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سه دلیل برای شکست ذوب آهن برابر االتحاد
|  اشــتباهات خط دفاعى ذوب آهن يكى 
از اصلى ترين داليل شكســت اين تيم برابر االتحاد 
عربستان بود.ذوب آهن در ديدار برگشت برابر االتحاد 
عربستان با نتيجه 4 بر سه تن به شكست داد تا با توجه 
به شكســت دو بر يك در ديدار رفت از دور رقابت ها 
حذف شود. سايت اسپورت 360 عربى به سه دليل 

براى شكست ذوب آهن در اين ديدار اشاره كرد.
رومارينيو بازيكن برزيلى االتحاد يكى از بهترين بازى هاى خود با پيراهن اين 
تيم را به نمايش گذاشت. او توانست دو گل به ثمر برساند تا بيشترين سهم را در 
صعود االتحاد داشته باشد. او سه بار به طرف ذوب آهن شوت زد و 84 درصد پاس 

هايش هم درست به مقصد رسيد و نمره باالى 8,5 را دريافت كرد.
خط دفاعى ذوب آهن اشتباهات كابوس وارى در اين ديدار داشت كه باعث شد 
تا دروازه اين تيم سه بار باز شود. ذوب آهن يكى از بهترين خط دفاعى ها را داشت 

اما االتحاد اين خط دفاعى را با بازى هجومى اش به اشتباه انداخت.
سرمربى االتحاد عربستان سهم بسزايى در كسب اين پيروزى داشت. او تيمش 
را از همان ابتدا هجومى به ميدان فرستاد و شاگردان او به جاى بازى دفاعى و 

وقت تلف كردن به بازى سراسر هجومى روى آوردند و ثمره آن را هم ديدند.

چرا به ساخت مجسمه خبرنگاران تمایل ندارند؟
|  يك مجسمه ساز معتقد است كه «كمتر 
به ساخت مجسمه يا اِلِمان براى خبرنگاران مطرح 
عالقه نشان داده مى شود؛ چراكه خبرنگار جريان ساز 
خالف جهت حركت مى كند و اين امر خيلى به كام 
دولت ها خوش نمى آيد كه بخواهند چنين فردى را 
با ساخت مجسمه براى او در جامعه مطرح كنند.» به 
گزارش كائنات به نقل از ايسنا، اگرچه علم ارتباطات 

در ايران سابقه اى چندان طوالنى هم ندارد، اما مطبوعات و روزنامه نگارى در ايران 
انقدر پيشينه داشته اند كه در اين سال ها بتوان ساخت يك المان شهرى مناسب 
يا سرديسى از چهره هاى تاثيرگذار در حوزه خبر و ارتباطات را انتظار داشت.در 
اين سال ها حتى مجسمه دكتر معتمدنژاد كه از او به عنوان پدر علم ارتباطات 
ياد مى شود، با كيفيت درخور اين شخصيت بزرگ عرصه رسانه، ساخته نشد. اين 
تنديس پس از مرگش در دفتر او در دانشگاه عالمه طباطبايى نگهدارى مى شود 

و مسلما كمتر كسى تاكنون با اين مجسمه برخورد داشته است.
البته در شهرهايى مثل ايالم يا سنندج در مقطعى براى نصب المان خبرنگار 
تالش هايى شد و صدالبته كه چندسالى است شهردارى به مناسبت روز خبرنگار 
بنرهايى را در نزديكى ساختمان رسانه ها، براى تقدير از تالش هاى خبرنگاران 
نصب مى كند، ولى ساخت سرديسى از چهره هاى تاثيرگذار عالم خبر و رسانه و 
يا حداقل محمود صارمى كه روز خبرنگار به ياد او نام گذارى شده است، در كنار 
نصب المانى شهرى به احترام خبرنگار، تاكنون آنطور كه بايد و شايد مورد توجه 
قرار نگرفته است.هادى عرب نرمى كه در پروژه هاى مختلف مجسمه سازى 
شهرى شركت داشته و يكى از اعضاى انجمن مجسمه سازان ايران است مى گويد: 
ساخت المان  شهرى براى خبرنگاران بايد به سفارش سازمان زيباسازى شهرى 
يا شهردارى صورت بگيرد و معموال خود ســازمان هاى دولتى و انجمن هاى 
مربوطه بايد آن  را پيگيرى كنند. تا جايى كه به خاطر دارم بيشتر از چهار سال 
پيش تعدادى مجسمه برنزى از خبرنگاران شهيد ساخته شده است. به من 
نيز پيشنهاد ساخت يكى از مجسمه ها داده شد ولى چون در آن زمان شرايط 
سفارش دادن غيرحرفه اى بود، قبول نكردم. البته به ياد ندارم كه در آن زمان از 
كدام خبرنگاران مجسمه ساخته و در كجا نصب شد. ولى تا به حال نديده ام كه 

المانى براى «خبرنگار» ساخته شود.
از عرب نرمى سوال مى كنيم كه چرا ساخت المانى براى «خبرنگار» دغدغه 
هنرمندان نبوده است، كه چنين پاسخ مى دهد: اين گونه موضوعات كلى هستند 
و يك هنرمند دغدغه هاى وسيع ترى دارد كه آنها را ترجيح دهد و شايد اصال 
به چنين موضوعى توجه نكند. اينكه يك هنرمند بخواهد هر بار به يك صنف 
بپردازد كار وقت گيرى است. موضوعات مهم ترى براى هنرمندان هست كه 
بخواهند به آن بپردازند؛ از طرفى اگر مثال مجسمه اى براى خبرنگاران ساخته 
شود ممكن است صنف پزشكان يا نويسندگان بگويند كه چرا براى ما ساخته 
نشده است؟ در كل موضوعاتى براى هنرمندان قابل توجه تر است كه شامل 

تمامى اقشار جامعه و بدون محدوديت زمان و مكان باشد.
به او مى گوييم كه ما در هر صنفى مانند سينما، موسيقى، تئاتر و ... مشاهير 
خاصى را داريم كه هر كدام به نوبه خود در جامعه تأثيرگذار بوده اند و ساخت و 
نصب سرديس يك فرد مهم در هر كدام از اين حوزه ها مى تواند به شناساندن او و 
روش فكرى اش به جامعه اثرگذار باشد. با چنين نگاهى قطعا در بين خبرنگاران 
نيز افراد اثرگذارى بوده اند كه الزم است افكار و عملكردشان را به جامعه القا كنيم.
او در پاسخ به اين نكته ها توضيح مى دهد: در چنين حالتى دو موضوع دخيل 
است. يك اينكه اگر به تاريخ مجسمه سازى نگاه كنيد، متوجه روند كندى كه 

طى كرده و سپس وارد جريانات جديد شده است، خواهيد شد.

چه کسی برای ملوان تصمیم می گیرد؟
| سرمربى تيم فوتبال بانوان ملوان بندرانزلى 
در واكنش بــه انتخاب مالك و ســرمربى غير بومى 
براى اين تيم گفت: ملوان تيمى بومى اســت برخى 
از دوستان براى تيم مربى غيربومى انتخاب و آنها را 
در اين تيم مدام باال و پايين كردند و ديدند كه نتيجه 
نمى دهد. به گزارش كائنات به نقل از ايســنا، پس از 
آنكه ملوان بندرانزلــى مدت ها بدون مديرعامل بود، 
مالكيت اين تيم به محسن ميرابى سپرده شــد اما غيربومى بودن مالك و نيز 
انتخاب ســرمربى غيربومى مورد انتقاد برخى از اعضاى اين تيم از جمله مريم 
ايراندوست قرارگرفته است. سرمربى تيم بانوان ملوان تجارب سال هاى گذشته 
در انتخاب مالك غيربومى براى اين تيم را دليلى بــراى انتقاد به اين تصميم 
مى داند و معتقد اســت آينده خوبى در انتظار ملوان نيست. او در اين مورد به 
ايسنا گفت: ملوان تيمى بومى اســت. حدود 40 سال ملوان فقط چهار مربى 
بومى(بهمن صالح نيا، نصرت ايراندوست، محمد احمدزاده و فرهاد پورغالمى) 
داشت اما برخى از دوستان براى تيم مربى غيربومى انتخاب و آنها را مدام در اين 
تيم باال و پايين كردند و ديدند كه نتيجه نمى دهد.او در اين مورد افزود: ملوان 
تيم شهرى و كامال محلى است و معتقدم با يك گروه غيربومى در اين تيم موفق 
نمى شود. البته آرزوى ما موفقيت تيم است اما اين اتفاق خوبى نيست كه بازيكن 
و پزشك بومى تيم را كنار بگذارند. پزشك تيم سال هاست كه براى ملوان زحمت 
مى كشد و از جيب هزينه مى كند اما خيلى راحت او را كنار مى گذارند، به عبارتى 
تمام بومى ها را قلع و قمع مى كننــد يا اينكه مى گويند تمرين در تهران برگزار 
شود. اين مسائل را از بزرگ ملوان  آقاى صالح نيا شنيدم و قطعا حرفش را بدون 
تحقيق قبول مى كنم و مطمئنم شرايط خوبى پيش رو نيست.ايراندوست در ادامه 
بيان كرد: از طرف مردم انزلى و تمام هوادارن اين تيم مى پرســم كه چه كسى 
براى ملوان تصميم مى گيرد؟ نماينده و شوراى شهر مى گويند تصميم گيرنده 
نيستند، رئيس جمهور هم مى گويد آنقدر مشكالت هست كه به ما ربطى ندارد، 
با هر مسئولى كه صحبت مى كنيم، مى گويد كاچى به از هيچى! اما اين جواب 
ما نيست؛ چرا ملوان بايد به اين روز بيفتد؟او در مورد اينكه تيم ملوان زير نظر 
نيروى دريايى قرار نگرفت، گفت:  30 درصد سهام ملوان دست نيروى دريايى 
جمهورى اسالمى ايران است، ارتش هميشه كنار مردم بوده و مردم هم  دوست 
دارند ملوان حتى بدون پول زير نظر نيروى دريايى باشد ، يعنى اگر اسم تيم ملوان 
نيروى دريايى بشود و شــرايط مثل گذشته باشد خيلى بهتر  از اين است كه با 
افراد غيربومى باز هم قراردادهايى بسته شود و بدهى هايى براى تيم بار بيايد و 
در نهايت سال بعد ملوانى بدهكارتر را بينيم. اين  به معنى نابودى باشگاهى با 
قدمت 50 ساله است؛ چه كسى جوابگوى ماست؟  كاش يك مسئول مرد باشد 
و صحبت كند تا اگر ما اشتباه كرديم، آگاه مان كند. سرمربى تيم بانوان ملوان به 
عالقه مردم انزلى به اين تيم اشاره و بيان كرد:  مردم انزلى چيزى ندارند و تمام 
عشق شان ملوان است. وقتى كه مى خواهيم خودمان را معرفى كنيم، مى گوييم 

ملوانى هستيم و بعد يادمان مى آيد كه انزلى چى هستيم.

| كانال اردوى شبكه جهانى سحر به آخرين تحوالت كشمير مى پردازد. به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى خبر
معاونت برون مرزى رســانه ملى، با توجه به اين كه دوشنبه گذشته ، اليحه تقســيم جامو و كشمير به دو سرزمين اتحاديه 
جداگانه در مجلس اعال «راجيه سبها» پارلمان هند به تصويب رسيد، در برنامه « انداز جهان» كانال اردو ى شبكه سحر به 

آخرين تحوالت و واكنش ها به اليحه تقسيم جامو و كشمير پرداخته مى شود.
اين برنامه همچنين به شــرايط امنيتى حاكم بر مناطق مختلف كشمير و وضعيت ســخت براى شهروندان و محدوديت 

مسلمانان منطقه براى اعمال دينى خود مى پردازد.
كشمير از زمان استقالل هند و پاكستان در سال 1947 بين دو كشور تقسيم شده است.

گفتنى است شوراى امنيت ملى پاكستان نيز با تشكيل جلسه اى با عمران خان، نخست وزير اين كشور تصميماتى مبنى بر 
كاهش سطح روابط ديپلماتيك با هند و توقف روابط تجارى دو جانبه اتخاذ كرده است.

گوينده اين برنامه على عباس رضوى است. كارشناس غير خضورى برنامه ســيدصفدر رضا از اسالم آباد پاكستان بوده و 
احمد عباس نيز به عنوان كارشناس به صورت حضورى در برنامه شركت دارد.

برنامه «انداز جهان » كانال اردو ى شبكه جهانى سحر به تهيه كنندگى محسن روخ دوست امشب ساعت 20:30 دقيقه 
به وقت تهران از كانال اردوى شبكه جهانى سحر پخش مى شود

بررسی تحوالت کشمیر ؛

در برنامه »انداز 
جهان« کانال 
اردوی شبکه 
سحر

| يك دانش آموخته زبان فارســى اهل آلمان از آرزوى كودكى خود 
براى ديدن ايران و عالقه اش به شاعران زبان فارسى مى گويد.

كريســتين هينــز (Christian Hinz) كــه در هشــتادوهفتمين دوره 
دانش افزايى بنياد سعدى شركت كرده اســت درباره علت عالقه اش به زبان 
فارسى و يادگيرى اين زبان اظهار كرد: من سه سال است كه با پسرم در تهران 

زندگى مى كنم و اكنون در مدرسه سفارت آلمان تدريس مى كنم.
او افزود: مادر من قبل از انقالب در كشــور ايران زندگــى مى كرد، چون 
پدربزرگ من در مدرسه سفارت آلمان تدريس مى كرد اما هيچ وقت فارسى 
بلد نبود چون در آن مقطع نيازى نبود كه در آن جا فارسى صحبت كنند. اما 
وقتى بچه بودم مادرم هميشه راجع به ايران براى من صحبت مى كرد و اين 
آرزو در من بزرگ و بزرگ تر شد كه يك بار بتوانم كشور ايران عزيز را از نزديك 

ببينم. در نهايت در آلمان براى كالس زبان فارسى ثبت نام كردم.
هينز از عالقه اى كه با ديــدن ايران براى زندگى دائم در اين كشــور پيدا 
كرده گفت و بيان كرد: من باالخره توانستم براى تفريح به ايران بيايم. وقتى 
به اين جا آمدم ديدم كه دوست دارم در ايران زندگى كنم و دوست دارم در 

اين جا كار كنم و در كشورى كه آرزويش را داشتم توانستم زندگى كنم.
او در پاسخ به اين ســوال كه به كدام يك از شــاعران يا نويسندگان زبان 

فارسى عالقه بيشــترى دارد، بيان كرد: متاسفانه هنوز شعرى حفظ نكرده ام 
اما به مولوى، رودكى، حافظ و سعدى عالقه دارم.

كريســتين هينز همچنين درباره ميزان آشــنايى مردم آلمان با فرهنگ و 
تمدن ايران و همچنين زبان فارسى گفت: متاسفانه در كشور من مردم زياد 
اطالع دقيقى از ايران ندارند، چون رســانه هاى غربى درباره ايران زياد تبليغ 
منفى  مى كننــد. براى همين هميشــه به مردم آلمان مى گويم بهتر اســت 
خودشــان به ايران بيايند و اين جا را ببينند، چون ايران كشورى با تمدن و 
ادبيات بزرگ اســت. مردم خون گرم، دست ودل باز و مهمان نوازى دارد، اين 
پيغام من در آلمان است و هميشه به همه مى گويم «بيا ايران، خودت ببين».

یک آلمانی عاشق ایران


