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دو طرف همچنین متعهد شــدند روی تقویــت ارتقای مبادالت تجربی و اطالعات بین دو کشــور در زمینه ورزش و نیز 
دیپلماســی علمی و ورزشی کار کنند. آنها همچنین ورزش را عاملی برای تعمیق روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور 

دانستند.
با این تیم های بزرگ هم بازی کرده ایم

عالوه بر دیدار دوستانه مقابل برزیل که با نتیجه 3-0 به سود سلسائو خاتمه یافت و شرح آن در باال آمد، تیم ملی فوتبال 
ایران در دو دهه اخیر بازی های دوستانه با کیفیت و خوبی را هم برگزار کرده است.

تیم ملی ایران در سال 1381 و 1383 با مربیگری برانکو ایوانکوویچ به مصاف تیم ملی اوکراین و آلمان رفت. ایران توانست 
در شهر کیف، اوکراین را با یک گل شکست دهد و در مقابل ژرمن ها هم در استادیوم آزادی و در مسابقه ای که به یاد کشته 
شدگان و بازماندگان زلزله مهیب بم برگزار شد، با نتیجه 2-0 تن به شکست داد. همچنین تیم های کرواسی و مکزیک هم 

دیگر حریفان مهم تدارکاتی ایران در دهه 80 بودند.
ایران با هدایت کارلوس کی روش هم در چند مقطع،دیدارهای تدارکاتی خوبی را پشت سر گذاشت. یوزپلنگان پارسی در 
فروردین ماه 1394 طی دو بازی به مصاف تیم های شیلی و سوئد رفتند که در اولی با دو گل پیروز شدند و بعد مقابل یاران 

زالتان با نتیجه 3-1 تن به شکست دادند.
همچنین تیم های تونس،الجزایر و ترکیه هم سه حریف نسبتا جدی ای بودند که ایران قبل از جام جهانی 2018 به مصاف 

آن ها رفت.
در بین تیم های مطرح آســیایی هم ایران در زمان کارلوس کی روش با تیم های کره جنوبی، ژاپن و قطر دیدار کرد و در 
دوران کوتاه حضور مارک ویلموتس روی نیمکت تیم ملی، ایران یک بار دیگر طعم بازی دوستانه با کره را این بار در خاک 

حریف چشید و پس از آن برای مدتی طوالنی، خبری از محک های تدارکاتی برای تیم ملی نبود.
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عالءالدین
»عالءالدین« یک فیلم سینمایی آمریکایی، 
محصول ســال 2019 و در ژانر موزیکال 
فانتــزی به کارگردانی گای ریچی اســت. 
فیلم نامه این فیلم توســط جان اوگســت 
و گای ریچی نوشته شــده و والت دیزنی 
پیکچــرز وظیفــه تهیــه آن را برعهــده 
داشته اســت. عالءالدین یک اقتباس الیو 
اکشن از انیمیشنی به همین نام است که 
در سال 1992 بر اســاس شخصیت های 
داستانی هزار و یک شب ساخته شد. مینا 
مسعود، ویل اسمیت، نیومی اسکات، مروان 

کنزاری، نوید نگهبان، نسیم پدراد، بیلی مگنوسن و نومان اکار بازیگران فیلم هستند.
عالءالدین در تاریخ 24 مه 2019 اکران خود را توسط استودیو سینمایی والت دیزنی آغاز کرد. فیلم با واکنش متوسطی 
از ســوی منتقدان همراه بود. طراحی صحنه و لباس، ســکانس های موزیکال و عملکرد اســمیت، اسکات و مسعود مورد 
تحســین قرار گرفت، اما منتقدان نســبت به کارگردانی گای ریچی، روند داستانی و جلوه های سی جی آی انتقاد داشتند. 
عالءالدین تاکنون 1 میلیارد دالر در سراسر جهان فروش کرده در حالی که بودجه ساخت آن 183 میلیون دالر بوده است 
که آن را تبدیل به ششمین فیلم پرفروش سال 2019 و 34امین فیلم پرفروش تاریخ سینما می کند. عالءالدین همچنین 

پرفروش ترین فیلم ویل اسمیت و گای ریچی است.

فناوری

آیارباتهاجایگزینقضاتخواهندشد؟
به گفته یک کارشناس هوش مصنوعی ربات هایی که زبان بدن متهم 
را برای شناســایی عالئم جرم تجزیه و تحلیل می کنند، تا سال 20۷0 
جایگزین قضات خواهند شــد. به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، 
»ترنس مائوری«)Terence Mauri( نویســنده و ســخنران حوزه 
هوش مصنوعی، معتقد است که این دستگاه ها قادر خواهند بود عالئم 
جسمی و روانی عدم صداقت را با دقت 99.9 درصد تشخیص دهند. او 
ادعا می کند که آنها مودب خواهند بود، به راحتی به هر زبان شناخته 
شده صحبت خواهند کرد و قادر به تشخیص عالئمی از دروغ خواهند 
بود که توســط انسان قابل تشخیص نیست. ربات های قاضی مجهز به 

دوربین هایی خواهند بود که الگوهای گفتاری نامنظم، افزایش غیرمعمول دمای بدن و حرکات دست و چشم را ضبط و 
شناسایی می کنند. سپس این داده ها توسط ربات ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند تا یک قضاوت بدون خطا درباره 
اینکه آیا یک متهم یا شاهد واقعیت را بیان می کند یا خیر، ارائه کنند. به گزارش تلگراف ، براساس تحقیق دو ساله مائوری 
که قرار اســت سال آینده منتشر شود، وی انتظار دارد که در ۵0 سال آینده استفاده از ربات ها در اکثر جلسات جنایی و 
مدنی در انگلیس و ولز معمول باشد. مائوری که مدیر موسسه »Hack Future Lab« نیز است در ادامه گفت: هوش 
مصنوعی با انجام مشکالت پیچیده با سطحی از ثبات و سرعت که با هوش انسانی قابل مقایسه نیست، در شیوه زندگی و 
کار مردم تغییراتی بی سابقه ایجاد کرده است. در یک شرایط قانونی، هوش مصنوعی شکل جدید و عادالنه تری از عدالت 
دیجیتال را آغاز خواهد کرد که به موجب آن احساسات، تعصب و خطاهای انسانی دیگر رخ نخواهند داد. به دلیل حضور 

آنها جلسات دادرسی سریع تر انجام خواهد شد و افراد بیگناه دیگر به جرمی که مرتکب نشده اند محکوم نخواهند شد.
البته ربات ها جای قضات ارشد را نخواهند گرفت، زیرا برای تعیین رویه قضایی، ایجاد قوانین جدید و نظارت بر درخواست ها 
به آنها احتیاج داریم و در حالی که وکیل مدافع ها برای بحث در مورد موکل خود ایمن خواهند بود، سایر نقش های حقوقی 
از جمله مشاوران قضایی، مدیران حقوقی، دستیاران وکال، دستیاران وکالی حقوقی و دفترداران دادگاه تا سال 20۷0 جای 
خود را به ربات ها خواهند داد. مائوری فکر می کند که هوش مصنوعی همچنین در جلسات کیفری و مدنی در  شورای حل 
اختالف دادگاه عمومی، دادگاه های شهرها و دادگاه های خانواده جایگزین قضات انسانی خواهد شد. سال گذشته »دیوید 
گاوک« )David Gauke(، وزیر دادگســتری پیشــین انگلیس نیز گفت که هوش مصنوعی می تواند ابزارهای ساده ای 

برای نشان دادن عدالت فراهم کند.

چهره ها

محمدحسینلقمانادهم؛معیناالطباپزشکایرانی
محمدحســین لقمان ادهــم )12۵8 تبریز - 1329 تهران( ملقب بــه لقمان الدوله و 

معین االطبا پزشک ایرانی و نخستین رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود.
لقمان ادهم تحصیالت مقدماتی و متوســطه را در تبریز در مدرسه لقمانیه انجام داده 
و چندی معلم جغرافیا و ناظم آن مدرســه بود. سپس نزد اساتید فن و پدر خود طب 
ایرانی را فرا گرفت و معین االطبا لقب گرفت و شــهرتش از شــهر تبریز گذشــت و 
محمدعلی شــاه او را به دربارش فراخواند. وی که ملقب به معین االطبا شــده بود در 
جریان استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس تعدادی از آزادی خواهان زندانی در باغ 
شاه را فراری داد و خودش نیز به فرانسه رفت. در سال 1908 در آنجا مدرک دکترای 
پزشکی گرفت و در بازگشت طبیب مخصوص احمد شاه شد و لقب لقمان الدوله را از 

او دریافت کرد.
در ســال 1338 هــ .ق به اتفاق دکتــر حکیم الدوله )محمدحســن لقمان ادهم برادر 
کوچکترش و وزیر بهداری کابینه دکتر مصدق( جزو همراهان احمدشــاه در سفر اروپا بود و در بازدید از انستیتو پاستور، 
احمدشاه را به تأسیس چنین بنگاهی در ایران تشویق کرد و برای این کار دکتر منارد فرانسوی را استخدام و به ایران آورد. 
در سال 129۵ ریاست طب مدرسه دارالفنون را به عهده گرفت و پایه و اساس دانشکده پزشکی را پی ریزی نمود؛ کالس 
طب را از دارالفنون مجزا و در سال 129۷ تبدیل به مدرسه طب کرد. بعدها وقتی دانشگاه تهران تأسیس شد و شروع به 

کار کرد اولین رئیس دانشکده پزشکی آن شد.
در ســال 1312 به ســمت پزشک مخصوص رضاشاه منصوب شدند. در سال 131۷ از ریاست دانشکده پزشکی و خدمات 
رســمی دولتی به دلیل بیماری کناره گیری کرد. در سال 1328 به پاس خدمات ۵0 ساله ایشان از طرف وزارت فرهنگ، 
دانشگاه تهران و فرهنگستان ایران جشنی در تاالر فرهنگ برپا شد و در این جشن به ایشان نشان همایونی و نشان دانش 
اعطا گردید. وی در 1 آبان 1329 درگذشــت. وزارت بهداری برای قدردانی از خدمات بهداشتی ایشان بیمارستان سیصد 

تخت خوابی خود را در 1۵ دی 1330 طی مراسمی به نام ایشان نامگذاری کرد. 

پله؛اسطورهفوتبالجهان
ادسون آرانتس دو ناسیمیونتو  ملقب به پله  در  23 اکتبر 1940 به دین آمد. پله در 
دوران بازیکنی خود ســه جام جهانی را کســب کرد و رکوردهای بسیاری را از جمله 
سومین بازیکنی که 1000 گل به ثمر رساند ، شکست. او عموما به عنوان بزرگ ترین 
بازیکن تاریخ جهان فوتبال شناخته می شود .وی فوتبال را از سال 19۵0 در سن 10 
سالگی شروع کرد و خیلی زود در سال 19۵8 با اینکه 18 سال بیشتر نداشت در جام 
جهانی ســوئد جوانترین بازیکن برزیلی شناخته شد و همچنین توانست با گلزنی به 

افتخارات خویش بیفزاید.
او ضمــن مهارت بازی به عنوان هافبک یا مهاجم، مهــارت کامل بازی با هر دو پا را 
داشت. تمام کننده ای قهار، دریبل زنی بی نظیر و پاسوری به یاد ماندنی بود. او در دوران 
حرفه ای خود در چهار جام جهانی بازی کرد و موفق به کسب 3 جام جهانی )19۶2، 
19۵8 و19۷0( شد. پله در پایان دوران بازیکنی خود 1281 گل به ثمر رساند. او تمام 
دوران فوتبال خود را در باشگاه برزیلی سانتوس بازی کرد و تنها در سال های آخر به آمریکا رفت تا برای کاسموس بازی 
کند. بعد از بازنشستگی در 19۷۷ او به عنوان شخصیتی ورزشی فعالیت کرده است و مدتی وزیر ورزش برزیل بوده است؛ و 

اولین بازیکنی است که از فیفا جایزه افتخاری بهترین بازیکن جهان را دریافت کرده است.

فیلم بازی

 70 نفر از صادرکنندگانی که ارز را نیاوردند، کارتن خواب هستند!

تظاهرات بومیان کلمبیا علیه دولت

طرح روز

قاب

مهدی عزیزی - خبرآنالین

رویترز

مغزنوزاداندرچندماهاولقادربهپردازشاحساساتنیست
یک مطالعه جدید نشــان داده است که مغز نوزادان تازه متولد شده در چند 

ماه اول زندگی نمی تواند احساسات را پردازش کند. 
بــه گزارش ایســنا و به نقــل از آی ای، مغــز یک فرد بزرگســال، یکی از 
پیچیده ترین اندام های بدن انسان، نه تنها در اندازه و توانایی یادگیری، بلکه 
به طرزی که دانشــمندان انتظار آن را نداشــتند، در عملکردهای مختلف با 
مغز یک نوزاد متفاوت اســت. این مطالعه توسط گروهی از محققان دانشگاه 
ایالتی »اوهایو« انجام شــده و به این نتیجه رسیده است که انسان ها پس از 
تولد در چند ماه ابتدای زندگی خود با توانایی اتصال احساسات به چیزها یا 
رویدادهایی که می بینند یا می شنوند، متولد نمی شوند و این ارتباط بعداً در 

مغز ایجاد می شود. محققان می گویند این یافته ای است که واقعاً انتظار آن را نداشته اند و فکر می کرده اند که این ارتباطات ممکن 
است از بدو تولد در دسترس باشد. 

محققان 40 اســکن مغزی fMRI بزرگســاالن و 40 نوزاد تازه متولد شــده را که کمتر از یک هفته عمر داشتند، بررسی کردند تا 
تفاوت بین آنها را مقایسه کنند. به نظر می رسد بزرگساالن ارتباط قوی تری نسبت به نوزادان ایجاد کرده اند که به آنها امکان می دهد 

ترس را تجربه کنند یا از دیدن شخصی که دوستش دارند، احساس عشق کنند.
»ســایگین« از محققان این مطالعه گفت: نوزادان این ارتباطات را طی چند ماه اول زندگی با تجربه ســطح باالتری از احساســات 
ایجاد می کنند. محققان الگوهایی را که از ســیگنال های مغزی دیده می شــود در هنگامی که آمیگدال)بخشــی از مغز که مسئول 
تجربه احساسات است( با قشر بینایی که اساساً پردازنده بینایی است، ارتباط برقرار کردند، بررسی کردند. »هانسن« سرپرست این 
مطالعه گفت: دیدن این الگو برای هر دو منطقه بینایی و شنوایی مورد تأیید بود، زیرا نشان می دهد که آمیگدال بیشتر با مناطقی 
که محرک های پیچیده را پردازش می کنند -چیزهایی که پاســخ عاطفی را تضمین می کنند- و نه فقط به مناطقی که در نزدیکی 
آمیگدال هســتند، متصل می شود. این تحقیق بسیار مهم اســت، چرا که آمیگدال نقش مهمی در بسیاری از اختالالت رخ داده در 
اوایل زندگی مانند اوتیســم و اضطراب دارد. »ســایگین« گفت: این مطالعه ممکن است ما را به اقدامات جدید تشخیصی و درمانی 

سوق دهد.

 دانستنی ها

دولتآنقدرکهباآقایالریجانی
ارتباطداشت

بااصالحطلبانارتباطنداشت
ادامه از صفحه 10

البته سه شــرط دیگر وجود دارد که دست اصالح طلبان 
نیست. اول آنکه باید آسیب شناسی شود مردم چگونه در 

انتخابات شرکت کنند.
اتفاقاتــی باید در سیســتم و نظام بیفتد کــه مردم پای 
صندوق هــای رأی بیایند. به عنوان مثال مردم ببینند که 
وضعیت اقتصاد و معیشــت آنها بهتر شده است. مجلس 
می توانــد در این خصوص طرح ارائــه دهد و دولت اقدام 

عملی انجام دهد.
دوم، نحوه برخورد شورای نگهبان با نامزدهای اصالح طلبان 
است. طرح اصالح قانون انتخابات هم اکنون در مجلس در 
حال بحث و بررسی است و متاسفانه شروط جدیدی برای 
نامــزدی در انتخابات مجلس و ریاســت جمهوری اضافه 

شده است. 
به عنوان مثال شــرایطی مثل روحیه جهادی، آرمانگرایی 
و اعتقادات راســخ به انقالب، را اضافه کرده است که گویا 
مبلغان صدر اســالم معرفی می شــوند؛ این شرایط قابل 
ســنجش نیســت. باید ببینیم عملکرد شــورای نگهبان 
چگونه خواهد بود. و البته مشــکالت ساختاری هم وجود 

دارد. رئیس جمهور باید اختیارات شفافی داشته باشد.
به نظر شما اختیارات رئیس جمهور محدود است؟

رئیس جمهور نباید ناکارآمدی دولت را صرفاً پای تحریم ها 
بگذارد و آدرس واشنگتن دی سی را بدهد. من با حرف های 
ایشــان موافق نیستم. ما طرحی تحت عنوان »جمهوریت 
سوم« در حزب مردم ساالری تدوین کردیم. باید تغییرات 

ساختاری در کشور ایجاد شود.
یکسری  روحانی  آقای  دولت  عملکرد  معتقدید  آیا 
و شخصیت های  اصالحات  جریان  بالقوه  گزینه های 
دولتی را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 

سوزاند؟
معتقدم هنوز حدود هشــت ماه به پایان دولت باقی مانده 
است. شــاید اقداماتی انجام شود که نتیجه بخش تر باشد. 
بایــد بپذیریم که دولت می توانســت بهتــر عمل کند تا 
اعتماد عمومی جامعه افزایش یابد و مردم برای حضور در 

انتخابات رغبت بیشتری داشته باشند.
نمی تــوان گفــت صرفاً و صرفــاً تحریم ها بر مشــکالت 
تأثیرگذار بوده اســت و ناکارآمــدی را نادیده گرفته البته 
دیدگاهی که بگوید تحریم ها هیچ تأثیری نداشته است نیز 
غیرواقع بینانه است. باید در راستای تقویت اعتماد عمومی 

گام های اساسی برداشت.
مجموعه نظام باید در این راســتا گام های اساسی بردارد. 
امیدوارم در فرصت باقی مانده وضعیت بهتر شود. انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا که قرار است سوم نوامبر برگزار 
شود که می تواند در وضعیت داخلی کشور تأثیرگذار باشد. 
چهار دیدگاه در این خصوص وجود دارد؛ یک دیدگاه که 
به اصالح طلبان منتسب است، این است که اصالح طلبان 
طرفدار این هستند »جو بایدن« بیاید، »برخی می گویند 
اصالح طلبان خیلی دعــا می کنند که بایدن رای بیاورد و 
حتی گفته شــده اگر آنقدر اینها دعا می کنند جو بایدن 
بیایــد، دعا می کردنــد امام زمان )عج( ظهــور کند، این 
اتفاق افتاده بود!« اما این درســت نیست که بگویند همه 

اصالح طلبان این گونه فکر می کنند.
جریانــی از اصولگرایان نیز آرزوی قلبی شــان این اســت 
که ترامپ رأی بیاورد تا تکلیف برجام روشــن شــود و در 
میادین مقاومت حضور پررنگ تری داشــته باشیم. دیدگاه 
ســوم نیز طرفدار آمدن ترامپ اســت اما نه از نوع نگرش 
دوم، این دیدگاه معتقد اســت ترامپ اهل معامله است و 
اگر در کاخ ســفید حضور یابد، می توان با او معامله کرد؛ 
این دیدگاه در میان اصالح طلبان و اصولگرایان طرفدارانی 

دارد.
دیدگاه واقع بینانه دیدگاهی اســت که برایش مهم نیست 
جوبایدن یا ترامپ بیایــد و تمرکز روی رفتار دولت دارد. 
فاصله بین ســوم نوامبر )13 آبان( تا اول ژانویه )11 دی( 
که مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا است، فاصله بسیار 
مهمی اســت. ما به عنوان نظام نه جنــاح اصالح طلب و 
اصولگرا باید تکلیف خودمان را در خصوص روابط با آمریکا 
روشــن کنیم. اگر بخواهیم همیــن فرمان را ادامه دهیم، 
وضعیت همین است. اگر جوبایدن رأی بیاورد، به نظر من 
در کوتاه مدت می تواند منافع ملی ما را تأمین کند. حجم 
فشــارها و تحریم های یکجانبه اگر برداشته شود، می تواند 
در کوتاه مــدت منافــع ملی ما را تأمین کنــد اما در دراز 
مدت قدرت اجماع ســازی دنیا و اروپا، دموکرات ها نشان 
داده اند که قوی تر از جمهوریخواهان هســتند. بخشی از 
تحلیل های آینده چه بخواهیــم چه نخواهیم تحت تأثیر 

نتایج انتخابات آمریکا خواهد بود. 
حتی اگر اصولگرایان از این فرصت استفاده کنند و به نفع 
منافع ملی اقدام کنند، بنده از آنها تشکر می کنم و فرقی 

نمی کند آقای ظریف باشد یا فرد دیگری.
شما برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد می شوید؟

این موضوع در کنگره نوزدهم حزب مردم ساالری در اواخر 
بهمن ماه مشخص خواهد شد.

به نظر شما آقایان جهانگیری و عارف که هر دو در 
انتخابات 92 و 96 به نفــع روحانی عمل کرده اند، 

می توانند نامزد شوند؟
این دو نفــر با توجه بــه اینکه تائیدیه شــورای نگهبان 
داشته اند، قطعاً انگیزه و شانس بیشتری دارند اما در زمینه 
اقبال عمومی باید فضا را بررســی کنند. حزب ما تا االن 

تصمیم ندارد از هیچ نامزد خاصی حمایت کند.

گفت وگو

حضرتمحمد)ص(:
چهارکسراخداونددشمندارد

فروشندهقسمخور
فقیرمتکبروپیرزناکاروپیشوایستمگر.

)نهجالفصاحه(

روزنامهاطالعات-اولآبان1361

»رئیس مجلس دستاوردهای عظیم سیاسی و اقتصاید انقالب 
را تشریح کرد«؛ روزنامه اطالعات با این تیتر، سخنان هاشمی 
رفســنجانی در نماز جمعه تهران را به عنوان خبر اول خود 
برگزید. هاشمی در این خطبه ها گفت: وضع اقتصادی مان در 
حد اعجاز خوب است. امروز وضع ارزی کشور به مراتب از روز 
آغاز جنگ بهتر اســت. وی همچنین اعالم کرد: دموکراسی 

واقعی فقط در ایران است.
خبر دیگــر روزنامه اطالعات، ســخنان آیــت اهلل منتظری 
خطاب به مســئولین و قضات دادگاه مبارزه با منکرات بود: 
در رسیدگی به اتهامات افراد، خیثیت آنان باید کامال مراعات 
شود. در مواردی که سیره پیامبر و ائمه اطهار بر عدم تجسس 
و افشــای آنها بوده، نباید دادگاه ها بر افشــای آن امور اصرار 

ورزند.  

روزنامه بازی


