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جهانگیر کوثــرى تهیه کننــده فیلم « فــرارى» ابراز 
امیدوارى کرد این فیلم به زودى اکران شود.

فیلم «فرارى» به کارگردانى علیرضا داودنژاد در ســى 
و پنجمین جشــنواره فجر به نمایش در آمد و با استقبال 
مخاطبان مواجه شد، اما بعد از گذشت شش ماه خبرى 
از اکران عمومــى این فیلم نیســت. غالمرضا فرجى، 
سخنگوى شــوراى صنفى نمایش نیز تأکید کرده هیچ 

درخواستى براى اکران «فرارى» ثبت نشده است.
اما جهانگیر کوثرى، تهیــه کننده فیلم «فرارى» درباره 
اینکه آیــا اقدامى براى اکران ســاخته داودنژاد صورت 
گرفته است یا نه، گفت: من از این موضوع اطالع چندان 
دقیقى ندارم زیرا پخش کننده فیلم «فرارى» مؤسســه 
«هدایت فیلم» است و دوستان باید درباره فیلم تصمیم 

بگیرند و اقدام کنند.
او ادامه داد: از شواهد اینگونه برمى آید که فیلم ما در نیمه 
دوم مهرماه یا بعد از عاشوراى حسینى اکران شود. البته 
اگر اتفاق خاصى صورت نگیرد. من هــم تا همین حد 

اطالع دارم. امیدوارم به زودى این فیلم اکران شود.
«فرارى» حضورى موفق در جشــنواره فجر داشــت و 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد براى بازى 

در این فیلم به محســن تنابنده تعلق گرفت. همچنین 
ســیمرغ بلورین جایزه ویــژه هیئ ــت داوران نیز از آن 
داودنژاد شد. کامبوزیا پرتوى نیز سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه را براى نویسندگى دریافت کرد. پرویز آبنار هم 
جایزه بهترین صدابردارى را از جشــنواره سى و پنجم 

دریافت کرد.

محسن تنابنده، ترالن پروانه، سیامک صفرى، محمدرضا 
داودنژاد، سیما تیرانداز و رضا داودنژاد بازیگران این فیلم 

هستند.
فیلم درباره دخترى است که از شهرستان به تهران مى آید 
و تالش مى کند تا با خودروى «ِفرارى» هشت میلیاردى، 

عکس یادگارى بگیرد و درگیر ماجراهایى مى شود.

پس از اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در مورد 
عدم اکران فیلم «رستاخیز» در ایران و امکان نمایش آن 
در خارج از کشور، احمدرضا درویش، کارگردان این فیلم 
سینمایى در مصاحبه اى به انتقاد از وضعیت نامعلوم آن 
پرداخته و معتقد است سرنوشت این فیلم مانند حضرت 
یوسف(ع) است که توسط برادران به ظاهر دلسوز خود 

در چاه گرفتار شده است.
هفته پیش عباس صالحى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در اولین نشســت خبرى خود در رابطه بــا اکران فیلم 
«رستاخیز» در سینماهاى کشور گفته بود: این فیلم فعًال 
در ایران اکران نمى شود اما امکان نمایش خارجى دارد.

حاال احمدرضا درویش به مهر گفته اســت: من ترجیح 
مى دهم در این باره همچنان سکوت کنم و به سکوتم 
ادامه دهم چــون دالیلى هم براى این ســکوت دارم. 
قبًال هم گفته ام کــه تا وقتى که «رســتاخیز» اکران 
نشود دیگر فیلمى نمى سازم به همین دلیل گفتن این 
حرف ها دیگر تکرارى اســت تا ببینیــم چه چیز مقدر 

مى شود.
درویــش در ادامه افزود: درباره اکــران خارجى آن هم 
نمى توانم صحبتى کنم چون من کارگردان اثر هستم  
البته در حال حاضر تالش هایى براى این امر در دست 

انجام اســت اما اطالع چندانى از جزئیات این موضوع 
ندارم چون اکران خارجى «رستاخیز» جزو وظایف من 
نیست و به تهیه کننده و مالکان فیلم ربط دارد، من تنها 

فیلم را ساخته ام.
کارگردان «رستاخیز» همچنین درباره سرنوشت آخرین 
ســاخته اش که در سى و دومین جشــنواره فیلم فجر، 
مورد توجه قرار گرفت، نظر جالبــى دارد و مى گوید: ما 
فیلمساز هستیم و دوســت داریم فیلم بسازیم اما این 
بچه اى که بزرگ کردیم مثل یوسفى است که در چاه 
گرفتار شده است آن هم به دست برادران به ظاهر دلسوز 
خود. با وجــود این، من از هیچکس هیــچ گله و طلبى 
ندارم، زیرا ساختن «رستاخیز» شــانس بزرگ زندگى 
من بوده و همیــن که این فیلم عاشــورایى در کارنامه 
کارى من است برایم کافى اســت و باعث افتخار من

 است.
او همچنین در پایان تأکید کرد که برخالف تهیه کننده 
«رستاخیز» از هیچکس شکایتى ندارد: سرنوشت فیلم 
در دست صاحبش است و من از هیچکس شکایتى ندارم 
و همه را به خدا مى سپارم و ضمن تشکر از دلسوزى همه 
بزرگان در رأس مشکل «رستاخیز» قضاوت میان خود 

و دیگران را به خدا مى سپارم. 

همین چند روز قبل بود که نویــد محمدزاده، بازیگر فیلم 
«بدون تاریخ بدون امضا» از جشــنواره فیلم ونیز جایزه 
گرفت البته وحید جلیلوند، کارگــردان این فیلم نیز یکى 
از شیرهاى بالدار این جشنواره را از آن خود کرد. اما نکته 
قابل مالحظه تر در این جشنواره حضور باران کوثرى بود. 
برخى حتى حضور او را بى تأثیر در رأى داوران ندانســته 
وگفتند شاید به واسطه حضور مادرش رخشان بنى اعتماد 
در هیئت داوران توانسته بر رأى دیگر داوران این جشنواره 
تأثیر بگذارد و جایزه اى را در دستان دوست سینمایى اش 
نوید محمد زاده قرار دهد! این دو در فیلم هاى «عصبانى 
نیستم» و «النتورى» به کارگردانى رضا درمیشیان در کنار 
هم بازى کردند و همین فیلم ها باعث شــد تا محمدزاده 

بیشتر دیده شود و جوایزى را از آن خود کند.

دخترى شبیه باران!
بــاران کوثــرى تنها فرزنــد رخشــان بنــى اعتماد و 
جهانگیرکوثرى اســت.بنى اعتماد، سینماگر سرشناس 
ایرانى است که برخى از فیلم هایش را همسرش جهانگیر 
کوثرى تهیه کرده است.کوثرى سال ها به عنوان مجرى 
نیز با تلویزیون همکارى مى کرد که این همکارى از سال 

88 از طرف سازمان صدا و سیما قطع شد.
باران کوثرى از همان بچگى در کنار پدر و مادرش سینما 
را شناخت و با آن بزرگ شد. او سن و سال کمى داشت که 
در فیلم «روسرى آبى» به کارگردانى مادرش بازى کرد و 
خیلى کم سن و ســال بود که با مادرش به جشنواره هاى 
خارجى مى رفت و عکس بچگى هــاى او در کنار زنده 
یاد عباس کیارســتمى در جشــنواره لوکارنو بسیار دیده 
شده و بعد از درگذشت کیارستمى بازتاب هاى زیادى در 

شبکه هاى اجتماعى داشت.
باران کوثرى بازیگر خوبى 
است و تاکنون 
چند جایــزه را 
از آن خــود کرده 

که مهمترین آنها براى بازى در فیلــم «خون بازى»(به 
کارگردانى رخشان بنى اعتماد) است. اما واقعیت این است 
که حواشى باران کوثرى گاهى بازیگرى او را تحت تأثیر 
قرار مى دهد.گرایش سیاســى او به سمت اصالح طلبان 
است و پروایى ندارد که آن را بیان کند. عصیانگرى باران 
گاهى به پرخاشگرى هم نزدیک مى شود؛ او چند سال قبل 
با علیرام نورایى، بازیگر فیلم «قالده هاى طال» درگیر شد 
و سیلى اى که به صورت این بازیگر زد هنوز هم در یادها 
مانده است. او حتى پروایى ندارد که مقابل دوربین تلویزیون 
و میلیون ها بیننده پدر خود را وارد چالش کند همان کارى 
که در برنامه «شب شیشه اى» (رضا رشیدپور) کرد و زمانى 
که با پدرش مهمان این برنامه بود وقتى جهانگیر کوثرى 
گفت دوســت دارد دخترش با ابراهیم حاتمى کیا 
نیز همکارى داشته باشــد، باران همانجا و 
ســرضرب گفت که این خواسته پدرش 
اســت و خودش چندان تمایلــى به این 

همکارى ندارد!
باران 32 ســاله حاال آنقدر در سینما براى 
خودش اسم و رسمى به هم زده که 
دیگر زیر ســایه پدر و مادرش 
نیســت اما آنهایــى که از 
نزدیــک او را دیده اند و 
حتى چند ساعتى با او 
معاشــرت داشته اند، 
مى داننــد که روحیه 
عصیانگر و تاحدودى 
پرخاشــگرانه او نه 
به پــدرش رفته نه 
به مادرش. او شــبیه 
خودش اســت؛ شبیه 

باران!

خاندان بزرگ 
برومند

خواهــران برومند چند 
نسل اســت که با مردم 
ایــران همراه هســتند. 
احترام، مرضیــه، راضیه 
و طاهره ســال هاست در 
زمینه برنامه ســازى براى 
تلویزیون و ســینما فعالیت 
مى کنند. البته نام طاهره را 
کمتر شــنیده ایم او همسر 
عادل بزدوده، یکى از قدیمى 

ترین عروسک سازانى است که با آثارش مجموعه هایى 
مانند «خونه مادربزرگــه»، «کاله قرمزى»، «قصه هاى 
تا به تا» و... را خاطره انگیز کرده اســت. احترام برومند را 
بچه هاى قبــل از پیروزى انقالب هم مى شناســند که 
برایشان برنامه اجرا مى کرد. او همسر زنده یاد داود رشیدى 
اســت و دختر آنها لیلى یکى از بازیگران خــوب تئاتر و 
تلویزیون است. راضیه و همسرش بهرام شاه محمدلو هم از 
هنرمندان پیشکسوت هستند که شاه محمدلو با شخصیت 
«آقاى حکایتى» بین بچه هاى دهه 60 به شهرت رسید و 
هنوز هم زیر سایه آقاى حکایتى مانده است. راضیه بیشتر 
بازیگرى را تجربه کرده است و باز هم دهه شصتى ها نقش 
آفرینى او را در سریال «گرگ ها» در نقش دختر طبیب(على 
نصیریان) به یاد دارند. مرضیه برومند هم که به اصطالح 
معرف حضور همه هست.کارگردانى که سال هاست براى 

نسل هاى مختلف برنامه سازى و خاطره سازى مى کند.
خواهران برومند همیشــه از مادر و پدر خود به نیکى یاد 
مى کنند. با نگاهى به کارنامه ایــن خواهران مى توان به 
صراحت از ژن خوب این خانواده یاد کرد و گفت اینها از ژن 
خوب هایى هســتند که با خالقیت و پشتکار توانسته اند 

نامشان را در فرهنگ و هنر ایران به ثبت برسانند.

داودنژادها و سینمایى که دوستش داریم
علیرضا داودنژاد یکى از مستقل ترین فیلمسازان ایرانى 
اســت که فیلمســازى را قبل از پیروزى انقالب شروع 
کرده و بعد از ســال 57 هم بدون وقفه به کارش ادامه 
داده است. شــاخصه داودنژاد این است که از همان اول 
اعضاى خانواده خود را وارد گروه فیلمسازى اش کرد و 
حاال او صاحب یکى از بزرگ ترین خانواده هاى سینمایى 
ایران است. پســرش رضا یکى از آن ژن هاى خوبى بود 
که با نقش آفرینــى هایش در ســینما و تلویزیون این 
وعده را داد که بازیگر برجسته اى مى شود اما سرنوشت 
دیگرى برایش رقم خورد، او به بیمارى کبدى دچار شد 
و سال هاست مشغول درمان اســت اما تالش مى کند 
گاهى در آثار پدرش نقشــى بازى کند کــه اتصالش به 
دنیاى بازیگرى قطع نشــود. محمدرضا داودنژاد، برادر 
علیرضاست که بازیگرى با سبک و سیاق خودش است. 
زهرا داودنژاد، دختر علیرضاســت که کمابیش بازیگرى 
مى کند و در کارهاى پدرش منشى صحنه و دستیارى را 

هم تجربه کرده است.
 احترام الســادات حبیبان، همان پیرزن دوســت داشتنى 
فیلم هاى «مصائب شیرین»، «بچه هاى بد»، «بهشت از 
آن تو»، «هوو»، «مرهم» و «کالس هنرپیشگى» مادر 
علیرضاست که وقتى بازى هاى او را مى بینى یقین پیدا 
مى کنى که سینما در ژن و ذات این خانواده جریان دارد. به 

همه اینها باید دیگر اقوام داودنژاد که نام خانوادگى دیگرى 
دارند اما در سینما فعال هستند را هم اضافه کرد مثل على 

واجد سمیعى؛ شوهر خواهر داودنژاد.
لیال؛ دختر على

زنده یاد على حاتمــى فقط یک فرزنــد دارد، دخترى به 
نام لیال که چند سالى اســت به عنوان یکى از افتخارت 
سینماى ایران مطرح است و در بهترین فیلم هاى ایرانى 
نقش آفرینى مى کند و جوایز زیــادى را از آن خود کرده 
اســت.آنهایى که با زنده یاد على حاتمى کار کرده اند در 
خاطراتشان از کم حرفى و نیکو سخن گفتن او مى گویند 
گویا این خصلت به لیال هم رسیده و ترجیح مى دهد کمتر 
با رسانه ها صحبت کند و بیشتر تمایل دارد نوع بازى اش 
حرف آخر را بگوید.البته لیال حاتمى در مقابل اهالى رسانه 
هاى کمى بى اعصاب ظاهر مى شود! گویا از ژن خوب على 
حاتمى تعامل و صبورى در کنار دیگران به او نرسیده است.

پگاه آهنگرانى؛ آرام تر از مادر
آنهایى که منیژه حکمت، کارگردان و تهیه کننده سینما را 
مى شناسند با روحیه قلدرمآبانه او هم آشنایى دارند و خیلى ها 
به اصطالح مى گویند او براى خودش یک پارچه مرد است ! 
اما دختر حکمت؛ پگاه آهنگرانــى روحیه لطیف ترى دارد 
و همان دخترى با کفش هاى کتانى اســت. دخترى که از 
نوجوانى وارد دنیاى بازیگرى شــده و همچنان راهش را با 
فیلم هاى متفاوت ادامه مى دهد.گرایشات سیاسى مشخصى 
دارد و از اینکه اعالم کند طرفدار اصالح طلبان است پرهیز 
نمى کند او در سال 92 براى حضور در ستاد حسن روحانى و 
یکسرى فعالیت ها چند روزى بازداشت شد. پدرش جمشید 
آهنگرانى از مدیران تولید سینماست که کارگردانى را نیز 

تجربه کرده است.

نسل محمدرضا شریفى نیا
تا دو سه سال قبل اسم محمدرضا شریفى نیا در 

اوج هرم مافیاى سینماى ایران قرار داشت. 
حرف و حدیث هاى زیادى پشت سر او بود 
که در بیشتر کارهاى سینمایى و تلویزیونى 
اوست که بازیگران و عوامل اصلى پشت 
دوربین را مى چیند و شریفى نیا همیشه 

خود را از این اتهام مبرا مى کرد. اما 
اگر او واقعًا چنیــن کارى هم کرده 

باشــد درباره دختران خود؛ مهراوه و 
ملیکا وارد این بازى نشده است. حتى 
درباره مادر دخترانش؛ آزیتا حاجیان. 
هر چند آزیتــا حاجیان براى خودش 
وزنه اى است در دنیاى بازیگرى و 
به رانت نیازى ندارد و ژن بازیگرى را 
در مهراوه هم مى توان دید. اما ملیکا 
از این ژن بهره کمترى برده است. 
مهراوه هم اگر در انتخاب هایش به 

خصوص بعد از سریال «کیمیا» دقت 
بیشترى نمى کرد، به حاشــیه مى رفت و حتى 
دیگر نمى توانست از کارهاى خوبش هم دفاع کند.

ژن تقریباً خوب !
مهدى هاشمى و گالب آدینه از شاخص ترین بازیگران 
ایرانى هستند. این زن و شوهر سبک خاصى در بازیگرى 
دارند، وزنه هایى براى هنرهاى نمایشى اند که بدون آنها 
حتمًا یکجایى از دنیاى بازیگرى ایــران مى لنگید! نورا 
هاشمى، تنها دختر این دو بازیگر است که تا اینجاى کار 
نشان داده که چندان از خالقیت، هوش و ذکاوت پدر و مادر 
در هنر بازیگرى بهره نبرده و آهسته و بدون هیچ اوجى به 
راهش ادامه مى دهد. شاید در کنار پدر و مادر بازیگر او به 
این هنر عالقه مند شد و نتوانست رشته و حرفه دیگرى 
براى خودش انتخاب کند. ناصر هاشمى هم برادر مهدى 
سال هاست بازیگرى را به عنوان حرفه انتخاب کرده اما 
اوجى نداشته و بیراه نیست اگر بگوییم معموًال زیر سایه نام 

برادر خود بوده و هست.

ژن هاى خوب اما جامانده از اصل خود
سعید امیرسلیمانى، پدر کمند و سپند امیرسلیمانى است. 
دختر و پسر او هم سال هاســت در حرفه بازیگرى فعال 
هســتند، در نقش هاى مختلف و کارهاى مختلف دیده 
شده اند اما شانس درخشیدن نداشته اند. باز هم پاى یک 
ژن در میان است، شاید گاهى باید بین عالقه و ژن تفاوتى 
قائل شد. قرار نیست بازیگرى از والدین به فرزندان به ارث

 برسد!

ژن هاى خوب روى خط بازیگرى

از «باران» تا «لیال»

 کارن همایونفر و ابراهیم حاتمى کیا براى 
چهارمین بار در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا 
به این ترتیب ساخت موسیقى جدیدترین 
فیلم ســینمایى حاتمى کیا یعنى«به وقت 

شام» به این آهنگساز برسد.
همایون فر و حاتمى کیا پیــش از این در 
سریال «حلقه سبز» و فیلم هاى سینمایى 
«گــزارش یک جشــن» و «بادیگارد» با 
یکدیگر همکارى داشته اند و این آهنگساز 
این بار قرار اســت خالقیت خــود را در 
فیلمى با موضوع حمالت تروریســتى به 
نمایش بگذارد. در واقع، «به وقت شام» به 
تهیه کنندگى محمد خزاعى، درباره داعش 
و تهدیدات تکفیرى هاســت که تنها دو 
بازیگر مرد ایرانى یعنى هادى حجازى فر 
و بابک حمیدیان در آن حضــور دارند و 
باقى جمعى از بازیگران مطرح سورى و 
لبنانى هستند. این فیلم یکى از محصوالت 
سازمان هنرى رسانه اى اوج در سال 96 
است که در سى و ششمین جشنواره فیلم 

فجر رونمایى مى شود.
فیلمبــردارى «به وقت شــام» همزمان 
با آغاز ماه مبــارك رمضــان در یکى از 
فرودگاه هاى نظامى آغاز شــده بود.  این 
کارگردان باســابقه پیش از این درباره 
آهنگســاز هجدهمین فیلم سینمایى اش 
گفته بود: «تجربه موسیقى "بادیگارد" با 
17 فیلم قبلى ام متفاوت شد، چون کارن 
همایونفر در "بادیگارد" چنان جوشــید 
که خود تجلــى مضمون اصلــى فیلم، 
"محافظ بادیگارد" شد. در چنین موقعیتى، 
کارگردان "بادیــگارد" جز فخر به حضور 

چنین هنرمندى چه باید بگوید...»
 حاال باید دید این بار تجربه این دو چهره 
مطرح سینما و موسیقى در کنار یکدیگر، 

چه اتفاقى را رقم خواهد زد.

چهارمین همکارى 
کارن همایونفر و 
ابراهیم حاتمى کیا

واکنش احمدرضا درویش به حرف هاى وزیر ارشاد

احتمال اکران «فرارى» در نیمه دوم مهر

«فرمول یک» با ساختار جدید بر مى گردد
«رستاخیز» مثل یوسف(ع) در چاه گرفتار است مجرى «فرمول یک» به حواشــى مطرح شده درباره 

مسئله فرار مغزها واکنش نشان داد.
ســیدعلى ضیاء، مجرى تلویزیون در گفتگویى درباره 
ســرى دوم «فرمول یک» عصرگاهى که قرار اســت 
از هفته آینده روى آنتــن برود، توضیــح داد: ما بعد از 
این اســتراحت کوتاه، تغییراتى در فرم برنامه خواهیم

 داشت.
 از جمله اینکه دکورمان عوض مى شود و تیتراژ ابتدایى 

برنامه نیز تغییر خواهد کرد.
وى افــزود: همچنین میــان برنامه هــا و آیتم هاى 
تازه اى نیز با آدم هاى جدید و خــوش فکرى که قبًال 
با آنها همکارى داشــته ایم و دوباره به تیممان اضافه 

شده اند خواهیم داشت.
این مجرى درباره پرداختن به مســئله فــرار مغزها در 
برنامه که جریان ســاز شــده بود، اظهار داشت: برنامه 

ما، یک بخش طنز به نام «ضیاءپدیا» دارد. این بخش 
طنز مثل هنــر کاریکاتور مــى ماند کــه در آن بینى 
بزرگ ترى مى کشند تا خنده دار باشد و ما حرف هایى 
در آن مى زنیم که گرچه دقیق و درست نیست، چون ما 
که اخبار تلویزیون نیســتیم که آمار دقیق بدهیم اما در 

خودش طنز دارد.
ضیاء با بیان اینکه شاید باید در این برنامه آمار دقیق ترى 
ارائه مى شد، گفت:  آمارى که ما ارائه کردیم طنز بود، 
چون این بخش به طور کلى طنز اســت. از روز اول هم 
گفتیم ما یک ویکى پدیا داریــم که به درد نمى خورد و 
مى خواهیم «ضیاءپدیا» راه بیا ندازیم! اسم و فرمت این 
بخش نشان مى دهد که طنز است و موضوعات را جدى 
بررسى نمى کند بلکه با نگاه طنازانه نکاتش را مى گوید 
و به همان اندازه که در مطالب طنز اغراق است، در این 

بخش هم اغراق وجود دارد.
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«پالگر»یک نوع 
بیمارى اســت که در اثر کمبود 
نیاســین (ویتامین B3)به وجود مى آید. 
اولین عالمت بیمارى پالگر، قرمزى پوست 

است.
ویتامین B3 که به نیاسین نیز معروف است، نقش 
اساسى در سالمت پوست، گوارش و روان دارد و از 
عملکرد بیش از 200 آنزیم در بدن حمایت مى کند.

ویتامین B3 یک ویتامین حالل در آب است به این 
معنى که بدن نمى تواند آن را ذخیره کند. از سوى 

دیگر بدن قادر به تولید ویتامین B3 نیست .
گوشت و جایگزین هاى گوشتى مانند سویا غنى 
ترین منابع ویتامین B3 هستند اما افراد مبتال به 
کمبود این ویتامین معموالً به مصرف مکمل این 

ویتامین نیاز دارند.
میزان توصیه شــده مصرف 

ویتامینB3 بسته به سن، جنسیت، اهداف سالمتى 
یا سابقه کمبود ویتامین B متفاوت است. 

طیف گسترده اى از خوراکى ها حاوى نیاسین هستند 
که از جمله آنها مى توان به قارچ، سیب زمینى پخته 
شده، غالت سبوس دار، بلغور جوى دو سر، پنیر خامه 
اى، شیر سویا، همبرگر سویا، تخم کدو تنبل و لوبیا 

چیتى اشاره کرد.
B3 عالئم کمبود ویتامین*

-زخم هاى متقارن در هر دو طرف بدن. 
-درد، تورم و تحریک دهان و یا غشاهاى مخاطى 

مانند مجارى ادرار.
-کمبود شدید این ویتامین همچنین ممکن است 

زبان را به رنگ قرمز درآورد یا متورم کند. 
-درد و سوزش گلو، سینه یا معده از دیگر عالئم این 

بیمارى هستند.
- درد گوارشى، مانند تورم، استفراغ، حالت تهوع، 

اسهال، و یبوست. 
 -پوست تحریک شده 

یا قرمز
-سردرد
-خستگى

-مسائل مربوط به خلق و 
خو مانند اضطراب یا 

افسردگى
-تغییر در تفکر یا 

توانایى تمرکز
-سرگیجه

خون  -گــردش 
ضعیف
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راهکارهاى طبیعى براى 
افزایش اشتها 

تغذیه سالم بدون داشتن اشتهاى کافى نمى تواند مؤثر باشد چراکه ممکن است به اندازه کافى از غذاهاى سالم و مواد مغذى مورد نیاز بدن مصرف نداشته باشید؛ اگر وزن تان مناسب است 
سعى کنید ضمن ورزش اشتهاى خودتان را نیز افزایش دهید.دالیل پایین بودن اشتها مختلف است. نبود اشتها مى تواند به سادگى عوارض جانبى یک دارو باشد و یا مشکلى در وضعیت 

سالمت. در نتیجه اگر متوجه تغییر در اشتها و کاهش ناگهانى وزن خود بودید حتماً با پزشک مشورت کنید. این مى تواند نشانه اى از یک مشکل سالمت پنهان باشد.  گام هایى وجود دارد که 
مى توانید با استفاده از آنها به افزایش اشتهاى خود کمک کنید:

خوردن غذا به همراه دیگران، به افزایش اشتها و باال رفتن مقدار غذایى که مى خورید کمک مى کند. 
همچنین در تحقیقى مشخص شد افراد وقتى با کسى که مقدار زیادى غذا مى خورد غذا مى خورند خود به خود مصرف غذاى خودشان نیز افزایش مى یابد. اگر کسى در 

پى کاهش وزن باشد این تأثیر منفى در نظر گرفته مى شود اما در صورتى که بخواهید وزن اضافه کنید این تأثیر مى تواند کمکتان کند.

دور و بر غذا بودن، درك و پخت آن مى تواند به صورت طبیعى اشتها را تقویت کند. هرچه بیشتر درباره غذاها بدانید مى توانند دلپذیرتر شوند.
یادگیرى درباره غذاها و به دست آوردن تجربه آشپزى مى تواند برخى از سدهایى را که مانع غذا خوردنتان مى شوند را کنار بزنند.

افزایش اطالعات درباره غذا به ویژه مى تواند براى آنهایى که عالقه به آشپزى ندارند و یا تجربه کافى را براى این کار ندارند بسیار مفید باشد.

خوردن طعم هاى مختلف غذاها مى تواند به افزایش اشتها کمک کند. از خوردن غذاهاى بى مزه پرهیز کنید، چون هیچ کارى نمى توانند براى اشتهایتان بکنند.
اضافه کردن طعم جدید به غذا میلتان را به خوردن آن افزایش مى دهد در نتیجه اشتهاى بیشترى خواهید داشت. حتى بوى سبزیجات و چاشنى ها نیز مى تواند به تحریک 

اشتها کمک کند. با اضافه کردن و همچنین تغییر بافت غذا نیز، آن را براى خود جذاب تر کنید.

اگر اشتهایتان کم است و اجازه نمى دهد در یک وعده، غذاى زیادى میل کنید مطمئن شوید هر بار که غذا به دهان مى برید مقدار زیادى کالرى با خود به همراه داشته باشد.
هنگام پخت و پز از کره، لبنیات، گوشت و روغن هاى سالم استفاده کنید. هنگام پخت و پز از شــیر کامل استفاده کنید. کره بادام زمینى را به جاى اینکه خالى بخورید، 

با نان سبوس دار یا موز و سیب میل کنید. اگر به صورت فیزیکى نمى توانید مقدار زیادى غذا میل کنید به جایش نوشیدنى هاى سرشار از کالرى در طول روز بنوشید.

به جاى اینکه سه وعده بزرگ بخورید، در طول روز وعده هاى کوچک تر میل کنید. با این رویکرد مى توانید دریافت کالرى در طول روز را راحت تر کنترل کنید چون سه 
وعده مى تواند فشار باالیى به معده وارد کند و از غذا زده شود. وعده ها و میان وعده هاى کوچک با میزان کالرى باال یکى از بهترین روش هاست.

ورزش یکى از بهترین ابزارها براى کاهش و تثبیت وزن کم شده است، پس چطور مى تواند در افزایش وزن و اشتها نیز تأثیر داشته باشد؟
شاید یک فرد الغر هیچ وقت به ورزش به عنوان ابزارى کمک کننده نگاه نکند. اما به کمک ورزش مى توانید بین کالرى مصرفى و کالرى که دریافت مى کنید تعادل 
ایجاد کنید و همچنین حجم عضالنى خود را افزایش دهید.با این حال حتى اگر به کالس ورزشى هم نروید تنها افزایش فعالیتتان در طول روز مى تواند به افزایش اشتها 

کمک کند.

با دیگران غذا بخورید

تجربه و دانش خود را از پخت و پز افزایش دهید

غذاها را با تغییر دادنشان براى خود جذاب تر کنید

غذاهاى پرکالرى را وارد برنامه خود کنید

در طول روز، میان وعده هاى بیشترى میل کنید

بیشتر ورزش کنید

ال، و یبوست. 
وست تحریک شده

رمز
سردرد
خستگى

مسائل مربوط به خلق و 
مانند اضطراب یا خو

فسردگى
-تغییر در تفکر یا

توانایى تمرکز
-سرگیجه

خون  -گــردش 
ضعیف

بدن به چه مقدار ویتامین B3 نیاز دارد؟

در این مطلب ضمن اشاره به عالیم «کبد چرب»، رژیم غذایى ویژه بر اساس مبانى طب سنتى براى درمان 
کبد چرب ارائه شده است.

کبد چرب مرحله به مرحله رشد مى کند و تظاهرات و عالیم زیر را دارد:
*شکم از ناحیه مرکز درد مى گیرد.
*زبان سفیدرنگ مى شود.

*تعریق و عرق کردن زیاد مى شود.
*دور چشم سیاه مى شود و گاه چشم خارش و سوزش 

دارد.
براى پیشــگیرى و درمان کبد چرب این اقدامات 

الزم است:
از مصــرف روغــن صنعتــى و نباتى به شــدت 
پرهیــز کنیــد و به جــاى آن از روغن هــاى 
طبیعــى ماننــد زیتــون، کنجــد، روغــن ارده 
کنجــد، دنبــه یــا پیــه قلــوه گاه گاو مصــرف

 کنید.
از مصرف آب سرد و نوشیدنى سرد و گازدار بپرهیزید 
مخصوصًا بعد از ورزش و تعریق شدید و نیز ناشتا قبل از 

غذا تا یک ساعت نباید آب بخورید.غذا و حین غذا و بعد از 
بــراى کاهــش عطــش و عدم تمایل بــه آب ســرد، عــرق کاســنى یا عــرق شــاتره یا 
عرق خارشــتر یا عــرق بید و نیــز لیمــو، آبلیمو، میــوه و ســبزیجات تــرش و گس ماننــد خیار، 
کاهو، هویج، ســیب تــرش، هندوانــه، طالبــى، کیــوى، انار ترش، زرشــک و ســماق بیشــتر میل

 کنید.
از غذاهاى سرخ کردنى، سیر داغ، پیازداغ، تنقالت شور و غذاهاى نمک سود مانند ماهى شور، چیپس، پفک، 

یخمک، ترشیجات و سس بپرهیزید.
گوشت ها را به صورت آب پز و کباب شده میل کنید.

گوشت گوساله، مرغ، گوشت فریزرى، سوسیس، کالباس و کنسرو نخورید.
گوشت هاى لطیف و گرم ماننده بره، بوقلمون، شتر، کبوتر، خروس و بز مصرف کنید.

ناشتا یک عدد سیب میل کنید.
شب 14 عدد بادام بخورید؛ بادام را آهسته و پیوسته مانند آدامس چند دقیقه بجوید.

اگر ناهار نخورید، سریع تر درمان مى شوید.

محققان عنوان مى کنند کودکان مبتال به بیمارى التهابى روده با افزایش ریسک ابتال به سرطان 
روبه رو هستند.

به گفته محققان این ریســک تا بزرگسالى ادامه داشــته و حتى ابتال به سرطان هاى 
دستگاه گوارش نیز افزایش مى یابد.

محققان عنوان مى کنند میزان و مدت التهاب مزمن ممکن است مکانیسم اصلى 
تأثیرگذار بر افزایش ریسک سرطان باشد.

 خطر ابتال به ســرطان در ســال اول پس از تشــخیص بیمــارى التهابى روده 
افزایــش یافته و در مدت پنج ســال پــس از پیگیرى، به ویژه براى ســرطان 
هاى دســتگاه گوارش مانند کولــون، روده کوچــک و کبد، همچنــان باقى 

مى ماند.
به گفته محققان، بیمارى مزمن کبدى، کولیت طوالنى مدت و ســابقه خانوادگى 
سرطان، از عوامل پرخطر ابتال به هر نوع سرطان در افراد مبتال به بیمارى التهابى 

روده در دوران کودکى است.

نوشیدن دمنوش ها در فصل هاى پاییز و زمستان بسیار مفید اســت و نقش مؤثرى در پیشگیرى از ابتال به 
بیمارى هاى مختلف دارند.

آویشــن از نظر طب ســنتى 
طبعى گرم و خشــک دارد. 
آویشــن را به صورت تازه یا 
خشک و پودر شــده در انواع 
غذا هــا مصــرف مى کنند. 
دمنوش آویشــن یــا چاى 
آویشــن نوشــیدنى سالمى 
اســت که از َدم کرده آویشن 
تهیه مى شــود. این دمنوش 
حاوى تمامى خواص آویشن 

بوده و بسیار مفید است. 

 خواص دمنوش آویشن
مصرف دمنوش آویشن به هضم غذا، رفع درد شکم و نفخ کمک بسزایى مى کند، همچنین مى توانید ویروس 
ســرماخوردگى را با مصرف دمنوش آویشن ضربه فنى کنید. آویشن ضد ســرفه، خلط آور بوده و در درمان 
برونشیت و آسم مؤثر است. استفاده از دمنوش آویشن، سیاه ســرفه و التهاب دستگاه تنفس فوقانى را رفع 
مى کند. این دمنوش آرام بخش، خواب آور، تقویت کننده حافظه، ضد میگرن، ســردرد و سرگیجه 

است. 
مصرف دمنوش یا چاى آویشن سبب رفع تپش قلب مى شود. اگر دچار درد مفاصل، نقرس، 
ورم مفاصل و سیاتیک هستید دمنوش یا چاى آویشن را بنوشید. حمام آویشن براى مبتالیان 
به دردهاى عضالنى، مفصلى و روماتیسمى مفید است. بخور آویشن براى سفید شدن پوست 

صورت استفاده مى شود همچنین مصرف آویشن براى جلوگیرى از ریزش مو مفید است.

*موارد منع مصرف آویشن
مصرف زیاد آویشن یا عصاره آن در دوران باردارى مى تواند احتمال سقط جنین را افزایش دهد؛ 
بنابراین توصیه شده که خانم هاى حامله از مصرف این گیاه خوددارى کنند. بر اساس تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شده است که آویشن مى تواند روند انعقاد خون را به تأخیر بیاندازد، بنابراین 
افرادى که عمل جراحى در پیش دارند، از دو هفته قبل از عمل جراحى نباید آویشن استفاده کنند.

مصرف آویشن به مبتالیان به اختالالت غده تیروئید توصیه نمى شود.
همچنین برخى اشخاص ممکن است به آویشن و فرآورده هاى آن حساسیت داشته باشند، در این 

صورت نباید از این گیاه به صورت خوراکى یا موضعى استفاده کنند.

عالئم کبد چرب چیست 

افزایش خطر ابتال به سرطان در کودکان 
مبتال به التهاب روده

کبد چرب مرحله به مرحله رشد مى کند و تظاهرات و عالیم زیر را دارد
*شکم از ناحیه مرکز درد مى گیرد
*زبان سفیدرنگ مىشود.
*تعریق و عرق کردن
*دور چشم سیاه مى

دارد.
براى پیشــگیرى

الزم است:
از مصــرف روغ
پرهیــز کنیــد
طبیعــى ماننــد
کنجــد، دنبــه ی

 کنید.
از مصرف آب سرد و
مخصوصًا بعد از ورزش

غذا تا یک ساعت نباید آبغذا و حین غذا و بعد از 
بــراى کاهــش عطــش و عدم تمایل بــه آب ســرد، عــر

کنند.
د به تحریک 

ه داشته باشد.
خالى بخورید، 

ز بنوشید.

محققان عنوانمى کنن
روبه رو هستند.

به گفته محقق
دستگاه گوا
محققانع
تأثیرگذار
 خطر ابتال
افزایــش
هاى دس
مى ماند.

به گفته مح
سرطان، از
روده در د

دمنوشى که ویروس سرماخوردگى را 
تار و مار مى کند
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یک روزنامه عربســتانى از احتمــال محرومیت 
پرســپولیس بخاطر درگیرى دســتیار برانکو و 
یکــى از بازیکنان با یک مســئول الهاللى خبر 

داده است.
روزنامه «العاجل» عربســتان با تیترى توهین 
آمیز نوشــت: «گردن تیم فوتبال پرســپولیس 
زیر شمشــیر مجــازات کنفدارســیون فوتبال 
آســیا».  این روزنامه در گزارش این تیتر توضیح 
داده اســت: یکى از دســتیاران برانکو  و یکى از 
بازیکنان تیم ایرانى در بیــن دو نیمه به یکى از 
مســئوالن الهالل حمله ور شــدند. ناظر بازى 
این صحنــه را دیــده و آن را یادداشــت کرده 
اســت و بــدون شــک کنفدراســیون فوتبال 
آســیا تیم ایرانــى را مجــازات و جریمه خواهد

 کرد.

هفدهمین دوره رقابت هاى جام جهانى فوتبال 
نوجوانان از 14 مهــر تا 6 آبــان در هند برگزار 
مى شود. تیم ملى فوتبال ایران با هدایت عباس 
چمنیان در این دوره از رقابت ها حاضر اســت. 
تیم ملى نوجوانان ایران براى چهارمین بار جواز 
حضور در این رقابت ها را کسب کرده است. پیش 
از این در ســال هاى 2001، 2009 و 2013 این 
اتفاق رخ داده بود. ایران با هدایت حمید درخشان 
و على دوستى مهر کوالیفاى شــده بود و دو بار 
هم از مرحله گروهى صعود کرده بود. بازى ها با 
حضور 24 تیم به انجام مى رسد. آسیا (5 نماینده)، 
آفریقــا (4 نماینــده)، کونــکاکاف (4نماینده)، 
آمریکاى جنوبى (4 نماینده)، اقیانوسیه (2نماینده) 

و اروپا (5 نماینده).
شــاگردان چمنیــان در گــروه ســوم بــا تیم 
هــاى آلمــان، کاســتاریکا و گینــه همگروه 
هســتند. آنها براى صعود نه کار سختى دارند و 
نه کار راحتى. یک گروه متوســط که مى تواند 

چالش زا باشد. 
گروه بندى مسابقات:

گروه اول: هند- آمریکا-کلمبیا-غنا
گروه دوم: پاراگوئه-مالى- نیوزلند-ترکیه

گروه سوم: ایران- گینه- آلمان- کاستاریکا
گروه چهارم: کره شمالى-نیجر-برزیل-اسپانیا

گروه پنجــم: هنــدوراس- ژاپن-نیوکالدونیا-
فرانسه

گروه ششم: عراق- مکزیک-شیلى-انگلیس
از هر گروه دو تیم به صورت مستقیم راهى مرحله 
بعدى مى شود و چهار تا از بهترین تیم هاى سوم 
نیز راهى مرحله یک هشــتم نهایى خواهند شد. 
فرمت صعود هم به ترتیب بر اساس تعداد امتیاز، 

تفاضل گل، گل زده و... است. 

 خیز بچه یوزها
 به سوى هند

تالش سعودى ها 
براى محروم کردن 

پرسپولیس

امین منوچهرى براى اولین بار در فصل جارى هفته 
گذشــته به عنوان بازیکن ثابــت در ترکیب اصلى 
تیمش به میدان رفت و تیم نفت توانست با پاس گل 
او سپاهان را شکســت دهد. نفت تهران در سومین 
بازى اش با کادرفنى و بازیکنان جدیدش توانست 
سپاهان را با یک گل مغلوب کند و امین منوچهرى 
با پاس گلى که داد یکــى از بهترین هاى تیمش در 

کسب این 3 امتیاز بود. 
این مهاجم درباره بازى هفته گذشــته تیمش برابر 
ســپاهان گفت:  بازى خوبى بود، بــه هر حال تیم 
سپاهان ثابت شده است و هرچقدر هم مشکل داشته 
باشد باز تیم خوبى است و همیشه بازیکنان خوب را 
جذب مى کند. قبل تر هم مقابل پرسپولیس بازى 
خوبى انجام داده بودند. به نظرم وقتى ما مى توانیم 
آنها را شکســت بدهیم قطعًا از آنهــا بهتر و یکدل 
تر بودیم و بیشــتر از آنها تــالش کردیم و زحمت 
کشــیدیم. این کمترین کارى بود که مى توانستیم 
در پاســخ به زحمات و تالش هاى آقاى کریمى در 
طول سه هفته، انجام بدهیم و بیشتر مى توانستیم 
پاسخ دوست داشتنمان را در زمین به اثبات برسانیم.  
 منوچهرى که سابقه بازى در سپاهان را دارد، در بازى 
با سپاهان از سوى هواداران اصفهانى مورد تشویق 
قرار گرفت. خودش در این بــاره گفت: از هواداران 

سپاهان تشکر مى کنم که قبل از بازى من 
را مورد لطف خودشان قرار دادند 

و نشان دادند که فوتبال 
را مى فهمنــد. با 

سلیقگى  کج 
بــى  مر

قى  تفا ا
اى  بر

من رخ داد که یکسال فوتبالم درگیر کج سلیقگى شد. 
من زمانى که به سپاهان آمدم سه چهارپاس گل دادم 
و گل زدم و واقعاً فکرش را نمى کردم که اینطور شود 
و تمام پیشنهاداتم را رد کردم تا قراردادم را با سپاهان 
تمدید کنم که حاال بماند سرمربى وقت آمد و شرایط 
سختى برایم پیش آمد. سپاهانى ها نشان دادند که 
تماشاگران فهیمى هستند. درباره ضدفوتبالم باید 
بگویم که اگر آنها خودشــان نیاز به امتیاز داشتند و 
چنین رفتارى را انجام مــى دادند، ما باید از گلى که 
زده بودیم دفاع مى کردیم و یک اتفاق طبیعى است 
و همه جاى دنیا همین است و هرکس دیگرى بود 

براى حفظ آن 3 امتیاز دست به هر کارى مى زد. 

بخاطر سپاهان بخاطر سپاهان 
پیشنهاداتم را رد کردمپیشنهاداتم را رد کردم

بهاره حیاتى 

سروش صحت هنرمند مطرح کشورمان که از هواداران 
باشگاه سپاهان است پیش تر در یک گفتگوى مفصل با 
نصف جهان از عالیق خود به فوتبال و سپاهان گفته بود. 
وى این بار در گفتگویى دیگر با ما نشان داد که حسابى 
از نتایج اخیر زردپوشــان کالفه است و از آنها خواسته تا 
از بازى با اعصاب هواداران این تیم دســت بردارند. این 

گفتگو را با هم مى خوانیم.
آقاى صحت! نتایج ایــن روزهاى 

سپاهان را پیگیرى مى کنید؟
بله و متأســفانه هر چقدر منتظر هفته بعد براى جبران 
هستیم ظاهراً هیچ جبرانى در کار نیست و سپاهانى ها 
نمى خواهند از روند نتایج دور از شأن خود فاصله بگیرند.

یعنى به تیم امسال نمى توان امیدوار 
بود؟

به هر حال ما همه امیدواریم کــه ورق برگردد. ولى این 
سومین فصلى است که ســپاهان دارد نتایج عجیب و 
غریب خود را تکرار مى کند و واقعًا نمى دانم مشکل این 
تیم چیست که اینگونه بر روى روند ناکامى قرار دارد. شما 
نگاه کنید این تیم در گام اول با جــام حذفى وداع کرد. 
در لیگ نتایج خیلى بدى گرفــت و کامًال پایین جدول 
اســت. واقعًا این نتیجه گیرى ها حسابى روى اعصاب 
ما و هواداران اســت و همه دوستداران این تیم را کالفه 
و عصبانى کرده، من بارها گفته ام که هر ســال انتظار 
قهرمانى نداریم ولى حداقل شخصیت بزرگ تیم را باید 
پاس داشت و اجازه نداد که نتایج دور از شأن اینقدر براى 

این تیم اتفاق بیافتد.
فکر مى کنید امسال چه آینده اى در 

انتظار سپاهانى ها خواهد بود؟
ببینید! با ادامه این روند دیگر کســى از سپاهان حساب 
نخواهد برد و این تیم به یک تیم معمولى و متوسط تبدیل 
مى شود. هر چقدر این تیم به باخت عادت کند  خطرناك 
است و بازیکنان سپاهان ظاهراً در جریان نیستند که به 
عضویت چه تیمى در آمده اند. به هر حال بازى و عضویت 
در ســپاهان با خیلى از تیم هاى  معمولــى دیگر فرق
 مى کند و بازیکنان این تیم باید ده برابر بیشــتر از سایر 

تیم ها در سپاهان تالش کنند.
یعنى معتقدید بازیکنان این تیم از دل 

و جان بازى نمى کنند؟
حاال اینطور نگوییــم ولى تالش و مبــارزه آنها در حد 
نام سپاهان نیســت. ببینید! من خیلى فوتبالى نیستم و 
از مسائل فنى ســر در نمى آورم ولى در برخى بازى ها 
احســاس مى کنم که باید جنگندگى بازیکنان سپاهان 
براى نتیجه گیرى خیلى بیشتر از آن چیزى باشد که ما 

مى بینیم. بازیکنانى که به تازگى به عضویت این تیم در 
آمده اند باید توجه داشته  باشند که به دلیل کیفیت هاى 
خوب قبلشان توسط ســپاهان به همکارى دعوت شده 
اند و حداقل انتظار، نشــان دادن همان کیفیت هاست، 
همچنین باید بدانند که در حال حاضر در پر افتخارترین 
تیم لیگ برتر ایران هســتند و قرار نیست این تیم با هر 
نتیجه اى کنــار بیاید. خالصه این روزها ســپاهانى ها 
حســابى هواداران خود را ناراحت کرده اند و باید هر چه 

سریع تر از این روند فاصله بگیرند.
از کرانچار انتظار این نتایج را نه شما 
و نه سایر هواداران نداشتید. درست 

است؟
بله! البته ما هنوز هم کرانچار را مربى بزرگى مى دانیم و 
واقعاً زیاد نمى دانم که مشکل چیست که این نتایج بد به 
دست آمده است. به هر حال کرانچار مربى خوبى است 
ولى قطعًا او هم در نتایج نامطلوب این روزهاى سپاهان 
مقصر است و باید هر چه سریع تر  اشکاالت خود و تیمش 
را برطرف کند. من خودم دوست ندارم این مربى جنتلمن 
از ســپاهان اخراج شود و امیدواریم شــرایط به سمت و 
سویى برود که در نهایت سپاهان با همین کرانچار اوج 

بگیرد.
بازى سپاهان- پرسپولیس را دیدید؟
بله، این بازى را از تلویزیون دیدیم و حسابى هم با رفقاى 
پرسپولیســى در مورد آن کرى خوانى داشتیم. ُخب من 
وقتى دیدم که این همه هوادار سپاهانى به ورزشگاه نقش 
جهان رفته اند بسیار خوشــحال شدم. چون سپاهان در 
هفته هاى قبل از دیدار با  پرسپولیس نتایج خیلى بدى در 
لیگ برتر گرفته بود و از جام حذفى هم حذف شده بود و 
احساس این بود که سپاهانى ها از این دیدار آنطور که باید 
و شاید استقبال نکنند. ولى خدا را شکر هواداران حسابى 
آبرودارى کردند و بازى خوب ســپاهان در نیمه دوم هم 
فکر مى کنم به علت فشار و حمایت هواداران بود. خدا را 
شکر که آن بازى در دقایق پایانى مساوى شد و هواداران  
ناراحت به خانه نرفتند. من فکر مى کنم ســپاهان حتى 
مى توانست در آن دیدار پیروز باشــد. واقعًا سئوال من 
از بازیکنان و کادر فنى ســپاهان این اســت که چرا در 
ســایر بازى ها مدل نیمه دوم بازى با پرسپولیس بازى 
نمى کنند. تعجب مى کنم که ســپاهان مــى تواند به 
آن خوبى بازى کند ولى در اینجاى جــدول با نتایجى 

فاجعه آمیز قرار دارد.
 به نظرتان رویکرد هواداران سپاهان 

در این مقطع چه باید باشد؟
باید کامًال به آنها حق داد که عصبانى باشــند و به تیم و 
باشگاه انتقاد کنند. باید به انتقادات و اعتراض هاى آنها 
گوش داد و نقدهایى که منطقى اســت توسط باشگاه 

براى ایجاد یک روند رو به رشد براى موفقیت مورد توجه 
قرار گیرد و عملیاتى شود. هواداران تا حاال خوب حمایت 
کرده اند. به نظر من در کنار گالیه هایى که دارند باز هم 
صبورى و حمایت کنند، چرا که مثًال تغییر ســرمربى در 
این مقطع نمى تواند کمکى به سپاهان بکند و شاید حتى 
شرایط بدتر هم بشود. تأکید مى کنم که باشگاه باید به 
انتقادات هواداران و سایر کارشناسان دلسوز گوش دهد 
و با انجام تحوالتى شرایط را براى نتیجه گیرى عوض 
کند. باید هر چه زودتر سپاهان از این روزها فاصله بگیرد 

و بیش از این روى اعصاب نباشد!
آن روزهایــى که ســپاهان در اوج 
قدرت بود، هت تریک قهرمانى مى 
کرد، مرتباً صدرنشین بود و هر فصل 
مدعى شماره یک قهرمانى بود فکر 
مى کردید که یک روز دچار این ایام 

تلخ شود؟
ُخب روزهاى تلخ و شیرین براى هر فرد و مجموعه اى 
وجود دارد و طبیعى است ولى راستش را بخواهید در مورد 
سپاهان فکر نمى کردم که به یک باره اینجورى بشود و 
تیمى که این همه جام و قهرمانى داشــته به این روز در 
بیاید. خود من دوست دارم که تیمى که طرفدار آن هستم 
مرتبًا قهرمان شود، هرچند این احساس منطقى نیست و 
اگر قرار باشد فقط یک تیم قهرمان شود دیگر فوتبال بى 
معنا مى شود، ولى این احساس من است. به هر حال اگر 
قرار است هر سال سپاهان قهرمان نشود، حداقل نتایجى 
بگیرد که همچنان براى لیگ ایران تیمى ترســناك و 
مدعى باشــد نه آنکه اینقدر ببازد که دیگر تیم ها هیچ 
هراسى از مصاف باسپاهان نداشته باشند و کم کم این 
تیم در لیگ ایران یک تیم معمولى و متوسط قلمداد شود 

و یک لقمه راحت براى رقبا باشد.
ممنون جناب صحت! صحبت هاى 

پایانى تان در این گفتگو را بشنویم.
من دوست دارم که سپاهان هر چه سریع تر خود را جمع 
و جور کند و به شرایط ایده آلى برسد. با اتفاقاتى که افتاده 
شاید خیلى منطقى نباشد که از این تیم براى این فصل 
انتظار قهرمانى داشــته باشیم ولى از ســپاهانى ها مى 
خواهیم که هر چه سریع تر بلند شوند و به رده هاى باالى 
جدول صعود کنند و حداقل براى کسب سهمیه حسابى 
مبارزه و تالش کنند. من واقعًا دلم براى آن سال هایى 
که ســپاهان با کاپیتان خود محرم نویدکیا بارها و 9 بار 
جام هــاى قهرمانى متعــددى را باالى ســر برد تنگ 
شده اســت و براى تکرار آن روزها و ســر دادن دوباره 
شعار «ما ســپاهانیم و حاالحاال قهرمان» روز شمارى

 مى کنم. 

نتایج سپاهانى ها نتایج سپاهانى ها 
حسابى روى اعصاب استحسابى روى اعصاب است

سروش صحت در گفتگو با نصف جهان:

پرسپولیس شانسى براى بازگشت به لیگ قهرمانان 
آسیا ندارد و این موضوع بیشتر از آنکه به بدبینى ربط 
پیدا کند، متعلق به واقعگرایى است. قرمزها در مرحله 
گروهى، دو نمایش بى نقص را در جدال با الهالل 
پشت سر گذاشتند و در هر دو مسابقه، مى توانستند 
حریف را از پیش رو بردارند اما در 90 دقیقه اول از 
مسابقه نیمه نهایى، نه پرسپولیس، آن تیم مستحکم 
و کم اشتباه بازى هاى دور گروهى بود و نه الهالل 
به اندازه آن جدال ها آسیب پذیر به نظر مى رسید. در 
دوئلى که به زودى شــکل خواهد گرفت، محمد 
انصارى، سیدجالل حســینى و کمال کامیابى نیا 

به تیم برمى گردنــد اما آیا 
تشکیل این مثلث دفاعى 
براى خلق یک بازگشــت 
فرازمینــى کافــى خواهد 
بود؟  تیم برانکو مى تواند در 
مسابقه برگشت، بهتر دفاع 
کنــد و مضحکــه دفاعى 
دیدار رفت را به فراموشــى 
بســپارد اما آنهــا در کنار 
بسته نگهداشتن دروازه در 
مقابل ضدحمله هاى سریع و 

مرگبار الهالل، باید چهار گل به رقیب بزنند تا مسابقه 
به وقت هاى اضافه کشیده شود. سئوال اینجاست 
پرسپولیس در چند مســابقه از این فصل توانسته 

بیشتر از سه گل وارد دروازه تیم هاى حریف کند؟ 
اگر میزبانى قرمزهاى ایرانى از آبى هاى سعودى 
در ورزشگاه آزادى اتفاق مى افتاد، کورسوى امیدى 
براى پرسپولیس وجود داشت اما جماعتى پیش تر 
با رفتارهایى نابخردانه این شانس را از تیم پروفسور 

گرفته اند.
تصاویر تلویزیون ایران از بازى بزرگ پرسپولیس، 
پر از صحنه هاى آهســته بود تا آنچه روى سکوها 
مى گذرد، در جریان تماشاى تلویزیونى بازى دیده 
نشود اما هیچکدام از قیچى به دست ها در شبکه 3 

نمى توانستند ســرور و هلهله را از سکوهاى آبى و 
بهت و بغض را از سکوهاى قرمز بگیرند. پرسپولیس 
آماده چنین رقابتى نبود. پرچم سفیدش را توى هوا 
تکان داد و از یکجایى به بعد، به تماشــا و تحسین 
سرعت و ظرافت حریف نشســت. قهرمان ایران 
در ابوظبى خرد شد و حرف زدن از معجزه، چیزى 
از بار سنگین این شکســت کم نمى کند. البته که 
فوتبال، خود معجزه اســت و امیدوارى تا آخرین 
ثانیه در فوتبال، دیوانگى نیست اما این رؤیافروشى، 
عاقبتى به جز سرخوردگى دوباره هوادارها نخواهد 
داشت. کار پرسپولیس در آسیا تمام شده و این، یک 
برش تلخ از حقیقت

 است.
براى احتمال بازگشت 
قرمزها، بارســلونا را 
مثال مى زنند اما تنها 
شباهت ســتاره هاى 
ســرخپوش به نوابغ 
ســاکن کاتالونیــا، 
پورشه هاى شان است. 
آنچه «ریمونتادا»ى 
تاریخــى بلوگرانــا 
را رقــم زد، معجزه اى بــود که به نــدرت اتفاق 
مى افتــد و به همین دلیــل، اســمش را معجزه 
گذاشــته اند. حتى خود بارســلونا در مســابقه با 
یــووه، نتوانســت چنیــن بازگشــتى را ممکن 
کند. مثال دیگر، مسابقه فراموش نشدنى پرسپولیس 
با آلیماست، اما نه عربســتان، قزاقستان است و نه 
الهالل ، کوچک ترین شباهتى به آلیما دارد. بازى، 
تمام شده و تیم برانکو، باید به حضور مقتدرانه تر در 
فصل بعدى لیگ قهرمانان آسیا فکر کند. با تیمى که 
ذهنیت آماده تر و قدرت بیشترى دارد. تیمى که به 
سرعت تسلیم نمى شود. این جنگ براى پرسپولیس 
تمام شــده اما براى جنگیدن، نقطــه پایان وجود 

ندارد.

الهالل، آلیما نیست 

امین منوچهرى:امین منوچهرى:

توحید محمدى، مدیر ورزشگاه یادگار امام (ره) قم اظهار 
داشت: این ورزشگاه متعلق به اداره کل ورزش و جوانان 
استان قم اســت اما متأســفانه این هماهنگى ها بدون 
اطالع اداره کل و مدیریت مجموعه یــادگار امام(ره) 
انجام مى شود، اینکه این هماهنگى ها توسط چه کسى و 

با چه هدفى صورت مى گیرد، جاى سئوال است.
وى خاطرنشــان کرد: اردیبهشــت ماه امسال هم که 
بازى پلى آف تیم هاى دســته دومى شــاهین بوشهر و 
برق جدید شــیراز در ورزشــگاه یادگار امام(ره) قم به 
انجام رسید، بدون هماهنگى اداره کل ورزش و جوانان 
بود اما زمانى مطلع شــدیم که در عمل انجام شده قرار

 گرفته بودیم.

محمدى ابــراز کرد: آن زمان مبلــغ 11 میلیون تومان 
بابت برگزارى این بازى توسط سازمان لیگ به حساب 
هیئت فوتبال استان قم واریز شــد اما نمى دانیم وقتى 
ورزشــگاه یادگار امام(ره) متعلق به اداره کل ورزش و 
جوانان اســت و زحمات و هزینه هاى سنگین آن را ما 
به دوش مى کشــیم، این پول چرا باید به حساب هیئت 
فوتبال قم برود و ما همچنان نمى دانیم این پول به جاى 
هزینه در ورزشگاه یادگار امام(ره) کجا و براى چه هزینه

 شده است؟
وى تصریــح کرد: چه کســى یا چه کســانى میزبانى 
ورزشــگاه یادگار امام(ره) قم از بازى هاى ذوب آهن را 
قول داده اند؟ چه کسى گفته که بازى هاى ذوب آهن در 

قم براى آنها یک چهارم هزینه هاى بازى در نقش جهان 
را دارد؟ قول و قرارهاى پشت پرده بر سر مبلغ برگزارى 
بازى هاى ذوب آهن در قم را چه کسى انجام مى دهد؟ 
اینها همه سئواالتى است که امیدوارم پاسخ آنها زودتر 

به اطالع اذهان عمومى برسد.
وى در پایــان تأکید کــرد: اگر قرار باشــد بازى هاى 
ذوب آهن در قم برگزار شــود، کمتر از دو ماه دیگر باید 
یک میلیارد تومان براى احیاى دوباره چمن ورزشــگاه 
هزینه کنیم، چون این زمین کشش بازى هاى همزمان 
صبا و ذوب آهن را ندارد، ضمن اینکه هم امکانات کافى 
نیســت و هم شــرایط آب و هوایى قم اجازه نگهدارى 

مطلوب از زمین چمن را نمى دهد.

 تکذیب برگزاري بازي هاي ذوب آهن در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

یک
پر
یک
د
ر
آم
ز
آس
د
با
م
ای
اس
آس
 ک

آنها را شکســت بدهیم قطعًا از آنهــا بهتر و یکدل 
تر بودیم و بیشــتر از آنها تــالش کردیم و زحمت 
کشــیدیم. این کمترین کارى بود که مى توانستیم 
در پاســخ به زحمات و تالش هاى آقاى کریمى در 
طول سه هفته، انجام بدهیم و بیشتر مى توانستیم 
اثبات برسانیم. زمین به پاسخدوست داشتنمان را در
در بازى  منوچهرى که سابقه بازى درسپاهان را دارد،

با سپاهان از سوى هواداران اصفهانى مورد تشویق 
قرار گرفت. خودش در این بــاره گفت: از هواداران 

نننننننننمن من سپاهان تشکر مى کنم که قبل از بازى
ددند را مورد لطف خودشان قرار دا

و نشان دادند که فوتبال 
را مى فهمنــد. با 

سلیقگى  کج 
بــى  مر

قى  تفا ا
اى  بر
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 ســایت clubworldranking جدیدترین 
رده بندى سرمربیان باشگاهى جهان را اعالم کرد 
که «برانکو ایونکوویچ»، سرمربى پرسپولیس با 
سه پله صعود به رده 164 جهان رسید. او کماکان 
برترین مربى باشــگاهى ایران در این رده بندى 
اســت. علیرضا منصوریان، ســرمربى مستعفى 
استقالل نیز با چهار پله سقوط در رده 194 جهان 

قرار گرفته است.

نصف جهان  چند ماه پیــش در روزنامه نصف جهان در 
گزارشى به بررسى زندگى و افتخارات محمد برزمهرى، 
گلر اسطوره اى باشگاه ســپاهان قبل از انقالب و جام 
تخت جمشــید پرداختیم. گزارش آن روز نصف جهان 
مورد استقبال قرار گرفت و خود برزمهرى و خانواده اش 
در تماس با روزنامه از توجه نصف جهان به پیشکسوتان 
قدردانى کردند. حاال به همت یکى از همکاران مان که 
با ورزشى نویسان قدیمى ایران که در مجالتى همچون 
کیهان ورزشــى و دنیاى ورزش همــکارى مى کردند 
در ارتباط اســت، متن صمیمانه دیگرى در وصف این 
گلر رؤیایى فوتبال اصفهان نگاشــته شده است. مردى 
که ناصر حجازى از او به عنــوان یکى از دالیل عالقه 
مندى خود به پست دروازه بانى نام مى برد قطعًا شایسته 
بهترین ستایش هاست و باید بیش از اینها  مورد توجه 
قرار بگیرد. این مطلب در وصف «لئو یاشــیِن» فوتبال 

ایران را از دست ندهید.
 همیشه جزو سئواالت اساسى من از دهه چهلى ها بود 
که بپرسم شــما چطور در ایرون از تیم آرارات پنج گل 
خوردید و در آخر بازى، گلرتان ســتاره زمین شد؟ این 
همیشــه در مغزم بوده چگونه ممکن است در بازِى 5 
بر صفر باخته، خبرنگاران روسى ســرگلر تیم بازنده را 
به سر شیر تشبیه کنند؟ مثل همان کارى که در همان 
سال 1344 کردند و گلر تیم شاهین، محمدآقا برزمهرى 
از اصفهان را از آن روز ملقب به «یاشــین» کردند که 
اســطوره اى تریــن دروازه بان تاریــخ فوتبال جهان

 بود. مجســم کن پنج گل خورده تازه، اگر اینها را نمى 
خورد چى؟ اما بعد از بازگشــت تیم به کشــور، حسین 
کالنى براى خبرنــگاران ایرانى تعریف کرد که «در آن 
روز خوفناك که از قضا باران شرشر مى بارید و بازى در 
حضور 12 هزار نفر تماشــاچى زیر نور چراغ هم برگزار 
مى شــد، ممدآقا اگر نبود ما 20 تا گل مى خوردیم بى 
حرف پیش». اما برزمهرى چنان درخشــید و راه به راه
 فرصت هاى طالیى آنها را ســوزاند کــه با وجود پنج 
گل خورده لقب یاشــین افســانه اى را از آن خود کرد. 
یک یاشــین ایرانى که حداقل 15 فرصت مسلّم گل را 
یک تنه از حریف گرفت و درخشــید. آن روزها از خودم 
مى پرســیدم مگر این چه جور بازى بــوده که حریف 
20 تا موقعیت مسلّم داشــته. پس ده بازیکن دیگر ما 
در آن بازى چه مى کــرده اند؟ میهمانــى رفته بودند

 آیا؟
این همان بازى معروف سال 1344 است که تیم شاهین 
تهران از سوى فدراسیون فوتبال کشور شوروى دعوت 
به برگزارى بازى دوستانه شد و چون تیم اصلى شاهین 
مشغول برگزارى مسابقات داخلى باشگاهى تهران بود، 
تیم منتخبى از شاهینى هاى سراسر کشور به شوروى 
رفتند و از قضا محمدخان برزمهرى نیز گلر فیکس آن 
تیم شد. تیمى متشــکل از جوانان تازه به دوران رسیده 
اى مثل حســین کالنى و جعفرآقا دیپلمات (کاشــان) 
و اصغر آقاى شرفى که روانه روســیه شدند و در بازى 
دوم به مصاف تیم آرارات ارمنستان رفتند . تازه از آنجا 
بود که شــانس اش زد و پنج گل خورد و تبدیل شد به 

یاشین آسیا! 
گلرى کــه شــمایلى در حد رســتم داشــت و با آن 
پیراهــن مشــکى و کاله کپــى و چشــم و ابــروى 
مشــکى، بــه درد فیلم هاى ســینمایى نئورئالیســم 
ایتالیایى مى خــورد که آدم تخمه بکشــند و نگاهش

 کند. 
برزمهرى مثل خیلــى از قهرمانان قدیمــى ما متولد 

«اولین روز فروردین» اســت. (ســال 1319). حاضرم 
صد نفر را بشــمرم که اول فروردین به دنیا نیامدند اما 
در سجل احوالشان تاریخ تولدشان را نوشته اند «1/1». 
اولین بار آقاى حریرى بنیانگذار شــریف کلوپ شاهین 
اصفهان و ســپاهان بود که او را در 17 ســالگى به تیم 
جوانان شاهین کشاند. آنها همیشــه تیم اول اصفهان 
بودند. در سال 1342 استخوان بندى همین تیم شاهین 
بود که به عنوان منتخب اصفهان به قهرمانى کشــور 
رفت و در فینال با تیم منتخب تهران یک – یک کرد و 
جام را آورد اصفهان. برزمهرى آن روز هم با آن کاله و 
پیراهن معروف خود در دل هواداران جاى خاصى را براى 
خود ســاخته و پرداخته کرد. او تمام توپ ها را گرفت و 
موى دماغ حریف شد و نگذاشت دسته نور چشمى هاى 
تهران که مرکب از تمام ملى پوشــان شاهین و تاج و 
دارایى بودند قهرمان شوند. باالخره فدراسیون تصمیم 
گرفت که بدون احتساب امتیاز تیم پایتخت، اصفهان را 
قهرمان معرفى کند و آن روز که تیم با در دست داشتن 
جام فیروزى به اصفهان برگشت زیر سى و سه پل قیامت 
بود. بالفاصله دعوتنامه اى از دکتر اکرامى دریافت کرد 
که چون بازى هاى درخشــان برزمهرى را در قهرمانى 
کشــور دیده، بیاید تهران و به عضویت شاهین درآید. 
انگار که دنیــا را دادند به محمدآقــا برزمهرى، کارمند 
ارشــد گمرکات . آن روزها شــاهین آنقدر بزرگ بود 
که حضور در آن آرزوى هر ســتاره اى بود. مخصوصًا

 شهرستانى ها. سر همین بود 
که اندکى بعــد وقتى محمد 
برزمهــرى را آقاى فکرى که 
تیم ملى را آمــاده حضور در 
المپیک توکیو مى کرد، دعوت 
کرد تیم ملى، همــاى اقبال 
بر دوش اش نشســته بود. اما 
مســئله این بود که چه کسى 
مى توانست از روى جسد عزیز 
«اصل کارى» بگذرد و چنگ 
بیاندازد به قباله دروازه تیم ملى 
و از آن محافظــت کند؟ کى 

مى توانست؟ 
ســال 44 بعد از بازگشت تیم 
شاهین از سفر معروف شوروى 
و آن درخشــش برزمهرى و 
ملقب شدندش به یاشین، تازه 
شاهینى ها داشتند در آنها پرواز 
مى کردند که خبر شوم رسید: 
«کلوپ شاهین منحل شد». 
دل تمام شاهینى هاى سراسر 
ایران شکســت و خون شد. 
ناامید و یأس چنان در اردوى 
شاهینى ها سایه گسترده بود 

که خیلى هایشــان از فوتبال دلزده شدند. محمدآقا نیز 
چندسالى از فوتبال دور ماند، خوشبختانه استاد حریرى 
(بنیانگذار شاهین اصفهان) به فکر انتخاب جایگزینى 
بر حق براى شاهین افتاد و ســپاهان متولد شد.  همان 
سپاهانى که یکسال بعد به کاپیتانى برزمهرى قهرمان 
اصفهان شد. تیم پیشرو و پیشگام  از اوایل دهه 50 بود 
که جمع اصفهانى هاى مخوف تشکیل شد و بازى هاى 
داغشان در دل مسابقات شهرى، جمعیت را کشاند به باغ 
همایون.  مربعى که به ویژه دربى اش میان ذوب آهن و 
سپاهان کلى تماشاچى به میدان مى کشاند و بازار کل 

کل رندها را تکمیل مى کرد.
سال 52 بود که برزمهرى و رفقا سپاهان را آوردند تخت 
جمشید. بازى صعود را ســپاهانى ها در جهنم اهواز به 
مصاف گمرك اهواز رفتنــد و در حالى که نتیجه 2-2 
بود بازى به پنالتى کشیده شد و به لطف رفلکس هاى 
محمدآقا سپاهان صعود کرد. از عجایب روزگار در این 
دیدار حیثیتى، یکى از پنالتى زن ها  هم خود برزمهرى  
بود که نامش را رسانه ها گذاشــتند «اولین گلر پنالتى 
زن». او در دوره هاى دوم و ســوم جام تخت جمشــید 
نیز پشتوانه تیمش سپاهان بود. آن سال ها ستاره هاى 
جوان در حال پرورش بودند مثل دوکچى، یزدخواستى، 
مختار، تابش، کبیریان و همینطور علیرضا خان رحیمى. 
شاید تنها عکسى که حاکى از اعتراض این گلر همیشه 
شاهینى به داور در طول عمر بازیگرى اش باشد همان 
عکس کذایى کیهان ورزشــى بود در آبان ســال 53 
که سپاهان در زمین پاســارگاد (ورزشگاه اختصاصى 
پرسپولیس) به مصاف سرخپوشان رفت و داور انگلیسى 
صداى کاپیتان برزمهرى را درآورد. او در آن تصویر سیاه 
سفید رسمًا دارد از دســت داور گریه مى کند و محمود 
یاورى دســت هایش را گرفته که دعوت به آرامشش 
کند. اگرچه آن بازى را به پرسپولیســى هــا باختند اما 
در عوض یاران محمدآقا در ورزشــگاه باغ همایون تیم 
تاج را در هفتــه نوزدهم جام دوم و هفتــه یازدهم جام 
سوم تخت جمشید از پا درآورند. روزنامه هاى بریده آن 
سال ها هنوز هست که با تک 
گل حمید ندیمیان، تاج را سر 
بریدند و جالب آنکه آن موقع 
«رایکوف» مربى تــاج بود. 
همان رایکوفى که دو فصل 
بعد، با آن قرارداد ســنگین و 
رنگین به سپاهان رفت و وقتى 
این تیم را در میانه هاى فصل 
ترك کرد و سپاهان در آستانه 
فروپاشى قرار گرفت، این تنها 
محمدآقا برزمهــرى بود که 
توانست تیم از هم پاشیده را 

جمع کند. 
ســال ها بعد، وقتــى پرویز 
دهــدارى ســکان هدایت 
تیم ملى را بــه عهده گرفت، 
برزمهــرى را مربــى دروازه 
بان هایش کرد و این نشــان 
مى داد که شاهینى ها هواى 
هــم را دارنــد. برزمهرى در 
آن تیم روى احمــد عابدزاده 
تأثیــر بســیارى گذاشــت. 
ببیــن روزگارى مــا چــه

 دروازه بــان هایى داشــتیم 
. فقط در همیــن اصفهان، سلســله اى متشــکل از 
برزمهــرى، کربکنــدى، علیرضــا ریاضــات و احمد 
عابدزاده از دروازه هــاى تیم ملى دفــاع کردند. انگار 
کــه از حریــم ســرزمین مــادى محافظــت کنند. 
نگذاشــتند احدى به تورشــان به چشــم خیانت نگاه 
کنــد. دیگر ایــن خــط تولید کــور شــد و اصفهان 
اش تــورى  قفــس  بــراى  بومــى  نگهبــان 

 ندارد. مگر چه اتفاقى افتاده که این قحطى آمده؟ یاشین 
ما کجا رفت؟ چرا اصفهان دیگر گلرهاى بزرگ تربیت 

نمى کند؟

 چرا اصفهان دیگر چرا اصفهان دیگر
 «یاشین» تولید نمى کند؟! «یاشین» تولید نمى کند؟!

محمد برزمهرى! تو شایسته بهترین ستایش ها هستى

فیفا به طور رســمى مجوز بازى «کنســتانتین 
رائو ش»، مدافع دورگه تیم ملى فوتبال روســیه 

براى رویارویى با ایران را صادر کرد. 
 به گزارش خبرگــزارى ها و به نقــل از روزنامه 
«ریانووستى» روســیه، کمیته تعیین وضعیت 
فدراســیون جهانى فوتبال (فیفــا) به صورت 
رسمى اجازه بازى کنستانتین رائوش، مدافع تیم 
فوتبال باشگاه اف ســى کلن در ترکیب تیم ملى 

روسیه را صادر کرد.
رائوش که ملیت هاى آلمانى و روسى را دارد پیش 
از این در ترکیب تیم ملى روسیه در بازى دوستانه 
برابر باشگاه دینامو مسکو به میدان رفت اما اولین 
بازى او برابر تیم هــاى بین المللى در دیدارهاى 
تدارکاتى پیش روى روس هــا برابر کره جنوبى 
و ایران خواهند بود. رائــوش در ترکیب تیم ملى 
فوتبال جوانان آلمان هم بازى کرده اســت و به 
همین  دلیل فدراســیون فوتبال روســیه مجبور 
شد تا براى بهره مندى از این بازیکن مجوز فیفا 

را دریافت کند.
تیم هاى ملى فوتبال روسیه و ایران 18 مهر ماه 
سال جارى در ورزشــگاه کازان، مرکز جمهورى 

تاتارستان به مصاف هم مى روند.

ناامیدى سراســر پرســپولیس را گرفته است. 
این تیــم را طوفان زده. باخت بــا اختالف چهار 
گل در ابوظبى و حاشــیه هاى این روزهاى تیم 
طورى اســت که جمع کردنش را خیلى سخت 
مى کند اما انگار خیلى ها منتظر چنین نتیجه اى
 بودند. خیلى از پیشکســوتانى که تا همین چند 
روز  قبل مدام تعریف مى کردند، حاال تیم را به باد 

انتقاد گرفته اند.
یکى از بزرگ ترین شــان اما على پروین است. 
تا روز قبل از بازى مدام از قهرمانى تیم ســخن
مــى گفــت امــا حــاال همــان تیمــى که
 ســتایش اش مــى کــرد، دوباره شــده تیمى 
متشکل از کیلوهاى اضافه که فقط در زمین راه 
مى رفتند. شــاید همه بتوانند از تیم انتقاد کنند 
اما براى مردى که جایگاهــش براى هواداران، 
جایگاه سلطانى است، چنین مثل همه حرف زدن 
زیبنده نیست. اوست که باید امروز روحیه را به کل 
تیم برگرداند. همین که کورســویى از امید مانده 
باشد هم او باید براى آن کورســو، تیم را متحد 
کند. نه اینکه على آقا قبــل از همه با یک غوره

 سردى اش کند.

سلطان پرسپولیس! 
چرا با یک غوره 
سردى مى کنید؟

 «کنستانتین رائو ش» 
مقابل ایران بازى مى کند

«میک مک درموت» خیلى امید دارد در استقالل 
تبدیل به یک سرمربى شود. او را حتماً خیلى خوب 
مى شناسید. اولین بار پایش را کارلوس کى روش 
به ایران باز کرد. در بدو ورودش. میک طورى ملى 
پوشان پا به سن گذاشته تیم 2013 ملى را تمرین 

مى داد که مى پرستیدندش.
این مربى اما با پیشــنهادى اغوا کننده خیلى زود 
کى روش و ایــران را ول کرد و رفت النصر. جایى 
که شد دســتیار «والتر زنگا». او فوتبال را خیلى 
خوب مى فهمید. یک بدنساز صرف نبود و کارش 
در حقیقت تحویل دادن تیم به سرمربى در بهترین 
حالت بدنى بــود. در اوج انگیزه. میک در النصر با 
«اسون گوران اریکســون» هم کار کرد و کمى 
فنى تر از قبل شد. یکى دو سالى هم رفت تیم هاى 
پایه النصر و امســال به اســتقالل آمد تا دستیار 
منصوریان باشد. این همکارى خیلى طول نکشید 
تا حاال او شده مرد اول نیمکت استقالل. اولین برد 
در رشت و بازى تقریباً روان استقالل در نیمه دوم 
سبب شده در اوج بى پولى آبى ها او این مجال را 
داشته باشد چند هفته اى بیشتر روى نیمکت این 

تیم بنشیند.
میک که استقالل  را به واسطه دستیار ایرانى اش 
صالح خوب مى شناســد، به خوبى مى داند در دل 

تیم با حضور کاپیتان هاى تیم چه گذشته است. 
او براى رحمتى و جبارى پیغام فرســتاده و آنها 
را یواشــکى مالقات کرده و بــراى اینکه دوباره 
همدل شوند حرف زده است. مشکل استقالل اما 
با داشتن بازیکنانى مثل مهدى و مجتبى سنگینى 
نیمکت است. حاال با برگشــتن مصدومان و پر 
شدن دست مربى، او چه نیازى به بازیکنانى دارد 
که یکى شان خودش گفته ترجیح اش خداحافظى 
است و بازگشت آن دیگرى شان تنها گلرى را باز 
بى انگیزه مى کند که در یکسال گذشته اگر بازى 
مى کرد شاید االن منصوریان هنوز روى نیمکت 
بود و از او به عنوان پدیده جوان مربیگرى ایرانى 

نام برده مى شد.
آوردن این دو کاپیتان بیــرون مانده دیگر حتى 
سکوها را هم ترغیب به تشــویق تیم نمى کند 
و کســى دیگر این بازو و این پرســتیژ استقالل 
به گفته منصوریان را هم نجــات دهندگان تیم 
نمى داند. همانطور که دیگر خسرو هم یک پدیده 
براى تیم نیســت و تهییجى ندارد. استقالل نیاز 
به پوســت اندازى دارد. بدون پادو، بدون خسرو ، 
بدون جبارى و بدون رحمتى. استقاللى ها امروز 
چنین تیمى مى خواهند. آیا میک توان ساختنش را

 دارد؟

ملى پوش سابق پرسپولیسى ها مى گوید پیش از این همه پیشکسوتان اخطار داده بودند که نفرات بى ربط 
کنار تیم نباشند، افرادى اخبار داخلى تیم را به ریزه اسپورى ها انتقال مى دادند. مهرداد میناوند که پیش از 
این به همراه پرسپولیسى ها در جام باشگاه هاى آسیا سابقه یک بازگشت تاریخى را در کارنامه خود دارد؛ 

در رابطه با اوضاع این روزهاى پرسپولیس به گفتگو پرداخت.
■ زمانى که براى پرسپولیس بازى مى کردم یک بار دچار شرایطى اینچنینى شدیم. با تیم «استانکو» بازى 
رفت برابر آلیماى قزاقستان را با نتیجه 3 بر صفر به حریف واگذار کردیم و حداقل سه گل هم نخوردیم. اگر 
قرار بود امیدوار نباشیم باید به راحتى از آن بازى ها کنار مى رفتیم اما ناامید نشدیم و در دیدار برگشت انتقام 

بازى رفت را گرفتیم و توانستیم با پنج گل حریف را از پیش رو برداریم.
پرسپولیس این روزها وضعیت ویژه ترى نسبت به قبل دارد. مسائل ■ البته این را هم باید گفت 

قرارداد او، حاشیه هایى ایجاد کرده که تاکنون به ضرر تیم مربوط بــه طارمى و 
اگر بخواهیم منطقى باشیم باید قبول کنیم شرایط سختى بوده است. به هرحال 
اســت؛ اما این تیم باید براى بازى بعــدى تمام تالش برابــر پرســپولیس 

بتواند سرپا شود. ما با تیم اشتروم گراتس اتریش هم از خود را به کار ببندد تا 
خوردیم اما در بازى بعدى توانستیم جبران کنیم. اگر در رئال مادرید شش گل 

جبران نمى شدیم روند ناکامى هاى مان ادامه دار مى شد آن دیدار موفق به 
دلیل پرسپولیس نیز باید فوراً در بازى بعدى و به همین 

این نتیجه را جبران کند تا بتواند به 
روند همیشگى خود 

ادامه دهد.
■ معتقــدم هوادارانى که پس از این شکســت 
ها برخوردشــان تغییــر مى کند، هــوادار واقعى 
نیستند. بازیکنان در حد خودشــان تالش کردند 
تا بتوانند به پیروزى برســند. وقتى تیمى شکســت 
مى خــورد همــه بازیکنــان در شکســت مقصر 
هســتند نه تنها یک یــا دو بازیکن. نباید بعــد از این
 بازى ها شکست را به گردن یکى دو بازیکن بیاندازیم. 
به هرحال فوتبال همین است و نمى توان به یک تعداد 

بازیکن خاص خرده گرفت.
 ■ من همیشــه حرف حق را زده ام. باید قبول کنیم در 
اتفاق مربوط به طارمى همه سهل انگارى کردند و باید 
پیش از این به آن رسیدگى مى شد. به هرحال هر مدیرى 
هم ممکن اســت نکات منفى در کارنامه اش داشته 
باشد و با توجه به کارهاى مثبت و بزرگى که طاهرى 
به انجام رسانده این موضوع نیز نکته منفى کارنامه 
اوست. اکنون باید به هواداران توضیح دهند. به گونه 
اى که باید گفته شود که هواداران قانع شوند. اما این 
کامًال مهم است که اکنون باید همه هواداران پشت 
تیم باشــند. این تیم در دو سال اخیر آنقدر همه ما را 
خوشــحال کرد که باید در این روزها دست از حمایت 

تیم نکشیم.
■ نکته تأســف برانگیز این ایام هماهنگى رقبا و ناهماهنگى ماست. 
متأسفانه دو سه نفرى که ادعا مى کنند ایرانى هستند و طرفدار پرسپولیس، 
دائم زیرآب تیم را زدند. پیش از این هم پیشکسوتان دلسوز باشگاه تذکر داده بودند 
که اینگونه نفرات کنار تیم نباشند. نفراتى که همه اخبار پرسپولیس را به ریزه اسپور 
منتقل مى کردند و در نهایت به این تیم از پشت خنجر زدند. در طرف مقابل حریفمان 
را ببینید، همه باشگاه هاى اماراتى و همه نفرات نزدیک به الهالل دست به دست 
هم دادند و شــروع کردند به حمایت از تیم و این موضوع هم یکى از دالیل 

موفقیت الهاللى ها بود.

جلسه «میک» و کاپیتان ها؛ 
پروژه بیعت گیرى

پرسپولیس ثابت کرده مى تواند برگرددپرسپولیس ثابت کرده مى تواند برگردد
میناوند: میناوند: 22 نفر  نفر 

زیرآب پرسپولیس را زدندزیرآب پرسپولیس را زدند

برانکو 
در صدر ایرانى ها   

سال ها بعد، وقتى 
پرویز دهدارى سکان 
هدایت تیم ملى را به 
عهده گرفت، برزمهرى 

را مربى 
دروازه بان هایش 
کرد و این نشان

 مى داد که 
شاهینى ها هواى هم 
را دارند. برزمهرى 

در آن تیم روى 
احمد عابدزاده تأثیر 

بسیارى گذاشت. 
ببین روزگارى ما چه 

دروازه بان هایى 
داشتیم
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البته این را هم باید گفت  پرسپولیس این روزها وضعیت ویژه ترى نسبت به قبل دارد. مسائل ا■
قرارداد او، حاشیه هایى ایجاد کرده که تاکنون به ضرر تیم مربوط بــه طارمى و 
اگر بخواهیم منطقى باشیم باید قبول کنیم شرایط سختى بوده است. به هرحال 
اســت؛ اما این تیم باید براى بازى بعــدى تمام تالش برابــر پرســپولیس 
اتااااتاتااا تاتاتااااا بتواند سرپا شود. ما با تیم اشتروم گراتس اتریش هم از خود را به کار ببندد
خوردیم اما در بازى بعدى توانستیم جبران کنیم. اگر در رئال مادرید شش گل 

جبران نمى شدیم روند ناکامى هاى مان ادامه دار مى شد آن دیدار موفق به 
دلیل پرسپولیس نیز باید فوراً در بازى بعدى و به همین 

این نتیجه را جبران کند تا بتواند به 
روند همیشگى خود 

ادامه دهد.
م■معتقــدم هوادارانى که پس از این شکســت 
ها برخوردشــان تغییــر مى کند، هــوادار واقعى 
نیستند. بازیکنان در حد خودشــان تالش کردند 
تا بتوانند به پیروزى برســند. وقتى تیمى شکســت 
مى خــورد همــه بازیکنــان در شکســت مقصر 
هســتند نه تنها یک یــا دو بازیکن. نباید بعــد از این
 بازى ها شکست را به گردن یکى دو بازیکن بیاندازیم. 
به هرحال فوتبال همین است و نمى توان به یک تعداد 

بازیکن خاص خرده گرفت.
م■من همیشــه حرف حق را زده ام. باید قبول کنیم در 
اتفاق مربوط به طارمىهمه سهل انگارى کردند و باید 
پیش از این به آن رسیدگى مى شد. به هرحال هر مدیرى 
هم ممکن اســت نکات منفى در کارنامه اش داشته 
به کارهاى مثبت و بزرگى که طاهرى با توجه باشد و

به انجام رسانده این موضوع نیز نکته منفى کارنامه 
اوست. اکنون باید به هوادارانتوضیح دهند. به گونه

اىکه باید گفته شود که هواداران قانع شوند. اما این 
کامًال مهم است که اکنون باید همه هوادارانپشت

تیمباشــند. این تیم در دو سال اخیر آنقدر همه ما را 
خوشــحال کرد که باید در این روزها دست از حمایت 

تیم نکشیم.
ناهماهنگى ماست.  اینایام هماهنگى رقبا و ن■نکته تأســف برانگیز
متأسفانه دو سه نفرى که ادعا مى کنند ایرانى هستند و طرفدار پرسپولیس، 
دائمزیرآب تیم را زدند. پیشاز این هم پیشکسوتان دلسوز باشگاه تذکر داده بودند 
که اینگونه نفرات کنار تیم نباشند. نفراتى که همه اخبار پرسپولیس را به ریزه اسپور

منتقل مى کردند و درنهایت به این تیم از پشتخنجر زدند. در طرف مقابل حریفمان 
را ببینید، همه باشگاه هاى اماراتى وهمه نفرات نزدیک به الهالل دست به دست 
هم دادند و شــروع کردند به حمایت از تیم و این موضوع هم یکى از دالیل 

موفقیت الهاللى ها بود.
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فرمانده انتظامى خراسان رضوى از دستگیرى یک آدم 
ربا و ر هایى گروگان 32 ســاله در شهرستان سرخس 

خبر داد.
ســردار قادر کریمى گفت: ساعت 20 شامگاه سه شنبه 
هفته گذشته ماجراى آدم ربایى در یکى از خیابان هاى 
شهرستان ســرخس به فوریت هاى پلیسى 110 اعالم 

شد.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى افــزود: با توجه به 
اهمیت موضوع بالفاصله دستورات الزم براى پیگیرى 

ســریع پرونده صادر و مأموران انتظامى ســرخس با 
هدایت هاى ســرهنگ دماوندى وارد عمل شدند. وى 
خاطر نشان کرد: بررسى هاى اولیه با توجه به اظهارات 
شاهد عینى این آدم ربایى حاکى از آن بود که فرد ربوده 
شده با خودروى جک براى خرید توقف کرده و به محض 
ورودش به داخل مغازه دو نفــر با تبر و میله و با ضرب و 
شتم این فرد را سوار خودروى سوارى کرده و به سرعت 

از محل دور شده اند.
سردار کریمى اظهار داشت: در ادامه تحقیقات گسترده 

پلیسى مأموران انتظامى به سرنخ هایى دست یافتند که 
نشــان مى داد گروگان با یکى از آشنایان از چندى قبل 
اختالف هاى خانوادگى داشته اســت.با به دست آمدن 
این سرنخ تحقیقات پلیسى با دقت بیشترى انجام شد و 
مأموران یکى از عامالن این آدم ربایى را شناسایى و در 

کمتر از 15 دقیقه او را دستگیر کردند.
فرمانــده انتظامى خراســان رضوى افــزود: مأموران 
انتظامى گــروگان 32 ســاله را آزاد کردند  و به آغوش 

خانواده اش باز گرداندند.

نوجوان 17 ســاله اى که همکالســى خــود را در 
تور مســافرتى مشــهد به قتل رســانده بود، با بیان 
اینکــه «هنوز در شــوك هســتم» جزئیــات این 
حادثه تلخ را در بازســازى صحنه جنایت تشــریح 

کرد.
این نوجوان آبادانى که دقایقى پس از فرار با پاى برهنه 
و لباس هاى خون آلود بازداشت شده بود، در حالى که 
هنوز باور نمى کرد با ضربه کارد، دوســتش را به کام 
مرگ فرستاده اســت، به منزل زائرپذیر غیرمجاز در 
منطقه 17 شهریور مشهد هدایت شد و مقابل دوربین 
قوه قضائیه ایستاد تا در حضور قاضى ویژه قتل عمد 
چگونگى وقوع ایــن جنایت را تشــریح کند. او که 
اشک هایش به آرامى روى گونه هایش مى غلتیدند، 
رو به روى تخت وسط حیاط قرار گرفت جایى که براى 
آخرین بار با دوستش به پشــتى هاى سنتى روى آن 
تکیه داده بودند تا شیرینى سفر  را دو چندان کنند اما...

 در آغاز بازسازى صحنه قتل، ابتدا سرهنگ کارآگاه 
مهدى ســلطانیان، رئیس دایره قتل پلیس آگاهى به 
محتویات این  پرونده جنایى اشاره کرد و گفت: «متهم 
پس از وارد آوردن ضربه کارد به دوستش که به مرگ 
وى منجر شد از منزل اســتیجارى غیرمجاز گریخته 
و با لباس هــاى خونى کنار فضاى ســبز در اطراف 
میدان 17 شهریور نشسته بود که مورد ظن دو تن از 
شهروندان قرار گرفت و بدین ترتیب با گزارش ماجرا 
به مرکز فوریت هاى پلیســى، توسط مأموران گشت 
انتظامى دستگیر شد.» سرهنگ ســلطانیان افزود: 
«متهم در همان مراحل اولیه بازجویى و در حالى که 
به شدت نادم بود به وارد آوردن ضربه چاقو به دوستش 

اعتراف کرد.»
بنابراین گــزارش، در ادامه بازســازى صحنه قتل، 
قاضى کاظــم میرزایى بــا تفهیم مــواد قانونى به 
متهم، از وى خواســت مواظب اظهارات خود باشد و 
پس از معرفــى کامل خود حقیقت ماجرا را تشــریح 
کند. نوجوان 17 ســاله که هنوز در شوك بود و باور
 نمى کرد به همین راحتى همکالسى اش را به قتل

 رســانده باشــد، بغض در گلو مانده اش را فرو خورد 
و گفت: «مــن و "ع" (مقتول) از چند ســال قبل با 
یکدیگر دوســت شده و همکالســى بودیم. بارها با 
یکدیگر مشاجره مى کردیم حتى کارمان به دعوا نیز 
مى کشــید ولى دقایقى بعد دوباره آشتى مى کردیم 
و به دوســتى مان ادامه مى دادیم تا اینکه شــنیدیم 
فردى که تورهاى مســافرتى برگزار مــى کند این 
بار نیز قصــد اعزام یک کاروان زیارتى به مشــهد را 
دارد. اگرچه همه کاروانیان خانوادگى سفر مى کردند 
اما من و دوستم به دلیل شناختى که از ما وجود داشت 
به صورت مجردى با اعضاى کاروان همسفر شدیم 
و به مشــهد آمدیم. روزهاى قبل را به مرکز تفریحى 
و ورزشــى رفتیم که خیلى خوش گذشــت اما من و 
دوستم همواره به دلیل زورگویى هاى او با هم مشکل 
داشتیم. او همیشه امور شخصى خود را به من واگذار 

مى کرد و خودش کارى انجام نمى داد.»
متهم افزود:«شــب حادثــه هم، مــن و "ع" روى 
همین تخت (اشــاره  به تخت وســط حیاط) نشسته 
و منتظر صرف شــام بودیــم. در همین حــال او باز 
هم رفتارهــاى قبلى خــود را تکرار کــرد و گفت: 
"برو شــارژر مــرا از اتاق بیــاور!" من کــه دیگر از 
این دســتورهاى بــى موقع او خســته شــده بودم 
با دستم پشــت ســرش زدم و گفتم: "اینقدر به من
گیر نده!" ولى دوســتم از این حرکــت من عصبانى

شــد. او کاردى را که از مشــهد خریده بود برداشت 
و از غالف بیرون کشید! من که ترســیده بودم فرار 
کردم. همانطــور که در اطراف حیاط مــى دویدم او 
ضربــه اى به بــازوى مــن زد که جراحــت ایجاد 

شد.» 
وى در ادامه گفــت: «در این هنگام مــن هم کارد 

را از دســتش گرفتــم و ضربــه اى به ســینه اش 
زدم! خــون کــه فــواره زد، وحشــت کــردم و از 
محل گریختــم با خــودم فکر کــردم بــه آبادان

 بروم! هنــوز در تصمیم گیرى تردید داشــتم که دو 
جوان موتورســوار به من مشــکوك شــدند به آنها 
گفتم از من زورگیرى شده اســت و گوشى تلفنم را 
ربوده اند! ولى یکى از آنها متوجه شد که گوشى تلفن 
در جیبم قرار دارد! به همین دلیل آنها کنارم ایستادند 
تا زمانــى که مأموران گشــت انتظامى دســتگیرم 

کردند.»
در پى اعترافات صریح متهم، قاضى کاظم میرزایى نیز 
پایان بازسازى صحنه قتل را اعالم کرد و بدین ترتیب 
وى با صدور قرار قانونى روانه زندان شــد تا پرونده 
آدمکشى در تور مســافرتى مراحل دیگر دادرسى را 

طى کند.

روز  ظهــر  از  بعــد 
چهارشنبه هفته گذشته 
دختر ده ساله اى به نام 
«فائــزه»، در یکى از 
محله هاى اصفهان در 
یک کوچه بن بست در 
حالى که در چند قدمى 
خانــه خود بــود مورد 
ضرب و شتم شدیدى 

قرار گرفت.
یکى از بســتگان فائزه 
در گفتگو با رکنا مدعى 
شد: «ســه ماه پیش در 
یکى از شب هاى احیا 
فائزه با دختر دیگرى که 
یکســال از او بزرگ تر 
بود درگیر شد و در این 
درگیرى این دو کودك 
یکدیگر را مورد ضرب و 

شتم قرار دادند.»
وى ادامه داد: «پس از 
این درگیرى کودکانه، 
مــادر آن دختربچه به 
در خانه خانــواده فائزه 
آمد و داد و فریاد به راه 
انداخت و سپس از محل 

رفت.»
وى گفت: «روز چهارشــنبه هفته گذشــته فائزه از مدرســه به خانه آمد، ســپس مادرش به او 
غذایى داد تــا او به خانه همســایه برود. خانــه آنها در انتهاى بن بســتى واقع بــود، زمانى که 
فائزه زنــگ در خانه همســایه را بــه صــدا درآورد ناگهان از پشــت ســر زنى بــه او حمله 
کرد و او را شــدیداً مورد ضرب و شــتم قرار داد و همزمان با سررســیدن همســایه پــا به فرار

 گذاشت.»
فائــزه پــس از ایــن ماجــرا بــه خانــواده خــود گفــت کســى کــه او را مورد ضــرب و 
شــتم قــرار داده مــادر همــان دختــرى اســت کــه در شــب احیــا بــا دختــرش درگیر

 شده بود.
پس از ایــن ماجــرا فائزه بــراى درمان بــه بیمارســتان منتقل شــد. تصاویر ثبت شــده در 
دوربین مداربســته نیز نشــان مــى دهد که زنــى  از بن بســت خارج مى شــود و پا بــه فرار
 مى گذارد.هــم اکنون خانــواده فائزه پیگیــر اقدامات قضائــى براى شــکایت از ضارب وى

 هستند.

اعتراف تلخ نوجوان آبادانى به قتل در تور مسافرتى مشهد

دعواى همکالسى ها رنگ خون گرفت

رئیس مرکــز کنترل ترافیــک پلیس راهور 
تهران از برخورد 16 دستگاه خودرو در اتوبان 

شهید بابایى خبر داد.
ســرهنگ محمد رازقى در گفتگو بــا ایرنا 
با اشــاره به برخورد 16 دســتگاه خودرو در 
اتوبان بابایى به یکدیگر بــه دلیل لغزندگى 
زمین، اظهار داشــت: در محدوده پل استخر 
به دلیل نشــت گازوئیل از کامیون میکســر 
و لغزندگــى زمین یــک دســتگاه خودرو 
با گاردیــل برخورد کرده و بــه دنبال آن 15 
دســتگاه خودرو با یکدیگر دو به دو برخورد

 کرده اند.
رئیس مرکــز کنترل ترافیــک پلیس راهور 
تهران با اشــاره به اینکه در این حادثه دو  نفر 
مصدوم شــدند، اضافه کرد: آتش نشــان ها 
با حضــور در محــل حادثه به پاکســازى 

پرداختند.

معاون قضائى رئیس دادگسترى استان یزد 
از رهایى هفت محکوم بــه قصاص نفس از 

طناب دار خبر داد.
محمدرضــا حداد افــزود: شــورا هاى حل 
اختالف استان در بسیارى از پرونده ها اقدام 
به وســاطت براى گرفتن رضایت از شکات 
مى کند که تاکنون با وســاطت انجام شده، 
350 زندانــى از زندان هاى اســتان یزد آزاد 

شده اند.
وى  با بیان اینکه هفت نفــر از این زندانیان 
محکوم بــه قصاص نفــس بودنــد افزود: 
پــس از وســاطت هاى الزم و صحبــت 
با شــاکیان و اولیاى دم، رضایــت این تعداد 
از زندانیــان محکــوم بــه قصــاص نفس 
گرفته شــد و آنهــا از این مجــازات رهایى

 یافتند.

برخورد 16 خودرو 
با یکدیگر

آدم ربایى 
چند دقیقه اى

اقدام وحشیانه یک زن با فائزه 10 ساله
 در یک کوچه بن بست در اصفهان

کینه بزرگساالنه در پى دعواى کودکانه!
واژگونى خودروى پژو حامل اتباع بیگانه غیرمجــاز در محور بندرعباس - رودان موجب جان 
باختن دو نفر و مجروح شدن 11نفر دیگر از سرنشیان خودرو شد. این حادثه بامداد چهارشنبه 
هفته گذشته، قبل از آبنماى رودان در90کیلومترى شرق بندرعباس رخ داده است. براساس این 

گزارش خودروى پژو ، حامل 13 نفر از اتباع افغانى بود که غیر قانونى به کشور وارد شده بودند.
در این حادثه ، 11 نفر از سرنشــینان خودرو که یک دختر بچه 8 و دو پســر 15 و 16 ساله در 
میان آنهاســت مجروح شــده و دو نفر از سرنشــینان در محل حادثه و در زمان وقوع ، فوت 

کردند.

2 کشته در واژگونى پژو

رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى غرب استان تهران 
از شناسایى و دستگیرى شخصى که با ایجاد کانال در 
یکى از شبکه هاى اجتماعى اقدام به هتک حیثیت و نشر 

اکاذیب علیه همسر سابقش کرده بود، خبر داد.
سرهنگ  على صالحى  اظهار داشت: با وصول پرونده اى 
با موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب از سوى قاضى 
ویژه رسیدگى به جرائم ســایبرى دادسراى عمومى  و 
انقالب، مراتب در دســتور کار کارشناسان این پلیس 
قرار گرفت . وى ادامه داد: در تحقیقات اولیه معلوم شد 
شخصى ناشناس با راه اندازى کانالى در شبکه اجتماعى 

با عنوانى توهین آمیز ، اقدام به انتشار تصاویر خصوصى 
شــاکیه در کانال موصوف کرده و این کار باعث هتک 

حیثیت وى شده است.
سرهنگ صالحى گفت: با توجه به حساسیت پرونده و 
ضربات روحى وارد شده به شاکیه پرونده، کارشناسان 
پلیس فتا با بــه کارگیرى روش هاى علمــى، فنى  و 
تخصصى مشــخص کردند که شخص مزاحم همسر 

سابق وى است.
رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى غرب استان تهران 
افزود: با هماهنگى مقام قضائى، متهم به پلیس فتا احضار 

شد که در تحقیقات مقدماتى منکر قضیه شد ولى پس 
از مواجه شدن با دالیل ، مدارك و مستندات موجود در 
پرونده ، به بزه انتسابى معترف شد و اظهار داشت: «قبول 
دارم کانالى را ایجاد و مدیریت کردم و با انگیزه نفرت و 
انتقام جویى این عمل را انجــام دادم و در نهایت از کار 

خود نیز پشیمانم.»
ســرهنگ صالحى گفت: با توجه به اعترافات متهم به 
بزه انتسابى ، پرونده تکمیل شده در معیت متهم به شعبه 
رسیدگى کننده ارسال و متنا ســب با بزه انتسابى قرار 

قانونى مناسب براى وى صادر شد .

انتقام گیرى مجازى از همسر سابق

یــک راننــده در شــیراز بــا خــودروى 
خــود در خیابــان به صــورت دنــده عقب 
حرکت کرد.  ایــن راننده  به دلیــل رانندگى 
خطرناك و خطرآفرینى براى سایر رانندگان 

بازداشت شد.

دنده عقب رفتن 
راننده شیرازى 
در وسط خیابان!

7 قاتل
 در یزد 

اعدام نشدند

پسر جوان که براى تنبیه دوست معتادش وى را به آتش 
کشیده بود با حکم قضائى از قصاص تبرئه و به دلیل قتل 
شبه عمد به پرداخت دیه محکوم شد. «محسن» 28ساله 
پاییز سال 93 به دنبال جدال با دوست 30 ساله اش به نام 
«امین» وى را در خانه مجردى او در سعادت آباد تهران به 
آتش کشید و پس از دستگیرى ادعا کرد مرگ دوستش 

یک اتفاق بوده است.
وى در تشریح جزئیات ماجرا گفت: «بعد از اینکه امین از 
همسرش جدا شد به تنهایى در خانه مجردى زندگى مى 
کرد و آنجا را به پاتوق افراد معتاد و شیشه اى تبدیل کرده 
بود. من هم که از ســال ها قبل با او دوست بودم گاهى 
اوقات به خانه اش مى رفتم. امین اما تحت تأثیر مصرف 
شیشه حال طبیعى نداشت. آخرین بار که به خانه او رفته 
بودم با هم درگیر شــدیم اما امین اجازه نداد خانه اش را 
ترك کنم. به همین علت با دو نفر از دوستان مشترکمان 
تماس گرفتم و از آنها خواستم به خانه امین بیایند. امین 
اما مدام ناسزا مى گفت و چند بار هم مرا کتک زده بود. 
وقتى ماجرا را به دوستانم گفتند آنها پیشنهاد دادند تا امین 
را ادب کنم. امین براى کشیدن شیشه به دستشویى رفته 
بود که من براى ترســاندن و ادب کردن او گالن یک و 
نیم لیترى بنزین را از روى جاکفشى برداشتم و به داخل 
دستشــویى پاشــیدم اما چون فندك امین روشن بود 
همه جا آتش گرفت.من و دوســتانم سعى کردیم آتش 
را خاموش کنیم اما امین دچار ســوختگى شــد و جان 

سپرد.»
وى در شــعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران به 
دافع پرداخت و گفت: «باور کنید من قصد کشتن دوستم 
را نداشتم و براى ترساندن او به سمت دستشویى بنزین 

پاشیدم.»
در آن جلسه یکى از دوستان محسن که شاهد ماجرا بود 
در جایگاه شاهد ایســتاد و گفت: «محسن درست مى 
گوید. امین هر وقت به خانه اش مى رفتیم با ما بدرفتارى

 مى کرد. او حتى سگ وحشى را که در خانه داشت رها مى 
کرد تا به سمت ما حمله کند. محسن قصد ترساندن امین 
را داشت که داخل دستشویى بنزین پاشید اما چون فندك 

روشن بود آتش شعله گرفت.»
در پایان جلســه هیئت قضائى وارد شور شد وسرانجام 
هفته گذشــته محســن را از اتهام قتل عمدى تبرئه و 
وى را به جرم قتل شــبه عمد بــه پرداخت دیه محکوم

 کرد.

نمى خواستم امین را 
در خانه مجردى اش 

آتش بزن م! 

ضارب را از محل حادثه ثبت کرده است
دوربین مداربسته، فرار زن 
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یک محقق حوزه امنیت به نام «مارك بارنز» نشــان داده 
 Echo است که چطور یک دستگاه دیجیتال رومیزى نظیر
شرکت آمازون، در عرض چند دقیقه به یک ابزار جاسوسى 

و استراق سمع تبدیل مى شود.
مارك بارنز براى این کار از روشى استفاده کرده است که با 
کمک آن هر کسى قادر خواهد بود یک بدافزار را روى اکو 
نصب کند. او نرم افزارى طراحى کرده که قادر است به طور 
مخفیانه صداهاى محیط را از طریق دســتگاه هک شده 
جمع آورى و براى سرورى در دوردست ها ارسال کند. هکر 
براى اجراى این روش باید به دســتگاه قربانى دسترسى 
فیزیکى داشته باشــد و این روش تنها روى اکوهایى اجرا 
مى شــود که پیش از ســال 2017 به فروش رفته باشند. 
هرچند در حال حاضر صاحبان اکوهاى جدید نباید نگران 
نفوذ هکرها به این بلندگوهاى هوشمند باشند، با این حال 
همیشه تردیدهایى درباره امنیت چنین دستگاه هایى مطرح 

بوده است.

در این روش، از یک آســیب پذیرى فیزیکى استفاده شده 
است که در اکوهاى ارائه شده تا ســال 2017 وجود دارد. 
اگر دستگاه را باز کنیم، به شــبکه اى از صفحات کوچک 
فلزى دسترسى خواهیم یافت که اتصال فیزیکى به بخش 
سخت افزار داخلى دستگاه را ممکن مى ســازد.  احتماًال 
از این اتصاالت براى آزمایش و رفع خطاهاى دســتگاه 
پیش از عرضه به بازار استفاده مى شده است. یکى از این 
اتصاالت این امکان را به اکو مى دهد که داده ها را از یک 
کارت حافظه SD بخواند. بارنز با لحیم کردن اتصاالت به 
دو تا از این صفحات فلزى و ســیم بندى آنها به لپ تاپ و 
 SD یک کارتخوان موفق شد اکو را از روى کارت حافظه
راه اندازى و نرم افزار خود را روى آن نصب کند. هرچند در 
این مورد، فرآیند لحیم کارى ساعت ها زمان برده است و 
سیم ها کامًال به چشم مى آیند، اما او معتقد است مى توان 
ابزارى ساخت که با استفاده از پایه هایى به طور مستقیم و 
در عرض چند دقیقه به صفحات روى اکو متصل شود. البته 
بدافزارى که او براى حمله اســتفاده کرده است، عالوه بر 

تحت کنترل درآوردن میکروفن دستگاه و ارسال صداى 
محیط براى مهاجم قادر است به سادگى اعمال خرابکارانه 
دیگرى را نیز انجام دهد. به طور مثال، اکو را به یک نقطه 
دسترسى براى حمله به سایر بخش هاى شبکه تبدیل کند 

یا حساب کاربرى آمازون صاحب اکو را بدزدد.
شرکت آمازون در نسخه هاى جدید اکو، این آسیب پذیرى 
فیزیکى را پوشش داده و بیان کرده است: «براى اطمینان 
از اینکه حداکثر امنیت وجود دارد، به عنوان یک قانون کلى، 
ما به مشتریان توصیه مى کنیم دستگاه هاى آمازون را به 
طور مستقیم از شــرکت آمازون یا از فروشگاه هاى مجاز 
مورد تأیید آمازون تهیه کنند و نرم افزار دســتگاه را به روز 

نگه دارند.»
بر روى نسخه هاى قدیمى تر اکو، مجموعه اى از اتصاالت 
وجود دارد که به راحتى در دسترس قرار دارند و مى توان با 

کمک آنها به سخت افزار داخلى اکو متصل شد.
بارنز موفق شد با اســتفاده از این اتصاالت، اکو را از روى 
کارت SD راه اندازى و آن را به یک ابزار جاسوسى تبدیل 

کند.
بارنز مى گوید این کار او هشدارى بوده است به کسانى که 
دستگاه هایى نظیر اکو را از منابع غیرمعتبر تهیه مى کنند. 
با این حال، او به این نکته هم اشــاره مى کند که برخالف 
ادعاى آمازون، مشــکل نسخه هاى پیشــین اکو با هیچ 
به روزرسانى نرم افزارى حل نخواهد شد، زیرا مشکل مذکور 
ناشى از در دســترس بودن اتصاالت فیزیکى سخت افزار 
است نه یک ایراد نرم افزارى. او معتقد است مردم باید در 
استفاده از چنین ابزارى در اماکن عمومى بیشتر دقت کنند. 
به طور مثال، در برخى هتل ها در هر اتاق یک اکو قرار دارد 
و بر اینکه چه کسى از اکو استفاده مى کند نظارتى نمى شود. 
شــاید مســافر قبلى یا حتى کارگر خدماتى هتل چیزى 
روى اکو نصب کرده و مسافر بعدى از آن بى خبر باشد. او 
پیشنهاد مى کند که ابزارى نظیر اکو باید مجهز به دکمه اى 
سخت افزارى براى توقف عملکرد باشــد، به طورى که 
توسط بدافزار قابل دور زدن نباشد و البته راهکار ساده ترى 

هم است: «خاموش کردن دستگاه.»

توییتر در حال اجراى آزمایشــى یک نســخه جدید 
از اپلیکیشــن توییتر در سیســتم عامل گوشى هاى 
اندرویدى اســت و قصد دارد به منظور گســترش 
استفاده از این شــبکه اجتماعى توسط همه کاربران 
در تمام کشورهاى جهان، نسخه توییتر الیت را راه 
اندازى کند تا حتى مردم در کشورهایى که اینترنت 
گوشى همراه بســیار گران و یا کند است هم بتوانند 
به توییتر دسترسى یافته و مطالب خود را به اشتراك 

بگذارند.
این اپلیکیشن به تازگى در فروشــگاه اینترنتى پلى 
اســتور گوگل قرار گرفته و قابل دسترســى است. 
البته به دلیل آنکه توییتر در حال اجراى آزمایشــى 
این اپلیکیشن است، در حال حاضر «توییتر الیت» 
تنها در کشور فیلیپین که قیمت اینترنت همراه (دیتا) 

گران و کم سرعت است، در حال اجراست.
شــرکت توییتر همزمان با اجراى آزمایشى توییتر 
الیت، به دنبال توسعه این اپلیکیشن و ارائه آن در بازار 

کشورهاى دیگر است.

اپلیکیشــن توییتر الیت یک ویژگى منحصر به فرد 
دارد که موجب مى شــود کمترین حجم و ســرعت 
 dataاینترنت اســتفاده شــود و این ویژگى قابلیت
saver است که تنها در زمانى که فعال سازى شود، 

تصاویر و ویدئوها را نگهدارى و ســیو مى کند و در 
غیر اینصورت، این اپلیکیشــن بــدون آپلود و حفظ 
تصاویر و ویدئوها کار مى کند تا کاربر بتواند با کمترین 
ســرعت و حجم اینترنت، پیام هــا و محتواى خود 
را به اشــتراك بگذارد و بدین ترتیــب از طریق این 
شــبکه اجتماعى با جهان اطراف خود ارتباط برقرار 

کند.
حجم دانلــود و نصب این اپلیکیشــن جدید، تنها 3 
گیگابایت است بنابراین کاربران براى نصب آن نیز 
نیازى به حافظه داخلى زیادى در گوشى همراه خود 

نخواهند داشت.
این اپلیکیشــن فعالً در کشــور فیلیپین به  صورت 
رایگان از فروشــگاه اینترنتى پلى استور گوگل قابل 

دسترسى و دانلود است.

استفاده از توییتر آسان شد

بر اساس تحقیقاتى که به تازگى در استرالیا انجام شده، 
استفاده از برنامه هاى تلفن همراه مى تواند یک روش 

درمانى براى کاهش افسردگى در انسان ها باشد.
بنابراین از این طریق مى توان به شیوه اى امن و تقریبًا 
ساده به میلیون ها نفر در سراسر جهان که با مشکل 

افسردگى دست و پنجه نرم مى کنند، کمک کرد.
افســردگى، شــایع ترین اختالل روانى در انسان ها 
در سراســر جهان و عامل اصلى ایجاد ناتوانى و حتى 
معلولیت در افراد اســت. هزینه معالجه این بیمارى 
بسیار باالست و در اکثر موارد به نتیجه مطلوب هم 

منجر نمى شود.
پژوهشگران استرالیایى با مطالعه روى 
22 روش مداخله در درمان بیمارى 
افسردگى افراد که از طریق 

استفاده از برنامه هاى موبایلى خاصى صورت گرفته 
به این نتیجه رسیده اند. بررســى هاى یادشده روى 
ســه هزارو400 بیمار زن و مرد بین 18 تا 59 ســال 
صورت گرفته که از اختالالتى همچون افســردگى 
اندك تا حاد، اختالل دوقطبى، اضطراب و بى خوابى 

رنج مى برند.
محققان مى گویند استفاده از برنامه هاى تلفن همراه 
باعث کاهش عالی م افســردگى در افراد شده و این 
روش درمانى کم هزینه به خصــوص براى افرادى 

مناسب است که به دالیل مختلف به کادر پزشکى 
دسترســى ندارند. البته این روش نمى تواند 

جایگزین روش هاى درمانى بالینى شود 
ولى مى تواند تا حدى از رنج افراد 

افسرده بکاهد.

درمان افسردگى با تلفن همراه

هدست بلوتوث «تسکو» مدل «TH 5328» همراه با 
یک پایه طراحى و ساخته شده است.

در بســته بندى این محصول یک پایه  قرار گرفته که 
شما با استفاده از آن در مواقعى که از هدست استفاده 
نمى کنید، مى توانید آن را به صورت ایستاده نگه دارید.

 پشت این پایه به صورتى طراحى شــده تا عالوه بر 
امکان گذاشــتن پایه روى میز و ســطوح تخت، این 
امکان براى شما وجود داشــته که از آن درون خودرو 

هم استفاده کنید.
شــما مى توانید این پایه را به درگاه تهویه  هوا داخل 
خودرو متصل کنید، سپس هدســت را روى آن قرار 

دهید و خیالتان بابت آن راحت باشد.
این محصول قابلیت پخش موســیقى را دارد. روى 
آن کلیدهایى تعبیه شــده تا شما امکان کنترل صدا و 

موزیک با استفاده از آن را داشته باشید.
زمانى که میان هدست و گوشــى موبایل تان ارتباط 

برقرار مى کنید، راهنماى صوتى هدست این موضوع 
را اعالم مى کند.

این محصول 19 گرم وزن دارد. ورژن بلوتوث در آن 
4,1 بوده و تنها قادر است با دســتگاه هایى که ورژن 

بلوتوث در آنها 4,1 یا باالتر است، ارتباط برقرار کند.
مدل زمان نگهدارى شــارژ در آن براى مکالمه چهار 
ساعت و براى پخش موسیقى سه ساعت و نیم است. 
همچنین مدت زمان نگهدارى شــارژ در آن در حالت 

استندباى تا 72 ساعت خواهد بود.
باترى به کار رفته در این هدســت قابل شارژ بوده و 
55 میلى آمپر ســاعت ظرفیت دارد. روى ســطح آن 
یک نشــانگر LED به کار رفته که وضعیت شــارژ را 

نمایش مى دهد.
به گفته شرکت ســازنده مدت زمان شارژ شدن این 
هدست دو ساعت است و الزم نیســت مدت زیادى 

منتظر بمانید. 

TH 5328 بررسى هدست بلوتوث شرکت تسکو
 همراه جذاب موبایل

شد آسان توییتر از استفاده

شــرکت ســینولوژى یک NAS جدید بــراى کاربران 
خانگى معرفى کــرد. این NAS مى توانــد ظرفیتى 40 
ترابایتى براى پشــتیبان گیرى از اطالعات یا اســتریم 
محتواى مالتى مدیا در اختیار کاربران بازار SOHO قرار 

دهد.
 این دستگاه به نام DS418j از چهار هارددیسک یا درایو 
SSD میزبانى مى کند و پردازنــده آن 64 بیتى و متعلق 
به شرکت Realtek اســت. این پردازنده دوهسته اى با 
سرعت 1.4 گیگاهرتز اســت تا بتواند از پس پردازش بار 
کارى سنگین روى شبکه برآید و در استریم ویدئو کارایى 

خوبى داشته باشد. 
براى قدرتمندى بیشتر این پردازنده از یک ماژول حافظه 
رم یک گیگابایتى DDR4 استفاده شده است. امکانات 

ارتباطى این دستگاه شامل یک درگاه RJ۴۵ گیگابیتى 
و دو درگاه USB 3.0 اســت. روى این NAS مى توان 
فناورى هاى رید 0، 1، 5، 6 و 10 را کنار JBOD استفاده 
کرد. ده کاربر به طور هم زمان مى توانند از این دســتگاه 

ذخیره ساز استفاده کنند. 
به گفته شرکت سینولوژى، سرعت خواندن اطالعات از 
روى DS418j به رمز 112 مگابایت و ســرعت نوشتن 

حدود 87 مگابایت است. 
سیستم  عامل این دســتگاه، جدیدترین نسخه سیستم 
 عامل DSM سینولوژى است که انواع ابزارها و امکانات 
براى پشتیبان گیرى یا ذخیره سازى اطالعات با فرمت هاى 
مختلف روى شبکه را فراهم مى کند. قیمت این دستگاه 

300 دالر است.

فیسبوك براى مقابله با گســترش اخبار جعلى در شبکه 
هاى اجتماعى و فضاى مجازى به دنیاى واقعى متوسل 
شده و پیکارهاى اطالع رســانى و تبلیغاتى را در دنیاى 

آفالین به راه انداخته است.
یکى از این پیکارها در هند آغاز شــده و بدین منظور به 
شهروندان عادى در مورد نحوه تمییز دادن اخبار واقعى از 

جعلى اطالع رسانى مى شود.
فیسبوك همچنین آگهى هاى تبلیغاتى تمام صفحه اى 
را در برخى روزنامه هاى بزرگ و مشــهور هندى چاپ 
کرده که حاوى ده نکته در مورد نحوه شناســایى اخبار 

جعلى است.
ده ها میلیون کاربر شبکه هاى اجتماعى در هند زندگى 
مى کنند و این کشــور از نظر میزان استفاده از فیسبوك 

در رتبه هاى باال قراردارد. همچنین واتس اپ متعلق به 
فیسبوك هم بزرگ ترین و برترین برنامه موبایلى مورد 

استفاده در هند است.
عنوان آگهــى تبلیغاتــى فیســبوك در روزنامه هاى 
کثیراالنتشار هند این است: ما با همدیگر مى توانیم انتشار 

اخبار جعلى را محدود کنیم.
نگرانى در مورد گسترش انتشار اخبار جعلى در فیسبوك 
زمانى تشدید شد که برخى صاحب نظران پیروزى ترامپ 
بر کلینتون در جریان برگزارى انتخابات ریاست جمهورى 
سال 2016 آمریکا را تاحدى ناشى از انتشار اخبار جعلى بر 
ضد کلینتون دانستند. از آن زمان تا به حال مقامات بسیارى 
از کشورهاى جهان فیس بوك را براى جلوگیرى از انتشار 

چنین اخبارى تحت فشار گذاشته اند.

ذخیره ساز 40 ترابایتى براى 
پشتیبان گیرى خانگى و استریم ویدئو

فیسبوك براى مقابله با اخبار جعلى
 به رسانه هاى آفالین متوسل شد

بلندگوهاى هوشمند 
ابزارى براى

 استراق سمع!

رامین مشکاه

توییتر در ح
از اپلیکیشـ
اندرویدى
ا استفاده از
در تمام کش
اندازى کند
گوشى همر
به توییتر د

بگذارند.
این اپلیکیش
اســتور گو
البته به دلی
این اپلیکیش
تنها در کش
گران و کم
ت شــرکت
الیت، به دن

بلندگوهاى هوشمند 
ابزارى براى

 استراق سمع!

Flip Master   بازى هیجان آور و محبوب در 

سبک بازى هاى ورزشــى از استودیوى بازى سازى 
مطرح Miniclip.com براى دســتگاه هاى اندروید 
است که به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شده 

است. 
بــا نصــب Flip Master بــرروى تبلــت و یــا 
گوشــى اندرویــدى تــان؛ یکــى از جالــب ترین 
و پویاترین بازى هاى شــیرجه که تا بــه حال دیده 
اید بــا محیط هــاى مختلــف و خطرناکــى براى 
شــیرجه زدن و امــکان اجــراى انــواع و اقســام 
حرکت هاى شیرجه همچون شیرجه از جلو، شیرجه از 
پشت، معلق زدن از پشت در حین حرکت و... را تجربه 
خواهید کرد! شــیرجه زدن از لبه صخره، ســکوهاى 
شــکننده، باالى درخت ها و قلعه ها یا حتى از روى 
 Flip Master تخته پرش (ترا مپولین) را در بازى

تجربه کنید و براى تبدیل شــدن به اســتاد 
شیرجه زنى تا مى توانید تالش کنید! ورزشکار خود 

را از بین ده ها ورزشــکار مختلف انتخاب کنید و قفل 
حرکت ها و تکنیک هاى جدید شــیرجه را باز کنید! 
طورى شــیرجه بزنید که بتوانید به بهترین شکل هم 
فرود بیایید و البته مراقب باشــید بــه صخره ها هم 

برخورد نکنید! 
رعایت کامل قوانین فیزیکى در بازى و حرکات کامًال 
طبیعى ورزشکاران چه هنگام شیرجه و چه در صورت 
برخورد با موانع تجربه اى متفاوت از بازى هاى ورزشى 
را برایتان به ارمغــان مى آورد؛ امــکان اجراى انواع 
و اقســام حرکت ها و تکنیک هاى شــیرجه از جمله 
شیرجه از پشت، گرفتن پاها از زیر و خم شدن روى زانو 
هنگام شیرجه (پایک) و... وجود دارد و مى توانید آنها 

را تمرین کنید.

بازى ورزشى جالب 
و محبوب استاد پرش 
مخصوص اندروید بى شک تمامى ما در طول هفته به وفور از آالرم بیدار باش 

پیش فرض دستگاه اندرویدى خود استفاده مى کنیم و چندین 
بار نیز پیش آمده است که در شرایط مهم به موقع بیدار نشده 
ایم!  Original Alarm Clock Full Ad-Free عنوان یک 
ساعت زنگدار جذاب و پر امکانات براى سیستم عامل اندروید 
است که توسط Karebubl توسعه و در مارکت بزرگ گوگل 
پلى منتشر شده است. مجموعه قابلیت هاى موجود در این 
برنامه باعث شده است که به یکى از کامل ترین نرم افزارهاى 
موجود در زمینه معرفى شده تبدیل شود و کاربران بسیارى 
را در سراسر دنیا به سوى خود جلب کند. صداى هاى هشدار 
موجود در دیتابیس برنامه تمامى سلیقه ها را تحت پوشش 
خود قرار داده و سعى کرده اســت که به آرامى کاربران را از 

خواب بیدار کند. 

اپلیکیشن ساعت زنگدار 
جذاب و پر امکانات
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منبع: فارس

منبع: مهر

منبع: ایسنا

منبع: قدس آنالین

منبع: جام جم آنالین

منبع: ایرنا

منبع: مهر 

منبع: میزان

ش وسایل عزادارى ماه محرم
بازار فرو

 در قم

آیین عزادارى 
در ماسوله

تحویل 2 فروند 
 ATR هواپیماى
به ایران ایر

تشییع پیکر شهید محسن حججى در میدان امام(ره) اصفهان

فرزند شهید حججى در مراسم تشییع و خاکسپارى
 پیکر پدرش در نجف آباد

نشست خبرى رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور

دو ساالنه 
مجسمه سازى
 در تهران

ه فاصله گرفتن از 
با 15دقیق

مرکز شهر به سمت شرق مشهد با 

مان معیشتى مردم 
وضعیت نابسا

ت آباد روبه رو مى شویم. 
محله هم

شامیدن،استحمام 
آبى براى آ

روزانه وجود ندارد 
و مصرف 

سجد مى توان آب 
تنها ازیک م

آشامیدنى را با ساعت ها در صف 

دن به دست آورد. 
ایستا




