
رهبر انقالب و کشتی گیر اوکراینی
انتشار تصاویر کشــتی گیر اوکراینی با 
پیراهنی منقش به تصویر رهبر انقالب 
بــه تیتر یک برخی رســانه  های جهان 
تبدیل شــده اســت. »المار نــور علی 
اف« کشــتی گیر اوکراینی کــه اصالتاً 
اهل جمهوری آذربایجان اســت درباره 
این کار گفته اســت: »مرجع تقلید من 
ســیدعلی خامنه ای است. نیت کرده بودم که اگر مدال طال را کسب کنم 
با تصویر ایشان روی سکو بروم«. کاربران فضای مجازی هم در واکنش به 
این ماجرا هشتگ نام این کشتی گیر را در توییتر داغ کرده و  قهرمانی اش 

را تبریک گفتند. 

عصر شفافیت
کاربران فضای مجازی در واکنش به اصل ۴۹ 
قانون اساسی )موسوم به از کجا آورده ای؟( 
که بتازگی به دستور رئیس قوه قضائیه پس 
از ســال ها رکود، در دستور کار قرار گرفته 
است، هشتگ #عصر_شفافیت را در توییتر 
داغ کردند. یکی از کاربران دراین باره نوشته 
است: »براساس این قانون نمایندگان مجلس 
باید در ابتدای دوره نمایندگی صورت اموال و دارایی خود را در سامانه قوه قضائیه 
ثبت کننــد و در پایان دوره هم باید تمام دارایی هــا و اموال خود را اعالم کنند. 
البته امیدواریم قانون شــامل آبدارچی مسئوالن که کارتخوان به نامشان می زنند 

هم بشه«!

 میهمانی های بودار!
همزمان با دوم ژوئن و روز ملی ایتالیا، 
ســفارت این کشــور در ایران، اقدام به 
برگزاری جشنی در باغ این سفارت کرد. 
ســبک و ســیاق این میهمانی، حضور 
دختران ایرانی و  چهره های شــاخصی 
مثل محمود دولت آبادی در این مراسم 
حســابی در فضای مجازی حاشیه ساز 
شــد. یکی از کاربران در این باره نوشــته اســت: »برگزاری میهمانی در 
ســفارت خانه های ایتالیا و انگلیس و اصــرار آن ها بر حضور برخی عناصر 
حاشــیه دار و برخی نمایندگان مجلس و همچنین دختران ایرانی آن هم 
با پوشــش های نامتعارف، ما را یاد  میهمانی های این ســفارت خانه ها در 

سال های 86 و 87 می اندازد«.

چطور استاد شدی؟
علی صدری نیا در پاسخ به صادق زیباکالم 
که در توییتر نوشته بود: »همه چهره های 
بین المللی کــه این روزها بیــن ایران و 
آمریکا واسطه شده اند برایشان این پرسش 
پیش آمده که علت دشمنی ایران و آمریکا 
چیست«؟ در فضای مجازی نوشت: » همه 
چهره هــای آمریکایــی از جمله ترامپ، 
بولتون و... که این توییت زیباکالم را می خوانند برایشــان این پرسش پیش 
می آید که خدایی ما خودمان هم به خباثت های تاریخی کشــورمان در حق 

ملت ایران واقفیم؛ این زیباکالم چطور در ایران استاد علوم سیاسی شده«؟

مجید تربت زاده: اگر فکر می کنید برای باز و بینا شدن 
»چشِم دل« فقط کافی است »چشِم سر« را ببندیم تا 
بالفاصله دلمان به نوری غیبی روشن شود، سخت در 
اشتباهید. منکر روشن بینی و روشن دلی خیلی از آن ها 
که فهمیده اند برای بینایی و بصیرت حقیقی باید، چشِم 
دلشان را خوب باز کنند، نیستیم. اما چه خودتان چشِم 
ســر را ببندید و چه قضا و قدر، همان سال اول و دوم 
زندگی، بینایی تان را از شما بگیرد، فرقی نمی کند. در 
هر دو حالت این اراده، سختکوشی و خستگی ناپذیری 
شماست که می تواند به بینا شدن چشم دلتان کمک 
کند. واقعیت این اســت که »روشندل« شدن بیش از 
اینکه به چشــم بیرون و درون آدمی ربط داشته باشد، 
به ایمان، اراده و تالش او وابسته است. اگر با من موافق 
نیستید بهتر است سری به زندگی نامه دکتر »محمد 
خزائلی« بزنید که البته اگرچه در ایران خیلی و به اندازه 
از او یاد نمی کنند، اما در میان روشندالن ایران و جهان 

یک نابغه و استثنا به حساب می آید.

  چه کسی گفت روشندل؟
هما ن قدر که درباره زندگی و سرگذشــتش، کم گفته 
شــده و کم نوشته شده اســت و فقط گاه و بیگاه در 
برخی از مناســبت نامه ها و تقویم ها می شود مناسبت 
22 خرداد و ســالروز درگذشت محمد خزائلی را پیدا 
کــرد، درباره خدمات و فعالیت های او نیز، کم گفته و 
نوشته اند. مثاًل فکر می کنید چند نفر از خوانندگان این 
مطلب می دانند که نخستین بار چه کسی و چرا تالش 
کرد تا واژه »روشندل« را به جای »نابینا« در ایران به 
کار ببرد؟ راستش را بخواهید خود من هم تا پیش از 
اینکه شروع به نوشتن مطلب کنم، حتی به این مقوله 
فکر هــم نکرده بودم تا اینکه توی گشــت وگذارهای 
اینترنتی ام به خبر مراســم بزرگداشت محمد خزائلی 
در آذر ســال 13۹7 رســیدم. یک پژوهشگر در این 
مراسم گفته بود: »اوضاع نابینایان و نوع نگاه به آن ها 
از سال 1300 تا 1320 که بیشتر آن ها متکدی بوده و 
یا در شرایط بسیار نامناسبی زندگی می کردند، بسیار 
منفی بود... آن قدر که گاهی با بدترین القاب خطاب 
می شدند. خزائلی با فهم موضوع به اصالح و تغییر نوع 
نگاه جامعه به این افراد پرداخت... او با ترکیب دو کلمه 
روشنایی و دل و جایگاهی که این دو کلمه در ادبیات 
فارسی و فرهنگ ما دارند، واژه روشندل را به کار گرفت 

تا نگاه جامعه به نابینایان عوض شود«.

  غلط غلوط خواند
کودکی که سال 12۹2 در »کوهرود« اراک به دنیا آمد 
فقط 18 ماه فرصت داشــت تا جهان اطرافش را خوب 
ببیند. بیماری آبله بیشتر از این فرصت نداد و چشم هایش 
را از او گرفت. در آن سال ها هنوز مدارس، معلمان و ابزار 
و روش هــای مخصوص برای آموزش به نابینایان وجود 
نداشــت. با این همه پدر و مادرش چون متوجه هوش 
سرشــار فرزندشان شــده بودند و می دیدند که کودک 
نابینا، قدرت ذهنی و حواس دیگرش را چند برابر تقویت 
و جایگزین چشــم هایش کرده است، او را به مکتبخانه 
فرستادند. نمی دانیم چقدر درست است، اما برخی ها در 
زندگینامه اش نوشته اند که قدرت شگفت انگیزحافظه اش 
را از همان کودکی به رخ بزرگ ترها کشید وقتی که روزی 
پس از پایان درس قرآن به پدرش گفت: »آقاجون... ماّل 
امروز چند آیه از قرآن رو غلط غلوط خوند«! نخستین 
دبستان ســبک جدید که در اراک به راه افتاد، یکی از 
مشتری های اولش »محمد« بود. کودک نابینا اگرچه اول 
هر سال توی دل معلم ها را خالی می کرد و می ماندند که 
چطــور با او تا کنند، اما چند هفته بعد با حافظه ای که 
همه چیز را با یک بار شنیدن ثبت می کرد و آخر سال 
با معدل 20 که حاصل امتحان های سخت و شفاهی بود 

همه را شگفت زده می کرد!

  سد شکن
نخستین بار که نابینایی را به عنوان سد راه پیشرفتش 
حس کرد، سال سوم دبیرستان بود. تا آن روز کافی بود 
همکالســی ها و اعضای خانواده یک بار مطلب درسی 
را برایــش بازگو کنند تا در امتحانات شــفاهی به همه 
پرسش ها پاسخ درست بدهد و در امتحانات کتبی پاسخ 
پرســش ها را بگوید و یک نفر برایش بنویسد، اما برای 
امتحانات نهایی و استانی، قوانین اجازه چنین کاری را 
نمی داد. دو ســال طول کشید و ده ها نامه و نامه نگاری 
کمک کرد تا مســئوالن آموزش و پــرورش، آیین نامه 
امتحانات را اصــالح کرده و اجازه دهنــد از این پس، 
دانش آموزان نابینا نیز در امتحان نهایی حاضر شــوند و 
یک منشــی در نوشتن پاسخ پرسش ها به آن ها کمک 
کند. بنابراین می شود محمد خزائلی را نخستین دیپلمه 
نابینای کشور به حســاب آورد که راه ادامه تحصیل را 
بــرای نابینایان ایرانی باز کــرد. تحصیالت خودش هم 
فقط به کســب دیپلم با رتبه نخست محدود نشد. او با 
همه مشــکالت و موانع قانونی و غیرقانونی، موفق شد 

در کنکور شــرکت کند، به دانشگاه برود، ادبیات عرب، 
فلسفه قدیم، عرفان، فقه و اصول، ملل و نحل، علم کالم 
و تاریخ اسالم بخواند، با رتبه اول لیسانس بگیرد، خسته 
نشود، برای نخستین بار به عنوان یک نابینا به استخدام 
دولت درآید، نخستین نابینایی باشد که تدریس می کند، 
زبان های عربی، انگلیسی و فرانســوی را یاد می گیرد، 
کتاب می نویسد، کتاب »اَعالم قرآن« ش هنوز هم یکی 
از ارزشمندترین منابع تحقیقات و پژوهش های قرآنی و 
اسالمی است و... در نهایت هم مدرک دکترای ادبیاتش 

را از دانشگاه تهران می گیرد!

  قفسه 5، طبقه 3
حافظ قرآن، دانشــمند، نابغه، خالق، کارآفرین، مدیر، 
استاد دانشــگاه، صاحب چند مدال و نشان درجه یک 
و دو علمی کشــور، نویسنده و... شاید چند عنوان دیگر 
را هم خیلی ها در بزرگداشتش گفته اند. به عقیده جامعه 
روشــندالن ایران اما خزائلی عالوه بر همه این کارها و 
خدمات مهم، شایسته قدردانی است، چون به نابینایان 
ایرانی کمک کرده تا تســلیم قضا و قدر و نابینایی شان 
نشــوند. به جامعه زمان خودش و حتــی به مدیران و 
مســئوالن وقت آموخت نگاهشان را به نابینایان تغییر 
دهند و استعداد و روشندلی آن ها را ببینند. با دشواری، 
وکیل مجلس شــد تا در آنجــا تصویب قوانینی به نفع 
نابینایان و معلوالن را پیگیری کند. خزائلی همان کسی 
است که نخستین بار دستگاه »بریل« را به ایران می آورد 
و بــه رواج این خط در میــان نابینایان کمک می کند. 
برای روشندالن مجله مخصوص راه می اندازد، انجمن و 
مدرسه مخصوص درست می کند و آن ها را از هرکجا که 

هستند زیر پروبال حمایتش می گیرد.
دکتر خزائلی در همه عمر 62 ساله اش، نه فقط در درس 
خواندن و درس دادن و تیزهوشی و قدرت حافظه، بلکه 
در اتکا به توانایی های خودش و اعتماد به نفس هم الگوی 
افراد بینا و نابیناســت. فرزندانش می گویند پدرشــان 
بیشتر کارها و فعالیت های شخصی و کاری زندگی اش 
را بدون کمــک گرفتن از آن ها و دیگران انجام می داد. 
این بماند که گاه و بیــگاه در یادآوری افراد یا ماجراها 
و حتی انجام برخــی از کارها به فرزندان و اطرافیانش 
کمک می کرد: »گاهی برای پیدا کردن کتابی در قفسه 
کتاب ها به مشکل می خوردیم... پدر به دادمان می رسید 
که مثالً قفســه 5، طبقه 3، کتاب حدود 200 صفحه 

اس...جلدش هم آبیه«!

»ماهفروجک«؛ تنهای پُرهیاهو

رقیه توسلی: از ریل راه آهن رد می شویم. آفتاب روی  نشاهای سبز، پهن است 
و مرد شالیکار روی َمرز راه می رود.

پروژه های نیمه تمام ورودی روســتا می آیند به خوشآمدگویی مان... »پیست 
دوچرخه ســواری«، »سالن 6000 نفری«، »بیمارستان 320 تختخوابی«... و 
ایضاً َرمه ای که حوالی استادیوم بیکاره می چرد و درختانی که هم قواره گنبد 

فلزی شده اند.
چشــم ها در ابتدای »ماهفروجک« جور عجیبی زجر می کشند و به فکر فرو 
می روند. دیدن ســازه های در حسرت بازگشــایی و رصد دو دهه بی اعتنایی، 

مغمومت می کند!
ناگزیر و معــّذب از کنار طرح های نیمه تمام این آبادی که میان 3000 طرح 

نیمه کاره مازندران گم اند، می گذریم تا روستاگردی کنیم.
قریه خوش طول و عرض و وسیعی است. تا چشم کار می کند خانه های یک 

طبقه دارد و دّکان های قدیمی با ترازوهای دلبر.
آرامش اینجا موج می زند وقتی درهم می شود با نغمه گنجشکان و بوی آتش 
و تماشای توت های رسیده. حال این روستا اساساً قشنگ است. قشنگ مثل 
کودکان کم سالی که زیر بید مجنون، دست به کمر به غریبه ها سالم می کنند. 

مثل بازی قدیمی »چلیک مارکا« که بچه های جدید دنباله اش را گرفته اند.
دور می زنیم. پیرمردی لنگ لنگان با عصا دور می شود. نان های پخته منتظر 

مشتری و آسمان بشدت آبی و سایه ها ُخنک اند.
کســی بساط َسم پاشی را گوشــه مزرعه اش َعلَم می کند و آن وقت است که 
نمی شــود به امنیــت غذایی و محصــوالت کمیاب ارگانیک فکــر نکرد. به 
آفت ُکش هایی که دارند درختان باردار را نجات می دهند و به جایش ارگانیسم 

مصرف کننده بینوا را می گذارند دِم گیوتین.
در معّیت برگ های انگور و کاج های خوش اندام و غازهایی که دسته جمعی َسر 
می کنند، این روستای نجیب را ِسیر می کنیم. تا باز می رسیم به پروژه نیمه کاره 

دیگری. »مجتمع مسکونی نیمه تمام 182 واحدی«.
وقت عکاسی تازه دستمان می آید طرح های ناتمام در یک راستا و مسیرند... ابرو 

باال می دهیم از این کشِف غم انگیِز پُرافسوس!
طاقتمان طاق می شود و از خودمان می پرسیم واقعاً چرا مسئوالن گاهی برای 

تغییر مزاج هم که شده روستاگردی نمی کنند؟
وقِت برگشــتن، قطارِ مسافربری از چند قدمی مان َرد می شود و می ایستم به 

تماشا.
زیر لبی به آنکه باید بشــنود می گوییم: از صندلی هایتان کاش پیاده شوید و 
یک َسر بیایید تا 8 کیلومتری مرکز استان. به دهاِت پُرجمعیِت کشاورزپرور 
که برنج و گندم و مرکبات و سویاکاری شان حرف ندارد. بیایید به این روستای 

نیمه کاره عنایتی بفرمایید.
اگرچه دیگر خیلی دیر و دور شده است، اما »ماهفروجکی« هایی که 20 سال 
صبر و انتظارشان را پیر کرده اند، هنوز به جاده چشم دارند. آدرس این است: 

مازندران، ساری، دهستان اسفیورد شوراب، روستای ماهفروجک.
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ورزش
 حفظ رکورد شکست ناپذیری ایران، این بار با ویلموتس 

 کره باز هم 
به در بسته خورد

رئیس فدراسیون هندبال:

 فقط سرمربی خارجی 
درجه یک می آوریم

اورهام پاموک: ترجیحی برای انتخاب ناشر و مترجم خاص ندارم

با »ققنوس« می پرد از »چشمه« می نوشد!

مهارت منظم بودن
زمانی به دوســتی می گفتم نظم فقط رعایت زمان نیست و یک مؤلفه ندارد، 
خیلی چیزها هســتند که باید حساب شده باشند تا بتوان یک کار یا فعالیت 
را منظم به حســاب آورد. نگاه جامع نگر به مجموعه اســباب، عوامل و زمان 
در هر کاری از جمله چیزهایی اســت که بســیار مورد نیاز ماست. همیشه 
کسانی هســتند همان کار ما را انجام می دهند یا کارهایی را انجام می دهند 
که می تواند کار ما را تکمیل یا اثربخش تر کند و اگر ما نگاه جامع نگر نداشته 
باشیم، بسادگی دچار هزار و یک مشکل خواهیم شد. گاهی ما کار خودمان را 
کامالً درست انجام می دهیم، ولی اثربخش بودن کار ما بسته به همکاری یک 
یا چند مجموعه دیگر است. گاهی هم اصوالً همان کاری که ما انجام می دهیم 
به خودی خود انجامش وابســته به دیگران است. گاهی هم در زمانی که کار 
انجام می شود همه چیز درست است، ولی همه می دانیم و می دانند مثالً این 
کار با گذشت یک مقطع زمانی به هر دلیل دچار وقفه خواهد شد و زحمت ها 
هــدر خواهد رفت. یعنی کار منظم، کاری اســت که برای زمان های مختلف 
هم برنامه ریزی شــده باشد و در شرایط متغیر بتواند ادامه پیدا کند. اگر شما 
دستگاهی در خانه دارید که می تواند همزمان گرما یا سرما را بسته به نیاز شما 
تأمین کند شما به نظم نزدیک تر شده اید. زمانی در میدان یکی از جنگ های 
مهم سالیان گذشته، کارشناسان بررسی کردند و دیدند با وجود سنجیدن همه 
چیز، همین مسئله گرما و سرما را در اتاقک تانک ها درست بررسی نکرده بودند 

و همین منجر به خسارت های عمده شده است. 
اینکه یک مدیر عوض می شود و همه چیز را عوض می کند همه ما می دانیم، اما 
اگر با علم به این قصه که سرانجام مدیر عوض خواهد شد، به نحوی مدیریت 
کنیم که فعالیت ها با تغییر مدیران به بن بست بخورند، مشکل از ماست. در هر 
کاری بایــد به نحوی طراحی کرد که فعالیت تا آن وقتی که نیاز به انجام آن 
هست بتواند ادامه یابد. در زندگی شخصی این مسئله اگر بخواهد رعایت شود 
نیاز به این دارد که ما برای هر کاری وجوه مختلف آن را ببینیم. اگر امروز بنا به 
نیازمان یک ماشین می خریم به قیمت بنزین، تعمیرات، خدمات و لوازم یدکی 
آن هم فکر کنیم تا بتوانیم در زمان های مختلف کارکرد مطلوبمان را حاصل 
کنیم، نه اینکه با ذوق زدگی لباسی را به خاطر رنگ آن بخریم و سپس متوجه 
شــویم جنس پارچه به نحوی است که با یک بار شستن این رنگ را از دست 
می دهد. ما به نظم و سنجیده عمل کردن توصیه شده ایم، اما هنوز مهارت های 

منظم بودن را فرا نگرفته ایم.

محمد نوازی در گفت وگو با قدس:

 با این شرایط، استقالل 
به جایی نمی رسد

نوازی را دوشنبه عصر به تمرین تیم جوانان استقالل 
راه ندادند. باور می کنید؟ او همان چهره ای است که 
سال ها در استقالل در اوج محبوبیت قرار داشت اما 
حاال کار به جایی رســیده که محمد مؤمنی که از 

لحاظ سابقه فرسنگ ها عقب تر از محمد نوازی 
است، به خودش اجازه می دهد که با نوازی 

چنین رفتاری انجام دهد. 
تصورش را می کردی که با تو چنین 

برخوردی شود؟
از همان روزی که نظــرات این آقا در 
تیم جوانان اعمال نشــد منتظر بودم 
که چنین رفتاری شود اما اینکه این 
آقا به خودش اجازه بدهد و من را به 

تمرین جوانان راه ندهد را نه. واقعاً 
برای باشگاهی که چنین فردی را 
به عنوان رئیس آکادمی اش انتخاب 

کرده متأسفم...
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روستاگردی

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها

نابغه ای که دلش روشن بود
دکتر»محمد خزائلی« را چقدر می شناسید؟

بذارین برم من!
م.ظرافتــی: ناصر ایمانــی: نگرانم در 

مجلس آینده گرفتار پوپولیسم شویم.
البتــه اگر مجلــس االن، مجلس دوره 
پیش، مجلس دوره پیش تــر و... اجازه 
بدهند! نــه اینکه بگوییم خدایی نکرده 
»ناصر ایمانی« حرف بیراهی زده است، 
اما این حــرف را احتمــاالً باید همان 
موقعی می زد که نامزدها با توزیع پلومرغ 
وارد بهارســتان می شدند. منظور اینکه 
این روزها خود پوپولیســم هم پس از 
دیدن کارهای برخی مســئوالن به زانو 

درآمده، به همین خاطر کمی بی انصافی 
است اگر بگوییم تازه خطر پوپولیسم را 
بیخ گوش مجلس، آن هم مجلس آینده 
حس کرده ایم!مــن حتی فکر می کنم 
ناصر ایمانی کمی در محاسباتش اشتباه 
کرده، چون این پوپولیسم است که خطر 
مجلس آینده را بیخ گوشــش احساس 
می کند! احتماالً بیچاره اکنون کنار سایر 
مکاتب سیاسی نشســته و درحالی که 
رفتار مسئوالن را زیر نظر گرفته است، 
ســرش را تکان داده و زیرلب می گوید: 
»اعتراض به حصر خانگی برای بار یک 
میلیونم در صحــن علنی مجلس! چرا 

زودتر به ذهن خودم نرسید؟«.
از آن طرف »ماکیاولیسم« می زند روی 
شــانه »پوپولیســم« و درحالی که به 
یکی از مسئوالن درحال توییت کردن 
اشــاره می کند، می گویــد: »می خوام 
عرصــه رو واگذار کنم! بذارین برم من... 
احساس می کنم بنیان گذار من، هیچی 
از سیاســت نمی فهمیده! ببین این ها 
چطوری توی دنیای مجــازی حرفای 
قشــنگ قشــنگ می زنــن، از حقوق 
مســتضعفان دفاع می کنن و به دشمن 
فحش میدن، اما توی دنیای واقعی بدتر 
از صدتا دشــمن خون مردم رو مثه زالو 

می مکن... ماکیاولی کجایی که سیاست 
واقعی رو ببینی!«

»لیبرالیســم« هم احتماالً به نشــانه 
اعتراض صحنــه را ترک می کند. چون 
حتی توی دنیای سرمایه داری هم ندیده 
است فرزندان برخی مسئوالن فقط به 
خاطر آقازاده بودنشــان، سالی یک بار 
کشور محل زندگی را تغییر داده، تلفن 
همراهشان را طالکاری کرده، هتل های 
معــروف جهان را بــرای  میهمانی های 
اختصاصی با ســایر آقازاده ها رزرو کرده 
و توی  خانه های چنــد میلیون دالری 

زندگی کنند!

منهای سیاست
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سینا حسینی : دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی در دوران 
پســا کی روش با مربیگری ویلموتس برابر کره جنوبی در 
سئول برگزار شد که در نهایت این دیدار با تساوی یک بر یک 
به پایان رسید تا کره ای ها پس از 523 دقیقه سرانجام دروازه 
تیم ملی را باز کنند. البته حسرت پیروزی آن ها برابر ایرانی ها 
تداوم یافت چون ایرانی ها تنها دو دقیقه پس از این گل بازی 

را به تساوی کشاندند.

سرسام دفاعی
تیم ملی در این دیدار نمایش پــر حرف و حدیثی را به اجرا 
گذاشت به گونه ای که ســرمربی بلژیکی تا حدود زیادی 
متوجه شد برخی بازیکنان ایران در آمادگی کامل قرار ندارند. 
اشتباهات سرسام آور خط دفاع تیم ملی ایران در این بازی و 
عدم هماهنگی کافی میان بازیکنان حاضر در این پست باعث 
شد کره ای بارها تا مرز بازگشایی دروازه تیم ملی پیشروی 
کنند که درخشش علیرضا بیرانوند مانع از فروپاشی دروازه 
ایران مقابل کره جنوبی شــد. عملکرد پر اشتباه مرتضی 
پورعلی گنجی و رامین رضائیان زنگ خطر را برای سرمربی 
بلژیکی و همکارانش به صدا درآورد که اگر این اتفاق از سوی 
آن ها نادیده گرفته شود در آینده مشکالت خط دفاعی بالی 

جان تیم ملی ایران خواهد شد.

دوره افول
البته افت محسوس بازیکنان تیم ملی تنها به خط دفاع ختم 
نمی شد بلکه در خطوط دیگر نیز این مشکل احساس می شد، 
تا جایی که برخی کارشناسان از این اتفاق به عنوان یک چالش 
جدی برای سرمربی جدید تیم ملی نام بردند و مدعی شدند 
برخی بازیکنان با عملکرد ضعیف خود در این بازی نشان دادند 

می توانند در فهرست خروجی ویلموتس قرار گیرند. 
در ایــن میــان بازیکنانی نظیــر وحید امیــری، علیرضا 
جهانبخش،امید ابراهیمی و مهدی طارمی نیز به شــکل 
ناباورانه ای در این دیدار پر اشتباه ظاهر شدند و با ارائه یک 
بازی پر نوسان نگرانی عمیقی به فوتبال دوستان ایرانی تزریق 
کردند تا این شائبه به وجود بیاید که آیا فوتبال ایران در دوره 
افول خود به سر می برد؟حضور چند دقیقه ای علیپور که تا 
پیش از این پشت خط مانده بود، نیز در این بازی نشان داد 
عدم راهیابی او به تیم ملی در دوره کی روش بی دلیل نبوده 

است .

حفظ رکورد
با این وجود تیم ملی ایران در یک دیدار حساس و حیثیتی 
مقابل کره جنوبی رکورد شکست ناپذیری خود را حفظ کرد و 
اجازه خوشحالی به کره ای ها نداد اما بدون تردید اگر سیستم 

بازی تیم ملی به همین منوال پیش برود بایســتی منتظر 
پوست اندازی جدید تیم ملی در دوره سرمربی بلژیکی باشیم.

 نمرات بازیکنان تیم ملی 
در این دیدار برخالف دیدارهای ســابق ایران و کره جنوبی 
که به ندرت شاهد ایجاد موقعیت بودیم، 29 بار دو تیم برای 
گلزنی تالش کردند  و در این میان سهم تیم میزبان بیشتر و 
16 تالش بود.  ضمن اینکه هر دو تیم 6 ضربه در چارچوب 
داشتند که باعث شد دروازه بان های دو تیم نمرات باالیی 

کسب کنند. 
طبق آمار های فردی و تیمی ثبت شــده در بازی علیرضا 
بیرانوند که روز پرکاری را پشت ســر گذاشت با نمره 7.5 
باالترین نمره میان بازیکنان ایران را دریافت کرده و در تیم 
حریف هم کیم جائه مدافع میانی قرمزپوشان کره ای همین 
نمره را دریافت کرده است.در میان بازیکنان ایرانی محمد 

حسین کنعانی زادگان و امید ابراهیمی به ترتیب با کسب 
نمره های 7.2 و 7.1  نفرات برتر بعدی به شمار می روند.

ویلموتس:محک خوبی برای ما بود
در پایان این بازی ویلموتس سرمربی تیم ملی ضمن خسته 
نباشید به بازیکنان تیمش گفت: بازی با کره محک خوبی برای 
بازیکنان ما بود و من به عنوان سرمربی که بتازگی روی نیمکت 
تیم ملی ایران نشسته ام شناخت خوبی نسبت به بازیکنانم 
پیدا کردم. وی افزود: تیم کره جنوبی یکی از بهترین تیم های 
آسیاست و در جام جهانی بخوبی بازی های این تیم را دنبال 
می کردم.به نظرم نتیجه تساوی یک بر یک در این بازی برای 
ما نتیجه خوبی است. وی در پاسخ به اینکه کره بازهم نتواست 
ایران را شکست دهد گفت: من خیلی به این آمارها دقت ندارم. 
بازی های دوستانه برای شناخت بیشتر و محک زدن تیم ها 

برگزار می شود که من از این بازی راضی هستم.

ویلموتس ادامه داد: هر دو تیم قدرت زیادی از خود نشــان 
دادند،فکر می کنم تماشــاگران از تماشای این مسابقه که 
فرصت های زیادی را به همراه داشت،راضی باشند. بازیکنان 
ایران در این مسابقه توانستند نمایش بسیار خوبی داشته 

باشند، آن ها در این بازی جنگنده ظاهر شدند.
او درباره تجربه رویارویی با کره جنوبی در جام جهانی 2014 
و تفاوت این دو بازی گفت: فکر می کنم شرایط آن دیدار با این 
بازی قابل مقایسه نیست. در حال حاضر چند هفته پیش 
لیگ ایران تعطیل شده است، اما لیگ کره جریان دارد. با این 
وجود بازیکنان ایران در این مسابقه توانستند نمایش بسیار 

خوبی داشته باشند. آن ها در این بازی جنگنده ظاهر شدند.
وی با اشاره به تغییر شــکل بازی تیم ملی نسبت به زمان 
کی روش گفت: تیم ما به روند بازی های تهاجمی خود ادامه 
خواهد داد، تیم ایران یک مجموعه کامل است و همه نفرات 

تاثیرگذار هستند.

رونالدو: دوست ندارم درباره توپ طال صحبت کنم
ورزش: کریستیانو رونالدو از پاسخ دادن به سؤالی درباره شانس وی برای کسب توپ 
طالی سال 2019 خودداری کرد. او در پاسخ به این ســؤال که آیا قهرمانی اش در 
لیگ ملت های اروپا به او برای بردن ششمین توپ طالی دوران بازیگری اش کمک 
می کند، گفت: هدف من از حضور در آن بازی این بود که قهرمان شوم و عملکردی 
خوب ارائه کنم. توپ طال؟ نه. من عالقه ای به صحبت کردن درباره آن ندارم. رونالدو 
سه سال پیش نیز با پرتغال قهرمان یورو 2016 فرانسه شد که در آن تورنمنت در 7 

بازی سه گل به ثمر رساند.

جنگ »فرچه« بین ترکیه و ایسلند!
ورزش: ترکیه از نحوه برخورد با فوتبالیست های تیم ملی این کشور در فرودگاه ریکیاویک 
ایسلند خشمگین شده و اعتراض شدید خود را به دولت ایسلند اعالم کرده است. ماجرا از آن 
قرار است که در زمان ورود بازیکنان ترکیه به فرودگاه پایتخت ایسلند درحالی که خبرنگاران 
به دنبال بازیکنان این تیم حرکت کرده و برای مصاحبه با آن ها تالش می کردند تصویر یک 
فرچه که از آن به شکل میکروفون استفاده می شد در قاب دوربین ها قرار گرفت.  پخش این 
تصاویر، ترکیه را بسیار خشمگین کرده و این کشور معتقد است به بازیکنان این کشور و به 

تبع آن به این کشور توهین شده است.

کوتینیو: فصل بدی داشتم، ولی جبران می کنم
ورزش: ستاره برزیلی بارسلونا می گوید قبول دارد که فصل خوبی را با بارسا پشت سر 
نگذاشته ولی مطمئن است با سختکوشی بیشتر پیشــرفت کرده و موفق خواهد شد. 
کوتینیو در نخستین فصل حضورش در اللیگا برای بارسا در این لیگ تنها پنج گل به ثمر 
رساند و دو پاس گل داد و در رقابت های چمپیونزلیگ هم سه گل برای بارسا زد و سه پاس 
گل داد. فیلیپ کوتینیو می گوید: من فصل خوبی نداشتم و عملکردم خیلی بدتر از آنی بوده 
که انتظار داشتم. تنها راهی که برای بهتر شدن و به دست آوردن دوباره اعتماد به نفسم 

وجود دارد سختکوشی است و من با تالش و پشتکار غریبه نیستم.

 فونسکا: مطمئنم که می توانم 
برای رم کارهای خاصی انجام دهم

ورزش: سرمربی جدید تیم فوتبال رم در بدو ورودش به هواداران وعده هایی امیدوار 
کننده داد. پائولو فونسکا می گوید: واقعاً خوشحالم که به عنوان سرمربی رم انتخاب 
شده ام. می خواهم از مدیریت باشگاه بابت فرصتی که در اختیارم گذاشته اند تشکر کنم. 
من بسیار هیجان زده ام و برای انجام مأموریتی که پیش روی مان قرار گرفته انگیزه 
دارم. بی صبرانه منتظر آغاز کارم در رم هستم، همین طور برای مالقات با هواداران و 
آغاز فصل. من اطمینان دارم که ما فصل آینده می توانیم کارهای خاصی انجام دهیم.

حمید رضا عرب: نوازی را دوشنبه عصر به تمرین تیم جوانان استقالل راه ندادند. باور می کنید؟ او همان چهره ای است 
که سال ها در استقالل در اوج محبوبیت قرار داشت اما حاال کار به جایی رسیده که محمد مؤمنی که از لحاظ سابقه 

فرسنگ ها عقب تر از محمد نوازی است، به خودش اجازه می دهد که با نوازی چنین رفتاری انجام دهد. 

تصورش را می کردی که با تو چنین برخوردی شود؟
از همان روزی که نظرات این آقا در تیم جوانان اعمال نشد منتظر بودم که چنین رفتاری شود اما اینکه این آقا به خودش 
اجازه بدهد و من را به تمرین جوانان راه ندهد را نه. واقعاً برای باشــگاهی که چنین فردی را به 
عنوان رئیس آکادمی اش انتخاب کرده متأسفم. مؤمنی در جایگاهی نیست و نخواهد بود 

که به من امر و نهی کند. 

مشکل شما از کجا شروع شد که چنین رفتاری انجام دادند؟
بازیکنانش را نگرفتم و اجازه ندادم حق بچه هایی که ماه هــا با من کار کردند و زحمت 
کشیدند پایمال شود که چنین کرد. این آقا به من می گفت فقط 13 بازیکن از فهرست 
نهایی را اعالم کن، باقی بازیکنان را خودم انتخاب می کنم. حتی یک روز سر تمرین 
آمد و به بازیکنان می گفت شما لباس تمرین بپوش، شما نپوش! مگر من سابقه ام 
را از سر راه آورده ام که اجازه بدهم مؤمنی با حیثیت من بازی کند. سال ها در 
استقالل بودم. در اوج محبوبیت و مقبولیت. اجازه نمی دهم کسی این سابقه 
را خدشه دار کند. تیم جوانان هم بماند برای مؤمنی و اطرافیان غیرموجهی 
که دور و برش جمع کرده اســت. خیلی حرف ها برای گفتن دارم اما فعاًل 

چیزی نمی گویم. 

چرا با فتحی حرف نزدید؟
قرار شد با ایشان حرف بزنیم که من را پیچاندند. البته حرف زیادی هم 
با فتحی نداشتم. فقط می خواستم به او بگویم این بود سالم سازی در 
تیم های پایه و آکادمی ات؟! این روزها یاد وعده های آقایان می افتم 
که می گفتند می خواهیم سالم کارکنیم اما رفتارشان چیز دیگری 
بود. من اجازه نمی دهم حق بازیکنی در تیم های پایه ضایع شــود. 

البته االن دیگر نیستم.

با این تفاسیر دیگر با استقالل همکاری نمی کنی؟
قطعاً همکاری نمی کنم. کار کردن در این شرایط با استقالل برای من غیر ممکن است و 
این تیم به جایی نمی رسد. مگر اینکه همه چیز به حالت نخست بازگردد که بعید می دانم 
با حضور این آقا چنین شود. باور کنید در این مدت که در استقالل بودم از جیب خودم هم 
برای باشگاه خرج کردم اما گفتند نوازی از این و آن پول گرفته است. واقعاً برای شان متأسفم 
که من را نشناختند و این تهمت را زدند. آن هایی که من را می شناسند می دانند که اهل این 
پارتی بازی ها نیستم و سالم کار می کنم. شاید باورتان نشود اما من االن مستأجرم و ماشینم 
هم قسطی تهیه کردم. البته ادای ندارها را در نمی آورم. با سختی به اینجا رسیدم اما دستم را 
جلو کسی هم دراز نکرده ام و اعتبارم را هم از سر راه نیاوردم که بخواهم تحت هرشرایطی کارکنم. 
مؤمنی هم برود مربی را استخدام کند که امر و نهی هایش را اجرا کند. ایشان نباید به خودش اجازه 

می داد که از من چنین درخواست هایی داشته باشد. اشتباه بزرگی مرتکب شد.

محمدرضــا خزاعی: رئیس فدراســیون هندبال در 
نشســت خبری تاکید کرد: در صورتی به سمت مربی 
خارجی می رویــم که درجه یــک باشــد و در نتیجه 
تأثیرگذار باشد، در غیر این صورت اگر بخواهیم از یک 
مربی درجه چندم اســتفاده کنیم ترجیح می دهیم از 

مربی ایرانی استفاده کنیم.

بازگشایی تیم ملی
علیرضا پاکــدل گفت: تیم ملی هندبال ســاحلی عازم 
مسابقات قهرمانی آسیاســت و تیم ملی هندبال ما در 
انتخابی المپیک و قهرمانی آسیا حضور خواهد داشت. 
تقریباً یک سال تیم ملی بزرگساالن ما اردو نداشت و به 
حالت تعطیل درآمده بود. ما سریعاً کمیته فنی را تشکیل 
دادیم. ما در صورتی به سمت مربی خارجی می رویم که 
درجه یک باشد و در نتیجه تأثیرگذار باشد. درغیر این 
صورت اگر بخواهیم از یک مربی درجه چندم استفاده 
کنیم ترجیح می دهیم از مربی ایرانی استفاده کنیم. به 
هر حال حبیبی که ســال ها نیز مربیگری تیم ملی را به 
عهده داشته انتخاب شــد و اکنون در اردوی دوم به سر 

می برند.

قرارداد مربی خارجی
پاکدل در خصوص قرارداد مربــی خارجی قبل گفت: 
وزارت ورزش ضوابطــی دارند که باید بــرای هر مربی 
خارجی چند مجوز از وزارت گرفته شود و مراحلی طی 
شــود. از دیدگاه من در شرایط فعلی کشــور و با وجود 
شرایط مربیان داخلی کشــور با کیفیت بهتر و قرارداد 

کمتر انجام خواهد شد. 
در آن قرارداد کامــاًل یک طرفه بود و برای رده ســنی 
جوانان و نوجوانان بود که اردویی نداشتیم. وزارت وقتی 
متوجه شــد این قرارداد در زمان سرپرستی بسته شده 

با صحبت هایی که من، رجبی و هماهنگی مســئوالن 
وزارت انجام دادیم توافق کردیم که قراردادشــان تمام 

شود. البته حق و حقوقشان پرداخت شد. 
در خصوص دبیر هم بنایی برای تغییر نداشتیم و حکم 

جدیدی برای دبیر نداشتیم.

هدف گذاری برای المپیک
او در مورد هدف گذاری برای المپیــک گفت: ما زمان 
کمی برای المپیک داریم. نمی توان توقع داشــت. کار 
بسیار سختی است و آسیایی ها تنها یک سهمیه دارند. ما 
همه تالش خود را می کنیم که بهترین نتیجه را بگیرند. 
از دیدگاه ما مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان مهم 
است اگر بتوانیم به جام جهانی صعود کنیم برای ارتقای 

هندبال بهتر خواهد شد.

بدهی های فدراسیون
رئیس فدراســیون در خصوص بدهی های فدراسیون 
گفت: بخشی از بدهی از جام ریاست جمهوری و 500 
تا 600 تومان از زمان سرپرستی دولو به جا مانده است. 
همچنین از سال 91 تا 94 اظهار نامه مالیاتی پر نکرده و 
مالیات زیادی باید پرداخت شود. داریم تالش می کنیم 
که این مشکل حل شــود. امیدواریم با همکاری وزیر با 
وزیر اقتصاد حل شود. یک میلیارد و 600 اصل مالیاتی 

است و همین مبلغ هم جریمه آن است.

میزبانی بین المللی
وی در خصوص میزبانی ایران برای مسابقات قهرمانی آسیا 
گفت: میزبانی قهرمانی آســیا با حضور کشورهای عربی 
سخت است. این چند ســالی هم که میزبانی نداشتیم به 
هندبال ضربه خورده است، اکنون با آسیا تعامل خوبی داریم 

و امیدواریم که به نتیجه برسد.

محمد نوازی در گفت وگو با قدس:

با این شرایط، استقالل به جایی نمی رسد
رئیس فدراسیون هندبال:

فقط سرمربی خارجی درجه یک می آوریم
ضد  حمله

برانکو در پرسپولیس ماندنی شد
ورزش: به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، ایرج عرب گفت: باشگاه 
پرسپولیس طبق توافق با برانکو و با تأمین اعتبار مورد نیاز پیش پرداخت فصل 
جدید را به وی پرداخت نمود و مطالبات وی در فصل گذشــته را نیز تسویه 
کرد.باشگاه پرسپولیس در نامه ای به ایوانکویچ ضمن اعالم مطلب فوق از وی 
خواست برای دریافت این مبلغ، شماره حسابی معتبر که امکان انتقال پول به 
آن با توجه به شرایط مالی کشور، وجود داشته باشد را به باشگاه اعالم کند یا 
این که دوشنبه هفته آینده 27 خرداد، خود یا نماینده قانونی وی که معرفی 

می شود، برای دریافت وجوه، در باشگاه حضور پیدا کند.

تجمع دوباره هواداران استقالل درحمایت از رحمتی 
ورزش: هواداران استقالل دیروز دوباره تصمیم گرفتند به مقابل ساختمان 
این باشگاه بروند و به عملکرد مدیران باشگاه محبوبشان اعتراض کنند.در این 
اعتراض شعارهایی در حمایت از سید مهدی رحمتی داده شد و آن ها خواهان 
ماندن کاپیتان استقالل شدند.پیش از این هواداران استقالل روز یکشنبه هم 

مقابل ساختمان باشگاه تجمع کرده بودند.

مدیرعامل سپیدرود:
بلبلی برنگردد درخواست محرومیت می کنیم

ورزش: مدیرعامل باشگاه ســپیدرود می گوید اگر محمد بلبلی به این تیم 
برنگردد، برای او درخواست محرومیت می کند.کیومرث بیات مالک باشگاه 
سپیدرود رشت درباره مذاکرات و قرارداد بلبلی با استقالل و فوالد اظهار کرد: 
کار محمد بلبلی کامالً غیرقانونی بوده است و ما به هیچ عنوان از مذاکرات او 
با خبر نبودیم. هم باشگاه استقالل و هم باشگاه فوالد برای این بازیکن از من 
رضایت نامه خواستند اما با توجه به این اتفاق، من رضایت نامه ای به آن دو تیم 

ندادم.

 رکورددار کلین شیت لیگ یک 
به پارس جنوبی پیوست

ورزش: مســعود پورمحمد، دروازه بان فصل گذشته آلومینیوم اراک که 
سابقه بازی در تیم های پیکان تهران، ملوان انزلی و نفت مسجدسلیمان 
را هم در کارنامه دارد بعد از توافق با بهرام رضائیان، مدیرعامل باشــگاه 
پارس جنوبی قراردادی دو ســاله را به امضا رساند و بار دیگر شاگرد فراز 
کمالوند شد. پورمحمد سال گذشته در رقابت های لیگ دسته اول در 23 
بازی برای آلومینیوم اراک به میدان رفت که در 15 مســابقه موفق شد 
دروازه اش را بسته نگه دارد و از این حیث رکورددار کلین شیت در دسته 

یک محسوب می شود.

احتمال دیدار ایران با ژاپن در شهریور ماه
ورزش: رئیس فدراسیون فوتبال از احتمال برگزاری بازی دوستانه بین دو تیم 
ملی فوتبال ایران و ژاپن خبر داد.مهدی تاج درباره بازی تیم های ملی فوتبال 
ایران و ژاپن گفت: مطابق توافقی که با مقامات فدراسیون فوتبال داشتیم در 
صورتی که در انتخابی جام جهانی قطر در قاره آسیا با تیم ملی ژاپن در یک گروه 
قرار نگیریم، به احتمال زیاد شهریور ماه در تهران یا توکیو دو تیم مقابل هم در 

دیدار دوستانه به مصاف هم می روند.

 حضور بازیکن شهرخودرو 
در پرسپولیس منتفی شد

ورزش: برانکو پیش از ترک ایران لیست محدود بازیکنان مد نظر خود را به 
ایرج عرب داد تا با این بازیکنان مذاکره شود که یکی از این بازیکنان حسین 
مهربان بازیکن تیم پدیده شهرخودرو بود.از آنجایی که این بازیکن با پدیده 
شــهرخودرو قرارداد دارد به همین دلیل به این بازیکن گفته شد که برای 
پیوستن به پرسپولیس خودش رضایت نامه اش را از باشگاه مشهدی بگیرد 

که این اتفاق رخ نداد.

منهای فوتبال

والیبال لیگ ملت ها 2019
ژاپن - ایتالیا

جمعه 24 خرداد- ساعت: 18:30 زنده از شبکه ورزش

والیبال لیگ ملت ها 2019
برزیل - صربستان

جمعه 24 خرداد-ساعت: 21:30 زنده از شبکه ورزش

والیبال لیگ ملت ها 2019
ایران - کانادا

جمعه 24 خرداد-ساعت: 18:30 زنده از شبکه سه

والیبال لیگ ملت ها 2019
روسیه - لهستان

جمعه 24 خرداد- ساعت: 15:30 زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

 بدهی دوران رسول خادم؛
 5 میلیارد + 92 هزار فرانک

ورزش: محمدحسین حیدریان خزانه دار و ذی حساب فدراسیون کشتی، 
درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر بدهی 24 میلیارد تومانی فدراسیون کشتی 
مربوط به دوره هفت ساله حضور رسول خادم در این فدراسیون، اظهار کرد: 
مدیریت قبلی فدراسیون اواخر مهرماه سال 92 فدراسیون کشتی را با بیش 
از 13 میلیــارد تومان بدهی تحویل گرفت. امــروز باوجود افزایش بودجه 
فدراسیون از 4 میلیارد به بیش از 100 میلیارد تومان که ۸0 درصد آن از منابع 

غیرنقدی بوده است، بدهی فدراسیون چیزی حدود 5 میلیارد تومان است.

ثوری: چرخ فدراسیون بوکس می چرخد
ورزش: رئیس فدراســیون بوکس ایران با تکذیب این موضوع که دلیل 
نیامدن مربی قزاق بوکس به ایران مسائل مالی بوده، اظهار کرد: خدا را شکر 
از نظر مالی شرایط به گونه ای است که چرخ فدراسیون بوکس می چرخد.

حسین ثوری درباره مشکالت پیش آمده برای بولت نیازیمبتوف سرمربی 
انتخابی فدراسیون بوکس برای هدایت تیم ملی بزرگساالن، گفت: واقعاً 
همه شرایط برای حضور این سرمربی قزاق فراهم شده بود، اما هیچ کس فکر 
نمی کرد چنین مشکلی پیش بیاید. شاید ما حتی به این فکر می کردیم که از 
تصمیمش صرف نظر کند اما اینکه سکته کند، به فکر هیچ کس نمی رسید.

خبر بد برای گلدن استیت وریرز
ورزش: کوین دورانت، ستاره گلدن استیت ممکن است تا یک سال نتواند 
بازی کند.به نقل از موندو دپورتیوو، کوین دورانت تالش زیادی کرد تا در 
پنجمین بازی فینال NBA برای گلدن استیت وریرز برابر تورنتو رپترز بازی 
کند. ستاره وریرز از ابتدا به میدان رفت و پس از انجام یک بازی فوق العاده 
)کسب 11 امتیاز در 12 دقیقه( آسیب دید. او لنگ لنگان و با کمک استفن 

کری و آندره ایگوداال زمین بازی را ترک کرد.

 سرپرست وزنه  برداری: 
به قهرمانی جوانان احتیاج داشتیم

ورزش: سرپرست فدراسیون وزنه برداری گفت: قهرمانی تیم وزنه برداری 
جوانان در موقعیتی بدســت آمد که واقعاً به آن احتیاج داشتیم.علیرضا 
خسروی گفت: در حالی که به دنبال گرفتن تصمیم جدی بودیم بیرانوند 
و شــاهو جوانمردی تعهد کردند که تیم کامل اعزام شود، قول قهرمانی 
می دهیم از این رو تیم کامل را همراه با سه نفر به مسابقات فرستادیم که 
برای چهارمین مرتبه قهرمان جهان شد.و در موقعیتی این نتایج بدست آمد 

که واقعاً احتیاج داشتیم و در ورزش شور ایجاد کرد.

ورزش: رضــا قوچان نژاد از احتمال بازگشــتش به 
تیم ملی حرف می زنــد؛ او از کــی  روش به خاطر 
برخی مســائل ناراحت اســت و البته که می گوید 
هنوز پیشــنهادی برای فصل بعد ندارد. قوچان نژاد 
در گفت و گو با برنامه تلویزیونی ســالم صبح بخیر 
صحبت های جالبی را درباره خاطراتش و البته آینده 
 فوتبالی خود انجام داد که چکیــده آن را در ادامه

 می خوانید:
*گلم به کره جنوبی را بارها تماشا کردم

*هیچ وقت فیلم بازی با آرژانتین را ندیدم چون بازی تلخی 
بود. ســعی کردم فیلم آن بازی را نگاه نکنم.  بعد از بازی با 

آرژانتین یک مســئله جالب را دیدم. اینکــه یکی از اعضای 
خارجی کادرفنی تیم ملی گریه می کرد. 

*اینکه می گویند من پرسپولیسی هستم درست نیست. من 
طرفدار تیم ملی ام. البته ابومســلم تیم شهرم است و اگرچه 

آن ها پایین افتاده اند اما این تیم را دوست دارم.
*خدا را شــکر با اینکه فارســی ام خیلی قوی نیست باز هم 

می توانم این را متوجه شوم. پنج، 6 زبان بلد هستم. فارسی، 
آلمانی و هلندی، پرتغالی و انگلیسی هم بلد هستم. 

*در کلکسیون افتخاراتم یک جام قهرمانی آسیا خالی است. 
اگر آن سال به عراق نمی باختیم، قهرمان می شدیم. 

*هنوز هم نمی دانم چرا در جام جهانی 201۸ بازی نکردم. 
در بازی با اسپانیا و پرتغال تصمیماتی که سرمربی تیم ملی 

گرفت، اصاًل مناسب نبود. 
*بعد از دیدار با اسپانیا به اتاق کی روش رفتم و در زدم تا با 
او صحبت کنم که چرا چنین تصمیماتی می گیرد. او به من 

گفت بعداً باهم صحبت می کنیم. 
* چیزهایی را از نزدیک می بینم که ناراحتم می کند. یکی از 
موضوعات اتفاقی بود که قبل از جام جهانی افتاد و کاری که با 
سیدجالل حسینی کردند. این مسائل بی احترامی است. این 

مسائل برای خود من هم تکرار شد. 
*فکرهایم را کرده بودم و درست بعد از سوت بازی با پرتغال 
تصمیم گرفتم کنار بروم. ویلموتس به من گفت رضا تیم ملی 

خانه دومت است درهای تیم ملی برایت باز است.

ورزش: طارق همام گفت: خبرهایی که درباره بازگشت من به 
لیگ عراق منتشر می شود، صحت ندارد. در استقالل تهران 
باقی می مانم. هافبک عراقی ادامه داد: بهروز دزهبود مدیر 
برنامه هایم با باشگاه استقالل در ارتباط است تا قراردادم یک 
سال دیگر تمدید شود. به این موضوع خوشبینم و بزودی این 
کار تکمیل می شود.در همین حال مهاجم مصدوم تیم فوتبال 
استقالل تمرینات اختصاصی خود را آغاز کرد. با اعالم دکتر امین 
نوروزی، معاون پزشکی باشگاه استقالل، مرتضی آقاخان با حضور 
در کلینیک تمرینات اختصاصی خود رابرای شروع فصل سپری 

می کند.آقاخان یک فصل را به دلیل مصدومیت از دست داد.
جالب اینکه در همین روزها اختالف درونی باعث شد تا کمیته 
فنی باشگاه استقالل که اتفاقا باید در فصل نقل و انتقاالت فعالیت 
بیشتری داشته باشد تعطیل شود و برخی از اعضای کمیته فنی 
حتی با هم ارتباطی هم نداشــته باشند! با این شرایط تعطیلی 
کمیته فنی را هم باید به مشکالت استقالل در هفته های اخیر 
پیرامون جذب بازیکنان ، تمدید قرارداد بازیکنان فصل گذشته، 
مشکل پرداخت طلب پروپئیچ، اظهارات خطیر علیه شفر و ... 

اضافه کرد.

از کی  روش به خاطر سیدجالل ناراحتم

گوچی: ویلموتس گفت برگرد
بازگشت طارق و آقاخان به تمرینات استقالل

 حفظ رکورد شکست ناپذیری ایران، این بار با ویلموتس 

 کره باز هم به 

در بسته خورد
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آگهی تغییرات شرکت معدن کاران قزلجه و علم کندی شرکت
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 9921 و شناسه ملی 10460133759

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,02,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : *1� آقای محمود ش��هبازی به شماره ملی 
5609738598 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2� آقای همتعلی ش��هبازی به ش��ماره ملی 5609903191 به س��مت نایب هیئت 
مدیره 3� آقای داود شهبازی به شماره ملی 5609967181 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. 
*کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء آقایان داود شهبازی و همتعلی شهبازی و محمود شهبازی همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )494671(
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تاسیس موسسه غیر تجاری هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان زنجان درتاریخ 1398,02,23 
به شماره ثبت 982 به شناسه ملی 14008327230

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع مؤسس��ه: - تعمیم و گس��ترش رش��ته یا               
رش��ته های ورزش��ی تحت پوش��ش در سطح اس��تان از طریق به کارگیری مربیان و کشف، جذب و پرورش اس��تعدادها - برگزاری کالسهای آموزشی، 
توجیهی و تکمیلی در رده های س��نی مختلف با اخذ مجوز از فدراس��یون و هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان اس��تان زنجان - برگزاری مس��ابقات 
استانی در رده های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان - انتخاب، معرفی 
و پیش بینی الزم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیم های ورزش��ی اس��تان به مس��ابقات - اجرای مقررات و آیین نامه های ابالغ ش��ده از س��وی 
فدراسیون در سطح استان و نظارت بر نحوه فعالیت های هیئت های شهرستان ها، شهرها و بخش های مستقل تابعه - اعزام داوران و مربیان استان 
به کالس های ارتقا درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان - کوشش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم 
جهت پیشبرد رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات - ایجاد ارتباطی و هماهنگی با موسسات 
دولتی و غیردولتی که در رش��ته یا رش��ته های ورزش��ی تحت پوشش در سطح استان فعالیت دارند - تهیه و تنظیم برنامه وتقویم ورزشی سالیانه با 
توجه به تقویم ورزش��ی فدراس��یون با همکاری هیئت های شهرستان ها، ش��هرها و بخش های مستقل تابعه و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان 
اس��تان زنجان - تش��کیل کمیته های مورد نیاز بر اس��اس ضوابط فدراسیون - کمک مالی، فنی، پش��تیبانی و تجهیزاتی به هیئت های شهرستانها، و 
بخش��های تابعه با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان اس��تان زنجان - تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها در سطح استان به فدراسیون مربوطه و 
اداره کل ورزش و جوانان اس��تان زنجان مدت مؤسس��ه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی مؤسسه: استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش 
مرکزی ، ش��هر زنجان، زیباش��هرفاز2 ، خیابان آسمان ، خیابان میالدششم ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 4514939599 اولین مدیران : آقای مهدی 
مرادی به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به شماره ملی 3800393727 به مدت 4 سال خانم پریوش قادری نیا به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به شماره ملی 0071442881 به مدت 4 سال آقای محمد پوراسکندری به سمت دبیر به شماره ملی 4284961772 به مدت 4سال آقای 
فریدون صفی زنجانی به س��مت خزانه دار ) خارج ازاعضای هیئت مدیره ( به ش��ماره ملی 4284633775 به مدت 4س��ال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور مؤسسه از قبیل: چک، سفته، بروات و قرارداد ها به امضاء رئیس هیئت و خزانه دار همراه با مهر 
مؤسس��ه و نا مه های عادی و اداری به امضاء رئیس هیئت همراه با مهر مؤسس��ه معتبر می باش��د. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه شماره مجوز 
21054456 تاریخ مجوز 1397,11,30و نامه شماره 210,56138 مورخ 1398,01,21 اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )494666(
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تاسیس موسسه غیر تجاری هیئت ووشو استان زنجان 
درتاریخ 1398,02,28 به شماره ثبت 985 به شناسه ملی 14008337350

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع مؤسس��ه:- تعمیم و گس��ترش رش��ته یا              
رش��ته های ورزش��ی تحت پوش��ش در سطح استان از طریق به کارگیری مربیان و کشف، جذب و پرورش اس��تعدادها - برگزاری کالسهای آموزشی، 
توجیهی و تکمیلی در رده های س��نی مختلف با اخذ مجوز از فدراس��یون و هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان اس��تان زنجان - برگزاری مسابقات 
استانی در رده های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان - انتخاب، معرفی 
و پیش بینی الزم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیم های ورزش��ی اس��تان به مس��ابقات - اجرای مقررات و آیین نامه های ابالغ ش��ده از سوی 
فدراسیون در سطح استان و نظارت بر نحوه فعالیت های هیئت های شهرستان ها، شهرها و بخش های مستقل تابعه - اعزام داوران و مربیان استان 
به کالس های ارتقا درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان - کوشش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم 
جهت پیشبرد رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات - ایجاد ارتباطی و هماهنگی با موسسات 
دولتی و غیردولتی که در رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح استان فعالیت دارند - تهیه و تنظیم برنامه وتقویم ورزشی سالیانه با 
توجه به تقویم ورزشی فدراسیون با همکاری هیئت های شهرستان ها، شهرها و بخش های مستقل تابعه و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان 
اس��تان زنجان - تش��کیل کمیته های مورد نیاز بر اساس ضوابط فدراس��یون - کمک مالی، فنی، پشتیبانی و تجهیزاتی به هیئت های شهرستانها، و 
بخش��های تابعه با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان اس��تان زنجان - تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها در سطح استان به فدراسیون مربوطه 
و اداره کل ورزش و جوانان اس��تان زنجان. مدت مؤسس��ه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی مؤسس��ه: اس��تان زنجان ، شهرستان زنجان ، 
بخش مرکزی ، شهر زنجان، مجتمع ادارات ، بلوار دادگستری ، بلوار 22 بهمن ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 4513733541 اولین مدیران : آقای 
رامین موحدنیا به س��مت مدیرعامل و به س��مت رئیس هیئت مدیره به ش��ماره ملی 4284718691 به مدت 4 سال خانم فاطمه غضنفریون به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 4284698567 به مدت 4 سال خانم هاجر رضائی به سمت دبیر به شماره ملی 6149959491 به مدت 4سال 
آقای رحمن حس��ین خواه به س��مت خزانه دار ) خارج ازاعضای هیئت مدیره ( به ش��ماره ملی 4280769699 به مدت 4سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور مؤسسه از قبیل: چک، سفته، بروات و قرارداد ها به امضاء رئیس هیئت و خزانه دار همراه با مهر 
مؤسس��ه و نا مه های عادی و اداری به امضاء رئیس هیئت همراه با مهر مؤسس��ه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه شماره مجوز 
21054456 تاریخ مجوز 1397,11,30و نامه شماره 210,56138 مورخ 1398,01,21 اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )494667(

آگهی تغییرات ش�رکت بنیان تجهیز 
آفرین شرکت با مسئولیت محدود

 به شماره ثبت 12416 
و شناسه ملی 14008221870

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده 
م��ورخ 1398,02,05 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : *به 
موضوع ش��رکت موارد ذیل الحاق گردید: شرکت در 
مناقص��ات و مزای��دات اجرا و برنامه نویس��ی پی ال 
س��ی درصورت ضرورت قانونی پس ازاخذمجوزهای 
الزم و ماده مربوطه اساس��نامه شرکت اصالح گردید 
ثب��ت فعالی��ت مذکورب��ه منزله اخ��ذ وصدورپروانه 

فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان 
)494677(

س
,9
80
31
72

و  فن�ی  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
پ�ارس  ش�عله  آیدی�ن  مهندس�ی 
ش�رکت ب�ا مس�ئولیت مح�دود به 
ش�ماره ثبت 12429 و شناس�ه ملی 

10103530956
م��ورخ  مدی��ره  هیئ��ت  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
1398,02,25 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : *مح��ل 
شرکت به :اس��تان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش 
مرکزی ، ش��هر زنجان، سعدی وس��ط ، میدان بعثت ، 
کوچه قلعه غربی ، پالک 0 ، پاس��اژ آریا ، طبقه س��وم 
، واحد 208 کدپس��تی 4514698774انتقال یافت و 

ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان 
)494672(

س
,9
80
31
65

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت 
س�بز دانه طارم ش�رکت تعاونی به 
ش�ماره ثب�ت 262 و شناس�ه مل�ی 

10980293960
عموم��ی                          مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
فوق الع��اده م��ورخ 1398,02,02 ونامه ش��ماره 
تع��اون  اداره   98,2,3 98,45,153مورخ��ه 
،کارورفاه اجتماعی شهرس��تان طارم تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : * بن��د 4 ماده 12 اساس��نامه 
ب��ه نحوذی��ل اصالح گردی��د: درخواس��ت کتبی 
عضوی��ت و تعه��د رعای��ت مقررات اساس��نامه 
و خرید حداقل 1 س��هم از س��هام تعاونی ش��رط 

عضویت تعاونی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری طارم )494654(

س
,9
80
30
84

آگهی تغییرات شرکت به مرغ صحرا 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 4430 

و شناسه ملی 10861430695
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,10,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
آدرس محل ش��رکت از: قزوین )نشانی سابق( 
ب��ه آدرس جدید: اس��تان قزوین ، شهرس��تان 
قزوی��ن ، بخش مرکزی ، دهس��تان اقبال غربی 
، روس��تا مش��کین آب��اد، خیابان )ج��اده اصلی( 
، کوچ��ه آرامس��تان ، پالک 0 ، طبق��ه همکف به 
کد پستی 3433142892 تغییر یافت و ماده 4 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )496425(

س
,9
80
31
79

س
,9
80
31
69

آگهی تغییرات شرکت سپهر ساعی انتظام زنجان 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 486 و شناسه ملی 10460130190

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,01,20ونامه شماره 2245,5,111,3,9846857مورخه 98,3,1فرماندهی انتظامی 
اس��تان زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- آقای حس��ین روحی به ش��ماره ملی 4284149611 باپرداخت مبلغ 100000ریال به صندوق 
مؤسس��ه درزمره شرکاء مؤسس��ه درآمد. 2- خانم کامیال ابراهیمی به شماره ملی 4400218074 باپرداخت مبلغ 100000ریال به صندوق 
مؤسس��ه درزمره ش��رکاء مؤسس��ه درآمد. 3- آقای اکبر ناصحی زنجانی به ش��ماره ملی 4280463786 باپرداخت مبلغ 100000ریال به 
صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد. 4- آقای ناصر علیاری به شماره ملی 4284592696 با پرداخت مبلغ 5998900000ریال 
به صندوق موسس��ه س��هم الش��رکه خود را ب��ه مبلغ 9998900000ریال افزایش داد. * س��رمایه مؤسس��ه از مبل��غ 4000800000ریال به 
10000000000ریال افزایش یافت وماده مربوطه اساس��نامه مؤسس��ه بش��رح مذکور اصالح گردید. * اس��امی شرکاء و میزان سهم الشرکه 
هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد : 1- آقای ناصر علیاری دارای مبلغ 9998900000ریال سهم الشرکه 2- خانم کتایون 
ابراهیمی دارای مبلغ 800000 ریال سهم الشرکه 3- آقای حسین روحی دارای مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه 4- خانم کامیال ابراهیمی 

دارای مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه 5- آقای اکبر ناصحی زنجانی دارای مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )494674( س

,9
80
31
67

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود حمل و نقل مهر بار ماهنشان
 درتاریخ 1398,02,10 به شماره ثبت 212 به شناسه ملی 14008302386

ثب��ت و امض��ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگ��ردد. موضوع فعالیت :انجام امور حمل و 
نقل جاده ای داخلی کاال از مبدا شهرستان ماهنشان به سایر نقاط کشور و ایجاد شعب بموجب مجوز شماره 67,2455 مورخ 1398,01,28 
اداره کل راه��داری و حم��ل و نقل جاده ای اس��تان زنجان تاس��یس گردید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به م��دت نامحدود مرکز اصلی : 
اس��تان زنجان ، شهرس��تان ماهنش��ان ، بخش مرکزی ، شهر ماهنشان، وس��ط ، کوچه )سیالب( ، خیابان اس��الم ، پالک 249 ، طبقه همکف 
کدپس��تی 4541754688 سرمایه ش��خصیت حقوقی عبارت اس��ت از مبلغ 1000000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای محمد مهری به ش��ماره ملی 4270239883 دارنده 200000000 ریال س��هم الش��رکه آقای علی مهری به ش��ماره ملی 5609831709 
دارنده 200000000 ریال س��هم الش��رکه آقای روح اله کریمی به ش��ماره ملی 5609847796 دارنده 200000000 ریال سهم الشرکه آقای 
امیررضا مهری به شماره ملی 5609979676 دارنده 200000000 ریال سهم الشرکه آقای سعید مهری به شماره ملی 5609979684 دارنده 
200000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد مهری به شماره ملی 4270239883و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی مهری به ش��ماره ملی 5609831709و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ناصر اسدی به شماره ملی 5609852102و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمی با امضاء مشترک آقایان محمد مهری با سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر اسدی با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای ناصر اسدی با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات 

مدیر عامل : طبق اساسنامه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهنشان )494673(

برگ س��بز خ��ودرو س��واری هاچ بک ج��ک S5 مدل 
97 به ش��ماره پالک 42 ایران 521 ج 73 و ش��ماره 
موتور HFC4GA31DJ0000308  به شماره شاسی     
NAKSH7323JB155002 ب��ه ن��ام مه��دی ضیائ��ی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

/ع
98
03
21
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع  عمومی عادی سالیانه
بدینوس��یله ازکلیه صاحبان سهام شرکت سیلیساز)سهامی خاص( دعوت میگردد در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 10صبح روز چهار شنبه مورخ 

98/4/5 در محل شرکت تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس شرکت
2- بررس��ی وتصوی��ب ترازنامه وصورت حس��اب س��ود وزیان س��ال مال��ی منتهی به 

اسفند1397
3-  انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار
5- سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیئت مدیره شرکت سیلیساز

/ع
98
03
21
4

ب��رگ س��بز موت��ور س��یکلت مش��کی م��دل 
95 ب��ه ش��ماره انتظام��ی61172 ای��ران 524 
وش��ماره موتور 125R 500253 وشماره شاسی 
125N3C108359 مفق��ود گردی��ده وازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد. )قزوین(

/ع
98
03
21
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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فرهنگ و هنر

خبر

«آى راك» در ايتاليا 
با استقبال تماشاگران روبه رو شد 

مســعود  نيك:  عامل  فاطمه 
حكم آبــادى، تهيه كننده تئاتر 
همــه  فــروش  از  «آى راك» 
بليت هــاى ايــن نمايــش در 
جشنواره «تريست اكت» ايتاليا 

خبر داد. 
تئاتر «آى راك» با تهيه كنندگى «مســعود حكم آبــادى» و كارگردانى 
«محمد نيازى» توليد «گروه موزيكال تئاتر مشهد» از ايران كه  از طرف 
جشنواره بين المللى تريســت اكت ايتاليا پذيرفته شده بود، با استقبال 

مخاطبان اين جشنواره روبه رو شد.
طبق جدول اعالمى از ســوى دبيرخانه؛ «آى راك» در سومين روز اين 
جشنواره، سه شــنبه 11ژوئن (21خرداد) ساعت 18به وقت محلى، در 

سالن «استبيل اسلِون» شهر تريسته اجرا شد. 
حكم آبادى در گفت وگو با خبرنگار قدس با اين  توضيح كه جشــنواره 
تريســت اكت به صورت غيررقابتى برگزار مى شــود، درباره نخستين 
اجراى بين المللى «آى راك» بيان كرد: اين نخستين حضور بين المللى 
«آى راك» اســت. خانم مهسا غفوريان و اميرحسين رحيميان به همراه 
بازيگر خردسال اين نمايش به دليل مهيا نبودن شرايط شان، نتوانستند 
در اين اجرا گروه را همراهى كنند و به اين ترتيب مارال فرجاد، پويا غازى 
و عرفان زعفرانيه به گروه بازيگران اين نمايش اضافه شــده و به همراه 

«مجتبى شفيعى» در اين نمايش روى صحنه رفتند.
وى در ادامه با اعالم خبر استقبال تماشاگران از اين نمايش گفت: طبق 
گفته دبيرخانه جشــنواره نمايش «آى راك» تنها اجرايى است كه همه 
بليت هاى آن فروخته شده است و ما از اين استقبال خرسند هستيم. اين 
استقبال به دليل پرزنت خوبى است كه در اينجا از كار صورت گرفته است. 
ششــمين دوره جشنواره تريســت اكت از 19 تا 26خرداد 98 در شهر 
«تريســته» يكى از شهرهاى شمالى كشــور ايتاليا برگزار خواهد شد. 
در اين جشــنواره هشــت نمايــش در بخش بين الملل از كشــورهاى 
ايتاليا، روســيه، فرانسه، صربستان و ايران به صورت رقابتى روى صحنه 
مى روند و استادانى از كشورهاى مختلف جهان در حاشيه اين جشنواره 

ورك شاپ هاى تخصصى بازيگرى برگزار خواهند كرد.
تئاتر «آى راك» آخرين توليد گروه تئاتر موزيكال مشهد است كه پيش 
از اين طى دو دوره در مشــهد و تهران روى صحنه رفته و با اســتقبال 

مخاطبان ايرانى همراه شده بود.
در آى راك؛ سهند خيرآبادى به عنوان نويسنده و ميالد قنبرى به عنوان 
آهنگساز حاضر هســتند و اميرمحمد فرمان دستيار كارگردان، محمد 
نيــازى طراح صحنه، محبوبه ســلطانى طراح لبــاس، محمود كريمى 
طراح نور، اميرحسين غفارى طراح گريم، محمدصادق طباطبايى طراح 
جلوه هاى بصرى، پويا غازى مدير روابط عمومى، آرمين زمانى مدير روابط 
بين الملل، صالح كامرانى مدير توليد و مصطفى مسگرى به عنوان طراح 

تيزر و ويدوو در گروه توليدى اين نمايش هستند.

اورهام پاموك: ترجيحى براى انتخاب ناشر 
و مترجم خاص ندارم

با «ققنوس» مى پرد، از «چشمه» مى نوشد!
مهــر: در هفته جــارى روابط 
عمومى  «نشر چشمه» با انتشار 
خبرى اعالم كرد كه از اين پس 
ناشر رسمى  آثار  پاموك در ايران 
خواهــد بود. بنا بر اين خبر، اين 
ناشــر اعالم كرده موفق به عقد 

قراردادى با آژانس ادبى وى در تركيه شده است كه از اين پس همه آثار 
اين نويسنده را با تأييد او و كارگزارش به فارسى ترجمه و منتشر خواهد 
كرد. اين خبر در حالى منتشــر مى شد كه پيش از اين چند ناشر ديگر 
در ايران از جمله نشر ققنوس نيز به ترجمه آثار اين نويسنده اقدام كرده 
بودند، تا جايى كه ســال گذشته و در حاشيه بازديد از نمايشگاه كتاب 

تهران، پاموك به دعوت اين ناشر به تهران سفر كرد.
 مديرداخلى نشر ققنوس نيز در گفت وگو با يكى از رسانه ها با تأكيد بر 
اينكه انتشار ترجمه هاى اين نويسنده در مؤسسه وى با اطالع نويسنده 
بوده اســت و حتى آخريــن رمان وى براى ترجمــه در اختيار مترجم 
اين مؤسســه قرار گرفته اســت، عنوان كرده بود: وقتى پاموك را كسى 
نمى شناخت، انتشــارات ققنوس دو كتاب از او منتشر كرد، وقتى نوبل 
گرفت 6 ناشــر به سراغ ترجمه و انتشار آثارش رفتند؛ بنابراين حرف از 

انحصار زدن يك شوى تبليغاتى تمام است و هيچ معنايى ندارد.
خود اورهان پاموك در پاسخ به مهر در اين زمينه عنوان داشت: بتازگى 
تأليف رمان تازه ام را با عنوان «شب هاى طاعون» به پايان برده ام و بسيار 
دوست دارم پيش از انتشــار آن در تركيه، يك ناشر و مترجم در وقتى 
خوب و مناســب براى ترجمه و انتشار آن اقدام كند. اگر هر كسى براى 
ترجمه اين اثر عالقه داشته باشد مى تواند با آژانس من در لندن و يا در 
ايران با نشــر ققنوس و يا چشمه تماس بگيرد. خوشحالم كه بگويم در 

ايران من يك ناشر و يا مترجم كه بر ديگران ترجيحش بدهم ندارم.
پاموك در بخشى ديگر از اين گفت وگو عنوان كرد: بسيار خوشحال هستم 
كه كتاب هاى من در ايران رايج هستند. فرهنگ ايران يك فرهنگ عالى 
است و كتاب هاى من بشــدت تحت تأثير اين منبع عالى - از موالنا تا 
عطار، از فردوســى تا نظامى-  است. من آرزو دارم يك ناشر وفادار ايرانى 
داشــته باشم و يك مترجم خوب كه تمام كتاب هاى من را با لذت براى 
خوانندگان ايرانى من كه كارم را دوست دارند ترجمه كند، اما متأسفانه 
در ايران چنين ناشرى و چنين مترجمى  وجود ندارد و داليل زيادى براى 
آن هســت. دليل اصلى اين است كه ايران كنفرانس برن را امضا نكرده 
است و اين به معنى آن است كه هر كسى - از مترجمان بد و وحشتناك 
تا مترجمان عالى و دقيق- آثار من را ترجمه مى كنند و حتى يك نسخه 
از ترجمه ها را هم براى من ارسال نمى كنند. آن ها نيازى نمى بينند كه 
اجازه من را براى ترجمه كتاب هايم بگيرند و البته هميشه دوستانى دارم 
كه از طريق اينترنت براى من پيغام مى فرســتند و هميشه هم از آن ها 
مى شنوم كه ترجمه هاى بسيار بدى از كارهاى من منتشر شده است و 

من هم چنين حسى دارم. 
پاموك در ادامه افزود: ســال گذشته من دوباره از سوى نشر ققنوس به 
تهران دعوت شدم. اين سبب شــد نشر چشمه براى تماس با من ابراز 
عالقه كند. «چشمه» بســيارى از كتاب هاى پيشين من را با تماس با 
آژانس من منتشــر كرده و براى برخى از آن ها هم حق امتياز پرداخته 
بود، اما من مى شــنوم كه ترجمه آن ها به اندازه كافى خوب نيست، ولى 
درباره اين مسئله هم من نمى توانم قضاوت كنم! بزرگ ترين اميد من ارائه 
ترجمه هاى خوب از كتاب هاى من در ايران اســت، چرا كه آثارى چون 
«نام من قرمز»، «كتاب ســياه» و «زنى با موهاى قرمز» به شــيوه هاى 

مختلف به فرهنگ فارسى تعلق دارند.

صبا كريمى: نشســت خبرى افتتاح 
نمايشگاه كارتون و كاريكاتور «آسوده 
باش، من ملكه ام» با محور نمايش خباثت هاى 
تاريخى روبــاه پير انگليس با حضور مســعود 
هنرهــاى  مديــركل  طباطبايــى  شــجاعى 
تجسمى حوزه هنرى ديروز برگزار شد. شجاعى 
طباطبايى در ابتداى سخنان خود با اشاره به نام 
اين نمايشــگاه عنوان كــرد: در ابتداى جنگ 
 keep جهانــى دوم 2 ونيم ميليون نســخه از
calm به عنوان يك شعار استعمارى چاپ شده 
اســت. البته اين 2 و نيم ميليون نسخه سال ها 
بعد منتشر شد و از سال 2000 به بعد به صورت 
جدى روى آن كار مى كنند و به بيانى ديگر بايد 
گفــت اين شــعار نمــاد كلى ســلطه ملكه و 

استعمارگرى انگليس است.
وى در ادامــه افزود: اين شــعارى اســت كه 
متأســفانه به فرهنــگ ما نيز رســوخ كرده و 
مردم بدون آنكه بدانند چيست، از آن استفاده 
مى كنند. حتى من امروز ديدم جوانى لباســش 
منقوش به اين شــعار است و اين مسئله بسيار 
جاى تأســف دارد. متأسفانه خيلى ها نمى دانند 
اين شــعارى استعمارى و نمود كاملى از سلطه 

ملكه است.
شجاعى طباطبايى تأكيد كرد: واقعيت اين است 
كــه روز تولد ملكه در درجه نخســت  براى ما 
اهميتى ندارد، اما از آنجا كه اين روز به نام روز 
ملى انگليس نامگذارى شــده براى ما مهم بود 

و در واقع اين ها داليلى اســت كه اين پوسترها 
امروز خلق شوند؛ اتفاقى كه منجر به خلق آثار 
كاريكاتور اين نمايشگاه شده است، رويه دوگانه 

و فرهنگ استعمارى انگليس است.
وى تصريح كرد: اتفاق عجيبى كه در اين سال ها 
افتاده اين بوده كه مدت هاست از سمت سفارت 
انگليس بويژه با آمدن ســفير جديدشــان راب 
ماكر يك ســرى اتفاقات و ادبيات استعمارى را 
شاهد هستيم و ايشــان خيلى مسائل را بدون 
هيچ ابايى در حساب شخصى توييترشان مطرح 
مى كنند. انگليســى ها كاسه گدايى برداشتند و 
ايميلى به عالقه  مندان حضــور در پارتى تولد 
ملكه در ســفارتخانه ارسال شده است كه البته 
بايد مبلغى براى حضورشان بپردازند. از كسانى 
كه عالقه  مند به حضور در اين جشــن هستند 
درخواست شده تا مبلغ 2500 پوند براى حضور 
در اين برنامــه پرداخت كننــد و بتوانند وارد 

سفارت شوند و خوش و بشى با سفير كنند.
مدير كل هنرهاى تجسمى  حوزه هنرى تأكيد 
كرد: نيم نگاهى به تاريخ استعمارى انگليس و 
سفارت اين كشــور در ايران نشان مى دهد كه 
آن ها از سال ها قبل هم مشكالتى براى ما ايجاد 
كردند كه بدترين نمونه آن هولوكاســت ايرانى 
اســت كه در جريان آن نيمى  از مردم ايران به 
واسطه ارتش انگليس جانشان را از دست دادند. 
تا جايى كه حتى دولت انگليس بابت اين مسئله 
عذرخواهى نكرد و اســناد طبقه بندى شده آن 

را منتشــر نكردند. حتى به نظر مى رســد راب 
ماكر ســفير انگليس در ايران نيز به دنبال اين 
اســت كه از اين اتفاقات چشمپوشى و آن ها را 
عادى ســازى كند. نمونه ديگر آن ايجاد مشكل 
در صدور ويــزا براى تكواندوكاران ايران بود كه 
باعث شود نتوانند به مسابقات جهانى برسند كه 
همين مسئله باعث شد طال نصيب ورزشكاران 

انگليسى شود.

فرهنگى  فعاليت هاى  درباره  هشدار   
انگليس

وى تأكيد كرد: انگليس تالش هاى فرهنگى خود 
 bc را آغاز كرده و نمونه ديگر آن راه اندازى بنياد
اســت و در واقع مى تــوان آن را ابزار نفوذ دولت 
بريتانيا از سال 1321 محسوب كرد. اين بنياد نام 

خيريه را به دنبال خود يدك مى كشد در صورتى 
كه وزارت امور خارجه انگليس هزينه هاى آن را 
تأمين مى كند و سلطه فرهنگى انگليس از طريق 

آن بر ديگر كشورها اعمال مى شود.
شــجاعى طباطبايى با اشــاره بــه تئاترهاى 
الكچــرى گفت: تئاتــر اوليور توئيســت يكى 
از نمونه هــاى تبليغــى انگليــس در ايران بود 
كه تابلوها و بيلبوردهاى آن در ســطح شــهر 
فراگير شــد و در واقع توسط اين تئاتر فرهنگ 
اســتعمارى در ايران جاى خود را مستحكم و 
تثبيت كرد. از طرفــى ديگر مى بينيم كه راب 
ماكر، تحت عنوان روز بانوان از برخى خانم هاى 
ايرانى براى حضور در ميهمانى ســفارت دعوت 
به عمل مــى آورد و اتفاقاً ابزار خوشــحالى هم 
مى كنند و در مصاحبه هاى خود عنوان مى كنند 
كه خشنودند كه توانستند درهاى سفارت را باز 
كنند و اميدوارنــد ادامه پيدا كند. واقعيت اين 
است كه رفتار آن ها بسيار دوگانه است، يك روز 
ميهمانى افطارى مى گيرند و روز ديگر مردم را 

به پارتى در محل سفارت دعوت مى كنند.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود تصريح 
كرد: به نظر مى رســد كاريكاتور به عنوان زبان 
تصويــرى بين المللى مى توانــد منتقل  كننده 
رويكردها و خيلى از مواردى كه مدنظر ماست، 
باشد و اتفاقاً اين موضوعات از چاشنى طنز بهره 
مى گيرد ضمن اينكه افشاگرى به زبان كاريكاتور 
قطعاً تأثيرگذارتراست. جبهه هنرمندان انقالب 

از اين طرح استقبال كردند و با كار شبانه روزى 
آثــارى را آماده كردند كه امروز در نمايشــگاه 
شاهد آن هســتيد. حتى خيلى ها گاليه كردند 
كه چرا به ما خبر نداديد. خوشــبختانه جبهه 
هنرمندان انقالب وحضــور مؤثر آن ها بزنگاه ها 
دارند و شــبانه روز كار كردنــد و نتيجه امروز 

پيش روى عالقه مندان است.
طباطبايــى اظهار كرد: به نظرم زبان هنر، زبان 
گويا و مؤثرى است. مقام معظم رهبرى در تاريخ 
1 مرداد 1380 درباره بحث اســتعمار انگليس 
صحبت جدى داشتند و در پايان فرمايش خود 
مى فرمايند كه مــا از هنرمندان توقع داريم در 
اين اتفاقات حضور پيدا كنند و اين توقع زيادى 
نيســت كه زبان هنر بر مبناى زيباشناسى اش 
حضور داشته باشد. ما بايد وارد عمل شويم چرا 
كه انگليس همچنان دنبال اهداف اســتعمارى 
خودش است و ما هم بايد با زبان هنر آنچه در 

توان داريم را عملى كنيم.
شجاعى طباطبايى درباره آثار نمايشگاه گفت: 
40 اثر از 17 هنرمند وجود دارد كه از بهترين 
هنرمندان كاريكاتوريست و كارتونيست در اين 
نمايشگاه به نمايش گذاشته شده است. كيفيت 
آثار در ســطح بين المللى است و ما از راب  ماكر 
سفير انگليس هم براى بازديد در اين نمايشگاه 

دعوت كرديم.
در ادامه نمايشگاه «آسوده باش، من ملكه ام» در 

گالرى عالى حوزه هنرى افتتاح شد.  

برش

استعمارى  تاريخ  به  نگاهى  نيم 
انگليس و سفارت اين كشور در 
ايران نشان مى دهد كه آن ها از 
سال ها قبل هم مشكالتى براى ما 
ايجاد كردند كه بدترين نمونه آن 
در  كه  است  ايرانى  هولوكاست 
جريان آن نيمى  از مردم ايران به 
واسطه ارتش انگليس جانشان را 
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اين روزها بسيارى از مردم جهان تماشاگر مينى سريال «چرنوبيل» هستند

جنگ سرد روى نمايشگر خانگى
 فرهنگ و هنــر/ زهره كهندل «با هــر دروغ، ِدين 
حقيقــت به گردنمونه و دير يا زود اون ِدين ادا ميشــه»؛ 
اين ديالوگ در مينى ســريال «چرنوبيــل» واقعيت اين 
حادثه تلخ در تاريخ را نشــان مى دهد. ســريال چرنوبيل 
(Chernobyl) كــه ايــن روزها طرفــداران زيادى در 
سراســر جهان پيدا كرده، محصول شبكه HBO است. 
اين ســريال در مــدت كوتاهى به رتبه  نخســت از 250 
سريال برتر جهان در آى ام دى بى (IMDB) رسيده است 
و تاكنــون از حدود 150 هزار كاربــر امتياز 9,7  از 10 
را دريافــت كرده كه باالترين امتياز براى يك ســريال به 
حســاب مى آيد، يعنى باالتر از امتياز ســريال هايى چون 

بريكينگ بد، سياره زمين و بازى تاج و تخت.
چرنوبيــل يك مينى ســريال پنج قســمتى بريتانيايى-

آمريكايى در ژانر درام تاريخى اســت. نويســنده و خالق 
اين ســريال «كريگ مــازن» و كارگــردان آن «يوهان 
ِرنك» است كه با محوريت و برگرفته از فاجعه اتمى شهر 
چرنوبيل اوكراين ســاخته شــده، فاجعه اى كه از آن به 
عنوان بزرگ ترين فاجعه غيرنظامى  و اتمى  تاريخ بشر ياد 
مى شــود. اين حادثه اتمــى  در 26 آوريل 1986 رخ داد، 
در آن زمان اوكراين يكى از جمهورى هاى اتحاد جماهير 
شــوروى بود. انفجار و آتش ســوزى در رآكتور شماره 4 
نيروگاه چرنوبيل موجب پخش مواد راديواكتيو در بخش 
بزرگى از غرب شوروى و اروپا شد و فجايع انسانى ناگوارى 

در پى اين حادثه تلخ رخ داد. 

 سريالى كه فكسنى نيست!
ســريال دقيقاً از زمان وقوع انفجار آغاز مى شــود و لحظه به 
لحظه چگونگى اتفاقات پس از آن را نشان مى دهد، از ساعت 

به ساعت شروع كرده و روز به روز پيش مى رود.  
پخش اين ســريال نه فقط در جهان كه در كشور ما نيز 
واكنش هايى را از ســوى افراد مختلف و حتى سياسيون 
برانگيخت؛ به طورى كه حســام الدين آشنا، مشاور رئيس 
جمهور در توييتى نوشــت: «تماشــا و عبــرت گرفتن از 
مينى ســريال چرنوبيــل بــراى اهالى سياســت و دولت 

و حكومت بســيار مناســب اســت. عصاره اش اين سؤال 
تكان دهنده اســت: تاوان دروغ چيست؟» مسعود فراستى 
در آخرين برنامه هفت به سخنان آشنا واكنش نشان داد و 
او را در جايگاهى كه بنا باشد درباره يك سريال تلويزيونى 
آمريكايى اظهارنظر كند ندانســت و از او خواست كه در 

حيطه اهالى سينما دخالت نكند.
جالب اينكه فراســتى بر خالف نظر آشــنا «چرنوبيل» را 
سريالى بد و پر از التهاب توصيف كرد كه  بنا دارد بگويد 
آمريكايى ها حق هستند و رقيب ديرين خودش روسيه را 

در جايگاه ناحق نشان دهد. 
اگرچه اين منتقد معتقد بود كه سريال قادر نيست مسئله 
چرنوبيل را براى تماشاگر بازسازى و منتقل كند و از آن با 
تعبير، سريال فكسنى ياد كرده بود، اما مخاطبان جهانى 
اين مينى سريال و اســتقبال كم نظير از آن، چيز ديگرى 

را نشان مى دهد.

 روايت روسى در برابر روايت آمريكايى
چرنوبيل كه اين روزها به ســريال محبوب آمريكايى ها و 
البته بسيارى از مردم جهان تبديل شده، واكنش مقامات 
روس را هم برانگيخته؛ به طورى كه آن ها روايت آمريكايى 
اين سريال را روايتى ناقص و يكجانبه دانستند و خودشان 
در پى ســاخت ســريالى با روايت روســى از اين فاجعه 

هستند. 
چندى پيــش روزنامــه مســكوتايمز نوشــت: مقامات 
كرملين از اين خشــمگين هســتند كه چرا آمريكايى ها 
پيش از بازآفرينى فاجعه چرنوبيل از ســوى فيلمســازان 
و رســانه هاى روسى، مبادرت به ســاخت سريالى در اين 
باره كرده اند. بســيارى از تحليلگران در رسانه هاى دولتى 
روســيه، فيلمســازان آمريكايى را به بازسازى غيرواقعى 
فاجعه چرنوبيــل متهم كرده اند. آن ها ســريال چرنوبيل 
را كاريكاتورى از واقعيــت توصيف كرده اند كه يك جعل 

تاريخى اســت. براســاس اين گزارش، قرار است سريال 
چرنويل به روايت روس ها هم بزودى ســاخته شود. البته 
بايد گفت اين سريال براى اوكراينى ها چندان بى مايه نبود 
و زنده شدن ماجراى چرنويل و داغ شدن دوباره جدال ها 
و اظهارنظرهاى متقابل، كنجكاوى مردم را هم درباره اين 
منطقه بيشتر كرد و به رونق گردشگرى اوكراين و منطقه 
«پريپات» در موقعيت تاريخى سايت نيروگاه چرنوبيل در 
اوكراين منجر شــد، به گونه اى كه توريسم در اين منطقه 
40 درصد رشد داشته و گردشگران زيادى تقاضاى بازديد 

از اين منطقه را داشته اند.

 وحشت در خود آمريكا
آغاز و پايان اين مينى سريال، هوشمندانه طراحى شده است. 
قهرمان تراژيك اين سريال، دانشمند اتمى  «والرى لگاسوف» 
با بازى «جرد هريس» است كه شايد بخشى از دليل انتخاب 
اين شخصيت به عنوان قهرمان قصه، خودكشى لگاسوف پس 

از تجربياتى بوده كه در چرنوبيل داشته است.
اين ســريال هــم بى بهــره از بزرگنمايــى و اغراق هاى  
هاليوودى نمانده اســت و با نمايــش برخى صحنه هاى 
اغراق آميز كه ممكن اســت در واقعيت رخ نداده باشــد، 
تالش دارد احساســات مخاطب را درگيــر كند كه البته 
اين جريحه دار كردن احساســات به ايجاد موج ترس در 
ميان تماشــاچيان آمريكايى آن هم كشيده شد. براساس 
آنچه مجله فوربس نوشته، عده اى گمان مى كنند سريال 
چرنوبيل اثرى در نكوهش و تخريب قدرت هسته اى است، 
چنان كه برخى از مخاطبان سريال، نزديك ترين نيروگاه 
هسته اى به محل اقامتشان را در گوگل جست و جو كردند 
كه نشــان از وحشت آن ها از اين دستاورد مهم بشر دارد؛ 
اما اين ســريال بنا ندارد فوبياى انرژى هسته اى را ايجاد 
كنــد. موضوعى كه خالق چرنوبيــل، كريگ مازين بر آن 
تأكيد دارد و مى گويد: «درس اصلى چرنوبيل اين اســت 
كه انرژى هسته اى مدرن خطرناك نيست. هدف ما تأكيد 
بر اين موضوع اســت  كه دروغ، غرور و ســركوب انتقاد 

خطرناك است».

فارس: كارگردان فيلم سينمايى «ُملك سليمان» 
درباره حكومــت دارى الهى و الگويى در نســخه 

سريالى اين اثر سخن گفت.
شهريار بحرانى  گفت: در ابتدا كه فيلم سينمايى اش 
را ساختيم، قرار بود نسخه هاى ديگر سينمايى اش 
هم ساخته شود، اما به خاطر سختى كار و استفاده 
از جلوه هاى ويژه ســه بعدى و استفاده از امكانات 
فراوان، مورد حمايت ســينما قرار نگرفتيم. طبق 
هدايتى كه مديران كردند، به سمت تلويزيون رفته 
و در حال مذاكره هستيم تا ادامه داستان را در قالب 
ســريال بسازيم. همچنين در ابتداى اين سريال از 

نسخه سينمايى پخش شده نيز استفاده مى كنيم.
وى با اشاره به اينكه «ُملك سليمان » جزو يكى 

از 10 فيلــم پرفروش ايرانى اســت، ضمن بيان 
توضيحى درباره قصه اصلى اين ســريال، گفت: 
بحث اصلى اين ســريال ُملــك و حكومت دارى 
الهى و الگويى اســت. داستان اين سريال از نظر 
زمانى كمى عقب تر از نســخه سينمايى است و 
از زمــان طالوت و داوود نبى(ع) آغاز مى شــود 
كــه داوود نبى بايد مســائل مربوط به حكومت 
را حــل و فصل كند و اين الگو در زمان حضرت 
سليمان پياده مى شود؛ اينكه حاكم طورى رفتار 
كند تا مــردم جامعه خود را به تعالى و رشــد 

بااليى برساند.
كارگردان سريال «مريم مقدس» ادامه داد: نتيجه 
كار داوود در زمــان حضــرت ســليمان بروز پيدا 

مى كند و تا جايى پيش مى رود كه به برج آبگينه 
مى رسد. همچنين بايد اين را يادآور شوم كه سبك 
زندگى در ســريال «ُملك سليمان» راهكار نجات 
انسان امروزى از سبك زندگى يهودى- آمريكايى 
است و در گام دوم انقالب، پيام اصلى و نقطه عطف 
نجات فرهنگى ما در بازگشــت به ُملك دارى الهى 

است كه در زمان سليمان(ع) بر پاشده است.
بحرانى دربــاره اســتفاده از بازيگران نســخه 
ســينمايى در اين ســريال نيز عنوان داشــت: 
اميدواريم بتوانيــم از همان بازيگــران در اين 
ســريال نيز بهره ببريم. خيلى خوب مى شــود 
كه بتوانيم چنيــن كارى انجام دهيم تا ذهنيت 

مخاطبان نيز تغيير نكند.

بازيگران فيلم سينمايى 
«ُملك سليمان» 

در نسخه سريالى آن

سريال

گزارش

نمايشگاه «آسوده باش، من ملكه ام» در حوزه هنرى افتتاح شد 

هديه تولد كاريكاتوريست هاى ايرانى به ملكه اليزابت!
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