
ترامپ، سوژه طنز توییتر فارسی
پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا به طور علنی اعالم کرد که منتظر 
است تا سران ایران به او زنگ بزنند، یک 
منبع دیپلماتیک فاش کرد که کاخ سفید 
با ســوئیس تماس گرفته و شماره تلفنی 
را در اختیــار آن ها قرار داده اســت که 
ایرانی هــا می توانند با آن برای صحبت با 
ترامپ استفاده کنند؛ ادعایی که واکنش 
طنــز کاربران فضای مجازی را به دنبال داشــت. یکی از کاربران در این باره 
نوشــته اســت: »بنده خدا ترامپ فکر می کرد با حرفاش توی ایران دعوای 
مذاکره می شه! شرط می بندم یک درصد هم فکر نمی کرد بحث تلفن زدنش 
ســوژه اول طنز توییتر بشه«. کاربر دیگری هم نوشته است: »عالوه بر تمام 
دشــمنی هایی که دولتمردان آمریکا با ملت ایران دارند، خود ترامپ هم یک 
چیــزی تو گلوش گیر کرده. اونم اینه که چرا کســی به من زنگ نمی زنه و 

جان کری به ایرانی ها گفته به من زنگ نزنند!«.

کمی هم به فکر کشاورزان باش
محمدجواد عامر، فرماندار ماسال گفت: »در 
این ۱۷ یا ۱۸ ماهی که در این شهرستان 
هستم کنسرتی در این شهرستان برگزار 
نشده اســت و من این را یک ضعف برای 
شهرستان می دانم«. صحبت  های فرماندار 
ماســال بالفاصله ســوژه کاربران فضای 
مجازی شــد و کاربران با هشــتگ های 
#فرماندار_ماسال و #ســند ۲۰۳۰ در ماسال نسبت به این موضوع واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشته است: »فرماندار ماسال لطفاً به جای اجرایی کردن 
سند۲۰۳۰ در ماسال کمی هم به فکر کشاورزان بیچاره دوله و مالل و خودبچر 

باشید که تا االن فقط ۲۰ درصد مزارع خودشون رو شخم زدند«. 

واحد عملیات روانی ارتش آمریکا
هفته نامــه اصــالح طلــب »صــدا« در 
جدیدترین شماره اش، تصویری از ناو های 
آمریکایــی را روی جلد بــرده و از تیتر 
»دو راهی جنگ و صلح« اســتفاده کرده 
است. حسین دهباشی با انتشار تصویری 
از این هفته نامه در استوری اینستاگرامش 
نوشــت: »اگر واحد عملیات روانی ارتش 
آمریکا می خواست تبلیغاتی را به فارسی و در قلب پایتخت ایران منتشر کند، 

همین طرح روی جلد را انتخاب می کرد و همین تیترها را«.

پول  های آلوده در سینما
ســیدمحمد حسینی، وزیر ســابق ارشاد 
در توییترش نوشــت: »آغــاز محاکمه دو 
نور چشــمی رانتخوار که پول های آلوده 
و کثیفشــان دامنگیر ســینما هم شــد! 
داماد شــریعتمداری  »هادی رضــوی«، 
وزیر روحانــی و خاتمی و ســرمایه گذار 
»احســان  خانگــی شــهرزاد.  ســریال 
دالویز« مشــاور امور جوانــان خاتمی و 
ســرمایه گذار ســریال خانگی شــاهگوش و فیلم های المپ صــد و فردا«.

مجاز آباد

بیخانمان
ما اســمش را کودتاچی گذاشــتیم وگرنه »گوایدو« و 
طرفداران داخلی و  خارجی اش، خود را انقالبی می دانند. 
آقای مهندس »خوان خراردو گوایدو مارکز« هیچ سابقه 
و سوءسابقه نظامی ندارد، ســال ۱9۸5 در خانواده ای 
بزرگ، متعلق به طبقه متوسط باالی جامعه به دنیا آمده، 
پدرش خلبان یک شــرکت هواپیمایی و مادرش معلم 
بوده و تنها پیشینه نظامی  زندگی اش، پدربزرگ هایش 
هســتند که یکی سرباز گارد ملی ونزوئال و دیگری هم 

کاپیتان نیروی دریایی بوده است.
»گوایــدو« در ۱4 ســالگی وقتــی هنــوز دانش آموز 
دبیرستان است، مثل هزاران ونزوئالیی دیگر، بی خانمان 
می شود! دلیلش هم سیل و رانش زمین است که سال 
۱999مــردم ایالت »وارگاس« را بیچاره و وادار به ترک 
خانه و کاشانه ای که دیگر وجود ندارد، می کند. می گویند 
این آوارگی، از دست دادن خانه و کاشانه، مرگ دوستان 
و آشــنایان و قولی کــه دولت »چاوز« بــرای جبران 
خسارت های این فاجعه می دهد و نمی تواند چندان به 
آن ها عمل کند، در شکل گیری  دیدگاه ها و گرایش های 

سیاسی آینده او تأثیرگذار بوده است. 

هماهنگکنندهاصلی
نوجــوان توفــان زده ایالت »وارگاس« کــه به مخالف 
سرســخت »هوگو چــاوز« تبدیل شــده، بعدها دوره 
دبیرســتان را تمــام می کند، در دانشــگاه و تا مقطع 
کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع را می خواند و البته 
یکی دو مدرک تحصیلی دیگر در رشته مدیریت دولتی 
از دانشگاه کاراکاس و همچنین »جورج واشنگتن« در 

آمریکا می گیرد. 
البتــه اگر فکر می کنید دلیل حمایت های اخیر آمریکا 
از »گوایدو« و برنامه ها و ایده های سیاســی اش، همین 
دوران تحصیلش در دانشگاه »جورج واشنگتن« است، 
اشتباه می کنید. آنچه شخصیتی مانند »گوایدو« را برای 
آمریکایی ها و اجرای کودتاهای مخملی، جذاب می کند، 
مقبولیت سیاســی، مخالفتش با »چاوز« و »مادورو«، 
روشــنفکری و در کل ماجرا، گذشته سیاسی اش است. 
»گوایدو« از جوانی و در اعتراض به  سیاست های »چاوز« 
دست به ایجاد یک جنبش سیاسی می زند، اعتراضات 
 RCTV دانشجویی را برای راه انداختن شبکه تلویزیونی
هدایت می کند، با دیگر رهبران برجســته دانشجویی 

مخالف حکومت همکاری و نشســت و برخاست دارد 
و خیلی ســفت و سخت جلوی اصالحاتی که حکومت 
»چاوز« مدعی انجام دادن آن هاست می ایستد. »گوایدو« 
در ســن ۲9 ســالگی، هماهنگ کننــده اصلی حزب 
» اراده ملی« می شود و در کنار »لوپز« که رهبر مخالفان 
دولت ونزوئال به حساب می آید، به فعالیت مشغول است.

جنگنیابتی
مشکالت سیاسی و اقتصادی در ونزوئال را نمی شود منکر 
شــد. این یعنی جدای از جدال سیاسی میان اردوگاه 
شــرق و غرب، دولت »مادورو« در میان بخشی از مردم 
و سیاســتمداران ونزوئال، منتقدان و مخالفانی دارد که 
نمی شــود آن ها را نادیده گرفت. اما این را هم نمی شود 
نادیده گرفت که آمریکا پس از ســال ها کلنجار رفتن 
بــا حکومت »چاوز« و پــس از آن »مادورو« و به تصور 
خودش از دســت دادن منافع و منابع نفتی این کشور، 
ظاهراً احساس کرده، می تواند از وجود مخالفان، منتقدان 
و معترضان به دولت برای راه انداختن جنگی نیابتی علیه 
روسیه و چین استفاده کند و دولتی متمایل و وابسته به 

اردوگاه غرب را روی کار بیاورد. 
دوران کودتاهای مرسوم نظامی و کودتاچیان نظامی هم، 
همان طور که ابتدای مطلب گفتیم به پایان رسیده است. 
بنابراین بهترین گزینه بــرای براندازی نرم،  چهره های 
موجه، حتی انقالبی و خوش ســابقه ای مانند »گوایدو« 
هستند که هم  تریپ نظامی و نظامی گری ندارد و هم 
خیلی ها حاضرند به طرفداری از او به  خیابان ها بریزند و 

نقش معترضان و انقالبیون را بازی کنند.

منرئیسجمهورم!
»گوایدو« که حدود سه سال سابقه عضویت در مجلس 
ونزوئال را داشت، در نخستین روزهای سال نو میالدی به 
عنوان رهبر مخالفان دولت به ریاست مجلس هم رسید. 
هنوز ۲۰ روز از آغاز ریاستش نگذشته بود که در اعتراض 
به انتخابات ریاست جمهوری، آن را ساختگی و همراه با 
تقلــب خواند و بعد هم خودش را رئیس جمهور موقت 
این کشور نامید! ظاهر ماجرا این بود که »گوایدو« تنها 
به شورش های خیابانی معترضان دل بسته، چون او از 
طرفدارانش خواست به خیابان ها بریزند. واقعیت اما این 
بود که سیاســتمدار منتخب اردوگاه غرب در وهله اول 
روی حمایت هــای آمریکا و پــس از آن کودتای ارتش 

حســاب کرده بود. روز بعد هــم از نظامیانی که چند 
روز پیش به دولت اعتراض کرده بودند خواســت تا او را 
همراهی کنند. »یورونیوز« در همین روزها و با ظاهری 
بی طرف درباره رخدادهای ونزوئال نوشت: »خوان گوآیدو 
رهبر اپوزیسیون دولت مادورو که اکنون خود را رئیس 
جمهور موقت ونزوئال خوانده است، تا این اواخر چهره ای 
نسبتاً ناشناخته محســوب می شد... رسیدن او به مقام 
ریاست پارلمان ونزوئال، به مخالفان دولت این کشور که 
دســتگاه سرکوب مادورو طی سال ها آن ها را فرسوده و 

چندپاره کرده بود، جانی دوباره بخشید«! 

یکسناریویدیگر
همان طور که شاید در اخبار  ماه های اخیر دیده و شنیده 
باشید، آمریکا پیش از همه، از ریاست جمهوری »گوایدو« 
اعالم حمایت کــرد و در روزهای بعد نیز قول حضور و 
حمایت نظامــی از رئیس جمهور خود خوانده را داد. در 
شــرایطی که موافقان و مخالفان »مادورو« در ونزوئال، 
بشدت به تیپ وتار هم زده بودند و مشکالت اقتصادی 
مردم این کشور را تحت فشــار گذاشته بود، ترامپ از 
امکان دخالت نظامی می گفت، »گوایدو« علیه »مادورو« 
حرف می زد و مردم و ارتش را به قیام دعوت می کرد و 
دولت قانونی هم بدون اینکه »گوایدو« را دســتگیر و یا 
محدود کند، برای بقا تالش می کرد. »گوایدو« و غرب 
انتظار داشتند، دولت دست به کشتار و بگیروببندهای 
گسترده بزند و حتی رئیس جمهور موقت را دستگیر کند 
تا مخالفان و معترضان دولت ونزوئال و بعد هم ارتش به 
خیابان ها بریزند و کار »مادورو« را یکسره کنند. ماجرا 
اما باب میلشان پیش نرفت و کودتای مخملی کاری از 
پیش نبرد. ۱5 اردیبهشــت »گوایدو« به شکست طرح 
کودتا اعتــراف کرد و گفت هنوز ارتش برای حمایت از 
من آماده نیست!اگرچه به نظر می رسد »گوایدو« از طرح 
براندازی سریع و مخملی ناامید شده اما  آمریکایی  ها هنوز 
به او امیدوارند! چند روز پیش »آلفرد زایاس«، گزارشگر 
سازمان ملل در گفت وگو با »اسپوتنیک« گفت: »حتی 
اگر آمریکا موفق به قتل مادورو شود، براساس بند ۲۳۳ 
قانون اساسی ونزوئال، معاون وی رئیس جمهور می شود و 
شانسی برای گوایدو وجود نخواهد داشت.... ممکن است 
یک ســناریوی دیگر وجود داشته باشد... بر این اساس 
سازمان سیا دست به قتل »گوایدو« می زند و از این اقدام 

برای توجیه حمله به ونزوئال استفاده می کند«.   
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ورزش
 مشهد میزبان فینال

 جام حذفی می شود؟ 

مذاکره استقالل با مورسیا که از شفر ضعیف تر است

 آبی ها از چاله 
به چاه می افتند؟

گفت وگوی قدس با جواد  مزد آباد ی، کارگرد ان مجموعه ای ساده و صمیمی که رضایت مردم را جلب کرده است

سریال سازی بی دنگ و فنگ
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سرمربی تیم ملی والیبال:

مبارزاتسختیبرایرسیدن
بهالمپیکپیشروداریم

 در ۳۲ ســالگی وارد دوران مربیگری شد، 4۰ سال داشت که هدایت تیم ملی 
کشورش )صربستان( را بر عهده گرفت و در 5۱ سالگی با پیشنهاد هدایت 

تیم ملی والیبال ایران که به تازگی 
نامــش در دنیای حرفه ای والیبال 
طنین انداخته بود مواجه شد. ایگور 
کوالکوویچ با هدف تغییر نســل، 
هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت 
و خواســته اش از مردم این است تا 

کمی صبور باشند و به بازیکنان جوان 
که دچار اشتباه می شوند احترام بگذارند 

چرا که آینده برای جوانان اســت. تــا به امروز هیچ 
خاطره بدی در ایران نداشته ام. همان طور که گفتم از 

بودن در اینجا لذت می برم. مردم ایران، انسان های خوب 
و مهمی هستند و بسیار خوشحالم که این فرصت را دارم 
تا با بازیکنان حرفه ای کار کنم. همین طور با همکارانم. 
چرا که من هر روز با خنده در ســالن حاضر می شــوم 
و اینجا محیط کار من اســت. در بــدو ورودم به ایران با 
آدم های بسیار خوب، مهربان و خونگرمی آشنا شدم که ...

ُزلفت هزار دل به یکی تار مو بِبست
حســین احمدی: یک جزء عقبم. جوری که پابه پای روزها، جزءخوانی ام 
پیش نمی رود. ُرک و پوست کنده یعنی همه اگر جزء چهارند، من رسیده ام 
به سه... همه جزء هفت اند، من 6... همه جزء نوزدهم را قرائت می کنند من 

درحال تالوت آیه های جزء هیجدهم ام... و این اتفاق هرساله است.
دومین روز ماه مبارک غرق این »چرایی« و »چه کنم« نشســته بودم پشت 

رحل که تقدیر، قوت قلب می دهد و سائلی، زنگ خانه را می فشارد.
پنج دقیقه بعد »فرنی« به دست جلوی درم.پیک فرتوت، ظرف غذا را با سالم 
و دعا می گیرد و می گوید: دخترجان! اجازه بده احسانت را بی جواب نگذارم... 
بعد تا بجنبم به خودم، می بینم دارد از تَه کوچه دور می شود.سائل گفت: قرآن 

خوان، خانه اش چراغان است و فرشته دارد. غم پیمانه نداشته باش.

 تابلوهاي دفن شده
حدود 6۰ کیلومتر که در آزادراه خرم آباد - اندیمشــک راندیم، از سرپاییني 
تندي به جاده فرعي معموالن پیچیدیم. جاده باریک آسفالته ای که گویا سیل 
و خرابی هایش آن را شلوغ و پر رفت و آمده کرده بود. باغ ها و مزارع دو طرف 
جاده از همدیگر قطع نمي شدند. پل ویران شده نزدیک روستاي »افرینه«، 
بخش های زیرآب رفته جاده، کوه های ریــزش کرده، بولدوزرهایی که هنوز 
مشغول کار بودند تا گل و الي و سنگ ها را کنار بزنند و تابلوهای کنار جاده که 

بعضاً تا خرخره در گل فرو رفته بودند را پشت سرگذاشتیم. 
ســاعت 9 و نیم در »معموالن« کنار بلوار اصلي شهر پیاده شدیم. نه اهالی 
»معموالن« که نیروهای مردمی و امدادی، بلوار و پیاده روهایش را شلوغ کرده 
بودند. به جز این، همه چیز عادي به نظر می رسید و ماشین ها و موتورها در 
رفت و آمد بودند. زندگي در شــهر جاري بود، مغازه ها باز بودند و شهر داشت 
روز پنجشــنبه اش را آغاز مي کرد. با پرس و جو مغازه اي در حاشیه بلوار پیدا 
کردم و چند برگ سفید امتحاني براي نوشتن یادداشت هایم خریدم؛ برگي 
5۰۰ تومان. از عادي بودن وضع شهر کمي تعجب کردم! با آنچه رسانه های 
فضای مجازی گفته و نوشــته بودند، خیال مي کردم معموالن کامالً زیر آب 
رفته و یا دست کم آب، بخش بیشتري از شهر را تخریب کرده است. ما درست 
جلو یک ایستگاه صلواتي پیاده شده بودیم. صداي بلند مداحي همه را متوجه 
خود مي کرد و بعد هم چاي و لوبیای صلواتی که در آن وضعیت حســابی 
چسبید. غیر از اهالي معموالن، بقیه همه تقریباً یک شکل بودند؛ چکمه به 
پا داشــتند و بلوز و شلوارهاي سبز پلنگي یا بسیجي به تن. بعضی ها هم با 
لباس شخصي و البته با زیرشلواري کردي و تنبان گشاد آزادانه مي گشتند. 
لباس هاي ِگلي نشان مي داد چند روز از حضورشان در اینجا مي گذرد. همه 
جور تیپي میانشــان دیده مي شــد از نوجوان و جوان تا روحاني هایی که با 

عمامه هایشان از دیگران متمایز بودند. بازار سلفي گرفتن هم داغ بود.
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هرمز، آبراهام و مایکل!
فوری/ به خبری که هم اکنون به دستمان رسید توجه فرمایید: پس از اینکه 
هموطنان طنزپرداز، ناو »آبراهام لینکلن« را در سایت دیوار برای فروش آگهی 
کرده و رســانه های ناقال هم »ترامپ شماره داد« را تیتر یک کردند، باالخره 
دیپلمات های هموطن، با درس گرفتن از قراردادهای قبلی و به شرطی که 
جایی را با ســیمان پر نکنند، قرارداد جدیدی را با آمریکای جهانخوار امضا 
کردند. الزم به ذکر اســت که براساس قرارداد پیشــین -که در آن هرچه 
داشــتیم دادیم و هرچه ندادند را گرفتیم- از قبل تمام سانتریفیوژهایمان 
خاموش و کیک  های زردمان هم به کیک یزدی تبدیل شــده بود، به همین 
خاطردیپلمات های ما، این بار چیزی برای از دست دادن نداشتند و با خیال 

راحت دار قرارداد جدید را امضا کردند!
خیلی فوری / در خبر خیلی فوری آمده اســت که مقرر می شود آمریکای 
جهانخوار سر ناو »آبراهام لینکلن« را ۱۲ درجه در جهت مخالف تنگه هرمز 
کج کند به طوری که نگاه سربازانش به نگاه سربازان ایرانی که در تنگه گشت 
می زنند، برخورد نکند چون به قول قدیمی ها در اثر برخورد دو نگاه، بنیادهای 
یک خانواده ممکن است از هم بپاشد! الزم به ذکر است که آمریکا تعهدی در قبال 
خروج آبراهام از خلیج فارس ندارد. از آن طرف ایران براساس اصل ۳۲ منشور 
سازمان ملل مبنی بر محکومیت اقدامات ناسیونالیستی، متعهد می شود نام تنگه 
را از »هرمز« به »مایکل« تغییر داده و ۱۲ مایل از جنوب و ۱6 مایل از شمال 
به پهنای تنگه هرمز بیفزاید تا » آبراهام لینکلن« عرشه اش نگیرد به صخره ها!

خیلی فوری تر/ به موجب این قرارداد، حق ســاخت انواع موشک از قبیل 
بالستیک، نقطه زن، راکت و موشــک های کاغذی در مهدکودک ها از ایران 
ســلب می شــود. در مقابل، آمریکا به جان »مالنیا« قسم می خورد که اگر 
خاورمیانه ای های خوبی باشــیم، اجازه بدهد عراق و روســیه ماهی 5۰۰۰ 
بشکه نفت زیر قیمت جهانی از ایران بخرند!تبصره: آمریکا می تواند هر زمان 

تعهداتش از قرارداد خارج شــود. که دلش خواســت بدون عمل به 
کپی اضافه از متن قرارداد بگیرد و ایران هم در عوض اجازه دارد یک 

»ترکمانچای« نصب کند!آن را در موزه ملی کنار قرارداد 

 ربنّا و رطب

فوری فوتی

  م.ظرافتی

شاهد عینی-قسمت چهارم

  تک  نگاری های علی نور آبادی از  سفر به »معموالن«

  مجید تربت زاده   دوران افســران ســبیل از بناگــوش دررفته ای که 
می توانســتند یکشبه و با اتکا به توپ و تانک، بساط رژیم های سلطنتی یا 
جمهوری را جمع کنند و به دریا بریزند، چند سالی است که به پایان رسیده 
است. حاال حتی در آمریکای جنوبی که روزگاری سرزمین کودتاهای خونین 

و پی درپی بود، کودتا و کودتاگران شکل و شمایل دیگری دارند. 
کودتاچیان امروزی می توانند از جمله  شخصیت های روشنفکر، آزادیخواه و 

سیاستمداران پرطرفداری باشند که کمترین  عالقه ای به توپ و تانک ندارند 
و پشتشان هم به نیروهای نظامی گرم نیست و چه بسا هرگز با یک افسر 
ارشد، سر یک میز ننشسته و جامی را به امید پیروزی و سالمتی یکدیگر 
باال  نینداخته اند. یک نمونه اش »خوان گوایدو«، مهندس و سیاستمداری که 
مدتی پیش، یکباره به سبک و سیاق خودش کودتا کرد و مثالً رئیس جمهور 

موقت ونزوئال شد!

روزمره نگاری

رقیه توســلی:»چارلز بوکوفسکی« یک جورهایی 
حرف دل مرا زده وقتی فِرت فِرت ســیگار کشیدن 

همسایه را می بینم و نعره هایش را که تمامی ندارد.
به پسر کوچک عینکی اش صبح ها زیاد برمی خورم. 
توی ســرویس بچه ها به گمانــم از همه مچاله تر و 
گوشــه گیرتر است. یا سالم نمی کند و فرار را بر قرار 

ترجیح می دهد یا استادانه خیره می شود.
ســکنات مادر هم، جور عجیبی اســت که گاهی با 
خودم فکر می کنم من همســایه اویم و او هنوز دارد 
تصمیم می گیرد، بعد از دوسال و اندی.تنهایی طوالنی 
این پسِر دیوار به دیوار، ذهنم را اشغال کرده. تنهایی 

مطلق. نه مادربزرگی، نه عمه ای، خاله ای، رفیقی.

ساعت ها در انزوای چهاردیواری شان منتظر می ماند تا 
والدش بیاید. والِد بهم ریخته اش.

خــودم را می گذارم جای بچه های امــروز و جای او. 
عزلت اگر مال هیچ کسی نباشد ماِل کودکان که اصاًل 

نیست. پسرک نُه ساله، خلوت می خواهد چه کار؟
آقای همسر به او می گوید »ژولی پولی«... از بس که 
آوازی شبیه به »من یک ژولی پولی ام« از خانه شان 
بلند اســت... از بس که پیک ها، ناهار و عصرانه اش را 
می آورند پشــت در و او مثل پیرمردهای پریشــان 
از دستشــان می قاپــد... و از بــس قصــه هوارهای 
مادر-پسری شــان از یک ســاعتی بــه بعد، گوش 
آپارتمان را کر می کند.آقای نویســنده و شاعر، آقای 
بوکوفسکی! نمی دانید با این دست نوشته تان چه بسیار 

همزادپنداری دارم.

»همسایه کناری، غمگینم می کند... زن و شوهر بیدار 
می شوند می روند سِرکار، عصر باز می گردند. دو بچه 
دارند. ســاعت 9 شب، همه چراغ های خانه خاموش 
اســت. صبح فردا نیز بیدار می شــوند و باز ساعت 9 
خاموشی.آدم های خوبی اند اما حس می کنم در حال 
غرق شــدن اند و نمی توانم کمکشان کنم. گاهی در 

میانه روز به خانه شان می نگرم و خانه نگاهم می کند.
خانه می گرید، می توانم حس کنم...«

اما اجازه بدهید یک پرانتز باز کنم انتهای یادداشــِت 
فوق العاده تان و بگویم: چه چهار همسایه آرام روزمره 
زده و چه دو همسایه از کوره دررفته ژولی پولی، هر 

کدام یک تخریبچی اند.
آن ها نه تنها خانه ها ، همسایه ها و نسل ها را به گریه 

می اندازند که دست   اندرکارِ سونامی اند.

آن سوی سونامی
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 آمریکایی  ها هنوز روی »خوان گوایدو« حساب می کنند؟
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ورزش: در ۳۲ سالگی وارد دوران مربیگری شد، ۴۰ سال 
داشت که هدایت تیم ملی کشــورش )صربستان( را بر 
عهده گرفت و در ۵۱ سالگی با پیشنهاد هدایت تیم ملی 
والیبال ایران که بتازگی نامش در دنیای حرفه ای والیبال 

طنین انداخته بود مواجه شد.
ایگور کوالکوویچ با هدف تغییر نسل، هدایت تیم ملی را 
بر عهده گرفت و خواســته اش از مردم این است تا کمی 
صبور باشند و به بازیکنان جوان که دچار اشتباه می شوند 

احترام بگذارند چرا که آینده برای جوانان است. 

  خاطرات خوب
تا به امروز هیچ خاطره بدی در ایران نداشته ام. همانطور 
که گفتم از بــودن در اینجا لذت می برم. مــردم ایران، 
انســان های خوب و مهمی هستند و بســیار خوشحالم 
که این فرصت را دارم تا با بازیکنــان حرفه ای کار کنم. 
همین طور با همکارانم. چرا که من هــر روز با خنده در 
سالن حاضر می شوم و اینجا محیط کار من است. در بدو 
ورودم به ایران با آدم های بسیار خوب، مهربان و خونگرمی 
آشنا شدم که بسیار به یک دیگر احترام می گذاشتند و در 
همه شرایط این احترام را نگه می دارند. مردمی دوست 
داشــتنی که عصبی نیستند. شــاید چیزی که از مردم 
ایران انتظار نداشتم ترافیکی اســت که در تهران وجود 
دارد. مردم ایران در بیرون از ترافیک بسیار به هم احترام 
می گذارند اما در هنگام رانندگی اینقدر که باید احترامی 
وجود ندارد و این برای من جای تعجب دارد. نکته دیگر 
اینکه مردم ایران مانند کشور من دوست دارند که همه 

چیز را در دقیقه ۹۰ انجام دهند. 

   همسر کوالکوویچ در تیم ملی هندبال
کوالکوویــچ در ادامــه گفتگویــش با مهر بــه مذاکره 
فدراسیون هندبال با همسرش اشاره کرد و گفت: بحث 
حضور همسرم برای هدایت سرمربیگری تیم ملی هندبال 
بانوان ایران در همان ابتدای حضورم مطرح و تمام شد. 
با رئیس وقت فدراسیون هندبال صحبت هایی مطرح شد 
که با رفتن او، این بحث به اتمام رســید. دیگر هم کسی 
سوال نکرد و در حال حاضر همسرم در صربستان در تیم 

باشگاهی خود مشغول به کار است.

  ماموریت تغییر نسل
هدف اصلی ام در والیبال ایران، تغییر نسل بود تا شرایط 
خوبی را برای آینده فراهم کنم. ایران توانســت جایگاه 

خوبی در والیبال جهان برای خودش کسب کند اما بعد از 
آن دیگر شرایط برایش فراهم نشد که بتواند رشد کند و 
در جایگاه باالتری قرار گیرد. تیم نوجوانان، قهرمان جهان 
شد و جوانان نیز بازی های خوبی ارائه کردند، همچنین 
نتایج تیم زیر ۲۳ سال، نشان داد که پتانسیل خوبی برای 

والیبال ایران و پیشرفتش وجود دارد.
در سال اول حضورم موفق شــدیم مدال برنز مسابقات 
قاره ای را دریافت کنیم که ایــن اولین مدال جهانی تیم 
ملی والیبال ایران بود. ایران این امکان را دارد تا مدال های 
بهتری دریافت کند. این شرایط یکشبه وجود نمی آید و 
باید کار کنیم. کارهای بسیار زیادی که باید فدراسیون 
انجام دهد. مردم ایران باید به این تیم و بازیکنان جوان 

احترام بگذارند. 

 لیگ ملت ها با جوانان و با تجربه ها 
والیبال ایران نیاز دارد تجربیات بیشــتری کسب کند و 
این تجربه در مســابقه بین المللی به دست خواهد آمد. 
برای همین ما باید در مســابقات لیگ ملت های والیبال 
از ترکیبی از بازیکنان با تجربه و جوان اســتفاده کنیم. 
همانطور که دیدیم در مســابقات قهرمانــی جهان از ۴ 

بازیکن، توخته، شــریفی، حضرت پور و کاظمی که تازه 
از مســابقات نوجوانان بازگشــته بودند استفاده کردیم. 
نمی توانیم به یکباره تیم را با تغییر نسل مواجه کنیم. فقط 
می توانیم قسمت هایی از تیم را عوض کنیم. سال گذشته 
۴ بازیکن را تغییر دادیم، ۴ نفر قســمتی از تیم ۱۴ نفره 

بودند، ۴ نفری که از تیم نوجوانان آمدند.

  مسابقات دوستانه
با توجه به ســال پرترافیک والیبال، آیــا تمام امکانات 
و شــرایط برای تیم ملی فراهم شده است؟ فدراسیون 
همه چیز را برایمان آماده کرده است اما باید یک سری 
شرایط بیشتری انجام می دادیم مانند مسابقات دوستانه 
به خاطر شرایطی که وجود دارد مسابقات دوستانه یک 
مسئله است و همین طور گاهی نیاز است که یک کمپ 
خارج از کشور برپا کنیم اما به دلیل مشکالت اقتصادی 
و شرایطی که هســت قابل انجام نبود. اما سایر شرایط 
خوب اســت. شــما بهتر می دانید کــه در حال حاضر 
پذیرش مسابقات دوســتانه کار بســیار سختی است 
چون تیمی حاضر نمی شــود در اینجا حاضر شود و با 
شــرایط اقتصادی نیز ما نمی توانیم بــه آنجا برویم اما 

فدراســیون تمام کارهایی که باید را بــه بهترین نحو 
برای ما انجام داد.

  دورخیز برای المپیک 
صعود به المپیک در کدام مرحله امکان پذیر است؟ مهم 
نیست در کدام مرحله به المپیک می رویم. مهم المپیک 
است. هر دو مرحله برای ما سخت اســت. با اینکه کوبا و 
مکزیک در گروه ما وجود دارند اما روسیه به دلیل میزبانی 
تمام کارها را برای حضور و مهیا شدن در المپیک انجام 
داده اســت. در مرحله دوم مســابقات انتخابی المپیک 
)قاره ای( هنوز میزبان مشخص نیست و فکر می کنم که 
چین باشد. آن ها نیز به همراه استرالیا شرایطی مانند ایران 
را دارند. در آنجا باید بهترین مبارزه را برای کسب نتیجه 

انجام دهیم.

   مردم صبور باشند 
امیدوارم مردم ایران صبر داشــته باشند و حمایت بسیار 
خوبی از بازیکنــان جوان به عمــل آورند. بــرای باال و 
پایین های تیم صبور باشند. ما نیز سعی می کنیم بهترین 

نتیجه را به مردم ایران بدهیم.

سرمربی تیم ملی والیبال:

مبارزات سختی برای رسیدن به المپیک پیش رو داریم

دانیلو و راکیتیچ در آستانه پیوستن به اینتر
سایت ایتالیایی »کالچو مرکاتو« گزارش داد اینتر در آستانه به خدمت گرفتن دانیلو، مدافع 
راست منچسترسیتی در ازای ۱۵ تا ۲۰ میلیون یورو است. بر اساس این گزارش در تماسی 
که نماینده باشگاه اینتر با این مدافع برزیلی داشته به او قراردادی چهار ساله با دستمزدی 
معادل ۳.۵ میلیون یورو پیشنهاد داده است. در سوی دیگر نشریه »موندو دپورتیوو« چاپ 
کاتالونیا هم گزارش داد دو باشگاه بارسلونا و اینتر برای رسیدن به توافق نهایی بر سر انتقال 
ایوان راکیتیچ ۳۱ ســاله به جمع نراتزوری تنها یک گام فاصله دارند. اینتر در نظر دارد با 

پرداخت ۵۰ میلیون یورو این هافبک کروات را از بارسا به خدمت بگیرد.

سیمئونه: چرا رونالدو را به مسی ترجیح می دهم؟
سال گذشته پیامی واتس آپی از دیگو سیمئونه منتشر شد که در آن او ادعا می کرد، 
رونالدو را به مســی ترجیح می دهد. وی در توضیح ایــن انتخاب خود که به خاطر 
آرژانتینی بودنش تعجب بسیاری را برانگیخت می گوید: »بله، من رونالدو را به مسی 
ترجیح می دهم؛ اما در شرایطی خاص! رونالدو در تیمی که قدرت مانور زیادی ندارد 
و برای رســیدن به گل، راه حل های زیادی را پیش روی خود نمی بیند، کارآمد تر 
است؛ ولی مســی در تیمی که فوتبال بهتری به نمایش می گذارد و پر از استعداد 

است، عملکرد بهتری دارد.«

زیدان: حذف بارسلونا برای رئال فصل بهتری نمی سازد
سرمربی فرانسوی کهکشانی ها در پاسخ به این سؤال که آیا حذف بارسلونا، فصل بهتری را 
برای رئالی ها خواهد ساخت، تأکید کرد: »خیر، به هیچ عنوان! ما خوب می دانیم که چه فصلی 
را پشت سر گذاشتیم.« زین الدین زیدان در ادامه در خصوص دستاورد رئال در قهرمانی های 
متعدد در لیگ قهرمانان در سالیان گذشته اضافه کرد: »بازی در لیگ قهرمانان بسیار سخت 
است و ما می دانیم کاری که انجام دادیم، تحسین برانگیز بود. کسب ۴ قهرمانی در ۵ سال 
کمی خاص است، البته تمام آن قهرمانی ها تا آخرین دقیقه اش بسیار سخت بودند. ما ارزش 

چیزهایی که بردیم را می دانیم اما همه جام ها مهم هستند.«

واکنش یوفا به نارضایتی ها از بلیت فروشی فینال لیگ اروپا
پس از اینکه اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( اعالم کرد که با وجود ظرفیت باالی 6۵ هزار نفری 
ورزشگاه المپیک باکو میزبان فینال لیگ اروپای امسال، فقط 6 هزار بلیت را به هرکدام 
از دو باشگاه فینالیست یعنی آرسنال و چلسی اختصاص می دهد، نارضایتی ها بخصوص 
از طرف باشگاه آرسنال یوفا را مجبور به دادن واکنش کرد. یوفا در بخشی از بیانیه خود 
اعالم کرد که بلیت های اضافه تر را فراهم نمی کند چون هواداران از طیف های گوناگون 
قصد حضور در این بازی را دارند و داده شدن بلیت های بیشتر به باشگاه منجر به هرج و 

مرج و بی نظمی خواهد شد.

حمید رضا خداشناس: خوزه مورسیا سرمربی سابق اتلتیکو 
مادرید و سلتاویگو بنابر ادعای رسانه های قطری گزینه اول استقالل 
برای لیگ نوزدهم اســت. در روزهایی که فتحی و دیگر مدیران 
استقالل تالش می کنند تا بی سر و صدا و با کمترین حاشیه پرونده 
استخدام سرمربی جدید خود را جلو ببرند، الکاس قطر در خبری 
مهم گزینه اصلی مدیران استقالل را معرفی کرد.این رسانه معتبر 
قطری روز جمعه اعالم کرد که مدیران استقالل به صورت جدی 
در حال مذاکره با خوزه مورسیا سرمربی تیم الشحانیه هستند و این 
سرمربی اسپانیایی گزینه اصلی این تیم است. مورسیا هر چند سابقه 
هدایت اتلتیکو مادرید را در کارنامه خود دارد اما به نظر می رسد 
شباهت زیادی به گزینه رویایی هواداران استقالل ندارد و در دوران 

حضور در الشحانیه نیز نتوانسته نتایج درخشانی را کسب کند.

  تأیید خبر از سوی رویترز
پس از ادعای رسانه معتبرقطری و چند ســایت داخلی دیروز 
خبرگزاری انگلیسی از دعوت تیم استقالل از سرمربی تیم الشحانیه 
قطر برای عقد قرارداد همکاری خبــر داد. خبرگزاری رویترز به 
نقل از دفتر خبری خود در اسپانیا نوشت: ژوزه مورسیا، سرمربی 
اسپانیایی پس از گذراندن یک فصل عالی در الشحانیه قطر از سوی 
تیم استقالل ایران برای همکاری در فصل آینده دعوت شده است.

  واکنش مدیران استقالل
این سرمربی در شرایطی به استقالل لینک شده است که مدیران 
و مسئوالن باشگاه هنوز هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشان 
ندادند و مشخص نیست که آیا این خبر گمانه زنی رسانه های 
قطری است و یا خبری جدی است که بزودی باید شاهد نهایی 
و قطعی شدن آن باشیم، اما اعالم خبر از سوی چند خبرگزاری 
داخلی و خارجی بیانگر این است که صحبت هایی در کار بوده 
است.  بهتاش فریبا عضو کمیته فنی باشگاه استقالل در گفت وگو 
با تسنیم  این خبر را تکذیب نکرد وتأکید کرد: من در این مورد 
اطالعی ندارم. شــاید این مربی هم یکی از گزینه های استقالل 

باشد، ولی هنوز باشگاه گزینه های نهایی را به کمیته فنی معرفی 
نکرده است.

  مورسیا را بیشتر بشناسید
مورسیا فصل گذشته با الشحانیه در رتبه هفتم لیگ قطر ایستاد 
تا همچنان روند نزولی خود در مربیگری را ادامه دهد. مورسیا که 
از کوردوبا کار خود را آغاز کرده است، سال ۲۰۰6 در ۲۱ مسابقه 
سرمربیگری اتلتیکو مادرید را تجربه کرد اما در ادامه مسیر نزولی 
او ادامه پیدا کرد تا بعد از حضور در تیم هایی مانند ســلتاویگو 
و آلباسته، به لیگ های درجه دو و ســه اروپایی مانند رومانی، 
بلغارستان و لهستان برود و اکنون به مدت ۲ سال است که هدایت 

الشحانیه را در لیگ ستارگان بر عهده دارد.

  گزینه ای پایین تر از شفر
مسئوالن استقالل ادعا دارند با بودجه ای یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
دالری هم شفر را به خانه اش می فرستند و مانع از شکایت و جرایم 
بعدی می شوند و هم اینکه در توافق با یک مربی بزرگ خارجی، 
گزینه ای را کنار دست فرهاد مجیدی قرار می دهند که فرهاد کار 
یاد بگیرد و استقالل سال بعد بتواند قهرمانی بیاورد. در این شرایط 
یکباره نام مربی مورد نظر اعالم می شود خوزه مورسیا؛ کسی که در 
کارنامه اش فقط یک قهرمانی دسته سه دارد و افتخار خاصی دیگر 
دیده نمی شود که شرایط شفر که عنوان قهرمانی آسیا را با خود 
یدک می کشید به مراتب بهتر از وی است. مورسیا تقریباً هیچ وقت 
مربی تیمی در قواره قهرمانی نبوده تا به پشتوانه اش بتوان امید 

داشت که این بار تیمی را که جام می خواهد، قهرمان می کند.

  ۲۱ روز در کما 
جالب است که بدانید مورسیا به دلیل حمله قلبی به کما رفته بود 
و حدود ۲۰ دقیقه در این دنیا نبود.ولی با تالش پزشکان، احیا شد. 
اما به مدت ۲۱ روز در حالت کما قرار داشت تا در نهایت به زندگی 

طبیعی برگشت.

ورزش: احسان حدادی در مراسم اهدای یاد بودهای ورزشکاران 
و فدراسیون ها به موزه المپیک و پارالمپیک در جمع خبرنگاران 
در مورد وضعیت خود، اظهار کرد: خدا را شــکر شرایط خوب 
اســت. دو ماه در اردو بودیم و تمرینات خیلی خوبی داشتیم. 
هنوز به آمادگی ۱۰۰ درصد نرسیده ایم، چون مسابقات قهرمانی 
جهان را که مهر ماه برگزار خواهد شد را پیش رو داریم. امیدواریم 
آرام آرام به آمادگی ۱۰۰ درصدی برســیم. ان شــاء اهلل اتفاق 
خاصی رخ ندهد و وزیر و صالحی امیری تا المپیک حمایت ۱۰۰ 
درصدی داشته باشند تا بتوانیم خودمان را برای المپیک آماده 
کنیم. نتایج هم نشان دهنده این است که رکوردهایم رو به رشد 
است. هم ورودی المپیک و هم قهرمانی آسیا و هم رکوردم در 
مرحله اول دایموند لیگ رکوردهای خوبی بود و امیدوارم که این 
رکوردها این گونه ادامه داشته باشد. وی در پاسخ به این سوال 
که آیا فدراسیون، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان 
حمایت ۱۰۰ درصدی از شما دارند یا خیر، در این باره توضیح 
داد: بله در این دو ماه گذشته خدا را شکر خوب بوده، ولی اگر 
بخواهیم در مسابقات جهانی نتیجه خوبی را کسب کنیم قطعاً 
باید حمایت بیشتر باشد و هیچ مشکل و دغدغه ای نداشته باشیم 

تا با خیال راحت برای المپیک آماده شویم.

  از آمریکا تا چین
دارنده سهمیه المپیک ۲۰۲۰ در دوومیدانی در پاسخ به 
این سوال که آیا اردوی خارج از کشور نیز در برنامه هایش 
وجود دارد یا خیر، خاطر نشان کرد: ۲۰ روز دیگر مرحله 
دوم لیگ »الماس« را در ســوئد پیش رو دارم که در آن 
شرکت خواهم کرد. احتماالً بعد از آن نیز یک اردوی یک 
ماهه بیرون از ایران با مربی ام مک ویلکینز خواهم داشت. 
احتماالً ایــن اردو در آمریکا خواهد بــود، اما هنوز ۱۰۰ 
درصد مشخص نشده است. بعد از آن به ایران بازمی گردیم. 
احتماالً بعد از آن چین باشیم و در مسابقات دایموند لیگ 

نیز حضور داشته باشم. این مســابقات تا قهرمانی جهان 
ادامه دارد تا ببینیم چه می شود.

  ورودی المپیک
حدادی در پاسخ به این سوال که چرا یک روز بعد از مسابقات 
قهرمانی آسیا کسب سهمیه المپیک شما اعالم شد، گفت : قطعاً 
بنده نباید پاسخگوی این سوال باشم. فدراسیون دوومیدانی 
باید پاسخگو باشد. رکوردها مشخص و اعالم شده بود که هر 
ورزشکاری از اول ماه می پرتاب کند، ورودی می گیرد. من دو 
روز بعد از این تاریخ ورودی المپیک را گرفتم. قطعاً باید زودتر 
اطالع رسانی می شد و باید مشــخص می کردند که اگر مثاًل 
حدادی 66 متر پرتاب کند ورودی را خواهد گرفت، اما متأسفانه 
اطالع رسانی نشده بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا کم لطفی 
نسبت به شما صورت می گیرد، گفت : نه. دوستان لطف دارند. این 
کم لطفی نیست شاید موضوع مهمی نبوده است. این موضوع 

گذشته و ان شاء اهلل اتفاقات خوبی می افتد.

  مشکل اسپانسر
پرتابگر المپیکی دیسک ایران درباره اسپانسر و مشکالتی که 
در جذب اسپانسر وجود دارد، خاطر نشان کرد: بله و به همین 
دلیل مجبور هستم، یعنی با افتخار طراحی لباس ها را خودم 
انجام می دهم. در قهرمانی آسیا مسجد نصیر الملک شیراز روی 
لباسم طراحی شده بود که خیلی طرفدار پیدا کرد. ایمیل های 
زیادی را دریافت کردم که لباس زیبایی بوده است. در مسابقات 
بعدی نیز طراحی هایی دارم و تا المپیک برای هر مسابقه یک 
طرح جدید خواهم داشت. وی ادامه داد: برای المپیک نیز راجع 
به آن فکر خواهم کرد. می خواهم طرح زیبایی باشد تا بتوانیم 
برای کاروان ایران آن را طراحی کنیم. واقعاً فکر می کنم که شأن 
و مقام قهرمانان ایرانی بیشتر است و باید با لباسی باشند که همه 

جهانیان به آن نگاه می کنند لذت ببرند.

مذاکره استقالل با مورسیا که از شفر ضعیف تر است

احسان حدادی:  امیدوارم حمایت ها آبی ها از چاله به چاه می افتند؟
۱۰۰ درصدی باشد

خبر

آخرین وضعیت تیم ملی هندبال 
ورزش:محمدرضا رجبی، دبیر فدراسیون هندبال کشورمان 
درخصوص آخرین وضعیت تیم ملی اظهار داشت: مربی تیم ملی 
مشخص شده و اسامی بازیکنان را تا هفته آینده معرفی خواهند 
کرد. برنامه اردوها تعیین شــد و از این ماه اردو شروع می شود. 
زمان لیگ هم باید مشخص شود. وی تاکید کرد: لیگ هایی که 
لژیونرها در آن حضور دارند تا دو هفته آینده تمام می شود و بچه ها 
در لیگ حاضر می شوند. انتخابی المپیک در تقویم جهانی است و 
بچه ها می توانند در اردو باشند. به کشورها نامه زدیم تا برنامه سال 
آینده و لیگ خود را اعالم کنند تا نسبت به آن برنامه ریزی کنیم. 
اردو ها را در تعطیالت لیگ ها برگزار می کنیم تا بازیکنان درگیر 

باشگاه ها نباشند.

بانوی تاریخ ساز دوچرخه سواری: 
باشگاه ندارم

ورزش: سمیه یزدانی یکی از همان هاست که مدالش در آسیا 
بعد از 8۰ سال به ارمغان آمد. رکابزنی که در بازی های آسیایی 
جاکارتا هم شانس مدال داشت، اما مصدومیت این شانس بزرگ 
را از او گرفت و  بعد از چند ماه دوباره به وی اعطا کرد. او که در رقابت 
با قهرمانان المپیک و بازی های آسیایی به مدال برنز رسید و 8۵ 
امتیاز هم برای المپیک جمع کرد در پاسخ به این سوال که چند 
مسابقه برای کسب سهمیه نیاز است؟ گفت:اینکه چند مسابقه 
نیاز است را نمی توانم بگویم، اما تورهای مختلف آسیایی و اروپایی 
وجود دارد. هرمسابقه ای که بخواهم اعزام شوم حدود ۱۰ میلیون 
تومان هزینه دارد که نمی توانم به تنهایی تامین کنم و مسئولین 
ورزش باید کمک کنند. متاسفانه نه باشگاهی دارم و نه اسپانسری. 
در مجموع درآمدی ندارم که بخواهم از طریق آن به مسابقات 
بروم. خودم و فدراسیون به دنبال این هستیم که تیمی پیدا کنیم.

ورزش: علیرضــا جهانبخــش، بازیکــن تیــم ملی 
کشــورمان، در مرداد ۱۳۹7 از باشــگاه آلکمار هلند 
به باشــگاه برایتون انگلیس پیوست. در خصوص مبلغ 
این انتقال رقمی به صورت رسمی و دقیق اعالم نشده 
است، اما بسیاری از رسانه ها مبلغ ۱7 میلیون پوند را 
درج کرده اند، که به نظر می رسد این مبلغ مربوط به 
هزینه انتقال بازیکن و دریافتی باشــگاه آلکمار بوده و 
حقوق دریافتی جهانبخش موضوع دیگری است که در 

رسانه ها منتشر نشده است.

 3 درصد هزینه انتقال سهم باشگاه ایرانی
با مبنا قراردادن مبلغ ۱7 میلیــون پوند و زمان انتقال 
جهانبخش از باشگاه داماش ســابق به ان.ای.سی ) ۱۹ 
ســالگی ( و همچنین مطابقت با جدول درج شــده در 
مقررات برای محاسبه مکانیزم مشارکت، حدودا ۳درصد 
از این هزینه انتقال باید به باشگاه های ایرانی که بازیکن 

را از فصل ۱۲ سالگی تا فصل ۱۹ سالگی )قبل از انتقال 
به هلند( آمــوزش داده اند اختصاص یابــد. این مبلغ 
ارزشــی برابر نیم میلیون پوند خواهد داشــت که برابر 

خواهد بود با مبلغی حدود ۱۰ میلیارد تومان.

حال مطابق اطالعات رســانه ای موجود، باشــگاه های 
سابق جهانبخش و مهم ترین آن ها یعنی باشگاه داماش، 
منحل شده و یا دیگر فعالیتی در فوتبال ندارد.) شایان 
ذکر است که باشــگاه داماش حاضر در لیگ دو، تیمی 
تازه تاسیس متفاوت از تیمی است که جهانبخش در آن 

سابقه بازی داشته است.(
در چنین حالتی، طبق مقررات، فدراسیون فوتبال محق 
است تا سهم مکانیزم مشــارکت، که باید به باشگاه های 
تابع آن پرداخت می شــده اســت را، دریافــت نماید. 
فدراسیون فوتبال باید اثبات نماید باشگاه مورد نظر، که 
در آموزش و تمرین این بازیکن حرفه ای ســهم داشته، 
در این میان، حضورش در فوتبال سازمان یافته متوقف 
شده  و یا دیگر وجود خارجی ندارد. این مسئله می تواند 
ناشی از ورشکستگی، انحالل، تصفیه )در خصوص امور 
ورشکســتگی(، و یا از بین رفتن عضویت آن باشــگاه 
در فدراســیون مربوطه باشــد. طبق مقررات، چنانچه 
فدراسیون بتواند این موضوع را اثبات نموده و این مبلغ 
را دریافت نماید، بایستی مبلغ را در برنامه های مربوط 

به توسعه فوتبال جوانان در فدراسیون به کار گیرد.

امیرمحمد سلطان پور: این فصل یکی از آن فصل های خاص 
در لیگ برتر انگلیس بود. گل های فوق العاده، اشتباهات عجیب، 
استادیوم جدید، تحقیر و پیروزی های شگفت آور و بحث پیرامون 
داوری و استفاده از کمک تکنولوژی برای آن، هواداران این لیگ را 
به قدری سیراب کرده که بتوانند این دو سه ماه تابستان پیش رو را 
بدون آن سر کنند و برای فصل مهیج آینده آماده گردند. در حالی 

که امشب با برگزاری ۱۰ بازی همزمان هفته پایانی لیگ برتر برگزار 
و قهرمان از میان منچسترسیتی و لیورپول مشخص می شود، در 

ادامه به  پنج اتفاق تعیین کننده در این فصل نگاه می کنیم:

   بهترین بازی فصل؛ آرسنال 4-۲ تاتنهام
دو پنالتی، یک کارت قرمز، 6 گل و درگیری های جذاب کنار خط، 

همگی از دربی این فصل شمال لندن یک بازی فوق العاده ساخت. 
توپچی ها قبل از شــروع بازی در هجده مسابقه بدون شکست 
بودند و با کسب این برد شیرین همگان به این نتیجه رسیدند که 
اونای امری آرسنال را در مسیر درستی قرار داده است. این نود 
دقیقه بخوبی توصیف کننده کل فصل آرسنال بود. مرگبار در خط 

حمله و همچنان ضعیف در خط دفاع!

  آن خوشحالی دیوانه وار اوریگی؛ لیورپول ۱-0 اورتون
در همان روز بازی دربی شــمال لندن بین آرسنال و تاتنهام، 
در شمال شرق انگلیس و در بندر لیورپول جو بازی به گونه ای 
دیگر رقم خورده بود. همه چیز به نظر با تســاوی بدون گل در 
حال پایان رسیدن بود و ویرجیل فن دایک در دقیقه ۹6 از روی 
بی حوصله گی توپ را بلند به زمین اورتون ارسال کرد. در آن زمان 
به دلیلی که هنوز برای هیچ کس مشخص نیست جوردن پیکفورد 
دروازه بان آبی پوشان تالش کرد توپ بی خطر را مهار کند و آن 
توپ از دســتش خارج شــده به تیرک برخورد و به جلوی پای 
دیووک اوریگی افتاد تا وی قلب های آبی را بشکند. یورگن کلوپ 
پس از این گل به شکل دیوانه واری به زمین آمد و به خوشحالی 
پرداخت تا نمادی برای امیدهای باالی آن ها برای قهرمانی در 

این فصل باشد.

  آخرین حضور مورینیو؛ لیورپول 3-۱ منچستریونایتد
در مبارزه، در کیفیت و در زمیــن، مقابل لیورپول کم آوردند تا 
شرایط این فصل منچستریونایتد زیر نظر مورینیو بار دیگر تکرار 
شود. با اینکه دو گل ژردان شکیری خیلی دیر به ثمر رسید اما 
عملکرد بسیار ضعیف یونایتد و ۳6 بار شوتی که به طرف دروازه 
آنان روانه شده و تا آن زمان بی سابقه بود، اوضاع بد را بخوبی نشان 
می داد. شاید مورینیو در کنفرانس خبری بعد از بازی در مورد 
مصدومیت های پرتعداد بازیکنانش درست می گفت اما این بهانه 
مثل بهانه های دیگرش برای نتیجه نگرفتن بود. او دو روز بعد از 

بازی مقابل لیورپول، از سمتش اخراج شود.

  میلیمترهایی داخل، میلیمترهایی خارج؛سیتی ۲-   ۱ لیورپول
این گل می توانســت به همان عجیب و غریبی گل اوریگی به 
اورتون و البته کمک بزرگی به قرمزها برای اینکه شــانس خود 
را در راه کسب قهرمانی لیگ بسیار افزایش دهد باشد. در حالی 
که لیورپول و سیتی بدون گل بودند ضربه سادیو مانه به تیرک 
خورد و جان استونز مدافع آبی آسمانی پوشان توپ را در موقع 
دفع  به دروازه بان خودی کوبید تا برگشت آن را از روی خط خارج 
کند. فقط ۱۱ میلیمتر از توپ روی خط قرار داشت و بقیه آن از 
خط عبور کرده بود تا به وسیله تکنولوژی خط دروازه، گلی برای 
شاگردان کلوپ ثبت نشود و در نهایت سیتی با کسب پیروزی یک 

گام به قهرمانی نزدیک تر گردد.

  قسمت پایانی فصل؛ برایتون - سیتی و لیورپول - وولوز
شانس شاگردان گواردیوال برای قهرمانی روی کاغذ بیشتر از 
لیورپول است. آن ها می توانند به اولین تیمی تبدیل شوند 
که بعد از حدود یک دهه می تواند در لیــگ برتر از عنوان 
قهرمانی خود دفاع کنند، اما این همــه اتفاقات دراماتیک 
در چند وقت گذشته در لیگ برتر و در لیگ قهرمانان اروپا 
احساسی را به وجود آورده که شاید همه چیز مطابق برنامه 

پیش نرود.
اما هر اتفاقی که پیش بیاید این دو تیم به خاطر عملکرد عالی 
خود باید جشن بگیرند. آن ها یکی از طوالنی ترین و با ثبات 
ترین مبارزات برای کسب قهرمانی را در طول سالیان گذشته 
به وجود آوردند. هر دو به راحتی باالی ۹۰ امتیاز کسب کرده، 
روی هم بیش از ۲۰۰ گل به ثمر رســانده و کمتر از ۵۰ گل 
دریافت کردند تا تفاوتی چشمگیر را بین خود و دیگر تیم ها 
به رخ بکشند. تفاوتی که تاکنون مشاهده نکرده بودیم و بعید 
است که دیگر شاهد آن باشیم. حاال همه توجهات ما به جنوب 
انگلیس و همین طور مرسی ســاید خواهد بود تا احتماال تا 
آخرین دقایق بازی های امشب شــاهد مبارزه نهایی این دو 

غول فوتبال باشیم.

باشگاه منچستر یونایتد در توئیتی خبر خروج قطعی 
یکی از هافبک های محبوب این باشگاه در تابستان 
را تایید کرد. آندر هررا بعد از پنج سال حضور در بین 
شیاطین سرخ و مطرح کردن خود به عنوان یک بازیکن 
سخت کوش، تابستان امســال با اتمام قراردادش به 
صورت رایگان به احتمال زیاد به باشگاه پاریس سن 
ژرمن خواهد پیوست. او در کلیپی به شکلی احساسی 
با هواداران یونایتــد خداحافظی کرده که توئیتر این 

باشگاه نیز آنرا منتشر کرده است.

پس از اعالم بازنشســتگی خولیو والسکو مربی 
مشــهور والیبال جهــان از دنیای این رشــته 
ورزشی، فدراسیون والیبال کشــورمان نیز در 
استوری اینستاگرام خود به آن واکنش نشان داد. 
اینستاگرام فدراسیون والیبال با انتشار عکسی از 
والسکو در پیراهن تیم ملی ایران، او را اسطوره 
والیبال لقب داده و به خاطــر خاطرات خوبی که 
برای ایران ســاخته از وی تشــکر کرده و به وی 

بدرود گفته است.

فدراسیون والیبال ایرانمنچستریونایتد
توییتر باشــگاه چلســی با انتشــار توییتی از 
رکوردشکنی و تاریخ سازی ســتاره بلژیکی این 
باشگاه در زمینه کســب جوایز برترین های این 
باشگاه خبر داد. ادن آزار که صحبت ها در خصوص 
خروج او از میان شــیرهای لندن بسیار به گوش 
می رســد، برای اولین بار در تاریخ جوایز ساالنه 
باشگاه چلســی تمامی جوایز مربوط به بهترین 
بازیکن از دید دیگر بازیکنان، از دید هم تیمی ها و 

زیباترین گل فصل را به خود اختصاص داد.

دروازه بان ملی پوش تیم پرســپولیس تهران، 
ساعاتی پیش از دیدار دیشب این تیم مقابل ماشین 
سازی تبریز، پیشاپیش به قهرمان شدن این تیم 
اشــاره کرد! علیرضا بیرانوند با این حرکت نشان 
داد که از اعتماد به نفس باال و اطمینان راسخی به 
کسب قهرمانی پیاپی سوم پرسپولیس برخوردار 
اســت و با جمله ما قهرمانیم و عکسی از جشن 
قهرمانی سال گذشته، این اطمینان را بیشتر نیز 

به نمایش گذاشت!

علیرضا بیرانوندچلسی

سهم باشگاه های سابق یا فدراسیون فوتبال؟

۱۰ میلیارد  درآمد از انتقال جهانبخش روی هوا

ضد  حمله

مشهد میزبان فینال جام حذفی می شود؟ 
ورزش: با اعالم ســعید فتاحی، رئیس کمیته مســابقات سازمان لیگ، 
ورزشگاه میزبان فینال مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور تا 
پایان هفته جاری مشخص خواهد شد.فتاحی همچنین تأکید کرد با توجه 
به گرمای هوا قطعاً فینال جام حذفی در شــهر خرمشهر برگزار نخواهد 
شد.دیدار نیمه نهایی این مسابقات روز هشــتم خرداد ماه بین تیم های 
سپاهان و پرسپولیس برگزار خواهد شد و دیدار فینال نیز باید روز ۱۲ خرداد 
ماه بین برنده این بازی و داماش گیالنیان برگزار شود.در این بین با توجه 
به میزبانی شایسته مشهدی ها در لیگ برتر امسال و البته وجود استادیوم 
مدرن امام رضا)ع( خبرهایی مبنی بر واگذاری میزبانی فینال جام حذفی به 
مشهدی ها به گوش می رسد. ضمن اینکه فتاحی در حضورهای مختلف 
خود در مشهد بارها به واگذاری میزبانی بازی های بزرگ به این استادیوم 

تاکید کرده است. 

قضاوت حیدری 
AFC CUP در رقابت های فوتبال

 H ورزش: دیدار دو تیم هوم یونایتد سنگاپور و کایا ایلوو فیلیپین از گروه
رقابت های AFC CUP، سه شنبه )۲۴ اردیبهشت ماه( در سنگاپور برگزار 
می شود که این دیدار را با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا بیژن حیدری 
به عنوان داور، علی میرزابیگی به همراه سعید قاسمی به عنوان کمک های 

وی قضاوت خواهند کرد.

سردار برای نخستین بار جام قهرمانی 
لیگ برتر روسیه را باالی سر می برد

ورزش: فدراسیون فوتبال روسیه مدال ها و جام قهرمانی تیم زنیت در فصل 
۲۰۱۹ - ۲۰۱8 لیگ برتر این کشور را پس از پایان بازی امشب زینیت مقابل 
زسکا مسکو در ورزشگاه گاز پروم جزیره کرستوفسکی شهر سن پترزبورگ 
اهدا می کند. زنیت این جام قهرمانی را می تواند برای همیشــه در  موزه 
افتخارات خود نگهداری کند. جامی که پنجمین قهرمانی زنیتی ها در سطح 

اول فوتبال باشگاهی لیگ برتر روسیه خواهد بود.
سردار آزمون، مهاجم ایرانی که ســابقه هفت فصل حضور در لیگ برتر 
روسیه با تیم های روبین کازان، روستوف و زنیت سن پترزبورگ را دارد برای 

نخستین بار جام قهرمانی را امشب باالی سر می برد.

مطهری ارزشمندترین بازیکن ایرانی در آسیا
ورزش: باوجود اینکه ارسالن مطهری دیدار تیمش مقابل الزورا در هفته 
پنجم لیگ قهرمانان آسیا را به دلیل مصدومیت از دست داد، اما همچنان 
بهترین عملکرد را در بین بازیکنان تیم های ایرانی داشــته و می توان او را 
ارزشمندترین بازیکن ایرانی در آسیا دانست.مطهری با ۳ گل و یک پاس 
گل در چهار بازی، تأثیرگذارترین بازیکن ذوب آهن و ارزشمندترین بازیکن 
ایرانی در آسیاست. شجاع خلیل زاده با ۲ گل به همراه اوساگونا دیگر مهاجم 
ذوب آهن با ۱ گل و ۲ پاس گل، دیگر بازیکنان برتر و امتیازآور تیم های ایرانی 
در آسیا هستند. وحید محمد زاده مدافع میانی ذوب آهن هم با یک گل و یک 

پاس گل در جدول امتیازآورترین بازیکنان ایرانی حضور دارد.

سرمربی تیم ملی جوانان: 
گروه ما سخت است

ورزش: سرمربی تیم ملی جوانان با اشاره به قرعه کشی مرحله مقدماتی 
رقابت های قهرمانی آسیا گفت: تیم ما در گروه ســختی قرار گرفته و با 
حریفان قدرتمندی روبه رو می شویم. سیروس پورموسوی در خصوص 
حضور ایران در گروه چهارم مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی آسیا و 
همگروهی با تیم های امارات، قرقیزستان و نپال به سایت فدراسیون فوتبال 
گفت: ما در گروه نسبتاً سختی قرار گرفته ایم و با حریفان قدرتمندی روبه رو 

می شویم که پیشرفت قابل توجهی در فوتبال آسیا داشته اند.

میزبانی ذوب آهن از النصر عربستان 
درامارات یا قطر 

ورزش: بعد از جنجال هایی که تماشاگران الزوای عراق در بازی با ذوب آهن 
ایجاد کردند باشگاه ذوب آهن اصفهان ضمن شکایت از میزبانی این تیم 
عراقی اعالم کرد که در دیدار با النصر عربستان در عراق به میدان نخواهد 
رفت و قرار اســت از بین امارات و قطر یکی را برای میزبانی انتخاب کند.

هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن قرار اســت در یکی دو روز آینده محل این 
میزبانی را بعد از بررسی هزینه ها در این کشورها انتخاب کند.ذوب آهن ۳۱ 

اردیبهشت باید به مصاف النصر عربستان برود.

زمان بازی پرسپولیس و السد تغییر کرد
ورزش: به نقل از ســایت رسمی فدراســیون فوتبال،زمان دیدار دو تیم 
پرسپولیس و السد قطر  از گروه D رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۹ 
تغییر کرد. برهمین اساس بازی این دو تیم روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت 
ساعت ۲۱ در ورزشــگاه آزادی برگزار می شود.گفتنی است، پیش از این 

زمان مسابقه ساعت ۱۹:۳۰ اعالم شده بود.

جدی ترین گزینه نیمکت ایران 
در سرزمین فراعنه

ورزش: سایت sofoot در گزارشی کامل از آخرین شرایط رنارد فرانسوی 
روی نیمکت مراکش به صورت قطعی از پایان همکاری او با این کشور در 
اواسط ماه جوالی ۲۰۱۹ خبر داد و مدعی شد تیره شدن روابط میان رؤسای 
فدراسیون مراکش با رنارد مانع ارائه پیشــنهاد تمدید قرارداد بعد از جام 
ملت های آفریقا گردید تا مشتریان رنارد فرانسوی با اطالع از این وضعیت 
در پی توافق با او باشــند. در عین حال سایت sofoot در خصوص آینده 
رنارد هم خبر جالبی منتشر و مدعی شد دو باشگاه سرشناس و پرطرفدار 
مصری)االهلی و الزمالک( از یک هفته قبل نماینده های خود را برای مذاکره 

با رنارد نزد این مربی فرستادند تا به هر شکلی شده او را به مصر ببرند.

سلطانی فر:دولت برای خصوصی سازی 
سرخابی ها مصمم است

ورزش: مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش در مورد واگذاری سرخابی ها 
گفت: برای چندمین بار می گویم که این دولت و وزارت مصمم است که 
کار واگذاری را محقق کند. سال گذشــته مصوبه دولت را گرفتیم و کار 
توسط خصوصی سازی، بورس و دیوان محاسبات و وزارت پیش می رود. 
تأکید کردم کارگروه ویژه ای با معاونت وزارت و نماینده باشگاه ها و دیوان 
محاسبات جلساتی داشته باشند و مقدمات کار فراهم شود. کارها در حال 
تکمیل است که تا آخر ۹8 به این مهم برسیم. باور داریم واگذاری این دو 
باشگاه به بخش خصوصی و تقویت آن ها و بخش های اقتصادی و بین الملل 
آن روند رو به رشد را طی می کنند و در لیگ آسیا می درخشند. ما و دولت 

مصمم هستیم.

منهای فوتبال

هفته 37 اللیگا اسپانیا
رئال سوسیداد - رئال مادرید

یکشنبه ۲۲ اردیبهشت - ۲۱:00  شبکه ورزش

هفته 36 سری آ ایتالیا
آاس رم - یوونتوس

یکشنبه ۲۲ اردیبهشت - ۲3:00 شبکه ورزش

هفته 38 لیگ برتر انگلیس
برایتون - منچسترسیتی

یکشنبه ۲۲ اردیبهشت - ۱8:30 شبکه ورزش

ورزش در سیما

افشین داوری: اختالفی بین کادر فنی نیست
ورزش : سرپرست فدراسیون والیبال تاکید کرد اختالفی بین اعضای کادر فنی 
بزرگساالن و جوانان برای انتخاب بازیکنان وجود ندارد. افشین داوری در مورد 
اینکه گفته می شود بین تیم بزرگساالن و جوانان به خاطر انتخاب دو بازیکن 
اختالف نظر وجود دارد گفت: اختالفی نیست. در مجموع سالیان گذشته هم 
وضعیت همین بوده است. با این حال برای ما مهم تیم بزرگساالن است بعد 
جوانان و سپس نوجوانان. هیچ اختالفی نیست و کوالکوویچ و عطایی و وکیلی 
نشست هایی را داشته اند. قطعاً در این مورد پس از برگزاری نشست ها توافقات 

صورت خواهد گرفت.

حامد حدادی: برای بازگشت به تیم ملی 
بسکتبال شرطی ندارم 

ورزش : بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران تاکید کرد که برای بازگشت به این تیم 
هیچ شرطی نگذاشته است. حامد حدادی در واکنش به صحبت های مطرح 
شده در این جلسه توسط سیدرضا صالحی امیری مبنی بر اینکه حدادی به تیم 
ملی بازمی گردد، گفت: صحبت هایی شده است اما هنوز هیچ چیز مشخص 
نیست، اصالً مشکلی نبوده، مسئله خاصی مطرح نبوده است باید ببینیم چه 
می شود؟ حدادی در پاسخ به این پرسش که آیا صحت دارد یکی از شروط شما 
برای بازگشت به تیم ملی، بازگشت ارسالن کاظمی است، گفت: من شرطی 
نگذاشته ام یکسری اتفاقات افتاده است، حاال اسم این بازیکن هم مطرح شده 
آنچه مشخص است اینکه تصمیم با فدراسیون است به هر حال ارسالن بازیکن 

خوبی است و حضورش در تیم ملی می تواند مثمرثمر باشد.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی:
لغو اردو دلیل فنی داشت

ورزش: سرپرست تیم ملی کشــتی فرنگی ایران به تشریح برنامه های 
تمرینی این تیم و اعزام نفرات منتخب به دو تورنمنت تدارکاتی بین المللی 
در قزاقستان و لهستان پرداخت. حسام الدین جعفری در حاشیه اردوی تیم 
ملی کشتی فرنگی در واکنش به تغییر زمان اردوی تیم ملی بعد از بازگشت 
از رقابت های قهرمانی آسیا نیز گفت: لغو و تغییر زمان این مرحله از تمرینات، 
دلیل فنی داشت که محمد بنا و مربیان تیم ملی تصمیم گرفتند با توجه به 
برنامه تمرینی و خستگی بچه ها، اردو را کمی دیرتر استارت بزنند. در نتیجه 
با کاهش زمان مرخصی بین اردوها، این مرحله از تمرینات هم با تغییر زمان 

با تأخیر بسیار اندک برگزار شد.

تیم ملی تکواندو بدون سرمربی در انگلیس
ورزش: در حالی که قرار بود کاروان تکواندو ایران برای حضور در بیســت و 
چهارمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان در یک گروه راهی منچستر شود، 
به دلیل نرسیدن روادید هشت عضو تیم ملی، گروه نخست بدون سید محمد 
پوالدگر و فریبرز عسگری تهران را ترک کردند. سفارت انگلستان در ترکیه 
تاکنون برای آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی، عرفان ناظمی، سجاد مردانی، 
علی محمد بسحاق، آرش فرهادیان، سید محمد پوالدگر و نماینده وزارت 
ورزش روادید صادر نکرده است.  فریبرز عسگری سرمربی تیم ملی نیز در تهران 

ماند تا ادامه تمرینات ملی پوشان را تا صدور روادید پیگیری کند.

نجمه خدمتی: امیدوارم فشنگ ها برسد
ورزش: نجمه خدمتی در حاشیه مراسم اهدای مدال ها و یادبودها به موزه 
المپیک و پارالمپیک در مورد کسب اولین سهمیه ایران در المپیک ۲۰۲۰ ، 
گفت : دومین مسابقه  جام جهانی بود که توانستم اولین سهمیه المپیک را کسب 
کنم. در رشته خفیف با اختالف ناچیزی نتوانستم به فینال راه یابم که به دلیل 
نبود فشنگ بود و این مشکل همیشگی ماست. تالشم را می کنم تا در المپیک 
بتوانم بهترین نتیجه  را بگیرم که امیدوارم این بهترین نتیجه  کسب مدال باشد. 
او در پاسخ به این سوال که آیا اعزام به هانوفر صورت می گیرد یا خیر، در این باره 
توضیح داد: قرار است که برویم و امیدوارم همکاری ها صورت بگیرد و بتوانیم در 

آنجا تمرین با فشنگ داشته باشیم.

رئیس فدراسیون قایقرانی: 
بدهی نداشتیم مربی خارجی با سواد می آوردم

ورزش: رئیس فدراسیون قایقرانی می گوید، اگر بدهی های قدیمی فدراسیون 
وجود نداشت بجای اینکه پول ها را صرف تسویه آن ها کند برای آوردن مربی 
خارجی با تجربه و با سواد هزینه می کرد. علیرضا سهرابیان گفت: می دانیم ایران 
در شرایط تحریم است و مشکالت مالی وجود دارد با این حال خود صالحی 
امیری حتی چیزهایی که ما فراموش کردیم را به یاد داشت و قرار شد در اختیار 

ما بگذارد. واقعاً دیدار خوبی با رئیس کمیته ملی المپیک داشتیم.

پای بسکتبال هم به توافق هسته ای باز شد
ورزش : رهبر کره شمالی، بسکتبال را به عنوان بخشی از شروط خود برای 
خلع سالح هسته ای عنوان کرده است.دومین نشست بین سران دولت های 
کره شمالی و آمریکا، سال گذشته میالدی در هانوی، پایتخت ویتنام برای خلع 
سالح هسته ای کره شمالی برگزار شد. یکی از شروط کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی برای خلع سالح هسته ای و عادی سازی روابط بین دو کشور کره شمالی 
و آمریکا، حضور بسکتبالیست های معروف آمریکا در کره شمالی عنوان شده 
است. مقامات آمریکایی، ضمن تایید این مطلب، گفته اند که این بند به صورت 
رسمی و کتبی توسط کره  ثبت شده است. آن ها همچنین برای تبادل مسائل 
فرهنگی، خواهان حضور و اجرای گروه های ارکستر آمریکایی در کره شمالی 
شده اند. کیم جونگ اون عالقه خاصی به بسکتبال دارد و در صحبت هایش 
گفته که شیکاگو بولز، تیم مورد عالقه اوست و کفش های نایکی می پوشد. رهبر 
پیشین کره شمالی نیز از دولت آمریکا خواسته بود تا مایکل جردن، اسطوره 

بسکتبال آمریکا، سفری به این کشور داشته باشد.

امشب هفته پایانی لیگ برتر انگلیس

سیتی - لیورپول؛ 
قسمت آخر یک فصل داغ
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فرهنگ و هنر

خبر

گفت وگوى قدس با جواد  مزد آباد ى 
كارگرد ان مجموعه اى ساده و صميمى كه رضايت مردم را جلب كرده است

سريال سازى بى دنگ و فنگ
 فرهنگ و هنر/ صبا كريمى   ســريال «د نگ و 
فنــگ روزگار» به كارگرد انى جواد  مزد آباد ى روايت 
د وســتى و رفاقت هاســت و چند  روزى اســت كه 
پخش آن از شبكه اول سيما به پايان رسيد ه است؛ 
مجموعه اى كه با توجه به فضاى طنزش توانســت 
مورد پسند  مخاطبان بسيارى واقع شود  و براساس 
نظرسنجى  مركز تحقيقات صد اوسيما، با بيش از 60 
د رصد  بينند ه، د ر رتبه نخســت نظرات مرد مى قرار 
گرفت. همچنين هفته گذشته اين سريال به عنوان  
بهترين سريال د رحال پخش از نظر مرد م شناخته 
شد . سريال «د نگ و فنگ روزگار» د استان د و د وست 
را روايت مى كند  كه طى شــراكتى د چار مشكالتى 
مى شوند  و ناچارند  سال ها اين مشكل را پنهان كنند . 
همين پنهان كارى سبب اتفاقات طنزى د ر د استان 
مى شود . محمد  ناد رى، سيروس گرجستانى، بيژن 
بنفشه خواه، نيما شاهرخ شاهى، محمد  فيلى، غالمرضا 
نيكخواه، امير غفارمنش، ساعد  هد ايتى و... از بازيگران 

اين سريال هستند .
مزد آباد ى از كارگرد انان جوانى اســت كه سريال ها 
و تله فيلم هاى بســيارى را براى تلويزيون ساخته و 
چند ين تجربه سينمايى هم د ر كارنامه كاريش ثبت 
كرد ه است. به بهانه ساخت جد يد ترين سريالش با او 

به گفت و گو پرد اختيم كه مشروح آن را مى خوانيد .

 د ر د هــه 80 شــما يكــى از پركارترين 
كارگرد انان تلويزيون بود يد ، اما پيش از «د نگ 
و فنگ روزگار» آخرين فعاليتتان به سال 90 
و سريال «مثل شيشه» برمى گرد د ، چرا اين 

سال ها اين قد ر كم كار بود يد ؟
بله د رست است، اما اين كم كارى به هيچ وجه خواسته 
من نبود ه و شايد  بيشتر به اين مسئله برمى گرد د  كه 
كارها به قد رى ضعيف بود ند  كه ترجيح مى د اد م اصًال 
كار نكنم، زيرا مى د انستم به سرانجام خوبى نخواهند  
رسيد . تا اينكه سريال «د نگ و فنگ روزگار» پيش 
آمد  و فكر كرد م كه مى تــوان با آن به اتفاق خوبى 
رسيد ، د ر عين حال كه تهيه كنند ه خوبى هم د اشت 

و تصميم گرفتم كه اين كار را بسازم.

 به فيلمنامه اشاره كرد يد  كه د استان جذابى 
د اشته و فكر مى كنم جزو معد ود  فيلمنامه هايى 

بود  كه كامل به د ستتان رسيد ه بود .
بله د قيقاً. اين بار جزو معد ود  د فعاتى بود  كه فيلمنامه 
كامل به د ستم رسيد ؛ البته پس از آن كه فيلمنامه 
را خواند م بخشى از آن د ستخوش تغييرات زياد ى 
هم شد  و البته نقطه نظرات من هم د ر آن لحاظ شد  
و خوشــبختانه آقاى وارسته، نويسند ه كار كنار من 
بود ند  و هميشه با هم د ر حال بررسى فيلمنامه بود يم.

 يكى از ويژگى هاى «د نگ و فنگ روزگار» 
حضور بازيگرانى است كه سال ها كار نمى كرد ند  
و آن ها را د ر قاب تلويزيون نمى د يد يم، چطور 
به اين تركيب رســيد يد ؟ عالوه بر اين با يك 
فراوانى  هســتيم،  روبه رو  پربازيگر  سريال 

پرسوناژها كارتان را سخت نمى كرد ؟
ايــن پروژه 120 بازيگر د اشــت و د ر بيش از 70 
لوكيشــن فيلمبرد ارى كار را انجام د اد يم كه براى 

يك ســريال تلويزيونى حجم بسيار زياد ى است. 
معموالً ســريال ها د ر لوكيشــن هاى محد ود  و با 
تعد اد  بازيگران انگشت شمار بسته مى شوند ، اما اين 
پروژه اين طور نبود  و فيلمنامه به گونه اى بود  كه از 
پيش مى د انســتيم كه با يك كار شلوغ و پربازيگر 
روبه رو هســتيم. بنابراين چيد ن تركيب بازيگران 
بسيار سخت بود . با اين حال من فقط تالش كرد م 
از كليشه هاى رايج د ورى كنم و اگر قرار است كار 
طنزى ســاخته شــود  مانند  همه سراغ يك سرى 
كمد ين هــاى قد يمى نرويم. مــن د نبال تركيب 
تازه اى بــود م كه طراوت و تازگى د ر اين چيد مان 
احساس شود  و جمعى از هنرمند ان قد يمى مانند  
سيروس گرجســتانى، محمد  فيلى و... را د ر كنار 
بازيگــران جد يد  و تازه كار قرار د اد يم و از بازيگران 
تئاتر هم د ر اين كار اســتفاد ه كرد يم كه ســابقه 
كار زياد ى ند اشــتند  اما به آن هــا اعتماد  و براى 
نقش هاى اصلى انتخاب كرد يم. يك ســرى بازيگر 
د يگر هم انتخاب كرد يم كه بيشــتر د ر نقش هاى 
جد ى د يد ه شد ه بود ند ، مانند  نيما شاهرخ شاهى 
و... وقتى به مجموع ايــن بازيگران نگاه مى كنيم 
مى بينيم كه چه تركيب متفاوتى است و هماهنگ 
كرد ن آن ها كار بســيار سختى است. اما د ر مورد  
مهد ى امينى خواه و امير غفارمنش د استان به گونه 
د يگرى بود . من كارهاى زياد ى از آن ها د يد ه بود م 
و د رحقيقت آن ها بازيگران توانمند ى هستند  كه 
شايد  تمام ظرفيت هايشان شناخته نشد ه است، اما 
من ترجيح د اد م از حضور آن ها د ر اين ســريال به 
اين شكل تازه استفاد ه كنم كه فكر مى كنم موفق 

هم شد ه است.

 با توجه بــه اينكه تعــد اد  بازيگران د ر 
اين ســريال خيلــى زياد  اســت اما همه 
شــخصيت ها هويت خود شان را پيد ا كرد ند  
و هركد ام تعريفــى را كه مخاطب بايد  از آن 
شخصيت د اشته باشد ، د ارند . چطور به اين 

شخصيت پرد ازى رسيد يد ؟
بله، اين ســريال كاراكترهاى بسيارى د اشت و بايد  
شــخصيت پرد ازى د رستى براى تك تك پرسوناژها 
شكل مى گرفت. ما خيلى روى قصه و تحليل نقش 
تأكيد  د اشــتيم و كار كرد يــم. د ر  واقع اين براى ما 
يك ضرورت بود  كه هر نقش شناســنامه و هويت 
خود ش را د اشته باشد . د ر كنار اين، نيم نگاهى هم 
به آيند ه د اشتيم كه اگر قرار باشد  قسمت د وم اين 
سريال هم ساخته شود  از همين ابتد اى كار اساس 
طراحى شخصيت ها د رست باشد  كه د ر آيند ه د چار 

مشكل نشــويم. كارى كه انجام د اد يم اين بود  كه 
جلسات تمرين و د ورخوانى براى بازيگران گذاشتيم 
و به صورت تكى، د و به د و، خانواد ه هاى ارد شــير و 
خانواد ه ولى و... تمرين مى كرد ند  و تمام اين روابط 
را د ر همان جلســات د ورخوانى شكل د اد يم. تالش 
كرد يم اين هماهنگى د ر كار به وجود  بيايد  تا بازيگران 
تازه كار د ر كنار پيشكسوتان د يد ه شوند . به هرحال د ر 
تمرين ها و چالش هايى كه با گروه بازيگران و گروه 
كارگرد انى د اشتيم شخصيت پرد ازى ها شكل گرفت.

 خود تان چه بازخورد هايى از مرد م گرفتيد ؟
ببينيد ، واقعيت اين است كه فيلم و سريال كمد ى 
ساختن برخالف ظاهرش بسيار مشكل و پيچيد ه 
اســت و نمى تــوان به صورت مطلق نظــر همه را 
جلب كرد . برخالف اينكه گرياند ن تالش بســيارى 
نمى خواهد ، اما ســليقه ها براى خند اند ن بســيار 
متفاوت و متكثر است. امروز د يگر مرد م د رگير فضاى 
مجازى و مد ام د ر حال تماشاى كليپ هاى خند ه د ار 
و كمد ى هستند . طبيعتاً خند اند ن آن ها با يك اثر 
نمايشى كار بسيار سختى است. تمام تالش ما اين 
بود  كه فضاى شاد ى را بر كار حاكم كنيم، چيزى كه 
از جنس خود  مرد م باشد  و احساس كنند  خود شان را 
مى بينند . نمونه آن را بخوبى مى توان د ر د كوپاژ ساد ه، 
طراحى صحنه و روابط صميمى نقش ها و شخصيت 
د يــد . د ر حالى كه اگر بخواهــم اين كار را با «مثل 
شيشه» كه يك سريال پليسى اكشن بود  مقايسه 
كنم، تفاوت هاى معناد ارى مى بينيم. آن سريال د ر 
جشنواره مسكو بهترين سريال پليسى شد  و فضاى 
پرهيجان و ريتم بااليى د اشت و ساختار متفاوتى را 

با شيوه فيلمبرد ارى و پالن هاى متعد د  كه شيوه اى 
نو و آوانگارد  بود  ايجاد  كرد ، اما سريال «د نگ و فنگ 
روزگار» چنين فضايى را نمى طلبد  و مرد م خواهان 
يك اتفاق ساد ه و صميمى هستند  و همين هم سبب 
مى شود  كه با آن ارتباط برقرار كنند  و خوشبختانه 
د رســت فكر مى كرد يم و جواب گرفتيم. ما د نبال 
اين نبود يم كه كارگرد انى را به رخ بكشيم و غافل از 
روايت قصه شويم، به همين د ليل بيشترين تمركز ما 

بر يك روايت ساد ه د استانى و صميمى بود .

 «د نگ و فنگ روزگار» پربينند ه ترين سريال 
ماه شد ه است. فكر مى كنيد  اقبال مرد م به اين 

سريال از كجا مى آيد ؟
به نظرم همين ســاد گى و صميميتى است كه به 
آن اشاره كرد م. گاهى اوقات مرد م ساد گى را بيشتر 
مى پسند ند  تا اينكه بخواهند  د رگير پيچ و خم قصه ها و 
د استان ها شوند . اين سريال حرف روز مرد م را مى زد  
و به نظرم تمام فاكتورهاى يك كار پربينند ه را د اشت 
و قصه هــاى كوچكى د ر د ل د اســتان اصلى وجود  
د اشــت كه مخاطب را همراه خود  مى كشيد  و د ائم 
قصه ها عوض مى شد . همين مسئله سبب مى شد  كار 
براى بينند ه جذاب باشد . اين ها همه موارد ى است 
كه كمك مى كنــد  مخاطب كار را ببيند  و جذبش 

شود .

 با توجه به انتخاب هــاى متعد د  مرد م  د ر 
استفاد ه از رســانه ها، كار تلويزيون قد رى 
سخت تر اســت. اين روزها د ر تمام محافل 
ساخت و توليد ، يكى از مشكالت اصلى فيلم و 
سريال ها نبود  فيلمنامه خوب عنوان مى شود ؛ 
به نظر شما يك اثر خوب چه مؤلفه هايى د ارد ؟

شــرايط اقتصاد ى كه امــروز د ر جامعه ما د ر حال 
رخ د اد ن اســت و مرد م را تحت فشار قرار د اد ه، يك 
د هه اى هم آمريكا را د رگيــر خود ش كرد ه بود ، اما 
آنجا سينماگران به كمك د ولت رفتند  و د ر يك د هه 
د يد يم  كه بيش از 70 د رصد  فيلم هايى كه د ر هاليوود  
ساخته مى شد  كمد ى بود ، براى اينكه روحيه نشاط 
را د ر جامعــه و به مرد م تزريق كنند . اين تجربه اى 
است كه د ر كشورهاى د يگر هم اتفاق افتاد ه است. 
به نظرم ما بايد  مد يريت برنامه سازى د اشته باشيم 
كه خوشــبختانه اين مد يريت از طرف صد ا و سيما 
اعمال مى شود  و آن هم اين است كه شرايط جامعه 
را بسنجيم و براســاس آن تصميم بگيريم كه چه 
كارى بايد  ساخته شود . مسلماً د ر شرايط اقتصاد ى 
بد  و تحريم ها توليد  فيلم و سريال هاى تلخ و غم انگيز 
كار د رســتى نيســت و نبايد  كام مرد م را تلخ كرد . 
اين چيزى است كه من د ر سريال خود م شاهد  آن 
بود م و نظرات مرد م را شنيد م كه چقد ر از ما تشكر 
مى كرد ند  كه لحظات شاد ى را براى آن ها به ارمغان 
آورد يم. بنابراين بايد  شــرايط را بسنجيم و براساس 
آن معيارهايى را تبيين كنيم كه بهتر شد ن حال و 
روحيه مرد م د ر رأس آن باشد . به نظرم اين مهم ترين 
اتفاقى است كه بايد  شكل بگيرد  و د ر جريان توليد  و 
ساخت هم بايد  يك حمايت همه جانبه از سوى گروه 
سازند ه شكل بگيرد  و امكانات ساخت فراهم شود  و 

به يك استاند ارد ى براى توليد  برسيم.

برش

مسلماً د ر شــرايط اقتصاد ى بد  و 
تحريم ها توليد  فيلم و سريال هاى 
تلخ و غم انگيز كار د رستى نيست 
و نبايد  كام مرد م را تلخ كرد . اين 
چيــزى اســت كه من د ر ســريال 
خود م شــاهد  آن بــود م و نظرات 
مرد م را شــنيد م كه چقــد ر از ما 
تشكر مى كرد ند  كه لحظات شاد ى 

را براى آن ها به ارمغان آورد يم

 رئيس انجمن تهيه كنندگان مستقل در گفت و گو با قدس:
شعار اپوزيسيون مى دادند

 و بودجه دولتى مى گرفتند
كريمى:هفتــه  صبــا 
گذشته، جدول كلى برنامه 
و بودجه ســال 98 ســازمان امور 
ســينمايى و ســمعى بصــرى و 
مؤسســات مرتبط براساس مدل 
بودجه ريزى عملياتى اعالم شــد. 
نخستين بار است كه اعالم بودجه با اين ميزان از جزئيات شفاف سازى  شده 
است و تازه ترين اقدام رئيس سازمان سينمايى به مذاق فيلمسازان و اهالى 
سينما خوش آمده است. سيدغالمرضا موسوى، تهيه كننده قديمى سينما و 
رئيس انجمن تهيه كنندگان مستقل در گفت وگو با قدس با استقبال از اين 
شفاف سازى عنوان كرد: من فكر مى كنم شفاف سازى بتدريج و در اثر مرور 
زمان سبب مى شود كه همه چيز در يك اتاق شيشه اى اتفاق بيفتد و عيان 
باشد.  وى در ادامه افزود: اگر اين شفاف سازى طى سال هاى گذشته رخ داده 
بود و هر سازمان در پايان سال بودجه اش را اعالم مى كرد كه چقدر از اين پول 
را هزينه و يا صرف چه فعاليت هاى عمرانى كرده، طبيعتاً همه چيز روشن 
مى شد و احتماالً بسيارى از اين اختالس ها اصالً اتفاق نمى افتاد. اين روند همه 
را بشــدت به سمت آگاهى و قرار گرفتن در جريان اطالعات سوق مى دهد. 
ضمن اين كه مسئوالن هم بودجه هاى مملكتى را ارث پدرى تلقى نمى كنند 
و مى دانند كه اين پول متعلق به مردم است و بايد براى هر ريال آن پاسخگو 
باشند. در واقع اين پاسخگويى در سه ضلع رؤساى باالدستى، مردم و گروه 
مصرف كننده اى كه محل استفاده از بودجه است و طبيعتاً در اينجا سينماگر 
محسوب مى شــود، اتفاق مى افتد. اين تهيه كننده تأكيد كرد: جدا از اينكه 
رؤســاى باالدستى متوجه مى شوند كه بودجه صرف چه چيزى شده است، 
ديگر نمى توان گزارش خالف داد، چرا كه اگر دوبار گزارش خالف داده شود، 
فرد خاطى مى فهمد كه رصد مى شود و بايد با مسئوليتش خداحافظى كند. با 
توجه به اين گفته ها به نظرم شفاف سازى و اعالم جزئيات بودجه اتفاق بسيار 
خوبى است كه دكتر انتظامى آن را پيگيرى كرده و پاى آن هم واقعاً ايستاده 
است. وى يادآور شد: سال گذشته شفاف سازى بيشتر در اين باره بود كه كدام 
پروژه ها پول دريافت كردند. در اين جريان اسامى متعددى پيدا شد كه اتفاقاً 
حاوى نكات بامزه اى هم بود. بسيارى از افراد كه به اپوزيسيون تظاهر مى كردند 
از قضا جزو كسانى بودند كه دريافتى هاى متفاوتى از دولت داشتند. اما در حال 
حاضر ماجرا فرق كرده و اين پاسخگويى دو طرفه شده، بدين معنا كه كسانى 
كه بودجه را مى دهند و كســانى كــه آن را دريافت مى كنند هر دو مراقب 
هســتند كه گاف ندهند و اشتباه نكنند و اگر قرار است از ماده و تبصره اى 

استفاده كنند، روى آن خيلى فكر خواهند كرد كه قصورى رخ ندهد.

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت 98/2167 مورخ 1398/2/4 آقاى اميرتابعى بالالواسطه مستند  نظر به اينكه برابر درخواس
ــعود  ــهد از طرف آقاى مس ــماره 219608 مورخ 1386/03/19 دفتر 10 مش به وكالت نامه ش
ثباتى استناد به دو برگ استشهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان نيم دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك 1332 و 1336 فرعى از 93- اصلى بخش شش طرقبه شانديز كه به علت سهل انگارى 
ــد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ پالك  ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم ش مفقود ش
ــعود ثباتى ثبت و سند به شماره سريال 401014  فوق الذكر ذيل ص 38 دفتر 398 بنام مس
ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى  ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس صادر و س
ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس  قانون ثبت مصوب بهمن ماه س
ــند مالكيت نزد خود باشد  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س نس
ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل  ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش بايس
ــليم نمايد بديهى است در صورت عدم  ــند معامله رسمى به اين اداره تس ــند مالكيت يا س س
ــمى  ــند مالكيت يا معامله رس وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س
ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــند مالكيت المثنى نوبت اول و تس ــبت به صدور س نس
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آگهى فقدان سند مالكيت 
ــعيد موسوى  ــت 98/2707 مورخ 1398/02/11 خانم معصومه س نظر به اينكه برابر درخواس
ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ  ــتناد به دو برگ استش اس
پالك 2818 فرعى از 60 فرعى از 168- اصلى بخش ده طرقبه شانديز كه به علت سهل انگارى 
مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع از ششدانگ پالك فوق الذكر 
ــماره سريال  ــند به ش ــوى ثبت و س ــعيد موس ذيل ص 554 دفتر 158 بنام خانم معصومه س
ــتناد ماده 120 آيين نامه  ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس 220361 صادر و س
ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد  اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س
هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست  ــد بايس باش
اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم 
ــمى  ــند مالكيت يا معامله رس وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س
ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــند مالكيت المثنى نوبت اول و تس ــبت به صدور س نس

آ- 9801693 م.الف 1042
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز

 سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــعيد موسوى  ــت 98/2706 مورخ 1398/02/11 خانم منصوره س نظر به اينكه برابر درخواس
ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ  ــتناد به دو برگ استش اس
پالك 2818 فرعى از 60 فرعى از 168- اصلى بخش ده طرقبه شانديز كه به علت سهل انگارى 
مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع از ششدانگ پالك فوق الذكر 
ــماره سريال  ــند به ش ــوى ثبت و س ــعيد موس ذيل ص 554 دفتر 158 بنام خانم منصوره س
ــتناد ماده 120 آيين نامه  ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس 220359 صادر و س
ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد  اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س
هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست  ــد بايس باش
اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم 
ــمى  ــند مالكيت يا معامله رس وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س
ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــند مالكيت المثنى نوبت اول و تس ــبت به صدور س نس

آ- 9801694 م.الف 1043
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز

سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــر پورعباس خادر  ــورخ 1398/2/15 آقاى جعف ــت 98/3075 م ــر به اينكه برابر درخواس نظ
بالالواسطه مستند به وكالت نامه شماره 65515 مورخ 1398/02/09 دفتر 37 شانديز از طرف 
ــتناد به دو برگ استشهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان دو قسمت از  آقاى محمد زارعيان اس
ــه دانگ مشاع از ششدانگ پالك  ــهم مشاع از 2618/5 سهم س ــمت 1875 س مدار هفت قس
ــانديز كه به علت سهل انگارى  ــش طرقبه ش 822 فرعى از 195 فرعى از 81- اصلى بخش ش
ــد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ پالك  ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم ش مفقود ش
فوق الذكر ذيل ص 74 دفتر 259 بنام محمد زارعيان ثبت و سند به شماره سريال 334721 
ــاده 12 آيين نامه اصالحى  ــتناد م ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس ــادر و س ص
ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس  قانون ثبت مصوب بهمن ماه س
ــند مالكيت نزد خود باشد  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س نس
ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل  ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش بايس
ــليم نمايد بديهى است در صورت عدم  ــند معامله رسمى به اين اداره تس ــند مالكيت يا س س

ــمى  ــند مالكيت يا معامله رس وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س
ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــند مالكيت المثنى نوبت اول و تس ــبت به صدور س نس

آ- 9801695 م.الف 1044
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز

سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 139504006092003263/1
شماره بايگانى پرونده: 9505897

شماره ابالغيه: 139805106092002126
تاريخ صدور: 1398/02/16

دفترخانه ازدواج 107 و طالق 62 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــخ تولد: 1356/01/01  ــين تاري ــيله به آقاى جواد عباس پورتبادكانى نام پدر: حس بدين وس
ــنامه: 72417 ابالغ مى شود كه خانم اكرم افشار  ــماره ملى: 0931591783 شماره شناس ش
ــكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج  احمدآبادى جهت وصول 114 عدد س
شماره 44530- 1391/01/09 دفترخانه ازدواج 107 و طالق 62 شهر مشهد استان خراسان 
ــه 95/92/3263 در اين اداره  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس رضوى عليه ش
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1396/02/18 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند  تش
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس ــناخته نش ش
يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام  ــوب مى گردد، نس روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9801696 م.الف 1045
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139704006091001393/1
شماره بايگانى پرونده: 9708718

شماره ابالغيه: 139805106091000695
تاريخ صدور: 1398/02/05

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9708718
ــماره ملى:  ــى اكبر تاريخ تولد: 1320/05/12 ش ــين نام پدر: عل ــيله خانم منور اخش بدينوس

0937432709 شماره شناسنامه: 300 و (ورثه راهن):
- مهدى احمدى نام پدر: محمدجعفر تاريخ تولد: 1345/09/04 شماره ملى: 0681733421 

شماره شناسنامه: 539
- حميد احمدى نام پدر: محمدجعفر تاريخ تولد: 1339/01/29 شماره ملى: 0681691670 

شماره شناسنامه: 44
- مجيد احمدى نام پدر: محمدجعفر تاريخ تولد: 1337/01/14 شماره ملى: 0681680385 

شماره شناسنامه: 24
ــماره ملى:  ــد: 1342/06/10 ش ــخ تول ــر تاري ــدر: محمدجعف ــام پ ــدى ن ــعيدرضا احم - س
ــنامه: 483 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى 3752  ــماره شناس 0681713879 ش
ــهد ابالغ ميگردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالسه 9708718  تنظيمى دفترخانه 357 مش
عليه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مشهد، آدرس شما مورد شناسائى 
ــما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ  ــيله به ش واقع نگرديده، لذا بدينوس
631/730/695 ريال (ششصد و سى و يك ميليون و هفتصد و سى هزار و ششصد و نود و پنج 
ريال) تا تاريخ تقاضا ميباشد و خسارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به 
ــمى، يك نوبت در روزنامه  ــناد رس آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير  ــر و از زمان انتش ــما منتش جهت اطالع ش
ــت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه،  اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذش
عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ يكباب آپارتمان به 
شماره پالك بيست و چهار هزار و شصت و يك فرعى از چهار اصلى بخش نه مشهد ميباشد، 
طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر 

نخواهد شد. آ- 9801697 م.الف 1046
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد مقدس

عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006091001397/1
شماره بايگانى پرونده: 9708759

شماره ابالغيه: 139805106091000705
تاريخ صدور: 1398/02/05

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9708759
بدينوسيله آقاى (ورثه وام گيرنده):

- مهدى احمدى نام پدر: محمدجعفر تاريخ تولد: 1345/09/04 شماره ملى: 0681733421 
شماره شناسنامه: 539

- مجيد احمدى نام پدر: محمدجعفر تاريخ تولد: 1337/01/14 شماره ملى: 0681680385 
شماره شناسنامه: 24

ــماره ملى: 0937432709  ــين نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1320/05/12 ش - منور اخش

شماره شناسنامه: 300
ــماره ملى:  ــد: 1342/06/10 ش ــخ تول ــر تاري ــدر: محمدجعف ــام پ ــدى ن ــعيدرضا احم - س

0681713879 شماره شناسنامه: 483
- حميد احمدى نام پدر: محمدجعفر تاريخ تولد: 1339/01/29 شماره ملى: 0681691670 
ــنامه: 44 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى 3751 تنظيمى دفترخانه  شماره شناس
ــما صادر  ــه 9708759 عليه ش ــهد ابالغ مى گردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالس 357 مش
نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مشهد، آدرس شما مورد شناسايى واقع نگرديده، 
لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ 631/356/755 
ــش هزار و هفتصد و پنجاه و پنج  ــى و يك ميليون و سيصد و پنجاه و ش ــصد و س ريال (شش
ريال) تا تاريخ تقاضا ميباشد و خسارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به 
ــمى، يك نوبت در روزنامه  ــناد رس آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير  ــر و از زمان انتش ــما منتش جهت اطالع ش
ــت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه،  اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذش
ــدانگ يكباب آپارتمان  ــت از: شش عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس
ــصت و يك فرعى از چهار اصلى بخش نه  ــماره پالك بيست و چهار هزار و ش ــكونى به ش مس
مشهد ميباشد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى 

ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9801698 م.الف 1047
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد مقدس

عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006092005868/1
شماره بايگانى پرونده: 9709643

شماره ابالغيه: 139805106092002155
تاريخ صدور: 1398/02/17

دفترخانه ازدواج شماره 100 و طالق شماره 20 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى 

ــماره  ــيله به آقاى حجى رضا اعراب پور نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1341/02/14 ش بدين وس
ــهرك طالقانى- ارغوان  ــنامه: 58 به نشانى: رضاشهر- ش ــماره شناس ملى: 5639642904 ش
ــردو نبش پالك 40- طبقه سوم ابالغ مى شود كه وراث مرحوم مريم پروازى  16- االله 10 س
جهت وصول مبلغ 10/000/000 ريال مقوم به 792/954/796 ريال به استناد مهريه مندرج 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده  ــهد عليه ش ــماره 6783 دفتر 100 مش ــند ازدواج ش در س
ــه 9709643 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/01/19  اجرائى به كالس
ــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق  ــما به شرح متن سند شناخته نش مأمور، محل اقامت ش
ــار  ــه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــه اجرا مفاد اجرائي ــاده 18 آئين نام م
ــوب  ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس محلى آگهى مى ش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.  مى گردد، نس

آ- 9801699 م.الف 1048
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش15يزد- على آباد و توابع
ــدانگ خانه  ــى ازيك - اصلى – خانم فاطمه آخوندى پور صالح آباد شش ــده 287 فرع باقيمان
ــماره 139760321006003721  ــب راى ش ــع بموج ــاحت 200مترمرب ــالك برابربه مس پ
ــطه ازعلى و صادق عربى  مورخ1397/12/26 واقع درعلى آباد تفت خريدارى عادى مع الواس

على آباد مالك رسمى 
ــخاص  ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين  نس
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.بديهى است 
ــند مالكيت صادر خواهد  در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س

شد.9801041
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/02/07

تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1398/02/22
على محمد شبانيان تفتى- كفيل  اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760306015009556 -1397/12/07 هيات اول موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالرحمان دادآفرين فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1113 صادره از تربت جام در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 199,80 
متر مربع پالك 18 فرعى از 251 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از 
محل قسمتى از مالكيت رسمى آقاى عبدالحميد كريمدادى و قسمتى از پالك محرز گرديده 

ــود در  ــالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت. لذا به منظور اط اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  صورتى كه اش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى  ــليم اعتراض ، دادخواس ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9801033
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/07 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/22

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760306015000170 -1397/07/11 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قربان على خواجه فرزند حسين بشماره 
ــاحت 173,10 متر مربع  ــدانگ يكباب منزل به مس ــنامه 513 صادره از تايباد در شش شناس
ــهد شهرستان تايباد خريدارى از محل  پالك 603 فرعى از 250 اصلى واقع در بخش 14 مش
ــمتى از پالك  ــمتى از مالكيت نوراحمد جاروكش احدى از ورثه غالم نبى جاروكش و قس قس
ــالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  ــت. لذا به منظور اط محرز گرديده اس
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9801040 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/07 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/22

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــه قانون تعيي ــاده 13 آئين نام ــاده 3 قانون و م ــوع م ــى موض آگه
ــماره02/02/1398-139860308001000426  ــند رسمى            برابر راى ش ــاختمانهاى فاقد س س
هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
ــينى  ــيد جواد حس در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س
فرزند سيد محمد  بشماره شناسنامه 11 صادره از خوسف نسبت به ششدانگ يكباب منزل به مساحت 
87/05 مترمربع از پالك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت محمد حسين دستگرديمحرز 
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9801023
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/02/07
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/22

على فضلى / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

قرار تامين خواسته 
به تاريخ:10 /1398/2كالسه پرونده : 112/98/70ح مرجع رسيدگى: شعبه 112شوراى حل 

اختالف اللجين 
ــانى :اللجين بلوار خامنه اى،كوچه گلنار خوانده:  خواهان: محمد افروزى فرزند محمد تقى نش
آقاى اميد قربانى چرمى فرزند قربان، مجهول المكان خواسته: صدور تامين خواسته  گردشكار: 
خواهان دادخواستى را بشرح باال به طرفيت خوانده تقديم و درخواست رسيدگى وصدور قرار 
تامين خواسته به استناد مدارك موجود درپرونده را نموده است پس ازقبول دادخواست وثبت 
ــته مبلغ ريال را بعنوان خسارات  ــورا با در نظر گرفتن ميزان خواس ــه فوق قاضى ش به كالس
احتمالى تعيين لذا با وصف ايداع مبلغ فوق دروقت فوق العاده حضور/غياب،خواهان/خوانده با 

بررسى اوراق پرونده بشرح زير مبادرت به صدورقرارمى نمايد.
قرار تامين خواسته : نظربه اينكه خواهان/ با تقديم درخواست، تقاضاى صدور تامين خواسته 
ــتناد دو فقره چك به مبلغ 160/000/000ريال وقبض سپرده شماره نموده است چون  به اس
ــرايط درخواست فراهم مى باشد لذا قاضى شورا به استناد ماده 292 قانون تجارت،  اركان وش
ــف معادل مبلغ  ــته و توقي ــى مدنى قرارتامين خواس ــون آئين دادرس ــوارد 108 و 117 قان م
160/000/000 ريال ازاموال خوانده / خواندگان متضامنا /بالمناصفه تا پايان رسيدگى راصادر 

واعالم مى دارد اين قرار پس ازابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در اين شعبه 
مى باشد.(م الف 63)9801789

قاضى شعبه شماره 112 شوراى حل اختالف اللجين – سيد وحيد حسينى 
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