
کلیدها

زبان فارسی و بلبشوی نگارش محاوره 
این روزها وضعیت زبان فارســی نگران کننده است. انواع و اقسام تهدیدهای زبان 
فارسی بسیارند و درباره برخی از آن ها هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته است. بحث 
ورود بی رویه واژگان و حتی دستور زبان بیگانه یکی از موضوعاتی است که برخی 
مراکز متولی آن هستند، ولی بعضی از موضوعات هم هستند که انگار هیچ کس به 
آن ها فکر نمی کند. به یقین، خطر این نوع تهدیدها بسیار بیشتر است، چراکه مراکز 
فرهنگی و آموزشی مهم کشور که مرزبانان زبان و هویت ما هستند هنوز اصوالً به 
این صورت مسئله ها نرسیده اند، چه برسد به اینکه برای آن فکری هم داشته باشند. 
یکی از پدیده های مهم و جالب عصر حاضر در حوزه زبان فارسی چندین برابر شدن 
»نگارش محاوره ای« اســت. شاید اگر مجموع محاوره های مکتوب شده در تاریخ 
1000 سال گذشته را جمع کنیم به اندازه چند کتاب هم نشود: نمونه هایی مثل 
دوبیتی های باباطاهر، ابیاتی از سعدی به لهجه شیرازی عصر خودش که در مثلثات 
او آمده و نیز چند مصراع به لهجه شیرازی از حافظ که در دیوان او ثبت شده است، 
به عالوه تعدادی نثر معاصر. اما امروز مردم فارسی زبان )شاید مثل همه دنیا( بیش 
از آنکه با زبان و لب و دهانشان حرف بزنند و با گوششان بشنوند، به وسیله انگشت 

و صفحه کلید گوشی همراهشان با هم گفت وگو می کنند . 
این حجم از نگارش محاوره ای برای نخســتین بار است که در تاریخ زبان فارسی 
پدیدار می شود، بی آنکه قاعده، رسم الخط و آموزشی در کار باشد. حاصل این وضعیت 
نوعی »بلبشوی نگارشی« است که به درست نویسی زبان رسمی نیز لطمه شدیدی 
زده است. این موضوع در مورد شعر محاوره ای یا همان »ترانه« که این روزها بسیار 
پرطرفدار و گسترده شده نیز صدق می کند و نوعی بالتکلیفی در شیوه نگارش به 
چشم می خورد. به نظر می رســد ضروری است فرهنگستان زبان و ادب فارسی و 
وزارت آموزش و پرورش هر چه سریع تر آیین نامه هایی برای شیوه نگارش محاوره 
و آموزش آن در مدارس تدوین کنند. جالب است که بر اثر رواج اشتباه هایی از این 
دســت حتی کودکانی که هنوز پیامکی نداده اند و در هیچ نرم افزاری گفت و گوی 
مکتوب نداشته اند، بسیار در رسم الخط دچار مشکل هستند و به تعبیری کالس 
اولی ها هم درگیر این بحران شده اند. انگار که همان دیدن صرف در ناخودآگاه این 
بچه ها اثر گذاشته است و بسیاری از اشتباه ها ناشی از کتابت گسترده محاوره در 
امالهای آن ها هم راه یافته است. مثال هایی برای بحث نگارش محاوره: »کتابتو بده 
به من... کتابُت بده به من... کتابت رو بده به من... کتابت ُر بده به من... یه وقتایی... یه 
وختایی...اون خیلی جلوئه... اون خیلی جلوه... سبد میوه کنارته...سبد میوه کنارِت«. 
همه این نمونه ها امروز طرفدارانی دارند و کسی نمی داند کدام نگارش درست است.

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

ورزش
فرصت طالیی برای فوتبال خراسان

 تأیید مشهد برای 
میزبانی فینال جام حذفی

پایــان رقابت هــای فوتبــال در قســمت های 
مختلــف دنیــا، زمانی مناســب برای بررســی 
عملکرد بازیکنان لژیونر فوتبال ایران به شــمار 
می رود؛ اینکه چطور و چگونه یک فصل زندگی 
حرفــه ای خود را خاتمه داده اند. ســتاره فصل 

گذشــته باشــگاه آلکمار در لیگ جزیره 
سال ســختی را پشت ســر گذاشت. 

او نــه گل زد و نه پــاس گل داد 
ولی تا تابســتان سال ۲0۲۳ با 

باشــگاه برایتون قرارداد دارد. 
بازیکن  این  جدایی  احتمال 
به  توجه  با  اما  دارد،  وجود 
رقــم انتقــال 1۷ میلیون 
که  باشــگاهی  پوندی اش، 

قصد جذب او را داشــته باشد، 
مبلغ باالیــی برای دریافــت رضایتنامه 

بپردازد... باید 

پرونده ای برای نقل و انتقاالت لژیونرهای ایرانی

 ازدحام
 پشت گیت خروجی
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روایت کاربران ازمناطق سیل زده
تعدادی از فعاالن فضای مجازی که برخی 
در این مناطق حضور داشــتند با هشتگ 
#پساسیل شــرایط و اوضاع مردم مناطق 
ســیل زده را روایت می کنند؛  نمونه ای از 
پیام های منتشر شده توسط این کاربران 
را می خوانید: »مسئولینی که فرزندانشون 
توی آمریکا و کانادا در بهترین هوا و مکان 
تفریح می کنند، هیچ وقت درک نمی کنند 

که بچه چندماهه زیر یک پشه بند ساده توی این گرما چه زجری می کشه... با 
یکی از رفقای پزشک در مناطق سیل زده خوزستان گپ می زدیم. برای ویزیت 
به روستای هوفل آباد رفته بودند. بیشتر مردم به خاطر گردوخاک  سال  های 
اخیر آسم داشتند و حاال به خاطر آهک هایی که فله ای در کنار روستا ریخته 

شده دچار مشکل تنفسی بیشتری شدند«.

روی مخ ترامپ!
سید عزت اهلل ضرغامی، عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی و فضای مجازی با انتشار 
پســتی در صفحه توییتــر خود تحلیل 
جالبــی درباره دیدار رهبری با شــعرا و 
اهالی فرهنگ و ادب به اشتراک گذاشت. 
ضرغامی در توییتر نوشت: »جلسه شعرا با 
رهبر انقالب روی مخ ترامپ بود! با وجود 

این همه رفتار تهدیدکننده و با هدف ایجاد نگرانی برای جمهوری اسالمی، 
مسئله شعر و ادبیات خبر برجسته رهبری نظام می شود. »آفرین«های او به 
شعرا و نه فرماندهان نظامی، تحلیل ها و پیش بینی های آن ها را به هم می ریزد 

که چرا ایران از آن ها نمی ترسد؟«

ماجرای انگشتر هدیه
زهرا جودکی از شــاعران حاضر در دیدار 
با رهبری روایت جالبــی از این دیدار در 
صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. 
جودکی نوشته است: »گفتم: پدرم سالم 
رسوندن، خیلی شــمارو دوست دارند. با 
مهربانی و گرمی تمام گفتند: سالمشــان 
برسونید. گفتم: می شه یه یادگاری بدین 
ببرم براشــون؟ گفتند: االن که نمی شه، 

یکی اگر بدم، باید صدتا بدم...)و خندیدند( گفتم: هروقت شــد!...و بلند شدم 
که نوبت به بقیه هم برسد... بالفاصله یک انگشتر بهم هدیه دادند و دوربین ها 

فقط همان یک تکه صحبت رهبر را دیدند«.

اختیارات فاجعه بار
علی قلهکی، فعال فضای مجازی در واکنش 
به صحبت های رئیــس جمهور مبنی بر 
نداشــتن اختیارات الزم بــرای خروج از 
 بحران  های کنونی کشور در توییتر نوشت: 
»در اوج باال رفتن قیمت دالر و ســکه در 
بهار 9۷، 18 میلیارد دالر ارز 4۲00 تومانی 
و 60 تن طال با سوءمدیریت، حیف و میل 
شد! می بینید آقای روحانی؟ اختیارات ویژه 

گاهی فاجعه می آفریند که تبعاتش سال ها دامنگیر ملت خواهد بود«.

کتاب بازی
در وبالگــی می خوانم: »... فکــر کنید به یک بازی عجیب دعوت شــده اید. 
دوســتتان شما را به کتابخانه اش می برد. باید آنجا چشم هایتان را ببندید و از 
بین انبوه کتاب های داخل قفسه تصادفی یکی را بردارید، باز کنید و نخستین 
جمله ای که به چشمتان می خورد را بلند بخوانید و بعد فکری که از ذهنتان 

می گذرد را بگویید«.
خانه را ورانداز می کنم. الحمدهلل گوش تا گوش، آدم ســر در تلویزیون و ســر 
در موبایل یافت می شــود. گلو صاف کرده و ماجرای وبالگ و کتابخانه و... را 
برای جمع می گویم. متأســفانه با بازخورد افتضاحی روبه رو می شــوم! از تک 
و تا نمی افتم اما... دســر لذیذ »مشــکافی« را که مــی آورم، دو نفر به صورت 
معجزه آســایی اعالم آمادگی کــرده و می افتند توی تور. بــرای بقیه هم از 
گزینه های تهدید ، ارعاب،خواهش و تمنا استفاده می کنم وهمگی راه میفتیم 

سمت کتابخانه... .
»خواهری« نخستین شرکت کننده است. چشم هایش را می بندد و باز می کند. 
»کبوتر توی کوزه« را صید کرده اســت. می خواند: »آدِم عاقل وقتی می فهمد 
که از غم خوردن کاری ســاخته نیست می زند زیر خنده«. با چند ثانیه مکث 
و خجالت می گوید: واال... با عرض شــرمندگی... یاد کالفگی دندان دار شــدن 

»آبان« افتادم که یک شب به خدا گفتم آخه چرا َسِر زا نرفتم من؟
»فرید« نفر بعدی است. چشم های بسته اش کتاب »پروژه شادی« را برمی دارد. 
ازکتاب روخوانی می کند: »وقت آن رســیده که از خودم بیشتر انتظار داشته 
باشــم«. انگشــت می برد الی موهای فرفری اش و رو به جمع که انگار بازی 
برایشــان جدی تر و خواستنی تر شده، می گوید: واقعاً هیچی... جز اینکه اسم 

کتاب روی ُمخمه.
سومین داوطلب، خودم هستم. »فرزندان قابیل« می افتد به من. چشمم این 
جمله را می بیند: »نمی دانم چرا حرف زدن را هم ممنوع می کند«. فقط »نادیا 
مراد« است که می آید به ذهنم و خط به خط دردهایی که بعد از بردگی داعش 

در کتابش آورده.
نفر چهارم، پسرخاله است و بازی به شکِل پرکششی تا یازدهمین شرکت کننده 
ادامه پیدا می کند... دقیق نمی شــوم اما بــه گمانم وقت رفتن از اتاق، همه از 
لحظه ورودشان، متفکرترند چون رشوه ای به نام »مشکافی« اصاًل در یاد کسی 

نمانده!
پیش از خاموش کردن کلید برق لحظه ای درنگ می کنم به تشکر از آدم هایی 
که توی خونشان، ایده های قشنگ و زیرپوستی است. مثل همین وبالگ نویس 
باهوش که نشــان داد چه جور شیک و مجلسی پای آن یار مهربان سفرکرده 
را می شــود دوباره باز کرد به خانه مان. »اســم فامیل«، »پانتومیم« و »گل یا 
پوچ« به جای خود، اما واقعاً چه اشکالی دارد اگر گاهی وسط وقت گذرانی های 
تکراری، پای چهار تا کتاب و نویسنده غیرتکراری هم کشیده شود به دنیایمان؟

 مجازآبادروزمره نگاری
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گفت و گو با مصطفی علیپور شاعر و استاد دانشگاه

رسانه ها و وزارت ارشاد برای حفظ زبان فارسی کم کاری کرده اند

 در مورد دالیل علمی فرسایش
 زبان فارسی چه می دانید؟

 »فارسی« 
در  غل و زنجیر

رقیه توسلی
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  محمد تربت زاده  در یکی دو روزی که گذشت و پس از سخنان رهبر انقالب 
درباره »فرســایش زبان«  خیلی ها از کم کاری صداوسیما و دیگران در این 
ماجرا نوشتند. خیلی ها هم از اهالی موسیقی و ترانه سرایان گالیه کردند. 
حاال بگذارید چند سطری هم ما بنویسیم. اینکه زبان فارسی رو به فرسایش 
است، درست. اینکه صداوسیما، ترانه سرایان و حتی خودمان در این ماجرا 
مقصریم هم قبول! اما پس از اینکه تمام کاســه  کوزه ها را بر سر خودمان و 

مقصـــران  شکســتیم، بد نیست دیگر 
هم بــه این ماجــرا بپردازیم. از زوایــای دیگری 

هم  نگاهی  به نظرات متخصصان و زبان شناسان در این یعنــی 
بیندازیم.  زبان شناسانی که خیلی هایشان می گویند فرسایش زمینــه 

تدریجی زبان فارســی در کنار کم کاری نهادهای مسئول و اشتیاق ما به 
استفاده از اصطالحات و  ترکیب های خارجی، دالیل دیگری هم دارد.

  قلمبه سلمبه گویی
مرحــوم »محمدامیــن ریاحــی« در ابتــدای کتاب 
»فردوســی« آورده اســت: »در پاییز ســال 1۳۷۳، 
وزارت فرهنگ فرانســه زبان فارسی را از برنامه درسی 
و امتحانات دبیرستان های آن کشور حذف کرد. شبی 
از یکی از رادیوهــای اروپایی صدای دختری ایرانی را 
شنیدم که با شور و هیجان از فردوسی و شاهنامه یاد 
می کرد. او در مصاحبه بــا گوینده رادیو ضمن دالیل 
اعتراض خود به اقدام دولت فرانسه، می گفت: هیچ یک 
از ملت های اروپایی آثار ادبی ۲00 ســال پیش خود را 
نمی فهمند و در آموختن آن ها دشواری ها می کشند، 
ولی زبان فردوســی و زبان شــاهنامه را ایرانیان امروز 
زبان امروزی خود احســاس می کنند... اســتدالل آن 
دختر ایرانی که در روزنامه های فرانســه هم انعکاس 
یافت بر دل ها نشست و همت ایران شناسان دانشمند 
ایران دوست و فشار افکار عمومی سبب شد که دولت 
فرانســه از تصمیم نابجای خود منصرف شود«. دکتر 
امین ریاحی دلیل اینکه امروزه تمام ایرانیان »شاهنامه« 
را می فهمنــد، این دو را نکته ذکر می کند: یکی اینکه 
نســل های مختلف ایرانیان در طول این 1000 سال، 
به صورت مداوم »شــاهنامه« را خوانده اند و این کتاب 
در ذهن ما زنده اســت و نکته دیگر اینکه فردوســی 
»شاهنامه« را به زبان ســاده اما درستی نوشته است. 
یعنی فردوسی اصراری به اســتفاده از کلمات قلمبه 
سلمبه نداشته و از  ساده ترین  ترکیب های زبانی برای 

بیان منظورش استفاده کرده است.
تا اینجای کار مشــکل از ماست که برخالف فردوسی، 
دوســت داریم کلمات دهن پرکن را استفاده کنیم و 
چون خیلی  وقت ها این کلمات را پیدا نمی کنیم، دست 
به دامن اصطالحات خارجی می شویم و به این طریق 
فرسایش زبان مادری مان را رقم می زنیم. اما از آن طرف 
مواردی هم وجود دارد که اصطالحات و کلمات جدید، 

معادل درست و درمان فارسی ندارند.
 دقیقاً همین جاست که زبان شناس ها می گویند زبان 
فارسی باید متناسب با نیازهای جدید به روز شود، اما 
چون خیلی ها به اشتباه اصرار بر حفظ شکل سنتی و 
اســطوره ای زبان فارسی دارند از ویژگی زایندگی زبان 
غافل شده و ساخت  ترکیب ها، افعال و مشتقات جدید را 
جایز نمی دانند؛ بنابراین زبانمان پویایی همیشگی اش را 
از دست داده و دیگر کفاف مکالمات روزمره را نمی دهد 
و مــردم هم به ناچار از اصطالحات مــن درآوردی یا 

 جایگزین های خارجی استفاده می کنند.

  مشکل کجاست؟
زبان شناس ها می گویند اگر بخواهیم به میزان زایایی 
یک زبان پی ببریم و احتماالً آن را با زایایی زبان های 
دیگر مقایســه کنیم، باید ببینیم در آن زبان با چه 

درجه از ســهولت می توان از یک مقوله دســتوری به 

مقوله دیگر رفت. به زبان ســاده یعنی اینکه زایایی و 
پویایی زبانی بیشــتر اســت که در آن بتوان از اسم یا 
صفت، فعل های بیشتری ساخت یا برعکس از اسم و 
فعل، صفت های بیشتری ساخت. امروزه در زبان فارسی 
اما کمتر این اتفاق می افتد و در بیشتر مواقع پویایی آن، 
در ساخت مشتق از فعل ها و مصدرهای ساده خالصه 
می شود. به طور مثال از فعل »نمودن« می شود ده ها 
مشتق مختلف ساخت. مشتق هایی با کاربردها و معانی 
مختلف که بسیاری از ابعاد زندگی ما را دربر گرفته و از 
این طریق از ورود اصطالحات خارجی به زبان فارسی 
جلوگیری می کنند. همین عامل به تنهایی می تواند از 
فرسایش زبان فارسی جلوگیری کند، اما مشکالتی در 

این مسیر وجود دارد که این اجازه را نمی دهد. 
نخست اینکه بســیاری از فعل ها و مصدرهای ساده، 
امروز تبدیل به مصدرها و  فعل های مرکب شده اند که 
این مصدرها و فعل های مرکب برخالف نوع ساده شان، 
قابلیت مشتق ســازی ندارند. مثالً مصدر »فریفتن« 

تبدیل به »فریب دادن« شده است. 
در نتیجه مشتقی برای آن وجود ندارد و مشتق هایی 
مثل »فریفتگی«، »فریب« و »فریبا« هم بازمانده هایی 
از مشــتق های »فریفتن« هستند. همچنین مصدرها 
و فعل های ســاده ای که امــروزه در حال از بین رفتن 
هستند، جایگزینی نخواهند داشت، چون برخالف زبان 
انگلیسی، فرانسوی، عربی و... که در آن ها از اسم و صفت، 
فعل و مصدر ساده و در نهایت مشتق ساخته می شود، 
در زبان فارسی چنین امکانی وجود ندارد یا بهتر بگوییم 

 خیلی ها آن را جایز نمی داننــد. در نتیجه مصدرها و 
فعل های ســاده روز به روز محدودتر می شوند. ماجرا 
زمانی غمگنانه تر می شود که می فهمیم در زبان فارسی 
در مجموع ۲۷۷ فعل ســاده وجود دارد که بسیاری از 
 آن  ها از بین رفته اند و با ارفاق چیزی حدود 150 عدد 
آن باقی مانده است! این رقم را مقایسه کنید با تعداد 

4160 فعل  ساده ای که در زبان فرانسوی وجود دارد.

  فلسفیدن!
برای مشکل نخست که از بین رفتن مصدرها و فعل های 
ســاده اســت، نمی توان راهکاری پیدا کرد. به عبارتی 
نمی شود از مردم انتظار داشت در گفت و گوهای روزمره 
به جای »الزم بودن« از »بایســتن« استفاده کنند! اما 
به گفته  کارشــناس ها با حل مشکل دوم یعنی »عدم 
ساخت فعل از اسم و صفت« تقریباً مشکل فرسایش 
زبان فارســی حل خواهد شــد. راهی که انگلیسی و 
فرانســوی  زبان ها مدت ها پیش آن را طی کردند و با 
ساخت فعل از اسم و صفت، مانع از فرسایش زبانشان 
شــدند. مثالً واژه )IRON( در ابتدا فقط اسم بود، اما 
به مرور اســتفاده از آن به عنوان فعل هم مرسوم شد. 
در مورد زبان فارسی اما وقتی »محمود هومن« مصدر 
»فلسفیدن« را ســاخت مورد هجمه قرار گرفت. این 
درحالی اســت که بعضی از فعل ها و مصدرهایی که از 
این راه ساخته شده اند قرن هاست در زبان فارسی رایج 

هستند. مثل »دزدیدن« و »طلبیدن«.

  مصدر جعلی
 متخصص ها به این دسته از افعال و مصدرها می گویند 
»مصدر جعلی«. نخســتین بار هم دکتر غالمحسین 
مصاحب بود که در »دایرة المعارف فارســی« افعال و 
مصدرهایی مثل »قطبیدن«، »اکسیدن«، »برقیدن«، 
»یونیدن« را به کار برد. البته خیلی ها همان موقع فریاد 
برآوردند که: »این جعلیات، زبان شیرین فارسی را خراب 
می کنند، به گنجینه پرارزش ادب فارسی لطمه می زنند 
و رابطه ما را با بزرگان ادب فارسی چون حافظ و سعدی 
قطع می کنند« که زبان شناسان در پاسخ به این دسته 
می گویند: قطبیدن از نظر ساخت هیچ فرقی با طلبیدن 
ندارد که عنصری، ناصرخسرو، خیام، سعدی، مولوی، 
حافظ و دیگر بزرگان ادب فارسی آن را به کار برده اند!

آن طور که زبان شــناس ها می گوینــد تا زمانی که ما 
فکری به حال ســاخت فعل ها و مصادر ســاده جدید 
در زبانمان نکنیم )چیزی کــه در تمام  زبان های دنیا 
ازجمله انگلیسی، فرانســوی و عربی رایج است( زبان 
فارسی روزبه روز محدود تر شده و بیشتر به حاشیه رانده 
می شود. شاید حق با »محمدرضا باطنی« باشد که در 
مقاله ای دراین باره می نویســد: »زبان فارسی می تواند 
یک زبان علمی باشــد، به شرط اینکه زنجیری که به 

پای آن زده ایم را باز کنیم«.
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یک هفته دیگر لیگ والیبال ملل آغاز می شود

 پرواز مردان کالکوویچ 
به سراسر دنیا
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پایان مذاکرات طوالنی تاج و ویلموتس
ورزش: مذاکرات فشرده مهدی تاج با مارک ویلموتس در بلژیک دیروز انجام شد 
اما این مذاکرات به امضای قرارداد منتهی نشد. ابهام اصلی گزینه سرمربیگری تیم 
ملی فوتبال ایران روی بحث انتقال پول به حسابش اســت. با توجه به اینکه ایران 
تحریم است و این موضوع شامل معامالت بانکی بین المللی هم می شود، ویلموتس 
در مذاکرات خود با رئیس فدراسیون فوتبال روی این موضوع تأکید و نگرانی اش را 
اعالم کرده است. قرار است سفارت ایران در بلژیک تا شنبه یا یکشنبه آینده زمینه 

این کار را فراهم کند و پس از آن ویلموتس برای عقد قرارداد به تهران خواهد آمد.

بیرانوند محروم می شود؟
ورزش: دروازه بان پرسپولیس تا اطالع ثانوی از انجام کلیه فعالیت های ورزشی 
محروم شد. طبق اخبار رســیده علیرضا بیرانوند بدلیل رفتار ناشایست با مأمور 
نیروی انتظامی در حاشــیه بازی پرســپولیس و پارس جنوبی و همچنین عدم 
حضور در جلسه رســیدگی کمیته اخالق علیرغم دعوت قبلی، با دستور موقت 
فعال از انجام کلیه فعالیت های فوتبالی تا اطالع ثانوی محروم شــد. بیرانوند در 
همین رابطه ساعت 18 دیشب در کمیته اخالق حاضر شد که نتیجه آن تا زمان 

تنظیم این خبر مشخص نبوده است.

رئیس اللیگا: سیتی و پاریس تیم های حکومتی هستند
ورزش: رئیس اللیگا، با انتقاد شدید از دو باشگاه منچسترسیتی و پاری سن ژرمن، که 
از آن ها به عنوان باشگاه های حکومتی یاد کرد گفت این دو باشگاه در حال خراب کردن 
فوتبال اروپا هستند. خاویر تباس می گوید: »تاثیر مخرب این دو باشگاه بر فوتبال اروپا 
خیلی وسیع است چون آن ها در حال ایجاد تورم در بازار هستند و بنابراین باشگاه های 
دیگر مجبورند برای حفظ بازیکنان شان رقم هایی پرداخت کنند که واقعا مسخره است. 
این دو باشگاه وقتی می خواهند بازیکنی را جذب کنند به درآمدهای واقعی شان هیچ 

توجهی ندارند چون درآمدشان از یک حکومت تامین می شود.«

مدافع آرسنال: چرا فینال اروپا را به آذربایجان دادید؟
ورزش: ســتاره آرســنال بعد از آنکه اعالم شــد هنریک میختاریان، هم تیمی  
ارمنی اش به دلیل نگرانی از امنیت او در فینال لیگ اروپا حضور نخواهد داشــت 
از برگزاری این فینال در باکو بشــدت انتقاد کرد. لورنت کوشــیلنی می گوید: 
»من اصال خوشحال نیســتم. اول اینکه یکی از بازیکنان ما باید اینجا بماند چون 
نمی تواند در فینال بازی کند. به نظرم یوفا باید قبل از مشکالت احتمالی ناشی از 
سیاست های آذربایجان اطالع می داشت. وقتی یک کشور با کشور دیگری مشکل 

دارد نباید فینال لیگ اروپا را به آن بدهند.«

سینا حســینی : مدیران ســازمان لیگ صبح روز 
چهارشنبه با حضور در مشهد، شرایط میزبانی ورزشگاه 
امام رضا )ع( برای لیگ نوزدهم و فینال رقابت های جام 
حذفی را بررســی کردند تا از هر نظر زوایای موجود در 
این ورزشگاه برای دیدارهای مهم را مورد ارزیابی قرار 
دهند. در این نشست که با حضور سعید فتاحی رئیس 
کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ و مدیران ورزش 
آستان قدس رضوی ،رئیس هیئت فوتبال و نمایندگان 
رسانه های گروهی برگزار شد، احسان اصولی از آمادگی 
کامل مجموعه مدیریتی مشهد و خراسان رضوی برای 
همکاری همه جانبــه با فدراســیون فوتبال در جهت 
برگزاری ایده آل مسابقات خبر داد و تاکید کرد: پتانسیل 
باالی فوتبال خراسان می تواند در جهت انجام مسابقات 
بزرگ به کار گرفته شود تا در مشهد الرضا )ع( یک اتفاق 

ویژه رقم بخورد.

بررسی میزبانی لیگ
در ادامه این نشست راهکارهای برگزاری بدون اشکال 
مســابقات لیگ نوزدهم از ســوی عوامل برگزارکننده 
مسابقات مطرح شد و شرکت کنندگان در این نشست به 
بیان نقطه نظرات خود در این باره پرداختند. علی اکبر 
هاشمی جواهری مدیرعامل موسسه تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی با اشــاره به این که ورزشگاه امام رضا)ع( 
در طول فصل هجدهم شــاهد هیچ گونه بد اخالقی و 
بدرفتاری از روی سکوها نبود، عنوان کرد: قداست نام 
مبارک حضرت رضا )ع( باعث شد بسیاری از تماشاگران 
در این ورزشگاه رفتارهای نابه هنجار مرتکب نشوند از 
این رو مطمئنا در فصل آتــی رقابت های لیگ برتر نیز 

همین روند تکرار خواهد شد.

نقش استادیوم امام رضا)ع( در موفقیت ها
پــس از ارائه گزارش توســط اصولــی و جواهری در 
خصوص نحوه میزبانی مســابقات لیگ برتر ســعید 
فتاحــی نقطه نظــرات خــود در خصــوص میزبانی 
ورزشــگاه امام رضا)ع( را مطرح کرد و تاکید کرد باید 
به سرعت نقاط ضعف موجود در ورزشگاه که بازرسان 
کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار برطرف شدن آن ها 
بودند برطرف شود تا مسابقات در این ورزشگاه مدرن 
و شــیک بدون کوچکترین نقطه ضعفی برگزار شود. 
وی از نقش غیرقابل انکار ورزشــگاه امام رضا)ع( در 
موفقیت تیم شهر خودرو ســخن گفت و افزود : امروز 
فدراسیون فوتبال به ورزشــگاه امام رضا)ع( به عنوان 
یک مدل و برند در همه حوزه هــا از جمله هواداران ، 
میزبانی ، برنامه های فرهنگی و جریان سازی در ورزش 
کشور نگاه می کند و در تالش اســت بازی های مهم 

فوتبال را در این ورزشگاه برگزار کند.

آماده فینال
پس از طــرح نقطه نظــرات متعدد دربــاره چگونگی 
برگزاری مسابقات لیگ برتر، موضوع برگزاری احتمالی 
مسابقه فینال جام حذفی مطرح شد که تمامی اعضای 
حاضر در جلسه اتفاق نظر داشــتند که ورزشگاه امام 
رضــا)ع( قابلیت برگــزاری مســابقه را دارد و قطعا با 
برگزاری این مســابقه می توانیم شــاهد برگزاری یک 

دیدار رویایی و وضف ناپذیر باشیم.
آنچه مشخص است برگزاری این بازی در مشهد از همه 
جوانب می تواند به نفع فوتبال خراســان و حتی کشور 
باشد. مسئوالن مربوطه باید قدر این فرصت را بدانند و با 
تامین شرایط الزم اجازه ندهند این میزبانی به شهرهای 
دیگر واگذار شــود. در فینال حتی اگر پرسپولیس هم 
حاضر باشــد باز مشهد نشــان داده پتانسیل برگزاری 
دیدارهای بزرگ را دارد و مسئوالن نباید نگرانی از این 

بابت داشته باشند.

 رئیس سازمان لیگ:مشهد اولویت اول است
در این میان اما اظهارنظر حیدر بهاروند رئیس سازمان 
لیگ برتر ایران درباره برگــزاری فینال جام حذفی در 
مشــهد جالب توجه بود، وی در ایــن خصوص گفت: 
مشهد یکی از اولویت های اصلی ماست و بعید نیست در 
روزهای آتی به جمع بندی نهایی برسیم و نام این شهر 

را به عنوان میزبان جام حذفی اعالم کنیم.
بهاروند رئیس ســازمان لیگ در ادامه توضیح داد: سه 
تا چهار شــهر را رصد کرده ایم که انشااهلل بزودی محل 
برگزاری فینــال را اعالم می کنیم چراکــه اگر اکنون 
اعالم کنیم احتمال دارد تیم ها بگویند به آن ورزشگاه 
نمی آییم. به صورت مثال وقتی نام ورزشگاه امام رضا)ع( 
مطرح شد مســئوالن باشــگاه داماش گیالن اعتراض 
کردند. در حالیکه اگر قرار باشد هر شهری انتخاب  شد 
تیم ها اعتراض کنند باید بازی را خارج از کشور برگزار 

کنیم که هیچ وقت چنین کاری انجام نمی دهیم.

قرعه کشی لیگ  در مشهد؟
سعید فتاحی در حاشیه  نشست دیروز گفت: قرعه کشی 
لیگ برتر در تاریخی بین 4 تا 10 تیرماه 98 انجام خواهد 
شد یعنی یک ماه قبل از شروع مســابقات قرعه کشی  
می کنیم. تالش می کنیم مراسم قرعه کشی لیگ برتر و 
مراسم برترین های فصل گذشته همزمان برگزار شود. 
این قرعه کشــی احتماال در تهران برگزار می شود اما 
امکان دارد شهری مثل مشــهد هم بتواند میزبان این 

مراسم باشد.

فرصت طالیی برای فوتبال خراسان

تأیید مشهد برای میزبانی فینال جام حذفی

اخبار کوتاه

تأکید االهلی به ماندن ابراهیمی 
در فصل آینده

ورزش: باشگاه االهلی قطر هافبک ایرانی اش را برای فصل آینده حفظ 
می کند. نشریه الرایه قطر خبر داد که مسئوالن باشگاه االهلی قطر در 
زمینه لژیونرهای تیم تصمیماتی گرفته است و قرار شده یک مهاجم 
جدید و یک بازیکن بازی ساز در تابستان به خدمت بگیرند.البته باشگاه 
االهلی تأکید کرده که امید ابراهیمی، لژیونر ایرانی اش که بازی ساز 

تیم است نیز در تیم می ماند. 

پیشنهاد اروپایی برای علیپور
ورزش: علی علیپور آقای گل لیگ هفدهم که بهترین گلزن ایرانی این 
فصل از رقابت های لیگ هم بوده است، با توجه به عملکرد خوبی که 
در پرسپولیس داشته مورد توجه چند باشگاه اروپایی قرار گرفته است. 
یکی از باشگاه های لیگ بلژیک خواهان به خدمت گرفتن علیپور است. 
عالوه بر این باشگاه بلژیکی، تیم هایی از اسپانیا و یونان هم خواهان به 

خدمت گرفتن علیپور هستند.

هیئت فوتبال اصفهان: 
شرایط برگزاری با ظرفیت ۵۰-۵۰ را نداریم

ورزش: حمیدرضــا دادخواه دبیر هیئت فوتبال اســتان اصفهان 
به برگزاری دیدار نیمه نهایی جام حذفی بین تیم های ســپاهان و 
پرسپولیس با ظرفیت 50-50 تماشاگران در ورزشگاه نقش جهان 
واکنش نشان داد و اظهار داشت: شرایط برگزاری بازی به این شکل را 
نداریم.وی در ادامه با اشاره به جلسه شورای تأمین استان در خصوص 
این بازی خاطرنشان کرد: شورای تأمین روز دوشنبه تشکیل جلسه داد 
که من هم در این نشست حضور داشتم. با توجه به مواردی که مطرح 
شد، تمام اعضای شورای تأمین به اتفاق با برگزاری بازی با ظرفیت 

50-50 تماشاگران مخالف هستند.

ورزش: شــاگردان کوالکوویچ به روزهای حساس خود 
نزدیک می شوند. تیم ملی والیبال که مدتی است تمرینات 
خود را با تمام لژیونرها و به شکلی جدی انجام می دهد تنها 
یک هفته دیگر فرصت دارد تا برای آغاز رقابت های لیگ 

والیبال ملل خودش را مهیا کند.
کوالکوویچ بــرای تولد نســلی جدید در والیبــال ایران 
تمرینات این دوره را با جوانان خوش آتیه آغاز کرد و کم کم 
لژیونرها را به تمرینات اضافه کرد. او قصد دارد با ترکیبی 
ناشــناخته و با انگیزه وارد این رقابت ها شود. ملی پوشان 
والیبال ایران کار خود را امســال از چین و قرارگرفتن در 

مقابل ایتالیا نایب قهرمــان المپیک 2016 آغاز می کنند 
و در دو روز بعد به مصــاف چین و آلمــان می روند. این 
سومین بار است که در آغاز این مسابقات ایران به مصاف 
ایتالیا می رود. ایران در هر 6 دوره حضور قبلی خود در این 

تورنمنت بازی اول را واگذار کرده است.
در هفته دوم شــاگردان ایگور کوالکوویــچ پس از طی 
مسافتی نه چندان زیاد به توکیو خواهند رفت تا در مقابل 

سه حریف قدرتمند برزیل، آرژانتین و ژاپن قرار گیرند.
هفته های سوم و چهارم هفته های میزبانی متوالی ایران از 
6رقیب خود خواهد بود. ایران در این دو هفته در شهرهای 

ارومیه و اردبیل به ترتیب میزبان کانادا، لهستان، روسیه، 
پرتغال، استرالیا و فرانسه خواهد بود. در هفته پایانی مرحله 
گروهی ایران در شــهر پلوودیف بلغارســتان با تیم های 

صربستان، بلغارستان و آمریکا بازی خواهد کرد.
نکته مهمی که این روزها کمی تمرکز تیم ملی را به هم زده 
است بحث ویزای آمریکاست که با کارشکنی هایی روبه رو 
بوده است و البته فدراسیون هم آمریکایی ها را تهدید کرده 

است که مقابله به مثل خواهد کرد.
این مسابقات همانند سال گذشــته با حضور 16 تیم در 
یک گروه در سطح یک برگزار می شــود. فرمت برگزاری 
مسابقات به صورت نیمه فشــرده و نیمه متمرکز بوده به 
نحوی که در هر هفته چهار گروه چهار تیمی به میزبانی 
یکی از چهار تیم مســابقات را برگــزار می کنند و به این 
ترتیب در پنج هفته تمام تیم ها به صورت دوره ای به مصاف 

یکدیگر می روند.
والیبالیست های ایرانی در فصل گذشته با حدود 47 هزار 
کیلومتر پرواز در 5 هفته از این حیــث در میان 16 تیم 
مســابقات هفتم بودند. برنامه ایران در فصل 2019 از دو 
نظر بهتر شده است: اوالً دو بار میزبانی در شهرهای ارومیه 
و اردبیل آن هم به صورت متوالی که می تواند تا حد زیادی 
شرایط رویارویی با 6 تیم »کانادا، لهستان، روسیه، پرتغال، 
استرالیا و فرانســه« را تســهیل نماید. نکته دوم نیز طی 
مسافت کمتر در این پنج هفته است که هم نسبت به سال 
قبل و هم در قیاس با 15 رقیب دیگر وضعیت مناسب تری 
دارد. بلندقامتان ایرانی در یک ماه طی مسافتی حدود 19 
هزار کیلومتر خواهند داشت که در میان تیم های حاضر 
در این فصل در رده سوم کمترین مسافت سفر قرار دارند.

نکته قابل تأمل اینکه در سال گذشــته در فصل 2018 
مجموع مسافت سفر تیم ها اختالف فاحشی با هم داشت 
که در برنامه ســال جدید به نظر می رســد تا حد زیادی 

عادالنه تر از سال قبل برنامه ریزی شده است.

امیرمحمد سلطان پور: رئال مادرید در فصل 2017-18 
در اللیگا 94 گل به ثمر رساند اما با نگاه به آمار این فصل 
می بینیم که تنها 63 گل به ثمر رســانده اند. آن ها ســه 
مربی را نیز در طول فصل عوض کردند تــا بعد از لوپتگی 
و سوالری دوباره به ســراغ زیدان بروند. تمام این مربی ها 
تالش کردند ایــن 31 گل حیاتی کمتر نســبت به فصل 

گذشــته را برای تیمشــان جبران کنند اما هر سه ناکام 
بودند.

با اینکه شــاید تصادفی به نظر برسد اما جالب اینجاست که 
»31 گل«، دقیقا تعداد گل هایی است که کریستیانو رونالدو 
با 26 گل زده و پنج پاس گل در آخرین فصل حضور خود در 

سانتیاگو برنابئو بر روی آن تاثیرگذار بود.

هیچ کس مثل رونالدو نیست
ماریو دیاز با مبلغ 30 میلیون یورو خریده و شماره پیراهن 
هفت رونالدو به او داده شــد اما نتوانست حتی درصدی از 
موفقیت برنده پنج تــوپ طال را به همراه بیــاورد. دیاز در 
این فصل تنها ســه گل به ثمر رساند. رئال موفق شد زیدان 
را قانع کند که به این باشــگاه برگردد اما جایگزین کردن 
گل های از دست رفته رونالدو مســلما اصلی ترین دغدغه 

آن ها خواهد بود.
کریم بنزما با اختالف موثرتریــن بازیکن رئال در فصلی 
که گذشــت بود. او در ده ســال حضوری که در پایتخت 
اسپانیا داشــته، این فصل با به ثمر رســاندن 30 گل در 
تمامــی رقابت ها دومیــن فصل موفق خــود را از لحاظ 
آماری ثبت کرده اســت. او با 21 گل، یک ســوم تمامی 
گل های رئال را در این فصــل اللیگا بــه تنهایی به ثمر 
رســاند. این در حالی بود کــه هیچ بازیکــن دیگری در 
پیراهن سپید نتوانست در این فصل تعداد گل های خود 

را حتی دو رقمی کند!
مهاجم فرانســوی در فصل پیش رو 32 ساله خواهد شد و 
مســلما به اواخر دوران فوتبال خودش در یک دوره موفق 
در مادرید نزدیک می شود. زیدان همچنان می تواند روی 
بنزما حساب کرده اما مســلما در کنار او به فوروارد دیگری 

نیاز دارد تا کمبود گل های کهکشانی ها را جبران کند.

قاتل در راه مادرید
اصلی ترین هــدف رئال مادرید در پنجــره نقل و انتقاالتی 
تابستان، لوکا یوویچ است. این صربستانی 21 ساله می تواند 
زوج بسیار خوبی برای بنزما در نوک حمله رئال باشد یا حتی 
می تواند به خاطر توانایی های باالی فیزیکی و فنی اش به 
عنوان »مهاجم تنها« مورد استفاده قرار گیرد. هرچند خرید 
وی برای پرز ارزان تمام نخواهد شد؛ آینتراخت فرانکفورت 

برای فروش یوویچ طلب 60 میلیون یــورو را کرده که 10 
برابر پولی اســت که آن ها بتازگی برای خرید وی به بنفیکا 

پرداخت کرده بودند.
یوویچ را می توان اصلی ترین عامل صعود آینتراخت به نیمه 
نهایی لیگ اروپا لقب داد، جایی کــه آن ها تنها در ضربات 
پنالتی مقابل چلسی مغلوب شــده و از صعود به فینال باز 
ماندند. محصول آکادمی ســتاره سرخ بلگراد، فعال با به ثمر 
رســاندن 10 گل در 14 بازی در آن مســابقات به صورت 
مشترک آقای گل اســت و نباید فراموش کنیم که با به ثمر 
رساندن 17 گل در 32 مســابقه در بوندس لیگا رتبه سوم 
زهردارترین مهاجمان را در آن جا بدست آورد تا به تیمش 
کمک کند که فصل آینده هم دوباره در لیگ اروپا شــرکت 

داشته باشد.
تیم زیدان بازیکنان زیادی دارد کــه توانایی باز کردن 
قفل دفــاع حریفان را دارا هســتند اما آن ها به کســی 
نیاز دارند که در مقابل دروازه حریف کشــنده باشــد تا 
بتواند آن هــا را دوباره به روزهــای پرافتخار دوره اول 
نــد. یوویچ دقیقا  ســرمربیگری اش در این تیم برگردا
نایی گلزنی به هر روش، با  چنین بازیکنی اســت که توا

هر دو پا و با سر را دارد. 
ملی پوش ســابق صربســتان یعنی ســاوو میلوشویچ به 
یوویچ لقب قاتل مادرزاد را داده و ســرمربی کنونی این 
کشور نیز او را شبیه ترین بازیکن در اروپا به لوئیز سوآرز 
می داند. ســتاره اروگوئه ای بارســا ایــن فصل 21 گل 
برای آبی و اناری پوشان پشت سر مســی 36 گله به ثمر 
رساند و رئال نیز به بازیکنی نیاز دارد که بتواند به اندازه 
ســوآرز در اللیگا گلزنی کند تا رقابت خود با کاتاالن ها 
را نزدیک تر کنــد. یوویچ می تواند همان جواب ســوال 
بزرگ رئال در چند وقت اخیر برای پیدا کردن جانشــین 

کریستیانو رونالدو باشد.

مهاجــم ایرلندی تراکتورســازی در اســتوری 
اینستاگرام خود به انتقاد از مسئوالن این باشگاه 
در فراهم نیاوردن شرایط مالی خود گفته است. او 
عکس یکی از مسئوالن مالی تراکتورسازی را در 
استوری خود منتشر کرده و می گوید با وجود اینکه 
73 روز از پرداخت حقوق به او می گذرد اما این مرد 
به او در بهبود شرایط دروغ گفته است. استوکس 
می گوید عاشق هواداران تراکتورسازی است اما اگر 
اوضاع به این شکل پیش برود باید او را درک کنند. 

سرمربی سابق فوالد خوزستان که بتازگی از این تیم جدا 
شده، در پستی اینستاگرامی از هواداران این تیم محبوب 
شــهر اهواز خداحافظی کرده است. افشین قطبی بعد از 
آنکه نتوانست با تیم فوالد به نتیجه چشمگیری دست پیدا 
کند و همچنین عدم تفاهمات مالی با مدیران این باشگاه 
برای ادامه همکاری، از فوالد جدا شــده و جواد نکونام به 
عنوان سرمربی جدی انتخاب شد. قطبی نیز در نامه خود 
از هواداران خداحافظی کرده اما می گوید تنها آغازهای 

جدید پیش روی ما هستند.

افشین قطبیآنتونی استوکس
حساب توییتر باشــگاه منچستریونایتد در 
رشــته توییت هایی به بزرگداشــت یکی از 
بزرگ ترین اسطوره های این باشگاه پرداخته 
است. جرج بســت که از او به عنوان یکی از 
برترین بازیکنان تاریخ نام می برند، 73 سال 
پیش در بلفاست پایتخت ایرلند شمالی متولد 
شد و در سال 2۰۰۵ نیز از دنیا رفت تا باشگاه 
منچستریونایتد به بهانه تولد او به قدردانی 

از او بپردازد.

فوروارد جوان استقاللی ها در پستی اینستاگرامی 
برای هواداران این باشگاه نامه خداحافظی نوشت. 
اللهیار صیادمنش با وجود 17 ســال سن بتازگی به 
باشگاه فنرباغچه ترکیه پیوسته است در نامه خود 
از زیبایی روزهای اول انتقال به آبی پوشان گفته اما 
می گوید در این یک فصــل حضور خود از جان مایه 
گذاشته اما از کســانی که او را به کم کاری محکوم 
کردند و به همین دلیل بــه او و خانواده اش توهین 

کردند گله مند است.

اللهیار صیادمنشمنچستریونایتد

ضد  حمله

علیپور: استفاده از ترامادول 
عامل حذف ایران از جام ملت ها بود!

ورزش: محمد علیپور رئیس کمیته نظارت و بازرســی فدراسیون در 
اظهار نظری جنجالی گفت: بازی با تیم ملی ژاپن در جام ملت های آسیا 
که زحمات چندین ساله فدراســیون به باد رفت حاصل استفاده یک 
بازیکن از ترامادول و متادون بود. این بازیکن می خواهد اقدام کند، اما 
نمی تواند رابطه بین عصب و عضله را برقرار کند چرا که استفاده از این 
ماده باعث جلوگیری از این اتفاق می شود. فوتبال ملی ما با اقدام بازیکنی 

که از این مکتب بیرون آمده است نابود شد.

عنایتی: صبر هواداران لبریز شده است
ورزش: مهاجم پیشین تیم فوتبال استقالل معتقد است که مسئوالن 
این باشــگاه نمی توانند برای هدایت آبی پوشان مربی تراز اول خارجی 
استخدام کنند.  رضا عنایتی در گفت وگو با تسنیم خاطرنشان کرد: مربی 
درجه دو یا سه به درد استقالل نمی خورد و انتخاب چنین مربیانی فقط 
سبب می شود که زمان را از دســت بدهیم، این در حالی است که صبر 
هواداران استقالل هم لبریز شده و آن ها دوست دارند که امسال شاهد 
قهرمانی تیمشان باشند. استقالل اگر قصد دارد مربی خارجی بیاورد، 
این مربی باید کاربلد و جزو مربیان کارنامه دار و تراز اول باشد که البته 

بعید می دانم باشگاه استقالل بتواند چنین کاری را انجام دهد.

ابهام در برگزاری سوپرجام فصل آینده!
ورزش: در صورت قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی ، بازی سوپرجام 
به احتمال فــراوان برای فصل آینده برگزار نخواهد شــد. فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر در شرایطی از 10 مرداد ماه آغاز خواهد شد که قرار 
است ســوپر جام در تاریخ 4 مرداد ماه و 6 روز پیش از آغاز فصل جدید 
مسابقات برگزار شود.ســعید فتاحی، رئیس کمیته مسابقات سازمان 
لیگ با اعالم این خبر گفت: چنانچه پرســپولیس قهرمان جام حذفی 
شود، چون در قوانین پیش بینی نشده است که در صورت قهرمانی یک 
تیم در دو جام، سوپر جام به چه شکل برگزار خواهد شد، هیئت رئیسه 

سازمان لیگ نشستی را برگزار و در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.

دستیاران نکونام در فوالد مشخص شدند
ورزش: پس از عقد قرارداد همکاری دو ساله بین باشگاه فوالد خوزستان و 
جواد نکونام و انتخاب وی به عنوان سرمربی فوالد ، سایر نفرات کادر فنی این 
تیم مشخص و معرفی شدند.بر این اساس مهدی هاشمی نسب، حمیدرضا 
رجبی، ایمان مبعلی و ابراهیم میرزاپور در کادرفنی تیم فوالد حضور خواهند 

داشت. قرار است یک مربی اسپانیایی نیز به کادر فنی اضافه شود.

اعالم زمان و محل برگزاری 
دیدار ذوب آهن - النصر عربستان

ورزش: به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پیرو لغو دیدار تیم های 
ذوب آهن اصفهان و النصر عربستان در آخرین بازی از گروه A رقابت های 
لیگ قهرمانان آســیا 2019 و بنا بــر اعالم دپارتمان امــور بین الملل 
فدراسیون این مسابقه در شهر دوحه قطر برگزار می شود.با توجه به در 
پیش بودن شب های قدر این بازی روز چهارشنبه هشتم خرداد ماه 98 
ســاعت 21  به وقت تهران در دوحه قطر برگزار می شود.گفتنی است، 
کنفدراسیون فوتبال آســیا پیش از این زمان این دیدار را روز سه شنبه 
هفتم خرداد ماه اعالم کرده بود که به علت همزمانی با شب های قدر با 
درخواست فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر تغییر زمان بازی موافقت شد. 

بازگشت مهاجم سابق میالن به تبریز
ورزش: کوین کنســتانت، بازیکن ســابق تیم میالن ایتالیا که طبق 
قراردادی در این فصل به تیم تراکتورســازی پیوست، به دلیل مشکل 
پزشکی نتوانســت سرخپوشــان تبریزی را همراهی کند.پس از آن، 
کنستانت به کشور خود بازگشــت و اکنون جهت حضور در تست های 
پزشکی مجدداً به ایران ســفر کرده است تا روز شنبه در تست پزشکی 

ایفمارک حضور یابد.

امیری در فهرست فروش ترابزون
ورزش: وحید امیری، بازیکن ایرانی تیم ترابزون پس از فصل نخست 
حضور در این تیم نتوانست رضایت کادر فنی را بدست بیاورد و به همین 
دلیل در فهرســت فروش باشگاه قرار گرفته اســت. او به همراه مجید 
حسینی به تیم ترکیه ای پیوســت ولی نتوانست خودش را در این تیم 
جا بیندازد.البته امیری در ابتدای فصل در یک دیدار دوســتانه دچار 
مصدومیت شــد و مدت ها از ترکیب تیمش دور بود.ترابزون قصد دارد 
مجید حســینی را برای فصل بعد حفظ کند، ولــی وحید امیری را در 

فهرست فروش قرار داده است.

1/۵ میلیارد تومان سقف پرداختی در استقالل
ورزش: با پایان مســابقات لیگ هجدهم کار نقل و انتقاالت در باشگاه 
استقالل آغاز شده و مسئوالن این باشگاه در نخستین اقدام با بازیکنانی 
که قصد تمدید قرارداد آن ها را دارند وارد مذاکره شدند.اســتقاللی ها 
در گام نخست با وریا غفوری، علی کریمی و آیاندا پاتوسی وارد مذاکره 
شدند که البته مذاکره با پاتوسی در امارات از طریق مدیر برنامه های وی 
و طبق قراردادی که در نیم فصل گذشته با وی امضا شد صورت گرفت.

نکته قابل توجه در قرارداد استقاللی ها این است که مسئوالن این باشگاه 
تصمیم گرفته اند بیش از 1.5 میلیارد تومان به هیچ بازیکنی پرداخت 
نکنند و این رقم سقف پرداختی به بازیکنان این تیم خواهد بود.این در 
حالی است که غفوری و کریمی به مسئوالن این باشگاه اعالم کرده اند 

برای تمدید قرارداد به مسئوالن این باشگاه خبر می دهند.

صادقی رسماً سرمربی سایپا شد
ورزش: به نقل از روابط عمومی باشگاه ســایپا، سرمربی جدید سایپا 
با حضور در دفتر مدیرعامل این باشــگاه حکم سرمربیگری خودش را 
دریافت کرد.ابراهیم صادقی، دیروز با حضور در دفتر مصطفی مدبر حکم 
سرمربیگری تیم فوتبال بزرگساالن سایپا را دریافت کرد و به طور رسمی 

هدایت نارنجی پوشان را در فصل پیش رو به عهده گرفت.

ایسما و منشا از استقالل رفتنی شدند
ورزش: دو بازیکن خارجی اســتقالل یعنی منشــا و ایسما در آستانه 
جدایی از این باشگاه هستند.ایسما با اســتقاللی ها قرارداد دارد ولی 
مسئوالن این باشــگاه تمایلی به ماندن این بازیکن ندارند ضمن آنکه 
منشا نیز با توجه به قراردادی که با استقالل دارد می تواند از جمع آبی 
پوشان جدا شــود و به همین دلیل از جمع خارجی ها تنها پاتوسی در 

جمع آبی پوشان ماندنی است.

منهای فوتبال

بازگشت فدرر به روالن گاروس
ورزش: تنیسور سوئیسی پس از چهار سال دوباره در روالن گاروس 
حاضر خواهد شد و برای کسب نخستین گرند اسلم خود در این فصل 
تالش خواهد کرد. راجر فدرر سه شــنبه به زمین های خاکی روالن 
گاروس رفت تا تمرینات خود را آغاز کند. تنیسور سوئیسی پس از 
چهار سال غیبت در گرند اسلم پاریس از یکشنبه هفته آینده در این 

بازی ها به رقابت خواهد پرداخت.

کمک مالی ۵۰۰ دالری IOC به ایرانی ها
ورزش: کمیته بین المللی المپیک )IOC( از کمیته ملی المپیک 
کشورها از جمله ایران در خواست کرده تعدادی از ورزشکاران خود 
را معرفی کنند تا این ورزشــکاران را بورسیه کند. IOC حدود 10 
ورزشــکار را انتخاب می کند و ماهیانه مبلــغ 500 دالر به آن ها تا 

اردیبهشت سال 99 کمک خواهد کرد.
کمیته ملی المپیک هم از تعــدادی از فدراســیون های المپیکی 
درخواست کرده بهترین ورزشــکار خود را معرفی کنند تا نام آن ها 
را به IOC ارسال کنند.در حال حاضر نفراتی چون نوشادعالمیان، 
علی پاکدامن، حسن یزدانی، کیانوش رستمی و محمدعلی گرایی 

فعاًل در لیست هستند.

قهرمانی خادم الشریعه 
در مسابقات برق آسای ابوظبی

ورزش: سارا سادات خادم الشریعه در مسابقات شطرنج باشگاه های 
بانوان ابوظبی در بخش برق آسا با 6.5 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید. 
خادم الشریعه با ریتینگ 2461 در دور هفتم و پایانی این مسابقات 
مقابل "استوجانویک" نماینده صربستان با ریتینگ 2278 به برتری 

رسید و به عنوان قهرمانی رسید.

دایی در کمیته ملی المپیک حکم گرفت
مهر: سرمربی و کاپیتان پیشــین تیم ملی فوتبال ایران که فصل 
گذشته هدایت تیم سایپا را برعهده داشت اما در هفته های پایانی 
برکنار شــد، برای گرفتن حکــم در کمیته ملــی المپیک اعالم 

موافقت کرد.
بعد از تشکیل کمیسیون صلح و ورزش و برای تعیین ترکیب اعضای 
این کمیسیون، علی دایی یکی از گزینه های ورزشی بود که با او برای 

عضویت رسمی اش در این کمیسیون رایزنی شد.
ترکیب کمیسیون صلح و ورزش با 13 عضو رسمی کامل می شود. 
البته این کمیسیون می تواند افرادی را هم به عنوان عضو افتخاری در 

ترکیب خود داشته باشد. 

فدراسیون شنا استخر ندارد!
 ورزش: رئیس فدراسیون شــنا ،شــیرجه و واترپلو گفت: یکی از 
دردهای ورزش، مشکالت سخت افزاری اســت، دردی که در شنا 
بسیار پررنگ است چون استخرها درآمدزا هستند. صادقانه بگویم 
از 31 استان کشور شــاید فقط چهار استان استخر در اختیار دارند. 
خنده دار است که تنها یک استخر در اختیار هیئت هاست. استخر 
استاندارد نیز در کل کشور شاید زیر 10 عدد باشد. بیشتر اوقات در 

حال جنگیدن برای گرفتن استخر هستیم. 

ملی پوش تکواندو: بعضی ها از 
مشکالت پیش آمده خوشحال هستند

ورزش: ملی پوش تیم ملــی تکواندو گفت: اظهار نظر دوســتان و 
قهرمانان عادالنه نیست و گویا از اتفاقاتی که برای تیم ملی پیش آمد 

خوشحال هستند.
عرفان ناظمی در خصوص عدم حضور در مسابقات جهانی تکواندو  
اظهار داشت: شرایط به گونه ای رقم خورد که با وجود پیگیری های 
متعدد، من و میرهاشم حسینی روادید حضور در انگلیس را دریافت 
نکردیم و مســابقات قهرمانی جهان را از دســت دادیم. وی با ابراز 
ناراحتی از صحبت های قهرمان سابق تیم ملی تکواندو تاکید کرد: 
بعد از این اتفاقات، از شنیدن صحبت های دوستان و قهرمانان سابق  
ناراحت هستم. متاسفانه برخی از قهرمانان ما  قضاوت ناعادالنه ای 
داشتند. من کنار بچه ها در اردو بودم و بخوبی از شرایط خوب بچه ها 
در اردو آگاه بودم. تیم ما با وجود کادرفنی دلســوز  از لحاظ  رفاقت، 
صمیمیت، انضباط تیمی و تمرینات فنی در شــرایط بسیار خوبی 

قرار داشت.

دبیر فدراسیون وزنه برداری: 
منتظر دستور وزیر در خصوص انتخابات هستیم

ورزش: دبیر فدراســیون وزنه برداری گفت: به عنوان دبیر مجمع، 
تمام کارهایی که باید انجام می شد را در وقت مقرر انجام دادیم و حاال 

منتظر تصمیم وزارتخانه درخصوص انتخابات هستیم.
محســن بیرانوند در مــورد وضعیت مجمع انتخاباتی فدراســیون 
وزنه برداری اظهار داشت: هنوز تایید صالحیت ها به فدراسیون اعالم 
نشده و ما همچنان منتظر دستور وزیر در خصوص انتخابات هستیم. 
به عنوان دبیر مجمع، تمام کارهایی که باید انجام می شد را در وقت 
مقرر انجام دادیم و حاال منتظر تصمیم وزارتخانه هستیم تا براساس 

آن دعوتنامه ها را به اعضای مجمع ارسال کنیم.

تیم ملی کشتی آزاد بدون سنگین وزن 
در راه ساساری

ایسنا: اعضای تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در تورنمنت 
بین المللی جام ساساری، امروز راهی کشور ایتالیا می شوند.

ترکیب تیم اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:
57 کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا - علیرضا سرلک

61 کیلوگرم: محمدباقر یخکشی
65 کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی

74 کیلوگرم: محمد نخودی
86 کیلوگرم: احمد بذری

92 کیلوگرم: علیرضا کریمی  ارشک محبی
97 کیلوگرم: عباس فروتن- حامد طالبی زرین کمر

سرمربی: غالمرضا محمدی
مربیان: ابراهیم مهربان- عباس حاج کناری

مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام ساســاری ایتالیا که جزو 
طرح رنکینگ اتحادیه جهانی کشــتی نیز محسوب می شود روز 
شــنبه هفته آینده )4 خردادماه( در 10 وزن در شهر ساساری 

ایتالیا برگزار می شود.

لوکا یوویچ می تواند همان جانشین کریستیانو رونالدو باشد؟

رئال به دنبال »قاتل مادرزاد«

ورزش: پایان رقابت های فوتبال در قســمت های مختلف دنیا، زمانی مناسب برای بررسی عملکرد 
بازیکنان لژیونر فوتبال ایران به شمار می رود؛ اینکه چطور و چگونه یک فصل زندگی حرفه ای خود 

را خاتمه داده اند. 

یک هفته دیگر لیگ والیبال ملل آغاز می شود

پرواز مردان کالکوویچ به سراسر دنیا

 کاوه در خروجی بروژ
مبلــغ باالیــی بــرای رضایی 
هزینه شــد، ولی او در بیشــتر 

زمان هــای فصل بــا مصدومیت 
دســت و پنجه نرم کرده و همین هم 

احتمال خروجش را از تیم بلژیکی زیاد می کند. 
رضایی از زمان حضور در کلــوب بروژ یک گل 
زده که اصال آمار خوبی برای خرید گران قیمت 

باشگاه نیست.

موسیو قدوس
قدوس تــا ســال 2023 با 
آمیان فرانسه قرارداد دارد؛ 

این بازیکن با رقم قابل توجهی 
به آمیان پیوســته و بــا توجه به 

تاثیرگــذاری ویژه ای که در تیم فرانســوی 
دارد و حســابی که روی او باز می شــود، به 
احتمال فراوان برای فصل آینده هم در این 

تیم باقی خواهد ماند. 

 رضائیان 30 ساله
مدت قــرارداد رضائیــان پس از 
پیوستن به الشــحانیه اعالم نشد 

ولی در نیم فصــل حضورش در این 
تیم قطری در تمام بازی ها به میدان رفت 

و نمایش های خوبی ارائه داد، تا شانس باقی ماندنش در 
لیگ قطر را باال ببرد؛ ضمن اینکه رضائیان به 30 سالگی 
نزدیک می شود و می تواند شرایط خوبی از لحاظ مالی 

در کشور همسایه داشته باشد.

 طارمی پر ابهام
در شــرایطی قرارداد مهدی 
طارمی با تیم قطری تمام شده 

که او در نیم فصل اول حضورش، 
درخشــش بیشتری داشــت تا یک 

فصلی که بتازگی تمام شــده. احتمال جدایی 
طارمی از الغرافه وجود دارد و شنیده ها حاکی از 
احتمال بازگشت طارمی به پرسپولیس شنیده 

می شود.

کریم در آستانه انتقال
کریم انصاری فرد یک سال دیگر 
با ناتینگهام فارست قرارداد دارد 

و امکان ماندن او در تیم زیاد است، 
مگر اینکه کادر فنی این تیم انگلیسی 

نظر دیگــری روی او داشــته باشــد.انصاری فرد 
عملکرد خوبی نداشته و شــاید او هم مانند سعید 
عزت اللهی جدایی اش از فوتبــال انگلیس نزدیک 

باشد.

 کوچ بچه عقاب
عابدزاده هنوز دو ســال دیگر با 
ماریتیمو پرتغال قــراردارد دارد 

ولی در نیم فصــل دوم و پس از جام 
ملت های آسیا، اصال شرایط خوبی نداشت 

و حتی یک بازی هم به میدان نرفت تا شــاید باشگاه 
نشــان دهد عالقه ای به حفظ او ندارد. به نظر می رسد 

عابدزاده در مسیر خروجی این تیم پرتغالی قرار دارد.

جابه جایی محرمی
مدافع 23 ســاله دیناموزاگرب 
کرواســی که در این فصل 19 

بازی انجام داده، به خاطر انتخاب 
جایگزین برای او ســال آینده قطعا در 

تیم دیگــری عضویت خواهد داشــت؛ احتماال 
محرمی به صورت قرضــی به لوکوموتیو زاگرب 
خواهد رفت یا بــه تیمی دیگــری انتقال داده 

خواهد شد.

 جهانبخش گران
ستاره فصل گذشته باشگاه آلکمار 
در لیگ جزیره سال سختی را پشت 

سر گذاشت. او نه گل زد و نه پاس گل 
داد ولی تا تابستان سال 2023 با باشگاه 

برایتون قــرارداد دارد. احتمال جدایی این بازیکن وجود 
دارد، اما با توجه به رقم انتقــال 17 میلیون پوندی اش، 
باشگاهی که قصد جذب او را داشته باشد، مبلغ باالیی برای 

دریافت رضایت نامه باید بپردازد.

نورافکن و نادری
عملکرد هــر دو بازیکن خوب 
بوده و چیزی که مشخص است، 

اینکه اگر دو باشــگاه اســتقالل و 
پرســپولیس توان مالی به آن ها اجازه 

بدهد، قطعا به فکر تمدیــد حضور نورافکن 
و نادری  هســتند؛ در غیر ایــن صورت این 
دو بازیکن تأثیرگذار بــه بلژیک بازخواهند 

گشت.

 گوچی پرهوادار
گوچی در پنجره تابستانی به آپوئل 
نیکوزیا قبرس پیوســت ولی پس 

از پایان نیم فصل با قراردادی قرضی 
راهی اف. سی. سیدنی شــد و حاال در 

شرایطی بازیکن آزاد به شمار می رود که زننده گل قهرمانی 
این تیم در رقابت های اِی لیگ استرالیا بوده است. او جزو 
لژیونرهایی به حساب می آید که احتمال پیوستن او به یکی 

از تیم های ایرانی  وجود دارد.

بازگشت احمدزاده
قرارداد احمدزاده با تیم لهستانی 
تمام شــده و به نظر می رســد از 

ســوی هر دو طرف تمایلــی برای 
ادامه همکاری وجود ندارد؛ با این وصف 

احمدزاده به احتمــال فراوان در پایــان فصل به ایران 
بازخواهد گشــت. احمدزاده در مجموع عملکرد خوبی 
در لهستان نداشت و به نظر می رسد به پایان کارش در 

لهستان و حتی فوتبال اروپا رسیده است.

انتقال قرضی شکاری
شــکاری تا تابســتان 2022 با 
باشگاه روبین کازان قرارداد دارد 

ولی این روزها بیشتر برای امیدهای 
باشگاه بازی می کند، نه تیم بزرگساالن. 

شکاری 20 ساله است و همین موضوع می تواند موجب 
شود تا باشگاه روســی او را به تیم دیگری قرض دهد و 
وقتی تجربیات بیشتری کسب کرد، از او در تیم اصلی 

باشگاه بازی بگیرد.

امیری می رود
شرایط برای امیری جهت ادامه 
بــازی در ترکیــه خوش بینانه 

نیســت. مبلغ قــرارداد امیری در 
سال اول 650 هزار یورو بود و در سال 

دوم ایــن مبلغ به 750 هــزار یــورو افزایش خواهد 
داشــت؛ موضوعی که می تواند موجب خروج بازیکن 
ملی پوش فوتبال ایران از ترکیه و بازگشت اش به لیگ 

برتر ایران شود.

 دلفی امیدوار
دلفی 18 ساله، سه فصل دیگر با 
شارلروا قرارداد دارد؛ او در نیم فصل 

به بلژیک رفته و با توجه به شــرایط 
ســنی فوق العاده ای که دارد، حضورش 

ادامه دار خواهد بــود؛ این جوان 184 ســانتیمتری و 
مستعد، از زمان پیوستن اش به تیم بلژیکی، پنج بازی 
کرده و یک پاس گل و یک گل هم بــه نام او در آخرین 

بازی ثبت شد.

 حسینی می ماند
سید مجید حســینی جوان یک 
سال دیگر با باشگاه ترابزون اسپور 

ترکیه قرارداد دارد، حسینی با توجه 
به عملکرد خوبی کــه در لیگ ترکیه 

داشته است نظر کادر فنی و مدیران باشگاه ترکیه ای را 
برای ادامه حضور در ترابزون اسپور جلب کرده است و به 
احتمال زیاد در فصل آینده در شرایط بهتری با این تیم 

ادامه همکاری خواهد داشت. 

میالد و روس ها
 

قراردادش با احمدگروزنی تمام 
شده ولی طی ســه فصل حضور 

در این تیم، روزهای خوبی داشــته 
و متقاضیان زیادی هم دارد. در ماه ها و 

سال های اخیر، خبرهای زیادی در مورد عالقه تیم های 
انگلیسی و اسکاتلندی برای جذب محمدی شنیده شده 
ولی از روسیه خبر می رسد که این بازیکن در رادار تیم 

زنیت سنت پترزبورگ قرار گرفته است.

تمدید قلی زاده
در این فصل قلــی زاده تقریباً در 
نیمی از بازی های تیم شــارلروا 

حاضر بــود؛ او در این مدت یک گل 
زده و چهار پاس گل داده که آمار خوبی 

برای او به شــمار نمی رود. با این حال مدیر و مربی تیم 
خواهان ادامه حضورش هســتند؛ تنها مســئله ای که 
می تواند ادامه حضور قلــی زاده را با تهدید روبه رو کند، 

مصدومیت های پیاپی اوست.

عزت اللهی در مه
هافبک تدافعی ملی پوش ایران در 
مدت حضور در فوتبال انگلیس با 

مصدومیت های متوالی روبه رو شده و 
همین موضوع احتمال بازگشت سعید را 

به روستوف زیاد می کند. شرایط در روسیه هم البته برای 
سعید عزت اللهی چندان جالب نیست. عزت اللهی از آن 
دسته بازیکنان لژیونر ایرانی به شمار می رود که آینده اش 

در فصل آینده بسیار مبهم به نظر می رسد.

 خانزاده در راه ایران
خانزاده بــه پایــان کارش با 
االهلی رســیده و باید منتظر 

بازگشت و پیوســتن او به یکی 
از تیم های ایرانــی بود.در پایان باید 

به بازیکنانــی نظیر اللهیــار صیادمنش و مهرداد 
محمدی هم اشــاره کرد کــه از ســال آینده به 
 صورت قطعی در لیگ هــای ترکیه و پرتغال بازی 

خواهند کرد.

 پورعلی گنجی
 مدافــع میانــی تیــم ملی در 
نقل و انتقاالت زمستانی از یوپن 

بلژیک بــه العربی قطر پیوســت. 
مرتضی پــور علی گنجــی که پیش تر 

و از تیم الســد به بلژیک رفت، با شــرایط لیگ 
قطر آشنایی دارد و همین موضوع هم می تواند 
دلیلی برای ادامــه حضــورش در فوتبال قطر 

باشد.

 درخشش آزمون
آزمون همین حاال که هنوز چند 
ماه از حضــورش در تیم جدید 

نگذشته، جایگاه خود را در این تیم 
پیدا کرده و با درخشــش در بازی های 

مهم این تیــم در اروپا و لیگ روســیه و با توجه 
به عالقه ای که ســردار به ثبات دارد و همین طور 
حضور زنیت در لیگ قهرمانان اروپا، شاهد ادامه 

کار او در زنیت خواهیم بود.

 امید قطری ها

قــرارداد امیــد ابراهیمی هم 
در پایــان فصل خاتمــه پیدا 

کرده ولی با توجــه به عملکردی 
که ایــن بازیکن طی فصــل اخیر ارائه 

داد و یکــی از بازیکنان کلیــدی تیم قطری 
بود، ایــن احتمــال وجــود دارد حضورش 
 در االهلــی یــک فصــل دیگــر هــم ادامه  

داشته باشد. 

پرونده ای برای نقل و انتقاالت لژیونرهای ایرانی

ازدحام پشت گیت خروجی
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فرهنگ و هنر

خبر

 گزارشگران ورزشی را 
به کالس آموزش زبان فارسی بفرستید

امروز در خبرها آمده بود، رئیس ســازمان صداوسیما در دستوری ویژه 
وظایف جدیدی برای شورای تخصصی مجریان و دفتر موسیقی و سرود 

به منظور نظارت دقیق تر در صیانت از زبان فارسی اصیل، مشخص کرد.
علی عسکری پس از ابراز گالیه رهبر انقالب از صدا و سیما در دیدار اخیر 
با شاعران و اهل قلم درخصوص بی توجهی رسانه ملی، دستوری جدید 
صــادر کرده و با یادآوری ابالغیه چند ماه پیش خود برای ارزیابی روزانه 
مجریان و برنامه های تلویزیونی از منظر رعایت زبان فارسی، دستور داده 
اســت شــورای تخصصی مجریان باید بر مبنای گزارش هایی که از این 
ارزیابی بدست می آید، نظام تشویقی و تنبیهی دقیقی برای مجریان در 

این زمینه طراحی کند و به فوریت اجرا شود.
این اهتمام البته به جای خود خوب و قابل قدردانی است اما بهتر این بود 
که رســانه ملی و دست اندرکاران آن، اهمیت و حساسیت کار خود را در 
خصوص زبان و فرهنگ ملی کشور، خیلی پیش از این ها درک می کردند 
تا کار به جایی نرســد که رهبر انقالب به این صراحت از کم کاری آن ها 

گالیه کنند.
حال که قرار اســت شورایی تخصصی تشــکیل شود و به نظارت بر کار 
مجریان بپردازد، ضروری اســت ســازوکارهایی هم اندیشیده شود که 
در آن سرنوشــت دیگر شوراهای تخصصی کشور که با نیت حل و فصل 
مشکالت تشکیل اما پس از چندی خود به مشکلی تازه تبدیل می شوند، 
تکرار نشــود. در همین سازمان صداوســیما سال هاست شورای شعر و 
موسیقی ســازمان با حضور چهره هایی از اهل ادب و هنر تشکیل شده 
اســت و بر اشــعار و ترانه هایی که قرار است در صداوسیما پخش شود، 
نظر کارشناسی می دهد، اما در برابر دیده مسئوالن سازمان صداوسیما 
تهیه کنندگان تلویزیونی خوانندگان کم سواد و فالش خوان را با شعرهای 
سست و سخیف به برنامه های پرطرفدار تلویزیون می آورند و شورای شعر 

و موسیقی را دور می زنند و کسی هم به آنان تذکر و اخطاری نمی دهد.
به هر روی حال که قرار اســت عملکرد مجریان تلویزیونی بررسی فنی 
شــود، پیشنهاد من این است که در نخســتین و فوری ترین اقدام همه 
گزارشــگران برنامه های ورزشی از جمله گزارشگران معروف برنامه های 
پخش فوتبال و نیز همه گزارشــگرانی که بازی های فوتبال را در مراکز 
اســتانی صداوسیما گزارش می کنند، به صورت فشــرده و تا زمانی که 
بازی های لیگ آغاز نشده است، به کالس آموزش زبان فارسی فرستاده 
شوند و شرط ادامه کار آنان این باشد که از این کالس نمره باالیی بگیرند.
شاید بگویید این گزارشگران همه فارسی زبان هستند و نیازی به آموختن 
زبان مادری خود ندارند، اما اشــتباه می کنید؛ آنان نه فارسی بلدند و نه 
فارســی حرف می زنند. آنان به زبانی حرف می زنند که نحو و دستور آن 
براساس زبان انگلیسی است، اصطالحات ترجمه شده و گرته برداری شده 
در این زبان فراوان است و از میان هر 10 واژه ای که بر زبان آنان می آید 
به یقین نیمی انگلیسی است. اصالً گویا گزارشگری که نتواند در یک جمله 
دســت کم سه واژه بیگانه را بر زبان بیاورد، بی سواد و کم اطالع محسوب 
می شود. گزارشــگران برنامه های ورزشــی دارای بیشترین مخاطبان، 
بخصوص در بین نســل جوان هســتند، چراکه فوتبال همواره یکی از 
جذاب ترین برنامه های تلویزیونی است. عموم مردم و جوانان به مرور از 
ایــن زبان من درآوردی و مجعول، تأثیــر می پذیرند و این روند به مرور 
منجر به تخریب زبان فارســی خواهد شد. در همین چند سال، چندین 
واژه را همین گزارشــگران به زبان مردم تزریق کرده اند که می شــد به 
جایش معادل های فارسی زیبایی به کار برد، نه تنها واژه ها و اصطالحاتی 
چون »کلین شــیت«، »هت تریک«، »دبــل«، »کام بک« مثل نقل و نبات 
بر زبان آنان جاری اســت، حتی درباره به کاربردن واژه های معادل مانند 
»شــهرآورد« به جای »دربی« چنان مقاومت می کنند که گویا اگر خدای 
ناکرده یک گزارشگر فوتبال در یکی از شهرهای دورافتاده هم روزی کلمه 
بی کالس فارسی را به جای کلمه باابهت و زیبای انگلیسی به زبان آورد، 

بنیادهای فوتبال پاک، جوانمردانه و همیشه پیروز ما به لرزه درمی آید!

بهروز افخمی: 
فیلم جدی در سینمای ایران کم ساخته می شود

در  افخمــی،  بهــروز  ایرنــا: 
نشســت »ســینما در گام دوم 
انقالب اســالمی« با بیان اینکه 
تأثیرگذاری سینمای دنیا نسبت 
به 40 سال پیش کمتر از نصف 
شــده و مرز بین هنر ســینما 
با مخاطب در حال کمرنگ تر شــدن اســت، گفت: بخشی از فیلم های 
سینمایی دیگر برای پرده های بزرگ ساخته نمی شود، بلکه برای موبایل 
و فضای مجازی ساخته می شود. وی افزود: مردم آمریکا پیش از دهه 50 
میالدی، در دوره پیش از فراگیر شــدن تلویزیون و زمانی که جمعیت 
آمریکا کمتر از 150میلیون نفر بود، به طور متوسط هفته ای سه مرتبه به 
سینما می رفتند. در آن سال ها در سینمای آمریکا بیش از 4 میلیارد بلیت 
در سال فروخته می شد، اما اکنون در طول سال در سینمای این کشور 
تنها یک میلیارد و 200 میلیون بلیت به فروش می رسد و این یعنی اینکه 

هر آمریکایی به صورت متوسط در سال تنها سه بار به سینما می رود. 
این کارگردان ســینما با اشــاره به اینکه در حــال حاضر در همه نقاط 
دنیا حدود 80 درصد تماشــاچیان را کودکان و نوجوانان زیر 25 ســال 
تشکیل می دهند و سایر مخاطبان هم بیشتر برای دیدن کمدی به سینما 
می آیند، گفت: به نظر می رســد ســینما از ابتدا تأثیر واقعی اش را روی 
کودکان می گذاشــت، اما این موضوع درست تحلیل نشده بود. کودکان 
نسبت به گذشــته، مخاطبان مهمی شده اند و مهم ترین و باارزش ترین 

تماشاچیان ما کودکان و نوجوانان زیر 18 سال هستند. 
این کارگردان ســینما با تأکید بر اینکه ســینما وقتی مؤثر می شود که 
با خودش صادق باشــد، اظهار کرد: فیلم جدی کم در ســینمای ایران 
ساخته می شود. برای ساخت فیلم جدی باید دالیل جدی داشته باشید. 
فیلم هایی که ژست جدی دارند ولی بی دلیل تماشاچی را آزار می دهند از 
فیلم های کمدی هم نازلترند. مثالً فیلم »فروشنده« اصغر فرهادی، فیلم 
جدی نیســت، می خواهد بگوید اخالق پیچیده است؛ بنابراین شرایطی 
مصنوعی را طراحی می کند که اگر در گوش کسی بزنی نامردی کردی، 
اگر نزنی بی غیرتی. در حالی که روندها و موقعیت های فیلم تا رسیدن به 
آن شرایط، تماماً ساختگی و غیرواقعی است. کارگردان قصد داشته ژست 
مرد اخالق را بگیرد ولی نتوانسته است؛ بنابراین چنین فیلمی، تبدیل به 
کمدی ناخواسته می شود. فرهادی در این فیلم می خواسته مردم ایران را 

ناراحت و حتی تحقیر کند.

گفت و گو با مصطفی علیپور شاعر و استاد دانشگاه 

رسانههاووزارتارشادبرایحفظزبانفارسیکمکاریکردهاند
 فرهنــگ و هنر/ خدیجه زمانیان   اگرچه 
مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود با شاعران 
و ابراز نگرانی شان مبنی بر حفظ زبان فارسی در 
مقابل ورود واژه های بیگانه، وزارتخانه ارشــاد و 
حوزه هنری و رسانه ها را موظف به پیرایش زبان 
فارسی کردند، اما به نظر می رسد حفظ و نگهداری 

زبان فارسی عزمی  ملی می طلبد. 
اگــر کتاب های درســی را مــرور کنیم، متوجه 
می شــویم این کتاب ها نمی توانند میل و رغبتی 
در دانش آموزان ایجاد کننــد و آن ها را متوجه 
اهمیت زبان مادری شــان کنند. واحدهای زبان 
و ادبیات فارســی در دانشگاه ها بی چالش ترین و 
کسل کننده ترین ساعت های درسی برای بیشتر 
دانشجویان است. دانشجویان فکر می کنند علم 
فقط فیزیک و شیمی است و ادبیات هنوز آن قدر 

جدی نیست که وارد نظام تعلیم و تربیت شود. 
شاید نخستین وظیفه نهادهایی مانند وزارت ارشاد 
اسالمی این بوده اســت که در همه این سال ها 
سازوکاری ایجاد و تک تک مردم جامعه را متوجه 
اهمیت زبان فارسی کنند. زبانی که اگر به مخاطره 
افتد، حتماً امنیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی ما هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
برای تحلیل این مسئله در صفحه امروز به سراغ 
مصطفی علیپور رفتیــم. گفت وگوی ما را با این 
شاعر، منتقد ادبی و مدرس زبان و ادبیات فارسی 

را بخوانید. 

باید چه اتفاقی رخ دهد تا حفظ و نگهداری 
زبان فارسی به یک دغدغه عمومی تبدیل 
شود و همه جامعه، خود را ملزم به صیانت 
واژه های  مقابل هجوم  در  مادری شان  زبان 

بیگانه کنند؟
مقام معظم رهبری بدون تعارف و خیلی صریح 
بیش از آنکه توده و آحاد مردم را مورد خطاب قرار 
دهند، نخبگان و رسانه هایی را که مرجعیت زبانی 
و ادبی برای جامعه دارند ملزم به حفظ و نگهداری 

از زبان فارسی کردند. 
انتقاد ایشــان درباره این مسئله بسیار شدید بود 
و اگر رســانه ها تعصب ملی داشته باشند، باید به 
توصیه ایشان عمل کنند. رسانه ها و نخبگان در 
نخستین اقدام باید متون گفتاری و نوشتاری شان 
را با توجه به قراردادهای زبان فارسی عرضه کنند 
و با حفظ قوانین بافتی زبان و ادبیات فارسی برای 
واژه هایی که بر اثر ترجمه و یا شیوه های دیگر وارد 
زبان شــده است، واژه سازی کنند؛ چون رسانه ها 
هســتند که بیش از هر مرجع زبانی توده مردم 
را هدف قرار می دهند و مهم ترین جایی که باید 
به توصیه ایشان عمل کنند، رسانه های گفتاری و 
نوشــتاری هستند. ما نباید فکر کنیم چون زبان 
وسیله عمومی اســت پس برای حفظ آن باید از 
طبقات پایین جامعه و از توده مردم شــروع کرد. 
اتفاقاً اصالً چنین چیزی نیســت. در فرانسه هم 
سال ها پیش اقداماتی که برای حفظ و پاکسازی 

زبان فرانســه انجام شده با الزام و اجبار حکومتی 
بوده اســت تا واژه های خارجی از زبان فرانســه 
پیراســته شــود. واقعاً وزارتخانه عریض و طویل 
ارشاد برای نگهداری از زبان و ادبیات فارسی چه 

می کند؟ 

سال گذشته بیش از 4000 مجموعه شعر 
با مجوز وزارت ارشاد وارد بازار کتاب شد. 
این مجموعه ها می توانند به گسترش زبان 
فارسی کمک کنند، چون به هر حال یکی از 

وظایف شاعران همین مسئله است؟
اتفاقاً ارشــاد در ارائه مجوزهــای بی حدو حصرش 
بزرگ ترین ضربه را به زبان فارســی زده اســت. در 
بعضی از مجموعه  شعرهایی که منتشر شده است، 
می بینیم از ساختارها و از زبان غیربومی و یا زبانی 
که در ستیز با ارزش های زبان فارسی است، استفاده 
شــده، در حالی که وظیفه شاعر پیش از هر چیزی 
صیانت از زبان فارســی و تالش برای پیراستگی آن 
است. همه این آثار از ارشاد مجوز می گیرند و توجیه 
ارشــاد هم در ارائه مجوزها این بــوده آثاری که به 
ارزش های اعتقادی، فرهنگی و اخالقی جامعه اهانت 
نکند و یا در تضاد قرار نگیرد، می تواند مجوز بگیرد. 
در بررسی این آثار به ارزش های زبان توجه نمی شود 

و این ضعف بزرگی است.  
در حالی که زبان تنها وسیله پیوند قلب ها، روح ها، 
احساســات، فرهنگ ها، آیین ها و سنت هاست و 
مهم ترین عامل بقای روح و اندیشــه یک ملت 
اســت. اگر زبان صدمه ببیند حتماً اندیشه های 
دینی هم صدمه می بیند و در این تردیدی نیست. 

به همین دلیل تأکیــد می کنم نهادهای مرتبط 
بیش از هــر چیزی باید زیر تیغ الزام حفظ زبان 

و ادبیات فارسی بروند. 

به دلیل نبود قانون کپی رایت و ترجمه های 
بی شمار، واژه های بیگانه بسرعت وارد زبان 
شــده اند . در این شــرایط چه باید کرد و 
واژه سازی ها باید چگونه انجام شود تا مورد 

قبول و استفاده مردم قرار بگیرد؟ 

رهبر معظم هم تأکید کردند اگر از طریق ترجمه، 
واژه ای بیگانه مورد استفاده اقلیتی قرار می گیرد، 
گوینده رادیو و تلویزیون با آن مخاطب میلیونی 
آن را تکرار نکند تــا واژه وارد بدنه زبان گفتاری 
مردم نشود. خوشبختانه زبان فارسی در مقایسه 
با زبان های بزرگ دنیا براحتی می تواند خودش را 
با تغییر و تحوالت و شــرایط اجتماعی و سیاسی 
دوره های مختلف، وفق دهد و این ظرفیت را هنوز 
هم دارد. کما اینکه فرهنگستان این واژه ها را تولید 
می کند و بسیاری از آن ها در جامعه هم مورد اقبال 

قرار گرفته و حیات پیــدا کرده اند. »یارانه« واژه ای 
است که براحتی به جای واژه »سوبسید« استفاده 
می شود. این واژه، بومی و مردمی  و بر پایه امکانات 
زبان فارسی ساخته شده است. البته واژه هایی هم 
هستند که معادل دارند اما معادل آن ها مورد توجه 
قرار نگرفته اســت. مثالً واژه نامأنوس »سلبریتی« 
که من بتازگی توانسته ام این واژه را بدرستی تلفظ 
کنم، آن قدر در رسانه ها استفاده شده که به زبان 
روزمره مردم هم راه پیدا کرده است، در حالی که 
معادل فارســی این واژه »چهره« است که حس و 
عاطفه را براحتی منتقل می کند، اما متأسفانه به آن 

بی توجهی و منزوی شده است. 

به نظر شما به عنوان شاعر، منتقد ادبی 
و مدرس زبان و ادبیات فارسی بهترین راه 
حفظ و صیانت از زبان و ادبیات فارســی 

چیست؟
من بهترین راه حفظ زبان فارسی را این می دانم 
که نهادهایی مانند وزارت ارشــاد اسالمی، حوزه 
هنــری، شــورای فرهنگ عمومی، شــهرداری، 
آموزش و پرورش، دانشــگاه ها و مراکز مرتبط به 
نوعــی زیر تیغ الزام قــرار بگیرند و با یک اجبار، 
موقعیت زبــان را کنترل کنند تا ارزش های زبان 

فارسی حفظ شود. 
بخشــی از مالیاتی که از مردم گرفته می شود به 
وزارت ارشــاد تعلق می گیرد تا موظف باشد زبان 
و ادبیات فارسی را مصون نگه دارد و آن را حفظ 
کند. این وزارتخانه در قبال دریافت این پول تا به 
حال چه کرده است؟ زبان، فرهنگ، اندیشه ها و 

آثار ادبی هنری باید توســط این نهاد ترویج داده 
شــود، اما این نهاد به وظیفه اش عمل نمی کند. 
همان طــور که گفتم یکی از ایــن بی توجهی ها 
چاپ کتاب های مبتذل اســت. ببینید ظرفیت 
زبان فارســی به گونه ای است که همه می توانند 
شــعر بســرایند چون آهنگین و به قول سعدی 
»مســجع« اســت. آیا هر کس که می تواند شعر 
بسراید، می تواند شاعر و یا ترانه سرا هم باشد؟ در 
حالی که این ظرفیت زبان فارسی است که حتی 
در نثر و گفتار عادی این زبان هم موسیقی وجود 
دارد که به آن زبــان کمی  می گوییم. پس همه 
فارسی زبان ها در وزن عروضی و یا وزن موسیقی 
ایقاعی می توانند شعر بسرایند، اما ارشاد موظف 
نیست به هر کس که شعر سروده، مجوز انتشار 

کتابش را هم بدهد. 
باید بخشی از نظارت بر چاپ کتاب ها به ظرفیت ها 
و ارزش های زبانی اثر اختصاص یابد؛ اینکه فالن 
مجموعه شعر چقدر می تواند زبان فارسی را توسعه 
دهد. شاعر باید چنین رســالتی برای خود قائل 
باشد؛ شــاعر که فقط نباید رابطه حسی بین دو 
عاشــق ایجاد کند. به هر حال این زبان است که 
می تواند عامل حفظ ملت ها در طول تاریخ باشد. 
حتی زبان می تواند بخش قابل توجهی از باورهای 
دینی مردم را حفظ کند. بسیاری از آثار مذهبی 
دنیا به زبان فارسی است و بی تردید می شود گفت 
زبان فارسی زبان دوم اسالم است؛ از این منظر هم 

این زبان باید حفظ شود. 

 عالوه بر این شــورای عالــی انقالب 
دارد کــه صاحبان  فرهنگی مصوبــه ای 
شرکت ها و فروشــگاه ها را ملزم می کند 
ازعناوین و اسامی ایرانی برای سر در مغازه 
و شرکت ها استفاده کنند، اما این مصوبات 
اجرا نمی شود. چه اتفاقی باید بیفتد تا این 

مصوبات الزام اجرایی پیدا کنند؟ 
من که مدرس زبان و ادبیات فارسی هستم وقتی نام 
مغازه ها و فروشگاه ها را می بینم، تعجب می کنم که 
چطور شرکت ها و فروشگاه ها عنوان خارجی دارند؛ 
عناوینی که حسی در ما ایجاد نمی کند. به هر حال 
زبان فارسی عالوه بر اینکه زبان علم، اندیشه، شعر و 
ادب است، زبان احساس هم هست؛ ما از این طریق 
بــا پیرامون پیوند عاطفی برقرار می کنیم . واژه های 
فارســی فقط معنا ندارند بلکه عاطفه، حس و روح 
دارند و این خیلی مهم است. اما هنوز معتقدم مردم 
نباید این الزامات را اجرا کنند، مردم مقصر نیستند. 
مشــکلی که چند دهه با ســرعت و شتاب بر زبان 
فارسی ما تحمیل شده است شاید در چند ساعت 
قابل حل نباشد، اما حتماً از نقطه ای می توان برای 
اصالح آن اقدام کرد. شاید به طور کلی بشود گفت 
دو مسئله تأمل بر مجوز آثار شاعران و مسائل شهری 
مانند توجه به عناوین فارســی شرکت ها و مغازه ها 
می تواند نقطه های شــروع و تأثیرگذار خوبی برای 

پیرایش زبان فارسی و حفظ آن باشد. 

برش

در فرانســه هــم ســال ها پیش 
اقداماتی که برای حفظ و پاکسازی 
زبان فرانسه انجام شده با الزام و 

اجبار حکومتی بوده است

لذت تماشای خلق آثار هنری در نمایشگاه قرآن 
قدس آنالیــن/ صبا کریمی: یکــی از اتفاقات خــوب و موردتوجه 
بازدیدکنندگان از غرفه هنری نمایشــگاه قرآن، خلق و اجرای زنده آثار 
هنری همچون تذهیب، معرقکاری، خوشنویســی و نقاشی و... است که 
مردم را هم در لذت آفرینش های هنری سهیم می کند. امسال حدود 152 هنرمند در 
بخش هنری نمایشگاه شرکت کرده اند و آثار هنرمندان درجه یک در 14 رشته مختلف 
جمع آوری شده و در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفته است. یکی از ویژگی های بخش 
هنری نمایشگاه، حضور مداوم و مستمر بخش خوشنویسی و خط نگاره هایی با اسماءالهی 
است که امسال با حضور هنرمندانی که آثار جدید و مرتبط با حوزه قرآن و عترت دارند، 
متفاوت تر شده است. آیات قرآن کریم، نام های ائمه اطهار)ع( و اشعار مذهبی از جمله 
سوژه های تابلوهای آویخته به دیوار در قالب های خوشنویسی، تذهیب و کالیگرافی است. 
در بخش دیگری از این غرفه تعدادی از آثار برگزیده جشنواره ملی آیات به نمایش درآمده 
اســت. همچنین بخش دیگر، نمایش آثار کاریکاتور است که درزمینه مسائل سیاسی 
روز و جهان اســالم و همچنین مبارزه با اســتکبار به تصویر درآمده است. کارگاه هایی 

با موضوعات خط، تذهیب، نقاشــی خط و سایر هنرهای اسالمی و ایرانی در این بخش 
برپا می شود. این کارگاه ها به طور متوسط روزانه بین 5 تا 10 ساعت با حضور استادان 
رشته های مختلف برگزار می شود. یکی از بازدیدکنندگان غرفه هنری درباره کم و کیف این 
بخش به خبرنگار ما می گوید: من هر سال از نمایشگاه قرآن بازدید می کنم و از طرفداران 
همیشگی بخش هنری هستم. به نظرم زمانی که بخش هنری در طبقه دوم مصلی قرار 
داشت دسترسی بهتری به همه بخش ها داشتیم و تفکیک قسمت های عکس، پوستر، 
نقاشی و خوشنویسی از یکدیگر سبب می شد بهتر و با تمرکز بیشتری از آن ها بازدید 
کنیم، اما جای گذاری جدید بخش هنری در طبقه همکف یک حسن دارد و آن هم این 
است که در ابتدای ورود توجه مردم را به خودش جلب می کند و شاید به بیشتر شدن 
بازدید از آن کمک کند. بازدیدکننده دیگری معتقد است، باید خالقیت و تنوع در آثار 
هنری بیشتر باشد. وی ادامه می دهد: به نظرم نمایشگاه قرآن فرصت مناسبی برای ارائه 
آثار هنری مرتبط با قرآن است و عالوه بر اینکه در شهر نیز نمایشگاه های بسیاری با این 
محوریت برپا می شود، ما باید بهترین آن ها را همین جا و در مهد قرآن ببینیم، چراکه قطعاً 

تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن با گالری های هنری قابل قیاس نیست.  او در ادامه 
می افزاید: یکی از بخش های مورد عالقه من در نمایشگاه، خلق آثار هنری به صورت زنده 
و پیش روی مخاطب است. به نظرم این اتفاق حس بسیار خوبی را به بیننده القا و لذت 
دیدن یک اثر هنری را دوچندان می کند. حتی برای شخصی مانند من که تا حدودی 
با خوشنویسی آشنایی دارم، دیدن کار استادان و اهل فن و برگزاری کارگاه های هنری 

کمک می کند ایرادهایم را رفع کنم.
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آخر هفته با تلویزیونبا منتقدان

فرهنگ و هنر- زهره کهندل: یک منتقد ســینما و 
تلویزیون با بیان اینکه ماه مبارک رمضان، ماه خودسازی 
و پویایی اســت، گفت: در چند ســال اخیــر، تولیدات 
تلویزیــون برای ماه رمضان به ســمتی رفته که گویی 
در تلویزیون ماه محرم برپاســت و بیشتر محتوای این 

سریال ها پر از غم و اندوه است.
جبــار آذین در گفت وگــو با خبرنگار ما افــزود: تولید 
مجموعه های مناسبتی مدت هاست در تلویزیون متوقف 
شده است، درحالی که مخاطب نیاز به شادی دارد. این 
موجب می شود مخاطبان به ناچار تلویزیون را خاموش 

کنند یا سراغ ماهواره بروند. 
وی اظهار داشــت: در ماه مبارک رمضان سال گذشته 
دیدیم سه ســریال تولیدی تلویزیون آنچنان مخاطبی 

نداشت و بازپخش سریال پایتخت، چندین برابر مخاطب 
داشت.

آذین ادامه داد: مردم چیز دیگری می خواهند و تلویزیون 
کار دیگری می کند. این سبب ریزش مخاطب می شود و 
متأسفانه عملکرد بد تلویزیون موجب می شود مخاطبان 
تلویزیون از آن فاصله بگیرند که این به نفع شبکه های 

ماهواره ای است و جای تأسف دارد.
وی با تأکید بر اینکه رســانه ملی باید در راستای نیازها 
و مطالبات مردم برنامه بســازد و همان طور که مدعی 
عنوان ملی است، در عمل هم ملی و مردمی باشد، گفت: 
تلویزیون در ســال های اخیر دچار ریزش مخاطب شده 
است و این ریزش علل متفاوتی دارد که در رأس آن ها، 

ضعف مدیریتی در صدا و سیماست.
ایــن منتقد یادآور شــد: در ســال های اخیر، تغییرات 
پی درپی مدیریتی در صدا و ســیما، جابه جایی مدیران 
زیرمجموعه هــای مختلف و رانده شــدن بخشــی از 
هنرمندان حرفه ای و برخی از همکاران تلویزیون که برای 
صداوسیما فیلم و سریال می ساختند و مدت هاست که 
طلب هایشان را از تلویزیون نگرفته اند و همچنین فرصت 
شبکه خانگی که سبب شده بخشی از هنرمندان توانایی 
و قابلیت های خودشان را به این سمت ببرند، زمینه ای 
را به وجود آورده که شــاهد آثار خوب و برجسته ای در 

تلویزیون نباشیم.

روابط عمومی سیما: فیلم های سینمایی و تلویزیونی و 
انیمیشــن های مختلفی امروز و فردا که مصادف با سالروز 
آزادسازی خرمشهر اســت، از شبکه های سیما روی آنتن 
می رود.فیلــم تلویزیونی »خوش غیرت« به کارگردانی علی 
شــاه حاتمی، فردا ســاعت 1۶ از شبکه یک سیما پخش 

خواهد شد.
همچنین فیلــم ســینمایی »بال های خوشــبختی« به 
کارگردانی بهروز شعیبی، امروز ساعت  8 صبح از شبکه دو 

سیما پخش می شود. 
شبکه سه به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر فیلم سینمایی 
خاطره انگیز »روز سوم« به کارگردانی محمدحسین لطیفی 

را امشب ساعت 24 پخش می کند.
یکی دیگر از فیلم هایی که به حماســه خرمشهر پرداخته 
است، فیلم سینمایی »ســرزمین خورشید« به کارگردانی 
احمدرضا درویش است که امشب ساعت 20:۳0 از شبکه 
چهار ســیما روی آنتن می رود. خسرو شکیبایی، گلچهره 
سجادیه، ســعید پورصمیمی و محمود پاک نیت از جمله 

بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
همچنین این شبکه فیلم سینمایی »حقیقت گمشده« به 
کارگردانی محمد احمدی را جمعه ۳ خرداد ساعت 20:۳0 

روی آنتن می برد.
فیلم های سینمایی »گوی بخار1« به کارگردانی کاتسوهیرو 
اوهتومو، فردا ســاعت ۹ و »حمله بــه اچ۳« به کارگردانی 

شهریار بحرانی، فردا ســاعت 1۳:۳0 از شبکه پنج پخش 
خواهند شد.

فیلم های ســینمایی و تلویزیونی »پری« بــه کارگردانی 
داریوش مهرجویی، »نیاز« به کارگردانی علیرضا داوودنژاد، 
»زمانــی که دزد بودم«، »گمشــده«، »دره تاریک«، »کیمیا« 
به کارگردانــی احمدرضا درویش و »گزارش پلیکان« امروز 
ســاعت 11، 1۳، 15، 1۷، 1۹، 21 و 2۳ از شبکه نمایش 

روی آنتن می روند.
روز جمعه هم فیلم های سینمایی  و تلویزیونی »نور آتش«، 
»پاییز سرافیم«، »کشــتی یاماتو«، »عملیات قطب شمال«، 
»استشــهادی برای خدا« به کارگردانــی علیرضا امینی و 
»یتیمخانه ایران« به کارگردانی ابوالقاسم طالبی ساعت 11، 

1۳، 15، 1۷، 1۹و 21 از شبکه نمایش پخش می شود.

 انتقاد جبار آذین از تولیدات رمضانی تلویزیون

سریال های ماه مبارک پر از غم و اندوه است 
دیدار دوباره با »روز سوم«

فیلم های آخر هفته رنگ خرمشهر می گیرد
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