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محصوالت دایى بوى گل مى دهند

 درخواست براى صبورى تا هفته ششم
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قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى این که بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

نى از زبان 
«مهران» 

دارد به دل 
نوایى...
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ماجراى «کفش هاى 
میرزا نوروز» 

نزدیک به 35 ســال مى گذرد از زمانى که طرح اولیه 
فیلم «کفش هاى میرزا نوروز» روى کاغذ آمد، فیلمى 
در ژانر کمدى که تنها با شش میلیون تومان ساخته شد 
و هنوز که هنوز است بسیارى از عالقه مندان سینما 

با آن خاطره دارند.
«کفش هاى میرزا نوروز» از آن دست فیلم هایى است 
که شاید بسیارى از ما آن را بیشــتر از یک بار تماشا 
کرده باشــیم،  فیلمى با نقش آفرینى على نصیریان و 

محمدعلى کشاورز و به کارگردانى محمد متوسالنى.
قصه چگونگى تولیــد «کفش هاى میــرزا نوروز» 
مانند دیگر فیلم هاى ماندگار ســینما قصه اى جالب 

و شنیدنى است.
محمد متوســالنى، کارگردان و بازیگر که این روزها 
82 سالگى را پشت سر گذاشته است، درباره چگونگى 
آغاز پروژه «کفش هاى میرزا نوروز» گفت: طرح اولیه 
کار را آقاى هوشنگ نوراللهى تهیه کننده در اختیار من 

قرار دادند، این طرح را خانم سوسن تسلیمى بر اساس 
یک قصه کهن به نام «کفش هاى ابوالقاسم تنبورى» 
نوشتند که کتاب آن در آکســفورد نگهدارى مى شد، 
من آن را از اول مجدد بررسى کردم و سکانس بندى 

جدیدى برایش درنظر گرفتم.
متوســالنى افزود: مســئله مهم در این کار دیالوگ 
نویســى بود،  چون قصه زمان نداشــت، من از آقاى 
بهرام بیضایى خواهش کردم کار دیالوگ نویســى را 
انجام دهند ایشان هم پذیرفتند و با لحنى خاص که 
ریتم و موسیقى داشــت کار دیالوگ نویسى را انجام 
دادند ولى چون کار ما موزیکال نبود احســاس کردم 
ممکن است خسته کننده شــود براى همین قدرى 
دیالوگ ها را ســاده تر کردیم ولى اصل مایه و اساس 
دیالوگ همان ها بود که آقاى بیضایى نوشتند، ایشان 
اســم فیلمنامه را هم «کفش هاى مبارك» گذاشته 
بودند که بعد به «کفش هاى میــرزا نوروز» تغییرش

 دادیم.
محمد متوســالنى درباره لوکیشــن فیلم مى گوید: 
بیشــتر صحنه ها را در اطراف قزویــن فیلمبردارى 
کردیم، بخشــى را در اصفهان و عالى قاپو و شهرك 
ســینمایى، اما خود خانه «میرزا نــوروز» تهران بود 
در منطقه سرچشــمه خانه میرخانى ها کــه به هنر 
خوشنویســى شــهرت دارند و آن خانه را بــا نامه 
نگارى از میراث فرهنگى گرفتیم و لوکیشــن خانه 

میرزا شد.
کارگردان «کفش هاى میرزا نوروز» همچنین درباره 
ســال تولید و هزینه هاى آن هــم توضیحات جالبى 
داشت، او گفت: ســال 62 بود که همه چیز را نهایى 
کردیم، پیش تولید قدرى طوالنى شد تا لباس ها آماده 
شــود، انتخــاب بازیگــران و گذشــتن از فصــل 
سرما و زمســتان باعث شــد که تقریبًا اصل کار را 
در ســال 63 آغاز کنیم و نهایتًا ســال 64 هم فیلم 
به نمایش درآمــد. هزینه تولید هم آن موقع شــش 
میلیــون تومان بــود و از نظر بازگشــت ســرمایه 
هم خــوب بــود هرچند مى توانســت بیشــتر هم

 باشد.
متوسالنى ادامه داد: آن موقع شرایط کشور جنگى بود، 

بمباران، موشکباران و مردم نیاز به امید و روحیه هم 
داشتند و این فیلم خوشبختانه توانست بین مردم جاى 

خودش را باز کند. 
اگرچه شاید در دهه 60 ســینماى ایران مانند امروز 
در جهان شــناخته شــده نبود، جالب اســت بدانید 
که «کفش هاى میــرزا نوروز» هــواداران جهانى و 
جشــنواره اى هم داشته اســت، به گفته متوسالنى 
این فیلم در جشنواره تاشکند تجلیل شد و همچنین 
در افتتاحیه جشنواره فیلم اســتانبول هم به نمایش

 درآمد.
متوسالنى یک خاطره بامزه از حضور این فیلم در یک 
رویداد خارجى هم دارد و در این رابطه گفت: مسئوالن 
جشــنواره پورتلند آمریکا براى نمایــش فیلم اعالم 
آمادگى کردند و دعوتنامه فرستادند بعد از مشکالت 
فراوان براى ارسال نســخه زیرنویس انگلیسى و... 
موافقت فارابى را هم گرفتیم و نســخه ارســال شد 
اما به گوش وزارت خارجه رســیده بود و آنها گفتند 
ما با آمریکا رابطه اى نداریم و فیلم هم نباید ارســال 
مى کردید و خالصه حضورش در آن جشنواره کنسل

 شد.
خاطره بامزه دیگرى که متوســالنى روایت مى کند 
مربوط به سکانسى است که در آن یک سگ باید دنبال 
على نصیریان مى دوید، او توضیح داد: ما در بخشى از 
فیلم سگى داشتیم که نقش داشت و باید دنبال آقاى 
نصیریان مى کرد، براى اینکه این ســگ بدود سمت 
آقاى نصیریان ما یک دعواى ســاختگى با صاحب 
سگ درست کردیم تا سگ به سمت صاحبش بدود 
و ما فیلمبردارى کنیم، چندبارى از این حربه استفاده 
کردیم اما خب سگ هم حیوان باهوشى است متوجه 
شد که ما به اصطالح ســرکارش مى گذاریم و دیگر 
گول نمى خورد،  یک بار هم آقــاى نصیریان باید در 
یک سکانس به سمت سگ،  ســنگ پرتاب مى کرد 
که ســگ هم ماجرا را جدى گرفت و به سمت آقاى 
نصیریان حمله کرد و ایشــان فرار مى کردند و سگ 
هم دنبالــش و خالصه یک تعقیب و گریز حســابى 
بین آقاى نصیریان و آن سگ رخ داد که البته به خیر 

گذشت.

در مراسم بزرگداشت مهران قاضى عنوان شد؛

نى از زبان «مهران» دارد به دل نوایى...
مراســم یادبود مرحوم «مهران قاضى» در هنرســراى 

خورشید اصفهان برگزار شد.
چهاردهمین نشست از سلسله نشســت هاى تحلیل و 
بررســى کارنامه اساتید موســیقى به «مهران قاضى» 
اســتاد فقید نى اصفهان اختصاص یافت. در این برنامه 
که به همت دفتر تخصصى موســیقى سازمان فرهنگى 
تفریحى شهردارى اصفهان در هنرسراى خورشید برگزار 
شد خانواده قاضى، دوستان این هنرمند که قریب به یک 
سال است از جامعه هنرى اصفهان رخت بربسته و اهالى 

موسیقى حضور داشتند.
شروع برنامه با شعرى از «کیوان دلجو» شاعر اصفهانى 
در وصف «مهران قاضى» و خانواده هنرمند او همراه بود، 
سپس کلیپى در مورد اســتاد «عباس قاضى» پدربزرگ 
مهران قاضى و سرسلسله هنر نى نوازى در خانواده قاضى 

پخش شد که توجه حاضران را به خود جلب کرد.

مهران خستگى ناپذیر بود
«مهراب قاضى» برادر این هنرمند در مورد مهران گفت: 
برادرم در 30 مرداد 1352 در اصفهان به دنیا آمد. ابتدا نزد 
پدربزرگ و سپس نزد عمویمان «جالل قاضى» موسیقى 
را آموخت. یاد دارم وقتى عمو با مهران تمرین مى کردند، 
تا ساعتها به طرزى خستگى ناپذیر کار مى کردند و تا صبح 
تمرین آنها طول مى کشید. امشب تولد مهران است و یاد 
او زنده است. او از تالش براى آماده کردن قطعات ساخته 
شده توسط مهران قاضى خبر داد و گفت: در گذشته گرفتن 
مجوز کنسرت بسیار سخت بود، اما او با تالش به این راه 
ادامه داد، و حتى در زمــان بیمارى اش هم الگوى صبر و 

مقاومت بود.

امروز باید معــذرت خواهى کنیم که نى
 مى زنیم!

«خلیل ملکى» اســتاد مهران قاضى هم گفت: آشنایى 
من با خانواده قاضى چهل سال است که ادامه دارد. چهار 
نسل از این خانواده از بابا عباس قاضى و جالل قاضى که 
اولین معلمان من بودند تا فرزندان و نوه هاى این خانواده 

مى گذرد.
او ادامــه داد: اواخر دهه 60 اتفاقات خوبى در موســیقى 
اصفهان افتاد. از جمله چاپ کتاب استاد کیانى نژاد که ما 

هم آن را براى هنرجویان تدریس مى کردیم.
وى با گله از وضعیت کنونى ساز نى اظهار داشت: امروز 
باید معذرت خواهى کنیم که نى مى زنیم! اتفاقات خوبى 
براى ساز ملى ما نیافتاده است؛ مهران بسیار راسخ بود تا 

این راه را ادامه دهد.

 شاد باشید و دیگران را شاد کنید
«آذین به آذین» همســر مهران قاضى نیز اظهار داشت: 

هنرمندانى مانند مهران ســرمایه هاى فرهنگى جامعه 
هستند. هر اثر هنرى رسانه اى است براى رساندن پیامى 
کسى که آن را خلق کرده است، او مى رود و اثرش جاودانه 
مى ماند. گاهى این اثر سالها از چشم مردمان پنهان مى 
شود اما وقتى دوباره به میان مردم مى آید پیام خود را با پس 
زدن زمان مى رساند. وى افزود: هنر در قید زمان نیست 
اما آیینه زمان خویش است، حال اگر هنرمند با کردار خود 
اخالق را به نمایش درآورد مى شود کسى مثل مهران من.
او ادامه داد: از همه کسانى که در زمان بیمارى او با ما همراه 
بودند تشکر مى کنیم. آخرین گفته مهران یک شب قبل از 
فوتش این بود که شاد باشید و دیگران را شاد کنید، پدرم 

آن را در شعرى سرود:
نى از زبان مهران دارد به دل نوایى

گوید که شاد باشید قبل از شب جدایى
«مرتضى قاسمى» دوست مهران قاضى که از حاضرین 
در این مراسم بود درباره شخصیت او گفت: مهران انسانى 
چند بعدى و بى نظیر بود. به عنوان جوانى کم سن و سال 
وجودش پر از انرژى بود و این انرژى شرایطى براى او ایجاد 
کرده بود که مسئوالن شهر او را مى شناختند. در پیگیرى 
انجمن صنفى براى موسیقى افراد زیادى فعالیت کردند تا 
سرانجام این انجمن در فروردین سال 90 به ثبت رسید. من 
عضو هیات مدیره بودم و مهران از کسانى بود که بسیار 

توانایى داشت و ما را یارى رساند.
وى یادآور شد: در جشــنواره میراث فرهنگى ناملموس 
هم که دکتر جمالى نژاد مدیــر اجرایى آن بود، مهران در 

برگزارى بخش موسیقى بسیار همکارى داشت.
در این برنامه چندین گروه موســیقى بــه اجراى برنامه 
پرداختند و سپهر قاضى قطعه «یادگار عمر» از انوشیروان 
روحانى را که به یاد پدرشان نوشته شده بود نواخت. اجراى 
یکى از تصنیف هاى ساخته شده مهران با نام «ساز دل یا 
دلشکسته» توسط مسعود اهتمام نوازنده سنتور، همدمى 
خواننده و بلوچســتانى با تنبک از دیگر بخش هاى این 
برنامه بود. کیوان قاضى برادر مهران نیز با تکنوازى سنتور 

جمعیت را به شوق آورد تا یاد مهران بار دیگر زنده شود.

تصویر بردارى ســریال تاریخى «از یادها رفته» به 
کارگردانى بهــرام بهرامیان و تهیــه کنندگى اکبر 
تحویلیان همچنان در تهران ادامه دارد و حســین 
یارى به عنوان یکى از نقش هاى اصلى این سریال 

جلوى دوربین رفت.
حســین یارى در این ســریال نقش شخصیتى به 

نام «خســرو» را بازى مى کند. خسرو، یک ارباب و 
شخصیتى متمول است که در تهران زندگى مى کند 
و با حکومت مرکزى زمان خود تنش و درگیرى دارد.

پیش از ایــن بازیگرانى همچون هلیــا امامى،لیال 
بلوکات، سیما تیرانداز، مهدى سلوکى، رضا یزدانى، 
میترا حجار،رســول نجفیان، حبیب دهقان نسب و 

علیرام نورایى به این سریال پیوسته بودند.
مجموعه تلویزیونى «از یادهــا رفته» یک ملودرام 
تاریخى اســت که در 50 قســمت 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 شــناخت از وضعیت کشــور و آداب رسوم 
دچار بحران شدیدى مى شــود اما با کشف حقیقت 
ســنت ها و رفتارها به آرامش و زندگى مشــترك

 مى رسد.
تصویربردارى این سریال عالوه در تهران در سایر 
شهرســتان ها و در لوکیشــن هاى متفاوت انجام 

مى شود.

پروانــه معصومــى، بازیگر ســینما و 
تلویزیون درباره اینکه چطور مى شــود 
کارهاى خداپســندانه و خیر مثل وقف 
را با کمک هنرمندان ترویج و توســعه 
داد، بیان کــرد: وقتــى بخواهیم براى 
اینجور موضوعات تبلیــغ کنیم، نیاز به 
کار ریشــه اى داریم. متوجه فالن نهاد 
و ســازمان خاص هم نیست. نمى توان 
فقط منتظر بقیه بود و دست روى دست 

گذاشت.
وى افزود: تا وقتى خودمان دست به کار 
نشویم، کسى کنجکاو نمى شود که بداند 
امور نیک بزرگى مثــل همین «وقف» 
اصًال به چه معنى است و چطور مى شود 
سراغ آن رفت و این سنت حسنه مغفول، 

را نیز گسترش داد.
معصومى با ذکر خاطــره اى در این باره، 
توضیح داد: من به واســطه اقداماتى که 
پدرم انجام مى داد، از بچگى با این کارها 
آشنا هستم چون به چشم مى دیدم. یادم 
هست پدرم میوه چند درخت توتى که در 
باغمان بود را وقف کرده بود. ما آن زمان 
در فرحزاد بودیم. البته آن موقع به شکل 
روستا بود نه مثل االن که براى خودش 

برو بیایى دارد.
وى افــزود: پدرم محصولــى که از این 
چند درخت، مى چیــد یا درآمد حاصل از 
فروشش را صرف مردم نیازمند مى کرد. 
بضاعت ما همین مقدار بود ولى باالخره 
پدر من هم سعى مى کرد گوشه اى از این 

کار خیر را انجام دهد.
این بازیگر ادامه داد: یــا همان زمان ها 
مثل االن که در ایــام محرم چاى دادن 
رســم بود، مردم آن روســتا نیز مراسم 
برگــزار مى کردنــد و دورهــم خرمــا 
مى دادنــد، چاى پخــش مى کردند و... 
ولى کار مشــکلى بود چون شرایط مثل 
االن نبود. بچه بودم اما یادم مى آید براى 
این کار ســماور خیلى بزرگى را تهیه و 

وقف کردند تا همه باهم از آن اســتفاده 
کننــد. کارى که شــاید به نظر ســاده

 بیاید.
معصومــى با بیــان اینکــه در خانواده 
خودمان ایــن میراث همچنــان باقى 
اســت گفت: از همان کودکــى، مادرم 
همیشــه وســایلى را کنار مى گذاشت 
براى اســتفاده همه، تا همســایه ها هر 
زمان که الزم داشــتند، بیایند و ببرند. 
پس کار خیر مثــل وقف را خیلى خاص 
و سخت فرض نکنیم. خیلى ها مى توانند 
به اندازه توان و در حد جیبشــان خرج 

کنند.
وى با اشــاره بــه برخــى فعالیت هاى 
هنرمندان در این زمینه نیز عنوان کرد: 
البته کار خیر که خیلــى از مردم انجام 
مى دهند با وقف متفاوت اســت. برخى 
هنرمندان ما وضع مالــى بهترى دارند 
و چه خوب و خداپسندانه است که سراغ 
کارهاى خیر و حمایت از اقشــار ضعیف 
مى روند. چه بسا مى توانند درمورد وقف 

نیز وارد کار شوند.
این بازیگر پیشکســوت تأکید داشت: 
تلویزیون و ســینما و همــه قالب هاى 
هنرى ما مى توانــد در امور خیر و ترویج 
آن پیشقدم شوند. هم خیلى جاى کار 
دارند و هم خیلى کاربرد. حتمًا مى شود 
سریال هایى ساخت که قصه شان درباره 
اینچنین کارهاى خداپسندانه اى باشد.

پروانــه معصومــى در پایــان گفت: 
مطمئنم اگــر ســریال و فیلم هایى با 
محوریت «وقف» و امور خیر ســاخته 
شود، هنرمندان نیز دستمزدشان را کم 
مى کنند چون مى خواهند شــریک کار 
باشــند. اتفاقًا در اینجور آثار باید سراغ 
بازیگــران و هنرمندانى برویم که مردم 
خیلى دوستشــان دارند چون قصه و اثر 
نیز بهتر دیده مى شــود و بســیار تأثیر 

مى گذارد.

شهره سلطانى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که به 
تازگى در سریال «پنچرى» به ایفاى نقش پرداخته بود 
درخصوص فعالیت هاى اخیر خود در عرص ه بازیگرى 
گفت: فیلم «خیابان شصت  و هشتم » را به کارگردانى 
خودم در ســینماى هنر و تجربه آماده اکــران دارم و 
امیدوارم به زودى در سینماها اکران شود. این فیلم یک 
سکانس پالن بسیار پیچیده بود که قبل از فیلمبردارى 

12 روز تمرین را براى ما به همراه داشت.
کارگردان فیلم «خیابان شــصت و هشــتم» درباره 
بازیگران این فیلم اضافه کرد: در این فیلم لیال بلوکات، 
مارال فرجاد، لیال برخوردارى، ایمان صفا، ایرج تدین، 
مهتاب نورى، سحر شاطرى، على ولى لو، سیامک صفا 
و بهروز پناهنده به ایفاى نقــش مى پردازند. این فیلم 

موضوعى اجتماعى داشته و به مسائل و مشکالت بین 
زوج ها مى پردازد.

وى درباره دغدغه بازى در سینما و عالقه اش براى ایفاى 
نقش هاى متفاوت تصریح کرد: سینما همیشه و همواره 
براى من دغدغه بوده و هست اما انگار من براى دیگران 
دغدغه نیستم و به همین خاطر به من بازى نمى دهند. 
البته در حال حاضر صرفاً یک جماعت خاص در سینما 
کار مى کنند و دورهم فیلم مى ســازند و بازى به امثال 

من نمى رسد.
بازیگر سریال «سه در چهار» درباره عدم پذیرش برخى 
نقش ها در سینما تأکید کرد: پیشنهاد همیشه هست اما 
من بعد از این سابقه طوالنى انتظار دارم نقشى در خور 
من پیشنهاد شود. اکثر پیشنهادات بسیار ضعیف بوده و به 
همین خاطر آنها را نپذیرفته ام چون اعتقاد دارم که نقش 
باید براى من بازیگر چالش برانگیز باشد اما متأسفانه اکثر 

نقش هاى پیشنهادى سطحى است.
ســلطانى در مورد انتقادات فراوان نســبت به سریال 
«پنچرى» خاطرنشان کرد: من واقعاً نمى دانم چه باید 
بگویم. خود من هم در ابتدا امیدوار بودم که پنچرى اتفاق 
ویژه اى شود اما متأســفانه اینطور نشد. البته سلیقه ها 
متفاوت است اما احساس مى کنم در قبال «پنچرى» 

همه چیز آن جور که باید پیش نرفت.

مریم بوبانى بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر گفت: وضعیت حوزه فرهنگ 
و هنر و به ویژه سینما اظهر من الشمس است و همه از مشکالت عدیده 
آن مطلع هستند، حال سینماى کشور اصًال خوب نیست و امیدوارم که 
وزیر جدید ارشاد تدبیر جدى و اساسى براى رفع این قبیل معضالت و 

مشکالت داشته باشد.
بازیگر فیلم سینمایى «آینه هاى روبه رو» افزود: مجموعه معضالت و 
مشکالت متعددى در حوزه فرهنگ و هنر وجود دارد که وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمى باید براى رفع آنها اقدام عاجل داشته باشد. همه امروزه 
نسبت به مشکالت موجود در این حوزه آگاه هستند و قطعاً شخص وزیر 
ارشاد جدید هم آگاهى جدى نسبت به این موضوعات دارد و با آگاهى 
تصدى این وزارتخانه را مى پذیرد و بایستى تدبیر جدى و فورى براى 

رفع بحران عجیب کنونى داشته باشد.
وى ادامه داد: ما در حال حاضر به حداکثرها 

و بهترین ها نمى اندیشــیم و تأمین 
حداقل ها هــم برایمان کفایت مى 
کند؛ وزیر جدید ارشــاد بایســتى 
حداقل امکانات را براى هنرمندان 
در صنوف و رشــته هاى مختلف 
فراهم کند تا کمى شرایط زندگى 

هنرمندان تــکان بخورد 
و آنهــا بتوانند 

از ورطــه 

خطرناکى که در آن گرفتار شده اند نجات پیدا کنند؛ امروزه متأسفانه 
بسیارى از فعاالن سینمایى در بیکارى و خانه نشینى مطلق به سر مى 
برند و حتى در تأمین مایحتاج اولیه شان به شدت درمانده شده اند و برخى 
از آنها مدت هاست نتوانسته اند کرایه خانه هاى خود را بپردازند و امروز و 
فرداست که اسباب و وسایل آنها را در خیابان بریزند و آبروى شان برود.

بوبانى سپس با بیان اینکه آقاى وزیر به فکر هنرمندان بیکار و خانه نشین 
که در تأمین مایحتاج اولیه شان درمانده اند باشید تصریح کرد: در حال 
حاضر در انجمن بازیگران سینماى ایران که نزدیک به 580 عضو ثابت 
دارد تنها هفتاد هشتادنفر هستند که مرتباً در سینما و تلویزیون مشغول به 
کار هستند و مابقى افراد در بیکارى مطلق به سر مى برند و شرایط کار و 
فعالیت برایشان فراهم نیست؛ این وضعیت در سایر صنوف سینمایى نیز 
به همین شکل است. بسیارى از هنرمندان واقعى و پیشکسوتان سینما 
مدت هاست که آرزوى حضور در یک اثر را دارند اما به دلیل برخوردهاى 
گزینشــى و باندبازى هاى رایج فرصتى براى حضور در ســینما پیدا 
نمى کنند و این باعث تأسف است. بازیگر فیلم سینمایى «فرش باد» 
تأکید کرد: این وظیفه نهادى مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است 
که مایحتاج اولیه هنرمندان در رشته هاى مختلف را تأمین کند؛ امروزه 
نباید کسى از مشکالت معیشتى، بیمه اى، بى مسکنى و... در رنج باشد 
اما افسوس که اغلب مشکالت هنرمندان ما نشأت گرفته از همین موارد 
است و هیچ فردى هم مسئولیت تأمین این نیازهاى مبرم و ضرورى 

را بر عهده نمى گیرد.
این بازیگر در پایان افزود: امیــدوارم در دولت دوازدهم 
بتوانیم شــاهد تحول جدى و اساســى در حوزه 
فرهنگ و هنر باشــیم. امیدوارم شــرایط 
ناعادالنه قراردادهایى که تهیه کنندگان 
سینما با بازیگران و سایر عوامل فیلم ها 
مى نویسند با تدبیر جدى وزیر محترم 
ارشاد تغییر کند و کمى انصاف و 
عدالت در حوزه فرهنگى 
کشور  ما جارى شود.

حسین یارى در «از یادها رفته»

یک جماعت خاص دورهم فیلم مى سازند  

حال سینماى کشور اصًال خوب نیست  
برخى هنرمندان وضع مالى بهترى دارند

م. خیلى ها مى توانند 
حد جیبشــان خرج 

برخــى فعالیت هاى 
مینه نیز عنوان کرد:

لــى از مردم انجام 
اســت. برخى فاوت

مالــى بهترى دارند 
ندانه است که سراغ 
ت از اقشــار ضعیف 
ى توانند درمورد وقف 

ــوت تأکید داشت: 
 و همــه قالب هاى 
 در امور خیر و ترویج 
رررکار هم خیلى جاى 
ربرد. حتمًا مى شوشودودودود
 که قصه شان دربارهرهه
داپسندانه اى باشد.

ى در پایــان گفت: 
ریال و فیلم هایى با 
ســاخته  خیر و امور
 دستمزدشان را کم 
واهند شــریک کار 
نجور آثار باید سراغ 
دانى برویم که مردم 
اثر دارند چون قصه و

ــود و بســیار تأثیر 

هارها وى ادامه داد: ما در حال حاضر به حداکث
نننننمینن و بهترین ها نمى اندیشــیم و تأ
ى مىىىى حداقل ها هــم برایمان کفایت
کند؛ وزیر جدید ارشــاد بایســتى 
حداقلامکانات را براى هنرمندان

در صنوف و رشــته هاى مختلف 
فراهم کند تا کمى شرایط زندگى 

رورورد هنرمندان تــکان بخ
و آنهــا بتوانند 

هــه از ورط

مدتهاست که آرزوى حضور در یک اثر را دارند اما به دلیل برخوردهاى 
گزینشــى و باندبازى هاى رایج فرصتى براى حضور در ســینما پیدا 
نمىکنند و این باعث تأسف است. بازیگر فیلم سینمایى «فرش باد» 
تأکید کرد: این وظیفه نهادى مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است 
که مایحتاج اولیه هنرمندان در رشته هاى مختلف را تأمینکند؛ امروزه

ننباید کسى از مشکالت معیشتى، بیمه اى، بى مسکنى و... در رنج باشد 
ااما افسوس که اغلب مشکالت هنرمندان ما نشأت گرفته از همین موارد 
است و هیچ فردى هم مسئولیت تأمین این نیازهاى مبرم و ضرورى 

را بر عهده نمى گیرد.
این بازیگر در پایان افزود: امیــدوارم در دولت دوازدهم 
ببببتبتوانیم شــاهد تحول جدى و اساســى در حوزه 
ففرهنگ و هنر باشــیم. امیدوارم شــرایط 
ننننننااعادالنه قراردادهایى که تهیه کنندگان 
سسینما با بازیگران و سایر عوامل فیلم ها 
مى نویسند با تدبیر جدى وزیر محترم 
ارارششادتغییر کند وکمىانصاف و

عدالت در حوزه فرهنگى 
کککشور  ما جارى شود.
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جوانه شبدر
 و خــواص 
شگفت انگیز آن

گیاه شبدر پرکاربردتر از گیاهان دارویى دیگر، در بین گیاهان طب سنتى است. بنابراین جایگاه به مراتب واالتر از گذشته دارد و بعضى از افراد با شنیدن اسمش دچار 
ناراحتى مى شوند ولى در عوض نمى دانند که چه خاصیت شگفت  انگیزى دارد.

– خواص درمانى این گیاه در نوع خود بى نظیر بوده و با داشتن ویتامین هایى چون A و C، ریبوفالوین و نیاسین آرامش بخش اعصاب است و در درمان افسردگى مفیده 
بوده و مى توان در مکمل هاى غذایى هم از این گیاه استفاده کرد.

– این گیاه و جوانه آن خاصیت ضد سرطانى باالیى دارد و همچنان پیشتاز میدان رقابت  در مقابل مکمل هاى غذایى مصنوعى و غیر مصنوعى است و براى درمان کم خونى 
مورد استفاده قرار مى گیرد.

– این گیاه بیشتر در درمان کم خونى و پالکت  پایین، تصفیه کننده خون و تنظیم فعالیت هاى کبدى  مورد استفاده است و چون در آن آنتى اکسیدان به مقدار کافى وجود 
دارد خاصیت ضد سرطانى نیز دارد و در پیشگیرى از بروز چین و چروك زودرس در پوست و پیشگیرى از پوکى استخوان و بیمارى هاى قلبى به کار مى رود.

شبدر قرمز یک گیاه دائمى است که به طور معمول در اروپا، آسیا و 
آفریقا مى روید و بومى آمریکاى شمالى است. به عنوان غذایى براى 

چراى دام ها و به عنوان یک کود کشاورزى غنى از نیتروژن است.
شبدر قرمز از گذشــته هاى دور در چین، اروپا و روسیه براى درمان 

سنتى بسیارى از بیمارى ها به کار مى رفت. درمان بیمارى هایى مثل 
آسم، بیمارى هاى مزمن کبد و دستگاه گوارش، ناراحتى هاى چشمى و 

سوختگى از آن جمله بودند.
اعتقاد بر این است که شبدر قرمز به تصفیه خون از طریق بهبود چرخه هاى 

تولید ادرار، مخاط و صفرا کمک مى کند.
پماد (مرهم) شبدر قرمز به طور سنتى براى درمان بیمارى هاى پوستى مثل 
اگزما و پسوریازیس به کار مى رود. نمونه هایى نیز از استفاده از شبدر قرمز براى 

درمان سرفه هاى کوتاه مدت کودکان موجود است.
شبدر قرمز یک منبع سرشار از ایزوفالوون، فورمونکتین، بیوکانین A، دیادزین 

و جنیستین است که هورمون هاى طبیعى به شمار مى روند.
 آزمایشات کلینیکى نشان مى دهد که عصاره شبدر قرمز مى تواند براى درمان 
گر گرفتگى باشد. به عالوه مى تواند براى زنانى که از درد سینه رنج مى برند 

استفاده شود.
مشخص شده که شبدر قرمز اثر مثبتى بر فشار خون باال دارد.

مدارك خوبى وجود دارد که شــبدر قرمز مى تواند به بهبود پوکى استخوان 
کمک کند.

طبق آزمایشات کلینیکى شــبدر قرمز ضررى براى بافت هاى رحم و سینه 
ندارد. به عالوه شبدر قرمز یک ترکیب هورمونى طبیعى است. شامل ویتامین 
هاى ضرورى، مواد معدنى مثل کلسیم، کروم، نیاسین، فسفر، پتاسیم، تیامین، 

منیزیم و ویتامین C است.

شبدر قرمزشبدر قرمز

تفاوت شبدر و یونجهتفاوت شبدر و یونجه

به طور کلى توصیه مى شود شــبدر را به صورت 
متعادل مصرف کنید.

عوارضعوارض

تمام شبدرها در آب و هواى خنک بهترین عملکرد را دارند. در بین شبدرها شبدرسفید از همه مقاوم تر است. میزان قند در شبدرها 
بیش از یونجه است و سطح برگ بیشترى نسبت به یونجه دارند اما مقاومت شــبدرها به شورى کمتر از یونجه است و نیاز آبى 

شبدرها نیز کمتر از یونجه است.
البته باید توجه داشت که شبدرها به لحاظ کمیت تولید در سطح پایین ترى از یونجه قرار دارند و میزان مواد غذایى قابل هضم 

یونجه از شبدرها بیشتر است.
به صورت کلى تفاوت شبدرها با یونجه این است که:

برگ یونجه بیضى شکل ولى برگ شبدر گالبى شکل است.
رنگ برگ ها در شبدر سبز و شفاف و در یونجه سبز تیره است.

تزریق آمپول براى هیچکس لذت بخش نیست. دیدن خون و 
دکترى که روپوش سفید بر تن دارد و حتى محیط بیمارستان 
مى تواند براى بسیارى از مردم ترسناك باشد؛ اما با وجوداین، 
مى توانید به فرزندتان کمک کنید تا در مورد درمان پزشکى، 

احساس بهترى داشته باشد.
کودکان فکر مى کنند خونریزى منجر به مرگ آنها مى شود. 
به فرزندانتان بگویید حدود چهار لیتر خون در بدن در حال 
گردش است و همین خون داروهاى تزریق شده را به سراسر 

بدن مى رساند.
کودکان فکر مــى کنند آمپول مانند چاقو بدنشــان را پاره 
خواهد کرد اما اگر طول سوزن را نشانشان بدهیم و به جاى 
بدن از یک پرتقال براى نمایش نحوه تزریق استفاده کنیم، 
متوجه خواهند شد که ســوزن فقط تا زیر پوست آنها نفوذ 

مى کند نه بیشتر.
براى کودکان توضیح دهید اگر ماهیچه هایش را شل کند 
درد کمترى را احساس مى کند. از او بخواهید قبل از تزریق 
نفس عمیقى بکشد و آهسته آهسته نفسش را بیرون دهد.
هیچگاه سعى نکنید کودك را گول بزنید. زیرا موجب سلب 
اعتمادش از شما خواهد شد مثًال به او نگویید «درد ندارد یا 
قرار نیست آمپول بزنى» ! به ترتیب مراحل زیر را را بازسازى 

کنید و عکس بگیرید.
1- بر روى صندلى نشسته اید و آستین خود را باال زده اید. 

2- پرستار با روپوش سفید به شما نزدیک مى شود. 
3- پرستار در حال پر کردن آمپول است. 

4-آمپول را به بازوى شما نزدیک مى کند.
5- سوزن در داخل دست شما فرو رفته است.

از کودك بخواهید به عکس ها نگاه کنــد و در هر مرحله 
میزان ترسش را جویا شوید. اگر میزان اضطراب او زیاد نبود، 
عکس بعدى را نشان دهید. این تمرین را آنقدر انجام دهید 
که مشکلى در نگاه کردن به چنین عکس هایى نداشته باشد.
وسایل پزشکى را به او نشان دهید . یک آمپول تهیه کنید 
و روش کار آن را به او نشــان دهید. کودك را از نزدیک با 

تزریقات آشنا کنید. 
کودك را به یک مرکز بهداشــتى انتقال خــون ببرید و از 
کارکنان آنجا خواهش کنید در این راه به شما کمک کنند. 
مشاهده کودکانى که از آمپول نمى ترسند از مؤثرترین راه 
ها براى غلبه بر این نوع ترس مى باشــد. اگر در آن لحظه 
فرزندتان احساس سرگیجه یا غش کردن را دارد به صورت 
نشسته یا خوابیده تزریقات را به او نشان دهید. در این مواقع 
از روش هاى کســب آرامش مثل شــل کردن عضالت 

استفاده نکنید، زیرا این تمرین ها با 
کاهش فشارخون و سرگیجه، 
غش کردن را تسهیل مى کند. 
احساس خوشایندى را در مورد 
پزشک و بیمارستان به کودك 
القا کنید . کــودك را به طور 
منظم نزد پزشک ببرید حتى 
زمانى که ســالم اســت. در 
نتیجه کودك درمى یابد که 
دکتر مراقب سالمتى بچه 
هاست. هدیه اى تهیه کنید 

و مخفیانه به پزشــک 
بدهید تا او به عنوان 

پــاداش به کودك 
بدهد.

چه کنیم کودك 
از آمپول زدن نترسد؟

رینر ر از مؤ آمپول نمى ترسند مشاهده کودکانى که از
ها براى غلبه بر این نوع ترس مى باشــد. اگر در آن لحظه 
فرزندتان احساس سرگیجه یا غش کردن را دارد به صورت 
نشسته یا خوابیده تزریقات را به او نشان دهید. در این مواقع 
از روش هاى کســب آرامش مثل شــل کردن عضالت 

ب با با با با با اان ها استفاده نکنید، زیرا این تمری
کاهش فشارخون و سرگیجه، 
غش کردن را تسهیل مى کند. 
احساس خوشایندى را در مورد 
پزشک و بیمارستان به کودك
القا کنید . کــودك را به طور 
منظم نزد پزشک ببرید حتى 
زمانى که ســالم اســت. در 
نتیجه کودك درمى یابد که 
مراقب سالمتى بچه  دکتر
هاست. هدیه اى تهیه کنید 

و مخفیانه به پزشــک
بدهید تا او به عنوان 

پــاداش به کودك 
بدهد.

اى  مطالعــه 
نشــان  جدیــد 
مى دهد، ترکیب 
نوشیدنى شیرین 
بــا همبرگــر یا 
مرغ ســرخ شده 
مى توانــد بدن 
شــما را بــراى 
وزن  افزایــش 
آماده کند. تحقیقات 

آزمایشگاهى نشان دادند 
افرادى که نوشیدنى شیرین با 

غذاهایى با پروتئین باال مى خورند 
در مقایسه با افرادى که غذایى مشابه 

بدون نوشیدنى شیرین مى خورند، چربى 
مصرف نشده بیشترى ذخیره کرده اند.

مطالعه جدید نشان داد نوشیدنى هایى با قند باال 
در ترکیب با پروتئین باعث ذخیره سازى چربى اضافى 

توسط بدن مى شوند.
محققان دریافتند که بدن این افراد حدود یک ســوم 
کالرى اضافى که از نوشــیدنى هاى شیرین دریافت 
مى کند را نمى سوزاند. اضافه کردن کربوهیدرات هاى 

بیشتر به وعده هاى غذایى، قطعاً بر استفاده بدن از 
چربى به عنوان یک منبع انرژى تأثیر مى گذارد، 

و بیشتر احتمال دارد بدن انرژى ذخیره کند.
نوشابه ها، قهوه شیرین، نوشیدنى هاى سرد، 
نوشیدنى هاى میوه اى، نوشیدنى هاى انرژى 
زا و... منابع اصلى شکر افزوده شده هستند. 
خوراکى ها حاوى سه نوع عمده مواد مغذى 
اســت، کربوهیدرات، چربى و پروتئین است. 
محققان معتقدند مقــدار اضافى کربوهیدرات در 
نوشابه ممکن اســت نیاز بدن به چربى براى تغذیه 
از چربى غذا را کاهش دهد، زیرا چربى براى ســوزاندن 
از قند دشوار تر است. استفاده از کربوهیدرات ها به عنوان 
منبع انرژى براى بدن آســان تر اســت. هنگامى که شما 
کربوهیدرات در اختیار بدن قرار مى دهید، بدن ابتدا از آنها 
استفاده مى کند.بنابراین چربى ناپدید شده در جایى از بدن 

فرد، مانند شکم یا باسن قرار مى گیرد.
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جگر مرغ سرشار از آهن و پروتئین است، به طورى که 100 
گرم از آن بیش از نیمى از نیاز روزانه توصیه شده به آهن 

را تأمین مى کند.

کالرى و پروتئین
یک وعده مصرفى برابر با 100 گرم جگر مرغ سرخ شده 
حاوى 172 کالرى بوده که بیش از 100 کالرى آن مربوط 
به پروتئین است. یک وعده مصرف جگر مرغ همچنین 
25/8گرم پروتئین دارد که 40 درصد از نیاز روزانه توصیه 
شــده به پروتئین را براى بدن فراهم مى کند. جگر مرغ 
یک پروتئین کامل بوده، زیرا حاوى تمام اسیدهاى آمینه 

ضرورى است.

اسیدهاى آمینه
جگر مرغ نه تنها حاوى تمام 9 اسید آمینه ضرورى براى 
بدن است، بلکه مقادیر باالیى از این اسیدهاى آمینه را نیز 
شامل مى شود. براساس توصیه سازمان بهداشت جهانى، 
یک وعده مصرفى از جگر مرغ براى فــردى با وزن 80 
کیلوگرم، 100 درصد از نیاز روزانه حداقلى او به اسیدآمینه 
فنیل آالنین را تأمین مى کند. این اســید آمینه به تولید 
دوپامین و نوراپى نفرین کمک کرده که دو انتقال دهنده 
مؤثر در حافظه و خلق و خو به حساب مى آیند. یک وعده 
مصرف جگر مرغ همچنین محتوى 50 درصد از نیاز روزانه 

توصیه شده به سایر اسیدهاى آمینه ضرورى است.

چربى و کلسترول
یک وعده مصرفى از جگر مرغ حاوى 6/4گرم چربى بوده 
که 2 گرم از آن چربى اشباع شده است. درصورتى که در 
معرض خطر بیمارى قلبى هستید، جگر مرغ ممکن است 

انتخاب مناسبى براى سالمتى شما نباشد، زیرا هر وعده 
مصرفى آن حاوى 564 میلى گرم کلسترول بوده که تقریبًا 
معادل دو برابر حدکثر میزان توصیه شده است. همچنین 
بهتر است میزان کلسترول موجود در رژیم غذایى محدود 
شود زیرا مى تواند منجر به ایجاد پالك در دیواره عروق 

شود.

آهن و سایر مواد معدنى
مصرف جگر مــرغ اگرچه براى بیماران قلبى مناســب 
نیست، اما مى تواند انتخاب خوبى براى افراد مبتال به کم 
خونى باشد. یک وعده مصرفى از جگر مرغ بیش از 100 
درصد از نیاز روزانه توصیه شده مردان و 72 درصد از نیاز 
روزانه توصیه شده بانوان به آهن را فراهم مى کند. آهن 
براى تشکیل هموگلوبین ضرورى است زیرا اکسیژن را به 
سراسر بدن حمل مى کند. همچنین یک وعده مصرف 

جگر مرغ حاوى 63 درصد از نیاز روزانه توصیه شــده به 
فسفر، بیش از 50 درصد از نیاز روزانه توصیه شده به مس، 
بیش از 30 درصد از نیاز روزانه توصیه شده به روى و بیش 

از 100 درصد از نیاز روزانه توصیه شده به سلنیوم است.

ویتامین ها
جگر مرغ همچنین حاوى ویتامین هاى بسیارى است، 
به طورى کــه یک وعده مصرفى، بیــش از 100 درصد 
از نیاز روزانه توصیه شــده به ویتامین A ، فوالت، اسید 
پانتوتنیک، ریبوفالوین و ویتامیــن B12 را تأمین مى 
کند. همچنین حــاوى 50 درصد از نیــاز روزانه توصیه 
شده به کولین، ویتامین B6 و نیاسین است. گفتنى است 
ویتامین A حافظ چشم ها و سیســتم ایمنى مى باشد. 
ویتامین هاى گروه B نیز به سالمت سیستم عصبى، کبد، 

مغز و ماهیچه ها کمک مى کنند.

تأمین نیاز روزانه با جگر مرغ

فواید آلوسیاه خشک تنها مختص افزایش حس سیرى در افراد 
نیست، بلکه این موادغذایى سرشار از موادمغذى بوده که فواید 
سالمتى بالقوه اى براى بدن انسان دارد، به طورى که براساس 
مقاله منتشر شده از بیمارى هاى قلبى، پوکى استخوان، دیابت 

نوع 2 و چاقى جلوگیرى خواهد کرد.
■افزایش دریافت موادمغذى

مصرف یک چهارم فنجان آلوسیاه خشک یا تقریبًا چهار عدد 
از آن، حاوى 12 درصد از نیــاز روزانه به فیبر، 32 درصد از نیاز 
روزانه به ویتامین K و 9 درصد از نیاز روزانه به پتاسیم است. 
فیبر باعث کاهش کلسترول شــده و در نتیجه کاهش خطر 
بیمارى قلبى و افزایش حس سیرى را به همراه دارد. از طرفى 
 K مانع از یبوست و بیمارى هاى گوارشى خواهد شد. ویتامین

موجود در این ماده غذایى براى ساخت استخوان هاى قوى و 
انعقاد خون ضرورى بوده، همچنین پتاســیم نیز براى کارکرد 
درست سیستم عصبى و ماهیچه اى و محدود کردن افزایش 

فشار خون ناشى از مصرف زیاد سدیم مورد نیاز است.
کاهش خطر بیمارى قلبى

مصرف روزانه ســه تا شش عدد آلو ســیاه خشک در کاهش 
فشارخون مؤثر است. همچنین براساس مجله آمریکایى تغذیه 
و موادغذایى، مصرف آلوسیاه خشک ممکن است اکسیداسیون 
لیپوپروتئین با چگالى پایین یا کلسترول بد را به حداقل برساند 
که به کاهش التهاب در بدن و کاهــش خطر ابتال به بیمارى 

قلبى کمک مى کند.
■حفظ سالمت استخوان

براى محدود کردن خطر پوکى اســتخوان، از آلوسیاه خشک 
بیشتر استفاده کنید.این ماده غذایى از ابتال به پوکى استخوان 
جلوگیرى مى کند و باعث افزایش تراکم موادمعدنى استخوان 
مى شود. مصرف آلوسیاه خشک نه تنها باعث کاهش از دست 
دادن استخوان مى شود بلکه تراکم مینرالى از بین رفته را نیز 

احیا مى کند.
■مناسب براى بیماران دیابتى و رژیم هاى کاهش وزن
آلوسیاه خشــک به دلیل ترکیبات منحصر به فردى که دارد، 
براى بیماران دیابتى و رِژیم هاى الغرى مناسب است. مصرف 
این میوه خشک شده قبل از صرف غذا به افزایش حس سیرى 
و کاهش حجم غذاى دریافتى کمک مى کند. آلوسیاه خشک 
مقدار باالیى فیبر، سوربیتول و فروکتوز دارد، اما باعث افزایش 

سریع سطح قندخون یا ســطح انسولین بعد از مصرف نشده و 
انتخاب خوبى براى بیماران دیابتى است. همچنین هر عدد آلو 

سیاه خشک 24 کالرى و5/7گرم کربوهیدرات دارد.

آلوسیاه خشک، راز سالمتى 

به گفته کارشناسان در فصل تابستان و گرما فعالیت بدن براى خنک ماندن 
افزایش مى یابد و این کاِر اضافى، باعث بروز احساس خستگى مى شود. 

همچنین بدن در این فصل از سال به خصوص زیر نور خورشید به سختى 
کار و تالش مى کند تا دماى طبیعى و داخلى خود را حفظ کند.

در روزهاى داغ تابســتان بدن براى حفظ و ثابت نگهداشتن دماى خود 
راهکارهاى متفاوتى را در نظر بگیرد. به طور مثال رگ هاى خونى باز شده 
و باعث مى شود خون بیشترى در نزدیکى سطح پوست جریان داشته باشد. 
در این فرآیند خون گرم خنک شده و گرما به سمت خارج پوست هدایت 
مى شود. همچنین به دلیل افزایش جریان خون در نزدیکى پوست صورت 

افراد هنگام احساس گرما سرخ تر مى شود.
عالوه بر این، بدن هنگام گرما تعریق مى کند. تعریق روى سطح پوست 
موجب خنک شدن آن مى شود. در این شرایط ضربان قلب و میزان سوخت 

و ساز بدن افزایش مى یابد.
افزایش ضربان قلب و باال رفتن میزان ســوخت و ساز در نهایت موجب 

مى شود فرد احساس خستگى و خواب آلودگى داشته باشد.

چرا در تابستان 
احساس خستگى مى کنیم؟
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نصف جهــان   جدال امشــب دو تیم ذوب آهن و صنعت نفــت آبادان قطعًا 
جذابیت هاى خاص خود را خواهد داشت. به ویژه اینکه سرمربیان دو تیم از 

رفقاى قدیمى هستند.
فراز کمالونــد و امیــر قلعه نویــى روى نیمکــت تیم هــاى تبریزى در 
سال هاى گذشته موفقیت هاى خوبى را کسب کردند. کمالوند سابقه هدایت 
تراکتورسازى، شهردارى و گسترش فوالد تبریز را دارد. او به عنوان مربى با 
تراکتورسازى بعد از سال ها جشن صعود به لیگ برتر گرفته و روى نیمکت 

گسترش فوالد نتایج خوبى را به ارمغان آورده است.
از سوى دیگر امیر قلعه نویى نیز دو دوره سرمربیگرى تراکتورسازى را برعهده 
داشــت. او  در دوره اول براى اولین بار در تاریخ، تراکتور را به نایب قهرمانى 
رساند و در دو سال گذشــته نیز با وجود مشکالت فراوان به رده سوم لیگ و 

سهمیه آسیایى و فینال جام حذفى رسید.
خاطرات خوب کمالوند و قلعه نویى در فوتبال تبریز باعث محبوبیت این دو 
مربى در استان آذربایجان شده است و هنوز بسیارى از هواداران تبریزى از 

این دو مربى به نیکى یاد مى کنند.
کمالوند و قلعه نویى در سال هاى گذشــته رفاقت خوبى نیز با هم داشته اند 

وهمیشــه با خوبى از هم یاد کردند.آنها حاال کــه از فوتبال تبریز  
دور شــده اند،امشــب در هفته پنجم لیگ برتر ساعت 20و 30 

دقیقه مقابل یکدیگر قرار مى گیرند. بى 

تردیدمهمترین نکته بازى نفت آبادان و ذوب آهن تقابل فراز کمالوند و امیر 
قلعه نویى خواهد بود؛ دو مربى که به واسطه تفکرات تاکتیکى تیم هایشان 
به زیبایى در زمین بازى مى کنند و همین مسئله نوید بازى خوبى را در آبادان 

مى دهد.
سبزپوشــان اصفهانى، در هفته گذشته مســابقات لیگ برتر در ورزشگاه 
فوالدشهر مغلوب سپاهان شدند تا نخستین شکست خود را مقابل همشهرى 

خود تجربه کنند.
دیدار نیــز دو مهره تأثیرگذار، یعنى قاســم ذوبى هــا در این 
و  مهدى مهدى پــور را در قلب خط هافبک حدادى فــر 
ندارند تا قلعه نویى کمبود بازیکن را در خــود در اختیار 

این پست بیش از پیش احساس کند.
ذوب آهن در دیدار هفته گذشته خود 
در شهرآورد اصفهان نشان داد که 
موقعیت هاى فراوانى را بر روى 
دروازه حریف خود ایجاد مى کند 
اما در گل کــردن آنها دچار 

مشکل اســت به همین 
جهــت حضور هر 

چه سریع تر مهاجم برزیلى در نوك خط حمله این تیم مورد نیاز است.
شاگردان قلعه نویى با 5 امتیاز و با توجه به تفاضل گل کمتر نسبت به پدیده، 
در جایگاه هفتم جدول جاى دارند و تالش مى کنند با کسب 3 امتیاز این دیدار 
جاى حریف سختکوش خود را در جدول بگیرند تا با خاطره خوش به استقبال 

تعطیالت لیگ بروند.
«ربیع عطایا»، هافبک لبنانى تیم ذوب آهن که از نیم فصل گذشته به عضویت 
تیم ذوب آهن درآمده اســت بر خالف نیم فصل گذشته از ابتداى این فصل 
در ترکیب اصلى ذوب آهن قرار داشته و با دو پاس گل بازیکن مؤثرى براى 

سبزپوشان اصفهانى محسوب مى شود.
صنعت نفت آبادان هم در حالى به مصاف ذوب آهن مى رود که با تیمى کامًال 
متحول شده نسبت به فصل گذشته پاى به لیگ هفدهم گذاشته و با جذب 
چند بازیکن مطرح از لیگ ایران و چند بازیکن برزیلى نتایج بسیار خوبى را تا 

به حال کسب کرده است.
فراز کمالوند که چهره محبوبى را در میان هواداران پرشور آبادانى از خود به 
جاى گذاشته، امیدوار است تا با خط حمله آتشین خود ذوب آهن را در گرماى 
هواى آبادان غافلگیر کند و به نوعى شکست هفته قبل خود را مقابل پارس 

جنوبى جم جبران کند.   
نفت  آبادان با شــش گل زده و پنج گل خورده و کسب 6 امتیاز 
در رده پنجم جــدول رده بندى 
رقابت ها جاى دارد و امیدوار 
است با کسب حداکثر امتیاز 
این دیدار جایــگاه خود را در 
جدول رده بندى رقابت ها ارتقا 

دهد.
سبزپوشــان امیدوارند تا در 
گرماى وحشتناك جنوب، 
از مانع فــراز عبور کرده 
و دوباره به سوى صدر 

جدول پرواز کنند.

  صنعت نفت آبادان- ذوب آهن  

نصف جهان  گزارش خبرگزارى ها از جلســه اخیر رئیس 
فدراسیون فوتبال و نماینده باشگاه ها نشان مى دهد که 
این جلسه بر ســر موضوع  حق پخش چندین بار متشنج 

شده است.
ســازمان لیگ میزبان جلســه مهمى بیــن نمایندگان 

باشگاه هاى لیگ برتر و رئیس فدراسیون فوتبال بود.
در این جلســه که برخى از مدیران عامل باشــگاه ها و یا 
معاونین آنها حضور یافتــه بودند در رابطه با مســائل و 
مشکالت مختلف باشــگاه ها بحث و گفتگو شد و محور 

اصلى این بحث ها، موضوع حق پخش تلویزیونى بود.
باشــگاه ها گالیه هاى خود مبنى بر موضوعات مختلف 
را اعالم کردند و به عــدم دریافت حق پخش تلویزیونى 
به شدت معترض بودند و از مهدى تاج رئیس فدراسیون 
فوتبال در خواســت کردند که در صــورت عدم حل این 

مشکل تصمیم اساسى در این مورد اتخاذ شود.
تاج در ادامه جلســه ســعى کرد حاضران را آرام کند و به 

صورت منطقى در این مورد تصمیم بگیرند. طبق اعالم تاج 
به حاضران در جلسه على مطهرى و تعدادى از نماینده هاى 
مجلس در حال تالش براى حل این مشکل هستند و این 
موضوع را به صورت جدى دنبال مى کند تا باشگاه ها به حق 
قانونى خود برسند.از سویى رئیس فدراسیون فوتبال تأکید 

کرده که صدا و سیما نیز در حال تالش است تا این مشکل 
به شکل تعاملى حل شود. 

مدیران و نمایندگان باشگاه ها هم روى حل مشکلشان 
تأکید کردند و امیدوار بودند این مسئله به صورت قانونى 
حل شود تا مجبور نشوند با اتخاذ تصمیمات جدید کارى 

کنند که نه به سود فوتبال و نه به سود صدا و سیما باشد. به 
هر حال قرار شد باشگاه ها تا پایان هفته ششم براى حل 
مشکل حق پخش صبر کنند و این امیدوارى بین حاضران 
در نشست بود که شرایط طورى پیش نرود که بعد از هفته 

ششم مجبور به تصمیم هاى دیگرى شوند. 
باشگاه هاى حاضر در لیگ برتر با مشکالت مالى متعددى 
روبه رو هســتند و تاکنــون از بابت حق پخش و ســایر 
درآمدهایى قانونى هم نتوانســتند بهره اى ببرند که این 

مسئله باعث نا رضایتى آنها شده است. 
باید دید آیا نمایندگان مجلس و صدا و ســیما براى حل 
شدن این مشــکل چندین ســاله فوتبال چه راهکارى 
ارائه مى دهنــد و آیا کار باز هم به عــدم ورود دوربین ها 
در ورزشــگاه مى کشــد یا خیر. با توجه به مقاومت هاى 
بى حد و حصر صــدا و ســیما در این باره بعیــد به نظر 
مى رســد که در این بــاره بتوان امید بــه تعامل خاصى 

داشت.

نصــف جهــان  طبق گــزارش هاى منتشــر شــده در
 رسانه هاى کره جنوبى که در رسانه هاى ایران نیز بازتاب 
گسترده اى داشــته، کره اى ها برنامه هاى ویژه اى را 
براى پیروزى بر تیم ملى ایــران و صعود به جام جهانى 

در دستور کار دارند.
نزدیک به هفت سال از آخرین بارى که کره جنوبى موفق 
شد ایران را شکســت بدهد، مى گذرد. بردى که براى 
طرفداران کره اى به یک آرزو تبدیل شده به خصوص بعد 
از تمام این سال ها که همواره بازنده کرى هاى مرسوم 
میان طرفداران دو تیم لقب گرفته اند. حاال در آســتانه 
مصاف برگشــت دو تیم در مقدماتى جام جهانى 2018 
روسیه شکستن طلسم ناکامى ها براى کره در حال حذف 
از جام جهانى حساسیت بیشترى پیدا کرده است تا جایى 
که آنها به دنبال گرفتن انتقام از«کارلوس کى روش» و 

شاگردانش در سئول هستند. 
بعــد از ناکامى هــاى زنجیروار در بازى هاى گذشــته 
فدراسیون فوتبال کره جنوبى «اولى اشتیلیکه» آلمانى را 
از سمت خود برکنار کرد و ترجیح داد با یک مربى بومى 
دو بازى سرنوشت ساز باقیمانده برابر ایران و ازبکستان را 
پشت سر بگذارد. این تصمیم احساسى با انتقادات فراوان 
از سوى رســانه هاى داخلى روبه رو شد چون سرمربى 
جدید کره که تنها ســابقه هدایت تیم زیر 20 سال این 
کشور را در کارنامه داشــت، گزینه مناسبى براى نجات 

ببرهاى شرق آسیا از بحران کنونى به نظر نمى رسید.
کره جنوبى که بــراى اولین بــار در آســتانه حذف از 

رقابت هاى جام جهانى از قاره آسیا قرار گرفته بعد از صعود 
زودهنگام ایران به روسیه 2018 چشم به برد مقابل این 
تیم  و شکستن طلسم هفت ساله ناکامى ها دوخته است. 
به همین خاطراز مدت ها قبل برنامه ریزى گسترده اى 
براى این مصاف انجام داده تا جایى که سران فدراسیون 
فوتبال این کشور با ساخت کلیپى هیجانى با عنوان «وقت 
انتقام» به پیشواز مصاف حساس کره با ایران رفتند. کلیپى 
که وقتى وارد ساختمان فدراســیون فوتبال این کشور 
مى شــویم در حال پخش از تلویزیون هــاى حاضر و 
همچنین شبکه هاى ورزشى است تا فوتبالدوستان کره را 

براى حضور در ورزشگاه تهییج کند.

شاید به علت شکستن همین طلسم بود که سرمربى جدید 
کره در فهرست بازیکنان دعوت شده به اردو براى مصاف 
با ایران و ازبکستان ترجیح داد از همه ستاره هاى موجود 
حتى آنها که مصدوم بودند، دعوت به عمل بیاورد. گرچه 
امید اصلى این مربى همچنان به «سون هیونگ مین» 
ستاره شماره 7 خود اســت که با بازگشت از مصدومیت 
طوالنى مدت به عنوان بازیکــن ذخیره براى تاتنهام در 

لیگ برتر جزیره به میدان مى رود. 
آخرین بار ایران در جام ملت هاى آســیا 2011 در دوحه 
قطر در مرحله یک چهارم نهایى در وقت هاى اضافه با 
نتیجه یک بر صفر به کــره جنوبى باخت و پس از آن در 

تمام بازى ها یا برنده بود یا کار به تســاوى کشیده شده 
تا این طلســم هفت ســاله زخم هاى عمیقى در وجود 
کره اى ها رقم بزند. در این بین کى روش و شاگردانش 
در تمام این سال ها با بردهاى حساس و سرنوشت ساز و 
رفتارهایى که داشتند بیشتر به این زخم کره اى ها نمک 
پاشیدند تا ترس و وحشت شدیدى به جان رقیب سنتى 
در قاره کهن بیافتد. ترســى که ممکن اســت به حذف 
غیرمنتظره این تیم از جام جهانى 2018 روســیه بعد از 
9 حضور متوالى به عنوان نماینده قاره آســیا ختم شود 

تا تراژدى بزرگى براى ببرهاى شرق قاره رقم بخورد.
سایت ورزش ســه هم در این باره و در تحلیلى در مورد 
برنامه هاى کره اى ها براى شکست ایران نوشته:  «زیاد 
هم نمى توان به ســران فوتبال کره خــرده گرفت که 
اینگونه با ساخت کلیپ و تبلیغات گسترده و به راه انداختن
 جنگ هاى روانــى به دنبال شکســت دادن ایران بعد 
از هفت ســال باشــند. بردى که مى تواند آنها را براى 
بازگشــت به کــورس صعود بــه جام جهانــى 2018 
امیــدوار و از همه مهمتر بــار دیگر برنــده کرى هاى 
مرســوم میان طرفــداران دو تیم کند گرچــه با تیمى 
که کى روش ســاخته و شکســت ناپذیر نشــان داده 
ســخت اســت کره اى ها بتوانند به انتقامى که مد نظر 
دارند، برســند. کره اى که معموال هر گاه بــا اینگونه

 جنگ هاى روانى دام پهن مى کند تا یوزپلنگ را شکار 
کند ولى خود در دام گرفتار مى شود مسلماً با استرسى که 

دارد روز آسانى مقابل ایران نخواهد داشت.»

مهاجم تیم فوتبال ســپاهان گفت: پــس از پیروزى 
روحیه بخش مقابل ذوب آهــن تمرینات خوبى را در 
هفته جارى برگزار کردیــم و امیدواریم با پیروزى در 

این دیدار دل هواداران سپاهان را شاد کنیم. 
حسین فاضلى در گفتگویى درباره شرایط سپاهان پس 
از پیروزى در شهرآورد اصفهان و آمادگى این تیم براى 
دیدار با سپیدرود رشت اظهار داشت: پس از پیروزى 

روحیه بخش مقابل ذوب آهــن تمرینات خوبى را در 
هفته جارى برگزار کردیــم و امیدواریم با پیروزى در 

این دیدار دل هواداران سپاهان را شاد کنیم.
وى تصریح کرد: سپاهان از گذشته به عنوان مدعیان 
لیگ  برتر محسوب شده و امیدواریم 3 امتیاز این دیدار 

را در اصفهان نگه داریم.
مهاجم تیم فوتبال سپاهان درباره تمرینات این تیم 
زیر نظر زالتکو کرانچار کروات، بیان کرد: خوشبختانه 
تمرینات خوبى را از لحاظ تکنیکى و انگیزشــى زیر 
کرانچــار  نظــر 
برگزار مى کنیم و 
امیدواریــم نکات 
در  شــده  ذکــر 
تمرینات را در طول 
زمــان بازى هــا پیاده 

کنیم تا نتیجه بخش باشد.
وى درباره میــزان امیدوارى 
به ســپاهان براى کســب عنوان 
قهرمانــى و یا ســهمیه آســیایى، 
خاطرنشان کرد: در هفته هاى نخست 
تیم ها به زمان بیشترى براى هماهنگى 
نیاز دارند و ســپاهان نیز بــا ورود دو 
بازیکــن بین المللى در حــال تکمیل 

است.
فاضلى ادامه داد: امیدواریم با کسب 
هماهنگــى الزم و پیــروزى در 
دیدارهاى پیــش رو خود را به جمع 

مدعیان نزدیک کنیم.

پیشکسوت تیم فوتبال پرســپولیس شرایط این تیم 
را براى بازى با االهلى عربســتان، ایده آل مى داند 
و مسائلى همچون پاس ندادن به منشا را فرضیه اى 

خیالى دانست. 
مجتبى محرمــى در گفتگو با خبرنــگار مهر، درباره 
وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس براى بازى با االهلى 
عربستان در مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان 
آسیا گفت: پرسپولیس کامًال به شرایط آمادگى تیمى 
رسیده اســت. آنها مى توانند با ادامه همین روند به 
هدف خود نزدیک شوند. پرسپولیس مى تواند با همین 

نظم تیمى از سد االهلى عربستان بگذرد.
وى تصریح کــرد: نمى دانم «برانکــو ایوانکوویچ» 
دنبال چه سیستمى براى بازى رفت است. با این حال 
فکر مى کنم در هر دو دیدار با اســتراتژى متفاوتى 

نســبت به همدیگر به میــدان خواهد رفت. 
کادر فنى نشــان داده است کارش را 

بلد است و کافى اســت ابزار الزم 
را در اختیار داشته باشد تا بتواند 

تیم را به هدف نهایى برساند. 
فکر مى کنم هــدف نهایى 
هم چیزى جــز حضور در 
فینــال لیــگ قهرمانان 
نخواهد بود. من هم مى 
گویم ایــن تیم یکى از
 فینالیســت ها خواهد 

بود.
پیشکســوت باشگاه 
پرســپولیس درباره 
شایعه اخیر پیرامون 
پاس ندادن به منشــا 

نیز تصریح کرد: اصًال 

این بحث را قبول ندارم. در مخیالت هم نمى گنجد 
چنین فکرى به سر بازیکن رســیده باشد. بازیکنان 
پرســپولیس فهمیده اند کجا بازى مى کنند و همه 
هواداران، آنها را رصد مى کنند. جرأت چنین کارى را 
ندارند که بخواهند آبروى خودشان را زیر سئوال ببرند.
وى در پایان گفت: برانکو هم نشــان داده اســت با 
چنین موضوعاتى شوخى ندارد. منشا به زودى موتور 
گلزنى اش هم روشن مى شــود اما نیاز به زمان دارد 
تا با فضاى بازى در پرســپولیس آشنا 
شود. ضمن اینکه هیچ بعید نمى 
دانم مهدى طارمى باز هم بتواند 
آقاى گل لیگ برتــر در فصل 

جارى لیگ برتر هم شود.
 

تنها کسى که از اختالفات عمیق حسن زمانى با علیرضا 
منصوریان خبر ندارد خواجه حافظ شیرازى است. البته 
شاید او هم خبردار شده باشد. اما جالب است که بعد از 
جلسه  اخیر اســتقاللى ها،زمانى حرف هایى مى زند 
که 180 درجه بــا آنچه تا حاال گفته متفاوت اســت. 

حرف هاى جدید زمانى را بخوانید و شاخ دربیاورید!
■ جلســه  اخیر بســیار خوب بود و گزارشى هم به 
هیئت مدیره ارائه شــد. با توجه به نتیجه نگرفتن تیم 
توصیه هایى به آقاى منصوریان داشــتیم و قرار شد 
همگى از منصوریان حمایت کنیم تــا اولین اثر آن را 
با هوادران ببینیم. نتایج قطعًا مورد قبول ما نیست ولى 
جمع بندى ما این بود که از او در ادامه راه حمایت کنیم.

■ من منصوریان را دوست دارم و ان شاءا... ما هم از 
او حمایت مى کنیم. امیدوارم او با بردهایى که به دست 
مى آورد دل هواداران را شاد کند. دلخورى هاى من از او 

هم در جلسه اخیر رفع شد!
■ ما اولتیماتومى در مورد دو بازى آینده به منصوریان 
ندادیم. ضمن آنکه در دو بــازى قبل یک گل و یک 
پنالتى ما را نگرفتند به این جمع بندى رســیدیم که 

با حمایت از منصوریان نتیجه کار را در ادامه ببینیم.
■ مــن در مصاحبه قبلــى از برخورد زشــتى که با 
هوادار شــده بود عذر خواهى کــردم و قطعاً از عوامل 
گذشت نخواهیم کرد. هوادار سرمایه استقالل است 
و هیچکس حق تعرض بــه او را نــدارد. من از همه 
هواداران عذرخواهى مى کنم و امیدوارم شاهد چنین 

مسائلى نباشیم. 

 عزم پرواز از مانع فراز!
مجتبى محرمى :

برانکو شوخى ندارد!

منصوریان را دوست دارم!

کلیپ وقت انتقام از یوزها

فاضلى:
سپاهان در حال تکمیل  شدن  است

 درخواست براى صبورى تا هفته ششم

ب ربى ن و ب و ر ر بریز و رش رىو هر زى ور ر
تراکتورسازى بعد از سال ها جشن صعود به لیگ برتر گرفته و روى نیمکت 

گسترش فوالد نتایج خوبى را به ارمغان آورده است.
از سوى دیگر امیر قلعه نویى نیز دو دوره سرمربیگرى تراکتورسازى را برعهده 
داشــت. او  در دوره اول براى اولین بار در تاریخ، تراکتور را به نایب قهرمانى 
رساند و در دو سال گذشــته نیز با وجود مشکالت فراوان به رده سوم لیگ و 

سهمیه آسیایى و فینال جام حذفى رسید.
خاطرات خوب کمالوند و قلعه نویى در فوتبال تبریز باعث محبوبیت این دو 
مربى در استان آذربایجان شده است و هنوز بسیارى از هواداران تبریزى از 

ایندو مربىبه نیکىیاد مى کنند.
کمالوند و قلعه نویى در سال هاى گذشــته رفاقت خوبى نیز با هم داشته اند 

وهمیشــه با خوبى از هم یاد کردند.آنها حاال کــه از فوتبال تبریز  
دور شــده اند،امشــب در هفته پنجم لیگ برتر ساعت 20و 30

دقیقه مقابل یکدیگر قرار مى گیرند. بى 

هرى بل ر و ین ن پ وب هر و
خود تجربه کنند.

دیدار نیــز دو مهره تأثیرگذار، یعنى قاســم ذوبى هــا در این 
وو وووور  مهدى مهدى پــور را در قلب خط هافبک حدادى فــ
ندارند تا قلعه نویى کمبود بازیکن را در خــود در اختیار 

این پست بیش از پیش احساس کند.
ذوب آهندر دیدار هفته گذشته خود 
در شهرآورد اصفهان نشان داد که 
موقعیت هاى فراوانى را بر روى 
دروازه حریف خود ایجاد مى کند 
اما در گل کــردن آنها دچار 

نمین مشکل اســت به ه
جهــت حضور هر 

ب ل یم ز ن وب یم ى ب ب ی ربیع
تیمذوب آهن درآمده اســت بر خالف نیم فصل گذشته از ابتداى ای
در ترکیب اصلى ذوب آهن قرار داشته و با دو پاس گل بازیکن مؤثر

سبزپوشان اصفهانى محسوب مى شود.
صنعت نفت آبادان هم در حالى به مصاف ذوب آهن مى رود که با تیم
متحول شده نسبت به فصل گذشته پاى به لیگ هفدهم گذاشته و
چند بازیکن مطرح از لیگ ایران و چند بازیکن برزیلى نتایج بسیار خ

به حال کسب کرده است.
ا فراز کمالوند که چهره محبوبى را در میان هواداران پرشور آبادانى
ذوب آهنرا در است تا با خط حمله آتشینخود جاى گذاشته، امیدوار
هواى آبادان غافلگیر کند و به نوعى شکست هفته قبل خود را مقابل

جنوبى جم جبران کند.   
نفت  آبادان با شــش گل زده و پنج گل خورده و کسب
در رده پنجم جــدول ر
رقابت ها جاى دارد و
است با کسب حداکث
این دیدار جایــگاه خ
جدول رده بندى رقابت

دهد.
سبزپوشــان امیدو
گرماى وحشتناك
از مانع فــراز عب
و دوباره به سو
جدول پرواز کنن

اســت. آنها مى توانند با ادامه همین روند به 
خود نزدیک شوند. پرسپولیس مى تواند با همین 

یمى از سد االهلى عربستان بگذرد.
صریح کــرد: نمى دانم «برانکــو ایوانکوویچ» 
چه سیستمى براى بازى رفت است. با این حال 
ى کنم در هر دو دیدار با اســتراتژى متفاوتى 

ت.ت.فت.فت. رهد ر تبه همدیگر به میــدان خوا
نشــان داده است کارشرا را را نى

مالزم ت و کافى اســت ابزار 
ختیار داشته باشد تا بتواند 

 به هدف نهایى برساند. 
ىایى کنم هــدف نه ى
یزى جــز حضور در 
ل لیــگ قهرمانان 
د بود. من هم مى
یــن تیم یکى از
ســت ها خواهد 

ســوت باشگاه 
پولیس درباره 
 اخیر پیرامون 
دادن به منشــا 

صریح کرد: اصًال 

تا با فضاى بازى در پرســپولیس آش
شود. ضمن اینکه هیچ بعید نمى
ددانم مهدىطارمى باز هم بتوا

آقاى گل لیگ برتــر در فصل
جارى لیگ برتر هم شود.

شد. به 
ى حل 
ضران

ز هفته 

عددى 
ســایر 
که این 

ى حل 
کارى 
بین ها 
تهاى 
به نظر 
خاصى

و ی
ا شکار 
سى که 

یمبرى ین ى نو ه ور هر ر پیروزى ز
دیدار با سپیدرود رشت اظهار داشت: پس از پیروزى 

ریم ن ه ر ر
مهاجم تیم فوتبال سپاهان درب
زیر نظر زالتکو کرانچار کروات،

تمرینات خوبى را از لحاظ تکنیک

زم
ت کنیم
وى دربار
به ســپاهان
قهرمانــى و یا
خاطرنشان کرد:
تیم ها به زمان بیش
نیاز دارند و ســپا
بازیکــن بین المل

است.
فاضلى ادامه داد
هماهنگــى ال
دیدارهاى پیــ

مدعیان نزدیک
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انگیزه هاى گلر اصفهانى در استوا بخارست فوتبال ایران بخاطر مهاجمانى که على دایى در سال هاى گذشته معرفى کرده، ممنون 
شهریار خواهد بود؛ بازیکنانى که پنج دوره آقاى گلى را در کارنامه شان ثبت کرده اند.

کریم انصارى فرد؛ کشف 17 ساله  
اولین کشف على دایى در دوران مربیگرى کریم انصارى فرد بود؛ سرمربى سایپا در اولین 
تجربه خود روى نیمکت از پایه هاى سایپا جوانى 17 ساله را به تمرینات بزرگساالن آورد. 
او که مانند دایى اهل اردبیل بود، خیلى زود مســیر ترقى را سپرى کرد و بعدها در ایران 
پیراهن پرسپولیس و تراکتورسازى را نیز پوشید. انصارى فرد با وجود سن و سال کمش 
خیلى زود در فوتبال ایران چهره شد که سابقه دو دوره آقاى گلى در کارنامه او مى درخشد. 
او که اکنون عضو المپیاکوس یونان است، براى اوساسوناى اسپانیا نیز مدتى به میدان 
رفت. درباره انصارى فرد شاید خیلى ها این تصور را داشته باشند که او در دوران محمد 
مایلى کهن به بازى گرفته و چهره شد اما واقعیت این است که مهاجم کنونى المپیاکوس 
توسط دایى به تیم بزرگساالن آورده شد و بعد از کسب تجربه در کنار بازیکنان اصلى 

توسط مایلى کهن بیشتر فرصت خودنمایى پیدا کرد

مهدى طارمى؛ یک آقاى گل دیگر
مهدى طارمى که در دو سال گذشــته عنوان آقاى گلى لیگ برتر و همچنین برترین 
بازیکن لیگ هاى پانزدهم و شانزدهم را از آن خود کرده، همان بازیکن جوانى است که 
از ایرانجوان بوشهر توسط على دایى به پرسپولیس آمد و سرمربى کنونى سایپا به خاطر 
موقعیت هایى که او خراب مى کرد، تا مرز اخراج از پرسپولیس هم رفت! مهاجم آماده 
آن روزهاى لیگ یکى از چشم على دایى دور نماند و در یکى از اولین خریدهایش براى 
پرسپولیس او را به خدمت گرفت. طارمى  قطعا موفقیت هایش در تیم ملى و پرسپولیس 

را مدیون على دایى است که اولین بار او را در لیگ برتر به میدان فرستاد.

محمد عباس زاده؛ از شمال به تیم هاى دایى!
جوان 23 ساله اهل مازندران آنقدر در تیم هاى این خطه(صنعت سارى و نساجى) خوش 
درخشید تا على دایى یک مهاجم دیگر را به فوتبال ایران معرفى کند. محمدعباس زاده بعد 
از درخشش در نساجى براى فصل 92-93 توسط دایى به پرسپولیس آورده شد و در طول 
دو فصل 38 بازى براى این تیم انجام داد. عباس زاده بعد از جدایى على دایى از پرسپولیس 
با حمید درخشــان به اختالف خورد و در نهایت هم از پرسپولیس رفت اما مسیرش از 

آهن و نساجى رفت و دایى جدا نشد. او از پرسپولیس به راه 
دایى شد. به ثمر با عنوان آقاى گلى بار دیگر شاگرد 
رســاندن 24 گل در لیگ دسته 
اول سال گذشته براى نساجى 
و کسب عنوان آقاى گلى باعث 
شد دایى دوباره خواستار بازیکن 
سابقش شود. حاال در سایپا او بار 

دیگر انتظارات را برآورده کرده است و یکى از مهاجمان تاثیرگذار لیگ هفدهم محسوب 
مى شود.

على علیپور؛ حضور در راه آهن با نظر دایى
على علیپور همین حاال 21 سال سن دارد و چهار سال پیش که توسط على دایى به راه 
آهن آورده شد، 17 ساله بود. مهاجم سرعتى و خوب این روزهاى پرسپولیس چهار سال 
پیش بعد از عملکرد خوب در سنگ آهن بافق یزد راهى راه آهنى شد که هدایتش را على 
دایى برعهده داشت. درخشش او در راه آهن با هدایت دایى و استیلى در نهایت باعث شد 
تا این بازیکن با نظر حمید درخشان راهى پرسپولیس شود و اکنون یکى از ارزشمندترین 
بازیکنان لیگ برتر باشد. با این تفسیر علیپور را هم باید یکى از کشف هاى على دایى بدانیم.

امید عالیشاه؛ پرنده خوشبختى در راه آهن و پرسپولیس
اگرچه بخاطر مشــکالتى که در امر خدمت ســربازى و 

محرومیت تراکتورســازى پیش آمده، امید عالیشاه 
است اما بى تردید او نیز مدتى دور از فوتبال 

از بازیکنــان خوبى یکــى 
توسط دایى به است که 
ل  تبا فى فو معر

شد. مهاجم 
ســابق نســاجى 

مازنــدران بعــد از دوران 
نه چنــدان خوبى کــه در تیم هاى 

پایه نفت تهران داشــت، توسط 
على دایى بــه راه آهن برده 

شــد و براى اولین بار در 
لیگ برتــر پیراهن این 
تیم را پوشــید. دایى 
بعــد از حضــور در 
پرسپولیس عالیشاه 

نیز را با خود برد و این 
بازیکن سرعتى چند سال 

یکى از بهترین نفرات سرخپوشان 
محسوب مى شــد که به بازوبند 
کاپیتانى نیز رســید. عالیشــاه 
حاال چون ســرباز است، فعال
 نمى تواند در تیــم دیگرى به 

میدان برود.

محسن بابا صفرى بازیکن اسبق تیم هندبال سپاهان 
بعد از پیوستن به تیم اســتوا بخارست رومانى پیرامون 
مشکالت هندبال گفت: اگر وزارت ورزش حمایت کند 

در مسابقات آسیایى نتیجه مى گیریم. 
پنجاه و هشتمین دوره رقابتهاى لیگ قهرمان قهرمانان 
باشــگاه هاى اروپا در هندبال از دو هفته آینده آغاز مى 
شود و اگر حضور در یکى از باشگاه هاى حاضر در این 
رقابتها روزى آرزوى هر هندبالیست ایرانى بود امروز در 
این مسابقات چندین لژیونر داریم. یکى از لژیونرهاى 
جدید مســابقات باشــگاه هاى قهرمانى اروپا محسن 
باباصفرى گلر اصفهانى است. وى پیش از این با دو تیم 

مجارستانى و ترکیه اى قرارداد همکارى داشت. 
باباصفرى در لیگ برتر هندبــال ترکیه عنوان بهترین 
دروازه بان را نیز کسب کرد اما قرار است در فصل جدید 
رقابتهاى لیگ قهرمان قهرمانان باشــگاه هاى اروپا از 

دروازه تیم استوا بخارست رومانى محافظت  کند. 
قرارداد جدید شما با کدام تیم امضا 

شد؟ 
 در فصل جدید با قرارداد یک ساله به تیم استوا بخارست 
رومانى پیوستم. البته من قبًال هم در لیگ هاى هندبال 
اروپا بازى کرده ام. در مجموع با دو تیم مجارســتانى 
و یک تیم ترکیه اى ســابقه بازى در خارج از کشور را 

داشته ام. 
شــرایط بازى با تیم هاى اروپایى 

مطلوب است؟ 
بله شرایط قراردادى ما خوب است. تیم استوا بخارست 
رومانى در حال حاضر در اروپا و در کشور رومانى جایگاه 

ویژه و خوبى را دارد. هندبال در اروپا در بین رشته 
هاى ورزشى جایگاه اول یا دوم را داشته و 

جزو پرطرفدارترین رشته هاى ورزشى 
محسوب مى شود.

 از انتخــاب تیم 
اســتوا بخارست 
و قــرارداد با این 
اروپایى  باشگاه 

رضایت دارید؟ 
خوشبختانه با تیمى که قرارداد 
بسته ام نیز همین شرایط خوب 
حاکم است. این باشگاه در رشته 
هایى ماننــد تکوانــدو، والیبال، 
فوتبــال، هندبال و بســکتبال 
سال هاســت تیم دارى مى کند و 

ســابقه زیادى در این رشته ها دارد. 
تیم استوا از پرافتخارترین تیم هاى این 

کشور است. سابقه چندین بار قهرمانى 
در لیگ را دارد و چندین ســال هم در لیگ 

باشگاه هاى اروپا حاضر بوده است اما چند سالى 
بود که در این لیگ شرکت نداشت و مى خواهد این 

بار از حضور در لیگ استفاده کرده و با قدرت و شرایط 
بهترى حاضر شود. 

برنامه تیم تان براى فصل جدید 
چیست؟ 

برنامه هاى باشگاه از یک ماه پیش با برنامه هاى 
آماده سازى و بدنسازى رسماً شروع شده است از ده 
روز گذشته نیز با برگزارى بازى هاى تدارکاتى 

فصل را آغاز کرده ایم و در دو تورنمنت دوســتانه نیز 
شرکت کردم. هفته آینده قرار است با تیم استوا بخارست 
در یک تورنمنت بین المللى چهارجانبه شــرکت کنم . 
تمام این برنامه هاى براى حضور در رقابت هاى لیگ 
قهرمانان باشگاه هاى اروپاست که از دو هفته آینده کار 

خود را در این قاره آغاز مى کند. 
تیم ملى ایران بدون لژیونرها راهى 
تورنمنت کره جنوبى شد مشکلى که 
از بابت همراهى تیم در برنامه هاى 

بعدى ندارید؟ 
اینکه چرا من و مابقى لژیونرها نتوانستیم تیم ملى را در 
کره جنوبى همراهى کنیم به این خاطر بود که به ما اجازه 
حضور و همراهى در یک تورنمنت دوستانه را ندادند. این 
رقابت ها جزو تقویم هاى رسمى و جهانى نبود. تیم هاى 

به بازیکن اروپایى در صورتى 

خود اجازه بازى و همراهى با تیم ملى اش را مى دهند که 
آن رقابت ها در تقویم جهانى باشد و همین مسئله باعث 
شد تا نتوانیم تیم ملى را همراهى کنیم. و اینکه بندهایى 
در قرارداد ما هست که مى توانیم در مسابقات رسمى تیم 
ملى و رقابتهایى که در تقویم جهانى ثبت شده اند حضور 
داشته باشــیم. ما در صورتى مى توانیم تیم ملى را در 
اردوهاى بعدى همراهى کنیم که رقابت هاى بعد از آن 
جزو تقویم جهانى باشد و حتمًا نیز این مسئله در برنامه 
هاى بعدى ما هم هست تا در کنار تیم ملى باشیم. طبق 
برنامه هاى جهانى در آبان ماه و در دى ماه نیز مى توانیم 

در تمرینات تیم ملى حضور پیدا کنیم. 
امســال شــاهد افزایــش تعداد 
لژیونرها بودیم و این در حالى بود که 
تیم هاى لیگ همچنان دچار مشکالت 
مالى هستند آیا این مشکالت باعث 
گرایش هندبالیست ها به لیگ هاى 

خارجى شده است؟ 
مشــکالت مالى در لیگ هندبال زیاد شــده  البته این 
مشکالت در همه رشته ها هست اما در هندبال و  لیگ 
هندبال فراوان تر شــده است. به حدى مشکالت مالى 
زیاد شده که تیمى مى آید قهرمان لیگ برتر مى شود آن 
زمان نه پول ورزشکار را مى دهد و بعد تیم را هم منحل 
مى کند این مسئله وجهه خوبى ندارد و در آینده به ضرر 
هندبال خواهد شد. همین مسائل در اینکه بچه ها به فکر 
بازى کردن هندبال در بیرون از ایران باشند کشیده شده 
اســت. برخى مى توانند تیم پیدا مى کنند به لیگ هاى 
خارجى مى روند و برخى هم به دلیل مشکالت خانوادگى 
نمى توانند به تیم هاى دیگر بپیوندند و مجبور 
هستند در لیگ ایران بمانند. این خوب 
نیســت که یک تیم یا یک لیگ 
دچار چنین مشکالتى شود. 

شما خروج بازیکنان 
را مثبت مى دانید یا 

خیر ؟  
خــروج بازیکنان در 
لیگ مى تواند صد 
درصــد خــوب 
باشد چرا که در

 لیــگ هــاى 
مطرح اروپایى 
از  خــارج 
کشــوربازى 
مــى کننــد 
بــه  پــا  و 
پــاى بازیکنــان 
خارجى دســت به توپ مى 
شوند و این مســئله بســیار مفید است.

 البته مشــکالتى هم پیش مــى آید که 
زمانى که قرار اســت در تیــم ملى حضور 
داشته باشــند نمى توانند در تمرینات به 
صورت منظم و مرتب حضــور پیدا کنند 
اما در مجموع حضورشــان در بازى هاى 
خارج از کشــور به نفع تیــم ملى خواهد 

شد. 

نصف جهان  سپاهان  امشــب در ورزشگاه نقش جهان 
میزبان سپید رود رشــت اســت. در کنار نگرانى بابت 
انگیزه هــاى ســپید رود در این دیــدار، دیگر دغدغه  
زردپوشــان تداوم پرتاب ترقه در ورزشگاه نقش جهان 
است. آنها دو بار جریمه مالى شده اند و تداوم این اتفاقات 
مى تواند براى آنها عواقب خطرناکى داشته باشد.  عواقبى 
همچون محرومیت و انجام بازى هاى بى تماشــاگر، 
سپاهانى ها با رسانه هایشــان در روزهاى اخیر تبلیغات 
گسترده اى را راه انداخته اند تا هواداران را مجاب کنند 

که ترقه به داخل زمین پرتاب نکنند.
  هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال باشــگاه هاى 
کشور از امشــب با انجام چهار دیدار آغاز مى شود که در 
یکى از این دیدارها تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان   از 
ساعت 20و 15 دقیقه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان، 

میزبان تیم سپیدرود رشت است.
شــاگردان «زالتکو کرانچار» که لیگ هفدهم را با دو 
تســاوى و یک شکست ســنگین مقابل پدیده مشهد 
آغاز کردند، هفته گذشته و در شهرآورد فوتبال اصفهان 
ذوب آهن را با دو گل ساســان انصارى و جالل الدین 
على محمدى از پیش برداشــتند تا با کســب نخستین 

پیروزى و با انگیزه مضاعف پاى به این دیدار بگذارند.
سپاهان در دیدار مقابل ذوب آهن تیمى کامًال هماهنگ 
نسبت به هفته هاى قبل به نظر مى رسید و با بسته نگه  
داشــتن خط دروازه خود و زدن دو گل، هواداران خود را 

براى ادامه لیگ، امیدوار نگه داشت.
طالیى پوشان اصفهان در حالى به مصاف نماینده گیالن 
مى روند که پس از چهار هفته تیم کامل خود را در اختیار 
دارند و با اضافه شــدن «مروان حسین» و آمادگى «لى 
اولیویرا» و «رافائل» برزیلى امیدوارند تا دومین پیروزى 
خود را در لیگ هفدهم در ورزشگاه نقش جهان و مقابل 

هوادارانشان جشن بگیرند.
شــاگردان کرانچار در دیدار هفته گذشــته خود مقابل 
ذوب آهن نشان دادند که از موقعیت هاى به دست آمده 
خود به خوبى اســتفاده مى کنند تا یکى از دغدغه هاى 
کرانچار مبنى بر گل زدن ضربات نهایى تا حد زیادى رفع 

شود. البته ساختار دفاعى تیم سپاهان نیز داراى ایراداتى 
است که براى هماهنگى به هفته هاى بیشترى نیاز دارند.
سپاهان با کسب 5 امتیاز و با تفاضل گل کمتر نسبت به 
تیم ششــم جدول در رده دهم جاى دارد و امیدوار است 
تا با کسب 3 امتیاز این دیدار جایگاه خود را ارتقا دهد و با 

خاطره خوش به استقبال تعطیالت لیگ  برود.
در آن ســوى میدان، شــاگردان على نظر محمدى در 

سپیدرود رشت در حالى به مصاف سپاهان مى روند که 
در دیدار هفته گذشته مقابل پیکان نخستین پیروزى این 
فصل را کسب کردند تا با روحیه اى مضاعف پاى به زمین 
نقش جهان بگذارند. نماینده گیالن که براى نخستین 
بار راهى لیگ برتر شده است ســه دیدار ابتدایى خود را 
با شکست پشت سر گذاشــت تا با پیروزى برابر پیکان 
و با کسب 3 امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار بگیرد و 

براى رهایى از انتهاى جدول قطعاً براى کسب امتیاز وارد 
زمین مسابقه شود.  

 سپاهان و سپیدرود تا به  حال در مسابقات لیگ برتر به 
مصاف هم نرفته اند و این دیدار نخســتین تقابل لیگ 
برترى دو تیم محسوب مى شود. ســپاهان باید خیلى 
مراقب باشــد تا فریب جایگاه فعلى ســپیدرودى ها را 

نخورد.

محصوالت دایى بوى گل مى دهند

سپاهان- سپیدرود رشت در ورزشگاه نقش جهان

دلواپسان ترقه!

مهاجم عراقى تیم فوتبال سپاهان گفت: در این مدت کوتاهى که به این تیم آمدم با سایر 
بازیکنان به هماهنگى خوبى رسیده ام و همه براى موفقیت تیم تالش مى کنیم.

«مروان حسین» در گفتگویى در رابطه با اولین حضورش در ترکیب سپاهان در دربى 
اصفهان که با برترى دو بر یک زردپوشان همراه بود، گفت: خوشحالم که تنها پس از چند 

روز توانستم در بازى حساس دربى اصفهان براى سپاهان به میدان بروم.
وى با اشاره به دربى اصفهان و بازى برابر ذوب آهن افزود: بازى خوبى را پست سر گذاشتیم. 
بازى با تیم همشهرى همیشه شرایط خاص خودش را دارد و بازى بزرگى محسوب مى شود. از 

طرفى هواداران هم روى  چنین بازى هایى و نتایج آن حساس هستند. 
مهاجم عراقى جدید تیم سپاهان در مورد جو تیمش و هواداران این تیم گفت: سپاهان تیمى است که در 
سال هاى اخیر بیشترین افتخار را در فوتبال ایران کسب کرده و موفقیت هاى زیادى به دست آورده است. 
این تیم هواداران خوبى دارد که مى خواهند دوباره تیمشان را در باالترین سطح فوتبال ایران ببینند. ما هم تالش 

مى کنیم تا دوباره بتوانیم با سپاهان موفق شویم و جام بگیریم.
حسین در پاسخ به سئوال خبرنگارى مورد اینکه در چند صحنه به نظر مى رسید بازیکنان سپاهان به ویژه روى صحنه 
گل دوم در پاس دادن به وى خساست به خرج مى دادند، تصریح کرد: اصًال اینطور نبود. در سپاهان همه براى موفقیت 
تیم تالش مى کنند و فرقى نمى کند که چه کسى گل بزند. من در این مدت کوتاهى که به این تیم آمدم با سایر بازیکنان  

سریعابه هماهنگى خوبى رسیده ام و همه براى موفقیت تیم تالش مى کنیم.

رار است در فصل جدید 
ن باشــگاه هاى اروپا از 

ى محافظت  کند. 
ا با کدام تیم امضا 

ه به تیماستوا بخارست
م در لیگ هاى هندبال 
ا دو تیم مجارســتانى 
کشور را ى در خارج از

 تیم هاى اروپایى 

ت. تیم استوا بخارست 
ر کشور رومانى جایگاه 

روپا در بین رشته 
وووووو وه و  را داشت

رزشى 

م 
ت

 و
رد.
این

رمانى
م در لیگ 

ما چند سالى 
و مى خواهد این 

با قدرت و شرایط 

ى فصل جدید 

ش با برنامه هاى
ع شده است از ده 
هاى تدارکاتى

تیم هاى  رقابت ها جزو تقویم هاىهاى رس رسمى وججهان نبى نبوود.
به بازیکن اروپایى در صورتى 

تیم هاى لیگ همچنان دچ
مالى هستند آیا این مش
گرایش هندبالیست ها

خارجى شده است؟ 
مشــکالت مالى در لیگ هندبال زیاد ش
مشکالت در همه رشته ها هست اما در
هندبال فراوان تر شــده است. به حدى
زیاد شده که تیمى مى آید قهرمان لیگب
زمان نه پول ورزشکار را مى دهد و بعد ت
د مى کند این مسئله وجهه خوبى ندارد و
هندبال خواهد شد. همین مسائل در اینکه
بازى کردن هندبال در بیرون از ایران باش
پیدا مىکن اســت. برخى مى توانند تیم
خارجى مى روند و برخى هم به دلیل مشک
نمى توانند به تیم هاى دیگر بپی
هستند در لیگ ایران بم
نیســت که یک

دچار چنین مش
شما خرو
را مثبت
خیر ؟
خــر
لیگ
در
ب

پــا
خارجى دســ
شوند و این مســئله بســ
 البته مشــکالتى هم پیش
زمانى که قرار اســت در تی
داشته باشــند نمى توانند
صورت منظم و مرتب حض
اما در مجموع حضورشــا
خارج از کشــور به نفع تی

شد.

 باشند که او در دوران محمد 
ه مهاجم کنونى المپیاکوس 
جربه در کنار بازیکنان اصلى 

گ برتر و همچنین برترین 
مان بازیکن جوانى است که 
رمربى کنونى سایپا به خاطر 
یس هم رفت! مهاجم آماده 
اولین خریدهایش براى ى از
ش در تیم ملى و پرسپولیس

دان فرستاد.

ى!
نعت سارى و نساجى) خوش 
ى کند. محمدعباس زاده بعد 
سپولیس آوردهشد و درطول
دایى على دایىاز پرسپولیس

امید عالیشاه؛ پرنده خوشبختى در راه آهن و پرسپولیس
اگرچه بخاطر مشــکالتى که در امر خدمت ســربازى و 

محرومیت تراکتورســازى پیش آمده، امید عالیشاه 
است اما بى تردید او نیز مدتى دور از فوتبال 

از بازیکنــان خوبى یکــى 
توسط دایى به است که 
ل  تبا فى فو معر

شد. مهاجم 
ســابق نســاجى 

مازنــدران بعــد از دوران
نه چنــدان خوبىکــه در تیمهاى 

پایه نفت تهران داشــت، توسط 
على دایى بــه راه آهن برده 

شــد و براى اولین بار در 
لیگ برتــر پیراهن این 
تیم را پوشــید. دایى 
بعــد از حضــور در

پرسپولیس عالیشاه 
نیز را با خود برد و این 

بازیکن سرعتى چند سال 
یکى از بهترین نفرات سرخپوشان 
محسوب مى شــد که به بازوبند 
کاپیتانى نیز رســید. عالیشــاه 
ســرباز است، فعال حاال چون
 نمى تواند در تیــم دیگرى به 

میدان برود.

زج ب سز ب م ج یم ین زىبرى ب ل و
با حمید درخشــان به اختالف خورد و در نهایت هم از پرسپ

دایى جدا نشد. او از پرسپولیس به راه 
با عنوانآقاى گلى بار دیگر شاگرد
4رســاندن 24 گلدر لیگ دسته
اول سال گذشته براى نساجى 
ثاعث و کسب عنوان آقاى گلى ب

شد دایى دوباره خواستار بازیکن 
سابقش شود. حاال در سایپا او بار

وى
بازى
طرفى هو
مهاجم عراقى
سال هاى اخیر بی
این تیم هواداران خو
مى کنیم تا دوباره بتوانیم
حسین در پاسخ به سئوال خ
گل دوم در پاس دادن به وىخ
تیمتالش مى کنند و فرقى نمى
سریعابه هماهنگى خوبى رسیده

پویس زپر یى ى یى
سپولیس رفت اما مسیرش از 
آهن و نساجى رفت و 
دایى شد. به ثمر 

سریعاً هماهنگ شدم

مروان حسین:

مهدى طارمى دومین گلزن برتر لیگ قهرمانان آســیا 
بعد از عمر عبدالرحمن تا اینجاست. مهاجم پرسپولیس 
البته به دومى عادت ندارد و در دو فصل اخیر لیگ برتر 
این را ثابت کرده است. با وجود برخى نامالیماتى که او 
این هفته تجربه کرده طارمى باز هم امید اول خط حمله 
پرسپولیس براى رســیدن به گل مقابل االهلى است. 
ااالهلى هم «عمرالسوما»ى ســورى را دارد. مهاجم 
شماره 9 االهلى بهترین گلزن این تیم در لیگ قهرمانان 
بوده و 4 گل براى آنها زده است. اگرچه اتکاى االهلى به 
سوما براى گلزنى کمتر از اتکاى پرسپولیس به طارمى 
و در واقع نصف آن بوده است. 4 گل از 14 گل االهلى را 

سوما زده و 6 گل از 10 گل پرسپولیس را طارمى.
آمار دو بازیکن که در وب سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
موجود است نشان مى دهد که تعداد شوت هاى طارمى 

هم در 8 بازى گذشته بیشتر از سوما بوده.
30 شوت طارمى و 26 شوت سوما. در مقابل نرخ شوت 
به چارچوب دو بازیکن اما اختالف چندانى نداد. 46درصد 
شــوت هاى طارمى در چارچوب بوده و نرخ شــوت به 
چارچوب ســوما 3درصد کمتر است. برخالف تصورى 
که نسبت به طارمى وجود دارد نرخ گل شدن شوت هاى 
او هم از سوما بهتر است. 20درصد شوت هاى طارمى به 
گل رسیده اند و این رقم براى سوما 5درصد کمتر است. 

با همه این ها از آن جایى که سوما کمتر از طارمى بازى 
کرده است نرخ زمان رســیدن او به گل بهتر از طارمى 
است و این اهمیت سوما براى االهلى را نشان مى دهد و 
فراموش هم نباید کرد که سوما در 3 بازى االهلى غایب 

بوده و 4 گل او در 5 بازى زده شده است.
 امتیاز سوما نسبت به طارمى اســتفاده او از هر دو پا و 
توانایى او در شــوت  زدن از بیــرون محوطه جریمه و 
ضربات ایستگاهى است. همه گل هاى طارمى از داخل 
محوطه 18 قدم زده شده، یک گل با سر و بقیه گل ها با 
پاى راست. گل ها سوما اما متنوع ترند. یک گل با سر و 
سه گل دیگر با استفاده از هر دو پا. نصف گل هاى سوما 
داخل محوطه جریمه بوده اند، یــک گل اش رو ضربه 

شروع مجدد و یک گل هم با شوت از بیرون محوطه.
در مقابل دقت ســوما در پاس دادن بســیار پایین تر از 
طارمى است و 19درصد بیشتر از طارمى پاس هایش را لو 
مى دهد. نزدیک به سه چهارم پاس هاى طارمى به مقصد 
مى رســند و این براى یک مهاجم آمار خوبى محسوب 
مى شود. طارمى مشارکت بیشترى هم در ایجاد موقعیت 
تیمى دارد و یک مهاجم هدف صرف نیست اما سوما به 
نسبت طارمى بیشــتر به یک مهاجم تمام کننده شبیه 
است. رقابت دو مهاجم مى تواند سرنوشت صعودکننده 

به نیمه نهایى لیگ قهرمانان را تعیین  کند.

 شمارش معکوس تا جنگ سوما و طارمى
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چهل تکه

زنى در بانگوك به علت اینکه همســرش شب ها دیر به خانه 
مى آمد به وى مشکوك شد و تالش کرد تا بچه خود را خفه کند.
زن به صورت آنالین فیلــم  دار زدن بچه را در حالى که به نظر
 مى رســد کودك آخرین نفس هاى خود را مى کشــد روى 

اینترنت فرستاد. 
بر اساس گزارشى که به پلیس داده شد، مأموران سریعاً خود را به 
آپارتمان این زن رساندند و بچه را که هنوز زنده بود، نجات دادند.
پس از دســتگیرى زن، وى اعتراف کرد: «وقتى به همســرم 
مشکوك شدم ابتدا تصمیم گرفتم خودکشى کنم اما بعد بدون 
فکر تصمیم دیوانه وارى گرفتم و فیلمى را به صورت آنالین روى 
اینترنت فرستادم که شوهرم مرا در حال خفه کردن فرزندمان 
ببیند و متوجه شود اگر مرتکب خیانت شود، با این کار از او انتقام 

مى گیرم.»

رئیس پلیس راه غرب استان تهران از دستگیرى مأمور قالبى دادسراى 
نظامى تهران در اتوبان تهران-قم، خبر داد.

سرهنگ حامد محمودى، با بیان اینکه یک مأمور قالبى با حضور در 
پارکینگ اتوبان تهران- قم قصد ترخیص یک دســتگاه پژو 206 با 
45 میلیون ریال خالفى را داشت، افزود: هوشــیارى فرمانده پاسگاه 

تهران- قم سبب ناکام ماندن این مأمور قالبى شد.
وى با بیان اینکه این مأمور قالبى، کارت شناسایى جعلى فردى به نام 
«م. ز»، مأمور دادسراى نظامى تهران را همراه داشت، افزود: هویت این 
مأمور قالبى شناسایى شده و پس از دستگیرى و تشکیل پرونده تحویل 

مراجع قضائى شد.
رئیس پلیس راه غرب استان تهران گفت: سرهنگ دوم کاظمى، پلیس 
راه آزادراه تهران-قم، به برخى حرکات این مأمور قالبى مشکوك شده 

و از این طریق دست این فرد جاعل رو شد.

قاتل «آتنا اصالنى» دختربچه هفت ساله اهل پارس آباد مغان 
که توسط مردى 40 ساله به قتل رســید، روز شنبه هفته آینده 
چهارم شــهریور در دادگاه کیفرى یک استان اردبیل محاکمه 

مى شود.
28 خرداد امسال بود که خبر گم شدن دختربچه هفت ساله اى 
به نام آتنا در میان مردم شهرســتان پارس آباد اردبیل پیچید. و 
عصر دوشنبه 19 تیر امسال، جنازه او در پارکینگ مرد رنگرز پیدا 
شد. تیم هاى تحقیق در داخل پارکینگ با یک بشکه پالستیکى 
روبه رو شدند ،وقتى در بشکه باز شد، داخل آن پر از خاك بود. اما 
زمانى که مأموران خاك را کنار زدند به یک کیسه پالستیکى 
رسیدند. داخل کیسه یک گونى بود که وقتى آن را باز کردند به 
یک ساك پارچه اى رسیدند. پس از باز شدن زیپ ساك بود که 

جسد بى جان دختربچه گمشده در داخل آن پیدا شد.

شیطان پارس، آباد شنبه محاکمه مى شود دستگیرى مأمور قالبى دار زدن فرزند براى تنبیه شوهر 030201

صبح شانزدهم بهمن ماه سال گذشته گزارش یک قتل 
در خیابان مرزداران، خیابــان ابراهیمى  از طریق پلیس 

110 به کالنترى 139 مرزداران اعالم شد.
پس از دقایقى  مأموران کالنترى در محل حاضر شدند 
و بررسى هاى ابتدایى نشان داد  خانمى 30 ساله به نام 
«آمنه» در خانه خود با ضربات متعدد جســم تیز به قتل 

رسیده است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع قتل عمـــد و به 
دستور بازپرس شعبه سوم دادســراى ناحیه 27 تهران، 
پرونده جهت رسیدگى در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
پدر آمنه که با حضور در محل جنایت با جســد دخترش 
مواجه شــده بود و موضوع را به پلیس اطالع داده بود، 
پس از حضور کارآگاهان در صحنه جنایت به آنها گفت:  
«طبق روال هر روز براى بردن دخترم به محل کارش، 
به دنبال او رفتم اما او از خانه اش بیرون نیامد، چندین بار 
زنگ خانه را زدم اما او در را باز نکرد، چندین بار با گوشى 

تلفن همراهش تماس گرفتم اما باز هم پاسخگو نبود، به 
دامادم زنگ زدم اما او نیز تلفن همراهش را پاسخگو نبود، 
سریعًا به نشانى مدرسه نوه ام "هلیا" رفتم و کلید خانه را 
تحویل گرفتم، هلیا گفت که پدرش او را طبق روال هر 
روز به مدرسه رسانده، به سرعت خودم را به خانه دخترم 
رسانده و وارد خانه شدم، پس از ورود به خانه، دخترم را 
داخل اتاق خواب در حالى که یک قبضه چاقوى آشپزخانه 
هنوز داخل سینه اش قرار داشت، پیدا کردم؛ دخترم مرده 
بود و نفس نمى کشید؛ از همسایگان کمک خواستم و...»

هلیا  نیز پس از حضور در خانه و اطالع از مرگ مادرش، 
در خصوص آخرین بارى که با مادرش خداحافظى کرد 
به کارآگاهان گفت: «ساعت 7 صبح از خواب بیدار شدم، 
پدرم برایم صبحانه درســت کــرد و آن را داخل کیفم 
گذاشت و به من گفت برو پایین تا من هم بیایم و سوئیچ 
خودروى پژو پارس ســفید خودش را به من داد تا سوار 
ماشین شوم و گفت من پنج دقیقه دیگر مى آیم، یادم افتاد 
که توپ تنیس خودم را بر نداشــتم، برگشتم باال؛ مادرم 

در پذیرایى نشسته بود و داشت گوشى تلفن همراهش 
را چک مى کرد، با مادرم به دنبال توپ تنیس گشتیم اما 
آن را پیدا نکردیم، من پایین رفتم و پدرم پنج دقیقه بعد 
آمد، در مسیر مدرسه پدرم مرتباً مى گفت مواظب خودت 
باش و چندین بار این جمله را تکرار کرد! کارى که پیش از 
این هیچگاه از پدرم ندیده بودم؛ پدر و مادرم روز جمعه با 
هم دعوا کرده بودند و من صداى مشاجره آنها را از داخل 

اتاق مى شنیدم.»
کارآگاهان در ادامه و با تحقیقات از همسایگان و اهالى 
مجتمع مســکونى اطالع پیدا کردند که نزاع و درگیرى 
مقتول با همســرش به نام «ابوالفضل» 33 ساله داراى 
سابقه قبلى بوده و حتى در چندین مورد نیز به علت شدت 
درگیرى هایشان از سوى همسایگان مورد اعتراض قرار 
گرفته اند؛ بنا بر اظهارات صریح همسایگان، ابوالفضل 
چندین بار در اظهاراتش عنوان کرده بود که سرانجام یک 

روز همسرش را به قتل مى رساند.
با توجه به شواهد و دالیل به دست آمده مبنى بر ارتکاب 
جنایت توسط همســر مقتول، کارآگاهان به قصد انجام 
تحقیقات به محل کار ابوالفضل در شهرســتان شهریار 
رفتند؛ ابوالفضل مالک یک کارگاه بتن ریزى در شهریار 
است اما بنا بر اظهارات کارگران کارگاه، او از روز جنایت 

به کارگاه خود نرفته است.
در ادامه، تحقیقات از خانواده ابوالفضل در دســتور کار 
کارآگاهان قرار گرفت اما آنها نیز در اظهاراتى مشــابه 

مدعى شدند که از ابوالفضل هیچگونه اطالعى ندارند.
مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران بزرگ با انتشار 
این خبـر اعالم کرد:  «در ادامه رسیدگى به پرونده و به 

منظور دستگیرى همســر مقتول به عنوان تنها مظنون 
و متهم پرونده، دســتور انتشــار بدون پوشش تصویر 
ابوالفضل از ســوى بازپرس محترم پرونده صادر شده 

است.»

هفتم مهرماه سال 92، زن جوانى مأموران پلیس را از ناپدید شدن 
ناگهانى دختر ده ساله اش به نام «بهاره» باخبر کرد. او گفت: «روز 
قبل دخترم همراه شوهرم براى خرید از خانه بیرون رفت. ساعتى 
بعد شوهرم به خانه برگشت و گفت مرد ناشناسى با تهدید چاقو بهاره 
را دزدید و برد. دقایقى بعد از طرح شکایت، شوهر 38 ساله شاکى که 
مردى افغان بود، وارد اداره پلیس شد و به قتل بهاره اعتراف کرد.»

او گفت: «همه حرف هایى که به همسرم گفتم،  دروغ بود. دختر بچه 
را به دار آویخته ام!» با اقرار متهم، مأموران همراه وى به محل حادثه 
رفتند و جسد حلق آویز دختر خردسال را به پزشکى قانونى منتقل 
کردند. متهم در بازجویى هاى بعد هم به قتل اعتراف کرد. با کامل 
شدن تحقیقات، مرد جنایتکار مقابل قضات شعبه دوم دادگاه کیفرى 

یک استان تهران به ریاست قاضى زالى پاى میز محاکمه ایستاد.
ابتدا معاون قوه قضائیه به عنوان ولى دم درخواست قصاص کرد. 
مادر بهاره هم در شرح ماجرا گفت: «از شوهر اولم که او هم افغانى 

بود، سه فرزند داشتم که طالق گرفتم و با "لطیف" که او هم افغان 
است، ازدواج کردم. او با بچه هایم بداخالقى مى کرد و آنها را کتک 
مى زد. هیچ وقت خشونت هاى او را فراموش نمى کنم. حاال با کار 
سر زمین هاى کشاورزى مردم مخارج زندگى ام را تأمین مى کنم و 

همینجا به شوهرم مى گویم درخواست طالق دارم.»
سپس متهم در جایگاه گفت: «قتل را قبول دارم، اما عمدى نبوده 
است. روز حادثه بخاطر اینکه پول مواد نداشــتم، همه بدنم درد 
مى کرد. همسرم گفت به تو پول مى دهم تا از برادرم مواد بخرى. 
پول را گرفتم و مواد را خریدم، اما مواد ناخالصى داشت. به همین 
دلیل آن روز بعد از کشــیدن مواد انگار زمین دور سرم مى چرخید. 
در همان حال بودم که برادر همســرم خواست بهاره را به دیدنش 
ببرم. وقتى بهاره را بردم، نمى دانم طنــاب را چطور به دور گردن 
طفل انداختم و او را کشــتم.» در پایان دفاع متهم، هیئت قضائى 

وارد شور شد.

حکم دادگاه «حمید صفت» چیست؟ این سئوالى است که 
خیلى از طرفداران این خواننده رپ به دنبال آن هستند. 

امجدى، وکیل پرونده در مورداین سئوال که حکم دادگاه 
حمید صفت چه مى تواند باشــد گفت: اکنون تحقیقات 
مقدماتى در دست انجام است و قرار است که اظهارات 
شاهدان کسب شود. همچنین کالبد شکافى انجام شد و 
گزارش پزشکى قانونى نیز در حال تکمیل است. اکنون 
براى صحبت کردن در مورد حکم دادگاه حمید بســیار 

زود است.
وى در مورد سرنوشت احتمالى و حکم حمیدرضا صفت 
خاطرنشــان کرد: در دعاوى حقوقى نمى توان در مورد 
حکم اظهار نظر کرد اما راه درازى پیش رو است و حداقل 

تا چهار سال آینده درگیر این پرونده خواهیم بود. 
وکیل حمیدرضا صفت بیان کرد: ما پس از تکمیل مدارك 
به دنبال این هستیم که با حکم بازپرس پرونده حمید را از 

بازداشت موقت خارج کنیم.
روز شــنبه ناپدرى حمیدرضا صفت در پى درگیرى در 
روز 42 ماه جارى با وى آسیب دید و در بیمارستان جان 

باخت، او نیز خود را به کالنترى معرفى کرد. 

محمد شهریارى، سرپرست دادسراى جنایى تهران نیز در 
این ارتباط گفت: حمیدرضا صفت فعًال در بازداشت موقت 
است تا اقدامات الزم انجام شود. وى خاطرنشان کرد: او 

مرتکب قتل عمد شده است.
شــهریارى در خصوص اینکه در فضاى مجازى عنوان 
شــده که نامبرده آزاد شده اســت، گفت: این موضوع 

صحت ندارد.

چاقوى آشپزخانه
 هنوز داخل سینه «آمنه» 
با مادرم به  قرار داشت

دنبال توپ تنیس 
گشتیم اما آن را پیدا 

نکردیم، من پایین 
رفتم و پدرم پنج 

دقیقه بعد آمد، در 
مسیر مدرسه پدرم 

مرتبًا مى گفت مواظب 
خودت باش و چندین 
بار این جمله را تکرار 
کرد! کارى که پیش از 
این هیچگاه از پدرم 

ندیده بودم

چهارم اردیبهشــت ماه ســال 95، مأموران پلیس از 
قتل پســر نوجوانى مقابل دبیرســتان پسرانه اى در 
فاز اول اندیشــه باخبر و راهى محل شدند. یکى از 
همکالسى هاى مقتول گفت: «"ناصر" و "مهرداد" 
همکالس بودند که به دلیل کینه درگیرى چند روز 
قبل، ساعتى پیش با هم درگیر شدند. مهرداد با چاقو 

چند ضربه به ناصر زد و فرار کرد.» 
با انتقال جسد به پزشکى قانونى، مهرداد چند روز بعد 
از حادثه بازداشت شد. او با اقرار به جرمش گفت: «چند 
روز قبل با دوست مقتول درگیر شده بودم. مى خواستم 
از آنها عذرخواهى کنم اما دوستانم گفتند اگر با او قرار 
بگذارى او یا چاقو همراه دارد یا ساطور به همین دلیل 
روز حادثه از ترس چاقو برداشتم و سر قرار رفتم. آن روز 
از ناظم مدرسه هم کمک خواستم تا مشکل ما را حل 
کند اما اقدامى نکرد. بعد از تعطیلى مدرســه سر قرار 
رفتم. وقتى آنها را دیدم، مقتول با چاقو به من حمله 

کرد. چاره اى نداشتم جز اینکه از خودم دفاع کنم.»
 با اقرارهاى متهم، پرونده تکمیل و به شــعبه هفتم 
دادگاه کیفرى یک استان تهران فرستاده شد متهم 
مقابل هیئت قضائى به ریاســت قاضى مقدم زهرا و 
مستشــاران دادگاه قرار گرفت. ابتداى جلسه بعد از 
قرائت کیفرخواســت اولیاى دم درخواست قصاص 
کردند. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و در شرح 
روز حادثه گفت: «مقتول و دوســتانش در مدرسه به 
بچه هاى شــرور معروف بودند. روزى دنبال برادرم 
رفته بودم تا او را از کالس بیاورم که دوست مقتول را 

دیدم. نزدیک شد و پرسید به کالس هندسه مى روى؟ 
گفتم نه. او بدون هیچ دلیلى به من حمله کرد که به 
کمک چند نفر از اهالى محل و دوستان مشکل حل 
شد و رفتیم. روز بعد وقتى مرا در مدرسه دیدند، شروع 
به تهدید کردند و قرار شد روز بعد با هم قرار بگذاریم تا 
اگر مشکلى هست صحبت کنیم، حل شود. از ترس به 
کسى حرفى نزده بودم تا اینکه تصمیم گرفتم در این 
رابطه با دوســتم صحبت کنم. دوستم گفت آنها یا با 
چاقو یا با ساطور سراغت مى آیند. این حرف را شنیدم و 
چاقویى را که در انبارى خانه بود، برداشتم تا اگر حمله 
کردند از آنها کتک نخورم.» متهم در ادامه گفت: «آن 
روز از زنگ اول دلم شور مى زد و از ترس نمى  دانستم، 
چکار کنم. به دوســتم گفتم بروید با ناظم مدرســه 
صحبت کنید. آنها رفتند دفتر مدرسه و با ناظم مدرسه 
صحبت کردند اما آنها بى تفاوت از کنار این مشکل 
گذشــتند و کارى نکردند. اگر آنها مداخله مى کردند 
شاید این اتفاق نمى افتاد. ساعت آخر بود که تعطیل 
شدیم. دوستم گفت نگران نباش با هم مى  رویم و تو 
بابت درگیرى از آنها معذرت خواهى کن. قبول کردم و 
وقتى از مدرسه بیرون رفتیم مقتول با دوستانش جلو 
آمدند و بار دیگر تهدید کردند. با خودم گفتم اگر بزنم 
آخرش پرداخت دیه است و اگر کوتاه بیایم که آنها مرا 
مى زنند، بهتر است از خودم دفاع کنم. وقتى مقتول با 
چاقو حمله کرد، من هم چاقو کشیدم. در آن لحظه دو 
نفر از دوستان مقتول از پشت  سر مرا گرفتند و نفهمیدم 
چطور همان لحظه چاقو به سینه مقتول خورد و او روى 
زمین افتاد.»  متهم در آخرین دفاع از پدرو مادر مقتول 
تقاضاى بخشش کرد وگفت: «بخاطر جوانى ام به من 

رحم کنید.» 
قضات در پایان جلســه دادگاه وارد شــور شدند تا 

حکمشان را درباره متهم صادر کنند.
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اعتراف شوهر 
افغانى به دار زدن 
بهاره 10 ساله 

حمید صفت
 آزاد نشده است 

پدر  و پســرى در یک درگیرى 
خونین جوان 22 ساله اى را به 
قتل رساندند. در این جنایت که 
بیستم آبان سال 92 دریکى از 
روستاهاى حوالى پاکدشت رخ 
داد پسرجوانى به نام« احمد»، 
جان باخت و ضاربان که پدرى 

به نام «یاسر» و پسرش «شــهروز» بودند از محل جنایت گریختند. کارآگاهان جنایى 
یکســال بعد متهم ردیف دوم را دریک قرار صورى در اندیمشــک دســتگیرکردند و 
پدرفرارى اش وقتى متوجه دستگیرى پسرش شــد چند ساعت بعد خود را به کالنترى 

معرفى کرد.
پدر به اتهام قتل و پسر به دلیل مباشرت در جنایت در شعبه چهارم دادگاه کیفرى استان 
تهران محاکمه شدند.در ابتداى جلسه اولیاى دم خواستار قصاص متهمان شدند آنگاه 
متهم ردیف اول پاى میز محاکمه ایستاد و در دفاع از خود گفت: «روز حادثه من و پسرم 
با خودروى پژو پرشیا درحال عبور از روستا بودیم که هنگام عبور با یک دسته عزادارى 
روبه رو شدیم که اختالفات گذشته باعث نزاع شد و تعدادى از جوانان با ما درگیر شدند و 

من هم از خودرو قمه اى برداشتم تا از خودم دفاع کنم که این اتفاق افتاد.»
درادامه، شهروز هم که در زمان وقوع قتل 17 ساله بود، گفت: «من در درگیرى حضور 

داشتم اما براى کشتن مقتول انگیزه اى نداشتم و مرگ وى یک اتفاق بود.»
پس ازآخرین دفاعیات متهمان، قضات وارد شور شدند که متهم ردیف اول به قصاص-

اعدام- و متهم ردیف دوم به سه سال اقامت اجبارى در کانون اصالح و تربیت و پرداخت 
نصف دیه کامل یک مرد مسلمان محکوم شد.

پدر و پسر قاتل محکوم شدند
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اپلیکیشن یادآور 
ساده و پر امکانات  

رامین مشکاه
تمام طراحى هــاى کامپیوترهاى رومیــزى یا لپ تاپ ها 
به سوى سبکى و نازکى بیشتر اســت. یکى از قطعاتى که 
در طراحى هاى جدید مى تواند کمک زیادى به الغر شدن 
سیستم کند، حافظه ها و ذخیره سازها هستند. حافظه هاى 
SSD اطالعات بیشــترى را در فضاى کمترى نگهدارى 

مى کنند و قابلیت حمل بسیار باالیى دارند. اجازه بدهید در 
ادامه نگاهى به یکى از بهترین حافظه هاى داخلى قابل حمل 

SSD بازار ایران داشته باشیم.

معرفى و مشخصات
حافظه هاى SSD سرى Velox V55 شرکت سیلیکون پاور 
در بازار و در میان کاربران به خوبى شناخته شده و پرطرفدار 
هستند. اگرچه چند سالى است از عرضه این حافظه هاى 2/5 
اینچى و خط تولیدشان مى گذرد، هنوز جزو پرفروش ترین و 
بهترین درایوهاى SSD هستند. در سرى V55 حافظه هایى 
بــا ظرفیــت 32، 60، 120، 240، 480 و 960 گیگابایت 
عرضه شده است. این حافظه هاى داخلى براى نصب روى 
کامپیوترهاى رومیزى یا لپ تاپ ها بســیار مناسب هستند 
و با ضخامــت 7 میلیمترى و وزن 74 گرمــى خود یکى از 

نازك ترین حافظه هاى SSD نیز محسوب مى شوند. رابط  
اتصال این حافظه ساتا 3 با سرعت خواندن 550 مگابایت 
و سرعت نوشتن 440 مگابایت در مدلG 240 است. آنها 
به راحتى نصب مى شــوند و در کمتر از چند ثانیه مى توانند 

جایگزین هارددیسک هاى 3.5 اینچى قدیمى شوند.
در این حافظه از فناورى هاى فلش TLC و SLC به صورت 
توأم استفاده شده است تا یک معمارى جدید به کار رود. در 
این روش، اطالعات ابتدا در پارتیشن هاى SLC نوشته و 
بعد به پارتیشن هاى TLC منتقل مى شوند تا سرعت نوشتن 
افزایش پیدا کند. به عالوه، حافظه هاى V55 از قابلیت کش 
بافر DRAM اســتفاده مى کنند تا باز هم کارایى و سرعت 

خواندن و نوشتن افزایش پیدا کند. 
 NCQ و RAID، TRIM این حافظه از فناورى هایى مانند
پشــتیبانى مى کند و در برابر ضربه، لرزش و شوك مقاوم 
هستند و با بهره گیرى از فناورى ECC مى توانند اعتبار و 
صحت انتقال اطالعات را تأیید و تضمین کنند. همچنین، 
این درایو SSD عملکردى بدون صدا و بدون تأخیر در ارسال 
و دریافت اطالعات دارد و مى تواند خطاهاى اتفاق افتاده را 
جستجو کند. کاربرانى که از این نوع حافظه استفاده کرده اند، 
گزارش مى دهند که نه داغ کرده و نه صدا حتى در حد بسیار 

کمى دارد و یک کارآیى بسیار عالى را به نمایش مى گذارد. 
روى این حافظه انواع نرم افزارهاى گرافیکى، محاسباتى و 
مهندسى را مى توان با سرعت نصب و اجراى بیشترى تجربه 

کرد و شاهد بوت سریع تر ویندوز و سیستم بود.
 TRIM سیلیکون پاور از فرمان Velox V55 حافظه داخلى
و فنــاورى   Garbage Collection پشــتیبانى مى کند 
و مصرف انرژى بســیار پایینى از خود در حد 5 ولت نشان 
مى دهد. میانگین زمان خرابى ایــن حافظه یک میلیون و 
500 هزار ساعت گزارش شــده و به فناورى کپى خودکار 

مجهز است.

حرف آخر
کاربرانى که نیاز به  ســرعت بوت و لود بیشتر روى ویندوز 
و نرم افزارهاى سنگین محاســباتى دارند، مى توانند روى 
این حافظه هاى ســیلیکون پاور حســاب ویژه باز کنند. در 
ارزیابى هایى که انجام شده است، سرعت نوشتن حافظه هاى 
V55 بسیار باال و حدود 400 مگابایت است که یک سرعت 

بسیار خوب در میان ذخیره سازهاى SSD محسوب مى شود. 
سرعت خواندن روى این دستگاه ها نیز حدود 520 مگابایت 

است.

نگاهى به حافظه اس اس دى
 GB  240  Silicon Power Velox V55

 «کوالکام» اخیراً فناورى جدید دوربین «اسپکترا» 
را معرفى کرده است. این فناورى، به گوشى هاى 
هوشمند این قابلیت را مى دهد که تصاویر سه بعدى 
بگیرند و امکان حرکــت در زمان واقعى و تبدیل 

اطالعات به قالب دیجیتال را فراهم مى سازد.
ماژول کوالکام اسپکترا، احراز هویت بیومتریک 
را بهبود بخشیده و امکان سنجش عمق با وضوح 
باال را فراهم کرده است. این قابلیت ها مى تواند در 
طیف وسیعى از تصاویر، ویدئوها و اپلیکیشن هاى 

واقعیت مجازى مورد استفاده قرار گیرد.
این فناورى بنیــادى و اساســى مى تواند باعث 
ارائه گجت هاى بســیار بهتر و سودمندترى شود 

و خدمات جالبى را در اختیار کاربران خود بگذارد.
این ماژول دوربین از پردازنده هاى سیگنال تصویر 
اسپکترا (آى.پى.اس) اســتفاده مى کند و نشان 
مى دهد که به زودى گوشى هاى هوشمند و سایر 
دستگاه هاى مجهز به محیط ســه بعدى، از این 
قابلیت جدیــد تجهیز و از مزایــاى آن برخوردار 

خواهند شد.
این فناورى جدید به صورتى اســت که مى تواند 
افرادى کــه در اطراف اتومبیل بدون سرنشــین 
حرکت مى کنند را شناســایى کنــد و همچنین 
حســگرهایى دارد که مى تواند حرکت انگشتان 

شخص در هنگام نواختن گیتار را تشخیص دهد.
 ،ISP به نظر متخصصین، در قابلیت نسل جدید
شاهد پیشرفت در بینایى کامپیوتر، کیفیت تصویر 
و کارآیى برق براى پلتفرم هاى واقعیت مجازى و 
اسنپ دراگون موبایل هستیم. مواردى که به این 
ماژول دوربین اضافه شده اســت، شامل ماژول 
شناسایى عنبیه، ماژول تشخیص عمق انفعالى و 

ماژول فعال تشخیص عمق است.
حسگرهایى که در این قابلیت تعبیه شده است، ده 
هزار نقطه از عمق را مى گیرد که بین هر کدام از 
این نقاط، 0/1میلیمتر فاصله وجود دارد. کوالکام 
بر این باور است که قابلیت تشخیص عمق، یکى 
از بایسته هایى است که باید در دوربین هاى نسل 

جدید وجود داشته باشد.

اســتفاده بیش از اندازه از دستگاه هاى هوشمند 
جدا از ایجاد مشکل براى دست ها و گردن آسیب 
زیادى به عصــب هاى چشــم وارد مى کند که 
عالوه بر ضعیفى باعث کم خوابى مى شود. عالوه 
بر این آسیب هاى وارده بر چشم در شب هنگام 
به خصوص در محیط هاى تاریک بســیار بیشتر 
اســت که دلیل عمده آن نور آبى صفحه نمایش

 است. 
جدا از اســتفاده از عینک هاى ضد اشــعه یکى 
از بهتریــن راه هــاى جلوگیــرى بــروز چنین 
مشــکلى نرم افزارهاى فیلتر نور آبى مى باشند. 
Bluelight Filter Pro عنــوان اپلیکیشــنى 

حرفه اى و پــر امکانات در زمینــه فیلتر نور آبى 
صفحه نمایش هاى اندرویدى اســت که توسط 

PANAGOLA توســعه و در گوگل پلى منتشر 

شده است. با استفاده از این برنامه و دسترسى به 
خــاص  هــاى  بــزار  ا از  اى  مجموعــه 
خواهیــد توانســت بــه راحتــى نور آبــى را 
فیلتــر و فرآینــد خــواب را کنتــرل کنیــد.

 یکــى از برتریــن قابلیــت هــاى گنجانــده 
شــده در بلوالیــت فیلتــر پشــتیبانى از انواع 
رنگ هــاى مختلــف بــراى فیلتر نور اســت 
که باعــث مى شــود هر کاربــر بنابر ســلیقه 
خود یکــى را بــه دلخواهــش انتخــاب کند.

 اگــر رنــگ مــورد عالقه شــما در لیســت 
وجــود نــدارد آن را ایجــاد کنیــد و بــا الیه 
اى مخصــوص آســیب هــا را بــه حداقــل 

برسانید.

پس از عرضه موفق گوشــى هاى نوکیا 3، 5 و 6 حال 
کمپانى فنالندى بــه فکر تولید گوشــى پایین رده 
جدیدى افتاده است. خبر ســاخت این گوشى از چند 
هفته پیش در رسانه هاى خبرى انتشار پیدا کرد. حال 
پس از گذشت چند هفته اطالعات جدیدترى از گوشى 

هوشمند نوکیا 2 منتشر شده است.
بر اساس تازه ترین خبرها ابعاد این گوشى 134 * 47 
میلى متر خواهد بود. هنوز اطالعاتى در مورد زخامت 
این گوشى 

در دسترس نیست. همچنین به احتمال زیاد شاهد به 
 HD کارگیرى صفحه نمایش 4,5 اینچى با رزولوشن
در این گوشى خواهیم بود. از دیگر مشخصات نوکیا 2 
مى توان به پردازنده اسنپدراگون 212، یک گیگابایت 
رم، حافظه داخلــى 8 گیگابایت، دوربین ســلفى 5 
مگاپیکســل و دوربین اصلى 8 مگاپیکســل اشاره 

کرد.
با توجه به قیمت نوکیا 3 و اینکه نوکیا 2 از مشخصات 
پایین ترى نســبت به این گوشى بهره مى برد، قیمت 
نوکیا 2 نیــز از نوکیا 3 کمتر خواهــد بود. با در 
نظر گرفتن این مشــخصات و قیمت پایین 
تر نسبت به نوکیا 3، مى توان گفت گوشى 
پایین رده جدید نوکیــا ارزش خرید باالیى 

دارد.
در مــورد زمــان رونمایــى از ایــن گوشــى 
هنــوز اطالعات دقیقى منتشــر نشــده اســت 
ولى برخــى کارشناســان معتقدند کــه کمپانى 
نوکیا در روز 16 آگوســت و همزمــان با رونمایى 
از نوکیــا 8، نوکیــا 2 را نیــز معرفــى خواهــد 

کرد.

فکرش را بکنید که بتوانید همچون وبســایت ها
بــر روى متــن خــود لینــک قــرار دهیــد. 
یعنى کاربر به جاى اینکه به پایین پیام شما رفته
 و روى پیــش نمایــش لینــک ضربــه بزنــد
 کافى اســت بــر روى همــان متــن موردنظر 
شــما ضربه زده یا کلیک کند تــا لینک تعیین 
شــده در داخل مرورگر باز شــود. اگر هم داراى 

یک کانال تلگرامى باشــید که اســتفاده 
از ایــن ترفند مــى تواند تا حــد زیادى به 
جذابیت و ســادگى محتواى شــما اضافه

 کند. مى توانیــد لینک مربوطــه را بر روى 
هر متنى که دوســت دارید قــرار دهید و دیگر 
از کپى کردن لینک طوالنى و در مواقعى همراه 
بــا کارآکترهایى عجیــب و غریــب بپرهیزید. 
در ادامه با ما همراه باشــید تا شــما را به صورت 
کامل با نحوه لینک دار کردن متون در پیام رسان 

تلگرام آشنا کنیم.
 ترفند مربوطه با اســتفاده از یــک ربات داخلى 
رســمى انجــام مــى شــود. بنابرایــن اول از 
هر چیــز در قســمت تایــپ پیام، عبــارت @

bold را بنویســید تــا ربــات بولــد فراخوانى 

 شود.

 ســپس متــن موردنظــر خــود را در داخــل
 عالمت [] تایپ کنید. به عنوان مثال متن خود را 

به شکل [ Text ] وارد کنید.
 هم اکنون مى توانید لینک مربوطه را در عالمت 
پرانتز وارد کنید. به عنــوان مثال لینک خود را به 

شکل ( Link ) تایپ کنید.
 حــال در گزینه هایــى که به صــورت پاپ آپ 
و از طریق ربــات نمایــش داده مى شــوند بر 
روى گزینــه Custom markdown کلیــک

 نمایید.
 مشــاهده مى کنید که پیام شــما ارسال شده و 
لینک دلخواه بر روى متن تایپ شده قرار گرفته 
است. یعنى مى توانید بر روى متن مربوطه کلیک 
کنید تا به صورت مستقیم وارد لینک تعیین شده 

شوید.

کوالکام و معرفى 
دوربین سنجش عمق 

براى دستگاه هاى 
اندروید

مشخصات و زمان معرفى احتمالى نوکیا 2 

فیلتر نور آبى در 
Bluelight Filter Pro اندروید با

و
نو
از

پاییناین گوشى ین

ترفند لینک دار کردن متون در
 پیام رسان تلگرام

 «گربــه هــاى ناقــال» (KleptoCats )بازى 
محبوب و جالب در ســبک بازى هــاى تفننى و 
 HyperBeard کودکانه از استودیوى بازى سازى
براى دســتگاه هاى اندروید اســت که به صورت 
رایگان در گوگل پلــى عرضه شــده و به عنوان 
یکى از پرطرفدارترین بازى هاى ســبک خودش 
شــناخته مى شــود! گربه هاى ناقــال، نازنازى 
هم هســتند اما یک عادت بد هم دارنــد: آنها بى 
اجازه همه چیز را برمــى دارند! اتاق شــما خالى 

کار شــده! چه فاجعه اى! شاید  ایــن 
گربه هاى 
قــال  نا
 ! شــد با

وقت آن است که آنها را از اتاق بیرون کنید تا بروند و 
براى شما چیزهاى جدید بیاورند! شاید هم جواهرات 
بیاورند! فکر مى کنید چیز بعــدى که برایتان مى 
 KleptoCats آورند چه باشــد؟ بله... در بــازى
شــما با گربه ها بازى مى کنید؛ طیف گســترده 
اى از آیتم ها اعم از شــانه، پنبه و... در دســترس 
شما هســتند که مى توانید گربه ها را تمیز کنید و 
کارهاى مختلفى را انجام داده و ساعت ها سرگرم 
باشید! ماجراجویى هاى شــما تماما در مکان ها و
 محیط هاى مختلف صورت مى پذیــرد و اگر به 
دنبال یک بازى ســرگرم کننده و کودکانه هستید 
 KleptoCats به هیچ وجه بازى زیبــا و متفاوت

را از دست ندهید.

بازى کودکانه «گربه هاى ناقال» اندروید 

ی ى ج یچ

ایتها چونوب ده بتوان که د بکن ا ش فک

یک
از
جذ
 کند
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بــا کا
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کا

بــراى تغییر روشــنایى صفحه نمایش مــى توانید از 
طریــق دکمه هاى ســخت افزارى موجــود بر روى 
مانیتور یا کیبورد لپ تاپ اســتفاده کنید. همچنین در 
ویندوز گزینه هایى بــراى کم و زیاد کــردن نور نیز 

وجود دارد. در ویندوز 10 و از بخش ســینى سیســتم 
مى توانید با کلیک بــر روى آیکون پاور، روشــنایى 
نمایشــگر خود را 25 درصد به 25 درصد تغییر دهید. 
امــا شــاید ایــن تغییــر 25 بــه 25 درصــد 
ناخوشــایند کاربــران  برخــى  بــراى 

 باشــد. به عنــوان مثال اگــر بخواهید روشــنایى 
صفحــه نمایــش خــود را روى 85 درصــد 
طریــق از  امــکان  ایــن  دهیــد،  قــرار 

 نــوار تســکبار و ســینى سیســتم وجــود 
نــدارد و شــما مــى بایســت حتمــًا از 
طریــق تنظیمــات وینــدوز 10 اقــدام

 کنید. 
براى تنظیم دلخواه روشــنایى 

صفحــه 

اســتفاده بــدون   10 وینــدوز  در  نمایــش 
 از نرم افزار کافى است مسیر زیر را دنبال کنید و

 Change Brightness بخــش  از   
روشــنایى صفحــه نمایــش را بــه دلخــواه تغییر 

دهید:
Settings > System > Display

 آموزش تنظیم دلخواه روشــنایى صفحه نمایش در 
Brightness Tray ویندوز از طریق نرم افزار

را   Brightness Tray برنامــه  بتــدا  ا
خــارج  فشــرده  حالــت  از  و  کــرده  نلــود  دا

کنید:
ســپس برنامه Brightness Tray را اجرا کنید 
(برنامه Brightness Tray پرتابل اســت و نیاز 

به نصب ندارد).
 پس از اجراى برنامه آیکون آن در ســینى سیســتم 
 Brightness نمایان خواهد شــد. بر روى آیکون
Tray کلیک.کنیــد تــا بتوانید روشــنایى را تنظیم 

کنید.

 اهرم برنامــه را تغییــر دهید تا نــور صفحه نمایش 
 Turn off تغییر یابــد. همچنین با کلیک بــر روى
monitor صفحه نمایش خاموش خواهد شد که با 
کلیک کردن یا فشردن یک کلید بر روى صفحه کلید 

دوباره روشن مى شود.
 اما امکانات این برنامه به همینجا ختم نمى شــود. بر 
روى آیکون Brightness Tray راســت کلیک 
کنید تا گزینــه هاى دیگرى براى شــما نمایش داده 

شود.
در باالى گزینه ها، مقدار روشنایى فعلى صفحه نمایش 

را دوباره مى توانید ببینید.
گزینه Power off display براى خاموش کردن 

صفحه نمایش کاربرد دارد.
گزینه Enter sleep mode براى به حالت خواب 

رفتن رایانه کاربرد دارد.
گزینــه AutoStart نیــز بــراى اســتارت 
خــودکار برنامه در هنگام شــروع وینــدوز کاربرد 

دارد.

تنظیم دلخواه روشنایى صفحه نمایش در ویندوز 10

 Just Reminder Premium
Unlocked عنوان یک یادآور ساده و در عین 
حال پر امکانات مى باشــد که توسط کمپانى

 برنامه سازى AppHouze Co براى سیستم 
عامل اندروید منتشر شده است. به وسیله این 
نرم افزار هوشمند مى توانید تنها در چند مرحله 
ساده یادآورهاى خود را ایجاد کنید و مطمئن 
باشــید که وظایف خود را در هر روز به موقع 
انجام مى دهید. بر خالف دیگر نســخه هاى 
مشابه هیچگونه نیازى به تایپ یادآورهاى خود 
ندارید و تنها کافى است با استفاده از موتور گفتار 
به نوشــتار وظایف خود را به صورتى حرفه اى 
ایجاد کنید. جدا از تمامى توضیحات داده شده، 
یک سیستم چشمک زن قدرتمند در آن قرار 
دارد که باعث مى شود حتى در صورت نشنیدن 
صداى برنامه و یا در صورت قطع بودن احتمالى 
صداى آالرم تنها با مشــاهده صفحه نمایش 
از زمان انجام فعالیت هــاى روزانه تان مطلع 

شوید. 
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دومین دوره مسابقات کشورى موتور ریس بانوان  در 

کرج برگزار شد.

داستان گویى لیندا 
کیانى، بازیگر سینما 

و تلویزیون در اجراى 
ارکستر سمفونیک 
تهران به رهبرى 
شهرداد روحانى.  

دستگیرى فروشندگان 
مواد مخدردر تهران 

قلعه احمدآباد مصدق سال هاست 
که خانه ابدى دکتر محمد مصدق 
است؛ نخست وزیرى که 10 سال 
آخر عمرش را در قلعه اى زندگى 

کرد که بعد از کودتاى سال 1332 
و بعد از گذراندن سه سال حبس 
در زندان به آنجا تبعید شده بود. 
دِر قلعه احمدآباد چند سالى است 
که به روى بازدیدکنندگانش بسته 

است؛ قلعه اى در قلب روستاى 
احمدآباِد مصدق. در مجاورت 

روستاهاى حسین آباد، حسن بکول 
و قارپوزآباد در بخش مرکزى 
شهرستان نظرآباد و هفت و نیم 

کیلومترى جنوب غربى شهر آبیک.  

مرضیه ابراهیمى، قربانى اسیدپاشى در اصفهان در پشت صحنه تئاتر «نامه هاى 
عاشقانه در خاورمیانه» که به نویسندگى کیومرث مرادى، پوریا آذربایجانى، محمد 

مساوات، کارگردانى کیومرث مرادى و بازى هانا کامکار، آزاده صمدى و 
پانته آ پناهى ها تا یک شنبه 5 شهریور در تئاتر مستقل تهران به روى صحنه است. 

قدمت شنبه بازار انزلى به بیش از 70 سال پیش مى رسد. این بازار
 در مرکز شهر انزلى در خیابان میرزاکوچک خان برپا مى شود و از روستاهاى اطراف انزلى و 

شهرهاى دور و نزدیک گیالن، محصوالت خود اعم از میوه و سبزى و صیفى تا حصیر و زنبیل و 
دست بافته هاى زیباى پشمین را به

 این بازار مى  آوردند. 

 گرما در بوشهر

آب تنى در خلیج فارس

اولین مرحله دوچرخه سوارى 
سوپرلیگ جاده ایران


