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گفت و گوی صمیمانه با
«حسين رحيم خاني»
دارنده نشان درجه  2هنری

-
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همشهري محله سود و
زيانهاي موبایل را در
منطقه بررسی میکند

مالنصرالدین
مدل 92

چهارشنبه
 23مرداد 1392
شماره 469
 16صفحه
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پشت پرده
تلفن همراه

محله های منطقه ما طرشت شهرک غرب سعادت آباد فرحزاد شهرآرا دریاننو نصر

دکتر کامبیز سفیعی  -جانباز آزاده /عکس از حامد فرج اله

گفتوگو با نخستين اسير ايراني  8سال دفاع مقدس كه در منطقه ما زندگي ميكند

 30شهريور 59؛ هنوز  20سالش نشده بودكه
مهمان اردوگاههاي عراقي ش��د .نخستين روزها و
سالهاي اسارتش در زندان ابوغريب گذشت.
زنداني كه حتي خيلي از عراقيها هم از گفتن
نامش وحش��ت داش��تند ،اما «كامبيز س��فيعي»
صبوري و تحمل كرد تا امروز يك آزاده س��ربلند
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هزار کوه صبر!

باش��د .او اكن��ون دكتراي زب��ان آلمان��ي دارد و
مقالههاي��ش در معتبرتري��ن مجلهه��اي خارج از
كشور چاپ ميشود .در آس��تانه سالروز بازگشت
آزادهه��ا به ميهن با اي��ن آزاده هممحلي كه يكي
از افتخارات محله گيش��ا است ،همصحبت شديم.
خاطرات او از روزهاي اسارت شنيدني است.

گاليههاي ساكنان اطراف بوستان گفتوگو از شهروندان

لطفا مراعات كنيد!

س��فيعي بعد از بازگش��ت به ميه��ن بهعنوان
مدرس زب��ان آلماني در يكي از آموزش��گاههاي
تهران مشغول به كار شد .هيچكس نميتوانست
باور كن��د كه او همه اين دان��ش را به تنهايي و
ب��ا اس��تفاده از چند كتاب ابتدايي آموزش��ي در
دوران اسارت كس��ب كرده باشد .از همان زمان
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او درس خوان��دن در دانش��گاه را هم آغاز كرد و
بعد از پايان دوره كارشناسي ارشد دوره آموزش
دكت��راي ادبيات و زب��ان آلماني را در دانش��گاه
گذران��د و به ق��ول خودش ام��روز در وادي علم
جهاد ميكند.
صفحههای  8و 9

نهاد مردمي«حمايت از بيمارانام اس» يك ماه مهمان منطقه ما بود

بارقههاي اميد
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