اجراى 
بازى و خواندن کتاب باشد. آن باید باریک، سبک و حاوى 
باترى باشد که بتواند براى ساعت ها شما را از زدن دستگاه 
به شارژ  بى نیاز کند. در اینجا افرادى نیازمند تبلتى هستند 
که بتوانند کارهایى اساســى تر نظیر ویرایش فایل هاى 
ویدئویى را با آن انجام دهند. اغلــب تبلت ها مى توانند 
تمامى این کارها را انجام دهنــد (و در اینجا تبلتى وجود 
دارد که حتى فراتر از انتظار شما عمل مى کند) اما اغلب 
مردم ترجیح مى دهند این کار ها را بر روى یک لپ تاپ 
مناســب و یا یک دیوایس هیبریدى نظیر سرفیس پرو 
مایکروسافت و یا سایر محصوالت مشابه آن انجام دهند 

و از تبلت ها روى برمى گردانند.
شــما احتماًال حدس مى زنید که آنها پایین رده هستید. 
اگر بخواهیم تبلتى را معرفى کنیم که کار اکثر کاربران 
را راه مى اندازد، در اینجا تنها یــک گزینه وجود دارد که 
آن قطعًا یک آیپد خواهد بود. آیپدها تقریبًا هر کارى که 
یک کامپیوتر (یا سرفیس پرو) انجام مى دهد را مى توانند 
انجام دهند و تبلت هاى اندرویدى را به سمت بیرون بازار 
رانده اند. بنابراین، در شــرایطى که به سراغ تبلت هاى 

باالرده با تالش باالیى براى تبدیل شدن به یک لپ تاپ 
مى رویم، کدام آیپد مناسب خواهد بود؟

آیپد جدید اپل که در آوریل 2017 عرضه شــده را باید 
بهترین تبلت براى اکثر مردم بدانیم. این گزینه، تمامى 

موارد الزم براى یک تبلت خوب را داراست.
مهمترین چیزى کــه در مورد این آیپــد مى توان گفت 
قیمت آن است: قیمت پایه 329 دالرى که به نظر مى رسد 
ارزان تر از آیپدهاى جدیدى است که ما تا به حال از آنها 
استفاده کرده ایم. این قیمتگذارى مناسب باعث مى شود 
تا شما بتوانید با هزینه اى کم صاحب یک تبلت باکیفیت و 

خوش ساخت اپل شوید.
آیپد جدید اپل از نمایشگر بســیار خوبى برخوردار است؛ 
البته نمى توان آن را بهترین گزینه  موجود دانســت، اما 
براى بسیارى از مردم کافى است. این آیپد سریع است، 
حاوى مجموعه عظیمى از اپلیکیشن هاى برگزیده بوده و 
از تاچ آى دى براى امنیت بیشتر کاربران بهره مى برد. آن 
همچنین مى تواند یکسال یا دو سال بیشتر آپدیت هاى 
نرم افزارى آى او اس را نسبت به نسل پیشین خود،  تبلت 
آیپد ایر 2 دریافت کند. اواخر پاییز امسال، یک نسخه جدید 
از آى او اس به آیپدهاى اپل اجازه خواهد داد تا عملیات 
چندوظیفه اى پیشرفته ترى را انجام دهند و تا حدودى آنها 

شبیه به یک کامپیوتر عمل کنند.
در اینجا چندین مورد وجود دارد که شما با تبلت اپل آنها 
را از دست خواهید داد، هرچند وجودشان چندان ضرورى 
نیز نخواهد بود. یک چیز، عدم وجود یک اتصال دهنده 
براى لوازم جانبى نظیر کیبورد (شــما باید حتمًا از یک 
کیبورد بلوتوثى استفاده کنید) اســت و مورد دیگر عدم 
پشتیبانى از قلم هوشمند اپل (Apple Pencil) خواهد 
بود. دو اسپیکر نیز بر روى این محصول تعبیه شده است 
که شاید در هنگام تماشاى فیلم ها نتواند تمام لذت موجود 

را به شما برساند.
مــدل 329 دالرى آیپــد 2017 از حافظــه داخلى 32 
گیگابایتى برخوردار است که نمى تواند گزینه  خوبى براى 
عاشقان فیلم و موسیقى باشد. اگر نیاز به فضاى داخلى 
بیشترى دارید،  مى توانید با پرداخت 100 دالر بیشتر مدل 
128 گیگابایتى آن را خریدارى کنید که نظر ما نیز بر روى 
همین مدل است. اگر 130 دالر دیگر به آن اضافه کنید 
نیز مى توانید مدل LTE آن را خریدارى کنید که مى تواند 

از سیمکارت شما نیز پشتیبانى کند.
اگر مى خواهید بهترین تبلت موجود در بازار را خریدارى 
کنید و مشکلى بابت هرگونه هزینه زیاد ندارید،  آیپد پرو 
10,5 اینچى جدید ایده آل شــما خواهد بود. قیمت پایه 
آن براى نســخه 64 گیگابایتى 649 دالر است، اما اگر 
مى خواهید فضاى داخلى بیشترى را صاحب شوید بالطبع 
باید بیشتر هزینه کنید. با اضافه  یک کیبورد هوشمند و قلم 

اپل هزینه  شما به هزار دالر مى رسد.
با این هزینه  زیاد یک تبلــت کامًال قدرتمند را خریدارى 
خواهید کرد که روز به روز بیشتر به یک لپ تاپ واقعى 
نزدیک مى شود. آن حاوى بهترین نمایشگر در بین تمامى 
گجت هاست. نمایشگر آیپد پرو 10,5 اینچى ارائه کننده 
رنگ هایى دقیق و حتى تغییرات پویاى نرخ رفرش براى 
پیمایش نرم و مشاهده ویدئو است. این نمایشگر کمى 
بزرگ تر از آن چیزى است که مى توان بر روى تبلت 9,7 
اینچى آیپد مشاهده کرد، اما حاشیه هاى بسیار کمتر آن 

باعث شده تا اندازه کلى دو دستگاه یکى باشد.

سایر گزینه ها
تبلت هاى دیگرى نیز وجــود دارد که مى توانند نیازهاى 
مردم را برطرف کنند. اگر شــما واقعًا از انــدازه  بزرگ 
 iPad Mini) 4 آیپدهاى جدید ناراضى هستید، آیپد مینى
4)  گزینه  خوبى براى شــما خواهد بود، امــا نباید انتظار 
عرضه به روزرســانى ها را برایش داشته باشید. در بخش 
تبلت هاى اندرویــدى نیز گوگل پیکســل C (که البته 
کمى قدیمى شده) و سامســونگ گلکسى تب S3 نیز 

موجود هستند.
تبلت هاى آمازون فایر نیز گزینه هــاى مورد عالقه ما 
براى خرید یک تبلت ارزان قیمت هســتند. آنها بسیار 
ارزان هستند و بالطبع از عملکرد ضعیفى نیز برخوردارند. 
شما مى توانید با هزینه 80 دالرى (یا 50 دالرى همراه با 
تبلیغات) تبلتى را بخرید که مى تواند گزینه  قابل قبولى 
براى انجام وظایف ســاده اى نظیر خوانــدن کتاب و یا 
تماشاى فیلم هاى« Amazon Prime »   باشد. در این 
بین هیچ کمپانى نظیر آمازون نتوانسته محدودیت هاى 
خردساالن را بر روى تبلت هاى خود اعمال کند تا والدین 
بتوانند یک تبلت آمازون فایر را مهیاى اســتفاده کودك 

خود کنند.

معرفى برترین تبلت هاى
 سال 2017

متخصصان دانشگاه بینگهمپتون نیویورك، نوعى 
باترى مبتنى بر باکترى، از جنس کاغذ ساختند که 
با اســتفاده از مایعات بدن شارژ مى شود و فقط با 
یک قطره بزاق مى توان انرژى الزم براى روشن 

شدن یک المپ LED  را تأمین کند.
باترى هاى مبتنى بر باکترى بر اساس سلول هاى 
ســوختى میکروبى کار مى کنند و از باکترى ها 
براى اجــراى فرآیندهاى اکســایش و کاهش 
بهره مى برند. در این فرآیندهــا الکترون ها بین 
مولکول ها جابه جا مى شــوند و جریان الکتریکى 
ایجاد مى شــود. در این باترى جدیــد، باکترى 
بــا دریافت یــک مــاده ارگانیک ماننــد بزاق، 
الکترون هایى را به یــک الکترود خارجى منتقل 

مى کنــد و در نتیجــه جریان الکتریکــى ایجاد 
مى شود. 

محققان در آزمایشات اولیه این باترى توانستند 
تــوان الکتریکى معادل چند میکــرووات در هر 
سانتیمتر مربع به دســت آورند که براى روشن 

کردن یک المپ LED کافى است.
محققان امیدوارند این نوع باترى ها امکان تأ مین 
توان موردنیاز براى تجهیزات تشخیصى را که در 
هر بار استفاده نیاز به چند10 میکرووات توان براى 
مدت چند دقیقه دارند، فراهم کنند. در حال حاضر 
محققان در تالشــند تا از طریق تا زدن یا تجمیع 
باترى ها روى یک برگه کاغذ، توان به دست آمده 

از این باترى را افزایش دهند.

«نازى» همه آن چیزى 
است که شما براى ایجاد 
اوقاتــى خــوش براى 
فرزندانتــان نیــاز دارید. 
نازى، عنــوان یک بازى 
در ســبک شبیه ســازى 
حیوانات است که توسط 
تیم مدریک کامًال فارسى 
سازى شده است. در این 

بازى شما باید از یک گربه 
نگهدارى کنید تــا نیازهایش 

برطرف شود و رشــد کند. در همین 
ابتداى معرفى این بازى باید بگویم که هرچند 

رده ســنى این بازى، کودکان را در بر مى گیرد، اما هیچ دلیلى ندارد که شما هم از بازى کردن با نازى 
لذت نبرید. این بازى با صداگذارى عالى و طراحى بصرى زیبایى که دارد مى تواند مخاطبان را از هر 

سنى به خود جذب کند.
در شروع بازى به شما آموزش هایى داده خواهد شد تا بیشتر با نحوه بازى کردن آشنا شوید. گیم پلى 
بازى به قدرى ساده است که حتى کودکان بدون نیاز به هیچ آموزشى مى توانند از بازى استفاده کنند. در 
این بازى شما با محیط هاى مختلفى ازجمله اتاق خواب، آشپزخانه، سرویس بهداشتى و... آشنا خواهید 

شد که هرکدام کاربرى خاص خود را دارند.
نازى یک گربه سخنگو است. او مى تواند صحبت هاى شما را شنیده و پاسخى مناسب به آن ها بدهد.  این 
ویژگى مى تواند یکى از بهترین قابلیت هاى این بازى باشد. نازى رشد هم مى کند. در پایان هرسال از 
زندگى او (یک سطح از بازى) جشن تولدى به همراه کیک برپا مى شود که البته مهمانان زیادى ندارد.

درصورتى که قصد نگهدارى از حیوان خانگى را دارید اما از بازخورد کودکانتان مطمئن نیستید این بازى 
مى تواند تمرین خوبى براى شما و کودکانتان باشد.

شرکت سامسونگ در ابتدا دستیار صوتى خود را در 
کره جنوبى و به زبان کره اى منتشر کرد. کاربران 
کشور آمریکا نیز پس از چند ماه امکان دسترسى 
به بیکسبى با زبان انگلیسى را براى گوشى هاى 
گلکسى اس 8 و اس 8 پالس را پیدا کردند. باید به 
این نکته توجه داشت که هم اکنون زبان انگلیسى 
بیکســبى، براى کاربران این گوشى ها فقط در 

کشور آمریکا در دسترس مى باشد.
همانطور که گفته شد، در حال حاضر میلیون ها 
دارنده گوشى هاى گلکسى اس 8 و اس 8 پالس 
در سراسر جهان هســتند که هنوز به این ویژگى 
دست نیافته اند. این در صورتى است که یکى از 
بزرگ ترین نقاط قوت در فروش این دو گوشى 

همین قابلیت دســتیار صوتى جدید سامسونگ 
بود که کاربران بابتش 900 دالر پرداخت کردند.

شرکت سامسونگ هنوز تأیید نکرده است که آیا 
قرار است بیکسبى را براى بازار جهانى عرضه کند 
یا خیر؟! این شرکت به تازگى اپلیکیشن «ارتباط 
با ما» خود را به روزرسانى کرده و در بخش «چه 
خبر؟» عبارتى بــا عنوان «راه انــدازى جهانى 

بیکسبى انگلیسى» ذکر شده است.
آیا این نشان دهنده آن است که سامسونگ قرار 
است تا در آینده نسخه انگلیسى  زبان بیکسبى را 
براى دارندگان گوشى هاى گلکسى اس 8 و اس 
8 پالس ارائه دهد یا منظور از راه اندازى جهانى، 
همان راه اندازى بیکسبى براى بازار آمریکاست؟

«بیش از 40 اپلیکیشن متعلق به دیزنى از کودکان 
در منزل جاسوسى مى کنند.» این اتهامى رسمى 

علیه دیزنى است که مطرح شده است.
«آماندا راشینگ»، یکى از مادرانى که با حضور در 
دادگاه سان فرانسیسکو شکایتنامه پر کرده است 
مى گوید اپلیکیشــن هاى دیزنى قوانین آنالین و 
حریم خصوصى کودکان را نقض کرده است و با 
ردیابى کودکان، اطالعات مکانى آنها، هیستورى 

صفحات مرورشده وب و ســایر اطالعات را جمع 
آورى کرده و به شــرکاى نرم افــزارى خود براى 

تبلیغات مى فروشد.
به عنوان مثال یکى از محبوب ترین اپلیکیشن هاى 
دیزنى Where’s My Water 2 نام دارد که بیش 
از 500 میلیون بار دانلود شده و کودکان زیادى از 
آن استفاده مى کنند اما به راحتى قوانین حمایت از 

کودکانِ آنالین را نقض کرده است. 

اکثر عالقه مندان به گوشى هاى هوشمند 
منتظــر رونمایــى از پرچمــدار جدید 
سامسونگ هستند. جذابیت گلکسى نوت 
8 باعث شده تا نســبت به معرفى دیگر 
دستگاه هاى هوشمند بى توجه باشیم. طى 
خبرى که در وبسایت هاى مختلف انتشار 
یافت، مشخص شد سامسونگ همزمان 
با معرفى گلکســى نوت 8 از دســتبند 
هوشــمند گیر فیت پرو 2 نیــز رونمایى 

مى کند.
نســل قبلى دســتبندهاى هوشــمند 
سامســونگ، گیر فیت 2 نام داشت که 
رضایت اکثــر کاربــران آن را به همراه 
داشــت. اما دســتبند جدید سامسونگ 
بدون تغییر شماره بوده و تنها نام پرو به 
دستبند هوشمند فعلى این کمپانى اضافه 
شده است. دلیل این نامگذارى مى تواند 
ایجاد تغییرات کم بــه خصوص از لحاظ 

ظاهرى در گیر فیت پرو 2 باشد.
همانطور که اشاره کردیم در حال حاضر 
اکثــر خبرهاى منتشــر شــده در مورد 
سامسونگ به پرچمدار جدید سرى نوت 
این گوشى اختصاص دارد و به همین دلیل 
خبرى از مشخصات این دستبند و تاریخ 

عرضه آن در دسترس نیست.
روز 23 آگوست با معرفى گلکسى نوت 8 
و دستبند هوشمند گیر فیت پرو 2 شاهد 
مشــخصات کامل، زمان عرضه و قیمت 
هریک از این دو دستگاه هوشمند خواهیم 
بود. تا آن روز نیز احتماالً  خبرهاى بیشترى 
راجع به گیر فیت پرو 2 منتشــر خواهد

 شد.

در آخرین نســخه نرم افزار سامسونگ 
Flow قابلیتى اضافه شده که به کاربران 
اجازه مى دهد دستگاه ویندوزى خود را از 
طریق گوشى هوشمندشان قفل کرده و 
سپس باز کنند. شاید بپرسید این ویژگى 

چه اهمیتى دارد؟
اهمیت این قابلیت در آنجاســت که شما 
مى توانید از تجهیزات امنیتى روى تلفن 
همراه خود مانند حسگر اثرانگشت براى 
قفل کردن دستگاه ویندوزیتان نیز استفاده 

کنید.
همچنین از طریق این نرم افزار مى توانید 
به کامپیوتر خود متصل شوید و انتقال فایل 
انجام دهید. براى این کارها کافى است 
تا نسخه دســکتاپ این نرم افزار روى 
کامپیوتر خود نصب کنید و نسخه اندروید 
این اپلیکیشن را نیز بر روى گوشى یا تبلت 
سامسونگ خود راه اندازى کنید. پس از 
تنظیمات اولیه شما قادر به انجام کارهایى 
که در باال به آنها اشاره کردیم خواهید بود.

با سامســونگ Flow مى توانید پیام هاى 
اعالن گوشى خود را در کامپیوتر مشاهده 
کنید. این ویژگى ها پیش تر در دستگاه هاى 
ویندوزى سامســونگ در دسترس بود 
ولى با این به روز رســانى بــراى همه 
دســتگا ه هایى که از ویندوز 10 استفاده 

مى کنند قابل استفاده است.
براى اســتفاده از این نرم افــزار، اگر از 
گوشى هاى هوشمند سامسونگ استفاده 
مى کنید باید دستگاه  شــما به نسخه 6 
سیســتم عامل اندروید 6 و باالتر مجهز 
باشــد و اگر از تبلت هاى سامســونگ 
استفاده مى کنید  نیز دســتگاه شما باید 
داراى نســخه 7 ایــن سیســتم عامل

 باشد.

سامسونگ از 
دستبند فیت پرو 2 
رونمایى مى کند

ساخت باترى کاغذى که با بزاق شارژ مى شود

سامسونگ، دستیار صوتى « بیکسبى» را براى 
عرضه جهانى آماده مى کند؟

اتهام جاسوسى از کودکان به 40 اپلیکیشن دیزنى

محققان دانشــگاه «بیریگم یانگ» به رهبرى الهام 
وزیرى پور دریافته اند اکثر کاربران پیام رسان محبوب 
مانند فیسبوك مسنجر، واتس آپ و وایبر در معرض خطر 
کالهبردارى یا هک  شدن هستند چون از آپشن هاى 

امنیتى مهم استفاده نمى کنند.
الهام وزیرى پور دانشجوى مقطع دکتراى علوم رایانه 
این دانشگاه و رهبر ارشــد این تحقیق، گفت: «ما به 
دنبال درك این موضوع بودیم کــه کاربران چگونه از 
مالکیت خصوصى خود حفاظت مى کنند و دریافتیم که 

آنها عموماً هیچ کارى در این رابطه انجام نمى دهند.»
گرچــه برنامه هــاى پیام رســان واتــس آپ و وایبر، 
پیام ها را به صورت پیش فــرض رمزگذارى مى کنند، 
هر سه برنامه هاى پیام رســان مزبور نیازمند «فرآیند 
اعتبارسنجى» براى تضمین امنیت واقعى شان هستند. 
اما چون اکثر کاربران از این فرآیند و اهمیت آن ناآگاه 
هســتند، امکان اینکه هکر یا شــخص ثالت بخواهد 

مکالمات آنها را استراق سمع کند وجود دارد.
فرآیند اعتبارســنجى به کاربران امــکان تأیید کردن 
هویت طرف مکالمه  موردنظرشان را مى دهد و اطمینان 
مى دهد که هیچ فرد دیگرى حتى شرکت ارائه دهنده 
نرم افزار پیام رسان پیام هایشان را رهگیرى نخواهد کرد.

تیم تحقیقاتى در مرحله نخســت یــک آزمایش دو 
مرحله اى، از شرکت کنندگان حاضر خواست یک شماره 
کارت اعتبارى را با شــرکت کننده دیگرى به اشتراك 
بگذارند. محققان به شــرکت کنندگان درباره خطرات 
بالقوه هشدار دادند و آنها را تشویق کردند از ایمن  بودن 
پیام هایشان اطمینان حاصل کنند. با این حال، فقط 14 
درصد کاربران حاضر توانســتند گیرنده پیامشان را با 

موفقیت اعتبارسنجى کنند.
در مرحله دوم، دوباره از شرکت کنندگان خواسته شد 
یک شماره کارت اعتبارى را به اشتراك بگذارند اما 
این بار محققان بر اهمیت اعتبارسنجى تأکید کردند 
و 79 درصد کاربران توانستند با موفقیت طرف مکالمه 
خود را اعتبارســنجى کنند. على رغم این افزایش 
قابل توجه، تیم علمى متوجه مشکل دیگرى شد و 
آن اینکه به طور متوســط 11 دقیقه طول کشید تا 
شرکت کنندگان طرف مکالمه خود را اعتبارسنجى 

کنند و این مدت زمان زیادى است.
چون اکثر مردم مشــکالت امنیتى مهم را تجربه 
نکره انــد، مجاب کردن آنها به تــالش براى درك 
و اســتفاده از ویژگى هاى امنیتى کــه برنامه هاى 
نرم افزارى ارائه مى دهند، دشوار است و تیم تحقیقاتى 

به دنبال آســان تر کردن انجام این کار و کاهش زمان 
انجام آن است.

وزیرپور گفــت: «چنانچه با اســتفاده از یک فناورى 
جدید، فرآیند اعتبار ســنجى را در پشــت صحنه و به 
صورت خودکار و بدون تالش براى کاربران اجرا کنیم، 
مى توانیم بدون نیاز به آموزش دادن آنها، مشــکالت 

امنیتى موجود را حل کنیم.» 

فیسبوك، واتس آپ و وایبر در معرض خطر کالهبردارى و هک  شدن
مطالعات محقق ایرانى نشان داد

انتشار نسخه جدید 
نرم افزار سامسونگ 
Flow با قابلیت جدید
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دریاچه و جنگل چورت در فاصله 10 کیلومترى روستاى چورت 

 کیاسر در استان مازندران  قرار دارد.
حد فاصل سارى تا

درخواست از رئیس جمهور؛ 
«مردم توان خرید ندارند» - 
یکى از شهروندان اهر استان 

آذربایجان شرقى

چند سالى است که منظره 
چشم نواز مشرف به دریاى 

خزر در سواحل بندرگز و بندر 
ترکمن جاى خود را به لجنزارى 

بدمنظره داده که به دلیل 
رشد جلبک ها با بوى نامطبوعى 
به خصوص در فصل تابستان 

نیز همراه شده است.

گلشهر، یک شهرك مهاجرنشین و فقیر، در حاشیه 
شرقى کالنشهر مشهد در استان خراسان رضوى 
واقع شده است و ساکنان آن بیشتر افغانستانى 

هستند. از همین رو در میان ایرانى ها و
 مشهدى ها این منطقه بیشتر به کابلشهر

 معروف است. 

نانى که مى خوریم دسترنج بسیارى از 
مردمان سرزمین مان است...

رنج است. در این مرحله نشا (جوانه برنج) که پیش از این در خزانه 
شا کارى یکى از مراحل کشت ب

ن

ًال توسط زنان کشاورز انجام مى شود. 
تقال مى دهند. نشاکارى معمو

آماده شده را به زمین اصلى ان

د برنج در کشور بود که با زدن سدهاى 
زمانى خوزستان و شهرستان کارون جزو مراکز مهم تولی

یت منابع آبى بسیارى از زمین ها 
فراوان بر روى رودخانه هاى استان و خشکسالى پیاپى و عدم مدیر

به کانون هاى ریزگرد تبدیل شده اند.

صیادان بوشهرى که براى صید میگو راهى دریا مى شوند پس 
ازچندین شبانه روز تالش و صید به بنادر بر مى گردند و با 

بازگشت لنج ها از دریا مردم براى 
خرید میگو به اسکله ها مى روند. 
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