
تعمیرگا ه  های همه کاره
صفحه مجازی دفاع مقدس در اینستاگرام 
داستان یک عکس از حضور رهبر معظم 
انقالب در فعالیت های جهاد ســازندگی 
دوران دفاع مقدس را منتشر کرد و به نقل 
از مهندس حسینعلی عظیمی، مسئول 
ستاد قرارگاه کربال نوشت: »برای استمرار 
فعالیت های ما، جهاد یکی از عمده ترین 
کار هایی که داشت، تعمیرگاه هایی بود که ماشین های ترکش  خورده، خراب و 
معیوب جبهه ها را تعمیر می کردند وگرنه ما باید قد یک کارخانه  ماشین سازی 
برای نیاز های جنگ تولید خودرو می کردیم یا می خریدیم. از آن گذشــته، 
در همان کارگاه ها، کار های فنی مثل جوشــکاری هم بود. مثالً انواع و اقسام 
سوله ها و سنگر ها همین جا ساخته و بین یگان ها توزیع می شد. این سنگر ها 
خیلی در حفظ جان نیرو ها مؤثر بود و واقعاً تلفات ما را تا حد شگفت انگیزی 
کاهش داد. حضرت آقا در زمان ریاست جمهوریشــان می آمدند بازدید این 

مجموعه که این عکس نتیجه  یکی از دیدارهاست«.

دقیقاً مثل آقازاده ها!
پــس از اینکــه  خبرگزاری ها با انتشــار 
تصاویــری از حال و روز مردم ســیل زده 
خوزســتان اعــالم کردند ســیل زد ه ها 
برای دریافت تســهیالت بانکی با مشکل 
مواجه شــده و حتی خیلی هاشــان قید 
این تســهیالت را زد ه اند، کاربران فضای 
مجازی هشتگ #سیل_خوزستان را در 
توییتر داغ کردند. نمو نه ای از پیام های منتشر شده را می خوانید: »پیچیدگی 
روند دریافت تسهیالت بانکی برای سیل زده های خوزستان آدم رو یاد وام دادن 
میلیاردی به آقازاده ها میندازه که فوری وام رو میگیرن و میرن کانادا...رئیس 
بانک مرکزی بگوید آیا می شود در چنین شرایطی در گرمای باالی 50 درجه، 
آفتاب سوزان، بی خانمانی، بیکاری، بی پولی و... زندگی کرد که برای چندرغاز 

وام مردم رو سر می دوونه«؟

صف تکرار
امیرحســین ثابتی با انتشار تصویری از 
 نامه »محمد مرسی« به »شیمون پرز«
در اینســتاگرام نوشــت: »مرســی در 
ابتــدای این نامــه پــرز را »عزیزم« و 
»دوســت بزرگوارم« خطــاب می کند 
و در ادامه می گویــد عالقه دارم روابط 
دوستانه مصر و اسرائیل را نشان دهم و 
در پایان برای پرز و اسرائیل آرزوی سعادت، خوشبختی، شکوفایی و رفاه 
می کند و سفیر جدید مصر را در ســرزمین های اشغالی معرفی می کند. 
مرسی پنج ماه بعد نیز با جان کری دیدار کرد و درست برخالف خواست 
انقالبیون مصر، تالش کرد تا گرم ترین روابط ممکن با آمریکا و اســرائیل 
را داشــته باشــد، اما دقیقاً چند ماه بعد در تیر ۹۲ با حمایت های آشکار 
آمریکا و اســرائیل علیه او کودتا می شــود و مرســی تا دیروز که در قید 
حیات بود، در قفس زندانی بود. محمد مرسی از جهاتی شبیه ترین فرد به 
محمد مصدق بود، هر دو با تکیه بر غرب می خواستند کشورشان را بهتر 
اداره کنند، اما همان غرب علیه هر دوی آن ها کودتا کرد، حاال لیبرال ها و 
اصالح طلبان ایرانی مخیر هستند که می خواهند از سرنوشت تلخ این دو 

نفر عبرت بگیرند یا در صف تکرار تاریخ بایستند«.

مجید تربت زاده: یکی، دو ساعتی بود که شور و ِشین 
مراسم ظهر عاشورا فروکش کرده بود و عزاداران داشتند 
آماده می شــدند تا اندوه  سترگشان را گره بزنند به شب و 
مراسم شام غریبان.  خیلی  ها هم آمده بودند نزدیک ضریح 
تا عاشقی شان را تازه کنند. این ساعت از روز حرم کمی 
خلوت تر از ســاعت های دیگر بود. شاید می شد دست در 
دست پنجره های ضریح، یک دل سیر زیارت کرد. بمب، 
چند دقیقه ای مانده به ساعت 14/30 بعدازظهر ترکید! آن 
هم باالی سر حضرت... موج انفجار زیر فضای گنبد، توی 
هوا پیچید، چرخید، به در و دیوار خورد و سپس با خرده 
کاشــی ها، آینه ها، خون و تکه هایی از لباس و بدن شهدا، 

آوار شد روی زائران... . 

 مرگ بر منافق
30 خرداد ســال 1373، اوضاع خبر و خبررسانی مثل 
امروز نبود که خیلی از رخدادها، هنوز اتفاق نیفتاده، پیش 
خبرش فضای مجــازی را بترکاند و خبرها خیلی زودتر 
از امواج رادیو و تلویزیون، خودشــان را رسانده باشند به 
دورترین نقاط ایران. شــایعه ها و اخبار ضد و نقیض هم 
اگرچه بودند، اما به اندازه امروز نبودند و تولید و تکثیرشان 
بــه جای چند دقیقه، چند روزی بــه طول می انجامید. 
بدیهی است که تحلیل و تفســیرهای خبری هم حال 
و روزی مانند ســایر موارد داشــتند. بخصوص اینکه در 
جنایتی مانند انفجار بمب در حرم مطهر رضوی، چند روز 
نخست، آن قدر فضای عمومی جامعه متأثر و شگفت زده 
بود که کسی دنبال تحلیل و تفسیر یا موشکافی فاجعه 
و پشــت پرده های آن نمی رفت. اگر پای حرف برخی از 
آن هایــی که روز انفجار در حرم و یــا اطراف آن حضور 
داشــتند بنشــینید، هنوز هم خوب به یاد می آورند که 
زائران بهت زده و عزادار، نخســتین واکنششــان پس از 
شــنیدن صدای انفجار و دیدن پیکر خونین شهیدان و 

زخمی ها، شعار »مرگ بر منافق« بود.

  علیرضا رحمانی
نخستین واکنش  های رســمی از سوی مقام های دولتی 
و امنیتی هــم حکایت از دخالــت منافقین و همراهی 
دســتگاه های اطالعاتی بیگانگان با آن ها برای رقم زدن 
واقعه عصرعاشورای سال 1415 قمری داشت. زمز مه ها، 
خبرهای تأیید نشده و شایعه ها هم با فاصله کمی از این 
واکنش ها و اطالعیه های رسمی از راه رسیدند. مثالً یک 
هفته نامه محلی در مشهد مدعی شد با سرتیم حفاظت و 
خنثی سازی بمب سپاه پاسداران گفت وگو کرده و از قول 
این منبع که نامش برده نشده بود، نوشت: »اوایل خرداد 
73 به ما اعالم شــد، حرم مطهــر تهدید به بمب گذاری 
شــده اســت... کانال هایی که ما را از این تهدیدها باخبر 
می کردند، متفاوت بودنــد؛ گاهی نیروی انتظامی، گاهی 
اطالعات و بعضــی اوقات مراکز دیگــر...«. در حالی که 
رسا نه ها و مقام های رسمی ایران از نقش منافقین در این 
واقعه می گفتند و تأکید می کردند تحقیق ها و پیگیری ها 
ادامه دارد، زمزمه ها و اخبار ضد و نقیض سر از  شبکه های 
خبری بیگانه هم درآوردند. چند روز پس از انفجاری که 
۲6 زائر را به شهادت رسانده و حدود 300 نفر را مجروح 
کرده بود، تلویزیون ایران خبر دستگیری یکی از اعضای 
منافقین را داد و بعد هم اعتراف های او را پخش کرد. در 
این خبر »علیرضا رحمانی« از دخالت سازمان منافقین 
در ایــن ماجرا گفته و اعتراف کرد جزو یکی از تیم هایی 
بوده که برای انجام عملیات هایی از این دســت به ایران 
اعزام شــده و مدتی پیش دستگیر شده است. او مدعی 

بود تاکنون حرفی در این باره نزده، اما با وقوع انفجار در 
حرم مطهر رضوی تصمیم به اعتراف گرفته است. گروهک 
منافقین اما دخالت اعضایــش در این بمب گذاری را رد 

کرده و زیر بار انجام آن نمی رفت. 

  مسجد فیض
با وجود اطال عیه های رسمی و پخش اعترافات »رحمانی« 
حاال به جز منافقین و دستگاه های اطالعاتی بیگانه که پای 
ثابت بسیاری از فجایع و جنایت های پس از انقالب در حق 
مــردم بودند، برخی مدعی بودند پای فرقه های متعصب 
اهل سنت در میان است. بهانه هم برای اینکه این خبر، 
شایعه یا دروغ، از سوی برخی از مردم مشهد و بعد نقاط 
دیگر ایران پذیرفته شود، فراهم بود. پیش از واقعه انفجار، 
مســجد »فیض« متعلق به اهل سنت در مشهد تخریب 
شده و حاال برخی منابع خبری و محافل سیاسی معتقد 
بودند این انفجار، انتقام گروه های متعصب اهل سنت به 
حســاب می آید. بدون ماجرای مسجد فیض و جدای از 
واقعه بمب گذاری در حرم مطهر، نقشــه اختالف افکنی 
میان اهل سنت و شیعیان ایران از نخستین نسخه هایی 
بود که دشمنان انقالب اسالمی پس از انقالب آن را برای 
اجرای برنامه هایشان پیچیده بودند. در اوج خبرها و تحلیل 
و تفسیرهای ضد و نقیض کمتر کسی فرصت می کرد از 
خودش بپرسد اگر جمهوری اسالمی و بخصوص برخی 
جریانات در مشهد دنبال ستیز با اهل سنت هستند، چرا 
تا آن روز سراغ سایر اماکن و مساجد متعلق به اهل سنت 
نر فته اند و تعداد زیادی از مســاجد و مدارس علوم دینی 
اهل تسنن در مناطق اطراف مشهد بدون محدودیت به 
فعالیت مشغولند؟ در خبرها، اطالعیه ها و تحلیل های آن 
روزها نیز شما نشانه و یا شفاف سازی خاصی درباره مسجد 
فیض پیدا نمی کنید و اسناد و مدارک سال های بعد است 
که ثابت می کند این مسجد به محل تجمع برخی وهابیان 

و اشاعه و ترویج افکار آن ها تبدیل شده بود. 

  من بمب گذاری کردم!
بیشــتر از یک ماه پس از واقعــه بمب گذاری، تلویزیون، 
خبر و تصاویر مربوط به دســتگیری »مهدی نحوی« را 
پخش کرد. این خبر و خبرهای بعدی نشان می دادند فرد 
دستگیر شــده که در درگیری با مأموران بشدت زخمی 
شــده از اعضای سازمان منافقین و عامل بمب گذاری در 
حرم مطهر بوده اســت. خبرهای تکمیلی اعالم کردند با 
تالش و پیگیر ی  های انجام شده، مأموران تو انسته اند رد 
»نحــوی« را با همکاری اعضای خانــواده اش گرفته و او 
را به دام بیندازند. عضو دســتگیر شده و مجروح سازمان 
منافقین در بیمارستان به بمب گذاری اعتراف و بعد هم به 
علت شدت جراحات وارده، فوت کرد. این مرگ  بهانه ای 
شد تا تفســیر و تحلیل های داخلی و خارجی، ماجرای 
بمب گذاری را پیچید ه تر و ابهام برانگیزتر جلوه دهند. با 
استفاده از همین ابهام، چند سال بعد و با تغییر و تحوالت 
سیاسی در ایران، برخی ها مدعی شدند »نحوی« پیش از 
واقعه بمب گذاری دستگیر شده و دستگاه های اطالعاتی و 
امنیتی دهه 70 برای جلوگیری از اختالف بیشتر میان 
شیعه و ســنی بالفاصله او و منافقین را عامل این ماجرا 
معرفی کرد ه اند. براساس این سناریوی ادعایی، مأموران 
وزارت اطالعات نحوی را به بهانه اینکه فراری ات می دهیم 
به منطقه تهران پارس برده و با گذاشتن  اسلحه ای خالی 
در اختیار او رهایش کرده اند و با گذشــت چند دقیقه اما 
جلوی چشــم مردم به او حمله، مجروح و دســتگیرش 
کرده انــد! مطرح کنندگان این ادعا البته نمی گویند چرا 

نحوی با وجود رودســت خوردن، حاضر می شــود اتهام 
دست داشتن در بمب گذاری را به عهده بگیرد؟ 

  رمزی یوسف
همه حرف و  حدیث  های مربوط به این ماجرا، اگرچه پس 
از مدتــی فروکش می کند، اما از اواخر دهه 70 و بعد هم 
سال های نخســت دهه 80 در کش و قوس درگیری  ها، 
اختالف هــای جناحی دوباره باال می گیــرد. اخباری که 
خبر از دست داشــتن گروه های متعصب پاکستانی در 
این بمب گذاری حکایت می کنند، در ســال های بعد با 
شفافیت بیشتری در رسانه های داخلی و خارجی دهان 
به دهان می چرخند. این خبرها و شفاف سازی ها آرام آرام 
به یاد مردم می آورند که پس از ماجرای مســجد فیض 
در مشهد، ابتدا تجمعی اعتراض آمیز در مسجد »مکی« 
زاهدان که متعلق به اهل ســنت است، برگزار می شود و 
مدتی بعد هم چند نفر از منافقین دیگر به اتهام دســت 
داشتن در قتل چند کشیش ایرانی دستگیر می شوند و 
به نقشه هایشان برای منفجر کردن مسجد مکی در ادامه 
سلسله رخدادهایی مانند مسجد فیض، انفجار در حرم و... 
با هدف اختالف افکنی میان شیعه و سنی، اعتراف کردند. 
ایــن خبر را هم که ســال 84 و در یازدهمین ســالگرد 
بمب گذاری در حرم مطهر روی خروجی خبرگزاری  ها آمد 
بخوانید، سپس اگر باز هم احساس کردید ماجرا پیچیده  تر 
شده اســت، ادامه مطلب را ببینید. خبرگزاری »مهر« 4 
خرداد 138۲ می نویسد: »رمزي احمد یوسف متهم اصلي 
حرم مطهر در عاشــوراي سال 1373 همچنان در آمریکا 
به سر مي برد... رمزي یوســف تبعه پاکستان و از اعضاي 
برجسته گروه تروریستي سپاه صحابه وابسته به وهابیان 
پاکستان بوده و پیش از این با گذرنامه عراقي تردد مي کرده 
اســت... حجت االسالم یونســي، وزیر اطالعات کشورمان 
پنجشنبه هفته گذشته از مقامات آمریکا درخواست کرد، 
عامــل انفجار حرم مطهر را به مقامات ایراني تحویل دهد 

ولي مقامات آمریکا از این کار خودداري مي کنند«! 

  آش منحوس
دستگاه های اطالعاتی رژیم صهیونیستی، سپاه صحابه و 
وهابی ها، گروه مسلحی به نام »نهضت اسالمی ایران« در 
کویته پاکستان که بعدها مسئولیت بمب گذاری را به عهده 
گرفت، مهدی نحوی، رمزی یوسف یا یکی از طرفدارانش 
که بعدها در پاکستان دستگیر و برخی می گویند کشته 
شــد، باالخره کدامشــان؟ آیا ماجــرای بمب گذاری در 
حرم مطهر حاصل برنامه ها و جنگ مســلحانه منافقین 
بود؟ آیا واقعاً عملیــات تالفی   جویانه وهابیانی بود که از 
تخریب مسجد فیض شــاکی بودند؟ اگرچه خیلی  ها در 
این سال ها تالش کرده اند با مبهم جلوه دادن این ماجرا 
و متهم کردن دســتگاه های اطالعاتی نظام، این جنایت 
را پیچیده سازی کنند، اما این نکته هم قابل توجه است 
که براســاس رفتارهای منافقین، وهابیت و عوامل رژیم 
صهیونیســتی، خیلی عجیب و غریب به نظر نمی رسد 
اگــر ادعا کنیم هرکدام از این عوامل در این بمب گذاری 
به شــکلی دخالت و تأثیر داشته و منفعت تشکیالتی و 
یا گروهی و سیاســی خود را برد ه انــد. منافقین پس از 
شکســت های پیاپی، در دهه 70 وارد مرحله بهره گیری 
از اختالف میان شــیعه و سنی می شوند و پنهانی دست 
همکاری به وهابی ها می دهند. دستگاه های اطالعاتی رژیم 
صهیونیســتی و برخی کشورهای غربی نیز بعید است از 
ماجرا بی خبر بوده باشــند و نخودهایشان را در این آش 

منحوس نینداخته باشند. 

مادرم یهودی بود
ماجراهای  کــه  کســی  البته 
شــگفت انگیزی مثــل قتــل 
»خاشقچی« را توی پرونده اش 
دارد، خیلی عجیب و غیرمنتظره 
نیست اگر هرازچندی یک خبر 
و افشــاگری جدیــد از او روی 
بیاید.  خبرگزاری  ها  خروجــی 

»محمد بن سلمان« البته البد َککش هم نمی گزد که یک روز ترامپ درباره اش 
حرفی بزند، توهین و تحقیرش کند یا فالن شخصیت مثبت و منفی سیاسی 

چیزی درباره اش بگوید.
خبرگــزاری »فارس« در این باره خبری را به نقــل از یکی از مقام های رژیم 

صهیونیستی منتشر کرده است. بخش هایی از آن را بخوانید: 
ســران یکی از سازمان های صهیونیستی که با بن ســلمان دیدار داشته، در 
یک سخنرانی از عالقه ولیعهد سعودی به رژیم صهیونیستی پرده برداشته و 
گفته است عالقه ولیعهد سعودی و »محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی به رژیم 

صهیونیستی، بیشتر از بسیاری از یهودیان است.
مایک اَِونس، بنیان گذار و رئیس »مرکز میراث دوستان یهود« که یک آژانس 
صهیونیستی حامی تل آویو است، در نشست ساالنه روزنامه »جروزالم پست« که 
هفته پیش در نیویورک برگزار شد، گفت: من با »ام بی اس« )ولیعهد سعودی( 
در عربســتان دیدار کرده ام. می توانم یک چیز شگفت آور به شما بگویم. این 

رهبران، بیشتر از بسیاری از یهودیان، اسرائیل دوست هستند«.
وی در ادامه صحبت هایش به ذکر خاطره ای از بن ســلمان پرداخت و گفت: 
»زمانی که با ولیعهد ســعودی دیدار کردم، به او گفتم نظرت درباره یهودیان 
چیست... درباره مسیحیان چیست؟ او پاسخ داد: اوه... هر دوی آن ها را دوست 
دارم... بگــو چرا؟ چون مادر من یکــی از آن ها بود...گفتم درباره چی صحبت 
می کنید؟ او گفت: مدیر خانه پدر من که مرا بزرگ کرد، یک یهودی اونجلیست 
اتیوپیایی بود... می توانم به شما بگویم چیزهایی که در دو ساعت ونیم از ولیعهد 
درباره اسرائیل شنیدم، آن قدر شگفت آور بود که باید کاخ سفید و نخست وزیر 
]اسرائیل[ را در جریان می گذاشتم. اگر طرز فکر این مرد را بدانید، حتماً سرتان 
سوت می کشد. به گفته اونس، ولیعهد سعودی به او گفته است فلسطینی ها 

باید اسرائیل را الگوی خود قرار دهند و مانند اسرائیل باشند«.

سنگ ها، قاتل نیستند
رقیه توسلی: به بعضی ها باید 
کمک کرد »الهه درون«شــان 
را پیــدا کنند. آموزشــگاهی، 
تأدیبگاهی، جایی باید باشد که 
منتقلشان کنند آنجا تا مقدمات 

را یادشان بدهند.
از زندگی، مهربانی،  برایشــان 

موجودات زنده و محیط زیســت و عقل و قلب حرف بزنند. قشنگ باحوصله 
بنشینند، آدمیزاد را برایشان تشریح کنند. خوب و بدش را. خیر و شّرش را.

اینکه نشد رفتار... اینکه نمی شود هر روز پلنگ، توله خرس، آهو، قو و لک لک 
زیر دست و پای ما تلف شود! 

کیسه های خرید را از صندوق عقب برمی دارم و به برادرخان فکر می کنم که 
به همه موجودات زنده عشــق می ورزد. چند شب پیش هم داشت کلّه مان را 

می کند که مارمولک سرگرداِن توی سرویس بهداشتی را نکشیم.
می رسم به حریم شــخصی و خصوصی ام. به دنیایی یقیناً آرام تر، مهربان تر، 
دلپســندتر. می خواهم کلیدها را بزنم که یــاد بچه خرس می افتم و خودم را 
می گذارم جایش... که اگر چراغ ها را روشــن کنم آیا عده ای به طرفم آ ن قدر 

سنگ پرتاب می کنند که بمیرم... کجا...؟ در خانه اَمِن خودم.
واقعه توله خرس کشته شده »سوادکوه« در گروه ها و کانال ها رژه می رود و در 

دنیای شلوِغ ذهنم. مرگ انگار هربار نمایش تازه ای رو می کند.
مشــغول کارهای خانه می شوم، اما صدای بانویی که در فیلم می گفت: »گناه 
دارد، گناه دارد« با من می آید آشــپزخانه، خواب، بالکن... اجازه نمی دهد تنها 
باشم... نترسم از سنگدلی... از شوخی شوخی کشتن موجودی که جدی جدی 
زنده بود.از وقتی برگشــته ام خانه، نشانه ها سمتم حمله ور شده اند. گیره سر، 
لیواِن فِلش هایم، بلوزی که پوشــیده ام، کتابی که مشغول خواندنش هستم؛ 

همه شان طرحی از خرس دارند!
دلــم برای ســنگ هایی که دوســت ندارند قاتل باشــند، می ســوزد! برای 

توله خرس هایی که نمی دانند آدم ها خوب و بد دارند!

 مجازآباد
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با مخالفت قاطع مالک باشگاه شهرخودرو 

 گل محمدی 
از پرسپولیس دور شد

جواد رضویان:
 دیگر به من 

نقش جوان ندهید

تقاضای جدایی توافقی پروفسور از پرسپولیس

توافق نکنیم به فیفا مراجعه می کنم

فقط قمه زنی!
این مطلب را باشگاه خبرنگاران 
جوان به نقل از یکی از صفحات 
منتســب به دفتر حفظ و نشر 
آثار رهبر معظم انقالب منتشر 

کرده است: 
» ... کســی که با مسائل کشور 
شــوروی ســابق و این بخشی 

که شیعه  نشین است -جمهوری آذربایجان- آشنا بود، می گفت آن وقتی که 
کمونیست ها بر منطقه  آذربایجان شوروی سابق مسلط شدند، همه  آثار اسالمی 
را از آنجا محو کردند، مثالً مساجد را به انبار تبدیل کردند، سالن های دینی و 
حسینیه ها را به چیزهای دیگری تبدیل کردند و هیچ نشانه ای از اسالم و دین 
و تشیع باقی نگذاشتند، فقط یک چیز را اجازه دادند و آن »قمه زدن« بود... . 
دستورعمل رؤسای کمونیستی به زیردستان خودشان این بود که مسلمانان 
حق ندارند نماز بخوانند، نمــاز جماعت برگزار کنند، قرآن بخوانند، عزاداری 
کنند، هیچ کار دینی نباید بکنند، اما اجازه دارند قمه بزنند! چرا؟ چون خود 
قمه زدن، برای آن ها یک وسیله تبلیغ بر ضد دین و تشیع بود. بنابراین گاهی 
دشمن از بعضی چیزها این گونه علیه دین استفاده می کند. هرجا خرافات به 

میان بیاید، دیِن خالص بدنام خواهد شد«. 
گفتنی است، پیش از این ها، رهبر معظم انقالب درپاسخگویی به یک استفتاء 

قمه زنی را حرام اعالم کرده اند.

فایل صوتی منتشر شده فرهاد مجیدی 
علیه پرویزمظلومی نشــان داد نه تنها 
میان افرادی که در اســتقالل فعالیت 
می کنند ذره ای اعتماد وجود ندارد بلکه 

اختالف نظرها نیز به اوج رســیده است. 
گرچه مجیدی از استقالل به تیم امید نقل 

مکان کــرده اما حرف هــای او علیه مظلومی 
همچنان ماجرای روز در استقالل است. هرچند 
که سرمربی سابق و رئیس کنونی کمیته فنی 
استقالل ترجیح می دهد دراین باره حرفی به 
میان نیاورد تا به قول خودش حاشیه ای برای 

این تیم ایجاد نشود.
شــما در نقل و انتقاالت استقالل چه 

مسئولیتی داشتید؟
من مســئولیتی ندارم. مسئول کار آقای 

خطیر است. من وظایف دیگری در باشگاه 
اســتقالل دارم که کم و بیش درحال انجام 

آن ها هستم... باور می کنید؟

روزمره نگاری

روایت مجازی
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گزارش از رویداد

واقعه بعدازظهرعاشورا
نگاهی به رخداد بمب گذاری در حرم مطهر رضوی

پرویز مظلومی در گفت و گو با قدس:

به خاطر موقعیت استقالل 
جواب مجیدی را ندادم

فرهنگ و هنر
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امین غالم نژاد: تیم ملــی والیبال ایران پــس از پایان 
دیدارهای هفته سوم رقابت های لیگ ملت های والیبال با 
کسب هشــت پیروزی از ۹ دیدار برگزار شده صدر جدول 
رده بنــدی را در اختیار دارد. ملی پوشــان در حالی هفته 
چهارم به رقابت با تیم های استرالیا، پرتغال و فرانسه خواهند 
پرداخت که در صــورت تداوم پیروزی هایشــان در خانه 
می توانند خیلی از راه رسیدن به شیکاگو را همین جا طی 

کنند. 

رکوردشکنی
تیم ایران در شــرایطی تا پایان هفته سوم موفق به کسب 
هشت پیروزی شده است که بیشترین تعداد برد ایران پیش 
از این در سال 2014 ثبت شده بود که هم در لیگ جهانی، 
هم در مسابقات قهرمانی جهان به هفت پیروزی دست یافت.

ایران در لیــگ جهانی 2014 از مجمــوع 16 بازی به این 
تعداد پیروزی رســید و درنهایت چهارم شد. همچنین در 
مســابقات قهرمانی جهان نیز از 12 بازی هفت برد کسب 

کرد و ششم شد.
حاال مردان ایران در ۹ بازی موفق به کسب هشت پیروزی 
شده اند تا رکورد سال 2014 خود را بشکنند. شرایط تیم 
ایران و میزبانی در هفته چهارم این شانس را به ملی پوشان 
می دهد تا رکورد خود را ارتقا ببخشند. دراردبیل پیروزی بر 
پرتغال آسان است و شکست دادن فرانسه و استرالیا واجب. 
به طور حتم بازی با فرانسه در این مرحله یکی از دیدارهای 
دیدنی خواهد بود که چشم خیلی ها به نتیجه آن دوخته 

شده است.

خروس های سمج
فرانســوی ها که معموالً جزو مدعیان قهرمانی محسوب 
می شوند تاکنون ناامید کننده ظاهر شده اند و امیدوارم در 
اردبیل بتوانند جبران مافات کنند. تیم ملی فرانسه در هفته 
سوم لیگ ملت ها در شهر َکن با تیم های آلمان، آرژانتین و 
آمریکا بازی کرد که تنها یک پیروزی مقابل آلمان بدست 
آورد. یاسین لوتی، تیموتی کارل، نیکوالس روسار، ژوناس 
آگینیه و رافائل کور، بازیکنان جدید تیم ملی فرانسه در سفر 

به ایران هستند.
لورن تیلی، سرمربی تیم ملی فرانســه در مورد بازی های 
هفته چهارم گفت: ما در هفته گذشته، نتایج مطلوبی کسب 
نکردیم و تنها نکته مثبت در مورد تیم فرانسه این بود که در 
مقابل تماشاگران فرانسوی به میدان رفتیم. من پیروزی های 
بیشتری از بازیکنانم می خواهم. این جمالت یعنی اعالن 

جنگ سخت با ایران در روز یکشنبه هفته جاری. 

پرتغال نارس
با این حال قبل از رویارویی با خروس ها ایران باید فردا مقابل 
پرتغال به میدان برود.تیمی در رده ســیزدهم با دو برد از 
۹ بازی.پرتغالی ها هیچ گاه حریف دنــدان گردی برای ما 
نبوده اند و پیروزی فردای بلندقامتان ما مقابل این تیم آن هم 

در حضور پرشورهای اردبیلی تقریباً قطعی است. میانگین 
ســنی تیم ملی پرتغال در ایــن دوره از رقابت ها که برای 
نخستین بار در آن شرکت می کنند 2۵ سال است. میانگین 
قدی این تیم نیز 1۹۳ سانتیمتراست که از تیم های نسبتاً 
کوتاه قد این دوره مسابقات به شمار می رود. میانگین ارتفاع 
آبشارهای بازیکنان این تیم ۳24 سانتیمتر و میانگین ارتفاع 

دفاع روی تور بازیکنان این تیم هم ۳10 سانتیمتر است.
نوونو تکسیرا با 214 سانتیمتر بلند قدترین و ژوآ فیدالگو 
با 1۷2 سانتیمتر کوتاه قدترین بازیکنان پرتغال هستند. 
همچنین مارکو فریرا نیز با کسب 110 امتیاز )100 آبشار، 6 
دفاع روی تور و چهار امتیاز سرویس( در سه هفته گذشته، 
امتیازآورترین بازیکن این تیم به شــمار می رود. الکساندر 
فریرا 2۷ ساله با 202 سانتیمتر قد و ۸۷ کیلو وزن، کاپیتان 
تیم ملی پرتغال اســت. والدیر ســکوئیرا با ۳۷ سال سن، 

مسن ترین بازیکن این تیم است.

نگرانی برای سرعتی زن
با این حال در شروع هفته چهارم آنچه باعث نگرانی است 
مصدومیت غفور و محمد موســوی است. محمد موسوی 

درباره وضعیت آسیب دیدگی اش که در بازی برابر روسیه 
رخ داد، گفت: »شــرایطم از روز بازی با روسیه بهتر است 
اما تعریفی هم ندارد. باید دید کــه در آینده چه اتفاقی رخ 
می دهد. در حال حاضر تمرین و فیزیوتراپی را انجام می دهم 
و منتظرم ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد. ســرعتی زن تیم 
ملی افزود: احتمال دارد دو بازی ابتدایی را از دســت بدهم 

و بازی نکنم.«
موسوی در هفته دوم نیز نتوانست تیم ملی را در یک دیدار 
همراهی کند و علی اصغر مجرد جانشین او شد و در این هفته 
نیز او گزینه اصلی جانشینی موسوی برای حضور در ترکیب 

تیم ملی است.
مجرد که فصل گذشته در لیگ عملکرد درخشانی داشت 
و پیش از این نیز بهترین مدافــع در رده های پایه بود، فرم 
بسیار خوبی دارد و با توجه به شرایط موسوی او جانشین این 
بازیکن در ترکیب اولیه تیم ملی با نظر کوالکوویچ خواهد بود.

اردبیل آماده میزبانی 
رئیس هیئت والیبال اســتان از آمادگی این استان برای 
برگزاری باشکوه مسابقات لیگ ملت ها در این شهر خبر 

داد. نادر فالحی تصریح کرد: با تالش و پیگیری ها امکانات 
مناسب فراهم شــده و کار کفپوش ســالن نیز در سالن 
رضازاده نصب و به پایان رسیده و اردبیل آماده میزبانی از 
هفته چهارم لیگ ملتهاست. رئیس هیئت والیبال استان 
اردبیل، هدف از میزبانی این مسابقات را معرفی ظرفیت 
گردشگری اســتان عنوان کرد و گفت: تقویت و ارتقای 
والیبال استان و توسعه توریســم ورزشی نیز از اولویت ما 
در کنار میزبانی اســت. فالحی تصریح کرد: اردبیل جزو 
سه استان کشوراســت که معتبرترین رویداد والیبال را 
میزبانی می کند و این برای این شــهر یک افتخار بزرگ 

محسوب می شود.
گفتنی است، تیم اســترالیا روز گذشته )چهارشنبه( وارد 
ایران شده است و دو تیم پرتغال و فرانسه هم برای حضور 
در بازی های هفته چهارم لیگ ملت ها دراردبیل، ظهر دیروز 

)چهارشنبه( 2۹ خرداد ماه وارد این شهر شدند.
هفته چهارم، میزبان اردبیل ایران

جمعه ۳1 خرداد: ایران - پرتغال، ساعت 1۸:۳0
شنبه اول تیر: ایران - استرالیا، ساعت 1۸:۳0

یکشنبه دوم تیر: ایران - فرانسه، ساعت 1۸:۳0

حمیدرضاعرب: فایل صوتی منتشر شده فرهاد مجیدی 
علیه پرویزمظلومی نشــان داد که نه تنها میان افرادی که 
در اســتقالل فعالیت می کنند ذره ای اعتماد وجود ندارد 
بلکه اختالف نظرها نیز به اوج رسیده است. گرچه مجیدی 
از استقالل به تیم امید نقل مکان کرده است اما حرف های 
او علیه مظلومی همچنان ماجرای روز در استقالل است. 
هرچند که سرمربی ســابق و رئیس کنونی کمیته فنی 
استقالل ترجیح می دهد دراین باره حرفی به میان نیاورد تا 

به قول خودش حاشیه ای برای این تیم ایجاد نشود.

شــما در نقل و انتقاالت استقالل چه مسئولیتی 
داشتید؟

من مسئولیتی ندارم. مسئول کار آقای خطیر است. من 
وظایف دیگری در باشــگاه استقالل دارم که کم و بیش 

درحال انجام آن ها هستم.

ماجرای مذاکره شما با آقای محمدرضا که مجیدی 
در آن فایل صوتی گفته بود حسینی دفاع راست 

ذوب آهن است، چیست؟
تا آنجا که من می دانم محمدرضا حســینی در پســت 

هافبک بازی می کند و دفاع راست نیست. 

مجیدی مدعی شده بود شما با این بازیکن مذاکره 
کرده اید.

نه، هرگز این طور نیست. باشگاه مسئول نقل وانتقاالت 
دارد و من هم خودم را وارد این ماجراها نمی کنم.

چرا مجیدی چنین ادعایی کرده بود؟
ازخودش بپرسید. من پاسخی برای حرف های او ندارم.

فرهاد جمالت مناسبی را علیه شما به زبان نیاورده بود.

ترجیح می دهم جواب مجیدی را ندهم. قضاوت با خود 
مردم. 

دلیل اینکــه درمقابل آن فایل صوتی ســکوت 
می کنید چیست؟

بی تجربه نیستم مقابل مجیدی بایستم. سال هاست در 
این فوتبال حضور دارم. از این مسائل هم کم ندیدم. یکی 
از دالیلی که باعث می شود سکوت کنم موقعیت استقالل 
است. به نظر شــما اگر من جوابی بدهم برای استقالل 

حاشیه درست نمی شود؟

درشرایطی نسبت به استقالل این حس را دارید که 
با شما رفتار مناسبی نشد.

هرچند که در این فوتبال کسی جای خودش نیست اما 
این ها می گذرد. من که نمی توانم خودم را از اســتقالل 

جدا کنم.

یعنی همچنان بــه عنوان عضــو کمیته فنی 
مشغولید؟

بله، همچنان مشغولیم. هرچند که دلخوری هایی وجود 
دارد. به هرحال باید همه دســت به دست هم بدهیم تا 

استقالل شرایط ایده آل تری پیدا کند.

استراماچونی هم آمد.
مربی خوبی اســت اما ما هم باید کمکــش کنیم تا در 
استقالل موفق شود. امیدوارم ابزار کافی برای موفقیت 

این مربی فراهم شود.

اما استقالل درحال ازدست دادن برخی بازیکنان است.
کمی صبر کنید. تا پایان نقل وانتقاالت زمان باقی مانده. 

وضعیت استقالل را بعد از نقل وانتقاالت بسنجید.

سینا حسینی: زمانی که انتخابات هیئت هاکی خراسان 
رضوی پس از کش و  قوس های فراوان برگزار شد خیلی ها 
تصور می کردند مشکالت این رشته ورزشی پس از فوت 
رئیس پیشین این هیئت به پایان رسیده و فصل جدیدی 
از مناسبات هاکی آغاز شده است. با گذشت زمانی نسبتاً 
کوتاه از ورود رئیس جدید نارضایتی اهالی هاکی آغاز شد. 

 حامیان دیروز، منتقدان امروز 
انتقاد به رفتارهای سیاسی مدیران جدید هیئت سبب شد 
خانواده هاکی نسبت به این مسئله واکنش نشان دهند اما 
واکنشی از سوی مسئوالن تازه وارد صورت نگرفت از این 
رو همان افرادی که پیش از برگزاری انتخابات هیئت هاکی 
به عنوان حامیان رئیس جدید فعالیت می کردند در صف 
نخســت منتقدان قرار گرفتند و با رایزنی های مختلف به 
دنبال رفع اشکاالت موجود بودند اما انگار قرار نبود رفتارهای 

مدیریت جدید تغییر کند.
بی توجهی به درخواســت های فعاالن رشته هاکی چه در 
حوزه مردان و چه بانوان سبب شد برخی عالقه مندان به 
این رشته ورزشی دست به دامن اداره کل ورزش و جوانان 
شوند. مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان پس از دریافت 
اعتراض های متعدد بــه دنبال حل مشــکالت بودند اما 
مقاومت مسئوالن هیئت سبب شد تالش های مدیران اداره 

کل ورزش و جوانان نیز بی نتیجه باقی بماند.

درخواست مجمع فوق العاده
پس از این اتفاقات بود، که برخــی اعضای مجمع هیئت 
هاکی موضوع برگزاری مجمع فوق العاده را مطرح کردند و با 
امضای نامه ای از اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
خواستند بر اساس اساسنامه هیئت هاکی مجمع را با حضور 
رئیس فدراســیون هاکی برگزار کنند، تا شاید در جلسه 

مجمع فوق العاده رئیس هیئت هاکی پاسخگوی انتقادها 
و اعتراض ها شود.

مکاتبات اداره کل ورزش و جوانان با فدراسیون هاکی برای 
برگزاری مجمع فوق العاده هاکی خراسان رضوی بی نتیجه 
ماند. مسئوالن فدراسیون در پاسخ به درخواست مجمع 
فوق العاده اعالم کردند بهتر است موضوع مدیریت شود، تا 
شاید مشکالت به وجود آمده برطرف شود اما پاسخ دستگاه 
ورزش خراســان رضوی یک جمله بود که بایستی جلسه 
مجمع فوق العاده طبق قانون برگزار شــود و فدراسیون 
موظف اســت به قانون احترام بگذارد تا مفاد اساسنامه به 

درستی رعایت شود.

نامه های سرگشاده
همزمان با این اتفاقات، اعتراض ها به عملکرد مدیریت هیئت 
هاکی در رسانه های مجازی و نوشتاری نیز افزایش یافت و 
نامه های سرگشاده حامیان آقای رئیس هم آش را شورتر 
کرد تا مدیران هیئت هاکی رایزنی و البی خود با مسئوالن 
بلند پایه ورزش و فدراسیون هاکی را برای آرام نگه داشتن 
فضا آغاز کنند. تا جایی که شایع شد با  دستور مقام باالدستی 
در وزارت ورزش و جوانان موضوع برگزاری مجمع فوق العاده 
این هیئت از دستور کار خارج شده تا همچنان این هیئت با 

همین کابینه مدیریتی به فعالیت خود ادامه دهد.

دلسردی عالقه مندان
منتقدان با اشاره به اتفاق مشابهی که در هیئت بسکتبال 
رقم خورد و مسئوالن وزارت ورزش به ماجرای استعفای 
پوررضایی ورود کردند و مانع از برکناری او شدند پیش بینی 
کردند چنانچه این اتفاق در هاکی هم رقم بخورد روند نزولی 
این رشته تداوم خواهد یافت و کار به مشکل خواهد خورد 

که این موضوع به هیچ وجه به سود ورزش استان نیست.

پرویز مظلومی در گفت و گو با قدس:

به خاطر موقعیت استقالل جواب مجیدی را ندادم
درخواست مجمع فوق العاده وتو شد

هاکی خراسان رضوی در عصر یخبندان

گفت وگوی ویژه

عرب: تهدید می کنند آتشت می زنیم!
ورزش: ایرج عرب، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در جمع 
هواداران معترض این تیم تأکید کرد که برخی می خواهند 

پرسپولیس را زمین بزنند و همه باید هوشیار باشند.
مدیرعامل باشگاه پرســپولیس در بخشی از صحبت های 
خود درباره رفتن برانکو گفت: رفتن برانکو برای من هم یک 
شوک بود. در این چند وقت زندگی خود من هم مختل شده 
و شماره مرا در فضای مجازی پخش کرده و فحش و ناسزا به 
من گفته اند. وقتی فحش ناموسی می دهند، تهدید می کنند 
که خودت و خانواده ات را آتش می زنیم، چه کنیم؟ ما بازهم 
این مسائل را تحمل می کنیم، چون شرایط باشگاه اکنون 
خاص است. با این حال توجه کنید که ما قهرمانی در لیگ، 
جام حذفی و سوپرجام را کسب کرده ایم و در اوج قرار داریم.

عرب با بیان اینکه مشکالت باشگاه باید حل شود خطاب 
به هواداران تأکید کرد: با آن هایی که مشکل مالی داشتند، 
صحبت کردیم تا مشکالت را حل کنیم. با بازیکنان هم در 
حال مذاکره هستیم. شما اجازه بدهید که باشگاه کارش 
را انجام بدهد. ما مشکل مالی آقای برانکو را هم حل کرده 

بودیم و اگر نشد بماند، خودش این طور تصمیم گرفت. 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: من نه در کما بودم و 
نه در کمد، بلکه همگی در حال تالش هستیم. به جای این 
کارها آرام باشید و فرصت بدهید باشگاه و هیئت مدیره کار 
خودشان را پیش ببرند. کاری نکنید، ماجراهای بعدی در 

باشگاه تحت الشعاع قرار بگیرد. 
وی سپس با اشاره به مکاتباتی که در جدایی برانکو و رفتن 
این مربی به االهلی عربستان انجام شده است اشاره کرد و 
اظهار داشت: نامه ای به باشگاه االهلی زدیم که پاسخ نامه 
اول نیامد، امــا امروز دوباره نامه دوم را به باشــگاه االهلی 

ارسال کردیم.

ورزش: بــا جدایــی برانکــو ایوانکوویچ از 
پرسپولیس و پیوستن او به االهلی عربستان 
نام یحیی گل محمدی ســرمربی تیم پدیده 
شــهرخودرو، به عنــوان جدی ترین گزینه 
ســرمربیگری تیــم پرســپولیس مطرح 
می شــود و این در حالی اســت که او 
کماکان با تیم پدیده شــهرخودرو 
قرارداد دارد و این قرارداد کمتر از 

یک ماه پیش تمدید شد.
فرهــاد حمیداوی مالک باشــگاه 
پدیده شــهر خــودرو در خصوص 
اینکه وضعیــت گل محمــدی با این 
باشــگاه چگونه اســت، گفــت : همه 
می دانند که مــا بتازگی قرارداد خود 
را با آقای گل محمدی تمدید کردیم 
و هم ما و هم او به ایــن قرارداد کاماًل 
پایبند هســتیم. امکان ندارد اجازه جدایی 
گل محمدی را بدهیــم و نمی گذاریم او از 

باشگاه ما جدا شود.
وی دربــاره اینکــه آیا مذاکراتی از ســوی 
مسئوالن باشگاه پرســپولیس با او در این 
زمینه انجام شــده یا نه، افزود: با ما که هیچ  
مذاکره ای در این خصوص نشده و اگر مذاکره 
هم بشود قبول نمی کنیم. مطمئن هستم اگر 
با آقای گل محمدی هم صحبت کنند او قطعا 

جواب رد خواهد داد.
حمیداوی در خصوص اینکه گفته می شود 
گل محمدی در قراردادش بندی برای جدایی 
از پدیده دارد، افزود: با اطمینان می گویم که 
چنین بندی به هیچ عنوان در قرارداد آقای 

گل محمدی نیست.
وی در پاســخ به این ســؤال که اگر با شما 
مذاکره ای شود حاضر می شوید گل محمدی 
را بــه پرســپولیس بدهیــد، گفت: چنین 
مســئله ای رخ نخواهد داد چرا کــه ما تیم 
خودمان را با افکار آقای گل محمدی بستیم و 
حدود ۵0 میلیارد تومان هزینه کردیم تا یک 
تیم خوب ببندیم و چرا باید در این شــرایط 
اجازه جدایی مربی خــوب و موفق خودمان 

را بدهیم؟
مالک باشگاه پدیده شــهر خودرو در مورد 
اینکه در برخی رسانه ها گل محمدی سرمربی 
پرسپولیس شده و حتی صحبت از دستیاری 
کریم باقری و مجتبی حســینی هم در این 
مورد به گوش می رســد، افزود: در رسانه ها 
دیدیم که مجتبی حســینی با مس کرمان 
قرارداد بســته واین طور نیســت که چنین 

اتفاقاتی رخ داده باشد. 
من این مسائل را قویاً رد می کنم و تمرینات ما 
از روز شنبه زیر نظر یحیی گل محمدی برگزار 

خواهد شــد. حتی من که در برزیل حضور 
دارم با هماهنگی او مشــغول جذب بازیکن 
هســتم و همه موارد تیم با نظر گل محمدی 

انجام می شود.

نظر مثبت گل محمدی
بر دو بازیکن خارجی 

دو بازیکن خارجی بزودی قــرارداد خود را 
با شهر خودرو به امضا خواهد رساند. فرهاد 
حمیداوی مالک باشگاه پدیده شهر خودرو 
که به برزیل رفته فیلــم 6 بازیکن حاضر در 
لیگ برزیل را به یحیی گل محمدی سرمربی 
این تیم داده و او هم دو بازیکن را پسندیده 
است.قرار است در صورت فراهم بودن شرایط 
این دو بازیکن قرارداد خود را بزودی با پدیده 

شهر خودرو به امضا برسانند.
 همچنین در ادامه فعالیت این باشــگاه در 
نقل و انتقاالت صبح دیروز با عقد قراردادی، 
دو بازیکن جدیــد و لیگ برتــری به جمع 
شــاگردان یحیی گل محمدی اضافه شدند.

بر این اساس، فرشــاد فرجی، مدافع فصل 
قبل نساجی مازندران با قرار دادی دو ساله 
و علیرضا علیزاده، هافبک فصل گذشته نفت 
مسجدسلیمان با عقد قراردادی سه ساله به 

شهرخودرو خراسان پیوستند.

پیتر استانتون / مترجم: امیرمحمد سلطان پور: با پرداخت رقم 
222 میلیون یورو به بارســلونا و حقوق هفتگــی ۷00 هزار یورو، 
سرمایه گذاری پاریس سن ژرمن برای خرید نیمار در تاریخ ورزش 
فوتبال بی مانند است؛ و با اینکه پاریسی ها در این فصل بار دیگر قهرمان 
لیگ فرانسه شدند اما در مجموع نمی توان فصل آن ها و همین طور 

عملکرد گرانقیمت ترین بازیکن تاریخ را موفقیت آمیز لقب داد.

نیمار و توقعی که برآورده نشد
در رقابت های داخلی، آن ها در جام اتحادیه فرانســه در دور یک 
چهارم نهایی مغلوب گوئینکمپ شدند و در جام حذفی این کشور 
نیز در فینال در ضربات پنالتی جام را به رن واگذار کردند. آن بازی 
به شکل خجالت آوری نیز به پایان رسید. زمانی که نیمار در حال باال 
رفتن از پله ها برای دریافت مدال نقره خود با مشتی به صورت یکی 

از هواداران زد و سه جلسه برای فصل محروم شد.
نیمار همچنین سه جلسه محرومیت نیز برای بازی های اروپایی در 
فصل آینده رزرو کرده زمانی که با وجود مصدومیت و عدم حضور 
در زمین، بعد از حذف به دست منچستریونایتد از دور یک شانزدهم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا به داور توهین کرد. مصدومیتی که از چند 
هفته قبل از بازی با شیاطین سرخ گریبانش را گرفت و تقریباً فصل 
را برای او به اتمام رساند. او فصل قبل از آن نیز در چنین مقطعی از 
فصل مصدوم شده بود و نتوانست تیمش را از حذف در مقابل رئال 
نجات دهد. همه امیدوار بودند شرایط این فصل عوض شود اما نیمار 

باز هم نتوانست تأثیر الزم را بر تیمش بگذارد.

نگرفتن آن جام اروپایی لعنتی!
ولخرجی های مالکان قطری پی اس جی نه تنها بر روی نیمار، بلکه 
بر روی امباپه، کاوانی و دیگران برای رسیدن به باالترین هدف پروژه 
خود یعنی قهرمانی اروپا انجام گرفته اما آن ها تاکنون نتوانسته اند 
از مرحله یک چهارم نهایی پای خود را فراتر گذاشته و آمدن نیمار 

نیز این شرایط را بهتر نکرد.
مصدومیت ها و محرومیت ها باعث شده که پی اس جی بفهمد 

نمی تواند تیم خود را پیرامون تنها یک بازیکن ببندد حتی اگر آن 
بازیکن نیمار باشد. البته نیمار در لیگ فرانسه مشکل خاصی ندارد 
و زمانی که روی فرم باشد بهترین بازیکن این لیگ است. او فصل 
گذشته در تمامی رقابت ها در 2۸ بازی فقط به میدان رفت اما موفق 

شد باز هم 2۳ گل به ثمر رسانده و 1۳ پاس گل بدهد. 

زندگی الکچری
البته این را نباید فراموش کنیم که در بازی هایی مشــخص در 
پاریس، شایعات بسیار قوی وجود دارد که نیمار به خاطر مسائل 

حاشیه ای از بازی کردن برای تیمش می پرهیزد که مثال آن دیدار 
تیمش درست قبل از جشن تولد پر زرق و برق 26 سالگی اش بود. 
او همچنین رسماًبه مالک باشگاه اعالم کرده بود که عالقه ای به 
شرکت در مباحث آنالیز ویدئویی بازی ها توسط سرمربی قبلی یعنی 
اونای امری ندارد. همراهان همیشگی و سلبریتی او در پاریس روز 
به روز بیشتر می شوند و حرکت عجیب او در آمدن به جلسه تمرین 
تیم ملی برزیل با هلیکوپتر رنگ آمیزی شده به سلیقه شخصی اش، 
نشان می دهد که نیمار به چه دنیایی از شهرت و ثروت خود را وارد 

کرده است.

دیگر کافیست!
شکی نیست که نیمار یک فوق ستاره است اما در ترکیب تیم به نظر 
می رسد که دیگر نمی تواند خود را آنچنان متفاوت از دیگران ببیند. 
همین هفته بود که ناصرالخلیفی مالک پاریس سن ژرمن با مجله 
فرانس فوتبال مصاحبه کرد و موجی از غافلگیری را برای هواداران 
فوتبال به همراه داشت. او در این مصاحبه تأکید کرد که امباپه فصل 
آینده نیز در پاریس باقی خواهد ماند اما صحبت ها پیرامون نیمار 
غیر واضح و نامشخص بود. او در مصاحبه خود در صحبت هایی که 
بدون نام بردن از نیمار او را هدف گرفته می گوید:»من نمی خواهم 
که هیچ رفتار ســلبریتی دیگری را در این باشگاه مشاهده کنم. 
بازیکنان باید حتی بیشتر از گذشــته و به وظایف خود در قبال 
باشگاه متعهد باشند و باید کامالً شرایط عوض شود. باید بیشتر کار 
کنند. آن ها اینجا نیستند که خود را راضی و خوشحال کنند و اگر 
با این نظر من مخالفند درهای خروج باشگاه در مقابلشان است؛ به 
سالمت!«این صحبت ها همزمان با تغییر و تحوالت در بُعد فنی و 
مدیریتی بیان شده است؛ جایی که لئوناردو به عنوان مدیر ورزشی 
تیم جایگزین آنترو هنریکه شــد که از زمان حضور نیمار در این 

سمت مشغول به کار بود.

به دنبال مشتری برای فروش
در دیگر نشریه مشهور فرانسه یعنی اکیپ این شایعه بسیار داغ 
دنبال می شود که پاریسی ها قصد فروش نیمار را دارند و با توجه 
به صحبت های اخیر الخلیفی اگر مشتری برای نیمار پیدا شود، 

او را خواهند فروخت. 
هر نتیجه ای این هفته های پیش رو در بر داشته باشد، خلیفی خط 
مشی جدید باشگاهش را مشخص کرده است. او و همکارانش دیگر 
دادن امتیازهای خاص و رفتارهای خاص سوپر استارها را تحمل 

نخواهند کرد. 
آن ها بدون بدست آوردن جام قهرمانی اروپا و البته موفق تر نبودن 
نسبت به سال 201۷ نشان می دهند که پروژه بزرگشان با نیمار با 

شکست مواجه شده است.

مربی سابق پرسپولیس و دستیار برانکو ایوانکوویچ که 
به همراه او پرســپولیس را ترک و به االهلی عربستان 
پیوست، در پستی اینستاگرامی با هواداران سرخ های 
پایتخت خداحافظی کرد. مارکو استیلینوویچ، »چهار 
ســال زیبا« در تهران را یکی از فراموش نشدنی ترین 
خاطرات خود لقب داده و مــی گوید »افتخار می کند 
که جزوی از این تیم تاریخ ساز بوده است.« او تشکر و 
ستایش ویژه ای نیز برای هواداران پرشور پرسپولیس 

کنار گذاشته و می گوید نمی تواند آن را توصیف کند.

مهاجم سابق استقالل تهران در استوری اینستاگرام 
خود به انتقاد از رویکرد برخی از بازیکنان کنونی و شکل 
واکنش این باشــگاه برای تمدید قراردادها پرداخت. 
آرش برهانی در اســتوری خود به پژمان منتظری که 
مذاکراتش با باشــگاه برای تمدید قرارداد به بن بست 
خورده اشــاره می کند و می گوید وجود او با توجه به 
تجربه و بدون حاشیه بودنش به درد استقالل می خورد 
و امیدوار است در تمدید قراردادها کسوت و احترام ها 

رعایت شود.

آرش برهانیمارکو استیلینوویچ
حساب توییتر باشگاه منچسترسیتی خبر از فروش 
رفتن ژاکت پشمی ســرمربی این باشگاه در یک 
حراجی برای کارهای خیریه داد. پپ گواردیوال به 
این ژاکت عالقه بسیار زیادی داشت و در بسیاری از 
بازی های فصل گذشته بخصوص دیدار فینال جام 
حذفی انگلیس آن را به تن کرد، اما حاال این ژاکت 
را با قیمت 7500 دالر در حراجی فروخته تا پولش را 
برای کمک به تهیه غذا و پوشاک برای مستمندان 

هدیه کند.

پرافتخارترین کشــتی گیر فرنگی تاریخ کشورمان 
در اســتوری اینســتاگرام خود به درگذشت یکی از 
پیشکسوتان این رشته واکنش نشان داد. بابک اسدی 
پیشکسوت و قهرمان سابق کشــتی و رئیس هیئت 
کشتی ناشنوایان کشورمان که حدود چهارده ماه پیش 
بعد از تمرین با ملی پوشان این رشته دچار حمله قلبی 
شد و از آن زمان د رکما بود، دیروز از دنیا رفت تا حمید 
سوریان با جمله خداحافظ مهندس با معرفت کشتی با 

او وداع کند.

حمید سوریانمنچسترسیتی

با مخالفت قاطع مالک باشگاه شهرخودرو 

گل محمدی از پرسپولیس دور شد

ضد  حمله

صعود امیدهای فوتسال به نیمه نهایی آسیا 
ورزش: تیم ملی فوتسال امید ایران در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام 
ملت های فوتسال زیر بیست آسیا در سالن پورشریفی تبریز به مصاف تیم ملی 
لبنان رفت و در پایان به پیروزی سه بر دو رسید.فوتسالیست های امید ایران با 

این نتیجه به جمع چهار تیم برتر مسابقات راه یافتند.
شــاگردان حمید شــاندیزی در مرحله نیمه نهایی باید از ساعت 1۵:۳0 
پنجشــنبه ۳0 خرداد به مصاف ژاپن بروند و در دیگر بازی این مرحله نیز 

افغانستان و اندونزی از ساعت 1۸:۳0 رو در روی یکدیگر قرار می گیرند.

 سود قابل توجه استقالل 
در صورت ترانسفر دانشگر

ورزش: محمد دانشگر مدافع تیم فوتبال استقالل که یک سال دیگر با این 
باشگاه قرارداد دارد با پیشنهاد یک باشگاه قطری مواجه شده است.این بازیکن 
که در ابتدای لیگ هجدهم به استقالل پیوست در شرایطی با این پیشنهاد از 
سوی یک باشگاه قطری مواجه شده که باشگاه مورد نظر حاضر است مبلغ 
خوبی را بابت رضایت نامه دانشگر به باشــگاه استقالل پرداخت کند. شاید 
انتقال دانشگر و دریافت مبلغ رضایت نامه این بازیکن بتواند مشکالت را برای 

استقالل تا حدودی حل کند.

مخالفت دنیزلی با حضور دوسانتوس در تراکتورسازی
ورزش: پس از حضور دوسانتوس در نخستین جلسه تمرینات پیش فصل 
تیم و اظهارات مدیر برنامه های ایشــان مبنی بر لزوم تمرین جداگانه این 
مدافع زیر نظر پزشک تیم به مدت 20 روز، دنیزلی با تأکید بر ضرورت حضور 
تمام بازیکنان در تمرینات تیمی تحت نظر خود، با ادامه حضور وی در تراکتور 
مخالفت کرده و از مسئوالن باشگاه فسخ قرارداد داخلی وی را به دلیل عدم 

آمادگی بدنی خواستار شد.

»غیرت« با طیبی بهترین تیم اروپا شد
ورزش: تیم فوتسال غیرت قزاقستان همراه با ملی پوش ایرانی خود به عنوان 
 ،eurotopteams بهترین تیم فوتسال اروپا معرفی شد. بر اساس اعالم سایت
تیم فوتسال غیرت قزاقستان به عنوان بهترین باشگاه فوتسال اروپا انتخاب و 
معرفی شد.در تیم فوتسال غیرت حسین طیبی ملی پوش ارزنده فوتسال 
کشورمان حضور دارد و از ارکان موفقیت این تیم در سال های اخیر بوده است.

بعد از تیم غیرت تیم اینترمویستار اسپانیا، اسپرتینگ پرتغال و بارسلونا اسپانیا 
در رده های بعدی قرار دارند.

حضور ۴ بازیکن جدید استقالل در تست های پزشکی
ورزش: ظهر دیروز چهار بازیکن جدید تیم فوتبال استقالل در مرکز پزشکی 
ایفمارک شرکت کردند. سیاوش یزدانی، محمد بلبلی، میالد باقری و مسعود 
ریگی چهار بازیکن جدید استقالل در ایفمارک حضور یافتند.قرار است سایر 
بازیکنان تحت قرارداد استقالل امروز در تست پزشکی شرکت کنند. همچنین 
علی دشتی دیگر بازیکن جدید نیز اعالم شده که هفته آینده در تست های 

پزشکی حضور می یابد.

مسلمان با سپاهان تمدید کرد
ورزش: هافبک فصل گذشته ســپاهان قراردادش را به مدت دو سال دیگر 
تمدید کرد. به نقل از روابط عمومی باشگاه سپاهان، محسن مسلمان دیروز با 
حضور در دفتر مهندس تابش، مدیر عامل این باشگاه، قرارداد خود را به مدت 

دو فصل با طالیی پوشان تمدید کرد.

مدافع سابق فوالد به پارس جنوبی پیوست
ورزش: پیمان شیرزادی مدافع چپ 2۹ ســاله بعد از توافق نهایی با بهرام 
رضائیان مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی قرارداد دو ساله اش را به امضا رساند.

شیرزادی که فصل گذشته در فوالد خوزستان توپ می زد، سابقه قهرمانی با 
استقالل خوزستان را هم در لیگ برتر دارد.

توافق اولیه اخباری با استقالل
ورزش: دروازه بان فصل گذشته تراکتورسازی برای عقد قرارداد با استقالل با 
مدیران این باشگاه به توافق رسید. بعد از جدایی مهدی رحمتی از استقالل، 
مذاکرات برای جذب یک دروازه بان با کیفیت آغاز شده است و گفته می شود 
مدیران باشگاه با محمدرضا اخباری به توافق اولیه دست پیدا کرده اند.قرار است 
اخباری رضایت نامه خود را از تراکتورسازی دریافت کند تا منع قانونی برای 
پیوستن به استقالل نداشته باشد.استقالل فعالً در تمدید قرارداد با سیدحسین 
حسینی دروازه بان فصل گذشته موفق نبوده است و طرفین هنوز به توافق 

مالی دست پیدا نکرده اند.

ترابی در پرسپولیس ماندنی شد
ورزش: در دومین قدم پس از تمدید با شجاع خلیل زاده، مدیران پرسپولیس 
توانســتند نظر مهدی ترابی را جلب کرده و او را بــرای یک فصل دیگر در 
پرسپولیس نگه دارند. سال پیش حمیدرضا گرشاسبی مدیر وقت پرسپولیس 
قرارداد با او را به شکلی بســته بود که برای انتقال به تیم های خارجی دچار 
مشکل نشود.در چند روز اخیر نیز ترابی با پیشنهادهایی از لیگ ستارگان قطر 
مواجه بود و همین موضوع نگرانی هواداران پرسپولیس درباره آینده این تیم را 
افزایش داده بود، اما حاال توافق او با مدیر باشگاه سبب می شود تا فصل آینده 

نیز شماره ۹ برتن این بازیکن جوان باشد.

استقالل-چشمی؛ مذاکره از سر گرفته شد
ورزش: روزبه چشمی نخستین بازیکنی بود که با توجه به اختالفات داخلی 
اعالم کرد در استقالل ادامه نخواهد داد و حتی شــایعاتی درباره توافق او با 
االهلی نیز منتشر شد اما در نهایت او راهی لیگ ستارگان قطر نشد.همین 
موضوع باعث شد تا مدیران استقالل که به این بازیکن ملی پوش نیاز داشتند، 
دوباره با او تماس هایی را برقرار کنند. چشمی در سال های گذشته همواره 
از خوب های استقالل و چهره ثابت اردوهای تیم ملی بوده و از دست دادن او 
به استقالل لطمه می زند و به همین دلیل مدیران باشگاه قصد دارند تا بعد از 

مشکالت ایجاد شده، حاال برای تمدید قرارداد او اقدام کنند.

 کاوه رضایی، بشار رسن و آرش رضاوند 
در فهرست سپاهان

ورزش: باشگاه سپاهان این روزها در تالش است تا با جذب چند بازیکن دیگر، 
فهرست نفرات مورد نظر قلعه نویی را تکمیل کند. یکی از بازیکنان موردنظر 
سپاهان کاوه رضایی است و این تیم برای تقویت خط حمله اش خواهان به 
خدمت گرفتن بازیکن پیشین استقالل است که فصل خوبی را در فوتبال 
بلژیک پشت سر نگذاشت.سپاهانی ها به دنبال تقویت خط هافبک تیم شان 
هم هستند و دو بازیکن فصل گذشته پرسپولیس و سایپا هم در فهرست امیر 

قلعه نویی قرار دارند. 

یادداشت

منهای فوتبال

باند باز ها در کمین هیئت های ورزشی  
علی عبداحد: سرانجام بعد از حدود ۹ ماه از ورود مدیرکل ورزش 
و جوانان خراســان رضوی )فرزاد فتاحــی(، وی مقابل خبرنگاران 
و رســانه های ورزشی حاضر شــد. در این نشســت خبری یکی از 
پرســش های محوری خبرنگار قدس مربوط به مراســم برگزاری 
مجمع انتخاب رؤســای هیئت های ورزشی اســتان بود که بیشتر 
اهالی ورزش بر این عقیده اند که مهندسی انتخاب رئیس هیئت ها 
در مجمع بحثی جدی است. فتاحی ضمن رد این موضوع و با اشاره 
به قوانین و افراد حاضر در مجمع به دفاع پرداخت که توسط خبرنگار 
قدس به مواردی مســتند در مهندســی بعضی از انتخابات رئیس 
هیئت ها اشاره شد. در این لحظه فتاحی با لحنی جدی گفت: از این 
به بعد من اعالم می کنم تا زمانی که در این اداره کل هســتم اجازه 
هیچ گونه مهندسی و یا توصیه ای را نخواهم داد!! در ادامه پیشنهاد 
شد که می بایست بعد از تأیید صالحیت کاندیداها و قبل از برگزاری 
مجمع، شخص مدیرکل به عنوان متولی ورزش استان در جلسه ای 
حضوری به اهمیت و موقعیت افرادی که می خواهند مســئولیت 
هیئت های ورزشی را برای مدت چهار سال عهده دار شوند، آنان را 
توجیه و هشدار جدی بدهند، که این پیشنهاد با استقبال مدیرکل 
مواجه شد و وی با دستور به معاون ورزشــی اش گفت که این کار 

حتماً انجام شود.
یادآور می شود که یکی از روش های نادرســت و اشتباه تعدادی از 
کاندیداهای هیئت ورزشی که هنوز هم مرسوم و متداول است، اینکه 
آقایان با تشکیل جلســات باند و باندبازی در هتل ها، رستوران ها، 
باغ ها و... ایجاد ارتباطات سطحی و احساسی و حتی تماس با افرادی 
خاص در فدراسیون های مربوطه و نیز جذب اعضای مجمع و لشگر 
و لشگری کشی، سعی می کنند که نتیجه آراء را در مجمع به سود 
خود مدیریت کنند و در این رهگذر دیده شده است که با تأسف از 
تخریب رقیب خود هم ابایی ندارند و جالب اینکه دوستان آن قدر 
وسوسه و مشتاق پست ریاست هیئت را دارند که کمتر به توان فنی، 
شناخت، ظرفیت، استعداد، توان مالی و تخصصی، سوابق اجرایی و 

تجربه ورزشی خود می پردازند!!
 انتظار مخاطبان و جامعه ورزش اســتان از اعضای محترم مجمع 
انتخاب رئیس هیئت ها این است که با شــجاعت تمام امانتدارانی 
صادق و امین باشند و با درایت و آینده نگری به کاندیداهای اصلح 
رأی دهند تا همگان شاهد رشد و شــکوفایی ورزش، ورزشکاران و 

قهرمان خراسان رضوی باشیم.

۴ ملی پوش ایران در لیگ جهانی کاراته 
ورزش:4 ملی پوش کشورمان در سومین مرحله لیگ سری آ به میزبانی 
کانادا که در روزهای ۳1 خرداد تا 2 تیرماه برگزار می شــود، شــرکت 
می کنند. در سومین مرحله لیگ سری آ که به میزبانی مونترال کانادا 
برگزار می شود، ۷60 کاراته کا از ۷۹ کشور حضور دارند وحمیده عباسعلی، 
هامون درفشی پور، بهمن عسگری و سجاد گنج زاده، چهار ملی پوشی 
هستند که برای شرکت در این رقابت ها عازم این کشور شدند و از روز 

جمعه ۳1 خرداد ماه به روی تاتامی می روند.

مسابقات قهرمانی آسیا
صعود تیم هندبال ساحلی ایران 

ورزش: هفتمین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی 
قهرمانی جهان از ابتدای هفته جاری در شــهر وی های چین آغاز شد. 
تیم هندبال مردان ایران در گروه دوم بــا تیم های عمان، تایلند، ژاپن، 
پاکستان و عربستان همگروه است و دیروز چهارشنبه 2۹ خردادماه در 
چهارمین دیدار خود به مصاف تیم مدعی پاکستان رفت.ساحلی بازان 
ایران در پایان این بازی با نتیجه 2 بر صفر تیم پاکستان را شکست دادند. 
هندبالیست های کشورمان نیمه اول این دیدار را با نتیجه 1۳ بر 10 پیروز 
شدند و در نیمه دوم با اختالف 1۷ بر 10 بر تیم پاکستان غلبه کردند. 
شاگردان افتخاری پیش از این موفق به شکست سه تیم تایلند، ژاپن و 
عربستان شده بودند و با احتساب این برد ضمن کسب عنوان صدرنشینی 
گروه، جواز حضور در جمع چهار تیم و مرحله نیمه نهایی را کسب کردند.
تیم ایران )امروز( پنجشنبه ۳0 خردادماه در آخرین دیدار مرحله گروهی 

به مصاف تیم عمان خواهد رفت.

شکست تیم ملی والیبال ساحلی برابر فرانسه
ورزش: تیــم زیر 21 ســال والیبال ســاحلی ایران )رســول یمرلی، 
سیناشوکتی( در نخستین دیدار رقابت های قهرمانی جهان از ساعت 
10:10 صبح)دیروز( چهارشنبه در برابر تیم فرانسه قرار گرفت که در 

پایان با نتیجه 2 بر یک از حریف خود شکست خورد.
تیم زیر 21 سال ایران تنها در ســت دوم با امتیاز 24 بر 22 به پیروزی 
رسید، اما تیم  فرانسه در ست های اول و سوم به ترتیب با امتیازهای 21 
بر 1۷ و 16 بر 14 به برتری دست یافت. دو بازی باقی مانده ساحلی بازان 
ایران با تیم های تایلند و سوئد در گروه هشت رقابت های قهرمانی زیر 21 

سال جهان روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

 تساوی رسانه های بوشهر و خراسان 
در دیداری دوستانه

ورزش: دیدار دوســتانه تیم هاي »رسانه ورزش بوشهر« و »انجمن 
خبرنگاران و عکاسان ورزشي خراسان« با تساوي ۳ بر سه به پایان 
رسید. قضاوت این دیدار که در زمین شماره یک تختي و به میزباني 
هیئت فوتبال و همراهي شــهرداري مشهد برگزار شد بر عهده داور 
لیگ برتري خراسان رضوي، مرجان زاده بود. تیم رسانه های ورزشی 
بوشهر از تیم های خوب رســانه ای کشور اســت که چندین سال 
است مشغول فعالیت است. گفتني است، تیم انجمن خبرنگاران و 
عکاسان خراسان رضوي به سرمربیگري آرمین رهبر از بازیکنان و 
پیشکسوتان تیم دهداري به عنوان بازیکنان کمکي استفاده کرد. قرار 
است در اواخر زمستان بوشهري ها در زمین خودشان میزبان دیدار 

برگشت دوستانه باشند.

شکست پروژه ناصرالخلیفی و نیمار

سوختن دالرهای نفتی در پاریس

ورزش: برانکو ایوانکوویچ در پیامی از هواداران 
پرســپولیس خداحافظی کرد. در پیام این 
سرمربی کروات آمده است:»هواداران عزیز 
پرسپولیس و فوتبال ایران از شما خداحافظی 
می کنم. من تصمیمی ســخت و غیرممکــن گرفتم. زمان 

ایده آلی برای ترک پرسپولیس نبود. اگر می توانستیم شاید برای 
سال های بیشتری کنار هم می ماندیم. من و کادرفنی ام بهترین 
عملکردمان، دانشمان، تجربه مان، عشقمان، اشتیاقمان را برای 
کسب بهترین نتایج و موفقیت در تاریخ باشگاه پرسپولیس و 
تاریخ فوتبال ایران به کار بســتیم. از همه شما بابت این چهار 

سال حمایت و عشق عظیم به من و کادرفنی ام تشکر می کنم، 
عشــقی که هرگز فراموش نخواهم کرد و برای همیشه درونم 
باقی خواهد ماند. تشکر ارتش سرخ. برای چند شکست، چند 
بازی بد و چند اشتباه عذرخواهی می کنم، اما همیشه بهترین ها 
را برای شما، باشگاه پرســپولیس و فوتبال ایران می خواستم. 

دوستتان دارم، برانکو«.
برانکو البته دیروز در ارتباطی مستقیم با هواداران حرف های 

زیر را هم مطرح کرد.
  وی در خصوص احتمال تغییر تصمیمش گفت:متاســفانه 
چنین چیزی امکان نــدارد چرا که من قــول دادم و حرفم را 
آنجا گذاشتم. قولی که داده شــود را نمی شود هر ۵ دقیقه یک 

بار عوض کرد. 
  به هیچ وجه جدایی من ارتباطی با اعضای هیئت مدیره یا 
مدیرعامل محترم نداشــته و آن ها هیچ دخیل نبودند. من و 

خلیلی همکاری فوق العاده زیبایی داشتیم و راجع به همه چیز 
به توافق می رسیدیم.

  دلیل اساسی برای این تصمیم من، احساس تعهد حرفه ای 
و مبارزه طلبی حرفه ای و در جست وجوی یک مکان و مسیر 
جدید بودن بود و به هیچ وجه موارد و مشکالت مالی که البته 

وجود داشتند نقشی در این تصمیم من ایفا نمی کرد.
  طبیعتا کار برای نفر بعدی در پرسپولیس راحت نخواهد 
بود چرا که ما استانداردهای باالیی را برای پرسپولیس شکل 

دادیم.

  قبل از هر چیز من به دنبال تعامل و توافق هستم، اگر مسئوالن 
تیم به دنبال آن باشند. اگر مسئوالن نخواستند توافق را بپذیرند در 

آن موقع مجبور خواهم شد به مراجع فیفا روی بیاورم.
  قرارداد فسخ می شود به زیان باشگاه! چون تعهدات بر طبق 

چیزی که توافق و امضا شد اجرا نشد.
 به من هیچ پیشنهادی برای تیم ملی از سوی هیچ کسی نشد 
و نه در خیاالت من این پیشنهاد وجود داشت که بخواهم درباره 

آن فکر کنم. 
  من تماس مستقیمی از بازیکنان یا کادر مدیریتی نداشتم. از 

آنجایی که ما مانع زبان را داریم اما تا دلتان بخواهد انواع استوری 
یا پیام ها که در فضای مجازی عنوان می کردند را می دیدم.

  من در چین، آلمان، عربستان، کرواسی و ... بودم و دو دوره 
در ایران که باالترین رقم سال هایی که کار کردم در اینجا رقم 

خورده.
  سایر همکارانم که در پرسپولیس بودند عمال فسخ قرارداد 
خواهند کرد و مربی آزاد می شوند چرا که طبق قرارداد همانند 
چیزی که در قراردادم انجام نشده، درباره آن ها نیز انجام نشد. 

بله، آن ها در کنارم خواهند بود و آن ها را خواهم برد.

تقاضای جدایی توافقی پروفسور از پرسپولیس

برانکو:توافق نکنیم به فیفا مراجعه می کنم

در آستانه هفته چهارم لیگ ملت های والیبال

به دنبال رکوردشکنی در خانه رضازاده
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فرهنگ و هنر

 آخر هفته با تلويزيون

«تنگه ابوقريب» روى آنتن شبكه افق
روابط عمومى سيما: فيلم  هاى 
سينمايى «بيد مجنون»، «چ»، 
رى»  «مسافر  ابوقريب»،  «تنگه 
و... در تعطيــالت آخر اين هفته 
از شبكه هاى ســيما روى آنتن 
خواهند رفت. بر اين اساس فيلم 

سينمايى «عقاب  ها» به كارگردانى ساموئل خاچيكيان، امروز ساعت 22 و 
فيلم سينمايى «چ» به كارگردانى ابراهيم حاتمى كيا، فردا ساعت 16 از 
شبكه يك سيما پخش مى شود. فريبرز عرب نيا، سعيد راد، مريال زارعى و 

بابك حميديان در فيلم سينمايى «چ» هنرنمايى كرده اند.
شــبكه دو نيز فيلم ســينمايى «دنياى مخفى آريتى» را به كارگردانى 
هيروماســا يونه باياشى، امروز ســاعت  8 صبح و «توپيا» به كارگردانى 
مت راسل را امروز ساعت 23:50 پخش خواهد كرد؛ همچنين انيميشن 
سينمايى «تپه عقاب  ها» به كارگردانى صمد غالمزاده، جمعه 31 خرداد 

ساعت 8 از شبكه دو سيما پخش خواهد شد.
فيلم تلويزيونى «بارانداز» به كارگردانى مهدى كرم پور، امروز ساعت 10 
و فيلم سينمايى «حاشيه اقيانوس آرام 2» به كارگردانى استيون اِس دى 
نايت، امروز ســاعت 16 از شبكه ســه سيما نمايش داده مى شوند. «سه 
شمشــير زن 2» به كارگردانى يانگ لو،امروز ساعت 24 و «بيد مجنون» 
به كارگردانى مجيد مجيدى، فردا ســاعت 14:30 از شــبكه سه سيما 
پخش خواهند شــد. فيلم سينمايى «مســافر رى» به كارگردانى داوود 
ميرباقرى،امروز ساعت 20:30 از شبكه چهار سيما روى آنتن مى رود. عالوه 
بر اين فيلم هاى سينمايى «نبوغ شگفت انگيز»  امروز ساعت 13:30 و 

«پت و مت» فردا ساعت 9 از شبكه پنج پخش مى شوند. 
فيلم سينمايى «كارآگاه خصوصى 2» نيز فردا ساعت 13:30 از شبكه پنج 

به نمايش درمى آيد.
در شبكه اميد، شــاهد پخش فيلم سينمايى «آرزوهاى بزرگ 2» امروز 
ساعت 18 و فيلم سينمايى «ماشين  ها 2»  فردا ساعت 18 خواهيم بود. 

شبكه افق فيلم سينمايى «سه روز كندور» به كارگردانى سيدنى پوالك، 
را فردا ساعت 10 و فيلم «تنگه ابوقريب» به كارگردانى بهرام توكلى را فردا 

ساعت 17 پخش خواهد كرد. 
اين فيلم روايتى است از دفاع گردان عمار ياسر لشكر 27 محمد رسول اهللا 
در برابر لشكركشى رژيم بعث براى عبور از تنگه راهبردى ابوُقَريب و حمله 
به فكه و شرهانى در روزهاى پايانِى جنگ. عراقى ها بايد از سد يك پايگاه 
كه شكل تنگه است عبور كنند كه ... . جواد عزتى، حميدرضا آذرنگ، امير 
جديدى، على سليمانى و مهدى پاكدل در فيلم سينمايى «تنگه ابوقريب» 

ايفاى نقش كرده اند.

 فرهنگ و هنــر  ســيدجواد رضويان در 
نخســتين حضور تلويزيونى خود پس از اكران 
نخســتين فيلم ســينمايى اش، از ويژگى هاى 
ايــن فيلم، داليــل رويكردش بــه كارگردانى 
و بازخوردهايــى كــه از «زهرمــار» گرفتــه 
سخن گفت و خبر ســاخت سريال تازه اش با 
كارگردانى مشترك ســيامك انصارى را اعالم 
كرد. براســاس خبرها فيلم «زهرمار» كه قرار 
بود يكى از فيلم هاى اكران عيد فطر باشــد، از 

29 خرداد در سينماها به نمايش درمى آيد.
انصارى، شــبنم مقدمى، شــقايق  ســيامك 
فراهانى، ســيامك صفرى، نسيم ادبى، عليرضا 
اســتادى، رضا رويگرى، حسين محب اهرى، 
ســيامك اديب، برزو ارجمند وآدرينا توشــه 

بازيگران آن هستند.

 اميدوارم در ذوق مخاطب نخورد
وى در برنامــه «ســالم صبح بخيــر» درباره 
تجربه ســاخت نخســتين فيلم سينمايى اش 
اظهــار كرد: وقتى به اين ســمت مى رويم كه 
خودمــان توليــد را آغاز كنيــم درواقع براى 
تجربــه جديد مى رويم و مى خواهيم فضايى نو 
را با اســتفاده از چيزهايى كه در اين ســال ها 
آموختيم تجربه كنيم. از جايى به بعد شما نياز 
به پوست اندازى و تجربه فضاى جديد داريد و 
من اينجا تجربه اش كــردم؛ اميدوارم در ذوق 

مخاطب نخورد.
بازيگــر «پاورچيــن» ادامه داد: ايــن فيلم با 
اسمى كه دارد در راســتاى كارنامه بازى من 
نيســت. هركارى كه اســم من بوده اين توقع 
از آن وجود داشــته كه مخاطب را بخنداند اما 
«زهرمار» اين گونه نيســت و براحتى مى توانم 
بگويــم تجربه اى بود كه كام تلخ جامعه مرا به 

سمت آن برد.
رضويان به شوخى درباره نام گذارى فيلم  هايش 
گفــت: آدم بايــد بگويــد گالب بــه رويتان 
«زهرمــار» دارد اكــران مى شــود، احتمــاالً 

«كوفت» هم فيلم بعدى است!
وى افزود: با مشورت تيم سازنده از تهيه كننده 
گرفته تا كمال تبريزى در مقام مشاوره، پيمان 

عباسى به عنوان نويســنده، تورج اصالنى در 
مقام فيلمبردار، آقاى حســن دوست به عنوان 
تدوينگر و تمام تيم تالشمان اين بود كه كنار 
هــم اتفاقــى را رقم بزنيم و به يك باالنســى 

برسيم كه توى ذوق نزند. 
كليت فيلم بر مبناى تســويه حسابى است كه 
همه در آن مى ســوزند و اين طور نيست كه در 

يك سر ماجرا كسى برنده باشد.
كارگردان «زهرمار» اين را كه سيدمجيد بنى 
فاطمه مشاور فيلم است تكذيب و تأكيد كرد: 
من با ايشان دوستى نزديك دارم، همچنين با 
آقاى محمدطاهرى نازنيــن و با خيلى از اين 
عزيــزان رفاقــت دارم، اما هيچ كدامشــان به 

عنوان مشاور فيلم نبوده اند. 
خيلى هــا مى گويند فيلم را بــه نفع مداحان 
ســاخته اى امــا خودشــان عليه مــن بيانيه 

دادند!

  مى خواهند خودم را تكرار كنم
اين بازيگــر كمدى تصريح كــرد: گاهى يك 
مديــر به مــن مى گويد من «بــه روح پدرم» 
را خيلى دوســت داشــتم. تشــكر مى كنم و 
او در پاســخ مى گويد يك فيلــم مثل همان 

برايمان مى ســازى؟ دوباره مرا در همان قالب 
مى خواهند. درســت اســت موضوع آن فيلم 
حق النــاس و مهــم بود، اما چــرا مى خواهند 

خودم را تكرار كنم.
وى با اشاره به سپردن نقش جوان روستايى به 
خود، اذعان كرد: تو را به حضرت عباس ديگر 
به من نقش جوان ندهيد. با اين گيس و ريش 
ســفيد به من جوان نمى آيــد. وقتى مى بينى 
مدام تو را به ســمت تكــرار مى برند با خودت 
مى گويــى اگر خــودم تصميم بگيــرم و فيلم 

بسازم شايد بتوانم ديگر تكرار نشوم.

  افتضاح بارسايى ام
رضويــان در ادامه به پرســش هاى كوتاه طنز 
پاســخ داد و درباره اســتقاللى يا پرسپوليسى 
بودنش گفت: من اصًال بنفشــم. ســرخابى ام. 
آبى انــارى ام! فقط اين را بگويــم كه افتضاح 

بارسايى ام.
كارگردان «زهرمار» درباره انتقادى كه از سوى 
برخى مذهبى ها درباره فيلم او مطرح مى شود، 
گفت: من در سينما فرهنگ فيلم را با عزيزان 
ديــدم. اتفاقاً يك طيف مذهبى هم نشســته 

بودند و به من لطف داشتند. 
وى همچنيــن بــا نمايش تصويــر چهره  هاى 
مختلف عرصه كمدى، درباره آن ها سخن گفت 
و از ايــن بين درباره رضا عطــاران و اينكه آيا 
دوست دارد به عنوان كارگردان با او كار كند، 
اظهار كرد: اميدوارم ســايه اش به سر سينما و 
ان شاءاهللا بزودى تلويزيون باشد. شما بگوييد 
دوست دارى نيم ساعت بيشتر پيش او باشى؟ 

ما سر دقيقه مى توانيم بحث كنيم!
رضويان همچنيــن به رفتن برانكــو از ايران 
واكنش نشــان داد و در خصــوص حضور تيم 
واليبال كشــورمان در ليگ ملت ها گفت: دم 
تك تكشــان گرم، واقعاً آبــرودارى كردند؛ دم 
برگزاركننــدگان اروميه گرم. دم فدراســيون 
واليبال گرم. اميدوارم كه ان شاءاهللا در اردبيل 

هم اين اتفاق تكرار شود.

 با سيامك انصارى «نيوجرسى» را 
خواهيم ساخت

اين بازيگــر در پايان درباره كار تازه خود خبر 
داد: ان شــاءاهللا اگــر خدا بخواهــد و توفيقى 
باشــد از نيمه هاى شــهريور كار جديدمان را 
آغاز مى كنيم. ســريالى كه با سيامك انصارى 
به صورت مشترك كارگردانى مى كنيم و فكر 
مى كنم چهار فصل 25 قســمتى باشــد. اسم 
موقت اين سريال «نيوجرسى» است كه البته 
منظور ايالت آمريكا نيست بلكه نيوجرسى كه 
جلــو در خانه ها مى گذارنــد. احتماالً هم من 
و هم ســيامك در ســريال بازى كرده و براى 

همين آن را دو نفره كارگردانى مى كنيم.
برنامــه صبحگاهى «ســالم صبــح بخير» به 
و كارگردانى  ابوالفضل صفــرى  تهيه كنندگى 
كاوه اميرى جاويد شــنبه تا پنجشنبه هر روز 
ساعت 7 تا 9:30 از شبكه سه سيما روى آنتن 

مى رود.

به من مى گويد  گاهى يك مدير 
خيلى  را  پدرم»  روح  «به  من 
دوست داشتم. تشكر مى كنم و 
او در پاسخ مى گويد يك فيلم مثل 
دوباره  مى سازى؟  برايمان  همان 
مى خواهند.  قالب  همان  در  مرا 
چرا مى خواهند خودم را تكرار 

كنم

فرهنگ و هنر/ زهره كهندل: يك تهيه كننده سينما با بيان اينكه فيلم  هاى 
تجارى سليقه بصرى مردم را منحرف كرده است، گفت: در اين باره هم رسانه ملى 
مقصر است و هم سينماداران، ولى تقصير رسانه ملى بيشتر است، چون از دوره اى 
شروع به پخش سريال هاى طنز سطح پايين كرد، طنزهايى كه جز اينكه فرهنگ 

و هويت اين كشور را زير سؤال ببرد، حرفى براى گفتن نداشت. 
محسن على اكبرى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: اين مسئله مربوط به امروز و 

ديروز نيست و از دهه  هاى 70 و 80 در رسانه ملى اتفاق افتاد.
به باور وى، افراد سودجو و سوء استفاده گر در بدنه سينما تالش دارند اين مسير 
را با اضافه كردن شوخى  هاى مبتذل جنسى و خالف اخالق در سينما هم پررنگ 
كنند و اكنون شرايط به جايى رسيده كه كار از دست مديران و مسئوالن رها شده 
و برگشتن به مسير سينماى دهه 60، خيلى سخت شده است، با اين حال راهى 
جز اين نيست كه سازمان سينمايى با قدرت بيشترى با فيلم  هاى خالف اخالق 

و عرف برخورد كند و اجازه ندهد كه بيش از اين با فرهنگ مردم بازى شود.

سازمان سينمايى
در برابر فيلم  هاى سخيف 

با قدرت بايستد

روابط عمومى  شبكه يك: به مناسبت سالروز شهادت مصطفى چمران، مستند سينما
«رقص من در برابر مرگ» از شبكه يك روى آنتن مى رود.

اين مستند كارى از گروه روايت فتح است كه در سال1371 شهيد مرتضى آوينى 
آن را توليد كرده اســت. در اين تصاوير مستندى از شهيد چمران، حال و هواى 

دهالويه و پاوه در دوران دفاع مقدس پخش مى شود. 
شهيد چمران با آغاز جنگ به اهواز رفت و ستاد جنگ  هاى نامنظم را بنيان گذارى 
كرد. ايجاد هماهنگى بين نيروهاى ارتش، ســپاه و نيروهاى داوطلب مردمى از 

ديگر كارهاى مهم وى بود. 
شهيد مصطفى چمران در31 خرداد 1360 در مسير دهالويه-سوسنگرد بر اثر 
اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيد. اين مستند حكايت پرفراز و نشيب زندگى 

اين شهيد بزرگوار را روايت مى كند.
مستند «رقص من در برابر مرگ» جمعه 31 خرداد ساعت 19:45 از شبكه يك 

سيما پخش خواهد شد.

پخش فيلمى  
از شهيد آوينى 

درباره شهيد چمران

تلويزيون

جواد رضويان:

ديگر به من 
نقش جوان ندهيد

برش
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اصل برگ س��بز و سند کمپانی  خودروی سواری پژو 
405جی ال ایکس ای  به ش��ماره انتظامی 52 ایران  
481 ص 27 و شماره موتور12489098904 و شماره 
شاس��ی:NAAM01CA7AE211761  متعلق به آقای 
محم��د رمضان��ی قیصار مفق��ود گردی��ده و از درجه 
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برگ سبز خودرو پژو مدل 95 به شماره انتظامی 
   124K 0806457 79 – 496 س 46 وش��ماره موت��ور
وش��ماره شاسی NAAN01CEXGh862777 مفقود 
گردی��ده وازدرج��ه اعتب��ار س��اقط م��ی باش��د.
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پالک خودرو پراید 111هاچ بک به شماره انتظامی 
79 – 164 ط 11وش��ماره موتور5115351 وش��ماره 
مفق��ود    NAS431100E5780834 شاس��ی 
گردی��ده وازدرج��ه اعتب��ار س��اقط م��ی باش��د.
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