
برج انسانی 
می دانید که نشــنال جئوگرافیک یکی از 
مشهورترین وب سایت های منتشرکننده 
عکــس و فیلــم در حــوزه طبیعــت، 
حیات وحش و محیط زیســت است. با 
این همه این وب سایت هر روز عکسی را 
هم به عنوان عکس روز منتشــر می کند. 
این بار نشنال جئوگرافیک تصویر روزش 
را به یکی از عجیب ترین جشنواره های کشــور اسپانیا اختصاص داده است. 
اسپانیایی ها به جز مراسم گاوبازی که به خاطر آن شهرت دارند، هر ساله در 
مکانی مشخص جمع می شوند و بلندترین برج انسانی را که می توانند می سازند. 
این یکی از قدیمی ترین جشن های مردم منطقه کاتالونیای اسپانیاست که در 
آن بلندقدترین و قوی ترین افراد اقدام به ساختن برج یا هرم انسانی می کنند. 

بدتر از تلگرام و واتساپ
همزمان با انتشار خبر تعطیلی احتمالی 
طالگرام و هاتگرام تــا آخر خرداد، علی 
قلهکی فعال فضای مجــازی در صفحه 
توییتــرش نوشــت: »خبر رســیده که 
احتماالً ۳۱ خرداد ماه قرار است هم فتیله 
پوسته های تلگرامی پایین کشیده شود و 
هم فیلترشکن ها تا دست کم  یک ماه غزل 
خداحافظی را بخوانند. ولی باید از وزیر ارتباطات سؤال شود در ۱۴ماه گذشته 
دقیقاً چه کمک مؤثری به پیام رســان های داخلی شده که جایگزین تلگرام 
شوند؟ با اختالل در تلگرام، چه مقدار از مخاطبان آن به سمت پیام رسان های 
داخلی )کــه بی مهری های زیــادی دیده اند( می روند؟ چه مقدار ســرازیر 

»اینستاگرام به مراتب بدتر از تلگرام« و یا »واتساپ« می شوند«؟

داوری خودکشی کرده است؟
چند روز پیــش برخی  رســانه ها اعالم 
کردنــد عبدالرضا داوری کــه این روزها 
با افشــاگری های پی درپی همسرش در 
توییتر در ارتباط با نفوذ یک پرســتو در 
زندگی اش حســابی وارد حاشــیه شده، 
در منزلش خودکشــی کرده است! با باال 
گرفتن حواشــی درباره این ماجرا، بهرام 
مفاخــری از نزدیــکان داوری در توییتر 
نوشت: »داوری سال هاست درگیر بیماری دیابت است. ایشان دیشب به دلیل 
افت شــدید قند خون در اورژانس یکی از مراکز درمانی دولتی تهران تحت 

درمان قرار داشت و ساعاتی پیش هم از مرکز مزبور مرخص شد«.

گوسفندها در خدمت سگ ها!
جرج گالووی، سیاســتمدار بریتانیایی و 
نماینده سابق پارلمان بریتانیا در واکنش 
به جنجال ر ســانه های غربی در ارتباط با 
شایعه حمله سپاه به نفتکش های ژاپنی 
در صفحه توییترش نوشت: »اگر معتقد 
هستید که ایران به کشــتی های ژاپنی 
حمله کرده آن هم درست همان موقع که 
نخست وزیر ژاپن درحال مذاکره با آ ن ها 

بوده، شما گوسفندی بیش نیستید در خدمت  سگ های جنگ طلب«!

   پاس های اتمی
»جام جم آنالین« اول آبان ماه سال ۱۳95 در مطلبی 
تحلیلی و انتقادی نوشت: »... یکی از نکات قابل توجهی 
کــه درباره دوران اوج یک بازیکــن وجود دارد نزدیک 
شدن به انتهای آن است. تحقیقات جامع روان شناسی 
در بخش ورزش نشــان داده است ورزشکاران در زمان 
نزدیک شدن به پایان دوران اوجشان رفتارهای متفاوتی 
از خود نشان می دهند. یکی از آن رفتارها، آرام شدن و 
فاصله گرفتن از رفتارهای هیجانی دوران اوج است. اما 

نقطه مقابلی هم وجود دارد.
 یعنی وقتی یک ورزشکار از اوج فاصله گرفته رفتارهای 
تندی از خود نشــان می دهد کــه حاکی از نپذیرفتن 
واقعیت ها نزد اوســت، واقعیت هایی که به او می گوید 
کم کم به خط پایان نزدیک می شود...تحقیقات نشان 
داده ورزشــکاری که از درخشان ترین روزهای ورزشی 
خــود فاصله می گیرد بتدریج انرژی خود را از دســت 
می دهد و انگیــزه ای برای رقابت نــدارد...«. جام جم 
آنالین همه این ها را گفته بــود تا آخر مطلب نتیجه 
بگیرد رفتارهای جنجالی ، عصبانیت و پرخاش  سعید 
معروف، کاپیتان تیم ملی در جریان لیگ برتر والیبال و 
درگیر ی اش با بازیکنان تیم حریف، نشانه رسیدن او به 
پایان دوران درخشش و حتی فعالیت  ورزشی اش است.

 البته تحلیل آن روز جــام جم، حرف و نظر خیلی از 
کارشناسانی بود که معتقد بودند ستاره دنیای والیبال 
به سراشــیبی دوران افول افتــاده و باید کم کم غزل 
خداحافظی را بخواند. سایت ها، روزنامه ها و کارشناسان، 
هم علمی و کارشناسانه حرف می زدند و هم واقعاً حق 
داشــتند. کاپیتان تیم ملی ۳۱ سالگی را رد کرده بود.

تارموهای سفید البه الی موهایش خودنمایی می کردند 
و مدتی به نظر می رســید چه در تیــم ملی و چه در 
تیم باشــگا هی اش، اعصاب ندارد و گاه و بیگاه عضالت 
و ســرپنجه هایش انــگار از مغزش فرمــان نمی برند! 
کارشناســان و تحلیلگران چه بســا مثل من و شما، 
فکرش را نمی کردند که »معروف« ســه سال بعد، باز 
هم کاپیتان و ستاره تیم ملی باشد و در مسابقات لیگ 
جهانی به علت هجوم طرفدارانش پس از مسابقه، تقریباً 
مصدوم شــود و همه را نگران کند حاال چه کسی قرار 
است در دیدار بعد مقابل  لهستان های ُکری خوان و یا 
ر وس های قدرتمند، پاس های دقیق و اتمی را بفرستد 

زیر دست آبشارزن ها؟ 

   مقصر اصلی
»میر ســعید معروف لکرانی« متولد ۲۸ مهر ۱۳۶۴، 
محلــه عطایی ارومیه، قــد ۱۸9، وزن ۸۱ کیلو )البته 
اکنون دقیقش را نمی دانیم(، دست هایش موقع پرش 
برای دفاع کردن به ارتفاع ســه متر و ۱۱ ســانتیمتر 
می رســد و اگر تصمیــم بگیرد و بخواهــد به صورت 
غیرمترقبــه جای خالــی نیندازد و بــه جایش برای 
درآوردن حرص حریف، آبشار بزند، می تواند به ارتفاع 

سه متر و ۳۱ سانتیمتر هم برسد.
فیزیکدان نشــدنش را به حســاب تنبلــی یا درس 

نخواندنش نگذارید. مقصر اصلی شــاید شهر ارومیه و 
باشگاه های والیبالش باشند که سعید را از ۱۳ سالگی 
جذب این رشته جذاب کردند و بعد هم دایی هایش که 
می گویند در حرفه ای شدن او نقش اساسی داشتند. به 
هر حال معروف درس خواندن را هم بی خیال نشــد و 
می گویند عالوه بر اینکه دانش آموخته رشته تربیت بدنی 
است، زبان انگلیسی را هم خوب بلد است و از آن بخوبی 
بــرای کل کل با داوران و ُکــری خواندن با حریفانش 
اســتفاده می کند. خودش می گوید والیبال حرفه ای را 
حدوداً از ۱5 سالگی با تیم مقاومت ارومیه آغاز کرده، 
سپس به تیم پگاه این شهرســتان رفته، در نهایت از 
تهران و تیم های صنام، استقالل، سایپا و... سر درآورده 
و در ۱9 سالگی نخستین قهرمانی حرفه ای را با باشگاه 

صنام تجربه کرده است. 
سوابق و افتخاراتش آن قدر هست که  همه اش در این 

مطلب جا نشود.
 یعنی از ۱۶ ســالگی و عضویت در تیم ملی نوجوانان 
بگیرید تا ۲0 سالگی، وقتی که هنوز حال والیبال ملی 
ما به خوبی امروز نبود، پیراهن تیم ملی را می پوشــد. 
چندین طال و نقره آســیایی، چند نقره و برنز جهانی، 
چند قهرمانی در اروپا و آسیا، عنوان برترین پاسور در 
چند انتخابی المپیک، قهرمانی آسیا، والیبالیست برتر 
ایران، ورزشکار سال ایران و... از جمله محتویات ویترین 

افتخارات معروف است. 

   ریش جادویی
در د وره ای که به اصرار دایی ها و به خاطر قد نه چندان 
بلندش مجبور بود در پســت پاسور والیبال بازی کند، 
یعنی زمانی که هنوز در والیبال کامالً حرفه ای نشــده 
بود، نفر سوم مسابقات دو صحرانوردی آذربایجان شد. 
در بســکتبال و هندبال مدارس هم قهرمانی را تجربه 
کرده و عالوه بر این ها عاشق فوتبال و تنیس هم هست. 
البته فوتبال که می گوییم منظور پلی استیشن است 
که گویا معروف وقتی همراه »مســی« و بارسلونا، در 
این دنیای مجازی پا به توپ می شــود دیگر هیچ کس 

جلودارش نیست.
 مسابقات تنیس را هم وقتی از تلویزیون پخش می شود، 
محال است از دست بدهد. بیلیارد را خیلی دوست دارد 
هرچند نمی دانیم می تواند گوی های این ورزش را هم با 
همان مهارت که در والیبال دارد به جایی که می خواهد 
بفرســتد یا نه؟ در مجموع را بطه اش با همه ورزش ها 
خوب است بخصوص اینکه سال گذشته در مصاحبه ای 
با نشــریات ایتالیایی گفت: عاقبت هر ورزشی چیزی 
برای یاد گرفتــن دارد. این ها را گفتیم که فکر نکنید 
»ریش جادویی« دنیای توپ و تور همه دلبستگی هایش 
فقط و فقط والیبال و پاس دادن است. لقب ریش جادویی 
از ابداعات و اختراعات نویســنده این مطلب نیســت. 
می دانید که معروف اواخر سال ۲0۱۴ با پیشنهاد یک 
میلیون یورویی تیم »زنیت کازان« روسیه، لژیونر شد و 
با این تیم به قهرمانی لیگ باشگا ه  های اروپا هم رسید. 
به خاطــر بازی ها و اخالق خوبش در شــهر »کازان« 

طرفداران زیادی پیدا کرد و کازانی  ها به خاطر شباهتش 
به یکی از بازیکنان قدیمی این شهر به او لقب »ریش 
جادویی« دادند. در ضمن معروف، سال گذشته میالدی 
را برای پر طرفدارترین باشگاه والیبال ایتالیا یعنی تیم 

»سیه نا« بازی کرده است.

   شهرت و غرور
نوبتی هم باشــد، نوبت حاشیه هاســت. نــه اینکه ما 
بخواهیم زرد نویســی و حاشیه نویســی کنیم، اما در 
دنیای ورزش شهرت، مهارت و محبوبیت بدون تردید 
با خودش حاشیه هم به همراه می آورد. سعید معروف 
نخستین حاشیه ها را در ســال ۲0۱۱ اطراف خودش 
دیــد. وقتی که با حضور »والســکو« در والیبال ایران 
تقریباً از تیم ملی قهر کرد و در نهایت هم یک سال بعد 
به خاطر قوانین سختگیرانه فدراسیون جهانی مجبور 
شد به تیم ملی برگردد و کمی بعد هم با کنار گذاشته 
شدن »نادی« از تیم ملی، کاپیتان شود. از همان زمان 
در کنار شهرت و محبوبیت، زمزمه هایی از غرور سعید 
معروف و اینکه دوســت دارد در بسیاری از رخدادهای 

تیم ملی نفر نخست باشد به گوش می رسید.
به حاشیه ســاز ی ها و حاشیه پردازی آن هایی که دل 
خوشی از کاپیتان تیم ملی نداشتند و حتی گاهی در 
انتقاد از او مدعی می شــدند دلیل افت و اشــتباه های 
پی درپی او در مسابقات جهانی، ریش بلندی است که 
گذاشــته، کاری نداریم. واقعیت این بود پنجه طالیی 
والیبال ایــران، گاه و بیگاه با رفتارهای داخل یا بیرون 
زمین، درگیری با حریفان، بحث با داور و اشــتباه های 
هولناک در مســابقات داخلی یا جهانــی، خودش به 

جنجال  ها و حاشیه سازی ها کمک می کرد.

   باید خودش پیش بیاید
بــا همه فراز و فرودهایش و بــا همه جنجال هایی که 
خودش یا دیگــران آفریدند معــروف حتی وقتی در 
اینســتاگرام علیه مسئوالن والیبال موضع گرفت و در 
کارهایــی که به او مربوط نیســت، دخالت کرد بازهم 

طرفداران و عالقه مندان خودش را داشت.
 از همشــهری هایش بگیرید تا پیرزن ژاپنی که مثاًل 
مامان معروف است و به خاطر دیدن باز ی  های پسرش 
به همه کشــورها ســفر می کند تا طرفدارانی ایرانی و 
اروپایی که برای خودش دســت و پا کرده است. شاید 
شــور و شوق همین عالقه مندان و طرفداران است که 
معــروف را وادار کرد اندک اندک از حاشــیه ها فاصله 
بگیرد و به دیگران ثابت کند با پایان دوران درخشش 

هنوز چند سالی فاصله دارد. 
پسر ارومیه، همان قدر محکم و جدی که قبالً گفته بود: 
»... فعــالً به ازدواج فکر نمی کنم... به نظرم ازدواج یک 
اتفاق بی برنامه است که باید خود به خود پیش بیاید«، 
بتازگی گفته است فعالً سر سوزنی به بازنشستگی فکر 
نمی کند و معلوم اســت در ۳۴ ســالگی هنوز هم، نه 
آن طور که روس ها فکر می کنند از ریشــش، بلکه از 

نوک انگشتانش، ِسحر و جادو می چکد.

 مجازآباد

پسر ارومیه
درباره »سعید معروف« و هنرنمایی هایی که تمام نمی شود
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ورزش
 خریدهای جدید سپاهان با فرمول قدیمی قلعه نویی

 همخوانی دارد

ژنرال و سربازان ابدی

رقابت با چک، رومانی و مغولستان

 دختران بسکتبالیست
 در راه جام جهانی هلند

در میان تعلل سرخ ها نامه فسخ قرارداد پروفسور رسید

االهلی »برانکو« را قاپید؟

»اِروت« دیگر نقاش ندارد!
خانه گاهی می توانــد خیلی کوچک تر از 
متراژ واقعی اش بشــود... حتــی دنیا هم 
همین طور اســت. من این قصه گزنده را 
بارها از ســر گذرانده ام. آخرین بار همین 
دیروز که فهمیدم، نقاش ترین ۱7ساله ای 
که می شناسم قرار نیست دیگر با رنگ ها 
بازی کند. قرار نیست همراه طرح هایش راه 
برود، بدود، بخندد، حرف بزند و تلخی های 

زندگی اش را بچالند.
خانه گاهی عجیب می شود شبیه قفس! مثالً وقتی تلفن زنگ می خورد و کسی 
از آن طرف هول و هاج و واج چهار کلمه ای می چیند کنار هم که: وقت نشستن 

نیست... بیا که »پویا« امسال »اِروت« نرفته، رفت!
وقتی شوکه می شوی یکباره و دیگر نمی دانی در کدام روز از کدام ماه و کدام 
فصل سالی. پرت می شــوم به دوردست ها... واقعیات گفته و ناگفته احاطه ام 
می کنند... یادم می افتد که از همه »اِروت« جز خانواده ای که سه پسر آرام و 
محجوب دارد که همســان کلزاها در باد و آفتاب تاب آوردند و هیچ اندوهی 
حریف لبخندشان نشد، اِروت دیگری را نمی شناسم. به خودم که می آیم دنیا، 
قد قالیچه یک متری، کوچک و تاریک و ناچیز می شــود... بغضم می گیرد از 
دیدار با صدیقه بانو... با مادری که بیســت و اندی ســال فرزندان معلولش را 
به آغوش کشــیده و حاال قرار است رخت عزا بپوشــد... برای پرواز ۱7 ساله 
خوشروی خجالتی  نقاشــش... برای پسری که روزی به مادرش گفت یعنی 
می شــود که خوب شویم ما و مرِد خانه بشــویم تا از خجالت زحمت هایت 

دربیاییم؟
دیوانه می شــوم از مرور عکس هایی که چهار ســال پیش برای گزارشــمان 
انداختیم از این خانواده عاشق... از یادآوری جشنواره ای که سوژه آن ها دستمان 
را گرفت تا در بخش ایثار اجتماعی، برترین گزارش سال شویم... و از جمله ای 
که صادقانه در یادداشــتم آوردم؛ نوشتم حاال دیگر پسرانت تکه هایی از افکار 

من اند... برادران کوچکی که هرگز نداشته ام.
پی نوشت یک: پویاجان! کاش می دانستی ایوان اِروت چقدر تو را کم دارد و 

چشم های مادرت!
دو: راستی، اگر خودت بودی مناسب این بهار نفسگیر به قلم مویت می گفتی 

چه بکشد و کدام مداد را برمی داشتی از جعبه رنگ ها؟

ملی پوشان کشورمان  با شکست روسیه  درصدر ماندند

والیباال  !
ورزش: تیم ملی والیبال ایران موفق شــد ســومین پیروزی خود را در هفته 
سوم لیگ ملت های والیبال مقابل روسیه بدست آورد. تیم ملی والیبال ایران 
در ســومین مسابقه خود در هفته سوم رقابت های لیگ ملت های ۲0۱9 از 
ســاعت ۱۸:۳0 دیروز در ســالن غدیر ارومیه به مصاف روسیه رفت که این 
مســابقه با نتیجه ۳ بر صفــر و با امتیازهای ۲5 بــر ۲0، ۲۶ بر ۲۴ و ۲5 بر 

۲۳ به ســود شــاگردان کوالکوویچ خاتمه پیدا کــرد. با این 
نتیجه تیم ملــی والیبال ایران صاحب هشــتمین پیروزی 

خود شــد و با کســب ۲۴ امتیاز 
بــه تنهایــی در صــدر جدول 
رده بنــدی ماند. تیم ملی ایران 
در هفته چهارم لیگ ملت ها از 

۳۱ خرداد مــاه در اردبیل 
میزبان پرتغال، استرالیا و 
فرانسه خواهد بود که در 
نخســتین بازی خود در 
هفته چهارم جمعه همین 

هفته بــه مصــاف پرتغال 
خواهد رفت.

روزمره نگاری

شاهد عینی-قسمت پایانی

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

 رقیه توسلی

 مجید تربت زاده   می گویند پدر آرزو داشــت پسرش دست کم دکترای 
فیزیک  هســته ای بگیرد، دِل ذرات اتمی را بشــکافد، سروکارش مثالً با 
ســانتریفیوژها، رآکتورها و دنیای ریز ذرات، اتم و هســته اش باشد و سر 
در بیاورد که نوترون و پروتون، داخل هسته اتم چه می کنند و چطور می شود، 
هسته ها را شــکافت و انرژی شگفت آور آن را آزاد کرد. پدر کجا فکرش را 

می کرد روزی، روزگاری»ســعید معروف« به جای اتم و ذراتش، به توپ و 
تور عالقه مند شود و چنان تخصص و مهارتی از نوک انگشتانش بچکد که 
بتواند در یکی دو صدم ثانیه، توپی را که با سرعت چند دور در ثانیه دارد دور 
خودش می چرخد، دقیق و میلیمتری بفرستد زیر دست آبشارزن تا تبدیل 
شود به شلیکی سرکش که قدرتش کمتر از نیروی شکافت هسته ای نیست!

روز آخر
بعضی از  بچه ها روز آخر که براي دیدن غارها رفته، ســري هم به روســتاي 
ابراهیم آباد زده بودند. مي گفتند روســتایي عشــایری و حدوداً 50 خانواري 
اســت، اما خانه اصلي اهالي در معموالن اســت. خانه هاي موقتي، آغل ها و 
محل نگهداري دام هایشان در روستاست. سیل، بخش هاي نزدیک رودخانه را 
کامل برده و صاف کرده، اما به کسي آسیب نرسیده بود. مهم ترین مشکلشان، 

نداشتن راه دسترسي به این سمت رودخانه بود. 
حاال تنها راه دسترسي شــان، همان َگرَگر بود که یک بار درباره اش نوشــتم. 
بچه ها هم با کمک اهالي از طریق گرگر به این طرف آمده و خیلی هاشان وسط 
رودخانه فریادشان از ترس به هوا رفته بود. به آن ها گفتم: عشایر این مناطق 
تنها وسیله عبورشان از رودخانه ها همین گرگر است. همه چیز را با گرگر به 
آن طرف رودخانه مي برند. از وسایل زندگي گرفته تا گوسفندها و در آخر هم 

خودشان رد مي شوند.
روز آخر تا اذان ظهر یکســره و یک کلّه کار کردیم تا همه اتاق ها تمیز شــد. 
کار یدي در معموالن تمام شده بود. با میني بوسي از خط خرم آباد – پلدختر 
توافق کردیم ساعت 5 عصر بیاید و با ۲50 هزار تومان، ۱۶ نفرمان را ببرد. ناهار 
مرغ بود، البته امروز چند دانه زرشک هم داشت به اضافه نوشابه! یکي از بچه ها 
گفت: چند روز دیگر بمانیم... تازه دارد غذاها خوب مي شــود! در این سه روز، 
شــام فقط عدس پلو خورده بودیم و ناهار چلو مرغ. بچه ها گفتند شب که به 

خرم آباد برسیم، خسته ایم و باید استراحت کنیم. 
تلفنی براي ساعت 9 صبح فردا بلیت تهران گرفتند، اما من و چهار نفر دیگر 
براي ساعت ۱۱ امشــب بلیت گرفتیم. اگر برگشت به فردا مي افتاد یک روز 

کاریمان از بین مي رفت. 
بیل ها، چکمه ها و... را گوشــه مسجد گذاشتیم براي گروهاي جهادي بعدي 
که مي آیند. من فقط دســتکش هایم را براي یــادگاري با خودم آوردم. عصر 
مینی بوس آمد، بچه ها سوار شدند و ساعت ۶ حرکت کردیم. از همان جاده اي 
که آمده بودیم. خرابي هاي جاده را این بار از سمت مخالف دیدم، ریزش کوه ها، 
سنگ هاي جابه جا شده، شکستگي پل ها و آسفالت ها. در مسیر، عالوه بر مزارع 

گندم و جو، باغ  های انگور و انجیر فراوان بود. 
در معموالن در برخي خانه ها حتي درخت پرتقال و نارنج داشتند. نخستین 
بار که دیدم شــک کردم شاید اشتباه مي کنم، اما اهالي گفتند درست است، 
پرتقال و نارنج هم بعضي ها مي کارند. در روستاهاي عشایري بین راه، زباله هاي 
جدیدي دیده مي شــد؛  ظروف یکبارمصرف ســفید که کنار روســتا و بین 
سبزه ها و علف ها رها شده بود! زباله های ناآشنا، ظرف غذاهایي بود که براي 
سیل زدگان برده بودند. ساعت 9 رسیدیم خرم آباد. محل اقامتمان نمازخانه 
اداره کل تبلیغات اســالمي )جاي قبلي( بود. پس از نماز و شام، بچه ها براي 
خواب آماده شــدند و ما رفتیم ترمینال. اردوي جهادي ما که قرار بود چهار 

روزه باشد، سه روزه تمام شد.
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جواد رســتم زاده: تیر خالص دیروز حوالی ساعت 
15 شــلیک شــد. جایی که به ناگاه خبر رسیدن نامه 
فسخ قرارداد برانکو به باشگاه پرســپولیس همه جا پر 
شــد. جایی که مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس دیگر 
هیچ وعــده ای برای دلگــرم نگهداشــتن هوادارانش 
نداشــت. این یعنــی حتی اگــر 600 هــزار دالر هم 
در چمــدان مدیرعامــل آمــاده پرداخت باشــد باید 
 غزل خداحافظی آقای جــام با پرســپولیس را خواند.

مرد جنتلمن کــروات تمام بدقولی های باشــگاه را در 
جانش ریخت تا آخرین قهرمانی اش که همان سوپرجام 
این فصل بود را هم به کلکسیون باشگاه اضافه کند و برود؛ 
برود جایی که پولــش را بدهند و یا حداقل برای گرفتن 

حقوقش مجبور به تهدید کردن نباشد.

دلخوری شدید
برانکو البته در نامه فســخ قــراردادش دلخوری اش از 
بابت پرداخت نشــدن طلب همکارانــش را ابراز کرده 
و ادامــه همکاری با باشــگاه پرســپولیس را در چنین 
شرایطی غیرممکن دانسته اســت.وی عنوان کرده که 
چون بازیکنان هم پول نگرفته اند و اگر او پولش را بگیرد 
آن زمان بازیکنان مدعی می شــوند پول های آن ها به 
حساب برانکو واریز شــده واین موضوع شاید او را دچار 
چالش کند به همین دلیل از مســئوالن خواسته برای 

جلوگیری از این اتفاقات قرارداد او فسخ شود.

فسخ اتومات
نکته ای که پیش از این پرسپولیسی ها روی آن مانور می 
دادند قرارداد یکساله ای بود که بین برانکو و باشگاه باقی 
مانده اما از آنجایی که باشگاه به تعهدات مالی اش عمل 
نکرده است، او بابت فسخ قرارداد سال آینده اش خسارتی 
به باشگاه نخواهد داد. با این شرایط پروفسور برای انتخاب 
تیم جدید خود مشکلی نخواهد داشت. در حالی برانکو 
خواهان فسخ قرارداد یکطرفه شــده که پیش از این با 
باشگاه االهلی عربســتان تمام کرده بود و این واقعیتی 
است که مدیریت پرسپولیس نمی خواست آن را عیان 

کند تا به بی کفایتی متهم شود. 

دالیل انتخاب االهلی
دیروز توییتر منتســب به نقل و انتقاالت عربســتان در 
اینباره نوشت: »االهلی عربستان در آستانه اعالم توافق با 
برانکو « در واقع توافق بین برانکو و عرب ها بر سر تمامی 
جزئیات انجام شــده و این مربی به اتفاق دســتیارانش 
بــزودی کار خود را در باشــگاه االهلی عربســتان آغاز 
می کنند. نکته قابل توجه این است که برانکو به این دلیل 
عربستان را مقصد بعدی خود انتخاب کرده که نمی تواند 
با تیم های این کشور در مسابقات لیگ قهرمانان به تهران 
آمده و به نوعی مقابل هواداران پرسپولیس قرار بگیرد. 

ضمن اینکه او قطعا با قراردادی درشت تر به تیم االهلی 
خواهد پیوست که حداقل دو تا سه برابر پولی است که 
سرخ های تهران بصورت چند قســط و با بدقولی به او 

خواهند داد.

جدایی شوخی شوخی
اتفاقا همین صبح دیروز بود کــه برانکو در گفت و گو با  
سایت»100posto« کرواســی درباره مشکالت مالی 
که در ایران دامنگیرش اســت و تحریم ها سبب شده تا 
نتواند پولش را بگیرد، گفت: بله درســت است من 600 
هزار یورو از پرسپولیس طلب دارم. من می دانم که کشور 
ایران در شرایط کنونی برای انتقال پول مشکل دارد اما به 
صورت کلی راه حلی برای این مشکل وجود دارد. اما این 
یک شوخی است که من برای گرفتن پولم از ایران باید 
مواظب باشم. من فقط به یک چمدان نیاز دارم تا پول را 

به کرواسی بیاورم.«
همزمان یکی از روزنامه نگاران سرشناس عربستانی هم 
در صفحه شــخصی اش به برانکو خوش آمد گفته که در 

نوع خودش عجیب است. 

آوار بر سر مدیران
نیمکت پرسپولیس بالتکلیف باقی مانده و این ابداً خبر 
خوبی برای قهرمان ســه دوره گذشته لیگ برتر نیست. 
تازه این اول دردســرهای پرســپولیس برای فصل بعد 
خواهد بود. چرا که حاال با تیمــی تنها باقی مانده اند که 
بازیکنانش دل و دماغی برای ماندن ندارند و معلوم نیست 
سرمربی بعدی بتواند با آن ها کار کند یا نه؟به تمام این ها 
نارضایتی هواداران از مدیریت باشگاه را هم اضافه کنید 
که فصل بعد همچون آواری بر سر این باشگاه و سرمربی 

احتمالی آن خراب خواهد شد.
همین هم بود دیروز مدیرعامل پرســپولیس در واکنش 
به نامه فسخ قرارداد برانکو گفت:» همه چیز در این باره 
به پرداخت پول آقای برانکو بســتگی دارد که پولش را 
هم آماده کرده ایم. هیچ گزینه دیگری هم غیر از برانکو 

نداشته و نداریم. او سرمربی پرسپولیس است.«
این یعنی دســت و پا زدن تا آخرین لحظه برای راضی 
نگهداشــتن هوادارانی که امروز و فردا باز مقابل درب 
باشــگاه  و وزارت ورزش دســت به اعتصاب و شــعار 

خواهند زد.

بازگشت کابوس
همه می دانند که رفتن برانکو یعنی کابوس برای هواداری که 
یک دهه قبل را خوب یادش مانده. روزهای سراسر شکست. 
روزهای تحقیر و روزهای ناکامی و تماشای جوالن سپاهان 
و استقالل. برانکو با روان شناسی درستش در چهار سال 6 
کاپ برای قرمزها آورد و به فینال آسیا هم رسید. یعنی حتی 

موفق تر از پروین دهه شصت.
رفتن در این نقطه برای برانکو احتماال تصمیمی هوشمندانه 
است که مرد کروات دو دو تا چهارتا را خوب بلد است. او که 
حتی برای سرمربیگری تیم ملی کرواسی حاضر به ریسک 
نشد تا امروز مربی یکی از بهترین تیم های دنیا باشد، حاال با 
پرسپولیس به نوک قله رسیده. قهرمانی برایش تکرار است 
اما در لیگ قهرمانان هم باقی نمانده که دنبال آخرین هدف 
دست نیافته یعنی کاپ قهرمانی آسیا باشد و برای تصاحبش 
باید دو سالی بماند. جایی که دوست داشت بعد از پرسپولیس 

در ایران ادامه اش دهد هم که حاال صاحبی بلژیکی دارد.
پس او به قول چرچیل »به مانند یک برنده ابدی درست سر 
موقع از سر میز بلند شد«. او به موقع رفت تا فردا با کلی طلب 

و احتماال ناکامی با شعار حیا کن و رها کن نرود.

مائوریتزیو ساری سرمربی یوونتوس شد
ورزش: مائوریتزیو ساری با تایید رسمی یوونتوس از این پس هدایت این باشگاه را بر 
عهده خواهد داشت. دو باشگاه یوونتوس و چلسی پس از چند روز چانه زنی در نهایت 
به توافق دست یافتند و ساری توانست مجوز جدایی خود از باشگاه لندنی را دریافت 
کند. ساری تابستان گذشته از ناپولی به چلسی رفت و توانست این تیم را قهرمان لیگ 
اروپا کند. او چلسی را در رده سوم لیگ برتر قرار داد و توانست سهمیه لیگ قهرمانان 
را برای این تیم بدســت بیاورد اما پس از قطع همکاری مکس الگری با یوونتوس او 

تورین را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کرد.

پوگبا: اکنون زمان تجربه چالش جدید است
ورزش: ستاره فرانسوی که این روزها شایعات زیادی در خصوص احتمال جدایی اش از 
منچستریونایتد مطرح است و گفته می شود دو باشگاه رئال مادرید و یوونتوس نسبت به 
خدمت گرفتن وی عالقه مند هستند، از عالقه اش برای ترک منچستریونایتد سخن گفت. 
پل پوگبا می گوید: »من سه سال فوق العاده همراه با لحظات خوب و بد در منچستریونایتد 
را تجربه کردم. پس از این فصل و اتفاقاتی که افتاد که بهترین فصل من هم بود، فکر می کنم 
اکنون زمان مناسبی برای تجربه چالشی جدید در جایی دیگر است. من به این موضوع فکر 

می کنم که چالشی جدید در جایی دیگر داشته باشم.«

بوفون: کونته خیانت نکرد
ورزش: کاپیتان سابق تیم فوتبال یوونتوس می گوید: پیوستن هم تیمی و سرمربی 
سابقش به رقیب دیرینه، خیانت در حق بانوی پیر محسوب نمی شود. جیانلوئیجی 
بوفون می گوید: »رفتن آنتونیو کونته به اینتر مرا ناراحت نکرد. چیزی که واقعاً مرا 
ناراحت کرد، دیدن هوادارانی است که خواسته اند نام کونته و ستاره او در تاالر مشاهیر 
باشگاه یوونتوس حذف شود چرا که او به اینتر پیوسته است. گاهی اوقات تصمیمات 
حرفه ای، حتی زمانی که غافلگیر کننده هســتند، نمی توانند چنین سابقه ای را از 

کارنامه  یک نفر پاک کنند. کونته هرگز به یوونتوس خیانت نکرده است.«

بکام به دنبال خرید ایکاردی!
ورزش: مائورو ایکاردی که آینده مبهمی در اینتر دارد و شایعاتی منتشرشده مبنی بر 
اینکه آنتونیو کونته تمایلی به حفظ ســتاره جنجالی نراتزوری ندارد، شاید برای ادامه 
دوران حرفه ای اش راهی لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا )MLS( شود. خبرگزاری »تالس« 
آرژانتین گزارش داد ایکاردی از باشگاه تازه تأسیس اینتر میامی که توسط دیوید بکام و 
شرکایش تأسیس شده و از فصل پیش رو در باالترین سطح فوتبال باشگاهی آمریکا قرار 
است فعالیتش را آغاز کند، پیشنهادی دریافت کرده است. ایکاردی 26 ساله که تا سال 

2021 با باشگاه اینتر قرارداد دارد، شایعه پیوستنش به رم یا یوونتوس هم مطرح است.

ورزش: امیر قلعه نویی شــاید تیم ثابتی نداشته باشد، اما 
بازیکنانش معموال ثابت هستند. حدس زدن لیست خرید 
قلعه نویی در فصل نقل و انتقاالت، نمی تواند کار ســختی 
باشد. او قبل از هر ستاره ای، سراغ بازیکنان سابقش می رود 
و دســت روی بازیکنانی می گذارد که حداقل یک بار، زیر 
نظرش امتحان پس داده باشند. این فصل هم نقل و انتقاالت 
سپاهان، با ورود محمدرضا حســینی و جورج گولسیانی 
شروع شده است. حســینی، در ذوب آهن قلعه نویی اوج 
گرفت و بهترین بازی هایش را انجام داد و گولسیانی، با نظر 

قلعه نویی به ایران آمد.

کوچ به اصفهان
نخستین کوچ دوستان قلعه نویی، لیگ نهم در اصفهان اتفاق 
افتاد. پیش از آن، قلعه نویی بیشتر دوران مربیگری اش را در 
استقالل گذرانیده بود و دوران چند ماهه اش در مس کرمان 
هم پنجره نقل و انتقاالت نداشت. صاحب همه قهرمانی های 
استقالل در لیگ برتر، می خواست خودش را در تیم دیگری 
ثابت کند و برای این کار، دست روی ستاره های محبوبش 
در استقالل گذاشــت. مهدی رحمتی، خسرو حیدری، 
فابیو جانواریو، هاشم بیک زاده و رضا عنایتی، استقاللی های 
سابقی بودند که لیگ های نهم و دهم به سپاهان رفتند و در 
اصفهان دوباره شاگرد قلعه نویی شدند. موفقیت این روش و 
دو قهرمانی پیاپی در سپاهان، باعث شد نخستین انتخاب او 

در تیم های جدید، شاگردان سابق و مورد اعتمادش باشند.

دوستان همیشگی
قلعه نویی کارش در تبریز را هم با خرید بازیکنان سابقش آغاز 
کرد. امیرحسین صادقی، ســیاوش اکبرپور و احمد آل نعمه، 
ستاره های محبوب او بودند. یک ســال بعد ژنرال به استقالل 
برگشت و دور دوم حضورش در این تیم، با همین سبک آغاز شد.

 او در لیگ دوازدهم امیرحســین صادقی، فابیو جانواریو، 
سیاوش اکبرپور، میثم بائو و هاشم بیک زاده را به استقالل 
برگرداند. رودریگو توسی هم همراهش از تراکتورسازی به 
استقالل رفت. در نیم فصل فرزاد حاتمی را از تراکتورسازی 
خرید و البته، مجیدی با حرف و حدیث های زیاد به این تیم 
برگشت. لیگ ســیزدهم نیکبخت به استقالل برگشت و 
عابدینی از تراکتورسازی و جمشیدیان از سپاهان به استقالل 
پیوستند. در لیگ چهاردهم قلعه نویی امید ابراهیمی که 
کشف خودش در ســپاهان بود را به استقالل برد و از بین 
بازیکنان سابقش مهدی کریمیان و محسن فروزان را خرید. 
نیم فصل هم سراغ عنایتی، میالد نوری و وحید طالب لو رفت 

و دوباره آن ها را آبی پوش کرد.

آشتی با موسوی
قلعه نویی در ذوب آهن، اول فصل سراغ بازیکنان سابقش 
نرفت اما یک خرید غافلگیر کننده داشت. ایمان موسوی 
که لیگ دوازدهم در استقالل او بازی کرد و عامل رویارویی 
قلعه نویی و نکونام بود، با ذوب آهن قرارداد بست و حرف های 
سابقش علیه او را پس گرفت! نیم فصل هم قلعه نویی، سراغ 

بازیکن های محبوبش رفت.

تلفیق سبز و قرمز
فصل پیش لیســت خرید قلعه نویی، تلفیقی از بازیکنانی 
بود که در ذوب آهن و تراکتورســازی با او کار کرده بودند. 
قلعه نویی همراه خودش استنلی کی روش، خالد شفیعی 
و بختیار رحمانی را از ذوب آهن به سپاهان برد. کی روش، 
اصلی ترین مهره او در سبک بازی محبوبش محسوب می شد. 
عالوه بر آن ها محمد ایرانپوریان و مهدی کیانی، ستاره های 
تراکتور قلعه نویی هم به سپاهان رفتند تا دوباره از این تیم 

یک مدعی قهرمانی بسازند. 

سینا حسینی: پس از گذشــت نزدیک به 9 ماه از حضور 
فرزاد فتاحی بــه عنوان مدیرکل جدیــد ورزش و جوانان 
خراسان رضوی صبح روز یکشنبه وی به همراه معاونانش 
مقابل خبرنگاران قرار گرفت تا درباره عملکرد خود در طول 
این مدت توضیحاتی را ارائه کند.در ادامه بخشی از سخنان 

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی را مرور می کنید.

هیئت های بدون رئیس
من عالقه مند هستم که سریع تر همه انتخابات هیئت های 
ورزشی که در حال حاضر با سرپرست یا بدون رئیس اداره 
می شوند روشن شود اما متأسفانه برخی اتفاقات که از حیطه 

کاری ما خارج است مانع از این اتفاق می شود.

ریاست کارمندهای اداره کل!
به عنوان مدیرکل هیچ اصراری به حضور کارکنان اداره کل 
ورزش و جوانان در هیئت های ورزشی ندارم اما وقتی کسی 
برای شرکت در انتخابات های ورزشی پیشقدم نمی شود، 
نباید توقع داشت که ما از بیرون به زور کسی را وارد ورزش 
کنیم به همین دلیل من شرایط موجود را در نظر می گیرم و از 
بین افراد موجود یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب می کنیم.

مدارک تقلبی
من در جریان این تخلفات نبودم اما به محض اینکه متوجه 
شدم که چنین اتفاقاتی رقم خورده است خواستار برکناری 
رئیس هیئت شدم و فرد دیگری را به عنوان جانشین انتخاب 
کردیم، در خصوص کارمند اداره کل که مدرک تقلبی ارائه 
داده بود نیز باید بگویم کــه او در این مدت نفعی بابت این 
مدرک تقلبی عاید حالش نشــده بود به همین دلیل همه 
موارد را بررسی کردیم و مطیع قانون هستیم و اجازه دهید 

قوه قضائیه در خصوص این افراد تصمیم گیری کند.

بازداشت در سمنان
مدیرکل ورزش و جوانان در خصوص بازداشــتش توسط 
دادستانی سمنان و سپردن وثیقه چهار میلیاردی برای آزادی 
موقت پاسخ شفافی ارائه نکرد و به این موضوع بسنده کرد که 
بابت تخلف دو کارمند اداره کل ورزش و جوانان سمنان به 
دادسرا احضار شدم که این اتفاق کامالً طبیعی است ، همین 
االن هم در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به دالیل 
هزینه کردهای خارج از قوانین می توانم به عنوان متخلف 
شناخته شوم اما در نهایت همه این محاسبات موجود است و 
ضعف سیستم قانون گذاری در فرایند مدیریت ورزش باعث 

شده این تخلفات به ثبت برسد.

انتخابات هیئت والیبال
فتاحی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاســخ به 
پرسشی درباره دلیل عدم برگزاری انتخابات هیئت والیبال 
خراســان رضوی گفت: ما منتظریم که تکلیف کاندیداها 
روشن شــود و به محض تعیین تکلیف این افراد انتخابات 
برگزار خواهد شد،ما هیچ اصراری به حضور فرد خاصی در 
هیئت والیبال نداریم اما در نهایت هر کسی به عنوان منتخب 

مجمع انتخاب شود مورد تأیید ما هم نیز هست.

ورزش بانوان
وی در پاسخ به پرسش قدس در مورد تخلفات در باشگاه های 
بانوان گفت: بشدت در حال پیگیری این تخلفات از طریق 
تشکیل کمیته بازرسی هستیم و سعی داریم این تخلفات 
را با ارزیابی های دقیق به حداقل برسانیم. فتاحی در مورد 
اسپانسرینگ تیم های بانوان در لیگ های برتر گفت: اداره 
کل سعی دارد مقادیری از هزینه های این تیم ها را به آن ها 
کمک کند. هرچند شهرداری هم در این بین آستین باال زده 

و کمک حال ماست.

خریدهای جدید سپاهان با فرمول قدیمی قلعه نویی همخوانی دارد

ژنرال و سربازان ابدی
فتاحی در نشست خبری از عملکرد خود و زیر مجموعه اش دفاع کرد

ناگفته های مدیرکل از تخلفات در اداره کل

خبر

انصاری دست خالی برگشت
ورزش: محمد انصاری، مدافع سرخپوشان که هنوز موفق 
به دریافت مطالبات خود نشده و این روزها دوران نقاهت 
بعد از مصدومیت رباط صلیبی را پشــت سر می گذارد، در 
شرایطی که دیروز برای مذاکره و مطالبات خود در باشگاه 
حضور یافته بود، موفق به دیدار با ایرج عرب و جلســه در 
مورد این موضوع نشــد.انصاری که در دیدار فینال لیگ 
قهرمانان آسیا و در دیدار برابر کاشیما آنتلرز دچار آسیب 
دیدگی شده بود، برخالف دیگر بازیکنان مطالبات خود را 
دریافت نکرده و درصد کمتری را از باشگاه گرفته است. این 
در حالی است که در روزهای اخیر او با پیشنهاد مناسبی 
برای جدایی مواجه شده و به دنبال این است تا در گفت و گو 
با مدیرعامل به صحبت دراین زمینه بنشیند. شلوغی باشگاه 
و بحث درخصوص مسائل مربوط به تمدید قرارداد برانکو 
باعث شد تا ایرج عرب خیلی زود باشگاه را ترک کند و این 

جلسه را با انصاری به روز دیگری موکول کند.

مجیدی و دعوت از ۵ بازیکن جدید
ورزش: بر اســاس تصمیم کادر فنی تیم ملی فوتبال امید 
رضا آذری بازیکن باشگاه اســتقالل به همراه امیر شبانی 
مدافع پارس جم برای حضور در تمرینات گروه اول بازیکنان 
تیم امید به اردو دعوت شــدند و از صبح روز یکشنبه در 
تمرینات حضور یافتند. همچنین مهدی شریفی از استقالل 
خوزســتان، رضا دهقان بازیکن باشــگاه سپاهان و جعفر 
ســلمانی از صنعت نفت آبادان به تمرینات بازیکنان گروه 
دوم دعوت شدند که باید از روز سه شنبه در اردوی تیم ملی 
امید حضور یابند.بر این اساس تعداد مجموع نفرات دعوت 

شده به اردوی خرداد ماه به 55 بازیکن رسید.

ورزش: در جلسه هیئت رئیسه سازمان 
لیگ مصوب شد که پرسپولیس به عنوان 
قهرمان سوپرجام امســال معرفی شود. 
البته ایــن مصوبه باید در هیئت رئیســه 
فدراســیون فوتبال بررســی شود و پس 
از تأیید آن ها، مورد اجــرا قرار می گیرد.

سرنوشــت دیدار ســوپرجام با توجه به 
قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر و جام 
حذفی و همچنین عــدم تعریف چنین 
شــرایطی در آیین نامه مسابقات سازمان 
لیگ در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. 
در همین راســتا، اعضــای هیئت رئیس 
سازمان لیگ شنبه جلسه ای داشتند که 
تصمیمشان بر این شد که پرسپولیس را 
بدون برگزاری دیدار سوپرجام، قهرمان 

این رقابت اعالم کنند.

قهرمان دو جام
اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ پس 
از بررســی گزینه های مختلف سرانجام 
تصمیم گرفتند تیمی را که قهرمان لیگ 
برتر و جام حذفی در یک فصل شــده را 
بدون بازی به عنوان قهرمان ســوپر جام 
معرفی کنند. این در حالی است که هیئت 
رئیســه فدراســیون در ابتدا به بررسی 
برگزاری دیدار سوپرجام بین پرسپولیس 

و نایب قهرمان جام حذفی پرداختند که 
در پایان به این نتیجه رسیدند که چون 
رقابت های جام حذفی بــه صورت تک 
حذفی است و تیم ها پس از شکست در هر 
مرحله از دور رقابت ها کنار می روند، پس 
برگزاری دیدار بین پرســپولیس و نایب 
قهرمان جام حذفــی موضوعیت ندارد.

در ادامه آن ها برگزاری دیدار ســوپرجام 
بین پرســپولیس و نایــب قهرمان لیگ 
برتر را مورد بررســی قــرار دادند که در 
نهایت به این جمع بندی رسیدند که چون 

روال دیدار سوپرجام، برگزاری دیداری 
بین قهرمان لیــگ و قهرمان جام حذفی 
است، پس برگزاری چنین دیداری بین 
قهرمــان و نایب قهرمان لیــگ برتر هم 

رسمیت ندارد.

انتقاد وارده به تصمیم سازمان لیگ
با این حال یکی از انتقاداتــی که به این 
تصمیم ســازمان لیگ وارد است، نادیده 
گرفتن چنین شرایطی در لیگ های معتبر 
اروپایی اســت. در اغلب لیگ های معتبر 

اروپایی، در صورت مشترک بودن قهرمان 
جام حذفی و لیگ، قهرمان و نایب قهرمان 
لیگ، دیدار سوپرجام را برگزار می کنند 
و در تعدادی از این لیگ های معتبر هم، 
قهرمان لیگ با نایب قهرمان جام حذفی 
دیدار ســوپرجام را برگزار می کند.البته 
مســئوالن ســازمان لیگ عقیده دارند 
که با توجه بــه تنوع قوانین ســوپرجام 
در کشــورهای مختلف، لزومی ندارد که 
آن ها همانند کشورهای دیگر عمل کنند 
به همین خاطر تصمیــم گرفتند که در 
صورت قهرمانی یک تیــم در لیگ برتر و 
جام حذفی، ســوپرجام را بدون برگزاری 

دیداری به همان تیم بدهند.

جام بدون دردسر
این در حالی اســت که پرسپولیس سال 
قبل هم به دلیل حاضر نشدن استقالل در 
تاریخ مقرر برای بازی سوپرجام به عنوان 
قهرمان لیگ برتر، برنده سوپرجام معرفی 
شد. استقاللی ها البته به این رأی اعتراض 
کردند و کار به CAS کشیده شد. با این 
حال سازمان لیگ قبل از اعالم رأی این 
نهاد بین المللی طی مراســمی در دفتر 
سازمان لیگ کاپ قهرمانی سوپر جام را 

به پرسپولیسی ها اهدا کرد. 

 امیرمحمد ســلطانپور:  
بــا اینکه باخت، بــه خودی 
خود به اندازه کافی بد است، 
اما شــکل و نوع باختن، خیلی 
وقت ها بیشــتر هواداران را اذیت می 
کند. در نخســتین دیدار آرژانتین در 
مســابقات کوپا آمریکا 2019، تیم 
کلمبیا موفق شد فوق ستاره حریف 
یعنی مسی را به شکل یک بازیکن 
معمولی در آورده و با تسلط کامل 
بر توپ و میدان، آلبیسلســته را با 

نتیجه 2-0 شکست دهد. 
کمبود اتحاد، انســجام، انگیزه 
و خالقیــت، بیشــتر از نتیجه، 
هــواداران آرژانتیــن را بعد از 
این باخــت اذیت مــی کند. 
انتظــارات از آرژانتیــن در 
مســابقات امســال به یکی 
از پایین تریــن حد خود در 
چندین سال گذشته رسیده 
اما با این وجود، راه راه پوشــان نتوانستند 
حتی حداقل ها و ابتدایــی ترین چیزهایی 
که از تیمی مثل آن ها انتظــار می رود را به 
نمایش گذاشته و کامال اســیر تیم کارلوس 

کی روش شدند.

تعویض طالیی کی روش
آرژانتین مســی را در اختیار داشــت اما او در حالی 
که تیمش تحــت تاثیر پرس شــدید حریف و البته 
پاس های بی دقت و اشــتباه بازیکنان خط دفاعی 
و هافبک بوده و بیشتر اوقات نمی توانستند از میانه 
زمین عبور کنند، بیشــتر به یک تماشــاگر تبدیل 
شــده بود. البته نباید فراموش کنیم که فوق ستاره 
بارســلونا در یکی از معدود موقعیت های تیمش در 
ابتدای بازی، آگوئرو را با پاسی زیبا صاحب توپ کرد 
که ستاره منچسترسیتی بر خالف گل هایی که در 
لباس باشگاهش می زند نتوانست از اشتباه اوسپینا 
استفاده کند و موقعیت را از دست داد. کلمبیایی ها 
معترض بودنــد که بازی باید بــه خاطر مصدومیت 
موریل متوقف می شد؛ و بعد از ناکامی آگوئرو، موریل 

جای خود را به راجر مارتینز داد.
در ابتدا تصور می شــد این تعویض به تیم کی روش 
ضربه می زند امــا مارتینز از همــان دقیقه ورود به 
زمین دفاع آرژانتین را دچار کابوس کرد و هماهنگی 
فوق العاده ای را با رادامل فالکائوی کهنه کار نشان 
می داد. البته اگر آن ها هماهنــگ نیز نبودند دفاع 
آرژانتین کامیکازه وار به خود ضربه می زدند. نمونه 
آن را با اشــتباه بزرگ اوتامنــدی و آرمانی دیدیم 
که نزدیک بود در مقابــل دروازه خامس رودریگز را 
صاحب موقعیت طالیی کنند و با خوش شانسی جان 

سالم به در بردند.

تیمی بی نظم با یک سرمربی معمولی
باالتر از همه مشــکالت، بی نظمی و بــی برنامگی 
آرژانتین بیش از هر چیز زیر نظر ســرمربی تازه کار 
آن ها یعنی لیونل اسکالونی به چشم می آمد. خیلی 
جالب اســت که دیدار با کلمبیا، نخستین مسابقه 
رسمی اسکالونی در هر رده و تیمی به عنوان سرمربی 
بود و شــاید همین امــر عدم ســازماندهی دردآور 

آرژانتین را توجیه کند.
حداقل در نیمه دوم آرژانتیــن رگه هایی از انگیزه و 
تالش برای گلزنی را نشــان داد که بیشتر به خاطر 
ورود رودریگو دی پائول به زمین به جای دی ماریای 
افت کرده و غیر تاثیرگذار بود. در حالی که آرژانتین 
با زحمت فراوان به دنبال راهی برای باز کردن دروازه 
کلمبیا بود، این شــاگردان کی روش بودند که ضربه 

خود را به آلبیسلسته وارد آوردند.
مارتینز که به عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمده 
بود براحتی رنزو ســاراویا را از پیش رو بر داشت، به 
داخل زد و با شــوتی زیبا از بیرون محوطه جریمه 
جای هیچ سیوی را برای آرمانی باقی نگذاشت. تمام 
انگیزه های آرژانتین برای پیروزی با این گل از بین 
رفت و آن ها حتی نشانه ای از توانایی برای به تساوی 
کشــاندن بازی نیز از خود نشان نمی دادند و بیشتر 
این امکان وجود داشت که کلمبیا به گل دوم برسد؛ 
و این اتفاق هم پنج دقیقه بعد از آن توســط دووان 

زاپاتا افتاد.

نیاز به بهبود کامل برای جلوگیری از فاجعه
تصمیم عجیب اســکالونی در بیرون کشیدن تهدید 
بزرگ خط حمله خود یعنی آگوئرو و البته بازی ندادن 
به لوتارو مارتینز که در بــازی قبلی آرژانتین دو گل به 
ثمر رســانده بود، ضربه ای دیگر به این تیم پرطرفدار 
بود. آرژانتین با وجود این شکســت هنوز برای صعود 
امید دارد؛ آن ها پاراگوئه و قطر را در پیش رو خواهند 
داشت و با کسب رتبه سوم نیز از گروه صعود خواهند 
کرد. البته اگر نمایش مقابل کلمبیا را تکرار کرده و در 
تمام قسمت های زمین پیشرفت چشمگیر از خود نشان 
ندهند در همین دور گروهی از گردونه رقابت ها کنار 
خواهند رفت، چون حتی مسی نیز نمی تواند این تیم 
بدون هدف و متوسط را تکان دهد و خیلی زود خاک 

برزیل را ترک خواهند کرد.

ماتیاس سوارز: عصبانی هستیم
ماتیاس سوارز، مهاجم ریورپالته دقیقه 79 بازی و در 
حالی که بازی با یک گل به سود کلمبیا در جریان بود، 
وارد زمین شد ولی نتوانســت کار خاصی انجام دهد و 
آرژانتین گل دوم را هم دریافت کــرد.او در پایان بازی 
گفت:» مطمئنم که می توانیم بهتر از این ها بازی کنیم. 
نیمه اول بسیار بد بودیم ولی نیمه دوم توپ را بیشتر در 
اختیار گرفتیم و در حالی که سعی داشتیم به گل برسیم، 
روی یک ضدحمله گل خوردیم و گل دوم کلمبیا هم 

روی غافلگیری به ثبت رسید.
از این باخت عصبانی هستیم ولی باید توجه داشت که 
چه در هنگام برد و چه هنگام باخت، باید به سرعت آن را 
فراموش کرده و به بازی بعد فکر کرد. ما می توانیم بهتر 
شویم. به این تیم و به مربی مان ایمان دارم و هنوز هیچ 
چیز تمام نشده است. ما در  ابتدای راه هستیم و آرژانتین 

بهتری را در ادامه خواهید دید.«

دروازه بان کهنه کار و سابق استقالل تهران که با امضای 
قراردادی به باشگاه شــهر خودرو خراسان پیوست، در 
پستی اینستاگرامی به شکلی متفاوت از آمدن به مشهد 
استقبال کرده است. مهدی رحمتی که خود خادم حرم امام 
رضا )ع( است بعد از آمدن به شهر مشهد در پستش عکسی 
از خود در حرم منتشر کرده و با جمله »به قسم های خداوند 
به قرآن کریم بی نیاز از همه ام چون که امام رضا )ع( را دارم، 
السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا )ع(« ارادت خود را 

نشان داده است.

ستاره جوان تیم پاریس سن ژرمن و تیم ملی فرانسه که 
در روزهای تعطیالت تابستانی خود در آمریکا حضور دارد، 
ورزش محبوب این کشور را از نزدیک تجربه کرد. کیلیان 
امباپه که از او به عنوان بهترین استعداد جوان این روزهای 
فوتبال جهان نام می برند، چند روز پیش فینال بسکتبال 
ان بی ای را از نزدیک تماشا کرد و اخیرا نیز در ورزشگاه تیم 
بیسبال لس آنجلس داجرز حضور پیدا کرد و با پوشیدن 

لباس این تیم چند توپ نیز پرتاب کرد!  

کیلیان امباپهمهدی رحمتی
دروازه بان ســابق تیم ملی و محبوب کشورمان، 
در استوری اینســتاگرام خود از عیادتش از دیگر 
اســطوره فوتبال ایران خبر داد. بعد از آنکه علی 
پروین به خاطر مشــکالت قلبی در بیمارســتان 
بستری شده بود، احمدرضا عابدزاده به عیادت وی 
رفت و با انتشار یک سلفی به همراه او، متن »آرزوی 
سالمتی و بهبودی سلطان علی آقا پروین« را برای 

عکسش انتخاب کرده است.

هافبک آبی پوشان پایتخت، در استوری اینستاگرام 
خود به تولد بازیکن سابق و مطرح استقالل واکنش 

نشان داده است.
 فرشید اسماعیلی در اســتوری خود با انتشار 
عکسی در کنار مجتبی جباری، تولد 36 سالگی 
ملی پوش سابق کشــورمان را با متن »با معرفت 
و دوست داشتنی تولدت مبارک« تبریک گفته 

است.

فرشید اسماعیلیاحمدرضا عابدزاده

با تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون و برای بار دوم

پرسپولیس بدون بازی، قهرمان سوپرجام شد

ضد  حمله

 3 تیم در خطر از دست دادن میزبانی 
در لیگ نوزدهم

ورزش: ســه تیم نفت مسجدســلیمان، پارس جنوبی جم و نساجی 
مازندران تیم هایی هستند که شــرایط مناسبی برای میزبانی در لیگ 
نوزدهم را ندارند. مشــکل آن ها یا مربوط به ورزشــگاه است، یا هتل 
مناسبی در شهرشــان وجود ندارد یا هر دو مشکل به صورت همزمان 
در شهرهای آن ها دیده می شود. با توجه به شرایط و استانداردهایی که 
وجود دارد، تیمی چون نفت مسجد سلیمان می تواند در شهر همجوار 
خود اهواز دیدارهای خانگی اش را برگزار کند، اما شرایط برای تیمی مثل 
نساجی سخت تر است چرا که اســتانداردهای میزبانی مسابقات لیگ 
برتر فوتبال در اســتان گیالن نیز که همجوار با استان مازندران است، 
مورد تأیید نیست. از همین رو ممکن است نساجی مجبور به برگزاری 

مسابقات خانگی اش در تهران یا شهر دیگری شود. 
پارس جنوبی نیز که در شهر جم با مشکالتی در میزبانی از تیم ها مواجه 
است، احتماالً مجبور به تغییر ورزشگاه خانگی اش شود و باید ورزشگاه 

دیگری را در استان هرمزگان یا استان مجاور دیگری انتخاب کند.

تراکتورسازی ۲ بازیکن جدید جذب کرد
ورزش: تیم فوتبال تراکتورســازی تبریز دو مدافع جدید را به خدمت 
گرفت. ســیلوفریرا دوســانتوس مدافع برزیلی و محمد مسلمی پور، 
مدافع فصل گذشته تیم ســپاهان و تیم فوتبال امید کشورمان با عقد 
قراردادهایی به تیم تراکتورسازی پیوستند و شاگرد مصطفی دنیزلی 

در این تیم شدند.

جدایی نورافکن از استقالل قطعی شد
ورزش: امید نورافکن مدافع هافبک اســتقالل کــه به صورت قرضی 
به جمع آبی پوشان بازگشته اســت در فصل جدید باید به تیم فوتبال 
شارلوای بلژیک برگردد، مگر اینکه استقاللی ها بتوانند رضایت باشگاه 
شارلوا را بگیرند.این بازیکن البته از فصل پیش تنها 30 درصد مطالبات 
خود را  از استقالل دریافت کرده و رقمی حدود 150 میلیون تومان از دو 
فصل پیش طلبکار است. عالوه بر این باشگاه استقالل باید برای ماندن 
این بازیکن رقم ســنگینی را به باشگاه بلژیکی پرداخت کند، به همین 
علت با وجود عالقه این بازیکن به ماندن در استقالل جدایی وی از جمع 

آبی پوشان قطعی شده است.

علیپور لژیونر می شود
ورزش: علی علیپور مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس پس از چند فصل 
درخشانی که در این تیم داشــت، حاال با پیشنهاد های خارجی روبه  رو 
شده و شرایط به گونه ای است که احتمال لژیونر شدن او بسیار زیاد است.

علیپور از سوی یکی از واسطه های ایرانی شاغل در اسپانیا با پیشنهاد 
آلمریا روبه رو شده و به احتمال زیاد فصل آینده در این تیم بازی خواهد 
کرد. آلمریا در لیگ دسته دوم اسپانیا حضور دارد و فصل پیش در رتبه 
دهم لیگ دسته دوم اسپانیا قرار گرفت.همچنین باشگاه سنت ترویدنس 
از لیگ بلژیک هم خواهان علی علیپور شده و پیشنهاد رسمی این باشگاه 
به باشگاه پرسپولیس ارسال شده و قرار است تصمیم گیری در این باره 

بزودی انجام شود.

ورزشگاه آزادی، ترسناک ترین استادیوم آسیا
ورزش: با اعالم رسمی ای اف سی چمپیونزلیگ، ورزشگاه آزادی در بازی 
استقالل در سال 2019 ترسناک ترین استادیوم آسیا شد. توییتر رسمی 
ای اف سی چمپیونزلیگ مبادرت به اعالم پرهوادارترین باشگاه های آسیا 
از سال 2003 تاکنون کرد که ابتدا گوانگژو چین و سپس پرسپولیس و 
استقالل را به عنوان دومین وسومین تیم های پرهوادار آسیا در بازی های 
خانگی معرفی کرد.در این بین ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی در بازی 
سال 2019 استقالل، به عنوان ترسناک ترین ورزشگاه برای تیم های 

حریف مشخص و اعالم شد.

بشار رسن در آستانه جدایی از سرخ ها
ورزش: در شرایطی که وضعیت باشگاه پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ 
هنوز مشخص نشده است، شرایط تمدید قرارداد بعضی از بازیکنان از 
جمله بشار رسن هم در ابهام قرار دارد. بشار رســن که عالقه دارد در 
پرسپولیس بماند، به خاطر مشکالت مالی این باشگاه در آستانه جدایی 
از جمع سرخپوشان قرار دارد. بهروز دزهبود مدیر برنامه بشاررسن در 
گفت  و گو با مهراز پیشنهاد یک باشگاه ترکیه ای به این بازیکن خبر داد و 
گفت: در صورتی که پرسپولیس مطالبات مالی بشار را تا زمان محدود 

تعیین شده پرداخت نکند، مذاکره با تیم ترکیه ای را آغاز می کنیم.

پروین: تا ۵۰ سالگی نمی دانستم قلبم کجاست
ورزش: پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس می گویــد که اوضاع 
جسمانیش خوب است و جای نگرانی نیست. به نقل از ایسنا، علی پروین 
درباره وضعیت جسمانی خود گفت: خدا را شکر وضعیتم خوب است و 
جای نگرانی نیست. من تا 50 سالگی اصاًل نمی دانستم قلبم کجاست 
و بیماری قند چیست اما چند وقتی است قند خونم گاهی باال و پایین 
می شــود که باعث نگرانی خانواده می شــود.او افزود: به همین خاطر 
خانواده مرا به زور به بیمارستان آوردند تا زیر نظر دکتر نوروزی که یکی 
از دوستان قدیمی من است چکاپ کنم. االن هم همه چیز خوب است و 

امروز از بیمارستان مرخص می شوم.

طارمی آب پاکی را روی دست پرسپولیس ریخت
ورزش: مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که فصل گذشته در الغرافه قطر حضور 
داشت همزمان با پرسپولیس با دو پیشنهاد اروپایی نیز مواجه شده است. 
طارمی در گفت وگوی اولیه ای که مدیر برنامه هایش با ایرج عرب مدیرعامل 
پرسپولیس داشته است روی لژیونرشدن خود اصرار کرده و به آن ها آشکارا 
اعالم کرده است می خواهد فوتبالش را در اروپا ادامه داده و به لیگ برتر ایران 
بر نمی گردد. طارمی به دوستان پرسپولیســی خود نیز اعالم کرده است 
در ایران تنها برای پرســپولیس بازی می کند و به همین خاطر پیشنهاد 

تراکتورسازی تبریز را نیز رد کرده است.

کی روش در راه چین
ورزش: شــنیده ها از اصفهان حکایت از آن دارد که باشــگاه سپاهان 
بالفاصله پس از اتمام لیگ هجدهم پیشــنهادی 500 هزار دالری به 
کی روش اســتنلی ارائه داد، اما مهاجم برزیلی راضی به تمدید قرارداد 
نشــد!جالب آنکه کی روش استنلی مدعی شــده یک پیشنهاد خوب 
از کشور چین دارد که بیشــتر از ســپاهان به او می دهند! البته گفته 
می شود مهاجم نخست سپاهان به واسطه درخشش در لیگ برتر ایران 
و کسب عنوان آقای گلی لیگ برتر با پیشنهاداتی از کشور های حاشیه 

خلیج فارس مواجه شده است.

منهای فوتبال

قهرمانی کمتر از ۲1 سال اروپا
انگلیس - فرانسه

سه شنبه ۲8 خرداد -ساعت: ۲3:3۰ زنده از شبکه ورزش

قهرمانی کمتر از ۲1 سال اروپا
آلمان - دانمارک

دوشنبه ۲7 خرداد - ساعت: ۲3:3۰ زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

رقابت با چک، رومانی و مغولستان
دختران بسکتبالیست در راه جام جهانی هلند

ورزش: تیم ملی بسکتبال سه نفره دختران ایران برای حضور در جام 
جهانی هلند 2019 امشب تهران را ترک خواهند کرد.

سعیده علی، دالرام وکیلی، شادی عبدالوند و کیمیا یزدیان طهرانی چهار 
بازیکن اعزامی تیم ملی به این رقابت ها هستند. نیکا بیک لیک لی هدایت 
این تیم را بر عهده دارد.ایران در این رقابت ها با اسپانیا، رومانی، جمهوری 
چک و مغولستان همگروه است.دختران بسکتبالیست ایران روز سه شنبه 
28 خرداد با مغولستان و اسپانیا و روز پنجشنبه 30 خرداد با رومانی و 

جمهوری چک دیدار می کنند.

دوچرخه  سواران معلول در راه توکیو۲۰۲۰
ورزش: رئیس انجمن دوچرخه ســواری معلوالن از اعزام دوچرخه  
سواران معلول به بازی های پارالمپیک 2020 توکیو خبر داد و گفت: 
برای شرکت در مسابقات کسب سهمیه 2020 توکیو منتظر پاسخ 
فدراسیون جهانی به فدراسیون دوچرخه  سواری هستیم تا ببینیم 
برای شرکت در مسابقات کسب سهمیه درچه مسابقاتی می توانیم 
شرکت کنیم. فرهاد عصفوری افزود: با توجه به اینکه سیاست کمیته 
ملی پارالمپیک تنها اعزام رشته های مدال آور به بازی های پارالمپیک 
2020 توکیو بود، متأسفانه رشته دوچرخه  سواری معلوالن خارج از 
این قاعده بود و امکان شرکت در مسابقات کسب سهمیه را نداشت. 
اما در نشستی که بتازگی با محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی 
پارالمپیک داشتیم تصمیم بر این شد که فدراسیون دوچرخه  سواری 
با فدراسیون جهانی مکاتباتی را برای حضور دوچرخه  سواران معلول 
در مسابقات کسب سهمیه داشته باشــد تا ببینند در چه مسابقاتی 
امکان شرکت دوچرخه  ســواران معلول برای کسب سهمیه وجود 
دارد تا فدراسیون دوچرخه سواری به کمیته ملی پارالمپیک اعالم 
کند. البته خسروی وفا نیز در همان جلسه تأکید کرد که از دوچرخه  
سواران معلول برای شرکت در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک 
حمایت الزم را انجام خواهد داد. البته اینکه در چه تورنمنتی شرکت 

کنیم بستگی به صالحدید کمیته ملی پارالمپیک دارد.

حدادی به دایموند لیگ مراکش دعوت نشد!
ورزش: قهرمان پرتاب دیسک آسیا به مسابقات دایموند لیگ مراکش 
دعوت نشد. مرحله هفتم مسابقات دو ومیدانی دایموند لیگ در مراکش 
برگزار شد که با غیبت قهرمان پرتاب دیسک آسیا همراه است. عدم حضور 
احسان حدادی در استارت فهرست پرتاب دیسک مسابقات دایموند لیگ 
مراکش ابهام بزرگی راجع به غیبت قهرمان پرتاب دیسک آسیا به وجود 
آورده است.حدادی در واکنش به عدم دعوتش در این مرحله از مسابقات 
دایموند لیگ، دلیل این موضوع را تصمیم مسئوالن برگزاری مسابقات 
دایموند لیگ دانسته است. وی عنوان کرده که امتیاز این دوره از مسابقات 
را با عدم حضورش از دست داده و برای حضور درمرحله نهایی مسابقات 
دایموند لیگ کار ســختی خواهد داشت.احسان حدادی در مسابقات 
دایموند لیگ دوحه قطر در پرتاب دیسک با رکورد 66.78 متر به عنوان 
سومی رسید. حدادی در دیگر مرحله مسابقات دایموند لیگ با رکورد 
65.34 در استکهلم ســوئد به عنوان پنجمی دست یافت.این قهرمان 
ایرانی در مصاحبه ای دلیل عدم دعوتش از ســوی مراکش را مسائل 

سیاسی دانسته است.

برتری تیم ملی هندبال ساحلی مقابل تایلند
ورزش: در دومین روز از رقابت های هندبال ساحلی قهرمانی آسیا 
تیم ملی هندبال ایران در دومین دیدار خود برابر تایلند قرار گرفت 
و با حساب 2 بریک به برتری رســید. این تیم قباًل نیز توانسته بود 
در نخستین دیدارش مقابل ژاپن به برتری برسد. تیم ملی هندبال 
ساحلی ایران باید امروز به مصاف عربســتان برود.هفتمین دوره از 
رقابت های هندبال ساحلی قهرمانی آســیا و انتخابی جهان از 25 
خرداد به میزبانی چین آغاز شد و تا اول تیرماه ادامه دارد. تیم ملی 
هندبال ساحلی ایران در گروه دوم با عمان، تایلند، پاکستان، ژاپن و 
عربستان همگروه است. در گروه نخست نیز قطر، ویتنام، چین تایپه، 

افغانستان، اندونزی و فیلیپین قرار دارند.

ترکیب تیم ملی تنیس روی میز مشخص شد
ورزش: رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز با مشــخص 
شدن نفرات برتر خاتمه یافت.مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم 
ملی تنیس روی میز مردان پس از چهار روز رقابت نفسگیر به پایان 
رسید.در مرحله اول این مســابقات نیما و نوشاد عالمیان با غلبه بر 
حریفان توانستند مستقیماً به عضویت تیم ملی درآیند.مرحله دوم 
با حضور امین احمدیان، میعاد لطفی و امیرحسین هدایی از تهران، 
حمیدرضا طاهرخانی از قزوین، محمد علی روئین تن از فارس و متین 
لطف اهلل نسبی از کردستان برگزار شد که در پایان با احتساب مجموع 
دوامتیاز بدست آمده در دو مرحله، هدایی و احمدیان عضو تیم ملی 
شــدند.تیم ملی تنیس روی میز خود را برای حضور در رقابت های 

قهرمانی آسیا آماده خواهد کرد.

جلسه سرپرست فدراسیون کشتی با اللوویچ 
ورزش: در حالی که نناد اللوویچ از چندی پیش در نامه ای به سرپرست 
فدراسیون کشتی، از بدهی های بین المللی سنگین ایران خبر داده بود، 

قرار است در جلسه ای بزودی در این باره بحث هایی صورت بگیرد.
در نامه رئیس اتحادیه جهانی کشتی، فدراسیون ایران رسماًتهدید شده 
بود که در صورت عدم پرداخت بدهی ها نمی تواند کشتی گیرانش را در 
مسابقات جهانی 2019 شرکت دهد.بهروز نعمتی سرپرست فدراسیون 
کشتی، برای دیدار با نناد اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی، راهی 
کشور سوییس شد.طبق اعالم فدراسیون، نعمتی در این دیدار که در 
مقر اتحادیه جهانی کشتی برگزار می شود، در مورد مسائل روز کشتی با 

اللوویچ گفت و گو خواهد کرد. 

مسی نیز نتوانست از باخت آرژانتین جلوگیری کند

مرد بی قدرت در میان یک تیم افتضاح 

در میان تعلل سرخ ها نامه فسخ قرارداد پروفسور رسید

االهلی 
»برانکو« را قاپید؟
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فرهنگ و هنر

گزارش اكران

 تلويزيون

 « ما همه با هم هستيم»  
در صدر جدول فروش
صبا كريمى :در هفته 
اخيــر، اكران فيلم هاى 
تــازه جان دوباره اى به ســينما 
بخشــيد و از رخوتى كه در ايام 
مــاه رمضــان و در نتيجه اجرا 
نشدن درست طرح اكران افطار 

تا سحر و جدول نامناسب اكران، سينما را فراگرفته بود، رها شد.
عيــد فطر اكران خود را با دو فيلم پرســر و صداى ســى و هفتمين 
جشنواره فيلم فجر يعنى «سرخپوست» و «شبى كه ماه كامل شد» 
آغاز كرد. در كنار اين دو فيلم «ما همه با هم هستيم» به عنوان يكى 
از پربازيگرترين فيلم هاى ســينما، مخاطبان بسيارى را به سالن هاى 

سينما كشاند.
«ما همه با هم هستيم» با فروش نزديك به 3 ميليارد تومان نه تنها 
صدرنشــين جدول فروش هفتگى بود، بلكه با فاصله متوسط 500 
ميليونــى از دو رقيب ديگر خود در صدر ليســت قرار گرفت. البته 
اين را هم بايد در نظر گرفت كه تعداد ســالن هاى اين فيلم حداقل 
30 ســالن از «شبى كه ماه كامل شد» و 55 سالن از«سرخپوست» 

بيشتر است.
اما هفته گذشته رتبه دوم جدول فروش به «شبى كه ماه كامل شد» 

اختصاص پيدا كرد.
اين فيلم با در اختيار داشــتن 110 ســالن توانست رقمى  معادل 2 

ميليارد و 514 ميليون را در هفته اول اكران خود ثبت كند. 
«سرخپوست» نيز سومين فيلم پرفروش هفته بود كه توانست با در 
اختيار داشتن 85 سالن سينما، به فروشى معادل 2 ميليارد و 157 

ميليون دست پيدا كند.
رتبــه چهارم جدول به فيلم «تگزاس2» ســاخته مســعود اطيابى 
اختصاص پيدا كرده است، فيلمى  كه تا پيش از اكران عيد فطر چند 
هفته اى صدرنشين جدول فروش هفتگى بود و به گفته كارگردانش 
به همراه «مترى شــيش و نيم» تنها آثارى بودند كه توانســتند تا 

حدى سينما را از ركود ماه رمضان نجات دهند. 
« تگزاس2» با در اختيار داشــتن 146 سالن و پس از هشت هفته 
اكران توانســته فروش خود را به 15 ميليارد و 719 ميليون تومان 
برساند. همچنين «سامورايى در برلين» به كارگردانى مهدى نادرى 
نيز پس از پنج هفته اكران و در اختيار داشــتن 109 سالن، فروشى 

معادل 4 ميليارد تومان را به ثبت رسانده است.
اما فيلم سينمايى «دختر شيطان» به كارگردانى قربان محمدپور نيز 
كه بتازگى در سينماها اكران شده و تقريباً يك هفته اى از اكران آن 
مى گذرد، با در اختيار داشــتن 90 سالن توانسته در اين مدت 279 

ميليون تومان بفروشد. 
افتتاحيــه جديدترين فيلــم قربان محمدپورنشــان از اين دارد كه 
برخالف فيلم گذشــته اش «سالم بمبئى» مخاطبان روى خوشى به 

آن نشان ندادند.
اما در هفته هاى پيش رو نيز سينما ميزبان فيلم هاى جديدى خواهد 
بود. بر اين اســاس با پايان زمان اكران فيلم سينمايى «نبات» اكران 
«زهرمار» ســاخته جواد رضويان به سرگروهى سينما زندگى از 29 
خرداد آغاز خواهد شــد. همچنين فيلم «ايده اصلى» به كارگردانى 
آزيتا موگويى به ســرگروهى سينما اســتقالل نيز قرار است پس از 
«شبى كه ماه كامل شد» روى پرده برود كه احتماالً اكران آن اواخر 

تيرماه خواهد بود.
قرارداد فيلم «قصر شــيرين» به كارگردانى رضا ميركريمى  در گروه 
ســينمايى آزادى، پس از فيلم «ما همه با هم هســتيم» بسته شد. 
«كار كثيف» به كارگردانى خســرو معصومى پــس از فيلم «دختر 
شيطان» در گروه سينمايى فرهنگ نمايش داده مى شود. همچنين 
قرارداد اكران فيلم ســينمايى «روســى» به كارگردانى اميرحسين 
ثقفى و تهيه كنندگى على اكبر ثقفى در گروه ســينمايى باغ كتاب 

ثبت شد.

يك تهيه كننده  سوييسى در مشهد:

سرمايه گذار اروپايى روح فيلمساز را تسخير مى كند
فرهنگ و هنر/ زهره كهندل: چند روز است كه سومين 
دوره هفته فيلم اروپايى 2019 از سوى مؤسسه سينمايى 
هنر و تجربه و مؤسســات ملى فرهنگى اتحاديه اروپا در 
سينماهاى هشت شهر ايران شامل بابل، اصفهان، كرمان، 
كيش، مشهد، تبريز، تهران و شيراز در حال برگزارى است 
و فيلم هــاى هنرى و مهم كشــورهاى اروپايى روى پرده 

سينماهاى ايران مى رود. 
پرديس سينمايى هويزه مشهد از 18 تا 27 خرداد ميزبان 
20 فيلم شــاخص اروپايى است. در نشستى كه با موضوع 
توليد فيلــم هنرى با حضور تيرى اســپيچر، تهيه كننده 
سوييســى در اين پرديس ســينمايى برگزار شد، توليد 
فيلم هاى مشترك بين المللى و شكل سرمايه گذارى براى 

ساخت فيلم هاى هنرى بحث و بررسى شد.
اسپيچر با بيان اينكه هزينه توليد فيلم در كشور سوييس 
توسط دولت تأمين مى شــود به همين دليل فيلمسازان 
دغدغه فــروش ندارند، گفت: ســينماى كامًال خصوصى 
در هيچ جاى دنيــا وجود ندارد؛ حتى در آمريكا،  هاليوود 
مالياتــى پرداخت نمى كرد و هزينه هــاى توليد فيلم ها از 

سوى دولت يا سازمان هاى دولتى تأمين مى شود.
وى درباره فيلم «بيشتر از عسل» كه تهيه كنندگى آن را 
بر عهده داشــت، توضيح داد: ساخت اين فيلم هفت سال 
طول كشــيد و با هزينه هايى افزون بــر 2 ميليون يورو، 
محصول مشترك سه كشور اتريش، آلمان و سوييس بود؛ 
بخشــى از بودجه دولتى براى ســاخت اين فيلم در نظر 

گرفته شد. 

 يك يورو مى دهند و 2 يورو مى گيرند!
اين تهيه كننده سوييســى عالوه بر استفاده از بودجه هاى 
دولتى براى ســاخت فيلم، جذب بودجه از شــبكه هاى 
تلويزيونى را راه حل ديگرى دانســت و افزود: بســيارى 
از شــبكه هاى تلويزيونى سراســر دنيا، موظــف به توليد 
مشــترك اند، ولى شرايط، كشــور به كشور متفاوت است 

كه توليد محصول مشــترك را با مسائل مختلفى مواجه 
مى كند.

به گفته اســپيچر، مسئله بازار فروش فيلم نيز بسيار مهم 
است، فيلمســاز بايد با توزيع كنندگان مختلف صحبت و 
در حد توان، فيلمش را پيش فروش كند؛ اگر خوش شانس 
باشد از اين محل مى تواند پنج درصد هزينه ساخت فيلم 

را تأمين كند.
او ادامه داد: وقتى مســئله توليد مشترك بين چند كشور 
مطرح مى شــود، هر پولى كه مى گيــرى، هزينه اى دارد 
كه بايــد پرداخت كنى؛ مثًال اگر در بروكســل يك يورو 
مى گيــرى بايد يك و نيم يورو در آن كشــور خرج كنى، 

گاهى يك يورو مى گيرى و بايد دو يورو در آن كشور خرج 
كنى يا اينكه مجبورى از يك بازيگر آن كشور در فيلمت 
استفاده كنى؛ مثًال در يك فيلم رومانيايى، يك شخصيت 
آلمانى اضافه شــد كه كامًال تحميلى بود اما چون بخشى 

از بودجه فيلم از آلمان تأمين مى شد، اين اتفاق افتاد.  
اســپيچر درباره اينكه يك فيلمســاز جوان ايرانى چطور 
مى تواند توليد بين المللى داشــته باشــد يــا تهيه كننده 
خارجــى بــراى كارش پيدا كنــد، توضيح داد: مســئله 
خطرناكى در تأمين ســرمايه فيلم از ســوى كشورهاى 
اروپايى وجود دارد؛ ممكن اســت قلم و روح فيلمســاز، 
تســخير شود، يا  اينكه چه بنويســد تا هيئت داوران كه 

بيشتر افرادى سالخورده هستند، آن را بپسندند. 
وى اضافه كــرد: من به عنوان تهيه كننــده، مى بينم كه 
يك فيلمســاز و نويســنده اى كه حرفى براى گفتن دارد 
چطور در اين تفكر منسوخ شــده به استحاله مى رود در 
حالى كه آن فيلمساز بايد بومى  بماند. متأسفانه اين اتفاق 
در ســينماى آفريقا افتاد، يعنى فيلمساز آفريقايى داريم 

ولى فيلم آفريقايى نداريم.

 فيلمى  كه از محل جوايز و فروش
 يك دهم هزينه ساختش را تأمين كرد

اسپيچر در پاســخ به اينكه اگر فيلمى ساخته شود سپس 
بفروشد، آيا مسير بهترى نيســت تا اينكه بنا باشد براى 
فيلمى كه هنوز ســاخته نشده، ســرمايه گذار پيدا كرد، 
گفت: نمى توان فرمول خاصى بــراى اين مورد ارائه داد، 
مثًال فيلم «بيش از عسل» كه تهيه كننده آن بودم و جوايز 
جهانى بسيارى را هم كســب كرد، هزينه توليدش بيش 
از 2 ميليون يورو شــد، اما از محل جوايز و فروش، 200 
هزار يورو بدســت آورد كه هزينه و آورده فيلم اصًال قابل 

مقايسه نيست. 
او افزود: اما فيلم «چگونه مادرم را كشــتم» كه توســط 
فيلمساز جوانى با هزينه شخصى ساخته شد، پس از اينكه 
اكران محدودى داشت، توانســت تهيه كننده پيدا كند و 
اين فيلم كه با ســرمايه شخصى ساخته شده بود، نام اين 

كارگردان جوان كانادايى را مطرح كرد.
اين تهيه كننده خطاب به فيلمســازان ايرانى گفت: اگر قرار 
است خودتان هزينه كنيد، بايد عملگرا باشيد و حتى خانه تان 
را براى ساخت فيلمتان بفروشيد، اما توجه كنيد كه وقتى با 

بودجه كم كار مى كنيد كيفيت كارهم پايين مى آيد. 
ضمن اينكــه فيلمى كه بايد هزينه خــودش را در زمان 
ســاخت تأمين كند، روند ســاختش طوالنى مى شود كه 
ســبب از دســت رفتن انگيزه فيلمســاز يا از بين رفتن 

اهميت و موضوعيت سوژه مى شود.

فارس: ابراهيم داروغه زاده معاون ارزشــيابى و نظارت ســازمان ســينمايى در 
خصوص اســتفاده از بازيگران غيرايرانى در فيلم هــاى ايرانى گفت: در موضوع 
بازيگران خارجى در ســينماى ايران، تــا كنون مالحظه ما عدم حضور آن ها در 
فيلم هاى مستهجن و غيراخالقى و عدم شهرت آن ها به مفاسد اخالقى بوده است.

وى دربــاره حضور بازيگران خارجى در فيلم هاى ايرانى با بيان اينكه عكس هاى 
صفحات شخصى هيچكدام از بازيگران زن خارجى بى مسئله نبوده است، اظهار 

كرد: حتى بازيگران لبنانى هم از اين قاعده مستثنا نبودند.
معاون نظارت و ارزشيابى سازمان سينمايى ادامه داد: اين نكته را توجه داشته باشيم 
كــه به عنوان مثال «آنتونى كويين» بازيگر بــزرگ هاليوود در فيلم ماندگار محمد 
رسول اهللا(ص) در نقش حمزه سيدالشهدا ظاهر شده بود كه حتماً اين بازيگر عكس ها 
و سبك متفاوتى از نقشش داشته است.البته در نظام نامه توليدات مشترك كه در حال 
آماده شــدن است، ضوابط استفاده از بازيگران خارجى ديده شده كه پيش نويس آن 

حتما براى استفاده از نظرات اهالى سينما و رسانه منتشر خواهد شد. 

استفاده از 
بازيگران خارجى 

ضابطه مند  مى شود

سينما
باال بردن مهارت هاى 

اجتماعى كودكان
 با قصه گويى خالق

پشت ويترين

گزارش روز

 فرهنگ و هنر/خديجه زمانيان  تلويزيون در 
دسترس ترين رســانه در كشور ماست. بى ترديد 
هيچ رسانه اى در ايران به اندازه  تلويزيون مخاطب 
ندارد. در عين حال بيشترين حجم موسيقى در 
قالب برنامه هاى تلويزيونى پخش مى شــود. پس 
آنچه از تلويزيون چه در قالب برنامه هاى مختلف و 
چه در قالب برنامه هاى موسيقايى پخش مى شود،  
تأثير بســيارى بر جامعه خواهد داشت. بسيارى 
از اهــل هنر بر اين باورند كــه تلويزيون آن گونه 
كه بايســته و شايسته است به موسيقى اصيل و 
جدى نمى پردازد و بيشتر به پخش موسيقى هاى 
سطحى مشــغول است. از ســوى ديگر مديران 
تلويزيون اين نظر را چنــدان قبول ندارند؛ آن ها 
مى گويند شــبكه هاى تلويزيونى تعدادشان زياد 
اســت و انوع مختلف موســيقى از اين شبكه ها 

پخش مى شود.
اما پس از ابراز نگرانى رهبر معظم انقالب و انتقاد 
از شــعرهاى موســيقى پايانى بعضى سريال ها، 
رئيس ســازمان صداوسيما در دســتورى ويژه، 
وظايف جديدى براى شوراى تخصصى مجريان 
و دفتر موسيقى و سرود، به منظور نظارت دقيق تر 
در صيانت از زبان فارســى اصيل، مشخص كرد. 
على عســكرى در اين دستور به دفتر موسيقى و 
سرود تأكيد كرده است: «با وجود اينكه پيش از 
اين، اشعار ارائه شده براى توليد موسيقى پايانى 
مجموعه هــاى تلويزيونى در آن دفتر بررســى 
مى شده اســت، اما با توجه به بيانات اخير رهبر 
انقالب، ضرورى است با بازمهندسى نظام بررسى 
اين اشــعار، شــوراى جديدى تشكيل دهيد و با 
نظارتى ويژه، شعر و ادب فارسى را پاس بداريد».  
دستور اخير آقاى رئيس نشان مى دهد، انتقادهاى 
اصحاب موسيقى به اين رسانه بجا بوده، اما گوش 
شنوايى وجود نداشــته تا آن ها را بشنود و براى 

حلشان چاره انديشى كند! 

 مديران و تهيه كنندگان صدا و سيما 
مبانى موسيقى اصيل را آموزش ببينند   

كيوان ساكت، آهنگساز و 
نوازنده تار و سه تار پيش 
از اين ها در گفت وگويى 
صدا و ســيما  بى توجهى 
به موســيقى را متذكر 
آهنگساز  اين  بود.  شده 

برجسته به تسنيم گفته بود: در چند دهه اخير 
بيشترين لطمه به فرهنگ و هنر ايران را سازمان 
صدا و ســيما وارد كرده اســت و  يكــى از داليل 
اصلى  اين مســئله هم آگاه نبودن و آشنا نبودن 
تهيه كنندگان و مديران اين سازمان با مفاهيم و 
مبانى فرهنگ و هنر و بويژه موسيقى ايران است.

وى از مســئوالن صدا و ســيما خواســته بــود 
برنامه ســازان را مجاب كنند تا آگاهى شان را در 

زمينه موســيقى باال ببرند. اين نوازنده ســه تار 
متذكر شــده بود: من بارها و بارها به جلســات 
مختلفــى دعوت شــده ام تا موســيقى و مبانى 
فرهنگى موسيقى را براى كسانى كه در صدا و سيما 
كار مى كنند، درس بدهم. اما متأســفانه آنچه ما 
گفته ايم تأثير چندانى نداشته است. چيزى كه من 
در اين كالس ها براى تهيه كنندگان و مسئوالن 
صدا و سيما مى گفتم، شــايد در يك دوره  كوتاه 
مدت تأثيرى داشــته است اما الزمه تأثير عميق 
در اين زمينه، آموزِش درازمدت و مداوم اســت. 
فقط در ســايه آموزش هاى مــداوم و پى درپى 
بــراى مديران و تهيه كنندگان صدا و سيماســت 
كه ما مى توانيم انتظار داشــته باشيم صدا و سيما 
و ديگر رســانه هايمان به فرهنــگ و هنر واقعى 
بپردازند تا شايد در سايه چنين فعاليت هايى تأثير 
فرهنگ هاى نامتعارف و دور از فرهنگ ايرانى بر 

جوانا نمان را كمتر كنند.
ســاكت در پاسخ خبرنگار درباره خوانندگانى كه 
به برنامه هاى پرمخاطب تلويزيون مى روند، چنين 
پاسخ داده بود: متأسفانه در دو سال گذشته ديده 
شــده صدا و ســيما از خوانندگانى حمايت كرده 
كه كمترين ســابقه ممكن در عرصه موسيقى را 
دارنــد. برخى از اين خوانندگان كه به برنامه هاى 
پرمخاطب تلويزيون هم دعوت شــده اند، حتى 
يك آلبوم هم منتشــر نكرده بودنــد. وقتى اين 
خوانندگان با آثارى كه كيفيت پايينى دارند، به 
صدا و سيما مى آيند و در برنامه هاى پرمخاطب جلو 

دوربين مى نشــينند، طبيعى است كه موسيقى 
سطحى به گوش مردم مى رسد و آن ها هم همين 

آثار را مى شنوند.
ســاكت با بيان اينكه اين اتفاقاً در رســانه ملى، 
طبيعى نيست و حتماً مافياى پنهانى در اين كار 
دســت دارد، توضيح داده بود: پيشتر هنرمندان 
و آهنگسازانى در صدا و ســيما كار مى كردند كه 
اگر نامشان روى آلبوم هاى مختلف نمى آمد، آن 
اثر مجال انتشــار پيدا نمى كرد. امروز اين مسئله 
(گروكشى) به شــكل ديگرى پديدار شده است. 
به هر حال نقش صدا و ســيما در مشــهور كردن 
خواننده اى كه شــايد خيلى هــم جايگاه هنرى 

نداشته باشد، بسيار جدى است.
خوانندگان تازه كار وقتى به تلويزيون دعوت شدند، 
بالفاصله كنسرت هايشان برگزار و البته پرفروش 
هم شــد. در اين باره به نظر مى رسد كه مافيايى 

در دعوت از اين خوانندگان دست داشته باشد.

 پخش بسيارى از ترانه هاى تلويزيون 
غيرقانونى است 

شعر  شــوراى  عضو  اما 
ســازمان  موســيقى  و 
صدا و سيما مى گويد، متن 
بسيارى از ترانه هايى كه 
پخــش  تلويزيــون  از 
مى شــود براى تأييد به 

شورا داده نمى شود و بسيارى از موسيقى ها بدون 
طى روال قانونى پخش مى شوند. 

ســعيد بيابانكى به خبرنگار ما توضيح مى دهد: 
وظيفه شوراى شــعر و موسيقى، نظارت بر متن 
موســيقى و ترانه هايى اســت كه قرار اســت از 
تلويزيون پخش شــود. اين شورا متن را بررسى 
مى كند و در صورت تأييد، موسيقى از آنتن پخش 
مى شــود، اما در بســيارى از موارد، مدير برنامه 
خواننده هــا تن به اين روال قانونى نمى دهند و با 
دادن پول به تهيه كننده برنامه و بدون تأييد متن 

موسيقى و ترانه  او را به برنامه مى آورد. 
اين شاعر با بيان اينكه بسيارى از خواننده هاى پاپ با 
پول مدير برنامه و اسپانسر به برنامه هاى پرمخاطب 
مى آيند، بيان مى كند:  وقتى يك خواننده اى بيرون 
از صدا و ســيما با كنسرت به شهرت مى رسد،  مدير 
برنامه هاى اين خواننده دست به هر كارى مى زند تا 
از او پول بيشــترى دربياورد؛ همين مدير برنامه به 

عنوان اسپانسر، به تهيه كننده يك برنامه پربيننده 
پــول مى دهد تا او مقابل دوربين صداوســيما قرار 
بگيرد؛ آقاى خواننده هم مزخرفاتى را به نام موسيقى 

تحويل مردم مى دهد. 
به باور عضو شــوراى شعر و موســيقى سازمان 
صدا و ســيما به دليل نبود نظارت هاى الزم در اين 
سازمان اين اتفاق ها رايج شده و متأسفانه به لحاظ 
فرهنگى هم بسيار خطرناك است، چون صداوسيما 
هنــوز در ميان مردم مرجعيــت دارد و مردم در 

درست و غلط بودن، به آن استناد مى كنند. 
شاعر «سنگچين» ادامه مى دهد: وقتى صداوسيما 
چنين مزخرفاتى را به نام موسيقى عرضه مى كند 
و از طرفى موســيقى اصيل را از خــودش و مردم 
محروم كرده، مخاطبى كه با موسيقى آشنا نيست  
فكر مى كند موسيقى همين است كه پخش مى شود.  
بيابانكى معتقد است: صداوســيما در سال هاى 
اخير بخصوص در تاك شوها، به خاطر كسب پول 
بيشتر از اين برنامه هاى پرمخاطب فضاى موسيقى 
را چنان نازل كرده كه سردمداران موسيقى اصيل 
ايرانى مثل شــهرام ناظرى حاضر نيستند به اين 
رســانه بيايند و حس مى كنند اين رسانه در حد 
و شأن آن ها نيســت و حضور در آن به شأنشان 

لطمه مى زند. 

 سياست يك بام و دو هواى صدا و سيما 
يــك شــاعر و مدرس 
دانشگاه هم ضمن تأكيد 
بر سهم صداو سيما در 
ابتذال موسيقى مى گويد: 
در  صدا و سيما  سياست 
موســيقى سياست يك 

بام و دوهواست و دقيقاً نمى داند چگونه بايد با اين 
هنر و مخاطبان برخورد كند.  

به گفته مصطفى عليپور، صدا و سيما از طرفى نام 
آهنگســاز و نوازنده را ذكر نمى كند و فقط به نام 
خواننده ها بسنده مى كند و از طرفى خواننده اى 
تازه كار را به برنامه هاى پرمخاطبش دعوت مى كند 
تا او را مشــهور كند. در نهايت هم ســالن هاى 

كنسرت اين خوانندگان پر از مخاطب مى شود.
اين منتقد با بيــان اينكه ترانه هايــى از تلويزيون 
پخش مى شــود كه كســب مجوز آن ها هم محل 
سؤال است، مى گويد: بســيارى از ترانه هاى امروز، 
قبالً مجوز نمى گرفتند. ابتذال اين ترانه ها به حدى 
است كه واقعاً بعضى هايشان را نمى شود با خانواده 
گوش كرد. اين ترانه ها صرف نظر از ابتذاالت زبانى، به 
لحاظ ارزشى هم قابل تحمل نيستند؛ هنوز براى من 
سؤال است كه اين ترانه ها چگونه مجوز مى گيرند و 
چگونه براحتى از رسانه ملى پخش مى شوند. رسانه 
ملى معلوم نيســت چرا ساز هاى موسيقى ايرانى را 
نشان نمى دهد و بر مبناى كدام مجوز و قانون  ترانه 

بى هويت و مبتذل را براحتى پخش مى كند.  

برش

امروز قبالً  ترانه هاى  از  بسيارى 
اين  ابتذال  نمى گرفتند.  مجوز 
ترانه ها به حدى است كه واقعاً 
با  نمى شود  را  بعضى هايشان 
خانواده گوش كرد. اين ترانه ها 
به  زبانى  ابتذاالت  از  صرف نظر 
تحمل  قابل  هم  ارزشى  لحاظ 

نيستند

ديدگاه كارشناسان درباره داليل پخش ترانه هاى بى ارزش از صدا و سيما 

شوراى شعر و موسيقى را دور مى زنند

فرهنگ و هنر: كتاب «قصه گويى خــالق و مهارت هاى اجتماعى»؛ با نگاهى 
پژوهشى به نقش قصه گويى خالق نوشته جليل الياسى سرزلى منتشر شد.

جليل الياسى با بيان اينكه اين كتاب حاصل 10 ماه تحقيق و بررسى و 10 سال 
تجربه او در قصه گويى براى كودكان اســت، گفــت:  اين كتاب برگرفته از پايان 
نامه كارشناســى ارشد بنده با عنوان «بررسى نقش قصه گويى خالق بر فرايند 
تغيير مهارت هاى اجتماعى كودكان پيش دبستانى» است و به برترى قصه گويى 
خالقانه نسبت به ساير روش هاى قصه گويى در سرعت بخشيدن به روند يادگيرى 

مى پردازد.
وى افــزود: درباره موضوع اصلى كتاب نيز بايد بگويم قصه گوى خالق با ابداع و 
خالقيت خود در حين قصه گويى، با حفظ طرح كلى قصه، خلق و خوى تازه اى به 
قصه ها مى دهد. در چنين فضايى است كه كودك در موقعيت هايى قرار مى گيرد 
كه دست به كشف و ساخت بسيارى از رابطه ها مى زند و تبديل به فردى كنجكاو 

و خالق مى گردد.

پخش تلويزيونى مستند « راه طى شده» 
درباره مهدى بازرگان

«راه  مســتند  و هنر:  فرهنگ 
طى شــده» به كارگردانى على 
مالقلى پور در بيست و هفتمين 
قسمت از فصل سوم برنامه «به 
اضافه مســتند» بــه روى آنتن 

شبكه مستند خواهد رفت.
در اين قســمت و پس از پخش مستند، محمد قوچانى، روزنامه نگار و 
فعال سياسى و على مالقلى پور كارگردان مستند راه طى شده ميهمان 
برنامه خواهند بود و به بررســى انديشــه هاى فكرى مهدى بازرگان، 
ماجراهــاى جبهه ملى و نهضت آزادى و اســتعفاى او از دولت موقت 

مى پردازند.
عالوه بر اين، محمدتقى فهيم و ســعيد قطبى زاده به نقد و بررســى 

فرمى اين مستند خواهند پرداخت.
مســتند راه طى شــده روايتى صريح و بى پرده از افكار و انديشه هاى 
مهدى بازرگان، روشــنفكر دينى، سياســتمدار و نخست وزير دولت 

موقت ايران در سال 57 است. 
در اين مســتند، شــخصيت فكرى و سياســى مهندس بازرگان در 
گفت وگو با افرادى همچون محمد توسلى، هاشم صباغيان، ابوالفضل 
حكيمى، اكبر بديع زادگان، مجتبــى مطهرى، محمدمهدى جعفرى، 
فريدون ســحابى، محمدنويــد بازرگان و... مــورد واكاوى قرار گرفته 

است.
همچنين گوشــه هايى از فعاليت هاى سياسى او در جبهه ملى، نهضت 

آزادى و دولت موقت به تصوير كشيده شده است.
نام اين مستند كه با عنوان «راه طى شده» توليد شده است، برگرفته 

از عنوان يكى از مهم ترين كتاب هاى بازرگان به همين نام است.
مســتند راه طى شــده در مركز مستند ســوره توليد شده است. اين 
قســمت از برنامه روز سه شنبه 28 خرداد، ســاعت 20:30 از شبكه 
مســتند پخش خواهد شــد و بازپخش آن روزهاى چهارشــنبه 29 

خرداد، ساعت 9 و جمعه 31 خرداد ماه ساعت 13:30 است.
اين برنامه با اجراى سيدمحمدعلى صدرى نيا و كارگردانى محمدرضا 
رضائيان با دكورى جديد و آيتم هايى متنوع سه شــنبه هاى هر هفته 

ساعت 20:30 به روى آنتن شبكه مستند مى رود.
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