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خط  ايران 

شليك مستقيم پليس 
به يك سياه پوست

آمريكا: بتازگى ويديويى 
در رســانه هاى اجتماعى 
منتشــر شــد كه نشان 
مى دهد، يك افسر پليس 
آمريكا باوجود پيروى يك 
سياه پوست از دستور او، به 
سمت سياه پوست شليك 
مى كند. بر اساس گزارش 
آسوشيتد پرس، اين ويدئو كه روز پنجشنبه در فيس بوك منتشر 
شده و حدود 2 ميليون نفر آن را ديده اند، نشان مى دهد كه «فيليپ 
برنوت»، افسر سفيد پوست آمريكايى در شهر «لنساستر» با سالح 
شوك آور به سمت «شين ويليامز»، جوان 27 ساله سياه پوست 
در حالى كه وى روى زمين نشسته و از دستورات افسر پليس نيز 
پيروى كرده، شليك مى كند. در حالى كه اين ويديو نشان مى دهد 
شين ويليامز از دستورات افسر پليس اطاعت كرده است، اما اداره 
پليس لنساستر مدعى است كه اين جوان سياه پوست از دستورات 
قبلى پليس براى نشستن روى زمين پيروى نكرده است. ماه آوريل 
وبسايت آمريكايى «dbknews» در گزارشى با عنوان «استفاده 
پليس از زور، تبعيض آميز و بى رحمانه اســت»، ضمن اشاره به 
چندين مورد از هدف قرار گرفتن شهروندان بى گناه از سوى پليس 
مى نويسد: از آغاز سال 2018 تاكنون، پليس 321 نفر را هدف قرار 
داده و كشته است كه شمار افراد سياه پوست هدف قرار گرفته از 

سوى پليس سه برابر سفيد پوستان است.(خبرگزارى ميزان)

زوج فرانسوى پرستار كودكشان 
را كباب كردند

انگلستان: يك زوج فرانسوى ساكن لندن به جرم قتل پرستار 
فرزندشان به حبس ابد محكوم شدند. شبكه خبرى يورونيوز 
گزارش داد،«ســابرينا كويدر» 35 ساله و «وسم مدونى» 40 
ساله در جريان محاكمه خود به آزار و شكنجه «سوفى ليونت» 
21 ساله، كه پرســتار فرزندشــان بود، اعتراف كردند. جسد 
اين پرستار جوان 20 سپتامبر گذشته كشف شد و پس از آن 
تحقيقات در مورد داليل قتل او آغاز شــد. در ادامه تحقيقات 
پليسى زوج فرانسوى ســاكن خانه اى كه جسد در حياط آن 
كشف شده بود به عنوان مظنونان پرونده شناسايى و بازداشت 
شدند. زوج بازداشت شده در دادگاه مدعى شدند: خانم ليونت 
را به خاطر آنكه تصور مى كرديــم او به مارك والتون، خواننده 
سابق گروه بويزون كمك كرده تا افرادى را در منزل آن ها مورد 
سوء استفاده قرار دهد، به قتل رسانده اند. قاضى گفت اين زوج 
اعتراف كردند كه پرستار جوان را با هدف اعتراف گيرى براى 
اثبات باور غلط شــان تا حد مرگ در حمام خانه شان شكنجه 
كرده اند و مقتول به دليل اينكه واقعاً شواهدى در رد باور اين 
زوج نداشت، متأسفانه  زير شكنجه آن ها جان سپرده است. بر 
اساس اعالم هيئت منصفه دادگاه، آن ها پس از آنكه بارها سر 
زن جوان را تا حد خفگى زير آب كرده ، او را چنان با كابل برق 
شالق زده  و مورد ضرب و شتم قرار داده  بودند كه چندين دنده 
او نيز مى شكند. مطابق شواهد موجود، زوج فرانسوى پس از 
ارتكاب به قتل، جسد پرستار كودكشــان را روى آتش كباب 
كرده اند و زمانى كه همسايه ها به دود ايجاد شده واكنش نشان 
مى دهند، اعالم كرده اند كه در حال كباب كردن يك گوسفند 
هستند. تالش وكيل مدافع اين زوج براى اثبات اختالل روانى 
آن ها به نتيجه نرسيد و دادگاه، زوج فرانسوى را به حبس ابد 
محكوم و روانه زندان كرد. اين دو مجــرم براى برخوردارى از 

آزادى مشروط، بايد حداقل 30 سال در زندان بمانند.
(پايگاه خبرى پليس)

چرت زدن راننده اتوبوس
كار دست مسافران داد

باشگاه خبرنگاران: در اثر برخورد يك 
دستگاه اتوبوس مسافربرى با كاميون در 
آزادراه ســاوه -همدان 24 نفر مصدوم 

شدند.
سرپرســت مركــز مديريــت حوادث 
و فوريت هــاى پزشــكى ســاوه گفت: 
برخورد اتوبوس با كاميون در ســاعت 4 
و 46 دقيقه صبح روزگذشته، در آزادراه 

ساوه -همدان به مركز پيام اورژانس 115 شهرستان ساوه اطالع داده شد كه 
بالفاصله تيم هاى امدادى اورژانس 115 و هالل احمــر به محل حادثه اعزام 
شدند. عزيزى افزود: اين حادثه 24 مصدوم برجا گذاشت كه 9 نفر از مصدومان 
توسط نيروهاى هالل احمر قيطانيه، رنگرز و مامونيه و 15 مصدوم نيز توسط 
عوامل اورژانس 115 سيليجرد، غرق آباد و شهرى 2 ساوه به بيمارستان شهيد 

مدرس شهر ساوه منتقل و تحت درمان قرار گرفتند.
فرمانده پليس آزادراه ساوه- همدان هم در خصوص علت بروز اين حادثه گفت: 
با حضور كارشناسان اين يگان در محل، علت تصادف بى توجهى به جلو ناشى 

از خستگى و خواب آلودگى راننده اتوبوس اعالم شده است.

74 نفر در  اطرف رامهرمز مسموم شدند 
مهر: مدير روابط عمومى فوريت هاى پزشكى خوزستان اظهار كرد: روز گذشته 74 
نفر از اهالى روستاى باوج كه دچار مسموميت شده بودند، توسط پزشك درمانگاه 
باوج از بخش ابولفارس (70 كيلومترى شهرســتان رامهرمز) ويزيت شدند. از اين 

تعداد،14 نفر به بيمارستان مادر رامهرمز اعزام شدند.
رضا رفيعى افزود: در اين عمليات امدادى، پنج دســتگاه آمبوالنس و يك دستگاه 

اتوبوس آمبوالنس به محل اعزام شدند.
مدير روابط عمومى فوريت هاى پزشكى خوزستان در پايان گفت: در گزارش ثانويه 
نيز علت مصدوميت اين افراد مسموميت اعالم شده ولى علت اين مسموميت هنوز 

نامشخص است.

كودكى 2/5 ماهه 
در يكى از خيابان هاى تبريز رها شد

باشگاه خبرنگاران: مديركل روابط عمومى بهزيســتى آذربايجان شرقى گفت: 
كودك رها شده در يكى از خيابان هاى تبريز به بهزيستى تحويل داده شد.

احمديان در تشريح ماجرا گفت: در پى انتشار تصاويرى در فضاى مجازى در رابطه 
با رها سازى نوزاد 2/5ماهه اى توســط مادرش در خيابان منظريه تبريز، اين نوزاد 

توسط مأمور ان شناسايى شد.
وى افزود: نوزاد چند ماهه توسط مأمور ان كالنترى 15 به بهزيستى تحويل داده شد 

و پس از آن به شيرخوارگاه تبريز منتقل گرديد.
مديركل روابط عمومى بهزيستى آذربايجان شرقى ادامه داد: بر اساس نامه اى كه در 
كيسه خواب اين نوزاد گذاشته شده بود، مشخص شد مادر توانايى مالى الزم براى 

بزرگ كردن نوزاد را نداشته و پدر كودك نيز فوت شده است.

نقص فنى، علت آتش سوزى 
در پتروشيمى آبادان

باشگاه خبرنگاران: مدير عامل شركت پتروشــيمى آبــادان گفت: مشكل فنى 
و فرايندى غير قابل پيش بينــى در برج VCM و ريبويلرهــاى آن، علت حادثه 

آتش سوزى در پتروشيمى آبادان بود.
مسعود جبرائيلى، مديرعامل شركت پتروشيمى آبادان با اشاره به آغاز مجدد توليد 
پى وى سى  پتروشيمى آبادان از شــامگاه روز جمعه، گفت: نوسازى و مدرن سازى 

واحد 600، تا چهار ماه آينده به پايان خواهد رسيد.
وى با بيان اينكه پتروشــيمى آبادان در مقابل تمام حوادث، به صورت كامل تحت 
پوشش بيمه بوده است، افزود: در تماس تلفنى كه با مديرعامل بيمه پارسيان برقرار 

شد، وى از اعزام كارشناسان بيمه به محل حادثه در ابتداى هفته جارى خبر داد.
مديرعامل شركت پتروشيمى آبادان گفت: ميزان خسارت وارده به شركت، توسط 
كارشناسان بيمه بررسى خواهد شــد و پس از تكميل پرونده، موضوع وارد مرحله 

پرداخت خسارت خواهد شد. 

خط بين الملل 

در اثر برخورد يك 
دستگاه اتوبوس مسافربرى با كاميون در 
 نفر مصدوم 

سرپرســت مركــز مديريــت حوادث 
و فوريت هــاى پزشــكى ســاوه گفت: 

خط قرمز: ســارق ولگردى كه در يك چشم 
به هم زدن پشت فرمان خودرو پريد تا خودرو 
را همراه با كودك 15 ماهه به ســرقت ببرد با 
هوشــيارى شهروندان مشــهدى، در چنگال 

قانون گرفتار شد.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى در تشريح 
اين خبر گفت: خانواده اى جمعه شب گذشته 
براي تفريح و استراحت به حاشيه فضاي سبز 
بلوار شهيد فكوري مشهد رفته بودند. در ادامه 
ساعت 22 و 27 دقيقه بود كه دختر خانواده، 
نــوزاد 15 ماهه را به آغوش مى كشــد و براى 

دقايقى او را به داخل خودرو مى برد.
ســردار كريمى افزود: لحظاتــى بعد، دختر 

خانواده كودك را داخل خودرو رها مى كند و از 
خودرو پياده مى شود تا پالستيك زباله را درون 

سطل آشغال بيندازد.
وى تصريح كرد: هنوز چنــد قدمى از خودرو 
دور نشده بود كه جوان 21 ساله سارقى كه از 
كنار خيابان در حال عبور بود، با ديدن صحنه 
رها شدن خودرو و باز بودن درهاي آن، تصميم 

مى گيرد تا خودرو را به سرقت ببرد.
اين مقام ارشد انتظامى خاطر نشان كرد: سارق 
براى اجرايى كردن نقشه در يك چشم به هم 
زدن پشــت فرمان خودرو پريد. در اين لحظه 
دختر جوان متوجه ماجرا شــد و شروع به داد 

زدن و كمك خواستن كرد. 

به اين واســطه بود كه تعدادى از شهروندان 
وظيفه شناس متوجه ماجرا شده و براي كمك 
به زن جوان وارد عمل شدند و راه سارق معتاد 
را سد كردند. ســارق ولگرد كه خود را گرفتار 
ديد، با چاقويي كه همراه داشــت،حاضران در 

صحنه را تهديد كرد تا راه فرار او را باز كنند.
فرمانده انتظامي خراسان رضوي گفت: در اين 
ميان، تيم آگاهي كالنتري نجفي مشهد كه در 
حال گشــت زني در محل بودند بالفاصله در 
جريان واقعه قرار گرفتند و وارد عمل شــده و 
متهم شرور را كه همچنان مقاومت نشان مي 

داد دستگير كردند.
وي تصريح كرد: با دســتگيري متهم، دختر 

15 ماهه سالم و صحيح به آغوش خانواده اش 
بازگشت. عامل اين سرقت نافرجام كه داراى 
ســوابق كيفري متعددى نيز مى باشــد،  در 
اعترافات اوليه بيان كرد قبل از ارتكاب سرقت 
از مشروبات الكلي نيز استفاده كرده بوده است.
سردار كريمي با اشاره به اين كه متهم به مراجع 
قضايى معرفي شده و تحقيقات در اين رابطه 
ادامــه دارد از خانواده ها خواســت با توجه به 
وقايع و حوادثي از اين دست كه ممكن است به 
نتايج ناگوار و غير قابل جبران بينجامد،از تنها 
گذاشتن فرزندان داخل خودرو جداً خودداري 
كنند تا فرصت سوء اســتفاده براي مجرمان 

فراهم نشود.

خط قرمز- عقيل رحمانى: مأموران اداره 
مبارزه بــا قاچــاق كاال و ارز پليس آگاهى 
خراســان رضوى پس از مدتى رد زنى هاى 
شبانه روزى توانستند، جوان 32 ساله اى كه 
دارو هاى يارانه اى تــرك اعتياد را به صورت 
كامًال حرفه اى قاچاق مى كرد شناســايى و 

دستگير كنند.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه حدود يك ماه پيش، 
اخبار و اطالعاتى به دادســراى انقالب مشهد 
واصل شد كه از قاچاق گسترده و عرضه خارج از 
شبكه داروهاى ترك اعتياد در مشهد حكايت 

داشت.
باتوجــه بــه اهميــت ماجرا، سرپرســت 
دادسراى انقالب مشــهد دستور شناسايى 
و بازداشــت عامل قاچــاق داروهاى ترك 
اعتيــاد را صادر كــرد. برهمين اســاس 
مأموران اداره مبــارزه باقاچاق كاال و ارز 
پليس آگاهى استان، تحقيقات خود را در 

اين زمينه آغاز كردند.
مأموران باتوجه به ســرنخ هايى كه در اختيار 
داشتند، تحقيقات ميدانى و پوششى صورت 

دادند كه در نتيجه پى بردند مرد 32 ساله اى 
كه سه كلينيك ترك اعتياد زير نظرش فعاليت 
دارد، به صورت كامًال حرفه اى و حساب شده 
دارو هاى تــرك اعتيــاد را از نهاد هاى مربوط 
تحويل و به روش هاى مختلفى، شــربت هاى 
متادون و... را از چرخه درمانى خارج و قسمتى 
از آن را به صــورت قاچاق از كشــور خارج و 
قســمتى را هم به صورت غير مجاز در بازار به 

فروش مى رساند.
بنا بر اين گزارش، روز گذشــته مأموران محل 
اختفــاى قاچاقچى داروهاى تــرك اعتياد را 
شناسايى و وى را دســتگير كردند. باتوجه به 
اينكه اطالعات دريافتى نشان مى داد، مقادير 
داروى ترك اعتياد كه به صورت غير قانونى از 
شبكه توزيع خارج شده به قصد قاچاق در دو 
انبار تحت كنترل متهم دپو شده است، بدون 

فوت وقت، مأمــوران پليس دو انبــار را مورد 
بازرسى قرار دادند كه از داخل انبار اول بيش 
از 7600 عدد انواع قرص متادون،105 شيشه 
205 سى ســى شــربت متادون و به واسطه 
بازرسى دومين محل نگهدارى داروهاى ترك 
اعتياد،56 شيشه 205 سى سى متادون،80 
ليتر شربت متادون به صورت فله، 12 بطرى 
1/5 ليترى مايع مشكوك به متادون به همراه 
ادوات پلمب غيرمجــاز داروهاى ترك اعتياد 

كشف شد.
همچنيــن در عملياتــى ديگــر، مأموران 
كالنترى ميــرزا كوچك خان جمعه شــب 
گذشته، در بازرسى از يك عطارى غيرمجاز 
كه با هماهنگى سرپرست دادسراى انقالب 
مشهد صورت پذيرفت، بيش از 1544 عدد 
انواع قرص هــاى غير مجــاز مخدر،افزايش 
ميل جنســى، ترك اعتياد و شربت متادون 
را به همراه مقاديرى مشروبات الكلى كشف 
كردند. در اين رابطه يك نفر هم دســتگير و 
تحقيقات قضايى در رابطــه با هر دو پرونده 

همچنان ادامه دارد.

خودرو، كودك، سرقت، اما اين بار نافرجام

ماجراى بنيتا  تكرار نشد

واى به روزى كه بگندد نمك!

عامل قاچاق داروهاى يارانه اى ترك اعتياد دستگير شد

خفتگيرهاى 
«مسافركش» 
دستگير شدند

تسنيم: اعضاى يك باند خفتگيرى، كه در مسير ميدان آزادى به انديشه، 
مسافران تنها را طعمه سرقت هاى خشن خود قرار مى دادند، دستگير شدند.

افسران پليس آگاهى پايتخت موفق شدند اعضاى باند سه نفره «خفتگيرى 
در پوشش مسافركش» را شناســايى و در عملياتى غافلگيرانه اعضاى باند 
را دستگير كنند. اعضاى اين باند با استفاده از يك دستگاه خودروى پرايد 
تيره رنگ پس از پرسه زنى در مسير ميدان آزادى- شهر انديشه و سوار كردن 

مسافران تنها، در ميانه راه و در فرصتى مناسب، به قربانيان خود حمله ور 
شده و آن ها را با چاقو تهديد مى كردند و به همين واسطه، پول نقد و تلفن 

همراه مسافران را به سرقت مى بردند.
اعضاى باند «خفتگير هاى مسافركش» كه همگى در يكى از محالت منطقه 
شهريار زندگى مى كنند، در بازجويى هاى اوليه، به بيش از 10 فقره سرقت 

از مسافران تنها اعتراف كردند.

«مهران» 10 تيرماه 1365 آزاد شد

شهِر خط مقدم
يادداشتى از على داودى درباره حال و هواى جام جهانى

 با نگاه به 3 گزارش خاطره انگيز 

فوتبال، جنگ، حماسه

«قدوس» در گفت و گو با قدس:

مثل يك سرباز دستورات 
فرمانده را  اجرا كردم

استعفايى در كار نيست

«كى روش» 
زير چتر حمايت  وزارت

سردار مغضوب فرمانده تيم ملى مى شود؟

سرنوشت رحمتى و عقيلى 
در انتظار آزمون
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 آزاد شد

شهِر خط مقدم
يادداشتى از على داودى درباره حال و هواى جام جهانى
 گزارش خاطره انگيز 

فوتبال، جنگ، حماسه
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مردم

حاشيه

روايت عبدالحكيم بهار از راه اندازى كتابخانه روستاى رمين
بى بال پريدن

قرار شــد يادداشــتى آماده كنم؛ مطلبى كه فراز و نشيب هاى وضعيت 
كتابخوانى روستاى رمين را در بر بگيرد. مانده بودم چه بنويسم و از كجا 
شــروع كنم. ديدن آلبوم عكسى كه عكس هاى درون آن به دهه 60 باز 
مى گشــت، به كمكم آمد. اين آلبوم عكس مى توانست من را به روز هاى 
خوب نوجوانى ببرد و كمى به تفكر وا دارد، روزهاى شــيرينى كه لحظه 
لحظه آن برايم خاطره است. روز هاى رنگارنگى كه سرم براى كتاب خواندن 
و شركت  كردن در جشن هاى كتاب و برگزار كردن نشست هاى كتابخوانى 
با هم سن وساالنم درد مى كرد. روزهايى كه بعيد بود كتابى دستم بيفتد و 
آن را نخوانده كنار بگذارم. همان روز هايى كه داشتن كتابخانه اى كوچك 
توى خانه آرزويم بود. روزهايى كه چمدانى كوچك و چوبى تنها مخزن 
كتاب هاى غير درسى ام بود و كتاب هايم در آن چيده شده بود و با ذوق و 
شوق كودكانه، هر هفته كتاب هاى درون آن را بيرون مى ريختم و هر روز 
با سليقه اى ديگر در آن قرار مى دادم. روزهايى كه تنها كتاب فروش مهربان 
شهر چابهار با ديدن من خوشحال مى شد؛ چون مى دانست حضور من در 

مغازه اش يعنى فروش قطعى تعدادى از كتاب هاى مغازه.

مرد كتاب فروشــى كه بعدها بيشتر دركم كرد، كمكم كرد بيشتر كتاب 
بخوانم، مردى كه حاضر شد زمان بى پول و كم پول بودنم، كتاب به صورت 
قرضى در اختيارم بگذارد. به اين معنى كه هر وقت پول دســتم برســد 
قيمت كتاب را به او بپردازم. روزها و ماه ها و ســال ها ســپرى شد؛ سال 
1368 ســرانجام به آرزوى كودكانه ام رسيدم. قفسه اى به دستم رسيد و 

توانستم اتاقى از خانه پدرى را كتابخانه كنم...!
نمى دانم چه مقطعى بود كه كتابخوان شدن همه بچه هاى رمين دغدغه ام 
شــد. بچه هايى كه دوست داشتم با من كتاب بخوانند؛ اما راهش را بلد 
نبودم و نمى دانســتم چطور آن ها را به راه خود بكشانم. سرانجام بعد از 
گذشت مدت ها، اتفاقى كه دوست داشتم افتاد. با دست خالى كتابخانه اى 
در خانه شــخصى ام به صورت عمومى راه افتــاد وعالقه مندان به كتاب 

توانستند در آن حضور پيدا كنند.
گاهى كه گذشته هاى كتاب و كتابخوانى رمين را در ذهن تجسم مى كنم 
به اين باور مى رســم: اتفاقاتى در زندگى انســان ها رخ مى دهد كه تصور 

كردنش هم سخت است، اما غير ممكن نيست.
سال ها پيش وقتى نوجوان بودم نوشته اى از زنده ياد «قيصر امين پور» به 
دستم رسيد؛ متنى كه فكر مى كنم حرف هاى خودمانى «سروش نوجوان» 
بود كه بعدها به صورت كتابى از او به چاپ رسيد. آن نوشته خيلى تحت 
تأثير قرارم داد. حالت هــاى پرواز پرندگان به طرز ماهرانه و تأثيرگذارى 
نگاشــته شده بود؛ پرندگانى كه بال دارند و پرواز مى كنند، پرندگانى كه 

بال دارند و پرواز نمى كنند و پرندگانى كه بال ندارند و پرواز مى كنند....!
داستان كتابخوانى در روستاى رمين تقريباً چنين حالتى دارد؛ خيلى ساده 
و ابتدايى شــروع شد و بدون حمايت هيچ ارگانى كار خود را پيش برد، 
رمين در حوزه كتابخوانى از كوهپايه شروع كرد و دامنه ها را در نورديد و به 
قله اين كوه نزديك شد و خوشحالم كه امروز نامش در آسمان كتابخوانى 
ايران چون ستاره مى درخشد. زيباســت ديدن پرندگانى كه در آسمان 

بى بال پرواز مى كنند...
وقتى به خود آمدم تازه يادم آمد يادداشتى را كه قرار بود آماده كنم هنوز 
يك كلمه اش را هم ننوشــته ام. با خود گفتم چرا همه اين چيز هايى را 
كه در ذهنم گذشــت به صورت يادداشتى ننويسم و در اختيار دوستان 

قرار ندهم.

گفت وگو با عبدالحكيم بهار كه روستايش را كتابخوان ترين روستاى كشور كرده است

كتابخانه اى كنار اقيانوس
 مردم/ عباسعلى سپاهى يونسى  عبدالحكيم 
بهار را سال هاست به خاطر فعاليت هايش در حوزه 
ادبيات كــودك و نوجوان مى شناســم؛ آدمى كه 
حاال نامش با نام كتابخانه روستاى «رمين» چابهار 
در سيســتان و بلوچســتان پيوند خورده. او مرد 
خوش ذوقى است كه با فعاليت هايش در حوزه ترويج 
كتاب و كتابخوانى، نام روستاى رمين را فراگير كرده 
است. همين فعاليت ها هم موجب شده تا هم درباره 
اين روستا و كتابخانه اش مستندهايى توليد شود و 
هم كتابخانه اين روستا دو مرتبه در برنامه «روستاى 
دوستدار كتاب» در ســطح كشوربرگزيده شود. به 
نظرم بد نيســت اگر آن هايى كه در دســتگاه هاى 
عريض و طويل فرهنگى اين كشور فعاليت مى كنند، 
از مردانى چون بهار و فعاليت هاى آن ها الگو بگيرند؛ 
آدم هايى كه با كمترين امكانات شخصى دست به 

كارهاى بزرگى مى زنند.

  آقاى بهار اگر موافقيد با بهانه شكل گيرى 
كتابخانه روســتا شروع كنيم. كتابخانه شما 
االن 13 ســال است كه فعال است، ولى لطفًا 

درباره روزهاى ابتدايى آن بگوييد. 
يادم هست نزديك عيد بود. من تعدادى زيادى از 
كتاب هايم را كه در خانه پراكنده بودند، جمع كرده 
بودم. نزديك به 400 جلد شد. با خودم فكر كردم 
اگر آن ها را به بچه ها بدهم، شــايد گم وگور شوند. 
براى همين به ذهنم رســيد كتاب ها را به يكى از 
مدارس هديه كنم تا بچه ها بتوانند در قالب كتابخانه 
مدرسه از آن ها اســتفاده كنند. به مدرسه رفتم و 
موضوع را مطرح كردم، ولى متأسفانه مدير مدرسه 

موافقت نكرد.

  چرا موافق نبود؟
حرفش اين بود كه بچه ها كتاب نمى خوانند يا اينكه 
به درس و مشقشان هم نمى رسند و حرف هايى از 

اين دست.

  بچه ها چطور؟ وقتى فهميدند مى خواهيد 
كتاب ها را به كتابخانه مدرســه بدهيد، چه 

برخوردى داشتند؟
دورم را گرفتــه بودند كه «آقا! مــا اين كتاب ها را 

مى خواهيم...» 

  پس قدم اول با شكست مواجه شد؟
نه. همان روز به خانــه آمدم و با خانمم همفكرى 
كردم كه با كتاب ها چه كنيم. به اين نتيجه رسيديم 
يكــى از اتاق هاى خانه را تبديل به كتابخانه كنيم. 
خوشبختانه يكى از اتاق ها هم درى به بيرون خانه 
داشــت و اين كار ما را راحت مى كرد. دو سه قفسه 
جور كرديم و كتاب ها را چيديم. برايم جالب بود كه 
بچه ها از كتابخانه اســتقبال كردند و دو سه ماهه 
همه كتاب ها را خواندند. آن جا بود كه دوســتانى 
از شــوراى كتاب كودك آمدند و كار ما را ديدند و 

تشويق كردند.

  اين دوستان مختص بازديد از كتابخانه شما 
به رمين آمده بودند؟

نه. يونيسف برنامه اى در فرماندارى چابهار داشت و 
آقاى ناصرى از دوســتان شوراى كتاب كودك هم 

به برنامه دعوت شده بودند. ايشان قبل از آمدن به 
اينجا، درباره چابهار تحقيقى كرده بودند تا ببينند 
كتابخوانى و فعاليت هاى فرهنگى چه وضعيتى در 
اينجا دارد. طبيعتاً به جز اطالعاتى كه من از طريق 
وبالگ «بچه هاى دريا» به اشتراك مى گذاشتم، چيز 
خاصى پيدا نكرده بود. در نتيجه به من ايميل زد و 
از برنامه و سفرشان به چابهار نوشت. بعد هم وقتى 
دوستان آمدند و اشتياق فراوان بچه ها را ديدند قول 
كمك و همكارى دادند و يك ماه بعد از آن برنامه 

دوباره برگشتند به رمين.

  ايــن دفعه ديگر مختص ديدار با بچه ها و 
ديدن كتابخانه آمده بودند؟

بله، آن هم با دســت پر و تعــدادى كتاب خوب. 
دوستان شوراى كتاب كودك يك هفته اى ميهمان 
ما بودند. در همان يك هفته جلساتى برگزار كرديم 
و راهكارهايى به ما نشان دادند. همين مسئله هم 

موجب شد تا كار ما جدى تر شود. 
با گذشــت زمان كم كم الزم بود دنبال جاى بهتر 
و بزرگ ترى بگرديم. يك ســالى مغازه اى را اجاره 
كرديــم، ولى باز هــم خيلى جالب نبــود. يعنى 
ســروصداى صاحب مغازه هم براى اجاره در آمد. 
البته پول اجاره را هم خود بچه ها جمع مى كردند و 
ما هم طبعاً بيشتر از آن نمى توانستيم اجاره بدهيم. 
براى همين مجبور شــديم دوبــاره به مكان قبلى 
برگرديم. فكر مى كنم ســال 92 بود كه از دهيارى 
خواســتيم به ما كمك كند. پاسخ آن ها هم نبود 
اعتبارات براى ساخت وساز بود، اما قول دادند فضايى 
در اختيار ما بگذارند و گفتند اگر امكان داشته باشد 

كانكسى براى كتابخانه پيدا مى كنند.

  و كانكس را دادند؟
بله. قبل از ايــن صحبت ها پيش بينى كرده بودند 

كه قرار بود در منطقه سيستان و بلوچستان توفانى 
حاره اى از سمت هند بيايد. براى همين ستاد بحران 
هــم كارهايى در منطقه انجام داد و از جمله اينكه 
كانكسى براى استقرار ســتاد بحران آورده بودند. 
مسير توفان البته عوض شد و يكى از كانكس ها كه 
بدرد نخور و دو تيكه بود در منطقه مانده بود و اين 
كانكس به ما رســيد. ما هم تعميرش كرديم و شد 
كتابخانه جديد رمين. از آن زمان تا امروز هم كه با 
هم صحبت مى كنيم كتابخانه ما در همين كانكس 

36مترى داير است.

  دهيارى به غير از دادن اين كانكس كمك 
ديگرى نكرد؟

حدود 1500 متر زمين در منطقه وجود داشــت 
كه قبالً پارك بود، ولى وســايلش خراب شده و به 
صورت مخروبه مانده بــود. همين زمين را هم در 
اختيار ما قرار دادند كه االن دورش ديوار شــده و 

كانكس داخل آن مستقر است. 

  برگرديم به سؤال اول. مديرى كه به شما 

گفت بچه ها كتاب نمى خوانند، اكنون هم در 
روستا زندگى مى كند؟

نه. بعدها كه من عضو شــورا شدم، پيشنهاد دادم 
مديرى با ايــن تفكر كه فكر مى كند بچه ها كتاب 
نمى خوانند، چون خودش دســت بــه كار و اقدام 
ارزشمندى نزده بهتر است عوض شود. براى همين 

ايشان را عوض كردند.

  البته ايشان به شكلى هم سبب خير شده 
بود. چون اگر آن روز كتاب هاى شما را قبول 
مى كرد، شــايد اين اتفاقات براى كتابخانه 

نمى افتاد.
بله. اين نظر هم درســت اســت. البتــه اكنون در 
مدارس رمين هم در هر كالس كتابدارهايى داريم 

كه به ما كمك مى كنند.

  شــما قبال مدتى هــم در كار صيادى و 
ماهيگيرى بوديــد. آن موقع هم عالقه اى به 

كتاب داشتيد؟
بله. من بعد از گرفتن ديپلم سراغ صيادى رفتم. آن 
زمان براى ســفرهاى 10روزه به دريا مى رفتيم. آن 
زمان هم لنج كمتر بود و هم ماهى بيشتر بود، براى 
همين سفرها كوتاه تر بود. يادم هست عصرها تور را 
به دريا مى انداختيم و تا شب بيكار بوديم. صبح هم 
دو سه ساعتى مشغول كشيدن تور و جمع كردن 
ماهى ها مى شديم و دوباره باز بيكار مى شديم. اين 
براى من خسته كننده بود، بخصوص در سفر اولم. 
بــراى همين فكر مى كردم اى كاش با خودم كتاب 
آورده بودم. بعد از ســفر اول هم هميشــه كتاب 
همراهم داشتم. يادم هست يك بار در حال خواندن 
كتاب «ايرج خسته است» نوشته داود اميريان بودم 
كه ناخدا كتاب را از دستم گرفت و پرت كرد توى 
دريا. هوا ســرد بود، اما من پريدم توى دريا و كتاب 

را گرفتم. شــايد آن بنده خدا فكر مى كرد كه اين 
خواندن موجب مى شود درست به كارم نرسم.

  و برنامه اى كه اكنون براى «سبدهاى كتاب 
لنج ها» داريد، از همين تجربه خودتان شكل 

گرفت؟
بله. ترويــج كتاب در دريا را از تجربه آن ســفرها 
گرفتم. مى دانستم نيم ساعتى كه از ساحل فاصله 
بگيريم، ديگر نه از تلفن همراه خبرى هســت و نه 
از تلويزيون. براى همين كتــاب مى تواند بهترين 
ســرگرمى باشد. اول اين ايده را با دوستان شيالت 
مطرح كرديــم و آن ها هم موافقــت كردند. اتفاقاً 
صيادها هم خيلى از برنامه استقبال كردند. هر چند 
به علت رطوب، كتاب ها آسيب هم ديدند، اما مهم 

اين بود كه با عالقه خوانده شده بودند. 

  اكنون جمعيت روســتا چقدر اســت و 
كتابخانه شما چند عضو دارد؟

رمين 8000 نفر جمعيــت دارد و در حال حاضر 
600 تا 700 نفر عضو فعال در كتابخانه داريم. 

  كتابخانه چه روزهايى تعطيل است؟
ما اصالً تعطيلى نداريم. يعنى حتى روزهاى جمعه 
هم كتابخانه فعال است و اين هم به دليل استقبال 
بچه ها از كتابخانه اســت. جالب اســت بدانيد كه 
ما حتى روز عيــد هم تعطيل نبوديم. من صبح ها 
درگير كارم هستم، اما عصرها در خدمت بچه ها و 
كتابخانه ام. بعضى وقت ها نهار خورده و نخورده بايد 
بروم و در كتابخانه را باز كنم. بعضى وقت ها هم كه 
كمى ديرتر مى آيم، مى بينم بچه ها دنبالم آمده اند تا 
زودتر كتابخانه شــروع به كار كند. اين اتفاق حس 

خيلى خوبى در من ايجاد مى كند. 

  كتاب هاى كتابخانه فقط مخصوص كودك 
و نوجوان است؟

نه. كتاب بزرگسال هم داريم. البته چون خود من در 
حوزه كودك و نوجوان كار كرده ام و عالقه مندى ام 
در اين حوزه است، ســعى مى كنم كار اصلى را با 
بچه ها انجام بدهم. همين ها هستند كه قرار است 

فرداى اين كشور را بسازند.

 به نظرم اينترنت و شــبكه هاى اجتماعى 
خيلى به موفقيت كتابخانه شما كمك كرده 
است. خيلى از كسانى كه شما را مى شناسند، 

از همين طريق با شما آشنا شده اند. 
بله درست است. وقتى ما كار را شروع كرديم، ابتدا 
فقط چند همسايه مشــترى ما بودند، ولى بعدها 
با اطالع رســانى همه بچه ها مشترى ما شدند. بعد 
هم با ديده شدن كتابخانه در شبكه هاى اجتماعى، 
كتابخانه ما معروف شد و عده اى به ما كتاب دادند. 
هر چقدر هم كه اطالع رســانى مان بيشتر مى شد، 
كمك به كتابخانه هم بيشتر مى شد. وقتى كتابخانه 
سر زبان ها افتاد، دوستان زيادى كمك كردند. حتى 
دوستانى بودند كه ناشناخته به ما كتاب مى دادند. 
مثالً يك روز عصر كه به كتابخانه آمدم، ديدم سه 
گونى كتاب دم در گذاشته اند، بدون هيچ آدرس و 
نشــانى از اهدا كننده. فقط روى آن نوشته بودند: 

«اهدا به كتابخانه». 

آنچه مى خوانيد

يــادم هســت يــك بــار در حــال 
خواندن كتاب «ايرج خسته است» 
نوشــته داود اميريــان بــودم كه 
ناخدا كتاب را از دســتم گرفت و 
پرت كرد توى دريا. هوا سرد بود، 
اما من پريدم توى دريا و كتاب را 
گرفتم. هنوز هم آن كتاب را دارم 

10

قاب تصوير

تصويرى كه هر روز 
عبدالحكيم بهار با آن 
مواجه مى شود، نوجوانانى 
كه باز شدن كتابخانه را 
انتظار مى كشند...

روى پالكارد نوشته شده: 
جام باشگاه هاى كتاب 
و كتابخوانى! طرحى 
ابتكارى براى كتاب خوان 
كردن نوجوان ها

هر گوشه رمين را كه 
نگاه كنيد، ناشد است كه 
نوجوانانى را ببينيد كه 
كتاب دستشان نيست.

آن طرف تر چند نوجوان 
مشغول بازى واليبالند و 
اين طرف همه  بى خيال 
بازى، مشغول و مدهوش 
كتاب.

اين عكس هم براى اينكه اگر عبدالحكيم را با لباس سفيد 
بلندش هر كجا ديديد، بشناسيد و به او خداقوت بگوييد!

آنچه مى خوانيد
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تاريخ اسالم

غزوه خندق
 نماد پيروزى ايمان و تدبير بر نفاق و نفوذ

معارف: جنگ خندق -كه آن را  جنگ احزاب نيز ناميده اند- در ماه شّوال، 
سال پنجم هجرى، 55 ماه پس از هجرت رسول خدا(ص) رخ داد. مشركان 
مكه افزون بر اين كه همه دشمنان اسالم را با خود همراه ساخته بودند، از 

يهوديان مدينه و خيبر هم قول همكارى گرفته بودند.
پيشنهاد سلمان فارسى براى جلوگيرى از راه هاى نفوذ منافقان به مدينه

با اينكه خانه هاى مســلمانان به هم پيوسته بود باز پس از بررسى معلوم 
شــد كه راه نفوذى براى سپاه سنگين كفر وجود دارد. مسلمانان به دور 
رسول اهللا(ص) گرد آمدند تا چاره اى بينديشند. پس از مشورت هاى ممتد، 
سرانجام پيامبر پيشنهاد سلمان فارسى را پسنديد كه مى گفت ما در ايران 

در چنين مواقعى راه نفوذ دشمن را با كندن خندق مى بنديم.
لشكر كافران خندق را ديدند شگفت زده شدند زيرا در عرب چنين كارى 
هرگز ديده نشــده بود. آنها پس از يك مــاه اضطراب و انتظار، در نهايت 
روز رزم فرا رســيد. سپاه كفر دست به عمليات متهّورانه اى زد كه از ميان 
آنان پنج پهلوان اسب سوار از خندق گذشتند. نخست در دهانه خندق با 
دفاع گروهى از مسلمانان به فرماندهى على(ع) رو به رو شدند و اندك زد 

و خوردى هم رخ داد كه عمرو بن عبدود خواستار جنگ تن به تن شد.
شجاعت عمرو بن عبدود مشهور بود. به او «فارس يليل» هم مى گفتند.

او مرتّب نعره مى كشيد؛ اسب خود را به جوالن درمى آورد و گرد و خاك به 
پا مى كرد و نفس كش مى خواست و به استهزا و دشنام گويى مى پرداخت.

 روزى كه همه ايمان بر همه كفر پيروز شد
پيامبر اسالم چند بار با صداى بلند گفت: آيا كسى نيست كه به جنگ او 
برود؟ هيچ كس از جايش تكان نخورد تا اين كه على(ع) برخاست و گفت: 
يا رسول اهللا! من به جنگ او مى روم. پيامبر(ص) به او گفت كه بنشيند و 
انتظار داشت كه كسى غير از على(ع) اين كار را بكند. چند بار اين كار تكرار 

شد كه هر بار فقط على(ع) بود كه اعالم آمادگى مى كرد.
پس از بار سوم پيامبر، على(ع) را پيش خود خواند. عمامه خود را به سر 
او بســت و شمشيرش ذوالفقار را بر دوش او آويخت. پيامبر دست به دعا 
برداشت و عرض كرد: خدايا او را يارى كن تا به عمرو بن عبدود چيره شود!
هنگامى كه على(ع) در برابر عمرو ايستاد، پيامبر اسالم گفت: «بََرَز االْْسالُم 

ْرك كلِِّه / اينك همه اسالم در برابر همه كفر ايستاده است». كلُُّه إلى الشِّ
 دعوت به خدا در ميدان جنگ

و پاسخ شنيد كه: من على پسر ابوطالبم؛ آمده ام كه زنان نوحه گر را سر 
جنازه ات بنشانم و چنان ضربتى به تو زنم كه آوازه اش در روزگاران باقى 

بماند، اّما پيش از آن سخنى با تو دارم. 
على (ع) گفت: نخستين خواسته من از تو اين است كه دست از شرك و 

كفر بردارى و به يگانگى خدا و نبّوت محّمد(ص) شهادت دهى.
عمرو گفت: اى پسر برادر! از اين پيشنهاد درگذر!

على(ع) گفت: اگر آن را مى پذيرفتى براى خودت بهتر بود. سپس گفت: 
خواســته دّوم من اين است: حاال كه اسالم را نمى پذيرى دست كم با آن 

نستيزى؛ جاِن خود را بردارى و از اين معركه بيرون برى!
عمرو گفت: هرگز ايــن كار را نخواهم كرد تا زنان عرب بگويند از جنگ 

ترسيد و فرار كرد.
على(ع) گفت: آخرين خواسته من اين است كه از اسب خود فرود آيى تا 

به صورت برابر و هر دو پياده با هم بجنگيم!
على(ع) كه با اين پيشــنهاد آخر چنان وى را به خشم آورد كه هر چهار 
دســت و پاى اسبش را زد و مانند ديوانه ها دست به شمشير برد و آن را 
به ســر على(ع) فرود آورد كه حضرت با تســلّط كامل پيشتر سپرش را 
باالى سرش گرفته بود و شمشير عمرو تنها توانست زخم كوچكى به سر 

حضرت برساند.
چنان گرد و خاكى به پا شده بود كه ديگر چيزى ديده نمى شد. هر دو صف 
منتظر بودند تا ببينند عاقبت اين جنگ تن به تن به كجا ختم مى شود. تا 
اين كه صداى رساى على(ع) به تكبير بلند شد و همه دانستند كه على(ع) 
عمرو را كشته است. در اين هنگام بود كه رسول خدا(ص) و همه مسلمانان 
با هم چنان يكصدا تكبير گفتند كه از صداى آن ها، مشركان در آن سوى 

خندق به خود لرزيدند.
آن چهار پهلوانى كه همراه عمرو از خندق گذشته و به اين سو آمده بودند 
تا كشته شدِن عمرو را ديدند به سوى خندق دويدند و گريختند كه در اين 
ميان يكى از آن ها كه نوفل بن عبداهللا ناميده مى شد، با اسبش به خندق 
افتاد و مســلمانان ديدند كه اسبش نمى تواند از خندق بيرون جهد، او را 

سنگ باران كردند.
پيامبر(ص) گفت: آن ها ديگر جرئت جنگ با ما را نخواهند داشت.

پيامبر اســالم از شجاعت و رشادتى كه على(ع) در جنگ خندق از خود 
نشان داد و براى نشان دادن اهميت كارى كه او در اين جهاد بزرگ انجام 
داد، پيوسته مى گفت:« لََضْربَُة َعلِى فى يْوِم الَْخْنَدق اَْفَضُل ِمْن ِعباَدةِ الثََّقلَيِن 
/ همانا كه يك ضرب على در جنگ خندق از عبادت جّن و انس برتر بود».

 معــارف   درس گفتار «اســالم و آســيب هاى 
اجتماعــى» بــا تدريــس حجــت االســالم رضا 
غالمى، رئيــس مركز پژوهش هاى علوم انســانى 
اســالمى صدرا از نيمه ارديبهشــت  آغاز شــده و 
تا پايان شــهريور در 12 جلســه برگزار مى شــود. 
به گزارش مهر، پنجمين جلسه با موضوع «مؤلفه هاى 
جامعه اســالمى مطلوب»، بحث «تعاليم اسالمى و 
خشكاندن ريشه آسيب هاى اجتماعى» پيگيرى شد. 

 مواجهه با آسيب هاى اجتماعى 
با تكيه بر تماميت اسالم 

در بحث «تعاليم اســالمى و خشــكاندن ريشــه 
آســيب هاى اجتماعى» منظور از خشكاندن، حذف 
كامل آســيب هاى اجتماعى نيســت بلكه منظور 
كاهش شديد آســيب ها در جامعه اسالمى است. 
در اينجا سه نكته اساســى وجود دارد: اول اينكه، 
برش زدن به تعاليم اســالمى، چه در معرفى ريشه 
آســيب هاى اجتماعى، و چه در پيدا كردن نسخه 
اسالمى براى خشكاندن ريشه آسيب ها، كار دقيقى 
نيســت و اگر ضرورت ايجاب نمى كرد تا مطالبى را 
از متون دينى گزينش كنيم، ترجيح مى دادم عرض 
كنم كه كليت اســالم- يعنى صفــر تا صد تعاليم 
اسالمى- يا به آسيب ها و امراض فردى و اجتماعى 
اشاره دارد و يا به راه معالجه آن ها مى پردازد، بنابراين 
اگر به تماميت تعاليم اســالمى به مثابه يك پيكره 
واحد توجه شــود و در اجراى دستورات اسالمى هر 
چند به صورت نســبى اهتمام ورزيده شود، جامعه 
اسالمى با كمترين آسيب و بيمارى روبه رو خواهد 
بود. در حقيقت، هر كجا كه جامعه اسالمى با مشكل 
و گرفتارى روبه روست، ترديد نبايد كرد كه جامعه 
اسالمى در فهم و پياده ســازى اسالم موفق عمل 

نكرده است.

 بين امور مادى و معنوى شكافى نيست
نكته دومى كه بايد عرض كنم، به ارتباط بُعد معنوى 
انســان و جامعه اســالمى با بُعد مادى آن مربوط 
اســت. در واقع، در اسالم بين اين دو ساحت هيچ 
فاصله اى نيست و اين دو مانند دو روى يك سكه اند 
به نحوى كه نه فقط همديگر را كامل مى كنند بلكه 
بين اين ها يك هم افزايى دائمى وجود دارد. بنابراين، 
نمى توان گفت كه امور معنوى مانند ايمان يا عبادات 
به جنبه هاى شخصى و آخرتى مرتبط است و براى 
مواجهه با مســائل دنيوى و اجتماعى، بايد از امور 

معنوى عبور كرد.
من اصــالً با اين ديدگاه موافق نيســتم و معتقدم 
كه امور معنوى در اســالم در پيشــگيرى و درمان 
آســيب هاى اجتماعى از نقشــى مهم و بى نظير 
برخوردارند. براى نمونه، نماز نقش منحصربه فردى 
در كاهش آسيب هاى اجتماعى دارد و جامعه اى كه 
به معناى صحيح اهل نماز باشد، به مراتب از ساير 

جوامع سالم تر است.

 اصالت پيشگيرى از آسيب ها
نكته ســوم اين است كه تفكر اســالمى، اصل در 
مواجهه با آسيب هاى اجتماعى را منطقاً پيشگيرى 
مى داند و حتماً بخش عمده اى از تعاليم اسالمى ناظر 
بر پيشــگيرى از ظهور و بروز آسيب هاست؛ با اين 
حال، اين گونه نيست كه اسالم براى مقابله يا درمان 
آسيب هاى اجتماعى حرف هاى اساسى نداشته باشد 
و جامعه آسيب ديده را به حال خود رها كند. بعضى 
تصور مى كنند اگر در پيشــگيرى موفق نبوديم، به 
طريق اولى در درمان هم موفق نخواهيم بود اما اين 

ديدگاه در تفكر اسالمى طرفدارى ندارد.
جامعه با يكســرى مشكالت عميق روبه روست كه 
اگر بسترهاى ظهور اين مشكالت از بين نرود، يا در 
صورت بروز اين مشكالت، اقدام صحيح و مناسبى 
جهت مقابله با آن ها صورت نگيرد، مانند يك غده 
ســرطانى، مشكل به انحاى گوناگون به كل جامعه 
ســرايت خواهد كرد و مؤلفه هاى جامعه اســالمى 
مطلوب را يكى پــس از ديگرى از بين خواهد برد. 
در نقطه مقابل، اگر اين مشــكالت ريشه كن شده 
يا كاهش جدى پيدا كند، طبيعى است كه نه تنها 
ســالمت جامعه- با همه مؤلفه هــاى خود- تا حد 
زيادى تضمين مى گردد، بلكه شرايط اجتماعى براى 

يك پيشرفت جهشى مهيا خواهد شد.

 اسالم و خشكاندن ريشه آسيب ها
پرســش اصلى اين اســت كه كداميك از تعاليم 
اســالمى در خشكاندن ريشه آسيب هاى اجتماعى 
نقش كليدى دارند و چگونه مى توان بين اين دسته 
از تعاليم اســالمى و اصالحگرى و ارتقاى اجتماعى 

ارتباط برقرار كرد؟ 
در ايــن جا بــه 13 ركن از اركان تعاليم اســالمى 
كه نقش برجســته ترى در پيشــگيرى و مقابله با 

آسيب هاى اجتماعى دارند، اشاره مى شود.

 يكم: آزادانديشى و مقابله با جهل و بى سوادى
تا زمانى كه انســان اسير جهل و دگم انديشى است 
و وجودش را محاســبات صرفاً حّسى و به تبع آن، 
موهومات فراگرفته است، طبيعى است كه از قدرت 
الزم بــراى درك حقيقت وجودى خود و ســپس 
فهم عالم و معنادارى آن برخوردار نيست، بنابراين 
قدم اول و اساســى اســالم، باز كردن غل و زنجير 
جهل و بردگى فكرى از جان انســان و اعطاى مقام 
آزادانديشى به اوست. قرآن مجيد در سوره اعراف آيه 
157 مى فرمايد: بارهاى سنگين، و زنجيرهايى(جهل 
و بى خبرى) را كه بر آن ها بود(از دوش و گردنشان) 
بر مى دارد. پس از آنكه انســان به مقام آزادانديشى 
رســيد و به حقيقت و گوهر وجودى خود علم پيدا 
كرد، طبيعى است كه براى پاسخگويى به نيازهاى 
فردى و اجتماعى اش در پى كسب دانش صحيح و 
منطبق با حقيقت وجودى خود حركت خواهد كرد.

مــن در اينجا مايلم روى اين نكته صحه بگذارم كه 
همين يك قلم، يعنى آزادانديشى و مبارزه با جهل و 
بى سوادى اگر در جامعه اسالمى در مسير صحيحى 
نهادينه شود، بخش مهمى از آسيب هاى اجتماعى 
مجال ظهور پيدا نخواهند كرد و اگر هم به هر دليل 
آســيب هايى ظهور و بروز عينــى پيدا كند، بدون 

ترديد جامعه صاحب علم و عقالنيت و جامعه اى كه 
بند اســارت را از فكر و جان خود باز كرده است، در 

مقابله با آسيب ها درمانده نخواهد شد.

 دوم: ايمان الهى
شما مى دانيد كه ايمان مساوى علم نيست؛ علم، هر 
قدر هم كه قوى باشــد و حتى به مرز يقين برسد، 
به تنهايى مساوى با ايمان نيست بلكه ايمان پيوند 
علم با قلب انســان اســت كه علم را به باور تبديل 
مى كند. وقتى علم به ايمان تبديل شــد، انسان به 
قدرتى عظيم و تحول آفرين دســت پيدا مى كند 
كه بزرگ تريــن قدرت هاى عالم در برابر اين قدرت 
تاب مقاومت ندارند. البته ايمان اسالمى شاخه هايى 
دارد: ايمان به خداوند متعال، ايمان به پيامبر(ص) و 
ساير پيامبران الهى(ع)، ايمان به جميع كتب الهى و 
آخرين كتاب الهى يعنى قرآن، ايمان به مالئكه الهى 
و همچنين ايمان به معــاد و حيات ابدى. از طرف 
ديگر، ايمان شدت و ضعف مى پذيرد و داراى مراتب 
و درجات گوناگون است. در واقع، هر قدر انسان در 
اثر پاكيزگى باطن، قلب سالم ترى داشته باشد درجه 
باالترى از ايمان در قلب انسان پديد مى آيد و عمل 
خالص تر و ناب ترى از او متولد مى شود ضمن اينكه 
ايمان است كه پشتوانه و ضمانت بخش حيات دينى 

انسان متدين و متقى است. 
يك نكته كليدى و آن اينكــه، ايمان به دو بخش 
اوليه و ثانويه قابل تقسيم است. به بيان ديگر، انسان 
ابتدا فراتر از اسالم ظاهرى مؤمن مى شود و سپس 
به نســخه جامع شــريعت الهى رو مى آورد در اين 
صورت، ايمان اوليه در بســتر اخالق فطرى شكوفا 
مى شود لكن پس از ايمان اوليه و مراجعه به شريعت 
و تماميت تعاليم اسالمى، ايمان انسان توأماً در بستر 
شريعت و اخالق تقويت مى شود و مسير براى كسب 
درجات عالى ايمان به روى انسان مؤمن باز مى شود. 

با اين وصف، اخالق فطرى در آماده سازى قلب براى 
ايمان اوليه نقش مهمى دارد. نكته اساسى در ايمان، 
نيروى منحصربه فرد آن در قرار دادن انسان در مسير 
رشــد و كمال و نجات انسان از رهاشدگى، پوچى و 
نا اميدى مطلق در اين عالم اســت. به بيان ديگر، 
انسان بى ايمان، انسانى است كه نه تنها تكيه گاه و 
معناى حقيقى خود در اين عالم را از دست داده است 
بلكه فرصت رشد و كمال حقيقى كه جز از طريق 
اتصال توحيدى به معبود ميسر نيست، را در اختيار 
ندارد و همچون يك كودك در اين دنيا مشغول بازى 

و سرگرمى است.

 سوم: امامت
ايمان به پيامبر اســالم(ص) يكى از اجزاى ضرورى 
ايمان اسالمى است اما ايمان به پيامبر(ص) دو وجه 
اساسى دارد: وجه اول، ايمان به پيامبر(ص) به عنوان 
ارائه دهنده طريِق سعادت از منبع وحى، و وجه دوم، 
ايمان به پيامبــر(ص)، هم به عنوان ارائه دهنده راه 
سعادت و نجات، و هم رساننده انسان به مقصد، يعنى 

همان سعادت و نجات.
در پيامبر گرامى اسالم(ص) و برخى ديگر از پيامبران 
الهى(ع)، هر دو وجه موجود اســت اما بعد از رحلت 
جانسوز ايشان، هر چند مقام نبّوت به پايان مى رسد 
اما وجه دوم يعنى رســاندن انسان ها به مقصد، به 
جانشينان بر حق پيامبر(ص) يعنى ائمه اطهار(ع) 
منتقل مى شود. البته ائمه اطهار(ع) هرچند صاحب 
مقام نبوت و دريافت كننده كتاب الهى نيستند اما 
به اقتضاى اتصال به مطلوب، تكميل كننده تعاليم 
اسالمى به شمار مى روند. به بيان ديگر، بيان ائمه(ع) 
خــودش جزئــى از منبع دين به شــمار مى رود و 
ائمه(ع) نه فقط تأويل كننده قرآن بلكه گســترش 
دهنده سنت پيامبر گرامى(ص) هستند؛ از اين نقش 
كليدى در حديث معروف «إنّى تارًِك فيُكُم الَثَقلين 
كتاب اهللا و عترتى» ثقل اصغر تعبير شده است كه 
تا قيامت از يكديگر قابل تفكيك نيستند(أنُهما لَن 

يَفَترقا حتى يَِردا َعلَّى الَحوض).
واقعيت اين است كه وجود امام(ع) در جامعه اسالمى 
و نقش بى نظير او در سالم سازى جامعه موضوعى 
اســت كه حقيقتاً توصيف آن طاقت فرساســت. 
جامعه اى كــه از نعمت حضور امــام(ع) برخوردار 
است و قدر امام را به درستى مى شناسد، فاصله اى 
تا ســعادت ندارد و به طور طبيعى حضور همراه با 
بسط يد امام، نه فقط سدى محكم و نفوذناپذير در 
برابر بسيارى از آسيب ها از جمله آسيب هاى ناشى از 
حكومت هاى ناصالح است بلكه باالترين قدرت براى 

مقابله مؤثر با آسيب هاى اجتماعى قلمداد مى شود.
البتــه در دوران غيبــت امام(ع) حركت اســالمى 
بــه هيچ وجه متوقف نمى شــود و ولــى فقيه در 
طول غيبت امام(ع) - به شــرط وجود بســترهاى 
الزم- بخش مهمــى از مأموريت امام(ع) را محقق 

مى كند. ادامه دارد...

برش

در حقيقت، هــر كجا كه جامعه 
اسالمى با مشــكل و گرفتارى 
روبه روست، ترديد نبايد كرد 
كه جامعــه اســالمى در فهم و 
پياده سازى اسالم موفق عمل 

نكرده است

لرســتان:  در  ولى فقيه  نماينــده  ميرعمــادى/  آيــت اهللا 
يكــى از مهم ترين شــروط قبولى اعمال 
رعايت حق الناس اســت، به طورى كه اگر 
كسى عمل نيكى انجام دهد حال آن كه 
حق الناس بر گردنش باشد آن عمل قبول 

نيست.
براســاس آيــات و روايات، عبادت ســه 

نوع شــرط دارد؛ اولين شــرط عبادت، شــرط وجوب است كه همان 
شــرط تكليف است. مهم ترين شرايط تكليف، بلوغ عقل و قدرت است. 
قسم دوم از شرايط عبادت، شرايط صحت است و آن شرايطى است كه 
رعايت كردن آن موجب صحت عبادت مى شود. اگر شرايط صحت نباشد 
عمل باطل اســت، مثالً در نماز رو به قبله بودن شــرط صحت است يا 

داشتن طهارت و داشتن وضو شرط صحت است.
شــرط سوم عبادت نيز شرط قبول است. بنابراين براى عبادت سه نوع 
شرط وجوب، صحت و شرط قبول وجود دارد. البته در برخى جاها شرط 
كمال هم شرط صحت عبادت شمرده شده بدين معنا كه عبادت آگاهانه 
و با معرفت باشد. در اين ميان يكى از مهم ترين شرايط قبول اعمال رعايت 
حق الناس است، به طورى كه اگر كسى عمل نيكى انجام دهد در حالى كه 

حق الناس بر گردنش باشد آن عمل قبول نيست.
(معارف)

رعايت حق الناس؛ شرط قبولى اعمال 
قره شيخ لو/ رئيس سازمان دارالقرآن كريم: 

يــك بخــش اصلــى از كار رســانه 
فرهنگ سازى حفظ قرآن كريم است. 
در واقع در فرهنگ مردم ما بايد اين 
موضوع جا بيفتد كه در خالل زندگى 
خود بخشى را براى حفظ قرآن كريم 
اختصــاص دهند و ايــن نيازمند كار 

رسانه اى، تبليغى و آموزشى است.
مــا بايد تــالش كنيم كار آموزشــى خود را گســترش دهيم تا 
فرهنگ قرآنى در كشــور توســعه پيدا كند، اما متاسفانه يكى از 
مشــكالت ما در كشور آمار و ارقام نجومى اى است كه هيچكدام 
از آن هــا پشــتوانه اى نــدارد در حالى كه اگــر كار كمتر اما با 
كيفيت انجام دهيم بهتر اســت. ما در سرمايه گذارى هاى خود 
مســتقيما به ســراغ طرح اصلى مــى رويم و ايــن اتفاق خوبى 

نيست. 
توجه به بخش هاى ديگر در حجم، ســرعت و تاثيرگذارى كه در 
كيفيت كار خيلى تاثيرگذار است مى تواند مورد توجه قرار بگيرد 
اما به طور كلى اينكه اين طرح به صورت تعاملى انجام مى شود و 
هر دستگاهى بخشى از كار را انجام مى دهد، تجربه خوبى است. 
(شبستان)

كيفى سازى آموزه هاى قرآنى 
مجيد معارف/ رئيس دانشكده الهيات دانشگاه تهران: 

هيچ دستورالعملى براى ارائه طرح هاى 
پژوهشى قرآنى به وزارت علوم دريافت 
نشده است و اگر اين برنامه جدى باشد، 

قطعاً روى آن برنامه ريزى مى كنيم.
برخى طرح هايى كه در دانشكده الهيات 
در حال اجراســت به ترجمه و نقادى 

برخى آثار قرآنى دانشمندان اهل سنت و يا خاورشناسان بر مى گردد، 
چرا كه يكى از محور هايى كــه ما بر روى آن پژوهش مى كنيم اين 
است كه وقتى متوجه مى شــويم يك متفكرى نظريه اى دارد كه از 
نظر ما قابل انتقاد است، مى توان آن را در قالب طرحى بررسى كرد. 
مثال مى شنويم در مورد قرآن كريم نظريه اى مى آيد كه قرآن حاصل 
رؤيا هاى پيامبر(ص) اســت و نظريه اى است كه عموم مسلمانان و 
دانشمندان اسالمى آن را قبول ندارند و مى توانند درباره آن به نقد و 
بررسى بپردازند، بنابراين معموالً محور طرح هاى علوم قرآنى در اين 
برهه از زمان مى تواند بررسى برخى ديدگاه هايى باشد كه در اطراف 
قرآن پيش مى آيد و ممكن اســت شــبهاتى را متوجه قرآن بكند و 
قرآن پژوهان معموالً هر كدام از اين ها را طرح مسئله مى كنند و در 

قالب يك طرح، كتاب و يا مقاله آن را نقادى مى كنند.
(ايكنا)

نقد آثار قرآنى دانشمندان اهل سنت

چهره - خبر

معارف

رئيس مركز پژوهش هاى علوم انسانى اسالمى صدرا تبيين كرد  

تعاليم اسالمى و مقابله با آسيب هاى اجتماعى

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره   139760322002000927   هی��ات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مل��ک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم فاطمه بزی  فرزند حبیب اله بش��ماره 
شناسنامه 3660176478 صادره ازپشت آب  در یک منزل به مساحت 153 متر مربع پالک 
741 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی 
شاهرخ طبق سند قطعی 135054 مورخ 1396/04/11 دفترخانه 2 زابل محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند م��ی توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعت��راض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
ب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9705013
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/04/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1397/04/25

ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل م الف:661 

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره    139760322002000407  هی��ات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای عزیز سنچولی فرزند موسی بشماره شناسنامه 
33 ص��ادره از زابل در یکباب منزل به مس��احت 275/20 مت��ر مربع پالک 991 فرعی از 1- 

اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان خریداری از مالک رسمی مقدار 240 متر مربع از مالکیت 
آقای غالمعلی عسکری و مقدار 35 مترمربع از مالکیت محمد عظیم فضیلت پور سند قطعی 
111159 م��ورخ 1395/12/23 دفترخانه 13 زابل محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .9705014
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/04/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1397/04/25

ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل م الف: 654

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم رقیه بازگیر جهانتیغی  دارای شماره شناسنامه 1073    به تقدیم دادخواستی به کالسه 
970198 ازاین شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهدی زاهدی فرزند حسین بشماره ملی 4880135021 درتاریخ 1396/12/19  در  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل : 
1- رقیه بازگیر جهانتیغی فرزند دادی دارای شناسنامه شماره 1073 مادر متوفی 

2- محمد طاها زاهدی فرزند مهدی دارای شناسنامه شماره 4880689742 فرزند متوفی
متوفی وارث دیگری ندارد.

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مزبور یک مرتبه آگهی می گردد تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت 

یکماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 9705015
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل- مظاهری

م الف:639

اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم:

فاطمه رخش��انی فرزند گل محمد به نشانی سیستان و بلوچستان – شهرستان زاهدان- شهر 
زاهدان- آزادگان 10 میالن 6

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم

1- مرضیه عباسی شور یاجلو به نشانی مجهول المکان   
محکوم به: 
بسمه تعالی

بموجب درخواس��ت  اجرای حکم مربوطه بشماره دادنامه 9709975501000018   محکوم 
علیه محکوم است به الزام حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و انتقال خودروی شماره 
734 س 65 ای��ران 84 بنام محکوم له ضمن��ا پرداخت  حق االجرا بر عهده محکوم علیه می 

باشد مقوم به 100/000/000 ریال ضمنا هزینه حق االجرا به عهده محکوم علیه می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد

3- مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مش��خصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یکس��ال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه دادخواست اعس��ار به مقام قضایی ارائه نماید 
واال به درخواس��ت محکوم له بازداش��ت می ش��ود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394
4- خ��ودداری محک��وم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 

16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
5- انتق��ال مال به دیگری به هر نحو ب��ا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا جزلی نقدی معادل 
نص��ف محکوم به یا هر دو مجازات می ش��ود )ماده 21 قانون نحوه اج��رای محکومیت مالی 

)1394
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 

1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(

9705016
قاضی شعبه 10 شورای حل اختالف زاهدان

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی            برابر رای شماره 139760308308000016 مورخ 
97/4/3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیش��ه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم صادقه کاهنی فرزند محمد ولی  بشماره شناسنامه 569 صادره از زاهدان در یک قطعه 
باغ به مساحت 1353/64 متر مربع پالک 954 فرعی از 1039 اصلی بخش 2 سربیشه واقع 
در روس��تای کاهی از محل مالکیت مالک رس��می خانم حاجیه فاطمه کاهنی فرزند کربالیی 

حسین محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود درصورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.9705012
تاریخ انتشارنوبت اول :   1397/4/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :1397/4/24

محمد حسین مصلحی -رئیس  ثبت اسناد و امالک

احضار متهم 
آگهی احضار متهم آقای فرشاد قاسمی درچه فرزند عباس

در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه  آقای فرش��اد قاس��می درچه فرزند عباس به اتهام 
رانندگی بدون داشتن گواهینامه که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده بایگانی 970016 
ش��عبه اول دادگاه عمومی بخش قهاوند ثبت گردیده که طبق موضوع ماده 174 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم و دس��تور قاضی ، مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می گردد تا متهم در مهلت مقرر یک ماه از تاریخ نش��ر 
آگهی جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در دادگاه حاضر و آدرس و مش��خصات خود را به دادگاه 

اعالم نماید. عدم حضور موجب جلب است.9705011
منشی دادگاه عمومی بخش  قهاوند – محمود علی زاده



زالتان: سوئد مى تواند قهرمان جهان شود
ورزش:  تيم ملى سوئد به عنوان تيم اول گروهش راهى يك هشتم 

نهايى شده و حاال بايد به مصاف سوئيس برود.
زالتان  گفت:  قبل از جام جهانى نيز گفته بودم كه ســوئد تا مراحل 
باالى جام پيش خواهد رفت و اكنــون مى گويم كه اين تيم، توانايى 
قهرمان شدن در جام را دارد. با نتايجى كه سوئد كسب كرده، همه ما 
به سوئدى بودن مان افتخار مى كنيم و با افتخار پرچم كشورمان را در 
روسيه به دست مى گيريم. من به عنوان فوتباليست، دنيا را فتح كردم 

و حاال سوئد در حال فتح جهان است. 

يوواخيم لو: آلمان به تغييرات زيادى 
نياز دارد

ورزش: يوواخيم لو، سرمربى تيم ملى آلمان مدعى شد داليل زيادى 
براى حذف اين تيم در مرحله گروهى جام جهانى وجود داشته است.

يوواخيم لو گفت:  ما در گذشته و هنگامى كه در يورو 2004 در مرحله 
گروهى حذف شديم نيز در چنين موقعيتى قرار داشتيم اما بعد از آن 
اتفاق تغييرات بزرگى در تيم ملى آلمان ايجاد شــد و طى 14 سال 
ما بهتر و بهتر شده ايم، ما در 10 سال گذشــته باثبات ترين تيم در 
دنيا بوده و قهرمان جهان شديم اما اكنون كه با حذف از جام جهانى 
نااميدى بزرگى ايجاد شده ما بايد دنبال مسير درست باشيم. آلمان 

نياز به تغييرات بزرگى دارد و بايد درباره اين موضوع صحبت كنيم.
 خيلى زود است كه در مورد داليل اصلى شكست در روسيه صحبت 
كنيم، البته ما در مورد اين موضــوع هم صحبت كرديم، اما تنها يك 
دليل براى اينكه چرا ما حذف شديم وجود نداشته و داليل بيشترى 
وجود دارد و مسئوليت من اين است كه اين مسائل را تجزيه و تحليل 
كنم.  همچنين مسئوليت من اين بود كه تيم ملى آلمان را طى 4 هفته 
به سطح بااليى از فوتبال برسانم اما اين اتفاق رخ نداد اما حاال ما نياز 

به زمان و گفت وگو داريم و سپس ما پاسخ سواالت را خواهيم داد. 

تذكر فيفا در مورد رفتارهاى « مارادونا»
ورزش:   كولين اسميت، رئيس بخش مسابقات بين المللى فيفا به 

رفتارها و مصاحبه هاى ديگو مارادونا واكنش نشان داد.
 ديگو مارادونا كه در جريان جام جهانى تماشاگر ويژه بازى هاى آلبى 
سلسته بود، در رابطه با نتايج ضعيف اين تيم مدعى شد سامپائولى 
ديگر نمى تواند اينگونه بــه خانه بازگردد و در جريــان بازى ها نيز 
رفتارهاى بعضا عجيبى از خود ارائه داد.  كولين اسميت گفت:  ديگو 
مارادونا، مسلما يكى از بزرگترين فوتباليست هايى است كه تا به حال 
در دنيا وجود داشته و بخشى از  برنامه افســانه فيفا  است.  ما انتظار 
داريم همه بازيكنان فعلى و بازيكنان سابق، كاركنان، طرفداران و همه 
به شيوه اى توام با احترام رفتار كنند، اما ستارگانى مانند ديگو، كارلس 
پويول و خاوير زانتى فوتبال را ساخته اند و كار خود را انجام مى دهند 

تا ما را براى ساختن تصويرى بزرگ تر بازى دهند.

كاپيتان تيم ملى كره جنوبى راهى 
نيوكاسل شد

ورزش: كى سونگ يونگ، كاپيتان تيم ملى كره جنوبى با انتقال آزاد 
راهى باشگاه نيوكاسل شد. در روزهاى اخير اخبارى در مورد احتمال 
انتقال كى سونگ يونگ به ميالن شــنيده شده بود اما در نهايت اين 
بازيكن راهى نيوكاسل شد. كى سونگ يونگ در فصل 2013-2014 
براى ساندرلند باشگاه رقيب نيوكاســل بازى كرده بود.  كى سونگ 
يونگ در فصلى كه گذشت بازيكن تيم سوانسى بود و حاال با انتقال 
آزاد راهى نيوكاسل شــد تا بعد از مارتين دوبراوكا دومين خريد اين 

تيم لقب گيرد.
 كى سونگ يونگ گفت: همه مى دانند نيوكاسل چه باشگاه بزرگى 
اســت و من براى بازى كردن كنار همبازى هايم و براى طرفداران 

نيوكاسل بسيار مشتاقم. 

مرگ بنزماى مصرى در زمين فوتبال
ورزش: بازيكن مصرى در يك ديدار دوستانه دچار عارضه قلبى شد و 
درگذشت.  مرگ بازيكنان در زمين فوتبال هم چنان ادامه  دارد و اين 
بار يك بازيكن مصرى قربانى آن شد. محمد فاروق، بازيكن 33 ساله 
مصرى كه به خاطر شباهت زياد به كريم بنزما، مهاجم رئال مادريد به 
«بنزما مصرى» شــهرت يافت به هنگام برگزارى يك ديدار دوستانه 

دچار عارضه قلبى شد و جان سپرد.
او سابقه بازى كردن در تيم هاى اتحاد اسكندريه و المنصوره و الشمس 

را در كارنامه داشت.

پيشنهاد باالى بارسلونا براى جذب 
پديده آژاكس

ورزش:  فرانكى دى يونگ، در حال حاضر اصلى ترين هدف بارســا 
براى تقويت خط ميانى محسوب مى شود.

 از دو روز ديگر رســما فصل نقل و انتقاالت تابســتانى آغاز خواهد 
شد ولى بارسا هفته هاســت كه برنامه ريزى براى تقويت پست هاى 
مختلف را شروع كرده اســت. دى يونگ، هافبك 21 ساله و پديده 
فصل گذشته آژاكس سخت مورد توجه بارسلونا قرار گرفته است ولى 
مشكل كار اينجاست كه باشگاه هلندى هيچ تمايلى براى فروش اين 
استعداد جوان ندارد. مارك اوورمارس، مدير ورزشى آژاكس معتقد 
است كه پس از جدايى جاستين كاليورت، از دست دادن دى يونگ 
نمى تواند منطقى باشد اما بارســلونا چند روزى است كه مذاكرات با 
مدير برنامه هاى اين بازيكن را آغاز كرده و به توافقاتى نيز رسيده است.

مسئوالن بارســا در ابتدا قصد داشــتند 40 ميليون يورو به آژاكس 
پيشنهاد بدهند اما سپس به اين نتيجه رسيده اند كه پيشنهاد را تا 50 
ميليون يورو افزايش دهند. بايد ديد مقاومت آژاكســى ها با اين رقم 

شكسته خواهد شد يا خير.

مورينيو: آينده درخشانى 
پيش روى رونى است

ورزش:  ژوزه مورينيو، سرمربى منچســتريونايتد معتقد است كه 
وين رونى در ليگ آمريكا، روزهاى موفقى را پيش رو خواهد داشت.

وى گفت:  رونى MLS را انتخاب كرد  و در اين ليگ، هميشه بازيكنان 
بزرگى هستند كه قصد دارند فوتبالشان را به پايان برسانند. استيون 
جرارد، فرانك لمپارد، پاتريك ويرا و خيلى ها مثل بكام در اين ليگ 
حضور داشته اند. حاال هم زالتان و وين رونى حضور دارند و اميدوارم 
از ايــن دوران در آمريكا لذت ببرند. به نظرم ليــگ آمريكا بايد افراد 
بيشترى را به خود جذب كند، افرادى كه در حال حاضر ديگر ورزش ها 

را تماشا مى كنند. 

VAR ايران - پرتغال و ركورد استفاده از
ورزش: سيســتم VAR  در 21 بازى از مرحله گروهى جام جهانى 
2018 تاثير مستقيم داشت كه بيش از همه در ديدار ايران و پرتغال 
از آن استفاده شد. به  گزارش آس، فناورى بازبينى تصاوير (VAR) با 
قدرت در جام جهانى 2018 روسيه حاضر شد تا براى بازبينى گل ها، 
آفسايد، خطا، رد شــدن توپ از خط دروازه ، پنالتى ها و كارت هاى 
 VAR قرمز استفاده شود. 335 صحنه از 48 بازى برگزار شده توسط
بازبينى شد كه 21 صحنه مهم تر از همه بود. VAR تنها در 18 بازى 

(37.5 درصد) مورد استفاده قرار گرفت.  

منتفى شدن حضور سروش رفيعى در پيكان
ورزش: با وجود تمايل مجيد جاللى، باشــگاه پيكان به دليل مســائل مالى 
نمى تواند سروش رفيعى را جذب كند. يكى از تيم هايى كه قصد دارد رفيعى را 
براى نيم فصل در اختيار بگيرد پيكان است. مجيد جاللى تاكيد ويژه اى روى 
جذب اين بازيكن داشته اما اختالف مالى بين سروش و باشگاه پيكان عمال اين 
انتقال را منتفى كرده است. پرداخت درخواست مالى سروش از توان باشگاه 
پيكان خارج است و با اين شرايط يكى از گزينه هاى رفيعى براى بازى كردن 
پيش از نقل و انتقاالت زمستانى از بين رفت.بايد ديد در نهايت رفيعى در نيم 

فصل اول با پيراهن چه تيمى به ميدان مى رود.

جواب رد دژاگه به تراكتورسازى
ورزش: زنوزى، مالك باشگاه تراكتورسازى درگفت و گو با هواداران اين تيم 
اعالم كرد: « با چند ملى پوش لژيونر مذاكراتى را داشــتيم، اما اكثرا به داليل 
شــخصى عالقه اى به حضور در ايران ندارند، اما همچنــان مذاكرات ادامه 
دارد.» در اين خصوص گفته مى شود اشكان دژاگه مطرح ترين گزينه مدنظر 
تراكتورســازى بوده اما او راغب به حضور در تبريز و فوتبال ايران نبوده و به 

همين خاطر جواب رد داده است. 

توشاك: تراكتورى ها
 از رئالى ها هم پرشورترند

ورزش:جان توشاك، ســرمربى تيم فوتبال تراكتورسازى در نشست خبرى 
اظهار كرد: حضور در ايران و تبريز تجربه خوبى اســت كه اميدوارم در نهايت 
عملكرد خوبى داشته باشم. از روز دوشنبه به مدت دو هفته به تركيه مى رويم. 
اين اردو براى ما حائز اهميت خواهد بود. چهار بازى دوستانه در اين اردو برگزار 
مى كنيم. به وضوح مى گويم نياز به چند بازيكن قدر مخصوصا در خط حمله 
داريم ولى تا كنون از عملكرد بازيكنانم خوشحال هستم. روز ورودم به تبريز 
خيلى دوست داشتم از فرودگاه تا هتل سريع تر بيايم ولى خيابان خيلى شلوغ 
بود.او ادامه داد: من دو بار در رئال بوده ام اما تا كنون هيچ جوى را پرشورتر از 

اين جا نديده ام. اميدوارم قدر هواداران را بدانم و عملكرد خوبى داشته باشيم.

دليل خداحافظى گوچى؛ احتمال بازى 
در ليگ آمريكا

خبرآنالين: رضا قوچان نژاد تصميم گرفت از بازى هاى ملى كناره گيرى كند و 
اين اتفاق همه را شوكه كرد. او به دليل آنكه در جام جهانى فرصت بازى نيافت، 
كنار كشــيد و بدين ترتيب جاى خود را به مهاجم ديگرى مى دهد. اما ظاهرا 
سفر به آمريكا و زندگى احتمالى در اين كشور گوچى را براى گرفتن تصميم 
خود مصمم تر كرده است. رضا احتماال در فصل جديد به يك باشگاه آمريكايى 
ملحق مى شود تا در mls بازى كند. طبيعتا حضور در آمريكا به خاطر فاصله 
بسيارى كه با ايران دارد، رفت و آمد او را براى تيم ملى سخت تر مى كرد. قبال 
استيون بيت آشور اين تجربه را داشت و تجربه خوبى هم برايش نبود. ظاهرا اين 

مسئله نقش پررنگى در خداحافظى رضا از تيم ملى داشته است.

اميرى: دنبال پشت كردن به 
پرسپوليس نيستم

ورزش: وحيد اميرى تأكيد كرد: پوشيدن پيراهن پرسپوليس افتخار بزرگى 
است و خدا را شكر مى كنم در كنار برادر عزيزم على رضا بيرانوند دو سال پياپى 
قهرمان ليگ برتر شديم.   وى كه در مراسم استقبال دو ملى پوش خرم آبادى 
سخن مى گفت، ادامه داد: بعد از چند سال كه بنده و بيرانوند سختى كشيديم، 
توانستيم عملكرد خيلى خوبى داشته باشيم.  اميرى درباره پيشنهاد تيم هاى 
خارجى اظهار كرد: دنبال اين نيستم كه به پرسپوليس پشت كنم يا بخواهم به 
اين تيم بزرگ لطمه بزنم و اميدوارم بهترين اتفاق ممكن براى من و پرسپوليس 
رخ دهد.  اين بازيكن لرستانى تصريح كرد: نه فقط در ايران بلكه در آسيا فقط 
براى پرسپوليس توپ مى زنم و به مسئوالن باشگاه گفته ام اجازه بدهند چند 

روزى كنار خانواده استراحت كنم و سپس درباره قرارداد صحبت كنيم.

غفورى در انتظار برآورده شدن وعده ها
ورزش سه: مديربرنامه هاى وريا غفورى چند روز پيش جلسه اى در 
باشگاه استقالل برگزار كرد  و در آن به مديران باشگاه اعالم كرد كه اين 
بازيكن در صورتى كه مطالبات دو فصل گذشته خود را دريافت كند 
مشكلى براى تمديد قرارداد نخواهد داشت. مديربرنامه هاى غفورى 
گفت: ما چند روز پيش جلسه مثبتى با آقاى توفيقى داشتيم كه حدود 
دو سه ســاعت به طول انجاميد. در اين جلسه آقاى ملكى هم تلفنى 
صحبت كردند و قول دادند كه به زودى مطالبات دو فصل گذشته او 
را پرداخت كنند.  او در پايان ادامه داد: وريا در مدت تعطيالت ليگ 
پيشنهاد خارجى هم بدستش رسيده اســت اما اولويت او حضور در 
استقالل است و اگر اتفاق خاصى نيفتد فكر نمى كنم مشكلى براى 

تمديد قرارداد وجود داشته باشد.

باشگاه قديمى آتن، خواهان جذب شجاعى
ورزش: سايت ماركاى يونان در گزارشى به وضعيت مسعود شجاعى 
كاپيتان تيم ملى ايران اشاره كرد و ضمن تاييد جدايى او از آ.ا.ك آتن 
از مقصد بعدى اين بازيكن نام برد.سايت يونانى در اين خصوص نوشت: 
«اعالم عدم تمديد قرارداد باشگاه آاِك آتن با مسعود شجاعى به منزله 
پايان حضور اين ملى پوش ايرانى در سوپر ليگ فوتبال يونان و ادامه 
دوران حرفه اى فوتبالش در كشــور ديگرى نيست. تيم آپولو ازميرنا 
عالقه مندى خود را براى جذب مسعود شجاعى اعالم كرده است.»اين 
سايت همچنين آورده است:«باشــگاه آپولو ازميرنا اميدوار است تا 
انتقال بزرگى را با جذب مسعود شجاعى رقم بزند، البته چند باشگاه 
ديگر يونانى نيز قصد دارند وارد حياط خلوت او شوند. برخى تيم هاى 
خارج از يونان نيز هستند كه چشم به جذب اين بازيكن ايرانى دارند.»

ضد حمله
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كوتاه از جام 21

لنز 2018

استقبال با تخم مرغ؛ سهم ستاره هاى 
كره جنوبى! 

ورزش:  بازگشت تيم ملى كره جنوبى به اين كشور بعد از جام جهانى 
با اتفاقات بسيار عجيبى همراه شد.

 به نظر مى رســد حتى پيروزى در برابر مدافع عنــوان قهرمانى جام 
جهانى يعنى آلمان هم براى برخى از طرفداران فوتبال در اين كشور 
كافى نبوده و مردم اين كشور استقبال عجيبى از بازيكنان در بدو ورود 

به سئول داشتند.
 كره جنوبى اولين تيم آسيايى تاريخ جام جهانى بود كه آلمان را در جام 
جهانى شكست داد؛ اين تيم در سومين ديدار خود در مرحله گروهى با 
2 گل ژرمن ها را مغلوب كرده تا با 3 امتياز باالتر از رقيب قدرتمند خود 

در رتبه سوم مرحله گروهى قرار گيرد.
 هنگامى كه تيم ملى كره جنوبى 4 سال پيش به خانه بازگشته بود، 
بعضى از طرفداران شيرينى هاى سنتى كره اى را به سمت بازيكنان 
پرتاب كردند كه در فرهنگ اين كشــور به عنوان يك توهين عمومى 

شناخته مى شود و اينگونه هواداران از بازيكنان كره استقبال كردند.
اما با اين حال با توجه به پيروزى تاريخى در آخرين مسابقه با آلمان، 
بسيارى انتظار داشتند كه جو بين مردم در هنگام بازگشت تيم متفاوت 
باشــد كه البته در نهايت اين اتفاق هم تقريبا افتاد. با اين حال، تعداد 
انگشت شمارى از هواداران تخم مرغ را به سمت بازيكنان پرتاب كردند 
كه باعث ناراحتى برخى ديگر از هواداران حامى شد و آن ها از پليس 

خواستند كه علت اين حادثه را بررسى كنند.

هيه رو: روسيه در توپ هاى هوايى 
بسيار خطرناك است

ورزش:   فرناندو هيه رو، ســرمربى تيم ملى اسپانيا تاكيد كرد داويد 
دخيا برابر روسيه هم در تركيب اصلى قرار خواهد داشت.

 فرناندو هيه رو گفت:  داويد دخيا دروازه بان اول تيم ملى اســپانيا در 
ديدار مقابل روســيه خواهد بود. من براى نظــرات همه افراد احترام 
زيادى قائل هستم اما در نهايت اين ما هستيم كه تصميم نهايى را در 
مورد همه چيز خواهيم گرفت و من ايده هاى روشنى در مورد ديدار 

تيم ملى اسپانيا مقابل روسيه در ذهن دارم.
 ما مى دانيم كه روســيه چگونه بازى مى كند و اين تيم از مهاجمان 
گلزنى برخوردار بــوده و آن ها در توپ هاى هوايى بســيار خطرناك 
هستند. بازى هوايى ويژگى كلى فوتبال روسيه است و ما نبايد فراموش 
كنيم اين تيم ميزبان جام جهانى بوده و در استاديوم خودى و مقابل 

طرفدارانش بازى خواهد كرد. 

ساوتگيت: من براى بازى هاى بزرگ 
روى نيمكت هستم

ورزش: گرت ساوتگيت ، سرمربى تيم ملى انگليس معتقد است كه جو 
نه چندان مناسبى كه در تيم ملى انگليس به وجود آمده بود، سرانجام 
پايان يافت و اين موضوع به نفع او و شــاگردانش است.    او گفت:  فكر 
مى كنم در دور بعد رقابت ها، به هر كســى بازى دهيم، مطمئنا به او 
ايمان داريم كه توانايى انجام كارهاى بزرگ را دارد. ولى بايد تصميمى 
بگيريم كه به كل تيم كمك كند و اين كارى است كه در پى انجام آن 
هستيم. البته كه اگر پيروز نشويم، مردم هر چه مى خواهند راجع به 
بازى بلژيك به من مى گويند ولى به نظر من، كار درستى بود و تصميم 
درستى گرفتم.  شايد بايد روى خودم بيشتر فشار بگذارم و شايد هم 
نه. به اين موضوع خيلى اهميتــى نمى دهم. مهم ترين چيز براى من 
اين است كه در بهترين شــرايط فيزيكى باقى بمانم. فكر نمى كنم از 
لحاظ روحى و روانى چيزى از دست بدهم زيرا  حريف مى داند كه ما 
مقابل بلژيك تغيير تركيب داده ايم و با تيم اصلى نبوديم. بنابراين وارد 
يك بازى خواهيم شــد كه قضاوت ها راجع به ما تند خواهد بود. من 
براى همين اينجا هستم. مى خواهيم چنين بازى هايى را ببريم. بردن 
اولين بازى در مرحله حذفى پس از 12 سال بسيار هيجان انگيز است. 

اولين واكنش اوزيل به حذف از جام جهانى
ورزش:   مسوت اوزيل، ستاره تيم ملى آلمان معتقد است كه حذف از 
جام جهانى براى او به شدت دردناك است.  وى گفت:  ترك جام جهانى 
پس از مرحله گروهى كار بسيار دشوارى است. ما به اندازه كافى خوب 
نبوديم. به كمى زمان نياز دارم تا از اين موضوع عبور كنم. آلمان تاييد 
كرد كه يواخيم لوو، سرمربى اين تيم، كه تا سال 2022 قرارداد دارد، 

به كار خود ادامه خواهد داد.

الكسيس: اميدوارم لوكاكو آقاى گل جام 
شود

ورزش:   الكسيس ســانچس، مهاجم منچســتريونايتد به تمجيد از 
هم تيمى اش، روملو لوكاكو پرداخت و ابــراز اميدوارى كرد كه او كفش 
طالى جام جهانى را از آن خود كند.  او گفت:  لوكاكو حسابى آماده است، 
او 4 گل به ثمر رسانده است. اميدوارم كه بهترين گلزن جام شود.   لوكاكو 
در ديدار آخر بلژيك مقابل انگليس به خاطر مصدوميت جزئى كه داشت، 
غايب بود. در آن سو   هرى كين نيز استراحت كرد و نتوانست اين ركورد را 

بهبود ببخشد و فعال رقابت نزديكى بين اين 3 بازيكن جريان دارد. 

سينا حسينى : ســامان در جام بيست و يكم يكى 
از بازيكنانى بود كه هر بار به زميــن آمد قاعده بازى 
را متحول كرد اما كارلوس كــى روش اعتقاد دارد كه 
بايد از اين بازيكن در فرصتى مناسب استفاده كرد تا 

تاثيرگذارى اين بازيكن خالق كامال محسوس باشد. 
ســامان پيش از شــروع رقابت هاى جــام جهانى با 
پيشنهادى مختلفى رو به رو شد اما تصميم گرفت بعد 
از جام جهانى مقصد بعدى خود را انتخاب كند. حاال 
او مى گويد قطعا يكى از بهترين پيشنهادها را انتخاب 
خواهم كرد، انتخابى كه باعث شود توانمندى هايم را 

به خوبى نشان دهد.
*همچنان از انتخاب تيم ملــى ايران رضايت 
دارى؟ با وجود اين كه مى توانستى شرايط را به 

شكل ديگرى رقم بزنى؟
من هرگز از انتخابم پشيمان نيستم، فضاى بسيار خوبى 
را در تيم ملى فوتبال ايران تجربه كردم، كار كردن با 
كارلوس كى روش يك تجربه بى نظير براى من بود، او 
واقعا اصول و قواعد فوتبال حرفه اى را به خوبى آموخته 
و مى تواند با بازيكنانش با انواع و اقسام مختلف ارتباط 
برقرار كند. اگر اين فضا در فوتبــال ملى ايران تداوم 

يابد قطعا اين تيم مى توانــد در آينده اتفاقات بزرگى 
را رقم بزند.

*چالش هاى زيادى براى تيم ملى ايران پيش از 
شروع جام جهانى به وجود آمد، تصور مى كردى 

با اين وضعيت چنين نتيجه اى رقم بخورد؟
همگى تالش مى كرديم و مثل اعضاى يك خانواده در 
كنار هم با همه چيز كنار آمده بوديم و اين باور براى ما 
به درستى تعريف شده بود كه بايد يك شگفتى خلق 
كنيم اما بيرون از تيم ملى فضا كامال متفاوت بود. البته 
اين اتفاق طبيعى است، در فوتبال اروپا هم منتقدان 
از هر اتفاقى براى نقد استفاده مى كنند تا به اين شكل 
وانمود كنند كه نظر آنها كامال درســت است اما براى 
درك صحيح از شرايط تيم ملى بايد در جمع بازيكنان 
زندگى كنيد تا متوجه شويد كادر فنى به ويژه كى روش 

چگونه براى بازيكنان شخصيت پردازى مى كند.
*خيلى ها معتقدند كه تيــم ملى ايران در اين 
دوره از رقابت ها عملكرد خوبى داشت و توانست 
تاريخ سازى كند اما منتقدان بر اين باورند كه تيم 

كى روش فقط دفاع كرد!
هر كسى نظر خاص خود را دارد اما براى اينكه درك 

اميرمحمد سلطان پور : شب دوم از مرحله يك هشتم 
نهايى جام جهانى 2018 امروز شاهد تقابل تيم ميزبان، 
مقابل قهرمان جام جهانى 2010 و ديدار كرواسى مقابل 
دانمارك خواهد بود؛ ديدارهايى كه از نظر اسمى شايد 
به پاى بازى هاى ديشب نرســند اما نبرد و جنگ نود 
دقيقه اى و شايد فراتر از آن را به هواداران فوتبال نويد 

خواهند داد. 
روسيه - اسپانيا

ميزبان جام جهانى، دوباره به ورزشگاه لوژنيكى بازگشته 
و بعد از جشنواره گل مقابل عربســتان، اين بار رقيب 
متفاوتى را با نام اســپانيا دراين ميدان پيش رو خواهد 
داشت. روســيه با اينكه به عنوان دارنده بدترين رتبه 
در جــدول رده بندى فيفا پا به مســابقات جام جهانى 
گذاشت، اما دو پيروزى 5-0 و 3-0 را مقابل مصر رقم 
زد تا صعود خود به مرحله يك هشــتم نهايى را قطعى 
كند. البته آن ها با شكســت 3-0 مقابل اروگوئه درس 
خوبى گرفتند و حاال مقابل اسپانيا يكى از مدعيان اصلى 
قهرمانى مســابقات قرار خواهند گرفت. از طرف ديگر 
الروخا شرايط پر حاشيه و پرفشارى را در دور گروهى 

پشت سر گذاشت. 
روسيه و اســپانيا تاكنون 6بار مقابل يكديگر به ميدان 
رفته اند كه سهم پيروزى براى اسپانيا 4بار بوده و دو بازى 
نيز مساوى شده است. آخرين ديدار دو تيم نيز به حدود 
يك ســال پيش باز مى گردد كه دو تيم در يك تساوى 

سرگرم كننده 3-3 به كار خود خاتمه دادند.
اسپانيا با اينكه محروم و مصدوم خاصى ندارد اما فرناندو 
هيه رو تاكيد كرده كه بعــد از نمايش نه چندان جالب 
قرمزها و تساوى 2-2 مقابل مراكش قطعا تغييراتى را در 
تركيب خود براى بازى مقابل روسيه اعمال خواهد كرد. 
از طرف ديگر حضور الكساندر اروخين براى روسيه در 
مقابل اسپانيا به خاطر مصدوميت در هاله اى از ابهام قرار 
دارد اما الن زاگوئف بعد از پشت سر گذاشتن مصدوميت 
به تمرينات باز گشته و مى تواند در تركيب اصلى تيمش 

حضور داشته باشد.

كرواسى - دانمارك
يكى از معدود تيم هايى كه در دور گروهى نظر تمامى 
كارشناسان را با ارائه بازى هاى قدرتمندانه و خوب خود 

جلب كرد، بدون شك كرواســى بود. آن ها يكى از تنها 
سه تيمى بودند كه در دور گروهى هر سه بازى خود را 
با پيروزى پشت سر گذاشته و با كسب 9امتياز به مرحله 
يك هشــتم نهايى آمدند. كروات هــا در تمام بازى ها 
درخشــان بودند اما نقطه عطف كار آن ها به كســب 
پيــروزى 3-0 مقابل آرژانتين باز مــى گردد كه باعث 
شد بعضى كارشناسان آن ها را مدعى حضور در مراحل 

پايانى اين جام نيز بدانند.
از طرف ديگر دانمارك با ارائه بازى هاى محافظه كارانه 
اما جنگجويانه در دور گروهى، موفق شد بدون دردسر 
خاصى ســهميه حضور در مرحله يك هشتم پايانى را 
باالتر از تيم هايى مانند پرو و استراليا كسب كند. آن ها 
در دفاع بسيار عالى بودند و در سه بازى تنها يك گل آن 
هم از روى نقطه پنالتى دريافــت كردند. دانمارك اين 
توانايى باالى خود در خط دفاع را مقابل فرانســه نيز با 
كسب تساوى 0-0 بار ديگر ثابت كرد و امشب بار ديگر 
نگاه خود را به ساق هاى كريســتين اريكسن معطوف 
خواهد كرد تا بتواند در مقابل دروازه حريفان جادويى 

خلق كند و تيمش را باز هم در اين جام به پيش ببرد. 

سينا حسينى : درگيرى لفظــى كارلوس كى روش با برانكو 
و منتقدان سرســخت او اين روزها به تيتر نخست رسانه هاى 
خبرى تبديل شده است. هرچند مهدى تاج رئيس فدراسيون 
فوتبال در ارتباط تلفنى با برنامه تلويزيونى 2018 از پايان اين 
چالش لفظى خبر داد و تاكيد كرد اجازه نخواهد داد كســى 
فضاى حاكم بر فوتبال را مختل كند اما مصاحبه تند و تيز برانكو 
با يك رسانه كروات و در پى آن بيانيه كارلوس كى روش نشان 

داد التهاب همچنان بر روابط اين دو باقيست!
*خداحافظى مجازى

نخستين خبر موضوع خداحافظى ناگهانى كارلوس  كى روش 
با دســتيارانش بود، تا حدى كه برخى كانال هاى تلگرامى در 
خبرى مدعى شدند او شب گذشته با همكارانش خداحافظى 
كرده و به زودى ايران را به مقصدى نامشخص ترك خواهد كرد. 
پس از اين خبر، انتخاب ماركار آقاجانيان به عنوان سرمربى تيم 
فوتبال سپيدرود رشت دومين نشانه مبنى بر جدايى كارلوس 

كى روش از تيم ملى فوتبال ايران بود!
منتقدان كارلوس كــى روش كه از اين ماجــرا كامال رضايت 
داشــتند تصور كردند تا پيروزى نهايى راه زيادى باقى نمانده 
اســت اما تكذيب خبر حضور آقاجانيان از ســوى اين مربى و 
دست اندركاران تيم ملى سناريوى خداحافظى  كى روش را به 
كلى به هم ريخت تا مشخص شود اين اتفاق يك بازى رسانه اى 

براى باال بردن فشار روى كادر فنى تيم ملى بوده است در حالى 
كه نه كى روش خداحافظى كرده نه ماركار با مديران سپيدرود 

به توافق رسيده است!
*تكذيب فدراسيون نشين ها

منابع خبرى نزديك به فدراسيون فوتبال با تكذيب تلويحى اين 
اتفاقات مدعى شــدند هيچ مذاكره اى مبنى بر قطع همكارى 
كارلوس كى روش با فدراسيون فوتبال مطرح نشده و توافق مهدى 
تاج و كارلوس كى روش در تركيه كامال پابرجاست و بعيد است 
چنين اتفاقى رخ دهد. پس از اين اظهارنظرها،طالقانى عضو هيئت 
رئيسه فدراسيون فوتبال نيز با رد خبر خداحافظى كارلوس  كى 
روش با فوتبال ايران گفت:«هرگــز چنين خبرى صحت ندارد ، 
مهدى تاج به عنوان نماينده ارشد هيئت رئيسه با كارلوس كى 
روش به توافق رسيده و حضور اين مربى تا پايان رقابت هاى جام 
ملت هاى آسيا قطعى است!» از طرفى ديگر مازيار ناظمى، مديركل 
روابط عمومى وزارت ورزش و جوانان در حساب شخصى خود در 
اينستاگرام با اشاره به اتفاقات اخير مدعى شد كه خيال مردم ايران 
بابت ادامه فعاليت كارلوس كى روش راحت باشد چون توافقات 

براى تداوم همكارى صورت گرفته است.
*حمايت وزير

صبح روز شــنبه اظهارنظر صريــح وزيــر ورزش و جوانان و 
ستايش از عملكرد تيم ملى نشان داد وزارت بنا دارد به صورت 

همه جانبه از ادامه فعاليت كارلــوس كى روش حمايت كند و 
شرايط را براى فعاليت او مهيا كند.  بيانيه نمايندگان مجلس در 
حمايت از تيم ملى نيز مزيد بر علت شد، تا همه چيز براى ادامه 
فعاليت سرمربى تيم ملى فراهم شود . گفته مى شود بزرگترين 
حامى ادامه فعاليت كارلوس كى روش در فوتبال ايران حسن 
روحانى رئيس كابينه دولت دوازدهم است. هرچند او به صورت 
علنى وارد اين چالش نشــده اما از رفتارهاى وى و اظهاراتش 
كامال پيداســت كه وى به عنوان رئيس دولت دوازدهم تمايل 
بســيار زيادى به ادامه حضور كارلوس كى روش در تيم ملى 
دارد به همين دليل شنيده مى شود محمود واعظى به عنوان 
نزديكترين فرد به رئيس دولت به مسعود سلطانى فر پيغام داده 
است شرايط به گونه اى فراهم شود كه موفقيت تيم ملى ايران 
همچنان تداوم يابد و برنامه ريزى الزم براى درخشش تيم ملى 

در رقابت هاى جام ملت هاى آسيا صورت گيرد.
*جلسه سريع 

بر همين اساس پيش بينى مى شود در روزهاى آينده اتفاقات 
جديدى رقم بخورد تا آرامش دوبــاره در فوتبال ايران حاكم 
شود. نخســتين بازتاب اين اتفاق جلســه ظهر ديروز مهدى 
تاج و محمدرضا ســاكت بود كه پشــت درهاى بسته برگزار 
شد تا سياســت جديد فدراســيون فوتبال براى عادى سازى 

فضا حاكم شود.

صحيحى از فوتبال روز دنيا داشته باشيم، بايد به نتيجه 
نگاه كنيم، خيلى از تيم هاى خوب دنيا حسرت حضور 
در جام جهانى را داشــتند، اما اين اتفاق براى آنها رخ 
نداد ولى ايران در جام جهانى حضور داشت و توانست 
عملكرد قابل قبولى را در اين دوره از رقابت ها به ثبت 
برساند. شما براى اين كه ببينيد سطح كيفى تيم ما به 
چه ترتيبى بوده است بد نيست نگاهى به آژانس هاى 
معتبر خبرى بيندازيد و تحليل هاى آنها را در قبال تيم 
ايران مطالعه كنيد. آنها با هيچ كسى تعارف ندارند و 
همان چيزى كه حقيقت دارد را منعكس مى كنند، من 
نديدم رسانه هاى بزرگ دنيا درباره تيم ما بد بنويسند.
آنها از ما تعريف هم مى كردنــد. از اين رو اين اتفاق را 

بايد به عنوان يك اتفاق خوب در نظر بگيريم.
* ماجراى ويدئو چك جنجــال هاى زيادى را 
به راه انداخت، تو هم يكى از كســانى بودى كه 
به اســتفاده از اين سيستم معترض بودى، اين 

اعتراض احساسى بود يا منطقى؟
من همچنان معتقدم كه ويدئو چك جذابيت حاكم بر 
فوتبال را از بين مى برد. اين تكنولوژى اگر به درستى 
رعايت شود هيچ ايرادى ندارد اما همه ديديم كه داور 

بازى ايران و پرتغــال با وجود كمــك گرفتن از اين 
تكنولوژى بازهم تصميم درستى در خصوص رونالدو 
در صحنه اى كه پور على گنجى را متوقف كرد نگرفت. 
من اعتقاد دارم كه اســتفاده از تكنولوژى شايد اتفاق  
خوبى باشــد اما تا به امروز اين تكنولــوژى به اجراى 
عدالت كمكى نكرده است و باعث شده هيجان فوتبال 

كاهش پيدا كند.
*مردم ايران اعتقاد داشــتند كــه بايد زمان 
بيشترى در تركيب تيم ملى به تو اختصاص پيدا 
مى كرد،اما كى روش در جريان بازى هاى اين 
دوره از جام جهانى سامان قدوس را به عنوان 
بازيكن جايگزين وارد زمين كرد؛ بابت اين اتفاق 

ناراحت نيستى؟
من روزى كه قبول كردم در فوتبال حرفه اى بازى كنم 
اين مسئله را باور كردم كه سرمربى در هر حالتى بهتر 
از من و ديگران تصميم مى گيرد، كارلوس كى روش 
بهترين تصميــم را اخذ مى كرد و مــن هم به عنوان 
يك سرباز وظيفه داشــتم دســتورات فرمانده را به 
اجرا در آورم ، مهم من نبــودم بلكه مهم ايران بود كه 

سربلند باشد. 

شب دوم مرحله يك هشتم پايانى جام جهانى

ميزبان با جام خداحافظى مى كند؟
استعفايى در كار نيست

«كى روش» زير چتر حمايت  وزارت

«قدوس» در گفت و گو با «قدس»:

مثل يك سرباز 
دستورات فرمانده را 
اجرا كردم

ورزش: زمانى كه هــادى عقيلى اردوى تيــم ملى را ترك 
كرد و پيامد آن ســيد مهدى رحمتى نيز با انتشــار نامه اى 
غزل خداحافظى از تيم ملى را خواند، كمتر كســى فكرش 
را مى كرد كه كارلوس كى روش بيش از 5 ســال روى اصول 

خــودش پافشــارى كــرده و ايــن دو كه از 
ستون هاى تيم ملى بودند ديگر رنگ 

پيراهن ملى را هم نبينند.
اما سرمربى پرتغالى تيم ملى 

نه ندامت نامه هاى آن ها را 
پذيرفت و نه پادرميانى ها 
را. تو گويى كه كى روش 
منتظر كنار گذاشتن 
ايــن دو از تيم ملى 
بود و دنبــال بهانه 
مى گشت و اين بهانه 
را ايــن دو بازيكــن 
خودشان به او دادند.

رحمتى مى توانســت 
در دو جــام جهانــى 

2014 و 2018 سنگربان 
تيم ملــى ايران باشــد اگر 

با انتشــار نامــه اى از تيم ملى 
خداحافظى نمى كرد. رحمتى وقتى 

نامه خداحافظى اش را مى نوشــت قطعا در 
مخيله اش هم نمى گنجيد كه اوال تا زمان حضور كى روش 

در ايران او ديگر رنگ پيراهن ملى را هم نبيند و دوما مدت زمان 
حضور كى روش در ايران تا اين ميزان طوالنى باشــد. از حضور 
كى روش در ايران 7 سال مى گذرد و باتوجه به نتايجى كه تيم 
ملى در جام جهانى گرفت و اقبال عمومى كه نسبت به تمديد 

قرارداد وى صورت گرفته بعيد است از اين به بعد هم كى روش 
سرمربى تيم ملى ايران نباشد.

سردار آزمون مهاجم جوان تيم ملى ايران به واسطه عملكردش 
در جام جهانى 2018 روسيه مورد هجمه انتقادات تند عده اى 
از هموطنــان در فضاى مجازى قــرار گرفت و 
اين انتقادات به قــدرى عرصه را به وى 
تنگ كرد كــه در يــك تصميم 
احساسى با صدور يك پيام در 
فضاى مجازى از تيم ملى 

خداحافظى كرد.
عمل سردار بى شباهت 
به رفتار چند ســال 
قبــل رحمتــى و 
عقيلى نبود. سردار 
يكــى دو روز بعد از 
خداحافظى از تيم 
ملى در مراســمى 
كه جهت استقبال از 
او در اســتان گلستان 
ترتيب داده بــود تلويحا 
خداحافظــى اش را پــس 
گرفت و ابراز اميدوارى كرد كه 
باز هم بتواند بــراى تيم ملى گلزنى 

كند.
حال بايد ديد در صورتى كه كى روش همچنان سرمربى 
تيم ملى ايران بماند آيا رفتارى كه از او در قبال رحمتى و عقيلى 
سر زد در قبال آزمون هم سر خواهد زد يا خير و آيا جام جهانى 
روســيه آخرين حضور آزمون در تيم ملى ايران است يا اين بار 
كى روش كوتاه آمده و باز هم از وجود آزمون استفاده خواهد كرد.

ورزش: در حالى كه تيــم ملى واليبال ب براى حضــور در بازى هاى 
آسيايى 2018 با هدايت جهانگير سيدعباسى كار خود را آغاز كرده بود 
و فدراســيون واليبال از مدت ها قبل اين تصميم را به گوش مسئوالن 
وزارت ورزش و كميته ملى المپيك رســانده بود، به يك باره همه چيز 

تغيير كرد.
با اينكه همچنان ليســت تيــم ملى به صورت 

رسمى از ســوى فدراسيون اعالم نشده، 
برخى رسانه ها از ليست كوالكوويچ 

رونمايــى كردنــد. ســعيد 
معروف، فرهاد ســال افزون، 

محمدطاهر وادى و جواد 
كريمــى، ســيدمحمد 
موسوى، سامان فائزى، 
على شفيعى و مسعود 
غالمى، اميرحســين 
توخته، فرهاد قائمى، 
ميــالد عبادى پــور، 
و  مرتضــى شــريفى 

محمدجواد معنوى نژاد، 
صابر كاظمــى، امير غفور، 

پوريــا يلــى، محمدرضــا 
حضرت پور و مهدى مرندى 18 

بازيكنى هستند كه بايد از 26 تيرماه 
تمرينات خود را براى بازى هاى آسيايى 

2018 آغاز كنند.
بدون شك غايب بزرگ اين ليست مجتبى ميرزاجانپور است. 

اين بازيكن كه در سال هاى اخير جزو نفرات اصلى تيم ملى بوده و در 
ليگ ملت ها نيز بارها در تركيب ديده شد، به داليل نامشخصى توسط 

كوالكوويچ كنار گذاشته شده است.
سال گذشــته هم وقتى قرار بود تيم ملى به جام قهرمانان قاره ها سفر 
كند، ابتدا صحبت از خط خوردن مجتبى ميرزاجانپور بود؛ اما بعد از چند 

روز مشخص شد كه او با تيم به ژاپن سفر  مى كند.
هيچ مشكل انضباطى از ميرزاجانپور گزارش نشده و به نظر مى رسد تنها 

دليل خط خوردن اين بازيكن فنى باشد.
 ميرزاجانپور : تابع تصميم سرمربى تيم ملى هستم

مجتبى ميرزاجانپور درباره دعوت نشدنش به اردوى تيم ملى براى حضور 

در بازى هاى آسيايى جاكارتا گفت: در هر شرايطى كه موجود بود براى 
تيم ملى بازى كردم و فيكس تيم ملى بودم. امسال سعى كردم بهترين 

عملكرد خود را در ليگ ملت ها نشان دهم.
او در ادامه افزود: در ليگ ملت ها بهترين عملكرد خود را اجرا كردم 
و در هر زمانى كه به ميدان آمدم ســعى كردم به تيم 
ملى كمك كنم اما تصميم نهايى با سرمربى 
تيم ملى است. نظر ايشان هم اين بود 
كه من در ايــن تورنمنت همراه 

تيم ملى نباشم. 
ميرزاجانپــور در پاســخ به 
اين ســوال كه بازى هاى 
خوب در ليگ ملت هاى 
واليبال منجر شــد تا 
بــه تيم كاســتالناى 
ايتاليا بپيوندى، گفت: 
حقيقتا پيشــنهاد من 
مربوط به بازى هايم در 
ليگ ملت ها نمى باشد، 
اين پيشنهاد از زمان جام 
باشگاه ها به من شد و من 
در كنار ساير پيشنهادهايى 
كه به من شــد، به اين باشگاه 
ايتاليايى در زمان ليگ ملت ها  پاسخ 

دادم.
ملى پوش واليبال ايــران درباره صحبت هايش 
با ايگور كوالكوويچ نيز گفت: با ســرمربى تيم ملى صحبت 
داشــتم كه او گفت نيازى به من ندارد و من هم براى تيم ملى آرزوى 
موفقيت كردم و گفتــم هر وقت تيم ملى به من نياز داشــته باشــد 

برمى گردم.
مجتبى ميرزاجانپــور در پايان درباره تصميم فدراســيون واليبال 
مبنى بر اعزام تيم اصلى به بازى هاى آسيايى جاكارتا نيز گفت: اين 
تصميم در دقيقه 90 گرفته شــده، در جريان اين موضوع  نيستم، 
بازى هاى آسيايى براى فدراسيون و همچنين كميته ملى المپيك 
مهم است كه چنين تصميمى گرفته شــده است. براى تيم ملى در 
بازى هاى آســيايى جاكارتا و همچنين رقابت هاى جهانى آرزوى 

موفقيت دارم.

سردار مغضوب فرمانده تيم ملى مى شود؟

سرنوشت رحمتى و عقيلى در انتظار آزمون
پس از خط خوردن از تيم ملى واليبال 

ميرزاجانپور: كوالكوويچ گفت به من نيازى ندارد

ورزش: با پايان يافتن بازى هاى مرحله گروهى جام جهانى 2018 روســيه، رسانه هاى 
مختلف كه نشريه گاردين انگليس هم يكى از آنها بوده، اقدام به معرفى تيم منتخب اين 
مرحله كرده اند.گاردين با استناد به آراى كاربران و خوانندگان اين سايت و با ارزيابى 48 
بازى انجام شــده و عملكرد تمام 736 بازيكنى كه در مرحله گروهى حضور داشتند، اين 
تيم را معرفى كرده است تيمى كه عليرضا بيرانوند، سنگربان تيم ملى ايران دروازه بان آن 
است. ديه گو گودين (اروگوئه)، آندرياس گرنكويست (سوئد) و مانوئل آكانى (سوئيس) در 
خط دفاع، لوكا مودريچ (كرواســى)، ايوان راكيتيچ (كرواسى)، كايران تريپير (انگليس)، 
الكساندر گولووين (روسيه) و ايسكو (اسپانيا) در خط ميانى و هرى كين (انگليس) و روملو 
لوكاكو (بلژيك) در خط حمله، ديگر بازيكنانى هستند كه گاردين با نظر خوانندگان در تيم 

منتخب مرحله گروهى جام جهانى 2018 قرار داده است.

ورزش: وزير ورزش و جوانان گفت: تيم ملى ايران با حمايت مردم، عزم و اراده اى 
ويژه را به كار بستند و تالش كردند تا از حيثيت فوتبال كشور دفاع كنند.

مسعود سلطانى فر، وزير ورزش و جوانان در مصاحبه با راديو ورزش اظهار داشت: 
زمانى كه اين قرعه دشوار نصيب ما شد بســيارى بر اين باور بودند كه حضور ما 
در جام جهانى روســيه به منزله زنگ تفريحى براى تيم هاى بزرگ جهان خواهد 
بود. با عنايت خدا، مسئوالن ورزش كشــور و فدراسيون فوتبال با همراهى مردم، 
حمايت هاى الزم و هماهنگى هاى الزم و تداركات مورد نياز را فراهم كردند تا ما 
بتوانيم تاريخى ترين نتايج فوتبال كشور در 5 دوره حضور در جام جهانى را كسب 

كنيم و موجب عزت و افتخار براى همه ايرانيان شويم.
وزير ورزش گفت: كشور ما در رده بندى تيم هاى مختلف حاضر در جام جهانى كه 
اعالم شد، در ميان 32 تيم رتبه 18 را كسب كرد. 16 تيم به مرحله بعدى صعود 
كردند و ما تنها دو پله با صعود فاصله داشتيم. ما چهار امتياز كسب كرديم در حالى 
كه امروز آرژانتين و ژاپن 4 امتيازى به مرحله بعدى صعود كردند و تيم هاى بزرگى 

نظير آلمان حذف شدند.

از نگاه گاردين

بيرانوند در 
تيم منتخب 
مرحله گروهى 

وزير ورزش و جوانان:
 تاريخى ترين 
نتيجه جام جهانى 
را كسب كرديم

خــودش پافشــارى كــرده و ايــن دو كه از 
ستون هاى تيم ملى بودند ديگر رنگ 

پيراهن ملى را هم نبينند.
اما سرمربى پرتغالى تيم ملى 

نه ندامت نامه هاى آن ها را 
پذيرفت و نه پادرميانى ها 
را. تو گويى كه كى روش 
منتظر كنار گذاشتن 
ايــن دو از تيم ملى 
بود و دنبــال بهانه 
مى گشت و اين بهانه 
را ايــن دو بازيكــن 

رحمتى مى توانســت 
در دو جــام جهانــى 

 سنگربان 
تيم ملــى ايران باشــد اگر 

با انتشــار نامــه اى از تيم ملى 
خداحافظى نمى كرد. رحمتى وقتى 

نامه خداحافظى اش را مى نوشــت قطعا در 

از هموطنــان در فضاى مجازى قــرار گرفت و 
اين انتقادات به قــدرى عرصه را به وى 
تنگ كرد كــه در يــك تصميم 
احساسى با صدور يك پيام در 
فضاى مجازى از تيم ملى 

خداحافظى كرد.
عمل سردار بى شباهت 

او در اســتان گلستان 
ترتيب داده بــود تلويحا 
خداحافظــى اش را پــس 
گرفت و ابراز اميدوارى كرد كه 
باز هم بتواند بــراى تيم ملى گلزنى 

كند.

با اينكه همچنان ليســت تيــم ملى به صورت 
رسمى از ســوى فدراسيون اعالم نشده، 

برخى رسانه ها از ليست كوالكوويچ 
رونمايــى كردنــد. ســعيد 

معروف، فرهاد ســال افزون، 
محمدطاهر وادى و جواد 

كريمــى، ســيدمحمد 
موسوى، سامان فائزى، 
على شفيعى و مسعود 
غالمى، اميرحســين 
توخته، فرهاد قائمى، 
ميــالد عبادى پــور، 
و  مرتضــى شــريفى 

محمدجواد معنوى نژاد، 
صابر كاظمــى، امير غفور، 

پوريــا يلــى، محمدرضــا 
18حضرت پور و مهدى مرندى 18حضرت پور و مهدى مرندى 18

26بازيكنى هستند كه بايد از 26بازيكنى هستند كه بايد از 26 تيرماه 
تمرينات خود را براى بازى هاى آسيايى 

و در هر زمانى كه به ميدان آمدم ســعى كردم به تيم 
ملى كمك كنم اما تصميم نهايى با سرمربى 
تيم ملى است. نظر ايشان هم اين بود 
كه من در ايــن تورنمنت همراه 

تيم ملى نباشم. 
ميرزاجانپــور در پاســخ به 
اين ســوال كه بازى هاى 

اين پيشنهاد از زمان جام 
باشگاه ها به من شد و من 
در كنار ساير پيشنهادهايى 
كه به من شــد، به اين باشگاه 
ايتاليايى در زمان ليگ ملت ها  پاسخ 

دادم.
ملى پوش واليبال ايــران درباره صحبت هايش 

دستور سكوت به برانكو 
ديروز وزارت ورزش طى نامه اى به باشــگاه پرسپوليس از 
سرمربى اين تيم درخواست داشته در شرايط فعلى از ادامه 
اين بحث خوددارى كرده تا شرايط به سمت نامناسبى پيش 
نرود. در اين ابالغ جدى از برانكو ايوانكوويچ درخواست شده 

تا با سكوت خود به پايان يافتن اين مجادله كمك كند.
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ادب و هنر

خبر

تسنيم: وجيهه سامانى دبير شــانزدهمين دوره جايزه قلم زرين، با اعالم پايان 
داورى در تمامى رشته هاى اين رويداد ادبى، كانديداهاى بخش داستان بزرگسال 
را اعالم كرد. وى گفت: از ميان كليه آثار چاپ شــده در سال 96 در حوزه رمان 
و داســتان بزرگسال كه طبق ليســت دريافتى از خانه كتاب حدود 359 عنوان 
كتاب بود، آثار «ابدى» نوشته مهدى صفرى(شهرستان ادب)، «آفرت» نوشته ناهيد 
قادرى(سوره مهر)، «روياى آق تاريم» نوشته مصطفى جمشيدى(به نشر)، «گيلداد» 
نوشته حسن قلى پور(سوره مهر) و «به نام يونس» نوشته على آرمين (شهرستان 

ادب) به عنوان نامزد دريافت جايزه قلم زرين انتخاب و معرفى شدند.

نامزدهاى بخش بزرگسال قلم زرين اعالم شد

تسنيم: حميدرضا شكارسرى از انتشار جلد سوم «زايش مرگ هاى متن» از سوى 
انتشارات فصل پنجم خبر داد. اين شاعر گفت: انتشارات فصل پنجم در نظر دارد 
تا اين كتاب را براى عرضه در نمايشگاه سال آينده منتشر كند.«زايش مرگ هاى 
متن» مجموعه نقد هاى من بر شعرهاى كوتاه شاعران معاصر است كه در قالب هاى 
نو ســروده شده اند. در كتاب از هر شــاعر فقط يك شعر انتخاب شده و به نام و 

شهرت شاعران در نقدها توجه نشده است و تنها شعر مالك نقدها بوده است. 
شكارسرى گفت: برخى از اين نقدها به صورت ستون ثابت در روزنامه هاى جام جم  
و قدس و سايت فيروزه منتشر مى شد و بعضى هم پيش از اين منتشر نشده است. 

شكارسرى جلد سوم «زايش  مرگ هاى متن» را منتشر مى كند

ايبنا: فرهاد حســن زاده، نامزد نهايى جايزه هانس كريستين اندرسن، داستان 
تازه اى به نام «موش ســر به هوا» را براى كودكان نوشــت. حســن زاده درباره 
جديدترين اثرش گفت: «موش ســر به هوا» داستان كودكانه اى است كه بتازگى 
نوشته ام و درباره بچه هايى اســت كه جور ديگرى به دنيا نگاه مى كنند و نوعى 
فرار از كليشــه هاى رفتارى اســت كه بزرگ ترها با آن ها درگيرند و مى خواهند 
بچه هايشان را هم با آن درگير كنند. به گفته نويسنده مرحله نوشتن اين داستان 
به پايان رسيده و در حال حاضر على خدايى، تصويرگر كتاب هاى كودكان در حال 

تصويرگرى آن است.

«موش سر به هوا»ى فرهاد حسن زاده در راه است

محمدرضا روزبه، شاعر و استاد دانشگاه: 

فضاى ادبيات به يك فضاى مافيايى تبديل شده است 

صبا كريمى: يك شاعر معتقد است محافل ادبى و رويدادهايى همچون جشنواره ها موجب مى شود شعر فرمايشى 
و موسمى شود و اين مسائل خون شعر را مسموم مى كند، بنابراين شاعران بايد از غوغاساالرى و ريخت و پاش هاى 

ادبى بپرهيزند.
دكترمحمدرضا روزبه، نويسنده، شاعر و منتقد ادبى در پاسخ به اين پرسش كه بسيارى از رويدادهاى فرهنگى متشكل از 
حلقه محدودى از شاعران و نويسندگان است كه داورى و دبيرى در اين رويدادها به صورت گردشى بين اين حلقه در حال 
چرخش است، اين اتفاق چقدر براى فضاى شعر و ادبيات آسيب رسان است و پيامدهاى چنين آسيبى چيست، اظهار كرد: 
متأسفانه فضاى شعر و ادبيات به يك فضاى مافيايى و انحصارى مبدل شده است. بنده اساساً با جوايز ادبى و جشنواره هاى 
شــعر و ادبيات ســر سازگارى ندارم. تا به حال نيز در هيچ كدام از اين جشــنواره ها و جايزه ها چه قراردادى، دولتى و چه 
غيردولتى شركت نكرده ام و معتقدم چنين فضاهايى ذهن، ذوق، نگاه و تماشاى شاعران را محدود و كاناليزه مى كند و جلوى 

رشد طبيعى و فطرى شاعران را مى گيرد، چه رسد به اينكه داورى هم در انحصار يك عده خاص باشد.
وى در ادامه افزود: به اعتقاد من كسانى كه وارد اين عرصه مى شوند، در واقع تمام مى شوند و به حاشيه هاى شعر و شاعرى 
مى پردازند، كارمند شعرى و دبير جشنواره مى شوند. اين ها بيشتر ناشى از ضعف خالقيت در شاعران است. به نظرم بهتر 

است شاعران خلوت ناب شاعرانه خود را حفظ كنند و از غوغاساالرى ادبى و ريخت و پاش هاى ادبى بپرهيزند.
روزبه در بخش ديگرى از سخنان خود اظهار كرد: بايد به اين مسئله  توجه كنيم كه اين گونه برنامه ها ذهن و ذائقه شاعران 

را محدود و مكانيزه مى كند و شاعر را فرمايشى، موسمى و موعدى و شعر وى را خدشه دار مى كند.

چهره - خبر

گزارش روز 

يك شاعر و پژوهشگر ادبى مطرح كرد
رفع خأل ها در اشعار فارسى

نيازمند تالش هاى ذهنى است

جليل فخرايى: دكتر عباس ســاعى شاعر و پژوهشگر ادبى در نشست 
هم انديشــى شعر معاصر در مشهد با اهميت دادن به موضوعيت خيال 
در شــعر بر مسئله  تصوير و حركت در اشعار فارسى تأكيد  كرد و عنوان 
داشت: بررسى سير و حركت شعر فارسى بر اساس تصاوير اهميت دارد و 
مقصود از حركت تصوير يعنى تغيير، دگرگونى، جهش و تبديل انداموار و 
ارگانيك يك تصوير به تصوير يا تصاوير ديگر به گونه اى كه بتوان سير و 

حركتي طبيعي را ميان آن ها درك كرد.
اين پژوهشگر ادبى كه در جمع شاعران و منتقدان در نشست ادبى شعر 
معاصر در مشــهد سخن مى گفت با طرح اين سؤال كه تصوير چيست؟ 
و آيا تصوير آن طور كه دكتر شــفيعى مطرح كرده اند خيال است يا نه؟ 
گفت: ظاهراً آنچه كه به عنوان تصوير مطرح مى شود برخوردارى تصوير 
و حركت از يك هويت زبانى اســت و عمدتاً از زبان نشــئت مى گيرد و 

خاستگاه تصوير دقيقاً زبان است درحالى كه خيال اين گونه نيست.
وى توضيح داد: در سبك هندى بيشتر تك بيت ها مطرح است و نمايان 
مى شود، اين تك بيت ها بيشتر به لحاظ اينكه از اهميت ويژه اى برخوردار 
بوده و مبنى بر حركت است در ابيات شعر فارسى به كار برده شده است.
ساعى با اشاره به اينكه براى رفع خألها در شعر فارسى نيازمند تالش هاى 
ذهنى هستيم، خاطر نشان كرد: فاصله هاى ميان نگاه و واقعيت بيرونى 
در اشــعار پارســى نياز به تالش ذهنى دارد و اين تالش زاينده تصوير 
اســت و خيال از خارج از زبان پيدا مى شود و در حقيقت ماهيتى بيرون 

از زبان دارد.

خبر

«به نشر» برگزار مى كند
دورهمى هاى قصه گويى خالق ويژه كودكان

ادب و هنر: انتشارات «به نشر» براى دومين سال 
متوالى در تابســتان امسال فروشگاه  هاى كتاب 
و محصوالت فرهنگى اين انتشارات را با عنوان 

«پروانه هاى كاغذى» در مشهد برگزار مى كند. 
مديرعامل «به نشر» با بيان اينكه «پروانه كاغذى» 
ذيل شبكه دانش آموزى «كتاباران» به نشر برگزار 

مى شــود، اظهار كرد: «پروانه كاغذى» در واقع دورهمى هاى قصه گويى 
خالق به همراه نقاشــى، اوريگامى و كاردســتى ويژه كودكان را شامل 
مى شــود كه همزمان با آن كارگاه آموزش مهارت هاى قصه گويى خالق 

نيز براى مادران برگزار خواهد شد.
حسين سعيدى با اشاره به اينكه برگزارى كارگاه  هاى «پروانه كاغذى» از 
يكشــنبه، 10 تير ماه آغاز مى شود و تا 19 شهريور ادامه خواهد داشت، 
خاطرنشــان كرد: در اين مدت 142 كارگاه براى كودكان و مادران در 7 

فروشگاه كتاب به نشر در مشهد برگزار مى شود.
گفتنى اســت فروشگاه گلشهر در روز يكشنبه، مركزى در روز دوشنبه، 
دانشــگاه در روز سه شــنبه، رضوى در روز چهارشنبه، ســجاد در روز 
پنجشــنبه و خواجه ربيع و امامت در روز جمعه هر هفته ميزبان «پروانه 

كاغذى» خواهند بود.
زمان برگزارى اين كارگاه ها در فروشــگاه خواجه ربيع ساعت 10 تا 12 

صبح و در ساير فروشگاه ها ساعت 17 تا 19 خواهد بود.

گفت وگو با نويسنده كتاب «چراغ شعر» به بهانه سالروز تولد زنده ياد محمد قهرمان 

قهرمان شعر فارسى 
 فرهنگ/ خديجــه زمانيان   چندى پيش 
مجموعــه يادنامه هايى باعنوان «مشــاهير ادب 
خراسان» كه هر يك به معرفى و گزيده آثار يكى 
از شــاعران متأخر يا معاصر خراسان اختصاص 
دارد، منتشر شد. در هر كتاب زندگينامه، تعدادى 
مقاله و نقد درباره آن شــاعر و گزيده اى از آثار و 

عكس هايى از شاعران منتشر شده است. 
يكى از اين كتاب ها به زندگى و شعر استاد محمد 
قهرمان اختصاص دارد. اين كتاب با عنوان «چراغ 
شعر» و با تأليف  يوسف بينا منتشر شده است. به 
انگيزه سالروز تولد اين شاعر با يوسف بينا مؤلف و 
پژوهشگر در خصوص شعر و شخصيت اين شاعر 
خراسانى گفت و گويى انجام داده ايم كه در ادامه  

مى خوانيد. 

  در زندگى اســتاد قهرمان مى خوانيم، 
ايشان با استاد مهدى اخوان ثالث همكالس 
بوده است، اين همنشــينى و همكالسى 
چقدر بر شعر و شخصيت اين شاعر تأثير  

گذاشته است؟ 
دوســتى زنده يــادان محمد قهرمــان و مهدى 
اخوان ثالث به گواهى شنيده ها و ديده ها و نيز آثار 
اين دو شاعر، دوســتى بسيار عميق و عاطفى و 
طوالنى مدتى بوده است. هر كس فقط يك بار آثار 
شعر و نثر اين دو شاعر را بخواند، بدون آنكه حتى 
شــناخت نزديكى از آن ها داشته باشد، به وضوح 
خواهد فهميد كه قهرمــان و اخوان ثالث چقدر 
به هم عشق مى ورزند و چه شعرهاى زيبايى در 
ستايش يكديگر سروده اند. با اين حال و به داليل 
مختلف، سبك شعرى اين دو شاعر شباهتى با هم 
ندارد و هر يك در وادى جداگانه اى سير كرده اند.

  يكى از مهم ترين ويژگى هاى شــعرى 
استاد قهرمان عالقه ايشان به سبك هندى 
و سرودن در اين سبك است و تا جايى پيش 
رفت كه غزلسراى اين سبك شد و احياگر 
سبك هندى خراسانى. چرا او به اين سبك، 
پژوهش در اين سبك و ســرودن در اين 

سبك عالقه مند شد؟ 
عالقه  زنده ياد قهرمان به شــعر ســبك هندى و 
سرودن شعر در حال وهوايى نزديك به اين سبك، 
دو ويژگى مهم ادبى اوست. پژوهش هاى استاد در 
سبك هندى كه منجر به تصحيح و انتشار كليات 
ديوان صائب و شمار ديگرى از شاعران بزرگ اين 
سبك از جمله كليم و قدسى و... شد، نشان دهنده  
هوش واالى قهرمان در درك ضرورت هاى ادبى 
است. پژوهش در شعر ســبك هندى و ادبيات 
دوره  صفويــه به علت هاى مختلفى ســال ها در 
محافل دانشــگاهى و انجمن هــاى ادبى مغفول 
مانده بود و بزرگى از بزرگان به آن سو نمى رفت؛ 
تا اينكه در دوره  معاصر، زنده ياد قهرمان و پيش تر 
از ايشان زنده ياد احمد گلچين معانى براى پژوهش 
در اين باره پيشگام شــدند و با پژوهش هايشان 
توانستند سهم بزرگى در تكميل مطالعات ادبى 
معاصر درباره  ادبيات فارسى داشته باشند. از سوى 
ديگر پژوهش هاى طوالنى مدت در اين باره، استاد 
قهرمان را به غزل سبك هندى عالقه مند كرد و 
اين عالقه موجب شــد استاد با بازنگرى در شعر 
ســبك هندى و تلفيق آن با برخى ويژگى هاى 
سبك خراسانى، شعرهايى در اين حال وهوا بسرايد 

كه شهره  خاص و عام اند.

  در خصوص سبك هندى خراسانى هم 
توضيح دهيد و اين سبك چقدر توانست در 

ادبيات معاصر ما جريان سازى كند؟ 
سبك استاد قهرمان در ســرودن شعر بويژه در 
قالب غزل مورد توجه بسيارى از شاعران غزلسراى 
معاصر (از همنســالن استاد) قرار گرفت و شيوه  
مقبول بســيارى از شــاعران انجمن هاى ادبى 

خراسان و استان هاى ديگر شد. 

  سرودن شعر به لهجه تربت حيدريه و 
رباعى هايى كه در پايان عمر سرود، ويژگى 
ديگر شعر اين شاعر است. استاد قهرمان 
چقدر در اين دو حوزه توانســت اثرگذار و 

جريان ساز باشد؟ 

درباره  ســرودن شــعر به لهجه  تربتى، مى توانم 
نظر بزرگان آشــنا بــا اين لهجــه را نقل كنم. 
به گفته  بــزرگان ادبيات ايران از جمله اســتاد 
شفيعى كدكنى، محمد قهرمان يكى از بزرگ ترين 
شاعران فارسى زبان در سرودن شعر لهجه است 
و نيز احتماالً بزرگ ترين شــاعر در سرودن شعر 
به يكى از لهجه هاى خراسان است. كسانى كه با 
زير و بم اين لهجه آشنايند همه متفق القول بر اين 
باورند كه شعرهاى تربتى محمد قهرمان يكى از 
درخشان ترين جنبه هاى ذوق و خالقيت اوست. 

گذشــته از ارزش هاى ادبى و هنرى، ارزش زبانى 
اين شعرها و نقشــى كه در حفظ و اشاعه  لغات 
مهجور خراســانى دارند نيز بسيار مهم و درخور 
توجه اســت. استاد در دهه  آخر حيات جسمانى 
عالقه  بسيارى به سرودن رباعى پيدا كرده بودند. 
اگرچه قبل از آن نيز رباعى مى سرودند، اما در آن 
سال ها اين عالقه بسيار بيشتر شد تا آن جا كه در 
كتاب «به روى جاده  ابريشم شعر» بيش از 1000 

رباعى عاشقانه از ايشان منتشر شده است. 

  با توجه به اين پيشرو بودن چرا ايرانى ها 
و حتى خراسانى ها كمتر اين شاعر و شعر او 

را مى شناسند؟

اگر ما ايرانى ها يا ما خراسانى ها يا ما مشهدى ها 
بزرگانى مثل استاد قهرمان را كمتر مى شناسيم، 
گناه ماست. استاد قهرمان مثل بسيارى از بزرگان 
ديگر، تمام طول عمر بابركت خود را صرف مطالعه، 
پژوهش،نوشتن، سرودن و برگزارى انجمن ادبى 
كرد و طبق عادت معمــول تاريخ ما، از روزگار و 
اهل روزگار بى مهرى ها ديد. بى مهرى هاى ما به 
بزرگان علت هاى گوناگون دارد و متأســفانه  در 
رفتار و گفتار ما ايرانى ها به تكرار مشاهده مى شود. 
بســيارى از مردم ما سال هاست كه به سراغ امور 
جدى نمى روند و ســرگرم ابتذال هــاى روزمره 

هستند. 

  سبك زندگى اســتاد قهرمان در آنچه 
چقدر  اشــعارش  كيفيت  در  و  ســروده 

تأثير گذار بوده است؟ 
استاد در طول سال هاى حياتش پس از تحصيل، 
همواره بــه كارهاى فرهنگــى و خدمات علمى 
مشــغول بوده و عمرش را آزادمردانه و نجيبانه 
وقف ادبيات و فرهنگ اين كشور كرده است. البته 
اين آزادگى و نجابت در شعر استاد نيز نمودهاى 
فراوان دارد و اساساً اين همه شعر عالى و پژوهش 
ارزشمند كه از ايشان باقى مانده است خود بهترين 
نشــان دهنده  زندگى آزادمردانه و نجيبانه  ايشان 

است.

برش

سبك اســتاد قهرمان در سرودن 
شــعر بويژه در قالب غــزل مورد 
توجه بسيارى از شاعران غزلسراى 
معاصر (از همنسالن استاد) قرار 
گرفت و شيوه  مقبول بسيارى از 
شاعران انجمن هاى ادبى خراسان 

و استان هاى ديگر شد
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خبر

سريال شهيد حججى ساخته مى شود

فارس: نگارش ســريال «شــهيد حججى» به نويســندگى مهــدى كيا و 
تهيه كنندگى سعيد كمانى و محمد معماريان آغاز شده است. اين سريال 26 
قسمتى كه پيشتر قرار بود توسط رسول صانعى نوشته شود، به گروه ديگرى 
ســپرده شــد و طبق برنامه ريزى ها تا دو ماه ديگر وارد مرحله پيش توليد 
خواهد شد. سريال شهيد حججى به زندگى نظامى اين شهيد مى پردازد و 
زندگى شخصى وى در سريال به تصوير كشيده نخواهد شد. به جز 10 درصد 
از لوكيشــن ها كه در تهران قرار دارد، مابقى لوكيشــن ها همگى در سوريه 
هستند و شرايط كنونى اين كشور، تكفيرى ها و بحث مقاومت مردم شهر در 

اين سريال نشان داده مى شود.

يازدهمين جشنواره بين المللى پويانمايى

تسنيم:كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان با انتشار فراخوان يازدهمين 
جشــنواره دوساالنه بين المللى پويانمايى (انيميشــن) تهران، مقررات اين 
جشــنواره را اعالم كرد. اين دوره از جشنواره همچون دوره هاى گذشته در 
چهار بخش «مسابقه»، «خارج از مسابقه»، «نمايش ويژه» و «چشم انداز» از 12 
تا 16 اسفند 1397 در تهران برگزار خواهد شد. فيلمسازان ايرانى و خارجى 
مى توانند از 9 تير تا 14 آبان 1397 با مراجعه به سايت جشنواره به نشانى 
www.tehran-animafestival.ir ثبت نام كنند. تاريخ انتخاب آثار نيز 

نيمه اول آذرماه اعالم شده است.

سيما و سينما اينكه فوتبال بازى جنگ اســت حــرف تازه اى 
نيســت، فوتبال؛ بازى جنگ اســت و اصًال چه 
چيزى بازى جنگ نيست؟ مگر نه اينكه صبح تا 
شــب و شب تا صبح با جهان و زندگى درگيريم. 
به قول كريستين بوبن مى توان صداى شمشيرها 
را از اعماق روح ها شــنيد. در چنين دنيايى هر 
عملكرد ساده ما اعم از سالم و خداحافظى، صدا و 
سكوت، همه و همه بعدى از راهبرد جنگ است؛ 
حمله، دفاع، آتش بس و تجديد نيرو! اين موضوع 
بويژه در استعاره «بحث، جنگ است» مفصل مورد 

بررسى و واكاوى قرار گرفته و بيان شده ست.
اما در اســتعاره تبعى و كوچك تر «فوتبال بازى 
جنگ اســت» آرزو و آرمان ملتى را شاهديم كه 
پيگير شكســت تيم ملتى ديگر است. اينجاست 
كــه ورزش به عنوان عنصر هويت بخش و عامل 
اتحاد ملى مطرح مى شــود؛ تيم فوتبال به مثابه 
لشــكر ملى يك كشــور در مقابل كشور ديگر 
صف آرايى مى كند. نفر بــه نفر، رو در رو، در دو 
ســوى ميدان با رزم جامه هاى متمايز و هدفى 
مشخص! مى بينيم كه صرف نظر از عوامل برون 

متنى، بازى عادالنه اى است.
در اين ميدان ملى هر حركتى به واســطه دقت 
نظر و پيگيرى مخاطبــان ميليونى و ميلياردى، 
موج آفرين شادى و غم است. ميدانى كه مبارزان 
در آن تنهــا نيســتند، بلكه همزمــان نگاه ها و 
قلب هاى هواداران آن ها را همراهى مى كند. اگر 

در گذشــته ميدان جنگ خارج از محدوده امن 
زندگى روزمره بود و كســى مستقيماً از حوادث 
خبرى نداشت، اما اينك ميدانى گسترده در جاى 

جاى خانه هاست!
گويا قرار اســت اين حادثــه جريانى در زندگى 
مــا رقم زند كه چنين به آن وابســته ايم و با هر 
ضربه اى به سمتى پرتاب مى شويم. با اين وصف 
پيروزى در اين جنگ مى تواند التيام بسيارى از 
زخم ها باشد و تسالى غم هاى سياسى اجتماعى 

و اقتصادى!

 ماجراى يك مسابقه تاريخى
اين تأثير  بخصوص هنگام مسابقه كشورهايى كه 
با هم منازعات سياســى و فرهنگى دارند، نمود 
بيشــترى دارد. در اين رابطه مســابقه تاريخى 
انگليس وآرژانتين مثال زدنى اســت. چنان كه 
قهرمــان تاريخى در آن بــازى با چنگ و دندان 
به گل دســت پيــدا كرد و خطاى او از ســوى 
عالقه مندان نديد گرفته شد؛ چرا كه در موقعيت 
جنگ بسيارى از رفتارهاى ناهنجار قابل توجيه 
است. جنگ (باوجود همه شعارهاى صلح طلبانه) 
تنها به نتيجه برد مى انديشد، نه نمايش رفتارهاى 

انســانى. پس همــه عوامل 
اعــم از بازيكــن تا داور 

تبديل  تماشــاگر  و 
جنگى  ابــزار  بــه 

مى شوند، براى نيل به اين هدف.
حــاال ميدان جنگــى را فرض كنيــم كه در دو 
سو (باوجود ظاهر يكســان) نيروهايى نامتوازن 
وجود دارد؛ در ســويى انواع اسطوره هاى قدرت 
و ابزارهــاى جانبــى پنهان و در ســويى ديگر 
انسان هاى معمولى كه عمرى به حريف به چشم 
بت هاى قابل پرســتش نگاه كرده اند؛ كسانى كه 
قبل از ورود به ميدان باخت را پذيرفته اند. ورود به 
اين ميدان چقدر مشكل است واقعاً كه شكستن 
بت تنها طبع و تبرى ابراهيمى مى خواهد. براستى 
چگونه مى توان بــا يك اســطوره درافتاد؟ اين 
حقيقــت امكان ندارد، مگر اينكه در قدم اول آن 
بت ذهنى شكسته شود و بر اساس آن بتوان قدم 
دوم را در عمل برداشت و به سوى او حركت كرد. 
زمين فوتبال زمينه ايده آل اين رويارويى است. 

از خاطرم نمــى رود تصوير عليرضــا بيرانوند را 
كــه پيش از حركت رونالدو او به ســوى او خيز 
برداشت، پس اولين ضربه جسورانه را او به ذهن 

رونالدو زد.
فراموش نمى كنم 15 دقيقه نفســگير آغاز بازى 
ايران-اســپانيا را كه در آن اســطوره هاى جنگ 
فوتبال، ديواره اى نفوذ ناپذير از حمالت كشيده 
بودند و بازى در حول و حوش دروازه ايران انجام 
مى شد؛ تراكمى كه احتمال رفتن به آن سوى 

ديواره ها را به ذهن متبادر نمى كرد. 
گذشتن از اين ذهن و ذهنيت 

مشكل ترين كار اســت. مهم فكر كردن به يك 
احتمال است.

در واقــع در آغاز بازى هر تيــم با خودش بازى 
مى كند تا به جايــگاه و موقعيت خودش آگاهى 
يابــد و توان گذشــتن را بيابد. تأكيــد  مدام بر 
خودباورى بر مبناى همين امكان گذشتن است، 

گذشتنى كه رو به پيروزى دارد.
فوتبــال در جهــان امروز يكــى از كليدى ترين 
زمينه هاى مانور قدرت و نمايش توانايى در يك 
معادله پايا پاســت كه به همه كشورها و ملت ها 
اعم از قوى و ضعيف اجازه رقابت مى دهد. فوتبال 
مثل ساير ورزش ها نيست، اصًال ورزش نيست كه 
دنبال شود، بلكه جنگ وحشتناكى است و هرچه 
بر ميزان وحشتش افزوده شود، مخاطب بيشترى 
خواهد داشت. اين شايد به طبع جنگ طلب بشر 
برمى گردد. فوتبال جنگ اســت و هر عضو تيم 
بــه مثابه يكى از اركان و ارگان هاى جنگى عمل 
مى كند. تماشــاچى، تبليغ، تحليل همه و همه 
عضو همين تيم به حســاب مى آيند. مثًال با اين 
معيار گزارشگر ورزشى، مى شود خبرنگار جنگى! 
طبعاً خبرنگار اگر سوگيرى به نفع جبهه خودى 
نباشد (كه دارد) حداقل بى طرف است (بى طرفى 
وظيفه داور است نه گزارشگر!) در گزارش فوتبال 
تأكيد  بر ضعف ها و يا هر نوع اشــاره به ناتوانى و 
تحليل فنى، ناظر بر ضعف تيم خودى، 
بزرگنمايى مرغ هاى همسايه تلقى 
شده و محلى از اعراب نخواهد 

داشت.
چنــان كــه در بحبوحه 
جنــگ و در دل ميدان 
آسيب  پيگير  كســى 
شناسى و بررسى فنى 
آنجا  نيست،  اشتباهات 
تنها حضور با تمام وجود 
اين  است،  مطرح 
كــه ذهن ها 
جه  متو

اهميــت بازى يا جنگ شــده و از همراهى دلى 
جنگ ســر باز نزنند. نكته اى كــه در كار آقاى 
خيابانى شــاهديم. زمين بازى زمين برآشــفتن 
شور است و اشتراك احساسات. درگيرى عواطف 
توده هاى مختلف و متنوع جامعه با حقيقتى به 

نام مليت!
كســى (به عنوان گزارشــگر ملى) حق ندارد در 
حين بازى هيجانى، حــرارت حقيقت ميدان را 
با ســردى انتقال خاموش كند، اين رفتار ســرد 
رسانه اى بويژه در جنگ فرهنگى كه با تأكيد  بر 
تلخى ها و كمبودها انجام مى دهد جريانى شناخته 

شده است.

 گل خوردن تأسف بار است اما...
تأثير  نقد نيروهاى خودى در حضور و در مواجهه 
با بيگانگان متخاصم به اين مى ماند كه كســى 
اعضاى خانواده اش را بــه دليل (منطقى يا غير 
منطقى) در حضور ديگــران تنبيه كند. در اين 
لحظه بــراى اعضاى تيم در واقــع جبهه دومى 
گشوده مى شود كه بايد در كنار بازى اصلى ذهن 
و هميت خويش را معطوف كنترل آن نيز بكنند. 
اين رفتار هرچه باشد بازى جوانمردانه به حساب 
نمى آيد. به اين بينديشــيم در زمين و زمانى كه 
غرور ملى و حس ملت آزرده است، تعريف از گلى 
كه خورديم چه معنايــى دارد؟ زمانى كه هنوز 
نتيجه قطعى و نهايى نيست و حداقل يك نيمه تا 

پايان بازى فرصت داريم!
گل خوردن تأســف بار اســت اما تأسفبارتر كار 
گزارشــگرى است كه با لحنى ســرد يك نبرد 
حماســى و يك بازى حياتــى را تبديل به يك 
گزارش خنثى مى كند، گزارشــگرى كه نامش را 
نمى دانم انصافاً آن قدر كه از زيبايى گل كشــور 
پرتغال گفت، از گل زدن ايران نمى گويد، اساساً 
اطالعات وى از سوابق و زندگى و ويژگى اخالقى 
اســطوره هاى بيگانه به مراتب بيــش از زندگى 
قهرمانان بومى اســت. حال آنكه در داستان ها و 
افســانه هاى تمام ملل، قهرمانان نوعاً روستايى و 
برآمده از پشت كوهند. بارى در اينچنين ميدانى 

ما به گزارشگران ذوق زده باخته ايم!
در زمينه اين خودباختگى پيش از موعد و تمام 
فرض كردن ماجرا و زدن سوت نتيجه در نيمه اول 
خاطرات اجتماعى و سياسى و... زيادى داريم. 
خاطره كســانى كه نه تنها اعتقادى به نيمه 
دوم ندارند كه اساساً خود را در حد حريف 
ميدان هم نمى بينند. دلخوشــى ايشان از 
حضور در جام جهانــى در جنگ و بازى 
نه معادله برد و باخت، كه گرفتن عكس 
يادگارى با سرداران نام آشناى تيم مقابل 

است.

يادداشتى از على داودى درباره حال و هواى جام جهانى با نگاه به 3 گزارش خاطره انگيز 

فوتبال، جنگ، حماسه

صف آرايى مى كند. نفر بــه نفر، رو در رو، در دو 
ســوى ميدان با رزم جامه هاى متمايز و هدفى 
مشخص! مى بينيم كه صرف نظر از عوامل برون 

در اين ميدان ملى هر حركتى به واســطه دقت 
نظر و پيگيرى مخاطبــان ميليونى و ميلياردى، 
موج آفرين شادى و غم است. ميدانى كه مبارزان 
در آن تنهــا نيســتند، بلكه همزمــان نگاه ها و 
قلب هاى هواداران آن ها را همراهى مى كند. اگر 

به گل دســت پيــدا كرد و خطاى او از ســوى 
عالقه مندان نديد گرفته شد؛ چرا كه در موقعيت 
جنگ بسيارى از رفتارهاى ناهنجار قابل توجيه 
است. جنگ (باوجود همه شعارهاى صلح طلبانه) 
تنها به نتيجه برد مى انديشد، نه نمايش رفتارهاى 

انســانى. پس همــه عوامل 
اعــم از بازيكــن تا داور 

تبديل  تماشــاگر  و 
جنگى  ابــزار  بــه 

برداشت، پس اولين ضربه جسورانه را او به ذهن 
رونالدو زد.

15فراموش نمى كنم 15فراموش نمى كنم 15 دقيقه نفســگير آغاز بازى 
ايران-اســپانيا را كه در آن اســطوره هاى جنگ 
فوتبال، ديواره اى نفوذ ناپذير از حمالت كشيده 
بودند و بازى در حول و حوش دروازه ايران انجام 
مى شد؛ تراكمى كه احتمال رفتن به آن سوى 

مى كند. تماشــاچى، تبليغ، تحليل همه و همه 
عضو همين تيم به حســاب مى آيند. مثًال با اين 
معيار گزارشگر ورزشى، مى شود خبرنگار جنگى! 
طبعاً خبرنگار اگر سوگيرى به نفع جبهه خودى 
نباشد (كه دارد) حداقل بى طرف است (بى طرفى 
وظيفه داور است نه گزارشگر!) در گزارش فوتبال 
تأكيد  بر ضعف ها و يا هر نوع اشــاره به ناتوانى و 

حضور در جام جهانــى در جنگ و بازى 
نه معادله برد و باخت، كه گرفتن عكس 
يادگارى با سرداران نام آشناى تيم مقابل 

است.

تأكيد  بر ضعف ها و يا هر نوع اشــاره به ناتوانى و 
تحليل فنى، ناظر بر ضعف تيم خودى، 
بزرگنمايى مرغ هاى همسايه تلقى 
شده و محلى از اعراب نخواهد 

داشت.
چنــان كــه در بحبوحه 
جنــگ و در دل ميدان 
آسيب  پيگير  كســى 
شناسى و بررسى فنى 
آنجا  نيست،  اشتباهات 
تنها حضور با تمام وجود 
اين  است،  مطرح 
كــه ذهن ها 
جه  متو

غرور ملى و حس ملت آزرده است، تعريف از گلى 
كه خورديم چه معنايــى دارد؟ زمانى كه هنوز 
نتيجه قطعى و نهايى نيست و حداقل يك نيمه تا 

پايان بازى فرصت داريم!
گل خوردن تأســف بار اســت اما تأسفبارتر كار 
گزارشــگرى است كه با لحنى ســرد يك نبرد 
حماســى و يك بازى حياتــى را تبديل به يك 
گزارش خنثى مى كند، گزارشــگرى كه نامش را 
نمى دانم انصافاً آن قدر كه از زيبايى گل كشــور 
پرتغال گفت، از گل زدن ايران نمى گويد، اساساً 
اطالعات وى از سوابق و زندگى و ويژگى اخالقى 
اســطوره هاى بيگانه به مراتب بيــش از زندگى 
قهرمانان بومى اســت. حال آنكه در داستان ها و 
افســانه هاى تمام ملل، قهرمانان نوعاً روستايى و 
برآمده از پشت كوهند. بارى در اينچنين ميدانى 

ما به گزارشگران ذوق زده باخته ايم!
در زمينه اين خودباختگى پيش از موعد و تمام 
فرض كردن ماجرا و زدن سوت نتيجه در نيمه اول 
خاطرات اجتماعى و سياسى و... زيادى داريم. 
خاطره كســانى كه نه تنها اعتقادى به نيمه 
دوم ندارند كه اساساً خود را در حد حريف 
ميدان هم نمى بينند. دلخوشــى ايشان از 

مى شد؛ تراكمى كه احتمال رفتن به آن سوى 
ديواره ها را به ذهن متبادر نمى كرد. 

گذشتن از اين ذهن و ذهنيت 

تأكيد  بر ضعف ها و يا هر نوع اشــاره به ناتوانى و 
تحليل فنى، ناظر بر ضعف تيم خودى، 

جنگى قلب هاى هواداران آن ها را همراهى مى كند. اگر قلب هاى هواداران آن ها را همراهى مى كند. اگر  ابــزار  بــه 
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رونوشت گواهی حصر وراثت
گواهی حصر وراثت نامحدود

آقای محمد کشتگر فرزند رضا به شماره ملی 0888980711 به شرح دادخواست پیوست به 
کالس��ه 178  970 حوزه 1 از شورا درخواست گواهی حصرواثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان مرحومه فاطمه  جعفری  به ش��ماره ملی 0888216841 در تاریخ  05 / 12 / 

1396 در شهرستان قاینات در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1-کبری کش��ت گر ش��ماره ملی0888948565 متول��د 1323 صادره از قای��ن فرزند اناث 

متوفی
  2-س��کینه کش��ت گر ش��ماره ملی 0888961375 متولد 1329 صادره از قاین فرزند اناث 

متوفی
3-عبدالعلی حق س��تا ش��ماره ملی0888974493 متولد 1335 صادره از قاین فرزند ذکور 

متوفی
4-محمد کش��ت گر ش��ماره ملی 0888980711 متولد 1337 ص��ادره از قاین فرزند ذکور 

متوفی
5-غالمحس��ن کشتگر ش��ماره ملی 0888992254 متولد 1341 صادره از قاین فرزند ذکور 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی در سطح روزنامه می 
نماید تاهر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.9705051
منشی  دفتر حوز ه 1-  حسن  زاده 

ش��ماره نام��ه :   1397033000150897    ش��ماره پرون��ده :   9709985660100160                     
شماره بایگانی پرونده :  970179   تاریخ :    1397/4/6

رونوشت گواهی حصر وراثت
گواهی حصر وراثت نامحدود

آقای محمد کشتگر فرزند رضا به شماره ملی 0888980711 به شرح دادخواست پیوست به 
کالس��ه 179  970 حوزه 1 از شورا درخواست گواهی حصرواثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان مرحوم رضا کشتگر به شماره ملی 0888199708 در تاریخ  15 / 04 / 1394 

در شهرستان قاینات در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1-کبری کش��ت گر ش��ماره ملی0888948565 متول��د 1323 صادره از قای��ن فرزند اناث 

متوفی
  2-س��کینه کش��ت گر ش��ماره ملی 0888961375 متولد 1329 صادره از قاین فرزند اناث 

متوفی
3-عبدالعلی حق س��تا ش��ماره ملی0888974493 متولد 1335 صادره از قاین فرزند ذکور 

متوفی
4-محمد کش��ت گر ش��ماره ملی 0888980711 متولد 1337 ص��ادره از قاین فرزند ذکور 

متوفی
5-غالمحس��ن کشتگر ش��ماره ملی 0888992254 متولد 1341 صادره از قاین فرزند ذکور 

متوفی
6-غ��الم  علی  کش��ت  گر ش��ماره  شناس��نامه 125  متولد 1339  ص��ادره  از قاین  فرزند 

ذکور متوفی 
     7- فاطمه  جعفری  شماره  ملی  0888216841  متولد  1305  صادره از قاین  همسر 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی در سطح روزنامه می 
نماید تاهر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.9705052
منشی  دفتر حوز ه 1-  حسن  زاده 

شماره صور تمجلس  :   9709005660200324شماره پرونده :   9709985660200152                  
شماره بایگانی پرونده :  970169   تاریخ :    1397/4/05

رونوشت گواهی حصر وراثت
خانم زهرا بیناباجی به شماره ملی 0889329540 به شرح دادخواست پیوست به شعبه 2 از 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر واثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم محمود 
بیناباجی به شماره ملی 0889329605 در تاریخ 20 / 02 /  1397 در شهرستان قاینات در 

گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
1- خان��م زهرا بیناباجی ش��ماره مل��ی 0889329540 متول��د 10  / 04 /  1351 صادره از 

قاینات همسر متوفی
 2-خانم خدیجه بیناباجی ش��ماره ملی 0889124507 متولد 05  / 01 /  1323 صادره از 

قاین مادر متوفی
3-فائزه بیناباجی ش��ماره ملی 0924027703 متولد 03/ 05 /  1376 صادره از قاین فرزند 

متوفی
    4-مهران بیناباجی ش��ماره ملی 0926604252 متولد 30  / 03 /  1382 صادره از قاین 

فرزند متوفی 
  5-محم��د بیناباجی ش��ماره ملی 0922807973 متول��د 11  / 05 / 1373 صادره از قاین 

فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور رادریک مرتبه آگهی در س��طح روزنامه            
می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 9705053
متصدی اموردفتری شعبه دوم- آیتی

ش��ماره نام��ه :   1397033000147999    ش��ماره پرون��ده :   9709985660300168                     
شماره بایگانی پرونده :  970183   تاریخ :    1397/4/5

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای حس��ن رمضانی چاهک فرزندمحمد به ش��ماره ملی0889697132 به شرح دادخواست 

پیوست به شعبه
3  از شورا درخواست گواهی حصرواثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرحوم محمد 
رمضانی چاهک به ش��ماره ملی 0889466051 در تاریخ 07  / 02 /   1397 در شهرس��تان 

قاینات در گذشته و ورثه حین الفوت وي عبارتند از::
 1- آقای برات رمضانی شماره ملی 0889635684متولد   01 / 01 /   1353 پسر متوفی 

2-خانم طاهره رمضانی چاهک ش��ماره ملی 0889683565متولد 01  / 01 /  1361 دختر 
متوفی

 3 - آق��ای رمض��ان رمضانی چاهک ش��ماره ملی 0888732120متول��د 01 / 10 /  1356 
پسر متوفی

 4-خانم صدیقه رمضانی چاهک ش��ماره ملی 0889649782متولد 02  / 01 /  1355دختر 
متوفی 

5- آقای حس��ن رمضانی چاهک ش��ماره ملی 0889697132متولد 07 / 03 /  1363 پس��ر 
متوفی 

6- آق��ای برهان رمضانی چاهک ش��ماره مل��ی 08887320139متول��د 02  / 06 /  1358 
پسر متوفی

 7-خانم گلثوم رمضانی شماره ملی 0652565387متولد 06  / 03 / 1332همسر متوفی  
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی در سطح روزنامه 
می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.9705055
 متصدی امور دفتری شعبه سوم شورا محمدی

آگهی تغییرات شرکت پیمان تجهیز رایان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49818 و شناسه ملی 10380662928

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/19 تصمیمات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : 1 - اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س��ال عبارتن��د از: - آقای ابوذر 
ثاق��ب موفق، 0941242171 - آقای حس��ین جاللی طل��ب،0941028879 - آقای ابراهیم 
ثاقب موفق0933489315 -2آقای مس��عود مجدی به ش��ماره مل��ی 0946551881 به 
س��مت بازرس اصلی خانم الهه موالپور به ش��ماره ملی 0946662797 به سمت بازرس

علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند. 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس 
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )197538(

/ع
97
05
02
2

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده  
شرکت تعاونی آب بران یاوران نهر مظفری

مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت تعاونی آب بران 
ی��اوران نهر مظف��ری در روز ش��نبه م��ورخ 97/4/23 

ساعت 11 صبح در محل حسینیه روستای کند کلی برگزار 
می ش��ود .از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می شود با در 
دست داشتن ورقه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلس��ه:1-طرح وتصویب اساسنامه جدید تعاونی 

منطبق با اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاونی
2-اصالح ماده اساسنامه )تغییر نام(

نماینده هیئت مدیره

/ع
97
05
05
6

کارت و اص��ل شناس��نامه مالکی��ت موتور س��یکلت نوبت دوم
پالس به ش��ماره پالک 98369-116 و ش��ماره موتور 
73712 و شماره تنه NEB***180A8606057 به نام 
بابک بازارگرد کرجوندانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

/ع
97
05
06
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو سواری تیبا مدل 1393 بشماره 
انتظام��ی 33 د 535 ایران 95 و ش��ماره موتور 
 NAS811100E5763028153901 و شماره شاسی
بنام آقای نادر سپهری بشماره شناسنامه 1585 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

ن
/ 9
70
50
40

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند، برگ س��بز، کارت خودرو رانا سفید مدل 
1392 به ش��ماره انتظام��ی 273 ص 65 ایران 12 
به ش��ماره موتور 160B0018821 و شماره شاسی 
NAAU1FE8DT014719 متعل��ق ب��ه آق��ای محمد 
حس��ن رضائیان کالته مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

ن
/ 9
70
50
74

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز وکارت وبیمه نام��ه خودروس��واری به 
ش��ماره انتظام��ی 23 – 985 ل 14 وش��ماره موت��ور 
  PNK15DZ703941 وشماره شاسی DZ 24067028
ابوالحس��ن اله بداش��تی مفقود گردی��ده وازدرجه 

اعتبار س��اقط می باش��د )قزوین(

/ع
97
05
04
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس��نامه مالکیت ) برگ س��بز(  سواری سپند 
پی.ک��ی مدل 1382 به ش��ماره انتظام��ی  879 د 
 M13503535 67 ای��ران 12 به ش��ماره موت��ور
و ش��ماره شاس��ی PSU68H2013846 بنام حسین 
چ��رخ آبنوس مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار 

نساقط میباشد. 
/ 9
70
50
32

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند مالکیت ، برگ کمپانی ، شناسنامه مالکیت 
) ب��رگ س��بز ( وانت پی��کان 1600م��دل 1381 به 
ش��ماره انتظام��ی 991ص 19 ایران 74 به ش��ماره 
موتور 011518113127و شماره شاسی 81913029  
بنام سید امیر برومند مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ن
/ 9
70
50
38

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 132SE   ب��رگ سبزخودروس��واری س��ایپا تی��پ
ش��ماره     1395 م��دل  م��دادی  ن��وک  رن��گ 
شاس��ی ش��ماره   M135693292 موت��ور 
NAS421100G1202027  ش��ماره پالک  378ب29 
ایران 36 به مالکیت س��یدبهنام هاشمی مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.

ن
/ 9
70
50
58

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند مالکیت ، برگ کمپانی ، شناسنامه مالکیت ) برگ 
س��بز ( س��واری پراید جی ال ایکس آی مدل 1376 به 
ش��ماره انتظامی 535 ج 71 ایران 36 به ش��ماره موتور 
00022975و شماره شاس��ی S1412275522651  بنام  
س��ید هادی حس��ینی مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار 

نساقط می باشد
/ 9
70
50
31

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��فید- رن��گ  پی��کان  سبزخودروس��واری  ب��رگ 
روغن��ی به ش��ماره موت��ور11283114185 و ش��ماره 
شاس��ی 83478448 و ش��ماره پ��الک 344  ن 13  
ای��ران 36 ب��ه مالکی��ت عب��اس زارع هم��ت ابادی 

مفقودوفاقداعتبارمی باشد.

/ع
97
05
01
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند مالکیت خودرو یک دستگاه مینی لودر650سال 
  GN65758R006850V ساخت 2012 به شماره موتور
س��ریال    ش��ماره   501204013 شاس��ی  ش��ماره 
G1208028  ن��ام مالک آق��ای حمید برزگر در آبادی  

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

/ع
97
05
03
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی تغییرات موسسه خدمات دارویی رضوی 

موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 147 و شناسه ملی 10380026657
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 
1396/07/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
بصیر محاس��ب توس با شناس��ه مل��ی 14005277508 بعنوان ب��ازرس اصلی و 
آقای امیر عباس عالقه بندان به شماره ملی 0933926626 بعنوان بازرس علی 
البدل برای س��ال مالی 1396/12/29انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. -صورتهای مالی مؤسسه دوره 

های مالی منتهی به 1395/9/30و 1395/12/30 به تصویب رسید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )197529(

/ع
97
04
96
5

آ9705083

آ9705082

)آگهی مزایده (
ب��ه موجب پرونده اجرایی کالس��ه 970133این اجرای احکام محکوم علیه هادی زابلی فرزند رس��تم ب��ه پرداخت مبلغ 56400000ریال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1530000ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 17/10/1396الی یوم الوصول در حق 
محک��وم ل��ه محمد مهرانگیز و پرداخت پنج درصد کل محکوم به ،بابت نیم عش��ر دولتی در ح��ق صندوق دولت محکوم گردیده لذا جهت 
اس��تیفا دین مش��ارالیه ،شخص ثالثی با هویت فاطمه بازیار فرزند غالمرضا یک دس��تگاه خودرو وانت پیکان مدل 1386به شماره انتظامی 
55ن 958ایران 32را تعرفه که وفق مقررات   توقیف و طبق نظر کارشناس به مبلغ 75000000ریال  ارزیابی گردیده لذا با تعیین مورخ 
25/4/1397س��اعت 8 الی 9 اعالم میش��ود اموال مذکور از طریق مزایده حضوری در موعد مقرر بفروش خواهد رسید طالبین به خرید می 
بایست در موعد مقرر با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر در دفتر این اجرای احکام حاضر گردیده و در صورتی که متقاضی رویت 
مال توقیفی هستند حداقل پنج روز قبل از موعد مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال توقیفی داده شود مزایده از نرخ کارشناسی 
ش��روع و به فردی که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید واگذارخواهد ش��د.بهای مزایده نقدا دریافت و این اجرا تعهدی در خصوص انتقال 

سند خودرو توقیفی ندارد 9705050/
سعیدی -مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مه والت

آگهی
به موجب محتویات کالس��ه اجرایی 970138ش��عبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مه والت محکوم علیه حسن عباسی فرزند 
غالمرضا مجهول المکان در حق محکوم له رضا اس��دزاده به پرداخت مبلغ 137000000ریال به انضمام س��ایر متفرعات و نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت محکوم گردیده و س��ابقا با دس��تور تامین خواسته یک دستگاه خودرو سواری تیبا به شماره انتظامی 56ل 564ایران 
32متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط ارزیاب منتخب به مبلغ 142000000ریال ارزیابی گردیده نظر به لزوم ابالغ نظریه به طرفین و 
مجهول المکان بودن محکوم علیه لذا مراتب بدینوسیله یک نوبت در روزنامه اگهی و ابالغ تا جهت مالحظه نظریه و اظهار هر مطلبی نفیا 

یا اثباتا ظرف سه روز اقدام و به این اجرا اعالم گردد .در غیر اینصورت عملیات اجرایی  وفق مقررات ادامه خواهد یافت .-9705057
مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف -سعیدی



زاده تربت  مجيد  ايستگاه/   
... مثل شــهرهاى ديگــر دوران 
جنــگ كه زير بــاران گلوله هاى 
توپ و يورش موشك ها ايســتادند، گاه نقش 
پشــت جبهه را بازى كردند و گاهى هم خط 
مقدم نبردهاى تن به تن شدند، «مهران» هم 
طعم اشــغال را چشيده است. البته شهرى كه 
امروز شــايد خيلى ها بيشتر از خاطرات جنگ 
آن را بــه خاطــر پايانه مــرزى و فاصله 280 
كيلومترى اش با «كربال» بشناسند، يك تفاوت 
با شــهرهاى جنگ ديده ديگر دارد. «مهران» 
در طول جنگ تحميلى 4 بار اشــغال و سپس 
آزاد شده است!  يعنى مناسبت مطلب امروز كه 
بهانه نوشتن از «مهران» شده، تنها يكى از اين 

اشغال ها و آزادسازى هاست.

 باميه را يادتان نرود
 مى شــود اين طور نشــانى و مشخصاتش را 
داد كه: «مهــران» در 100 كيلومترى جنوب 
غربى شــهر ايــالم و در جنوب اســتان ايالم 
قرار دارد و از گذشــته هاى دور محل سكونت 
طايفه ها با نام هــاى «بهين، بهروزان و صيفى 
زرگوش» بوده  اســت. مــردم آن به زبان هاى 
لُرى شــوهانى و ُكردى ايالمى حرف مى زنند. 
قديــم تر ها آن را «منصــور آباد» مى گفتند و 
از ســال 1309 با تصويب فرهنگســتان زبان 
فارسى به «مهران» معروف شد. ديدنى هايش 
يكى رودخانه «كنجان چم» اســت كه نامش 
را خيلى از رزمنــدگان دفاع مقدس خوب به 
خاطر دارند؛ دومى هــم قلعه اى به همين نام 
رودخانه «گاوى» كه دســت به دست كنجان 
چم مى دهد تا كشــتزارهاى مــردم مهران را 
ســيراب كند. اگر گذرتان به اين شــهر افتاد 
و فصلش بود، فراموش نكنيد كه ســوغاتى اش 
«باميه» هاى خوشــمزه اى اســت كــه با آب 

رودخانه هاى گفته شده و خاك حاصلخيز اين 
شهر عمل مى آيند. پايانه مرزى مهران هم كه 
از فعال ترين مرزهاى رســمى ايران و يكى از 
مهم ترين كانون هاى آمد و شد زائران و صدور 
كاال به كشــور عراق  اســت.اين مرز مهران در 
ســال 1382 با پيشــنهاد وزارت امور خارجه 
كشور از سوى ســازمان ملل متحد به عنوان 

مرز بين المللى شناخته شده است. 

 اولين اشغالى
حــاال فكر نكنيــد نقاط ديدنى يــا باميه هاى 
خوشــمزه و پرخاصيتش اين را به ســر صدام 
و بعثى ها انداخت كه چند بار اشــغالش كنند! 
ارتفاعــات اطــراف آن و همچنين رودخانه اى 
كه «مهران» در ســاحل آن پهلو گرفته، اين 
شهر و مناطق اطرافش را به نقاط استراتژيكى 
تبديل كرده بود كه ارتش عراق نمى توانســت 
از اهميت آن به آســانى بگــذرد. بر اى همين 
در نخســتين روزهاى تهاجم بــه ايران در31 
شــهريور 1359، لشــكر 2 پياده  از سپاه دوم 
عــراق از چهار محور به مهــران حمله كرد و 
دو روز بعد از قســمت غربى وارد شــهر شده 
و در عمــق  20 كيلومترى خــاك ايران روى 
ارتفاعات «زيل، كولك، كوه گچ،قالويزان و...» 
مستقر شد. اين نخستين شهر ايران بود كه به 
اشغال دشــمن در مى آمد. هرچند بعد از فتح 
خرمشــهر و شكست عراق در جبهه هاى ديگر 
برخى ارتفاعات منطقه آزاد شــدند اما برخى 
ديگر و خود شهر در اشغال ماندند تا سال 62 
كه رزمندگان ايرانى با عمليات والفجر3 موفق 

شدند آن را آزاد كنند.

 دفاع متحرك
وقتى ايران در عمليات والفجر8 توانست «فاو» 
را فتح كنــد، هم از حيث نظامــى و هم بُعد 

تبليغاتى در جهان ضربه سختى به صدام وارد 
شد. آن ها خواستند جبران مافات كنند و براى 
خودشان آبرويى دست و پا كنند. براى همين 
اين بار هم كاســه و كوزه تجاوزگرى شان بر 
سر «مهران» شكســت! نخستين شهر اشغال 
شــده، در ارديبهشت سال 65 و در استراتژى 
جديد عراقى هــا كه نامش را «دفاع متحرك» 
گذاشــته بودند، باز هم اشغال شد تا آن ها در 
جهــان هياهو و ســر و صــدا راه بيندازند كه 
تالفــى والفجــر 8 و «فــاو» را كرده اند. براى 
رزمندگان و آن هايى كه در مهران و اطرافش 
مانده بودند نه اشــغال چيز ناشــناخته اى بود 
و نه گلوله باران، حملــه هوايى و... «مهران» 
نه تنها نخستين شهر اشــغال شده ايران بود 
بلكه از نخستين شهرهايى بود كه تركش هاى 
جنگ حتى پيش از آغاز آن و در سال هاى 58 
و 59، با حمالت گاه و بيگاه و تهاجم هاى ريز 

و درشت دشمن، دامنش را گرفته بود.

 كربالى يك
اين بار البته معلــوم بود كه ماجرا مانند دفعه 
قبل نيســت كه دشــمن بتواند نزديك به سه 
سال، آسوده خاطر در «مهران» و اطرافش جا 
خوش كند. آن ها با انتخاب نام «دفاع متحرك» 
در واقع اعالم كرده بودند آماده جابه جا شدن 
و عقب نشــينى هاى ناگهانى هســتند. اشغال 
«مهران» اين بار حتى به ســه ماه هم نكشيد. 
عمليات كربالى يك در 9 تيرماه سال 65 آغاز 
شــد تا ارتش عراق و استراتژى دفاع متحرك 
را بســرعت از هم بپاشاند. واقعيت هاى بيشتر 
درباره ايــن عمليات را فرمانده فعلى ســپاه، 
ســردار جعفرى گفته است: «عراقى ها با ورود 
به مهران تبليغات گســترده اى انجام دادند و 
ســعى كردند وانمود كنند كــه عمليات دفاع 
متحرك آن ها نتيجه داده اســت.امام(ره)، اين 

مطلب را از رســانه هاى بيگانه شــنيده بود و 
متوجه شــده بود كه عراقى ها در صدد انجام 
عمليات هاى جديدى هســتند به همين دليل 
به تعدادى از پرســنل سپاه كه خدمت ايشان 
مى رســند تكليف مى كنند كــه «مهران هم 
بايد آزاد شــود». تقريبا45ً روز از اين جريان 
نگذشت كه نيروهاى زيادى از لشكرهاى سپاه 
در منطقه مســتقر شدند و در دماى باالى 50 
درجه عمليات بــزرگ كربالى يك را در پنج 

مرحله آغاز كردند». 

 ريزگردها
آن زمــان هنوز «ريزگرد» ها اختراع يا معروف 
نشــده بودند! اما از صبــح روز 10 تيرماه 65 
هاله اى از گرد و غبــار، منطقه عملياتى را فرا 
گرفــت. ريزگردها آن روز مأمور خداوند بودند 
تا امكان تحرك و جابه جايى آســان نيروهاى 
خودى را دور از چشــم دشــمن فراهم كنند. 
همين ماجرا كمك كرد كه شهر بسرعت آزاد 
شود و مراحل بعدى عمليات ادامه پيدا كند. 

6 لشكر، سه تيپ و دو گردان زرهى و توپخانه 
از ايران موفق شــدند با انهدام تيپ هاى 4 و 5 
گارد رياست جمهورى عراق و 9 تيپ مختلف 
ديگر ارتش اين كشــور، بيش از 9000 كشته 
روى دست دشمن بگذارند و 1400 اسير، 73 
تانك و نفربر، 100 دســتگاه خــودرو، تعداد 
زيادى سالح هاى ســبك و سنگين و... را هم 
به غنيمت بگيرند. فهرســت مناطق آزاد شده 
هم عبارت بود از: شــهر مهران، ارتفاعات مهم 
قالويزان و 22 ارتفاع ديگر، چندين روســتاى 

مهم و شهرك از جمله منصور آباد، هرمزآباد، 
بهروزان، امام حســن، قلعه كهنه، فيروزآباد، 
فرخ آباد، پاسگاه فرخ آباد، پاسگاه هاى عراقى 

تعاون، محمد قاسم و دراجى و....

 20 كيلومتر جلوتر
اشــغال هاى ســوم و چهارم كه سومى اش را 
منافقين به عهده داشــتند، نه اهميت زيادى 
از حيث نظامى داشــتند و نه طوالنى شدند. 
در واقع از دســت به دست شدن هاى مرسوم 
دوران جنگ به حســاب مى آمدند كه هر بار، 
رزمندگان ايرانى موفق شــده بودند شــهر را 
بســرعت پس بگيرند. البته اشغال سوم مهران 
به دســت نيروهاى منافقان انجام شد. به جز 
فرمانده شهيد «دســتواره» كه در آزاد سازى 
مهران جاودانه و قهرمان شــد، اين شهر يك 
چهره مقاوم و قهرمان ديگــر هم دارد. مردم 
اســتان ايالم «آيت اهللا حيدرى» و نقشــش 
را در دوران جنگ فرامــوش نمى كنند. عضو 
مجلس خبرگان و نماينده امام(ره) در اســتان 
ايــالم از همان روزهاى آغــاز جنگ چه براى 
حضــور در مناطق جنگى و چــه براى جمع 
كردن كمك هاى مردمى، سنگ تمام گذاشت. 
درخشــان ترين قســمت از پرونــده مقاومت 
او وقتى اســت كه نيروهاى ارتش به دســتور 
«بنى صدر» از منطقه «گالن» عقب نشــينى 
مى كننــد اما آيــت اهللا حيدرى، بــا همراهى 
نيروهاى مردمى و تجهيز عشاير، 20 كيلومتر 
جلوتــر از «گالن» در «كنجــان چــم» خط 
پدافندى تشكيل مى دهد و عقب نمى نشيند. 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

امام دقيقاً زد به هدف
ايستگاه/ شــهيد محمــد 
رضا حمامى كه ســال 61 و 
يك روز پــس از ازدواج در 
« فكه» به شــهادت رسيده، 
بيــن بچه هــاى جبهــه به 
معروف  يك شــبه»  «داماد 
شد.او مدتى در تيم حفاظت 
امــام(ره) فعاليت داشــت و 
امام(ره)،  شــهادتش  از  بعد 
آيت اهللا توســلى و چند نفر 
ديگررا براى تشييع جنازه و 
عرض تسليت به خانواده اش، 
به مشهد فرستاد. خاطره زير 
را «سيد هاشم موسوى » از 
و  روايت كرده  قول شــهيد 
«فارس» آن را منتشر كرده 

است: باغ بزرگى پشت منزل امام بود كه گاهى من و بچه هايى كه مسئول 
حفاظت از بيت بوديم، مى رفتيم آنجا و تمرين كلت كشــى و تيراندازى 

مى كرديم.
يك بار ســر يكى از اين تمرين ها، اتفاقاً امام هم قدم زنان آمد پيش ما و 
ايســتاد به تماشا. با شناختى كه از امام پيدا كرده بوديم، اين طور وقت ها 
همه مى دانستيم اين كار براى ايشان اهميت دارد. بچه هايى كه آنجا بودند، 
روى حســاب هم صحبتى و هم كالمى، با امام مأنوس و صميمى شــده 
بودند. يكى از بچه ها گفت: آقا ما از اين كه شما تو جوانى تيرانداز ماهرى 

بودين، چيزايى شنيديم.
مثل اين كه ترديد داشته باشد، مكثى كرد و ادامه داد: اگر ممكنه، اآلنم اين 

كارو بكنيد تا ما ببينيم...
امام لبخند زد. مى دانستم انس و عالقه اين بچه ها به امام يك طرفه نيست 
و مى دانستم درخواست آن ها را رد نمى كند؛ همين طور هم شد. يك كلت 

گرفت و بعد از نشانه روى، دقيقا زد به هدف!
بچه ها دهانشان باز مانده بود و مبهوت نگاه مى كردند. خود من هم انتظار 
نداشتم امام توى اين سن و سال، اين قدر حرفه اى تيراندازى كند. امام كه 
متوجه تعجب بچه ها شده بود، گفت: با چيزى كه ما امروز از شما ديديم، 

معلومه كه شما كم تمرين مى كنيد.
حيرت بچه ها گويى بيشتر شد. امام ادامه داد: من در جوانى براى كشيدن 
اسلحه و تيراندازى سريع، آن قدر تمرين داشتم كه چند تا «جيب كلت» 

پاره كردم!

آن روزها 

بزرگ ترين فاجعه لو رفتن اطالعات
 ايستگاه    شــايد تــا به حال اسمى از شــركت بازاريابى 
Exactis نشنيده باشيد اما اين شركت با افشاى اطالعات 
جديد كاربران، حاال خودش را به تمام جهان شناســانده و 
بزرگ ترين فاجعه افشــاى اطالعات در تاريخ معاصر را رقم 

زده است. 
طبق گزارشى منتشر شده در وبسايت Wired كه « باشگاه 
خبرنگاران» آن را بازنشر كرده است،شركت كمتر شناخته 
شــده Exactis به احتمال زياد مقصر اصلى لو رفتن حجم 
عظيمى از داده هاى كاربران شــناخته خواهد شد. طبق اين 
گزارش، اين شركت اطالعات شخصى بيش از 340 ميليون 
كاربر را به صورت سهوى روى سرورى با دسترسى عمومى 
در اينترنــت قرار داده اســت. اين خبر ابتــداى ماه جارى 
 Night توســط محقق امنيتى و مؤسس  شــركت امنيتى
Lion Security، آقاى Vinny Troia كشــف شد. وى 
 Exactis و خود شركت FBI دســت يافته هاى خود را به
گزارش مى دهد. شــركت Exactis از زمان اعالم اين خبر 
تا كنون، سيستم حفاظت از داده هاى خود را فعال كرده اما 
مشخص نيست كه اين اطالعات چه مدت در معرض خطر 
قرار داشته اند.حجم اطالعات شخصى كه روى سرورهاى اين 
شــركت بوده، 2 ترابايت گزارش شده است. آقاى Troia در 
مصاحبه با Wired اعالم كرد كه به نظر مى آيد ســرورهاى 
ديتابيس شركت Exactis شــامل اطالعات اكثر كاربران 
آمريكايى (اكانت شــخصى 230 ميليون كاربر آمريكايى و 
 Exactis 110 اكانت تجارى) مى شــده  است. خود شركت

در وبسايت خود اعالم كرده است كه اطالعات 218 ميليون 
كاربر، روى ســرورهايش قــرار دارد كه اگر اين خبر صحت 
داشــته باشد، بزرگ ترين فاجعه افشــاى اطالعات در تاريخ 
معاصر روى داده است. ادعا مى شود كه ديتابيس اين شركت، 
طيف وسيعى از اطالعات را شامل مى شده است مانند شماره 
تلفن، آدرس پســتى، ايميل هاى فعال كاربران و غيره. اين 
اطالعات همچنين شــامل بيش از 400 ويژگى شخصيتى 
درمورد تك تك كاربران بوده مانند ســن، جنسيت، عاليق 
شخصى، سيگارى بودن يا مذهبى بودن كاربر و اينكه آيا كاربر 

صاحب حيوان خانگى يا فرزند هست يا خير.
ســوال اصلى هم اين اســت كه چرا يك شركت كوچك در 
زمينه بازاريابى حتى توانســته به اطالعاتى مانند ساليق و 
عادت هاى روزمره ميليون ها كاربر آمريكايى دسترسى داشته 

باشد؟ 

گزارش از رويداد

شهِر خط مقدم
«مهران» 10 تيرماه 1365 آزاد شد

روزمره نگارى

ايستگاه/  او داشــت به مهندس پشت تلفن، مختصات دو عدد 
چاه باغشان را مى داد و من، پيامكى تعداد صفحات ترجمه نشده 

را ارسال مى كردم براى همكار تازه مادر شده!
درجه دما، آمپر چسبانده بود و هوا به قوِل عزيز، داغ مى زد.

خانــوم كنارى يك لحظــه از بنِد تلفن رها مى شــود و من هم... 
نگاهمان درهم كه گره مى خورد، صدايى بلند مى شود: اى جان...! 

درود بر خرخوان غيبى... احواالت؟
مغزم هنگ مى كند و هرچه به ســلول ها فشــار مى آورم، رنگى از 
آشنايى پيدا نمى كنم... كه نشــانى دبيرستان را مى دهد... رديف 

دوم.
دوزارى ام دير مى افتد... اما مى افتد... درس نخوان ترين دانش آموز 
كالس را نبايد فراموش مى كردم كه كردم... بى خيال ترينمان را!

پكيــج زندگــى اش را كمتر از 15 دقيقه مى ريــزد مقابلم و فقط 
مى پرسد: آمده اى به خانواده سركشى كنى، ها ؟ مى دانم منظورش 
چيســت. با لبخند جواب مى دهم: هر كشورى من را قورت بدهد، 

باال مى آورد!
كه نُچ نُچ كنان مى گويد: طفلكى پس هنوز نپريدى!؟

بعــد از مختصر زمانى گــپ و گفت، بااحتــراِم مضاعف مى آيند 
دنبالش كه بفرماييد رخشتان آماده است.

نگاه مى كنم به ُمدلينگى كه با آن دبيرســتانى ُقلدِر خوش ُخلقى 
كه مى شناختم، بى شباهت است، با آن زيباى ششدانگ.

صاحب BMW مشــكى فوق اســتايل، حاال بانويى شده خيلى 
آرام و َفِشــن... كه اَنعام تُپل مى دهد به بچه ها و از همشــاگردى 
قديمــى اش مى خواهد به نماندن فكر كنــد... به لذت زندگى در 

جايى سبزتر... جايى كه مثًال مى شود «آنجلينا جولى» را ديد... يا 
با «كيت بالنشت» عكس دونفره انداخت.

از كارواش كه مى زند بيــرون، من مى مانم و خاطراتى كه رفرش 
شدند و جمالت درهم و برهمى كه مغزم را جويدند.

درهم و برهم 1: به عقيده او مهاجرت نكرده ها، ُمفت مى ميرند.
2- يعنى كه چه، به چندرغاز ترجمه و نوشــتن رضايت بدهد يك 

درسخوان غيبى؟ به آب باريكه اى كه جاى دلسردى است.
3- مايه تيله ُمدل ها، چرب اســت! از فاِز - عشــق و درويشــى و 

ماللت - بزن بيرون.
4- كه ايشان در سال ها تجربه خارج از وطن، دستش آمده اصوالً 

ايرانى ها بلندپرواز نيستند. نيروى محركه ندارند!
با «بسم اهللا» سوار ماشيِن شسته مى شوم، پسرك كم سن و سال 

هنوز دارد چراغ سمت راست را برق مى اندازد.
از تــوى آينه، او و خودم را مى پايم و زيرلبى مى گويم: شــايد به 
خاطر وفور جراحى، اسكنر ذهنم صورتش را گم كرد. و بازيگوشانه 
ادامه مى دهم: باز جاى شكرش باقى ست كه نفهميد هشت ماهى 

است - همكالسى طفلكى اش - آب باريكه هم ندارد!

چراغ سمت 
راست را برق 

بيندازيم
 رقيه توسلى  

«حســين   / ايســتگاه 
دهباشــى» كــه برنامه ها و 
جنجالى اش  مصاحبه هــاى 
اينترنتــى  شــبكه هاى  در 
است،  كرده  غوغا  حســابى 
بــا انتشــار اين متــن در 
استورى اينستاگرامش تيكه 
ســنگينى به دولت انداخته 

اســت: اين جورى فرض مى كنى كــه: دونالد ترامپ يكصد معشــوقه 
دارد كه يكى شــان ايدز دارد، ولى نمى داند كدامشان! والديمير پوتين 
هم يكصد محافظ دارد كه يكى شــان تروريســت اســت، ولى نمى داند 
كدامشان! آن وقت جناب روحانى ما هم يكصد مشاور دارد كه يكى شان 

عاقل است، ولى نمى داند كدامشان! 

ايستگاه /  ويكتوريا بكهام، همسر ديويد 
بكهام بتازگى عكسى از همسر خود در 
فضاى مجازى منتشــر كرده است كه 
باربيكيوى جديد آن ها را در خانه نشان 
مى دهد. جديد بودن اين باربيكيو چيز 
خبرســازى نيســت، اما قيمت 3000 
پونــدى آن و در واقع پــز دادن 3000 
پوندى همسر بكهام، سوژه فضاى مجازى 

شده است. باربيكيويى كه در خانه بكهام ها وجود دارد، باربيكيويى گران است كه 
به نام «تخم مرغ بزرگ» شناخته مى شود و حدود 3000 پوند ارزش دارد و وزن 
آن 170 كيلوگرم است. عكس هاى اين باربيكيو در حال حاضر در فضاى مجازى با 
سرعت زيادى منتشر مى شود. فقط خدا كند سلبريتى هاى وطنى تصميم نگيرند 
مانند اين خانم با باربيكيو يا چيزهاى 3000 پوندى ديگر در فضاى مجازى پز بدهند!

ايستگاه / به قول اهالى فضاى مجازى 
تيم داورى كشورمان اين روز ها در جام 
جهانى حسابى كوالك كرده است. پس 
از انتخاب عليرضا فغانى به عنوان داور 
ديدار حســاس آرژانتين و فرانسه در 
مرحله يك هشــتم نهايى جام جهانى 
2018 برزيــل، ماركــوس مرك داور 
بازنشسته و سرشناس آلمانى كه 6 بار 

جايزه داور سال اين كشور را به دست آورده است، با انتشار پستى در صفحه 
توييتر خود، او را ســورپرايز اين جام خواند. ماركوس مرك در صفحه توييتر 
خود، نوشت: «سورپرايز داورى جام جهانى عليرضا فغانى از ايران است. بعد 
از قضاوت ديدار آلمان-مكزيك و برزيل-صربستان و تنها پس از سه روز اين 

انتخاب رخ داده است!»

سورپرايز جامكدامشان؟!

مجاز آباد

پز دادن 3000 پوندى

 عكس/محمد مهيمنى 

اين دادگاه ترامپ است
هفته نامــه تايم، چاپ آمريكا در 
تازه ترين شــماره خود با طرحى 
جالــب بــر روى جلد خــود از 
اســتعفاى يكى از آخرين قضات 
بــه قول ايــن مجلــه منتقد به 
سياست هاى ترامپ خبر مى دهد. 
اين مجله تمامــى قضات ديوان 
عالى ايــاالت متحــده كه جزو 
قوى ترين اشخاص اياالت متحده 
محسوب شده اند را به روى جلد 
برده و با برش زدن يك شــخص 
از ميــان آن ها به صــورت كامًال 
واضح، به استعفاى آنتونى كندى 

مى پردازد كه موجب شــده تايم با انتخاب تيتر «اين اكنون دادگاه ترامپ 
است» از نفوذ باالى ترامپ در اين دادگاه و نداشتن منتقد خاصى در ميان 

آن ها صحبت به عمل آورد.

روزى، روزگارى آلمان
هفته نامه اشپيگل، چاپ آلمان 
در تازه تريــن شــماره خــود در 
گزارشى شــرايط كشور آلمان را 
نقــد كرده و مانند گذشــته اين 
كشــور را از جنبه هاى مختلف 
قدرتمند نمى داند. اين نشريه به 
بهانه حــذف زودهنگام تيم ملى 
فوتبال آلمان در جام جهانى، تنها 
فوتبال اين كشور را در سراشيبى 
سقوط ندانسته و از نظر اقتصادى 
و سياسى نيز وضعيت را مناسب 
نمى داند. اشــپيگل بر روى جلد 

خود رنگ هاى پرچم آلمان را در حال آب شدن نشان مى دهد و تيتر «روزى 
روزگارى كشور قدرتمندى بود» را براى اين پرونده خود انتخاب كرده است.

404 اسب بخار
ماهنامه «ايوو» كه مربوط به جهان 
خودرو اســت، بــه آزمايش فنى 
جديدترين مدل بى ام و  يعنى ام2 
پرداخته است. خودروى كوپه كه با 
وجود داشتن 404اسب بخار قدرت 
تنها 47هزار پوند قيمت دارد. اين 
خودرو به پول ما زير 500ميليون 
تومان قيمت خواهد داشــت، در 
حالى كه اگر قرار باشــد به صورت 
رســمى در ايران به فروش برسد، 
به احتمال زياد حدود 1,5ميليارد 
تومان قيمت خواهــد خورد! اين 
سوپرخودروهايى  همچنين  مجله 

مانند فرارى كه تنها 50هزار پوند قيمت دارند و شايد يك ششم قيمت معمول 
خودروهاى اين برند گرانقيمت است را معرفى كرده است.

نشريات جهان

اينجا درنگ جايز است !

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

باور مى كنيد؟

زمين هاى «خاك سفيد» پيش از اين فقط زشتى، فقر و اعتياد به بار مى آوردند
امروز اما سرپناه و جوالنگاه استعداد كودكان و نوجوانان محروم شده اند
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