
 خصوصي سازي 
با يک صد و چهلم قيمت واقعي!

گزارش »جوان« از اختتاميه نهمين جشنواره فيلم عمار 

فانوس هاي عمار راه سينماي مردمي را روشن کرد

شهرداري تهران قرار است براي تردد از 5 تونل 
پايتخت از مردم عوارض دريافت کند

 بخشی از تجهيزات و ادوات نظامی امريکا 
ديروز از سوريه خارج شد

کی روش: اينجا تيمي موفق مي شود که تيم باشد

تونل هاي تهران 
پولي مي شود؟

پهپاد انتحاری انصاراهلل 
 به قلب رژه اماراتی 

در عدن زد

فرار امريکا از سوريه 
کليد خورد

 غالمي: رودررو نشدن 
 با نماينده اسرائيل 

ارزش قهرمانی داشت

 ويتنام 
 دومين فينال ايران 

در راه قهرماني
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تعطیلی دولت کارمندان امریکایی را به خیابان کشاند

پاسخ مبهم کي روش به حضورش روي نيمکت کلمبيا

نخواستند حضورم در ایران طوالني تر شود

گفت وگوی » جوان« با شطرنج باز جوان کشورمان در پی نايب قهرمانی در مسابقات سوئد

رودررو نشدن با نماینده اسرائیل ارزش قهرمانی داشت

مثل هميشه صحبت ها را    ورزشي
به آن س�متي ک�ه خود 
مي خواهد هدايت مي کند: »در فوتبال ش�ما حريفي 
داريد همانطور که شما آرزو و رؤياهايي داريد، آنها هم 
آرزو دارند و تالش مي کنند تا به برد برسند.« اين يعني 
چيزي در خصوص شايعه نشستنم روي نيمکت کلمبيا 
نپرسيد و اجازه دهيد در خصوص ويتنام حرف بزنيم.
 كي روش مي گويد كه االن زمان حرف زدن در خصوص 
كلمبيا نيست و بايد همه تمركزمان روي بازي با ويتنام 
باشد و بس. اما هر روز اخباري از سوي رسانه هاي مختلف 
در خصوص توافق سرمربي ايران با كلمبيا منتشر مي شود 
كه نمي توان به سادگي از كنار آنها گذشت. روز گذشته نيز 
سايت »الاُپينين« كلمبيا مدعي شد تعدادي از مسئوالن 

فدراسيون فوتبال اين كش��ور در جريان مسابقات جام 
ملت هاي آسيا براي نهايي كردن جزئيات قرارداد كارلوس 
كي روش و امضاي آن ب��ه امارات س��فر كرده اند. بحث 
نشستن سرمربي ايران روي نيمكت تيم ملي فوتبال كلمبيا 
مسئله تازه اي نيست. به خصوص بعد از خوزه پكرمن در 
ماه هاي اخير بارها اين مسئله مطرح شد و خبرهايي در 
خصوص مذاك��رات كي روش با مس��ئوالن فوتبالي اين 
كشور به خصوص در حاشيه فينال جام ليبرتادورس در 
اسپانيا منتشر شد. با اين وجود اما كي روش مسئله را نه رد 
كرد و نه تأييد و حاال در امارات و در حاشيه جام ملت هاي 
آس��يا وقتي بار ديگر از او در اين خصوص سؤال مي شود 
پاسخ روشني نمي دهد و به گفتن اينكه مسئوالن ايراني 
نخواستند ماندن من طوالني تر شود اكتفا مي كند: »وقتي 

قرارداد شش  ماهه اي را با فدراسيون فوتبال امضا كردم 
براي اين بود كه آرزوي ميليون ها ايراني و خانواده خودم كه 
تيمم هستند را برآورده كنم. يكي از مهم ترين فاكتورهايم 
اين است كه به موفقيت برسيم. از ماه جوالي مسئوالن 
فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش نخواستند قرارداد من 
طوالني مدت ش��ود. «كي روش درحالي پاسخي مبهم 
در خصوص نشستنش روي نيمكت كلمبيا مي دهد كه 
نشريه ماركا اسپانيا مدعي اس��ت به رغم اخباري كه در 
خصوص توافق اسكوالري با كلمبيا براي در دست گرفتن 
هدايت تيم ملي اين كشور منتشر شده، فدراسيون فوتبال 
كلمبيا در حال توافق با كارلوس كي روش است و سرمربي 
تيم ملي ايران از اسفند ماه روي نيمكت تيم ملي فوتبال 

كلمبيا خواهد نشست. 

 ش�طرنج باز 1۷ س�اله 

وحید صابری 
  جوان آنالين

ايراني مدال ط�ال را از 
دس�ت داد ت�ا م�دال 
انس�انيت ب�ه گ�ردن بين�دازد. ش�طرنج باز جوان 
کشورمان در مسابقات جهانی » ريلتون کاپ سوئد « 
با عبور از ريتينگ زنده 2500 موفق به کسب اولين 
نرم اس�تاد بزرگی ش�د . غالمی در اين مسابقات از 
لحاظ فنی در جايگاه يازدهم استاندارد و هم امتياز 
ب�ا رده پنج�م اي�ن رقابت   ه�ا ق�رار گرف�ت. 
آرين غالمی، شطرنج باز كشورمان در گفت وگو با » جوان 
آنالين « درباره مسابقات سوئد و نايب قهرمانی مسابقات 
گفت: مس��ابقات خوبی بود. بزرگان دنيا در آن حضور 
داشتند در اين مس��ابقات توانس��تم هبرال از لهستان 
را شكس��ت دهم . خدا را شكر من توانس��تم با عبور از 
ريتينگ زنده ۲۵۰۰ موفق به كس��ب اولين نرم استاد 
بزرگی دس��ت يابم. من برای اينكه بتوانم عنوان استاد 
بزرگی را كسب كنم بايد در س��ه رويداد بين المللی به 

درجه استاد بزرگی برسم تا در نهايت عنوان برتر استاد 
بزرگی را كسب كنم. 

وی در ادامه افزود: در مسابقات سوئد در بخش بليتز شش 
بازي مهم را با برد به پايان رساندم. در اين مسابقات در دو 
بخش سريع و فكری حضور داشتم كه بخش فكری نرم 
استاد بزرگی را كسب كردم . در بخش سريع پس از شش 
برد به نماينده رژيم صهيونيس��تی خوردم كه به خاطر 

مردم فلسطين حاضر به انجام مسابقه نشدم. 
وی افزود: من وقتی مسابقه ششم را پيروز شدم متوجه 
شدم حريف بعدی ام نماينده رژيم صهيونيستی است. 
در واقع با توجه به اينكه مسابقات سريع بود ، من فقط 
سه دقيقه زمان داشتم تا مس��ابقه هفتم را انجام دهم. 
در حالی كه من می توانس��تم قهرمان شوم اما به خاطر 
مردم فلسطين از رويارويی با نماينده رژيم صهيونيستی 
خودداري كردم. به مس��ئوالن هم اع��الم كردم كه به 
داليل سياسی مس��ابقه نمی دهم. االن هم ازكاری كه 
كردم ناراحت نيس��تم و می دانم به اندازه يک قهرمانی 

ارزش دارد . بعد از انصرافم همه از كار من تعجب كرده 
بودند و اين اق��دام بازتاب زيادی داش��ت و من به آنها 

توضيحات الزم را دادم . 
غالمی با اشاره به اينكه بالفاصله به مسابقات ارمنستان 
اعزام شدم، خاطرنشان كرد: در حال حاضر درمسابقات 
ارمنس��تان حض��ور دارم . اولي��ن مس��ابقه ام را در اين 
مس��ابقات به دليل اينكه دير رس��يدم و تمركز كافی 
نداشتم، باختم. من ساعت سه رسيدم و ساعت سه و نيم 
زمان شروع مسابقه ام بود كه متأسفانه نتوانستم پيروز 
شوم اما در مسابقه بعدی به پيروزی رسيدم . بازی  ها در 
جدول بسته انجام می ش��ود، يعنی اينكه در مسابقات 
بايد با ۱۰ نفر در ۹ راند سخت  رقابت كنی. تمام هدفم 
دراين مسابقات دست يافتن به نرم استادبزرگی است كه 
اگر اين عنوان را كسب كنم دومين عنوان استاد بزرگی 
را كس��ب كرده ام و اين برای من بسيار ارزشمند است. 
در مسابقات تهران هم سعی خواهم كرد استاد بزرگی 

را كسب كنم. 

  جهان با گذشت سه هفته از آغاز 
تعطيل�ی بخش    هايی از 
دولت، اعتراض کارمندان دولت افزايش يافته و برخی 
از آنها حتی در مقابل کاخ سفيد به نشانه اعتراض تجمع 
کرده اند. اين در حالی است که رئيس جمهور امريکا به 
تصويب بودجه ساخت ديوار مرزی در جنوب اين کشور 
اصرار دارد و فعاًل حاضر به بازگش�ايی دولت نيست. 
در واشنگتن هم صد   ها تن در اعتراض به تعطيلی دولت 
در برابر كاخ س��فيد تجمع كردند. به گفته يک كارمند 
 )EPA( س��ازمان حفاظت از محيط زيس��ت امري��كا
اكثري��ت جمعيت امريكا از اين سياس��ت پش��تيبانی 
نمی كنند.  يكی از همكاران او هم می گويد: »خواست ما 

فقط بازگشت بر سر كارمان است.«
انجمن شاغالن اداره پليس فدرال )اف بی آی( وضعيت 

موجود را » غير قابل تحمل « توصيف و اعالم كرده كه 
كارمندان اين نهاد بدون حق��وق كار می كنند و منابع 
مالی الزم ب��رای عمليات پليس ف��درال » دائم كمتر « 
می شود.  حدود ۸۰۰ هزار كارمند بخش های مختلف 
تعطيل يا نيمه تعطيل ي��ا در خانه مانده اند يا مجبور به 
ادامه كار بدون حقوق هستند.  بسياری از آنها در چند 
روز گذشته با حضور در رسانه های امريكا از مشكالت 
مالی كه برايشان پيش آمده گاليه كرده اند؛ مشكالتی 
مانند عقب افتادن قسط وام خانه مسكونی، قبوض آب 
و برق، شهريه مدرس��ه كودكان و حتی قسط ماهيانه 

بيمه درمانی. 
   لغو سفر به داووس و ادامه لفاظی

دونالد ترامپ شامگاه پنج  شنبه ۲۰ دی در توئيتر نوشت 
كه به دليل ناس��ازگاری دموكرات  ها در موضوع امنيت 

مرز مكزيک-امريكا و اهمي��ت فوق العاده امنيت برای 
اياالت متحده، س��فر به داووس را لغو كرده اس��ت. او 
همچنين به مرز مكزيک رفت تا از آنجا به لفاظی خود 

عليه دموكرات  ها ادامه دهد. 
رئيس جمهور امريكا در بازديد از ايس��تگاه مرزی  مک 
اَلِن  )McAllen( در ايالت تگ��زاس بار ديگر از » موج 
سهمگين مهاجران غيرقانونی و همچنين قاچاق انسان 
و مواد مخدر « سخن گفت و تأكيد كرد كه اياالت متحده 
به يک سد نياز دارد و مدعی شد كه سياست دموكرات  ها 

خانواده    ها را تهديد می كند. 
در هنگام اين س��خنان روی ميز مقاب��ل دونالد ترامپ 
مواد مخدر، س��الح و كيسه ای پالس��تيكی پر از پول 
چيده ش��ده بود تا نشان داده ش��ود چه اقالمی در مرز 

توقيف می شود. 

   اقتصادي

يادداشت هاي امروز

درد بي درمان ورزش  
فريدون حسن

۱3

زمان مسئوليت پذيري فرا رسيده است 
عباس حاجي نجاري

۲

فصل تصميم دولت
جعفر تكبيري
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 مجلس اغراق و افراط 
درباره مرحوم هاشمي  

  سالن اجالس سران در تهران روز پنج شنبه ميزبان برگزاري 
دومين سالگرد درگذش��ت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني بود؛ 
مراس��مي كه س��خنران اصلي آن حس��ن روحاني بود و در 
توصيف ايش��ان گاه آن قدر اغراق ش��د كه به تعبير ظريفي 
می رفت كه نقش امام خميني به عنوان بنيانگذار جمهوري 

اسالمي گم شود |  صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 واكنش به حاشيه سازی آشنا
صفحه 2 تحريم ها رفت يا آمد؟!

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه  22 دی 139۷   -    5 جمادی االول 1440
سال بيستم- شماره 5564 - 16 صفحه
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نماينده تبريز: شركت ماشين سازي تبريز را كه بيش از ۱۰هزارميليارد تومان ارزش داشت، به كمتر از 7۰ميلياردتومان فروختند
  هپکو، تأمين کننده اصلي ماشين آالت راه سازي کشور به قيمت 10 ميليون تومان به يك شکالت فروش واگذار گرديد

 شركت نيشكر هفت تپه به ارزش ۲۲6ميلياردتومان تنها به قيمت ۱۰ميليارد تومان فروخته شد
صفحه 4


