
گاف سیاسی قرن
ترامپ در جدیدترین گاف سیا سی  اش 
امــام خمینی)ره( را هم در فهرســت 
تحریم هــای آمریکا قرار داده اســت! 
گاف ترامپ سوژه فضای مجازی شده و 
کاربران با انتشار تو ییت های طنز نسبت 
به این ماجرا واکنش نشــان می دهند. 
علی صدری نیا هم در واکنش به گاف 
جدید ترامپ در صفحه توییتر نوشته است: »اینجا یه نماینده مجلسمون 
فرق موزه لوور رو با لوبر نمی دونست یه هفته مملکت به هم ریخت همه 
می گفتن مگه می شه؟ مملکت داره به کجا میره؟! اون وقت رئیس جمهور 
آمریــکا توی نطق مهمش به جای آیت اهلل خامنه ای، اشــتباهی آیت اهلل 
خمینی رو تحریم کرده، ولی هیچ کس هیچی نمیگه! جا داره عنوان گاف 

سیاسی قرن نام گذاری بشه«.

جیغ، سالح مجرم!
چندی پیش فیلمــی از برخورد تند و 
قاطع نیروهــای انتظامی با چند دختر 
در فضــای مجــازی داغ شــد. پس از 
مدتی رســا نه ها اعالم کردند مأمورانی 
که با دختر هنجارشــکن برخورد کرده 
بودند، بازداشــت و اخراج شده اند! پس 
از ایــن ماجرا کاربــران فضای مجازی 
در حمایت از مأموران ســه هشــتگ  
#جیغ_ســالح_مجرم، #پلیس_مقتدر و #شــهر_امن را در توییتر داغ 
کردند. یکی از کاربران در این باره نوشــته اســت: »پلیسی که بی سالح 
می فرســتنش بین اشرار فرقه گنابادی؛  پلیسی که بابت برخورد با کسی 
که جرم مشــهود داره و تازه گردنکشی هم کرده، بازداشت میشه؛ چنین 

پلیسی با چه انگیزه و پشتوانه ای باید با مفاسد و جرایم برخورد کنه«؟

به دست و پا افتادند
صفحه رسمی دولت آمریکا در توییتر، 
روز گذشته نظرسنجی ای را در ارتباط 
به  ایــران  فعا لیت  های هســته ای  بــا 
اشــتراک گذاشت و از کاربران خواست 
بــه این پرســش که آیــا فعالیت  های 
دارد  مــردم  برای  منفعتی  هســته ای 
یا نه؛ پاســخ دهنــد. کاربــران هم با 
پاسخ هایشان حســابی از خجالت دولت آمریکا درآمدند! یکی از کاربران 
نوشــته است: »چه به دست و پا افتادید! این فعالیت  ها شاید برای سران 
منطقه خوشایند نباشه، اما برای اقتصاد و مردممون قطعاً منفعت داره«.

مستأجر و مستأجرتر
زهرا چخماقی، خبرنگار صداوســیما در 
صفحه توییترش نوشــت: »وزیر اقتصاد 
گفت: »برای رهن و اجاره مستأجران وام 
خواهیم داد.« عجب! همش فکر مي کنم 
ُخب اونی که بتونه قســط وام بده که به 
جاش همون اجاره رو میده، چه کاریه؟ به 
نفع کیه؟ اونی که بدهکارتر و مستأجرتر 

باقی می مونه و بیچاره تر میشه کیه؟ اونی که خوشحال تر کیه؟«

 محمد تربت زاده  خیال می کنید زندگِی شــما مال 
خودتان است؟ فکر می کنید آزادید که همین حاال غذای 
مورد عالقه تان را از رســتوران محل بخرید و نوش جان 
کنید؟ آن وقت مطمئنید که امروز واقعاً »قورمه سبزی« 
می خواســتید؟ یا هوِس »قورمه ســبزی« شما از جای 
دیگری نشأت گرفته است؟ یا خیال می کنید لباسی که 
چند وقت پیش خریدید تمام و کمال مطابق با ســلیقه 
خودتان بوده؟ یا گمان می کنید چند سال پیش به اختیار 
خودتان نام نامزد انتخاباتی مورد عالقه تان را در بر گه های 
رأی گیری نوشــتید؟ از کجا مطمئنید کــه نامزد مورد 
عالقه تان همان آدمی بوده که نامش را در برگه رأی گیری 
نوشتید؟ بگذارید پا را فراتر نهیم... در مورد لباسی که االن 
به تن کرده  اید چقدر مطمئنید؟ خیال می کنید اینکه امروز 
هوس کرده اید لباس یک دست روشن بپوشید و فردا هوس 
می کنید لباس تیره به تن کنید، از قوه اختیارتان نشأت 
می گیرد؟ احتماالً همین حاال در ذهنتان پاسخ های کوبنده 
برای همه این پرسش ها ردیف کرد ه اید، اما در کمال تأسف 
باید بگوییم پاسخ هایتان هم احتماالً مال خودتان نیست و 
شما در خوشبینا نه ترین حالت، پاسخ های یک نفر دیگر که 

شاید نمی شناسیدش را تکرار می کنید!

 شا خ های تأثیرگذار
چند وقت پیــش »رامبد جوان« چند صــد نفر از بچه 
 معروف های اینســتاگرام را به عنوان »اینفلوئنسر« دور 
خودش جمع کرد تا پرچمدار شا خ های اینستاگرامی شود. 
اما بچه  معروف های دور و بر رامبد، در خوشــبینانه ترین 
حالت، همان شاخ های اینستاگرامی بودند که با پوشش، 
رفتار و گفتار عجیب و غریب، خودشان را در این شبکه 
اجتماعی انگشت نما کرده بودند و خیلی هایشان آن طور 

که باید و شاید یک اینفلوئنسر به حساب نمی آمدند.
»اینفلوئنســر« به زبان ساده کسی است که روی نظرات 
خریداران کاالها و متقاضیان خدمــات تأثیر می گذارد. 
برندهــای معروف، شــرکت ها، تولیدکننده ها و خالصه 
نهادهای تجاری هم این وســط تالش می کنند از تأثیر 
این افراد روی مردم عادی سوءاستفاده کنند و به وسیله 
نفوذ این افراد بر مردم، آن ها را ترغیب به مصرف کاالی 
مورد نظرشــان کنند. این البته فقط یکی از تعر یف های 
اینفلوئنسر است که اتفاقاً دم دستی ترین تعریف آن هم 
محسوب می شــود و رامبد جوان شاید با تکیه بر همین 
تعریف، شــاخ های مجــازی را دور خودش جمع کرده و 
آن ها را به اسم اینفلوئنسر به مخاطبش معرفی کرده است.

 اینفلوئنسر دوساله!
اینفلوئنسر در معنی لغوی یعنی »تأثیرگذار«. البته نه آن 
تأثیرگذاری ای که در ذهن من و شماســت! تقریباً یک 
ســال پیش، دیلی میل »رالفی واپلینگتون« را به عنوان 
»جوان ترین اینفلوئنسر رسانه های اجتماعی« در بریتانیا 
شناســایی کرد. رالفی دو ساله اســت و بی آنکه خودش 
بداند، یک »اینفلوئنسر تجاری« تمام و کمال به حساب 
می آیــد. چندین هزار فالوور دارد و هنگام لبخند زدن به 
دوربین، میلیون ها دالر سود روانه جیب برندهای معروف 
لباس و وســایل کودک می کنــد، بی آنکه روحش هم از 
این ماجرا خبر داشته باشد! رالفی به طور مستقیم برای 
هیچ برندی تبلیغ نمی کند، اما چهره بانمکش، مخاطبان 
شــبکه های اجتماعی را مجذوب می کند و این دسته از 
مخاطبان بی آنکه خودشان بفهمند، هنگام خرید لباس 
برای فرزندشان، ســمت برندهایی می روند که رالفی از 
آن ها استفاده کرده اســت. بعضی ها حتی ممکن است 

لباسی را برای فرزندشان انتخاب کنند که هیچ جوره باب 
سلیقه شان نیســت، اما تصویری که از رالفی کوچولو در 
ضمیر ناخودآگاهشــان شکل گرفته، قدرت انتخاب را از 
آن ها می گیرد و مجبورشان می کند کاالیی بخرند که از 
پیش برایشان در نظر گرفته شده است! سودآوری میلیونی 
اینفلوئنسر دوساله برای کمپانی های تولید لباس و وسایل 
کودک اگرچه حیرت انگیز است، اما به ما این واقعیت تلخ 
را دیکتــه می کند که در دنیای امــروز نه »آزادیم« و نه 

»مختار«. 

 تأثیرگذاری تا مغز استخوان
از بد روزگار اینفلوئنســرها فقط تجاری نیســتند و در 
دنیایی که توسط  شبکه های اجتماعی اشباع شده و همه 
ابعاد زندگی آدم هایش به دنیای مجازی و اینترنت گره 
خورده است، »تأثیرگذارها« از سر و کولمان باال می روند 
و بدون اینکه خودمان بفهمیم روی تصمیمات سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و چیزهــای دیگری که تصورش را 
هم نمی کنیم، تأثیر می گذارند. احتماالً خاطرتان هست 
ســلبریتی ها، هنرمندان و شاخ های اینستاگرامی بدون 
ذر ه ای دانش و ســواد سیاسی، تا چه اندازه در انتخابات 
ریاست جمهوری کشــورمان تأثیرگذار بودند. عالوه بر 
این کافی اســت نگاهی به نوع پوشش جوان های عشِق 
اینستاگرام بیندازید یا اینکه سری به فروشگاه های لباس 
بزنید تا متوجه شــوید لباس های جدید تــا چه اندازه 
عجیب و غریب و در عین حال یک شــکل شــد ه اند. به 
نظر شما امکان دارد میلیون ها آدم به طور همزمان، یک 
نوع پوشش را انتخاب کرده باشند؟ یا اینکه خیلی هایشان 
تحت تأثیر اینفلوئنسرها فقط تصور می کنند به این نوع 

پوشش عالقه دارند؟
در مقابِل این گروه از اینفلوئنسرها، برخی از تأثیرگذارها 
معموالً برای گروه خاصی کار نمی کنند یا در حال تبلیغ 
یک ســبک زندگی خاص و یا یک نوع پوشش متفاوت 
نیستند. مثالً ممکن است هنرمند موردعالقه تان هر روز 
صبح از فنجان قهوه اش عکس بگیرد و ظهرها بخشی از 
موسیقی »سنتی« مورد عال قه اش را به اشتراک بگذارد. 
امکان دارد تماشای بلندمدت این تصویر و شنیدن طوالنی 
مدت موســیقی »سنتی« در شما این احساس نیاز را به 
وجود بیاورد که صبح  ها باید قهوه بخورید و بعضی وقت ها 
هم موسیقی سنتی گوش کنید. بدون اینکه طعم قهوه 
را بپســندید، خوردنش را آغاز می کنید و بدون اینکه به 
موسیقی ســنتی عالقه مند باشید، شروع به گوش دادن 
آن می کنید و به همین راحتی سبک زندگی شما تغییر 
می کند!حاال بگویید غذا، نوشــیدنی، لباس و فست فود 
مورد عالقه تان نتیجه انتخاب خودتان اســت یا انتخاب 

اینفلوئنسرها؟

 زندگی هایی که برای خودمان نیستند
ماجرا زمانی جالب تر می شود که متوجه شوید اینفلوئنسر 
همیشه یک آدم نیست و باید این حقیقت تلخ را قبول 
کنیم که در دنیای بدون مرز امروز که بیشتِر تأثیرات را از 
شبکه های مجازی و اینترنت می گیریم، تأثیرگذاری های 
آنالین خیلی وقت ها توســط آدم ها صورت نمی گیرد. 
ویدئوهایی که توسط »یوتیوب« به شما توصیه شوند یا 
موتورهای پنهانی که در رسانه های اجتماعی پست های 
معینی را نسبت به بقیه اولویت بندی می کنند، همان 
تأثیرگذارهای فرا انسانی اند که دستور کارشان غیرقابل 
شناسایی و براســاس الگوریتم های کامپیوتری است؛ 
حتی اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی هم خودشان 

ســوژه  تغییرات پی درپی این الگوریتم ها هستند. این 
آدم ها دائم باید محتویات به روز شــبکه های اجتماعی 
و دنیای مجازی را دنبال کنند تا خودشان را مطابق با 
آ ن  ها به روز نگه دارند. شــاید نزدیک  ترین حرف به این 
مفهوم، دیالوگ معروف فیلم فلســفی »کالود اطلس« 
باشد که می گوید: »زندگی هایمان برای خودمان نیست 
و از شکم مادر تا لحظه مرگ به دیگران محدودیم، در 

گذشته و آینده«.

 تأثیرگذاری از نوع مثبت
»پاپ فرانسیس« همین چند وقت پیش در یک توییت، 
مریم مقدس را »نخستین اینفلوئنسر تاریخ« معرفی کرد 
که به وسیله  گســترش کالم خدا، دیگران را تشویق به 
دنبال کردن این نمونه  متبرک کرده اســت! شــاید پاپ 
کمی تند رفته باشــد، اما طبق گفته جامعه شــناس ها، 
مفهوم اینفلوئنسر مختص دنیای امروز نیست و به اندازه 
تاریخ بشــریت قدمت دارد و حتی در آثار »شکسپیر«، 
»داوینچی« و هنرمندان دیگر هم مفهوم تحت تأثیر قرار 
دادن و تــرس از تحت تأثیر قرار گرفتن وجود دارد. یکی 
از بزرگ ترین ترس ها هم همــان ترس از مرگ بوده که 
همواره روی تصمیم  های آدم ها تأثیر گذاشــته و خیلی 
وقت ها حتی مسیر تاریخ را عوض کرده است. مثاِل پاپ 
و شواهد تاریخی اما این خاطرجمعی را به ما می دهد که 
در کنار فجایعی که اینفلوئنسرهای دنیای امروز در زمینه 
تجاری، فرهنگی، اجتماعی و... رقم می زنند، تأثیرگذاری 
و تأثیرپذیری ابعاد مثبتی هم دارد که بعضی وقت ها به 
جای آنکه آدم ها را به بی راهه بکشاند، استثنائاً راه درست 

را جلو پایشان می گذارد!

 تمامیت خواهی روحی
احتماالً االن حال و روز خوبی ندارید! به همه چیز با دیده 
شک نگاه می کنید و دائم از خودتان می پرسید: گزارشی 
که همین حاال در روزنامه خواندم از منبع معتبری بود؟ 
توصیه  خرید فالن محصول که دیشــب در اینستاگرام 
دیدم، توسط یک مصرف کننده  واقعی نوشته شده بود یا 
کســی که بابتش پول گرفته؟ اصالً چرا امروز فالن چیز 
را می خواهم؟ من واقعاً »پیتزا« دوســت دارم یا »مستر 
تیستر« های اینستاگرام این بال را سرم آورده اند؟ چرا من 

فالن عقیده  سیاسی را دارم؟ و...
بعد احتماالً بدبینی تان نســبت به خودتان و اتفاق های 
اطرافتان افزایش پیدا می کند و از خودتان می پرســید 
اصاًل داشــتن یک عقیده خالص و معتبر یعنی چه؟ از 
اینجا به بعد ماجرا آن قدر پیچیده و فلســفی می شــود 
که شــاید ادامه دادنش ســرتان را به درد بیاورد! پس 
همین جا بحث را متوقف می کنیم، اما در جریان باشید 
که جامعه شــناس ها می گویند افزایش تأثیرپذیری، به 
مرور این احســاس را در انسان تقویت می کند آزادی و 
اختیارش را از دســت داده و در بلندمدت ممکن است 
وسوسه شود که نوعی »استقالل وحشی« را در خودش 
تقویت کند. منظور از این اســتقالل، مقاومت شدید در 
برابر تأثیرپذیری از دیگران اســت که منجر به نوعی از 
تمامیت خواهی روحی می شود که متخصص ها اسمش 
را می گذارند: »دیوار کشــیدن بــه دور خود«. به همین 
خاطر جامعه شناس ها می گویند کوچک  ترین کاری که 
می توانیم در مقابل هجوم اینفلوئنسرها به ابعاد مختلف 
زندگی مان انجام دهیم این اســت کــه بیش از حد به 
رخدادهای اطرافمان بدبین نشــویم و از تصرف شــدن 

خودمان به وسیله تأثیرگذارها جلوگیری کنیم.

 مجازآباد
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ورزش
مسابقات انتخابی کشتی فردا در آزادی برگزار می شود 

سرشاخ 
برای دوبنده ملی

فوتبالیست ایرانی تیم ملی هند در گفت و گو با قدس:

 کی روش به من 
روی خوش نشان نداد

روایت صادقانه و گرم »زخم داوود« از زبان یک مادر

رمانی که غرب را با رنج فلسطین آشنا کرد

آیا عمل جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ایرانی امکان پذیر بود؟
به یاد جدایی الله از الدن

فــؤاد آگاه: به امروز نگاه نکنید که هر هفتــه و هر روز، صدجور قصه و 
داســتان راست و دروغ در فضای خبری و رسا نه ای می پیچد و فقط چند 
روز یا حتی چند ســاعت همه را متوجه خودش می کند و بعد هم جایش 
را می دهد به خبر و ماجرای بعدی. داســتان و ماجرای »الله و الدن« که 
از دهه 50 آغاز شــده بود، حتی تا همین چند ســال پیش آن قدر داغ و 
جذاب بود که »هشــتگ« ها و »ترند« ها و داغ های فضای مجازی امروزی 

هم، جلو پایش لُنگ می انداختند. 
١0 دی ســال ١٣5٢ یک زوج در روستای لهراسب استان فارس صاحب 
یک جفت دختر دوقلو شــدند که از ناحیه ســر به هم چســبیده بودند! 
چه شــد و چه در ذهن و دلشــان گذشت را خدا می داند، اما زن و شوهر 
روستایی، دخترهای به هم چســبیده را در بیمارستان رها کرده و غیب 
شــدند! بهزیســتی فیروزآباد مدتی از آن ها نگهداری کرد، نامشان را هم 
»الله و الدن« گذاشــت و کمی بعد آن ها به بیمارستان »نمازی« شیراز 
که منتقل شدند، ســروکله خبرنگاران روزنامه ها و مجله ها هم پیدا شد. 
از همان روز الله و الدن مشــهور و تبدیل به سوژه همیشگی روزنا مه ها و 

مجالت و پاورقی هایشان شدند. 
پزشــکی جوان به نــام »علیرضا صفائیان« وقتی عکس هــای دوقلوها را 
در مجلــه »جوانان« دید آن ها را بــه فرزندخواندگی قبول کرد. صفائیان 
حتی تعهد داد برای جداســازی دوقلوها نیز اقدام کند. سال ها بعد وقتی 
پدرخوانــده دوقلوهایــش را به دیدار امام)ره( بــرد در حالی که از پیش 
مدارک پزشــکی و عکس  های آن ها را برای پزشکان آلمانی فرستاده بود، 
با دســتور امام)ره( کارها کمی ســرعت گرفت و مدتی بعد الله و الدن با 

تیمی از پزشکان و خبرنگاران راهی آلمان شدند. 
در حالــی که همه عالقه مندان به زندگی دوقلوها، امیدوار به جداســازی 
آن ها و آغاز فصل جدیدی در زندگی شــان شــده بودند، خبر رســید که 
پزشکان آلمانی پس از برر سی  های الزم گفته اند: »امکان جداسازی وجود 
ندارد و در صورت انجام این عمل الدن در همان لحظه اول و الله ٣ ثانیه 

بعد به کام مرگ خواهند رفت«.
زندگی به هم چســبیده دو خواهر در تهران ادامه پیدا کرد و جالب اینکه 
پس از گرفتن دیپلم، در کنکور هم شــرکت کردنــد! جالب تر اینکه حاال 
الله باید برای خواندن رشــته مدیریت به دانشــگاه یــزد می رفت و الدن 
هم در کرج حســابداری می خواند! کاری نداریم که ســرانجام با وساطت 
مرحوم »هاشمی رفســنجانی«، دوقلوها دانشجوی حقوق دانشگاه تهران 
شــدند، زندگی و تحصیالت مشترکشان ادامه پیدا کرد، لیسانس گرفتند، 
بیکار ماندند، پدر و مادر واقعی شان پیدا شدند و مشکالت جدیدی سر راه 
زندگی پُرمشکلشان سبز شد، اما با همه این ها در پایان دهه سوم زندگی، 
هم خودشــان و هم برخی از پزشکان و دیگران به امید پیشر فت  های علم 
پزشــکی، دوباره به فکر جداســازی افتادند. پس از مدت ها کشــمکش و 
اظهارنظرهــای متفاوت و گاه ضد و نقیض پزشــکان و متخصصان، الله و 
الدن سرانجام همه خطرها و احتماالت و... را پذیرفتند و اصرار کردند عمل 
جداسازی در هر صورت انجام شود. گویا ٣0 سال به هم چسبیدن، هر دو 
خواهر را خســته کرده بود. »بی بی سی« همان روزها در گزارشی نوشت: 
»الدن، همان دختری که قدبلندتر اســت، می خواهد به شهرســتان خود 

برگردد و به وکالت بپردازد. 
الله می خواهد در تهران بماند و روزنامه نگار شــود. اگر آن ها توانسته اند تا 
امروز مشــکالت بدنی و اجتماعی استثنایی بودن خود را از سر رد کنند، 
در اجتمــاع حضور یابند و ادامه تحصیل دهند تا آینده خود را بســازند، 
حاال این آینده فرا رسیده  است، آن ها می خواهند در حرفه هایی جداگانه 
کار کنند... دیگر به هیچ وجه به هم چســبیده بودنشان با میل و اصرارشان 

به استقالل جور درنمی آید«. 
عمل جراحی ١6 خرداد سال ١٣8٢ در بیمارستان »رافلز« سنگاپور آغاز 
شــد... پس از 5٢ ساعت، پزشکان بیش از 80 درصد بافت ها را از یکدیگر 
جدا کردنــد، اما ناگهان گردش خون در بدن الله دچار اختالل شــده و 
الدن جان ســپرد... با وجود تالش پزشکان متأسفانه الله نیز یک ساعت 

و نیم بعد از دنیا رفت! 
١0 ســال بعد دکتر »قره داغي« رئیس تاالر تشریح پزشکي قانوني گفت: 
»من خودم این دو خواهر را تشــریح کردم و مشخص شد که از ابتدا این 
دو نباید تحت عمل جراحي جدا شــدن قرار مي گرفتند چراکه در ناحیه 
عروق مغز چند رگ مشترک حیاتي داشتند که در صورت جراحي، مرگ 

آن ها محرز بود«.
دیروز اما در شانزدهمین سال درگذشت الله و الدن، بنیان گذارجراحی کودکان، 
دکتر »ولی اهلل محرابی« گفت: »١5 سال تحقیق کردم... آزمایش های مختلفی 
در مورد آن ها به دفعات انجام داده بودم... ۹00 تصویر از مغز آن ها تهیه کرده 
و این مدارک را برای تحقیقات بیشــتر به آلمان برده بودم. درست زمانی که 
به نتایج خوبی برای جدا کردن این دوقلو ها رسیده بودیم، فردی با وعده های 

دروغیــن آن ها را برای 
به  جراحی  عمــل 
به  برد و  سنگاپور 

کشتن داد«!

حضــور پرتعداد مدیران ارشــد باشــگاه 
پرسپولیس در اســتانبول برای مذاکره 
با مربیان غیر ایرانی با حواشی فراوانی 
همــراه بود تا حدی که حاال بیشــتر 
رســانه ها به اتفاقات عجیب و غریب 
پیرامــون مذاکرات نگاه دقیق دارند 
تا مشخص شود سیستم مدیریتی 
حاکم بر باشگاه تنها براساس سلیقه 
فــردی اداره می شــود و هیچ پلنی 

بــرای اداره امور کالن باشــگاه وجود 
ندارد.فیلم هــا و تصاویر منتشــر شــده در 

شــبکه های اجتماعی از جریان مذاکرات صورت 
گرفته بــا مربیان بیکار خارجی نشــان می دهد، 
بیشــتر از آنکه مدیران باشــگاه به دنبال انتخاب 
اصلح و ایده آل باشــند، دالل ها مســابقه گذاشته 
بودند تا گزینه مورد نظر خود را به باشگاه و هیئت 
مذاکره کننده تحمیل کنند تا شــاید از این رهگذر 

پورسانت نجومی دالری عایدشان شود...

آن روزها

از تأثیرگذاری »اینفلوئنسرها« در زندگی تان چه می دانید؟

 وقتی»ما« 
خودمان نیستیم!
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دالل های استانبول در انتظار تصمیم وزیر

 »پراندلی« گزینه 
جدی سرخ ها
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برزیل - پاراگوئه؛ جمعه 7 تیر 05:00
برزیل با کسب هفت امتیاز و تفاضل گل مثبت هشت عملکرد 
قابل قبولی را در دور گروهی کوپا آمریکا که خود میزبان آن 
است رقم زد. سلســائو مقابل ونزوئال متوقف شد اما بولیوی 
را با اختالف ســه و پرو را با اختالف پنج گل در هم کوبید. با 
مصدومیت نیمار قبل از شروع مســابقات ابهامات در مورد 
موفقیت احتمالی طالیی پوشــان به وجود آمد اما هر چه از 
مسابقات گذشت عمق باالی کیفیت بازیکنان برزیل در خط 
حمله مثل گابریل خسوس، فلیپ کوتینیو، داوید نرس و روبرتو 

فرمینو خود را بیشتر نشان داد.
از طرف دیگر پاراگوئه تنها با کسب دو امتیاز و کسب رتبه سوم 
موفق به صعود از گروه خود و راهیابی به دور یک چهارم نهایی 
شد. آن ها مقابل قطر و آرژانتین مساوی کردند تا همین برای 
صعود کافی باشــد اما این صعود ضعیف، آن ها را در مقابل 

مدعی ترین تیم مسابقات یعنی برزیل قرار داده است.

ونزوئال - آرژانتین؛ جمعه 7 تیر 23:30
این بازی در ورزشگاه ماراکانای شهر ریودوژانیرو برگزار 
می شود. انتظار خاصی از تیم ونزوئال نمی رفت، اما این تیم 
موفق شد در دور گروهی از ســه بازی پنج امتیاز کسب 
کرده و به این مرحله راه یابد. آن ها در مقابل برزیل و پرو 
مساوی کردند، اما ظرفیت باالی خود را با پیروزی 1-3 
مقابل بولیوی نشان دادند. آن ها دو بازیکن کهنه کار یعنی 
روبرتو روزالس و توماس رینُکن را دارند که سال هاســت 
در اروپا بازی می کننــد؛ در خط حمله هم ســولومون 
روندون، بهترین گلزن تاریخ این کشور محسوب شده که 
عضو باشگاه نیوکاسل است. یوزف مارتینز دیگر مهاجم 
تراز اول آن ها را نیز نباید فراموش کنیم که جزو بهترین 
فورواردهای لیگ حرفه ای آمریکا محســوب می شود.در 
طرف مقابل آرژانتین را می تــوان ناامیدکننده ترین تیم 
مسابقات امســال لقب داد. آن ها کوپا آمریکا را با دیدار 

بزرگ مقابل کلمبیــا آغاز و با شکســت 2-0 هواداران 
پرشــمار خود را ناامید کردند. بازی بعــدی آن ها نیز با 
تساوی مقابل پاراگوئه همراه بود که البته با سیو پنالتی 
از حریف به دست آمد. آلبی سلســته در مقابل قطر بهتر 
بود و 2-0 به پیروزی رسید، اما کمترین توقع از مسی و 
یارانش این اســت که بتوانند تیمی مثل قطر را این گونه 

شکست دهند.
ترکیب آرژانتین امسال، به اندازه جام جهانی 2014 پرستاره 
نیست؛ اما هنوز به جز مسی، آن ها از بازیکنان با تجربه ای مثل 
آگوئرو، دیباال و اوتامندی در کنار ستارگان جوانی مثل التورو 

مارتینز و جووانی لو سلسو بهره مندند.
با همه ضعفی که آرژانتین در مسابقات امسال از خود نشان داده 
اما نمی توان تیمی را که مسی را در ترکیب خود دارد، از جمع 
مدعیان کنار گذاشت؛ البته نباید فراموش کرد که ونزوئال نیز 

به این سادگی تسلیم نخواهد شد.

کلمبیا - شیلی؛ شنبه 8 تیر 03:30
شاگردان کارلوس کی روش تنها تیم مســابقات این دوره 
هستند که هر سه دیدار دور گروهی خود را با پیروزی پشت سر 
گذاشته اند. کلمبیا چهار گل زده و حتی یک گل نیز دریافت 
نکرده است. آن ها در همان بازی اول مقابل آرژانتین کیفیت 
مهره های خود را نشان دادند. خامس رودریگز برخالف چند 
وقت اخیر که در رده باشگاهی درخشش خاصی نداشته، در 
تیم ملی روی فرم به نظر می رســد و دووان زاپاتا پس از یک 
فصل فوق العاده با آتاالنتا در ایتالیا، به روند رو به رشد خود ادامه 
می دهد. شکی نیست که از خط حمله کلمبیا باید ترسید، اما 
نباید فراموش کنیم که خط دفاع آن ها جزو بهترین های این 
دوره هستند. زوج یری مینا و داوینسون سانچز غیر قابل نفوذ 
به نظر می رسند و البته داوید اوسپینا نیز در درون دروازه مثل 

همیشه قابل اعتماد است.
از طرف دیگر شیلی مدافع عنوان قهرمانی مسابقات، به نظر 
نسبت به سال 2016 افت داشته اما هنوز تیمی نیست که 
بتوان براحتی آن ها را شکست داد. شــیلی، کوپا آمریکای 
امسال را با دو پیروزی پیاپی مقابل اکوادور و ژاپن آغاز کرد 
اما در بازی سوم مقابل اروگوئه 1-0 تسلیم شد. شکی نیست 
که الروخا تیم پر ســن و سالی شده اما ســتاره اصلی آن ها 
یعنی الکسیز سانچز پس از فصلی بســیار ناامیدکننده در 
منچستریونایتد دوباره با انگیزه به نظر می رسد. عملکرد او و 
ادر وارگاس در خط حمله می تواند در کسب پیروزی مقابل 

کلمبیا با آن خط دفاع خوبش کلیدی ترین نقش را ایفا کند. 

اروگوئه - پرو؛ شنبه 8 تیر 23:30
تنها اتفاق ناامیدکننده امســال اروگوئه، توقف مقابل تیم 
جوان ژاپن بود. آن ها البته کیفیت بــاالی تیم خود را در 
پیروزی مقابل شیلی و اکوادور نشان دادند. آبی آسمانی ها 
در تمام نقاط زمین از بازیکنان بزرگ بهره مند هســتند و 
نیمکت بسیار پرباری نیز دارند. خط دفاع آن ها شامل دو تن 
از بهترین مدافعان جهان یعنی دیگو گودین و خوزه خیمنز 
اســت؛ در مرکز زمین رودریگو بنتانکور و لوکاس توریرا 
را دارند و در خط حمله ســتارگانی مانند سوارز و کاوانی 
می توانند کابوس مدافعان حریف باشند. پرو مسابقات این 
دوره را با تساوی مقابل ونزوئال آغاز کرد، اما پس از آن 1-3 
بولیوی را شکست دادند. در بازی سوم همه چیز برای آن ها 
بد رقم خورد و با پنج گل مقابل برزیل در هم کوبیده شدند. 
باخت مقابل برزیل برای هیچ تیمی فاجعه آمیز نیست، اما 
شکل باخت پرو مقابل طالیی پوشان پرسش های زیادی 
را در مورد کیفیت الزم برای موفقیــت این تیم به وجود 

آورده است.

سینا حســینی: حضور پرتعداد مدیران ارشد باشگاه 
پرسپولیس در استانبول برای مذاکره با مربیان غیر ایرانی با 
حواشی فراوانی همراه بود تا حدی که حاال بیشتر رسانه ها 
به اتفاقات عجیب و غریب پیرامــون مذاکرات نگاه دقیق 
دارند تا مشخص شود سیســتم مدیریتی حاکم بر باشگاه 
تنها براساس سلیقه فردی اداره می شود و هیچ پلنی برای 

اداره امور کالن باشگاه وجود ندارد.

مسابقه دالل ها
فیلم ها و تصاویر منتشر شده در شــبکه های اجتماعی از 
جریان مذاکرات صورت گرفته با مربیان بیکار خارجی نشان 
می دهد، بیشتر از آنکه مدیران باشگاه به دنبال انتخاب اصلح 
و ایده آل باشند، دالل ها مسابقه گذاشته بودند تا گزینه مورد 
نظر خود را به باشگاه و هیئت مذاکره کننده تحمیل کنند تا 
شاید از این رهگذر پورسانت نجومی دالری عایدشان شود.
از روند مذاکرات پیدا بود که هیچ شــاخصه و اصولی برای 
انتخاب سرمربی بعدی وجود ندارد؛ هر گزینه ای که نماینده 
یا همان داللش در اســتانبول حضور داشت می توانست 
با هیئت ایرانی پای میــز مذاکره بنشــیند، بدون اینکه 

فاکتورهای مورد نیاز را داشته باشد.

رقم های نجومی درجه سه ها
کار جایی خنده دار و عجیب می شــد که یــک مربی که 
سوابق چندانی هم نداشت و نهایت قیمتش در بازار 300 
یا 400 هزار دالر بود به روایت رســانه ها یک میلیون دالر 

درخواست کرد. 
گزینه ای دیگر که او هم بیش از یک سال بیکار بوده و قباًل 
به خاطر ناکامی اخراج شده و جانشین او توانسته از همان 
تیم ناکام یــک تیم فوق العاده بســازد، یک میلیون دالر 
درخواست کرد و ممکن اســت قرارداد 800 هزار دالری 
ببندد، در حالی که در شرایط کنونی قیمت او 500 هزار 

دالر هم نباشد. 
دو گزینه دیگر هم به همین ترتیب رفتار کردند، پیشنهاد 
یک میلیون یورویی یک گزینه و ارائه رقم پیشنهادی 600 
هزار یورویی گزینه دیگر نشان از این داشت که سوء استفاده 
جریان داللی از مدیریت باشگاه داغ داغ است، بدون اینکه 
هدف مشــخص باشد و مســیر پیش روی باشگاه در نظر 

گرفته شود.

دست به دامان وزیر
با پایان ســفر تیم مذاکره کننده ایرانی به استانبول همه 
نگاه ها به ایرج عرب دوخته شد تا وی نتایج این سفر را به 

اطالع هواداران برساند، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه 
وی در اظهارنظری کوتاه اعالم کرد بزودی تکلیف سرمربی 
تیم روشن خواهد شد. بالفاصله پس از انتشار این اظهارنظر، 
خبر حضور سرزده عرب در دفتر مسعود سلطانی فر منتشر 
شد تا مشخص شــود او برای تأمین منابع مالی استخدام 
سرمربی خارجی دست به دامن وزیر شــده تا در صورت 

موافقت وی، نام گزینه نهایی را اعالم کند.

ورود پراندلی
در همین کش و قــوس، منابع خبری نزدیک به باشــگاه 
پرسپولیس مدعی شدند دو گزینه بیشترین بخت را دارا 
هســتند که مطمئناً یکی از این دو نفر به عنوان جانشین 

برانکو هدایت پرسپولیس را در دست خواهد گرفت.
گفته می شود، مدیران باشگاه پرسپولیس قصد دارند از بین 
چاچیچ و چزاره پراندلی یک نفر را به عنوان گزینه نهایی 

معرفی کنند. اما مسئله بزرگ اینجاست که فرایند انتخاب 
این مربیــان آیا برمبنای اصول و قواعــد حرفه ای صورت 
گرفته یا اینکه تنها متأثر از بازارگرمی دالل ها و واسطه ها 

بوده است؟
در اینکه هر دو مربی نام هایی بزرگ و کارنامه ســنگینی 
در حوزه فوتبال دارند تردیدی نیست، اما رقم پیشنهادی 
آن ها به باشگاه پرســپولیس چقدر بوده که ایرج عرب با 
وجود همراهی دو تن از اعضای هیئت مدیره باشگاه قادر 
به انتخاب گزینه ایده آل نبود و برای تأیید وی به سراغ وزیر 

ورزش و جوانان رفت؟
ظاهراً عرب و هیئت مدیره اختیار تصمیم گیری در خصوص 
قرارداد سرمربی خارجی را ندارند مگر اینکه وزیر تأییدیه 
نهایی را بدهد، همان طور که در خصوص اســتراماچونی 
همین اتفاق روی داد و با دریافت مجــوز از دفتر وزیر، او 

راهی تهران شد.

حاال گفته می شود پراندلی با پیشنهاد یک میلیون یورویی 
حاضر است مسئولیت فنی باشگاه پرسپولیس را برعهده 
گیرد؛ البته این مبلغ جدا از هزینه اســتخدام دستیاران 

غیرایرانی البته سهم ویژه مدیر برنامه های اوست.

زمزمه های قطبی
در حاشیه اتفاقات عجیب و غریب مرتبط با مبحث استخدام 
سرمربی جدید باشگاه پرســپولیس، صبح دیروز برخی 
خبرنگاران حوزه پرسپولیس که ارتباط نزدیکی با باشگاه 
و مسئوالن دولتی نزدیک به باشــگاه پرسپولیس دارند، 
مدعی شدند در صورت عدم توافق با گزینه های خارجی، 
نام افشین قطبی سرمربی سابق پرسپولیس و تیم ملی به 
عنوان سرمربی جدید باشگاه معرفی خواهد شد تا پس از 
این سیر عجیب و غریب مذاکرات، یک اتفاق عجیب دیگر 

هم رخ دهد.

مورینیو: تیمی که جاه طلب نباشد به درد من نمی خورد
ورزش: سرمربی مشــهور پرتغالی که شــایعاتی درباره منصوب شدنش به عنوان 
سرمربی نیوکاسل مطرح شــده می گوید اگر هدف نیوکاسل کسب مقام نهم لیگ 
برتر است، هدایتش برای او جذاب نخواهد بود. ژوزه مورینیو می گوید: »اگر کسی 
یک قرارداد عالی 10ساله به من پیشنهاد بدهد و هدف تیم این باشد که در نیمه اول 
جدول بماند یا مثال رتبه هفتم، هشتم یا نهم جدول را بدست بیاورد، این خیلی هم 
عالی است ولی به درد من نمی خورد. طبیعت من این است. هدف من همیشه مبارزه 

کردن برای پیروزی و کسب موفقیت است.«

داوید سیلوا: پایان فصل بعد از منچسترسیتی می روم
ورزش: ســتاره اســپانیایی اعالم کرد که بعد از یــک دهه حضور در تیــم فوتبال 
منچسترسیتی، در پایان فصل آینده به حضورش در جمع آبی های شهر منچستر پایان 
خواهد داد و بعد از آن هم به هیچ تیم لیگ برتری دیگری ملحق نخواهد شد. داوید سیلوا 
می گوید: »فصل آینده آخرین فصل من در منچسترسیتی است. 10 سال حضور در این 
تیم برای من کافی و مدت زمانی ایده آل است. در ابتدا باشگاه از من خواست که دو سال 
دیگر بمانم اما من تصمیم گرفتم که قراردادم را یک ساله تمدید کنم. 10 عدد رند و زیبایی 
است. من هرگز نمی توانم تصور کنم که به جز منچسترسیتی برای تیمی دیگر بازی کنم.

پاسخ ریوالدو به انتقادات فن خال از مسی
ورزش: ستاره برزیلی سابق بارسلونا با اظهارنظر اخیر لوئی فن خال در مورد مسی مخالف 
است. سرمربی هلندی ســابق اخیرا در مصاحبه ای جنجالی به مسی تاخت و او را یکی از 
مقصرین اصلی ناکامی های چند ساله بارسا در لیگ قهرمانان دانست. اما اکنون ریوالدو در 
پاسخ به سرمربی سابقش می گوید: »مسی، نیمار و رونالدو بازیکنانی هستند که تفاوت ها 
را رقم می زنند و این از قدرت درک مربیان خارج است. خیلی از مربیان از چنین بازیکنانی 
خوش شان نمی آید. من به خوبی می دانم که خیلی از مربیان، فوتبالیست هایی معمولی 
بودند یا اصال فوتبال بازی نکرده اند. همان ها االن به عنوان مربی، بازی تیمی و گروهی را برای 

زیر سوال بردن بازیکنانی چون مسی و رونالدو بهانه می کنند.

رقابت شانه به شانه غول های منچستر برای جذب مگوایر
ورزش: رسانه های انگلیسی از تالش دو باشگاه منچستریونایتد و منچسترسیتی برای خرید 
مدافع مطرح لسترسیتی خبر می دهند. این دو باشگاه به اطالع لسترسیتی رسانده اند که 
حاضر به پرداخت 65 میلیون پوند برای جذبب هری مگوایر هستند. دو باشگاه بزرگ شهر 
منچستر از هفته ها پیش مذاکرات خود با باشگاه لسترسیتی را آغاز کرده اند، اما هنوز هیچ کدام 
از طرفین با روباه ها به منظور جذب این مدافع انگلیسی به توافق نرسیده اند. مدیران باشگاه 
لسترسیتی اما خواهان افزایش رقم پیشنهادی این دو باشگاه برای جذب مگوایر هستند و 
می خواهند رکورد نقل وانتقاالت لیگ برتر انگلیس در حیطه مدافعان را که متعلق به فیرجیل 

فن دایک از لیورپول با 75 میلیون پوند است، شکسته شود.

حمیدرضاعرب: امید سینک را نخســتین بار در ترکیب تیم 
پارس جم دیدیم. بازیکن تند وتیــزی که در خط میانی جمی ها 
می درخشید. او در پست وینگر چپ بازی می کرد. در پست او تعدد 
بازیکن بسیار بود، به همین دلیل سینک هرچه قدر منتظر ماند از 
سوی کارلوس کی روش به تیم ملی ایران دعوت نشد. در آن موقع 
که منتظر گوش چشمی از سوی کی روش بود، استیماچ، سرمربی 
تیم ملی هند بارها از طریق فدراسیون فوتبال برای باشگاه پارس جم 
نامه فرستاد تا اجازه حضور سینک در اردوی تیم ملی هند را بدهند 

اما سینک هربار سرباز زد تا به 
تیم ملی ایران دعوت شود 
که این همه انتظار سرانجامی 

نداشت تا او پس از سال ها به دعوت 
تیم ملی پدری اش، پاسخ مثبت دهد. 

سینک از پدری هندی و مادری ایرانی چشم به 
جهان گشوده است. او متولد بهبهان و جالب خواهد 

بود که بزودی بازیکنی در تیم ملی هند بازی خواهد کرد 
که بچه جنوب ایران است.

 سرانجام به خواسته ات نرسیدی و به دعوت تیم ملی هند 
پاسخ مثبت دادید.

خیلی دوست داشتم بازیکن تیم ملی ایران شوم. تالش زیادی کردم 
که خودم را به شرایط و استانداردهایی که مدنظر سرمربی سابق تیم 
ملی بود برسانم اما نشد که نشد. حاال دارم به تیم ملی هند می روم و 

بزودی در تمرینات این تیم شرکت می کنم.

یک بار هم در میان 40 بازیکن دعوت شده به تیم ملی قرار 
گرفتید؟

بله. متأسفانه در همان زمان مصدوم شدم و نتوانستم در تمرینات تیم 
ملی شرکت کنم. بعد که آماده شدم دیگر فهرست نهایی شده بود 
و جایی برای من نبود. کالً همه چیز دست به دست هم داد تا حاال 

برای تیم ملی هند بازی کنم.

 ظاهراً هندی ها بشــدت منتظر حضور تــو در تیم ملی 
کشورشان هستند؟

بله. رسانه های هندی را رصد می کنم. پدرم برایم ترجمه می کند. 
آن ها خیلی شور و شوق دارند که من را ببینند و این مسئولیتم را 

بیشتر می کند. 

احتمال دارد که فصل بعد برای نساجی هم بازی نکنید؟
هند دو لیگ دارد. یک لیگ، لیگ ستارگان است که تیم های متمول 
در آن حضور دارند. آن لیگ دســت پولدارترین آدم های هندی 
است که به قول ما پولشان از پارو باال می رود. 
تیم های زیادی در آن لیگ حضور ندارند 
و بازیکنان بزرگی مثل دل پیرو، روبرتو 
کارلوس، آنلکا و خیلی های دیگر در لیگ 
هند بــازی کرده اند. مــن از دو تیم لیگ 

ستارگان پیشنهاد دارم.

 ظاهراً انگار اوضاع رو به 
راهی نداشتید.

بعد از اینکه پدرم عمل قلب 
کرد اوضاع ما خیلی بد شد. 
البته من درس می خواندم 
و لیســانس معمــاری 
گرفتم. آن زمان ها مادرم 
با فوتبال بــازی کردن من 
موافق نبود و می گفت برو دنبال 
کار که من بعدهــا او را متقاعد 
کردم که فوتبال بازی کنم. خدا را 
شکر اکنون وضعیتمان بهتر از گذشته 
است اما اگر به لیگ ستارگان هند بروم 
شــرایط خیلی بهتر هم خواهد شد و 

می توانیم راحت تر زندگی کنیم.

ورزش: تیم های لیگ برتری رقابت خــود در فصل نقل و 
انتقاالت را آغاز کرده اند. پرسپولیس بعد از هت تریک قهرمانی 
در لیگ برتر، مربی محبوب خود را از دست داده و به دنبال 
جانشین خارجی برای برانکو ایوانکوویچ است. سپاهان امیر 
قلعه نویی را حفظ کرده و در حال بســتن تیمی قدرتمند 
برای لیگ نوزدهم اســت. اســتقالل هم که 6 فصل است 
طعم قهرمانی در لیگ برتر را نچشیده، آندره آ استراماچونی 
ایتالیایی سرمربی اسبق اینتر میالن را روی نیمکت خود 
می بیند. تراکتور هم که در فصل اول حضور مدیران متمول 
خود ناکام بود و نتوانست سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
را کسب کند، مصطفی دنیزلی ترک با سابقه  هدایت پاس و 
پرسپولیس در ایران را برای لیگ نوزدهم به عنوان سرمربی 
انتخاب کرده است. چند ستاره  خارجی لیگ هجدهم هستند 
که هنوز تیم خود را انتخاب نکرده اند و این چند تیم شانس 
بیشتری دارند که آن ها را جذب کنند. در این گزارش وضعیت 
ستاره های خارجی لیگ هجدهم که هنوز با تیمی قرارداد 

امضا نکرده اند را بررسی کرده ایم. 

کی روش مورد توجه قهرمان
این مهاجم برزیلی با درخششی که در سپاهان داشت عالوه 
بر پیشنهاد تمدید قرارداد از سوی این باشگاه، شنیده می شود 
مورد توجه پرسپولیس هم قرار گرفته و برای انتخاب تیم سال 
آینده اش اگر قصد داشته باشد فوتبالش را در ایران ادامه دهد، 

در یکی از این دو تیم به میدان خواهد رفت.

هافبک باهوش، بمب نقل و انتقاالت
 این هافبک باهوش با باشــگاه کیپ تاون سیتی آفریقای 
جنوبی قرارداد دارد و هر تیمی که بخواهد او را بر عهده بگیرد 
باید رضایت نامه  او را از این باشگاه بگیرد. با توجه به قیمت 
دالر و گرانی مبلغ رضایت نامه پاتوسی، استقاللی ها هنوز 
نتوانسته اند قرارداد جدید خود با پاتوسی را امضا کنند، گفته 
می شود این هافبک خوش فکر مورد توجه دیگر تیم های لیگ 

برتری از جمله پرسپولیس 
و تراکتور هم قرار گرفته 
است. باید دید در نهایت با 
توجه به باال بودن مبلغ ارز، 

پاتوسی می تواند فوتبالش 
را در ایران ادامه دهد یا لیگ 

هجدهم پایــان کار او در ایران 
بوده است.

 هافبک عراقی در لیست امیر
رســن حاال قراردادش با پرســپولیس به 

پایان رســیده و هنوز هم قراردادش را تمدید 
نکرده است. هافبک عراقی پرسپولیس که در جام 
ملت های آسیا هم برای عراق گلزنی کرد، عالوه بر 
پرسپولیس مورد توجه باشگاه سپاهان هم قرار گرفته 
است. رسن عالوه بر پیشنهاد قهرمان و نایب قهرمان 
لیگ هجدهم، مورد توجه باشگاه االهلی عربستان 
که برانکو ایوانکوویچ کروات را روی نیمکت خود 

می بیند هم قرار گرفته است.

آقای گل در دوراهی استقالل - شهرخودرو
لوســیانو پریرا مهاجم برزیلی فوالد خوزستان با 
درخششــی که در نیم فصل دوم لیگ هجدهم 
داشت موفق شد در کنار کی روش استنلی مشترکاً 
آقای گل لیگ برتر شود. پریرا که در هفت بازی آخر 
فوالد موفق شد برای این تیم گلزنی کند، هنوز 
تیم فصل آینده خود را انتخــاب نکرده و عالوه 
بر پیشــنهاد فوالدی ها، مورد توجه دو باشگاه 
استقالل تهران و پدیده هم قرار گرفته است و 
این امکان وجود دارد در صورت ادامه  حضورش 

در فوتبال ایران، برای لیگ نوزدهم خارج از 
استان خوزستان توپ بزند.

ورزش: مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در 
پنج وزن روز جمعه برگزار می شود تا بار دیگر شاهد 
اوج هیجان در میان گوش شکســته ها باشیم.با 
اینکه تصور نمی شد برای مسابقات جهانی 201۹، 
غالمرضا محمدی تصمیم به برگــزاری انتخابی 
بگیرد اما رقابت فشرده در برخی از اوزان موجب 
شد سرمربی تیم ملی با شرایط خاصی زیر بار 
برگزاری انتخابی برود.در این رقابت ها که برای 
انتخاب کشــتی گیران اعزامی به مســابقات 
جهانــی 201۹ در قزاقســتان روز جمعه در 
ســالن 12 هزار نفری برگزار می شود،  خیلی 
از مدعیان روی تشــک می روند.حتی حسن 
یزدانی به عنوان قهرمان جهــان و المپیک به 
دلیل درخشش کامران قاسم پور در رقابت های 
آســیایی با تصمیم کادرفنی برابــر این حریف 
قرار می گیرد تا برنده بتوانــد دوبنده تیم ملی در 
مســابقات جهانی 201۹ را برتن کند.از آنجایی 
که مسابقات جهانی 201۹ مهم ترین رقابت برای 
کسب سهمیه المپیک به شمار می رود، انتخابی 
تیم ملی از حساســیت باالیی برخوردار است. در 
واقع کشــتی گیران تصور می کنند از دست دادن 
مسابقات جهانی قزاقستان به قیمت از دست رفتن 

المپیک 2020 تمام می شود.

اوزان حساس
در اوزان دیگر شرایط حســاس تر هست. مثاًل در 
سنگین وزن سه مدعی اصلی یعنی کمیل قاسمی، 
پرویز هادی و یداهلل محبی هر کدام برای خودشان 
شانس زیادی قائل هستند. درگیری های پیش از 
المپیک 2016 در انتخابی کمیل قاسمی و پرویز 
هادی به حساسیت رقابت ســنگین وزن افزوده 
اســت.همچنین رضا یزدانی یک چهره کلیدی 
دیگر در انتخابی به حساب می آید. او پس از چند 
سال به تیم ملی بازگشته و برخالف سال گذشته 
که زیر بار حضور در انتخابــی نرفت، گویا این بار 
می خواهد برابر حریفان داخلی خود قدرت نمایی 
کند. پلنگ جویبار حریفانی همچون حامد طالبی 

زرین کمر، علیرضا گودرزی و علی شعبانی را پیش 
رو خواهد داشت.

اوزان شلوغ
انتخابی های دو وزن 65 و 74 کیلوگرم البته شلوغ تر 
از بقیه اوزان خواهد بود. پیمان بیابانی، امیرمحمد 
یزدانی، مرتضی قیاســی و ایمــان صادقی در 65 
کیلوگرم و مصطفی حســین خانی، رضا افضلی، 
محمد نخودی، سید احمد محمدی و حامد رشیدی 
در 74 کیلوگرم رقابــت می کنند.البته مصطفی 
حسین خانی که مدعی اصلی در وزن 74 کیلوگرم 
بود، به دلیل مصدومیت باید پای خــود را به تیغ 

جراحان بسپارد و انتخابی را از دست داد.

حل معما
بعدازظهر جمعه خیلی از معماهای فعلی تیم ملی 
کشــتی آزاد برای کادرفنی حل می شود و تا حد 

زیادی ترکیب جهانی نیز مشخص خواهد شد. 
کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد در مورد نتایج 
این رقابت ها اعالم کرد: کســب مقام نخســت 
توسط هرکدام از کشتی گیران در این مسابقات 
به منزله انتخاب نهایی ایشــان برای حضور در 
مســابقات جهانی نیســت و با توجه به شرایط 
تمرینــی و انضباطــی در اردو و تورنمنت های 
پیش رو، اسامی نفرات نهایی در 16 شهریور ماه 

اعالم خواهد شد.
همچنین غالمرضا محمدی، محسن کاوه، ابراهیم 

مهربان، عبــاس حاج کناری و مهــدی تقوی به 
عنوان اعضای کمیته فنی بر این رقابت ها نظارت 

خواهند داشت.

اسامی نفرات شرکت کننده 
65 کیلوگرم: پیمان بیابانی )تهران(، امیرمحمد 
یزدانی )مازندران(، مرتضی قیاســی )لرستان( و 

ایمان صادقی )مازندران(.
74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی )تهران(، رضا 
افضلی )کرمانشاه(، محمد نخودی )مازندران(، سید 
احمد محمدی )مازندران( وحامد رشیدی )اصفهان(
86 کیلوگرم: حســن یزدانی و کامران قاسم پور 

)مازندران(

۹7 کیلوگــرم: رضا یزدانی ، حامــد طالبی زرین 
کمر وعلی شعبانی)مازندران( و علیرضا گودرزی 

)سیستان و بلوچستان( 
125 کیلوگرم: پرویز هادی )آذربایجان شرقی(، 
کمیــل قاســمی )مازنــدران( و یــداهلل محبی 

)کرمانشاه(
رقابت های کشــتی قهرمانی جهان و گزینشــی 
المپیک روزهای 23 تا 31 شهریورماه در شهر نور 

سلطان کشور قزاقستان برگزار می شود.

سرمربی تیم ملی:بهترین تصمیم را می گیریم
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در مورد انتقادهایی 
که از نحوه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد می شود، 
اظهار کرد: ما طبق موجودی این روزهای کشتی 
تصمیم گرفتیم و بــه نظرم بهتریــن تصمیم را 
گرفتیم. به هر حال حق کادر فنی است که در مورد 
کشتی گیرانی که قرار اســت در مسابقات جهانی 
روی تشــک بروند تصمیم گیری کنــد و بهترین 
انتخاب را داشته باشــد. بعد از مسابقات جهانی 
این کادر فنی است که در مورد نتایج تیم ملی باید 
پاسخگو باشیم بنابراین تصمیم گرفته ایم در اوزانی 
که نیاز است انتخابی برگزار کنیم و بهترین نفرات 

را انتخاب کنیم.
محمدی در مورد حضور محسن کاوه در کمیته فنی 
گفت: یکی از بهترین اتفاقات کشتی همین حضور 
محسن کاوه در کمیته فنی است. حضور او در کمیته 
فنی به ما کمک زیادی می کنــد، البته من با کاوه 
صحبت کردم و قرار است بعد از انتخابی هم در کنار 
ما باشد. به نظرم کادر فنی به یک مربی باتجربه نیاز 
داشت و امیدوارم من و کاوه کنار هم بتوانیم مانند 

گذشته بهترین اتفاقات را برای کشتی رقم بزنیم.
وی در پایان به وضع مصطفی حسین خانی اشاره 
کرد و گفت: متأسفانه حسین خانی فعاًل به دلیل 
مصدومیــت تمرین نمی کند و با مجوز پزشــک 
هم در انتخابی شــرکت نمی کند، امیدوارم که به 
زودی مصدومیتش برطرف شــود و بتواند روی 

تشک برگردد.

با پست جالب توجه ستاره جوان باشگاه کریستال پاالس 
در فیسبوکش به نظر می رسد که کار انتقال او بعد از کش 
و قوس های فراوان به منچستریونایتد قطعی شده است. 
آرون ون بیساکا پدیده 21 ساله تیم ملی جوانان انگلیس که 
در نخستین فصل حضور خود در سطح اول فوتبال، فصل 
گذشته جزو بهترین مدافعان لیگ برتر این کشور بود، در 
حساب فیسبوک خود عکسی از دوران کودکیش گذاشته که 
لباس شیاطین سرخ را به تن کرده تا نشان دهد خبر انتقال 50 

میلیون پوندی او به اولدترافورد قطعی است.

سرمربی ایتالیایی و جدید استقالل تهران گویی از زندگی 
جدید خود در ایران به همراه خانواده اش راضی است. آندرا 
استراماچونی در پست اینستاگرامش با انتشار عکس هایی 
از چند روز اخیر که در ایران حضور دارد و همین طور تجربه 
مربیگریش در کشــور زادگاهش یعنی ایتالیا و مخصوصا 
باشگاه بزرگ اینترمیالن، در زیر این 10 عکسی که منتشر 
کرده نوشته: »از اینتر به استقالل، 30 میلیون هوادار و یک 
چالش جدید در فاصله 4 هــزار کیلومتری با ایتالیا. اما هر 

جایی که خانواده ام باشد همان جا خانه من است.«

آندرا استراماچونیآرون ون بیساکا
مدافع ملی پوش باشگاه العربی در پســتی اینستاگرامی از 
خاطره ای جالب توجه با هم تیمی خود در ایران یعنی علیرضا 
بیرانوند گفته است. مرتضی پورعلی گنجی در پست خود می 
گوید همیشه با بیرانوند در اردوهای ملی بزرگساالن و امید هم 
اتاق بوده است. این مدافع سابق السد می گوید زمانی که در تیم 
ملی امید بازی می کرده به بیرانوند گفته که مستقیما از این تیم 
به تیم بزرگساالن انتقال پیدا می کند که همه از جمله بیرانوند 
در تمرین به او خندیده اند؛ اما مدتی بعد به تیم بزرگســاالن 

دعوت شده و هیچکدام از بازیکنان باورشان نمی شده است.

شخصیت مطرح رسانه ای فوتبال در جهان، به سبک خاص 
خود در توئیرش به خبر شایعه حاشیه های غیر اخالقی رضا 
پرستش بدل لیونل مســی واکنش نشان داد. رسانه های 
مختلف در چند روز گذشته از احتمال سوء استفاده رضا 
پرستش از شباهت بسیار زیادش به لیونل مسی فوق ستاره 
آرژانیتنی گفته بودند و گری لینه کر آقای گل جام جهانی 
90 که عالقه بسیار زیادش به مسی بر کسی پوشیده نیست، 
با انتشار کلیپ توضیحات پرستش در مورد بی گناه بودنش، 

خدا را شکر می کند که این اتفاق واقعا نیفتاده است!

گری لینه کرمرتضی پورعلی گنجی

فوتبالیست ایرانی تیم ملی هند در گفت و گو با قدس:

کی روش به من روی خوش نشان نداد
جنگ ستارگان در لیگ ایران

تالش برای صید شاه  ماهی های خارجی ادامه دارد 

ضد  حمله

 برانکو:طلبم از پرسپولیس را
با کمک فیفا می گیرم

ورزش: برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق پرسپولیس و کنونی االهلی در 
مصاحبه ای کوتاه با سایت کروت»sportske.jutarnji« درباره طلبش 
از پرسپولیس گفت: آن ها به شروط مالی ای که در قراردادم بود وفادار نبودند 
به همین خاطر پرسپولیس را ترک کردم اما نگران نیستم چون تمام طلبم 
را از طریق فیفا از آن ها می گیرم.وی افزود:ایران تنها کشوری نیست که در 
پرداخت حقوق دچار مشکل است بلکه بسیاری از کشورها این مشکل را 

دارند.

قرارداد حسینی 2 ساله تمدید شد
ورزش:حسین حسینی دیروز با حضور در دفتر امیرحسین مدیرعامل 
استقالل قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر با آبی پوشان تمدید کرد.

باشگاه استقالل با اعالم رسمی این خبر پایان شایعات و حواشی پیرامون 
این بازیکن را اعالم کرد و به این ترتیب و با امضای قرارداد حسینی، او 

دروازه بان اول استقالل در لیگ نوزدهم خواهد بود.

انصاری در پرسپولیس ماندنی شد
ورزش: پس از پایان جلسه دیروز محمد انصاری مدافع بااخالق پرسپولیس و 
ایرج عرب مدیر عامل باشگاه ، این بازیکن توافق کرد یک فصل دیگر در جمع 
سرخپوشان باقی بماند.پیش از این گفته می شد این بازیکن مورد توجه 

چینی هاست و از تراکتورسازی هم پیشنهاد دارد.

سیف اللهی شاگرد نکونام شد
ورزش: روح اهلل سیف اللهی، بازیکن تکنیکی فوتبال کشورمان که سابقه بازی 
در پرسپولیس، داماش، سیاه جامگان، استقالل خوزستان و پارس جنوبی را 
دارد با قراردادی به مدت یک فصل به جمع بازیکنان فوالد خوزستان پیوست 

تا لیگ نوزدهم را با پیراهن این تیم و زیر نظر جواد نکونام دنبال کند.

بازگشت نظرمحمدی به سپیدرود 
ورزش: با انتخاب کیومرث بیات، مالک باشگاه سپیدرود، علی نظرمحمدی 
به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال سپیدرود رشت انتخاب شد.بیات در حالی 
نظرمحمدی را به عنوان سرمربی سپیدرود انتخاب کرده که این باشگاه در 
آستانه فروش است و وضعیت مبهمی برای فصل آینده دارد.نظرمحمدی دو 
فصل پیش نیز هدایت سپیدرود را بر عهده داشت و موفق شد همراه با این 

تیم به لیگ برتر صعود کند.

پیروزی زنیت با گل سردار آزمون
ورزش: تیم زنیت ســن پترزبورگ در ادامه دیدارهــای تدارکاتی اردوی 
تابستانی اتریش پذیرای تیم لفسکی بلغارستان بود و با گل دقیقه 48 سردار 
آزمون از روی نقطه پنالتی یک بر صفر پیروز شد.تیم زنیت در نخستین بازی 
تدارکاتی خود نیز با نتیجه 6 بر یک برابر تیم واکر اتریش به پیروزی رسیده 
بود و در 2 بازی تدارکاتی شنبه آینده نیز به مصاف حریفانی از مجارستان و 

مونته نگرو خواهد رفت.

سفر پرسپولیس به ترکیه 
ورزش: تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی اردوی آماده سازی به ترکیه 
خواهد رفت تا اردوی آماده سازی برای فصل آینده لیگ برتر در این کشور 
برگزار شود.پیش از این قرار بود کاروان پرسپولیس اردوی خود را در کشور 
کانادا برگزار کند اما به دلیل برخی مشکالت این اردو لغو شد و به همین دلیل 
در کشور ترکیه این اردو برگزار می شود.قرار است کاروان پرسپولیس 15 یا 

16 تیر ماه برای برپایی اردوی 12 روزه به استانبول برود.

محرومیت 4 تا ۶ ماهه در انتظار کولیبالی
ورزش: موســی کولیبالــی در روز دوشــنبه این هفته با باشــگاه نفت 
مسجدسلیمان قرارداد امضا کرد که عکس هایی از او در رسانه ها منتشر شد 
این بازیکن سپس در روز سه شنبه با باشگاه فوالد خوزستان هم قراردادی 
امضا کرد که عکس آن در سایت باشگاه فوالد خوزستان منتشر شد.از سوی 
دیگر مسئوالن باشگاه نفت مسجدسلیمان اعالم کردند که از باشگاه فوالد 
خوزستان شکایت خواهند کرد. طبق مقررات در صورتی که آن ها بتوانند 
حقانیت قرارداد خود را ثابت کنند، احتمال دارد که کولیبالی 4 تا 6 ماه از 
حضور در فوتبال محروم شود. ضمن اینکه باید غرامتی هم به باشگاه نفت 

مسجدسلیمان بپردازد.

کفاشیان و ترابیان 5 سال محروم شدند
ورزش: علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال و عباس ترابیان با رای 
کمیته اخالق در پرونده فساد معروف به شرکت ام پی سیلوا، به پنج سال 
محرومیت از هرگونه فعالیت فوتبالی محکوم شدند. کفاشیان و ترابیان در 
این پرونده عالوه بر محرومیت از فوتبال به پرداخت جریمه نقدی هم محکوم 
شده اند.با توجه به اینکه حقوق فدراسیون فوتبال در این پرونده تضییع شده 
است طبق این رأی حقوقی، فدراسیون مکلف شده است تا در مراجع قضایی 
دادگستری هم از کفاشیان و ترابیان اعالم شکایت کیفری و حقوقی برای 

مطالبه وجه دهد.

»بیرو« در آستانه جدایی از سرخ ها
ورزش: وکیل بیرانوند دیروز دست خالی باشگاه پرسپولیس را ترک کرد. 
پیش از اینکه ایرج عرب به ساختمان باشگاه بیاید، وکیل علیرضا بیرانوند 
در خیابان شیخ بهایی محل باشگاه پرسپولیس حضور یافت تا برای گرفتن 
رضایت نامه این بازیکن اقدام کند.اما در باشــگاه پرسپولیس هیچ مدیر 
عالی رتبه ای حضور نداشت و بنابراین مدیربرنامه دروازه بان سرخ ها بدون 
نتیجه، باشگاه را ترک کرد. او در گفت وگو با خبرنگاران ادعا داشت که بیرانوند 
سه پیشنهاد اروپایی دارد.گلر سرخ ها باوجود قرارداد با این تیم می تواند با ارائه 
پیشنهاد رسمی از جمع پرسپولیسی ها جدا شود. حاال باید دید در روزهای 

آینده چه اتفاقاتی در این خصوص رخ خواهد داد.

امامی فر دومین دستیار ایرانی ویلموتس
ورزش: علیرضا امامی فر بازیکن سابق پرســپولیس و تیم ملی که در 
تمام سال های گذشته به عنوان دستیار علی کریمی در دنیای مربیگری 
حضور داشت به عنوان دومین دستیار ایرانی مارک ویلموتس به کادر 
فنی تیم ملی اضافه شد.در شــرایطی که وحید هاشمیان در نخستین 
روزهــای ورود ویلموتس به تهران به عنوان دســتیار ایرانی این مربی 
بلژیکی کار خود را با تیم ملی استارت زد همان طور که شنیده می شد 
یک مربی ایرانی دیگر هم در مسیر اضافه شدن به این کادر قرار داشت 
که بعد از بررسی گزینه های مختلف در نهایت قرعه به نام امامی فر خورد 

تا به عنوان مربی به تیم ملی برگردد.

منهای فوتبال

قهرمانی کمتر از 21 سال اروپا
آلمان - رومانی

پنجشنبه ۶ تیر- ساعت: 20:30 زنده از شبکه ورزش

هفته 3۶ لیگ برتر انگلیس
اسپانیا - فرانسه

پنجشنبه ۶ تیر - ساعت: 23:30 زنده از شبکه ورزش

جام ملت های آفریقا
مصر - کنگو

پنجشنبه ۶ تیر-ساعت: 00:30 زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

 نجمه خدمتی پرچمدار کاروان ایران 
در یونیورسیاد 

ورزش: دکتــر محمدرضا دهخدا، رئیس فدراســیون ملی ورزش های 
دانشگاهی و رئیس کاروان اعزامی ایران به این رقابت ها، نجمه خدمتی 
عضو تیم تیراندازی دانشجویان را به عنوان پرچمدار کشورمان در مراسم 
افتتاحیه سی امین دوره یونیورسیاد جهانی دانشجویان در ایتالیا معرفی 
کرد. خدمتی، پنج مدال طال، نقره و برنز مسابقات یونیورسیاد دانشجویان 

در 2015 کره جنوبی را در کارنامه خود دارد.
سی امین دوره بازی های یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان 201۹ از 

12 تا 23 تیرماه در شهر ناپل ایتالیا برگزار می شود.

شکست تنیس ایران از سوریه در دیویس کاپ
ورزش: در نخستین روز مسابقات تنیس دیویس کاپ گروه سه منطقه 
آسیا و اقیانوسیه، تیم ایران برابر سوریه قرار گرفت که در دو بازی انفرادی 

شکست خورد.
در بازی نخست، مهدی سوری با نتیجه 2 برصفر )6-2، 6-7( برابر مکزومه 

شکست خورد.
در بازی انفرادی دوم، شاهین خالدان با نتیجه 2 بر صفر )6-2 و 6-7( بازی 
را به کریم العالف واگذار کرد. تیم ایران امروز دومین بازی خود را برابر مالزی 
انجام می دهد. ایران با تیم های سوریه، قطر و مالزی همگروه است و بازی ها 

به میزبانی سنگاپور برگزار می شود.

یزدانی قهرمان تایم تریل بانوان شد
ورزش: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشــور در سال ۹8 )جاده( 
در بخش بانوان با رقابت 45 رکابزن از 16 تیم از استان های سراسر کشور 
آغاز شد.در پایان مسابقه که در منطقه تفریحی پارک چیتگر برگزار شد، 
سمیه یزدانی، ملی پوش دوچرخه سواری کشــورمان توانست به مقام 

نخست دست یابد.

حدادی: جزو برترین های دایموند لیگ هستم
ورزش: قهرمان پرتاب دیسک آسیا گفت: حساسیت این دوره ازمسابقات 
دایموند لیگ در پرتاب دیسک زیاد است. احسان حدادی، قهرمان پرتاب 
دیسک آسیا که با هدف انجام تمرینات آماده سازی زیرنظر مک ویلکینز، 
مربی آمریکایی خود در اردوی تدارکاتی کالیفرنیا به سر می برد، ضمن 
ابراز رضایت از این مرحله اردویی اظهار داشت: »مرحله بعدی مسابقات 
دایموند لیگ در لندن برگزار می شود، البته هنوز مشخص نیست دراین 
مرحله هم حضور داشته باشم. با احتســاب امتیازات مسابقات دایموند 
لیگ قطر و استکهلم، شانس حضور در مسابقات مرحله نهایی دایموند 
لیگ که در بروکسل برگزار خواهد شد را دارم. با ارزیابی جدول رده بندی 
امتیازات پرتابگران دیسک در دایموند لیگ، اکنون جزو برترین ها هستم. 
مگر اتفاقی عجیب در بین پرتابگران بیفتد، مثالً پرتابگران انتهای جدول در 
مسابقات آینده )لندن( اول شوند که این غیرممکن است. حساسیت این 
دوره ازمسابقات دایموند لیگ در پرتاب دیسک زیاد است و امیدوارم نتیجه 

خوبی در مسابقات آینده بگیرم«.

قرارداد مرتضی شریفی با شهرداری بورسا
لژیونر جوان والیبال به ترکیه کوچ کرد

ورزش: مرتضی شریفی، بازیکن جوان تیم ملی والیبال که برخالف سال 
گذشته امسال نتوانست خیلی در ترکیب کوالکوویچ جایی داشته باشد، 
فصل گذشته راهی ایتالیا و سری آ شد. او یک فصل نه چندان موفق را در 
ترکیب ورونا سپری کرد و نتوانست خیلی برای این تیم به میدان برود. با 
پایان قرارداد شریفی با این تیم ایتالیایی حاال او تصمیم به حضور در لیگ 
ترکیه گرفته است. بازیکن جوان تیم ملی والیبال ایران به تیم شهرداری 
بورسا ترکیه پیوســت. این بازیکن دریافت کننده به تیمی پیوسته که 
بتازگی راهی سوپرلیگ شده و پیشــتر در یک دسته پایین تر فعالیت 

کرده است.

یک ورزشکار دیگر به ایران بازنگشت
فارس: پس از آنکه یک ورزشکار عضو تیم ملی پارا تیروکمان کشورمان 
پس از مسابقات جهانی هلند به کشور بازنگشت، این بار عضو تیم ملی 
بسکتبال با ویلچر نیز به چنین سرنوشتی دچار شد.»سامان بالغی«، عضو 
تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان که عازم مسابقات جهانی آلمان شده 
بود، از بازگشت با تیم ملی خودداری کرده و در اروپا مانده است. اگرچه امید 
می رفت این ورزشکار بازگردد اما با گذشت زمان، مسئوالن از بازگشت 
وی ناامید شــده اند.این دومین مورد از عدم بازگشت ورزشکاران حوزه 
ورزش های جانبازان و معلوالن است که روی می دهد. این اتفاق در این 
حوزه ورزش کشور سابقه چندانی نداشته که یکباره این دو خبر منتشر شد.

 تعلیق فعالیت های بوکس 
در انتخابی المپیک 2020

ورزش: کمیته بین المللی المپیک رسماً موضع خود را درباره صالحیت 
بوکس برای حضور در رویدادهای انتخابی المپیک 2020 اعالم کرد و این 

فدراسیون را از هرگونه فعالیت در این راه تعلیق کرد.
این رأی بــا اکثریت آرا تأیید شــد و به خاطر مســائل مالی که این 
فدراســیون با آن درگیر بوده، در نهایت موجب شد تا IOC چنین 

تصمیمی اتخاذ کند.
دلیل اصلی این اتفاق بدهی کالنی است که فدراسیون جهانی بوکس دارد و 
این بدهی به 16 میلیون دالر رسیده و ممکن است آن طور که نناد اللوویچ، 

عضو کمیته اجرایی IOC اعالم کرد، به 2۹ میلیون دالر هم برسد.

دور یک چهارم نهایی کوپاآمریکا از بامداد فردا آغاز می شود

 آرژانتین به دنبال 
اعاده حیثیت

دالل های استانبول در انتظار تصمیم وزیر

 »پراندلی« گزینه 
جدی سرخ ها

مسابقات انتخابی کشتی فردا در آزادی برگزار می شود 

سرشاخ برای دوبنده ملی

امیرمحمد سلطان پور: دور یک چهارم نهایی رقابت های کوپاآمریکای 2019 از ساعت 5 بامداد جمعه با 
دیدار تیم های برزیل و پاراگوئه آغاز می شود. در رقابت های امسال سورپرایز خاصی را مشاهده نکردیم 
و هشت تیم مدعی در آمریکای جنوبی به این مرحله راه یافته اند که تقابل آن ها را در زیر مرور می کنیم:



 فرهنــگ و هنر- فاطمــه عامل نيك  
«زخم داوود» رمانى در ژانر سياســى و جنگى 
است كه نشر آرما آن را منتشر كرده و همين 
ماه گذشــته چاپ پنجم آن منتشر شده است. 
ابوالهوا، يك عرب  نويســنده كتاب، ســوزان 

فلسطينى ساكن آمريكاست. 
داســتان از زاويــه اى متفاوت به فلســطين و 
ســاكنان آن (چــه يهودى و چه عــرب) نگاه 
مى كند. نــگاه همدالنه نويســنده بــه تمام 
شــخصيت هاى داســتان و روايــت جزئيات 
زندگــى هر كدام، خواننــده را در فضايى تازه 

قرار مى دهد. 
در اين رمــان زندگى در ســايه جنگ جدى 
روايت مى شــود و مرگى كه هــر لحظه و هر 
روز در يــك قدمى انســان قرار دارد، عشــق، 
دلبســتگى، خانواده و حتى اميد را پررنگ تر 

مى كند. 
روايت صادقانه و گرم نويســنده از مردمى  كه 
براى زندگــى كردن مى جنگند و احساســى 
كه كتمان نمى شــود، داســتان كتاب را براى 
همه، حتى كســانى كه قــدر آرامش روزهاى 
معمولى شــان را نمى دانند، دلپذير و خواندنى 

مى كند. 
از آنجا كه داســتان اصلى به زبان انگليســى 
نوشته شده است، براحتى نمى توان جايگاه آن 
را در ادبيات عرب مشخص كرد. اين كتاب در 
ســال 96 برگزيده بهترين كتاب دفاع مقدس 
در گــروه ترجمه به زبان فارســى، با موضوع 

مقاومت اسالمى شده است. 
زهرا  هاشــمى ، مترجم اين اثــر در خصوص 
تفاوت اين رمان با ساير رمان ها در اين موضوع 
مى گويــد: مهم تريــن تفاوت اين اثر با ســاير 
آثار مشــابه نگاه انسانى اســت كه در اين اثر 
وجود دارد. صرف اينكه يك شــخصيت عرب 
يا مســلمان و همچنين مســيحى يا يهودى 
اســت و يا حتى اينكه فلسطينى است به آن 
پرداخته نشــده و در اين كتــاب ما همه اين 
افراد را مى بينيم و همه اقشــارى كه به دليل 
بحران فلســطين به آن ها ظلمى شــده است، 
اينجا حضور دارند و نقشى در اين كتاب بازى 
مى كنند. هم يهودى كه از دســت نازى ها فرار 
كرده و به او به نوعى ظلم شــده اســت و هم 
فلســطينى كه به خاطر اين حضور مورد ظلم 

قرار گرفته است. 
اين نگاه انســانى كه به كل فضــاى اثر غالب 
اســت به نظر من مهم ترين ويژگى آن است. 
همچنين نــگاه مادرانه اى كه در اين اثر وجود 
دارد، ديگر ويژگى متفاوت رمان «زخم داوود» 

است. 

 جنگ از نگاه يك مادر
هاشمى نژاد در ادامه با بيان اينكه نگاه انسانى 
اين رمــان براى او بــه عنوان يــك خواننده 
تصويــر جديد و تازه از بحران فلســطين را به 
نمايش گذاشــته اســت، توضيح مى دهد: اين 
تصوير جديد و تأثيرى كه روى من گذاشــت 
ســبب شــد من تصميم به ترجمــه اين اثر 

بگيرم. نمى دانم كه مشــابه همين اتفاق براى 
ســاير خوانندگان اين رمان پيش خواهد آمد 
يــا خير، امــا بازخوردهايى كه مــن از برخى 
خواننــدگان «زخــم داوود» دريافت كرده ام، 
بيانگر شــكل گيرى تصوير جديد از اين كشور 
و بحران فلسطين بوده است. تصورم اين است 
كه مخاطب جوان هم به خاطر همين رويكرد 

با اين كتاب همراه خواهد شد.
وى در ادامه بيان مى كند: قصد نويســنده اين 
نبوده كه زندگى يك مبارز را به تصوير بكشد. 
هرچند دختر راوى داســتان خودش به نوعى 
يك مبارز اســت كه در كشــور آمريكا، جايى 
كه قهرمان داســتان در آن به ســر مى برد، به 
نوعى براى اين بحران مبارزه مى كند، البته اين 

مبارزه بــا تعريفى كه ما از مبارزه در خصوص 
بحران فلســطين داريم متفاوت اســت؛ با اين 
همه به اعتقاد من، نويســنده اين رمان بيشتر 
مى خواسته تأثير اين وضعيت را از نظر انسانى 
بر زندگــى همه افرادى كه به نوعى درگير آن 
هســتند، از نگاه يك مادر نشــان بدهد. ما در 
اين كتاب مبارز دو آتشــه هم داريم كه برادر 
راوى داستان اســت اما هدف داستان فراتر از 
تعريف روند اين مبارزه است و مى خواهد توجه 
خواننده را به بار اخالقى و انســانى اين ماجرا 

فارغ از هر گرايش سياسى جلب كند. 

 فروش باال در كشورهاى غربى
رمان «زخــم داوود» با نام اصلى «صبحگاهان 
در جنين» به 26 زبان زنده دنيا ترجمه شــده 
و عنوان پرفروش ترين كتاب فرانسه را در سال 

2009 از آن خود كرد.
ايــن كتاب پيش از آن در ســال 2006 با نام 
«زخم ديويــد» كه در ترجمه فارســى با نام 
«زخم داوود» ترجمه شــده اســت در يكى از 
روزنامه هاى آمريكا به صورت پاورقى منتشــر 
شــده است. هاشــمى نژاد درباره فروش باالى 
اين رمان در كشــورهاى غربــى مى گويد: در 
گزارشــى كه من درباره اين كتاب خوانده ام، 
آمده اســت اين كتاب در زمــان چاپ اولش 
در آمريــكا به نوعى بايكوت مى شــود، اما بعد 
اين اثر به فرانســه مــى رود و در آنجا چاپ و 
خيلى پرفروش مى شود، به دنبال آن در ساير 
كشــورهاى اروپايى هم منتشــر و با استقبال 
باالى مخاطبان روبه رو مى شود. اين اتفاق البته 
از يك طرف به خاطر آزادى انتشــار كتاب در 
كشورهاى اروپايى است. پس از اين استقبال، 
كتاب در آمريكا توســط ناشر ديگرى تجديد 
چاپ شده و ديده مى شود و به نظر من همان 
نگاه انسانى پررنگ سبب اقبال مخاطب غربى 

است. 
هاشــمى اين كتاب را براى همه عالقه مندان 
رمــان، فــارغ از گرايش هاى سياســى جذاب 
مى دانــد و مى گويد: رمان، داســتان جذاب و 
دلنشــينى دارد و اينكه اين داستان دلنشين 
رگه هايى از واقعيت هم دارد و به نوعى مسئله 
اين روز اســت، اين داستان دلنشين را غنى تر 
مى كند. اينكه خواننده مى داند داســتانى كه 
مى خوانــد، در واقعيت اتفاق افتاده و همچنان 
گروهى انســان درگير آن هستند به تأثير آن 

كمك مى كند. 
عالقه منــدان مى تواننــد ايــن كتــاب را از 
كتاب فروشــى ها و همچنين به صورت آنالين 

از سايت 4soooq.ir تهيه كنند.
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محمد صادق كوشكى:
رسانه ملى حتى يك مجموعه نمايشى متوسط 

هم درباره مدافعان حرم نساخته است
از  يكى  كريمى:  صبا 
اين  مشــكالتى كه در 
ســال ها تلويزيون با آن دست به 
گريبان بوده، بحث تأمين بودجه و 
اعتبارات مجموعه هاى نمايشــى 
بويژه پروژه هايى با درجه كيفى الف 

و به اصطالح فاخر است. اما ظاهراً تأمين نشدن منابع مالى الزم به شمار زيادى 
از اين توليدات سرايت كرده و بسيارى از آن ها در نيمه هاى راه متوقف ماندند.  
محمدصادق كوشــكى، استاد دانشــگاه تهران كه خود دســتى در نقد و 
نظريه پردازى سينما دارد، با اشاره به تعبير حضرت امام(ره) درباره صدا و سيما 
كه آن را يك دانشــگاه عمومى مى دانند، گفت: نگاهى به وضعيت كشور در 
طول چهار دهه گذشته نشان مى دهد كه ما هر روز هدف كينه ورزى دشمنان 
نظــام و تحريم ها، هدف بدخواهى و ظلم و ســتم بوديم و در مقابل مواضع 
انقالبى خود را با فراز و نشيب و كم و كاست بيان كرديم. يكى از عرصه هايى 
كه در اين ميان مى تواند چرايى مقاومت و ضرورت ايستادگى در برابر نظام 
سلطه و استكبار و فايده اين ايستادگى را توضيح دهد، مباحثى كه جانمايه و 
درونمايه ارزش هاى انقالبى و دينى ما را تشــكيل مى دهد و زمانى كه اين 
مباحث را به عامه مردم و در دانشگاهى به نام رسانه ملى آموزش مى دهيم 
ناگزيريم بخش عمده اى از اين آموزش را در قالب مجموعه هاى نمايشى مطرح 
كنيم. اين منتقد تأكيد مى كند: مى بينيم كه آمريكايى ها  برنامه هاى تلويزيون 
سراسرى، خصوصى و محلى  شان تابع سياست ها، منافع و امنيت كشورشان 
است. سؤال اينجاست كه آيا سيماى جمهورى اسالمى در مقام دانشگاه 
عمومى براى انتقال ارزش هاى اسالمى و دينى در طول 40 سال گذشته 
موفق بوده است؟ با كمال تأسف بايد بگويم كه نمره مردودى گرفته است. 
يعنى محتواى عموم ســريال ها و مجموعه هاى نمايشى كه در تلويزيون 
ســاخته و پخش شده عموماً سطحى و بى ارزش و بيشتر مباحثى مانند 
مهاجرت به خارج از كشور بوده است.  كوشكى مى گويد: به نظرم اين يك 
نقطه ســياه در كارنامه رســانه ملى است كه در طول 6 سالى كه درگير 
بحران سوريه بوديم و بهترين فرزندان اين ملت به شهادت رسيدند، رسانه 
ملى يك مجموعه نمايشى متوسط هم درباره مدافعان حرم نساخته است؛ 
اين لكه ننگى بر دامان مديران ســازمان صدا و سيماســت و بايد از اين 
اتفاق استغفار كنند. اين مطالبه جدى ماست كه صدا و سيما روندش را 
تغيير دهد. شايد مديران صدا و سيما بگويند كه بودجه ندارند در حالى 
كه مى توانند بودجه پنج ســريال ســخيف را به يك ســريال ارزشمند 

اختصاص دهند. 

روايت صادقانه و گرم «زخم داوود» از زبان يك مادر

رمانى كه غرب را با رنج فلسطين آشنا كرد

ســوزان ابوالهوا فرزند يك خانــواده  مهاجر 
فلســطيني اســت كه در جنگ سال 1967 
فلسطين اين كشور را ترك كردند. وي پس 
از آن در كشــورهاي مختلفي مانند كويت، 
اردن و ايــاالت متحده زندگــي كرد و پس 
از پايان تحصيالتش در رشــته پزشــكي، به 

روزنامه نگاري و خبرنگاري روي آورد. 
«صبــح فلســطين» نخســتين رمــان اين 
نويسنده اســت. وى به عنوان يك نويسنده 
آمريكايى فلســطينى، فعــال حقوق بشــر و 

ساكن اياالت متحده آمريكاست. 
رمــان پرفروش او «صبحانــه در جنين» در 

سال 2010 منتشر شــده است و رمان دوم 
او «آبــى بين آســمان و آب» نيــز به 19 
زبــان ترجمه و فروخته شــد. وى همچنين 
بنيان گذار مؤسسه غيردولتى زمين هاى بازى 
براى فلسطين اســت. اين مؤسسه، سازمانى 
غيردولتى اســت كه از كودكان فلســطينى 
و ســاخت زمين هــاى بازى بــراى آن ها در 
فلســطين و اردوگاه هاى پناهندگان سازمان 

ملل در لبنان حمايت مى كند. 
او يكــى از بنيان گــذاران و حاميان جنبش 
تحريم فرهنگى اســرائيل به شــمار مى رود. 
اين رمان زندگى چهار نســل از خانواده اى را 

بــراى خواننده روايت مى كند و عالوه براينكه 
موضــوع اصلى آن مقاومت مردم فلســطين 
اســت، از عشــق، غرور و ايمان نيز ســخن 
مى گويد. نگاه نويســنده به فلسطين، نگاهى 

نو و عارى از كليشه است.

درباره نويسنده

پنجشنبه 6 تير 1398
 23 شوال 1440 27 ژوئن 2019   سال سى و دوم  شماره 8999 

شماره مزايده: 139804306091000041
تاريخ ثبت: 1398/02/15

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9404126 و 9402318

ــورخ 1391/04/04 و 114654 مورخ  ــماره 113313 م ــى ش ــند رهن ــتناد س ــينا به اس بانك س
ــه هاى 9404126 و 9402318 در  ــهد اجراييه هايى تحت كالس ــه 16 مش 1391/09/25 دفترخان
ــى و نه هزار و  ــتصد و نود و نه ميليون و يكصد و س ــك ميليارد و هش ــال 1/899/139/774 (ي قب
هفتصد و هفتاد چهار ريال) عليه آقاى ياسين بابانيا فرزند على به شماره شناسنامه 12370 صادره 
ــماره ملى 0944741010 (بعنوان بدهكار) و آقاى على بابانيا فرزند رشيد به شماره  ــهد و ش از مش
شناسنامه 257 صادره از مشهد و شماره ملى 0938541171 (بعنوان راهن) صادر كه پس از ابالغ 
ــمى  ــناد رس اجراييه در مورخه 1394/7/16 در پايان مهلت هاى مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
الزم االجرا و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ عرصه و اعيان مسكونى يكباب منزل 
ــماره يك و دو  ــهد و دو دربند دكان بش ــماره 33 فرعى از 1399 اصلى واقع در بخش يك مش بش
فرعى از 1399 اصلى ملكى على بابانيا واقع در مشهد خيابان امام خمينى 7 سجاديه 4 پالك 39، 

به مبلغ بيست و سه ميليارد و پانصد ميليون ريال ارزيابى و قطعيت يافته است.
مورد ارزيابى برابر گزارش كارشناس به شماره 3910- 1398/04/02 عبارت است ششدانگ يكباب 
ــاحت آن  ــد، عرصه منزل جنوبى كه مس ــتان قدس رضوى مى باش منزل كه عرصه آن موقوفه آس
ــماره 16 و 17 فرعى از  ــماالً به طول 32/91 متر به منزل ش ــد. ش حدود 352/22 مترمربع مى باش
ــايه، جنوباً به طول 32/11 متر اول به منزل  ــرقاً بطول 11/74 متر به منزل همس 1399 اصلى ش
ــد.  1378 و دوم به منزل 1 فرعى از 1378 و غرباً به طول 10 متر خيابان به عرض 6 متر مى باش
ــال مى باشد. اعيان احداثى در سه قسمت، اول:  ــاختمان كامًال فرسوده و قدمت آن حدود 40 س س
زيرزمين و همكف هر كدام به مساحت حدود 105 متر در قسمت ورودى و سيستم سازه اى ديوار 
ــوئيت با 2 اتاق خواب به مساحت  ــيروانى. دوم: يك س ــش ش ــقف با مصالح چوبى و پوش باربر و س
ــمت انتهاى عرصه با سيستم سازه اى ديوار باربر و سقف و  ــقف در قس حدود 50 مترمربع در يك س
مصالح چوبى و پوشش شيروانى سوم: شامل يك انبارى (اتاقك) در قسمت وسط حياط با سيستم 
ــماره 800084549 مورخ  ــد. داراى پايانكار به ش ــقف طاق ضربى مى باش ــازه اى ديوار باربر و س س
ــكونى با تراكم متوسط و  ــد كاربرى مجاز زمين مس ــهردارى منطقه 8 مى باش 1391/03/31 از ش
ــى، ابعاد، قدمت،  ــت. با توجه به موقعيت مكانى دسترس امتيازات آب و برق و گاز در محل داير اس
مساحت و نوع مصالح به كار گرفته و با در نظر گرفتن ساير عوامل مؤثر در ارزيابى و بدون در نظر 
ــامل حق استفاده از منافع، عرصه  ــدانگ ش گرفتن ديون، تعهدات و جرايم احتمالى ارزش كل شش
استيجارى و ارزش اعيان و انشعابات فوق براى قيمت پايه مزايده جمعاً مبلغ بيست و سه ميليارد و 
ــماره  پانصد ميليون ريال (23/500/000/000 ريال) برآورد مى گردد. ضمناً حدود ملك برابرنامه ش

82794- 1394/11/08 استعالم بشرح ذيل مى باشد:
ــت بپالك 43 فرعى از 16 فرعى از 1399  ــمت اول بطول 20/41 متر ديواريس ــماالً: در دو قس ش

اصلى
دوم بطول 12/50 متر ديواريست به ديوار پالك 39 فرعى از 17 فرعى از 1399 اصلى

شرقاً: بطول 11/74 متر ديواريست به ديوار پشت اعيان مجاور 187 فرعى از 1399 اصلى
جنوباً: در دو قسمت اول بطول 20/60 متر ديواريست به پالك 1378 اصلى
دوم بطول 11/51 متر ديواريست به ديوار پالك يك فرعى از 1278 اصلى

غرباً: بطول 10 متر ديواريست و درب است به خيابان
ــتى فاقد  ــه 98/3/11 دفتر امالك بازداش ــماره 139885606003002769 مورخ ــه ش ــر نام براب
بازداشتى مى باشد مزايده بصورت ششدانگ به مبلغ ارزيابى شده در قبال مبلغ 23/500/000/000 
ــعبه اول اجراى ثبت  ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش ــنبه مورخه 98/5/8 از س ريال در روز سه ش
ــهد واقع در خيابان امام خمينى جنب بانك ملى مركزى كوچه ثبت شروع و به باالترين قيمت  مش
ــمى مصادف گردد جلسه  ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رس پيش
مزايده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و نيم عشر اجرايى و حق مزايده 
ــم از معلوم و يا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121  ــاير هزينه هاى قانونى اع زايد بر مبلغ مزايده و س

بعهده برنده مزايده مى باشد. آ- 9803980 م.الف 233

شماره مزايده: 139704306093000044
تاريخ ثبت: 1397/12/22

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال منقول كالسه پرونده 9605375

ــماره  ــتناد قرارداد بانكى ش ــپه به اس ــه 9605375 له: بانك س ــده اجرائى كالس ــه موجب پرون ب
ــت وصول مبلغ  ــه 9605375 جه ــت كالس ــه اى تح ــورخ 1395/01/22 اجرائي 149594532 م
ــود،  ــت س ــال باب ــى، 47/789/363 ري ــل بده ــال اص ــال (428/577/831 ري 569/187/003 ري
ــارت تأخير تأديه تا تاريخ 1396/09/30 و مبلغ 365/432 ريال خسارت  92/819/809 ريال خس
ــور تاريخ تولد: 1361/08/01  ــرگزى نام پدر: منص ــمار از تاريخ مذكور) ريال عليه: ايمان س روز ش
ــماره ملى: 3621422757 شماره شناسنامه: 2137- ايمان بيات نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد:  ش
ــنامه: 2912- نرجس كفاشى نام پدر:  ــماره شناس ــماره ملى: 0938954660 ش 1361/07/29 ش
محمدعلى تاريخ تولد: 1327/07/05 شماره ملى: 0651623618 شماره شناسنامه: 183، تشكيل 
كه پس از ابالغ اجرائيه در تاريخ 1396/11/29 حسب درخواست بستانكار وارده به شماره 10247- 
1396/12/16 تقاضاى بازداشت اموال منقول متعلق به ايمان سرگزى به آدرس مشهد- بلوار معلم 
ــماره 10468-  ــه مأمور اجرا وارده به ش ــم 6 و 8 مغازه ايمانا را نمود و طى صورت جلس ــن معل بي
ــماره 10755- 1397/08/28  ــمى دادگسترى وارده به ش ــناس رس 1397/08/22 و گزارش كارش

اموال منقول (پوشاك) كه به شرح ذيل مى باشد بازداشت و به حافظ اموال سپرده شد:
1- تاپ حرير قيمت 88000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 176000 ريال، باركد 2101171
2- تاپ يقه مشكى 128000 ريال تعداد 3 عدد جمعاً 384000 ريال، باركد 2101171

3- بلوز زنانه 118000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 118000 ريال، باركد 2302216
4- پيراهن عصر 238000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 238000 ريال، باركد 2302070

5- پيراهن كوتاه 320000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 640000 ريال، باركد 2301176 
6- پيراهن بندريش 235000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 235000 ريال، باركد 2302550

7- پيراهن شب 420000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 420000 ريال، باركد 2301052
8- پيراهن ميدى 218000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 218000 ريال، باركد 2302531

9- پيراهن تاپ 298000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 298000 ريال، باركد 2301074
10- كت و شلوار 480000 ريال تعداد 11 عدد جمعاً 5280000 ريال، باركد 1301011
11- پيراهن مردانه 148000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 296000 ريال، باركد 1102034
12- پيراهن راه راه 88000 ريال تعداد 5 عدد جمعاً 440000 ريال، باركد 1102090

13- مانتو ساده 218000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 218000 ريال، باركد 2104474
14- مانتو ساده اسپرت 218000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 218000 ريال، باركد 2104473
15- مانتو آستين كوتاه 228000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 456000 ريال، باركد 2104481

16- مانتو گيپور 198000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 396000 ريال، باركد 2104457
17- مانتو طرح اتار 218000 ريال تعداد 3 عدد جمعاً 654000 ريال، باركد 2104472

18- پالتو جلوباز 164000 ريال تعداد 3 عدد جمعاً 492000 ريال، باركد 2201051
19- پالتو جلو باز 240000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  24000 ريال، باركد 2201046

20- شلوار كتان كش 168000 ريال تعداد 8 عدد جمعاً  1344000 ريال، باركد 2102300
21- شلوار لى جذب 188000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً  376000 ريال، باركد 2102017

22- شلوار كتون 148000 ريال تعداد 5 عدد جمعاً  740000 ريال، باركد 2102029
23- شوميز ساده 118000 ريال تعداد 5 عدد جمعاً  590000 ريال، باركد 2101032

24- جليقه شوميز 198000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  198000 ريال، باركد 2101035
25- شلوار پارچه اى 198000 ريال تعداد 7 عدد جمعاً  1386000 ريال، باركد 1101126

26- شلوار مردانه 188000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً  376000 ريال، باركد 1101031
27- شلوار مردانه 178000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  178000 ريال، باركد 1101079
28- شلوار مردانه 148000  ريال تعداد 3 عدد جمعاً  444000 ريال، باركد 1101076
29- شلوار مردانه 245000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً  490000 ريال، باركد 1101010
30- شلوار مردانه 188000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  188000 ريال، باركد 1101008
31- شلوار مردانه 94000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً  188000 ريال، باركد 1101077
32- شلوار كتان 168000 ريال تعداد 3 عدد جمعاً  504000 ريال، باركد 1101168
33- شلوار كتان 168000 ريال تعداد 3 عدد جمعاً  504000 ريال، باركد 1101155

34- شلوار مردانه 138000 ريال تعداد 3 عدد جمعاً  414000 ريال، باركد 1101036
35- شلوار مردانه 128000  ريال تعداد 1 عدد جمعاً 128000 ريال، باركد 1101080

36- شلوار جين 158000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 316000 ريال، باركد 1101106
37- پيراهن يقه قايقى 198000 ريال تعداد 12 عدد جمعاً  2376000 ريال، باركد 2302562

38- پيراهن پله ريز 310000  ريال تعداد 2 عدد جمعاً 620000 ريال، باركد 2302556
39- ماكسى لمه 338000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  338000 ريال، باركد 2302539

40- پيراهن جلو كوتاه 288000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً  576000 ريال، باركد 2302494
41- پيراهن شب 420000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً  840000 ريال، باركد 2301006

42- پيراهن ماكسى 298000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  298000 ريال، باركد 2302440
43- پيراهن بلند لمه 385000 ريال تعداد 3 عدد جمعاً  1155000 ريال، باركد 2302595

44- پيراهن شب 480000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  480000 ريال، باركد 2301042
45- پيراهن دامن 488000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  488000 ريال، باركد 2302621

46- پيراهن مجلسى 680000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 680000 ريال، باركد 2301189
47- پيراهن شب 360000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً  720000 ريال، باركد 2301038

48- اورال يقه قايقى 218000 ريال تعداد 4 عدد جمعاً  872000 ريال، باركد 2302567
49- اورال ساده جلو 218000 ريال تعداد 4 عدد جمعاً  872000 ريال، باركد 2302568
50- پيراهن ماكسى 268000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 536000 ريال، باركد 2302439

51- سارفون آستين 218000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً  436000 ريال، باركد 2302301
52- پيراهن آستين 320000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  320000 ريال، باركد  2302429

53- كت و شلوار 480000 ريال تعداد 24 عدد جمعاً  11520000 ريال، باركد 1301011
54- شلوار پارچه 158000 ريال تعداد 7 عدد جمعاً 1106000 ريال، باركد 1101123

55-   شلوار 6 جيب 148000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 296000  ريال، باركد 1101043
56- كاپشن چرم 288000 ريال تعداد 4 عدد جمعاً 1152000 ريال، باركد 1201147
57- كاپشن چرم 320000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  320000 ريال، باركد 1201070

58- كت پارچه 298000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 596000 ريال، باركد 1301025
59- كاپشن مردانه 298000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً  596000 ريال، باركد 1201137
60- كاپشن نقره اى 168000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 168000 ريال، باركد 1201123

61- كت مخمل 240000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 240000 ريال، باركد 1201038
62- كت پشمى طوسى 158000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 316000 ريال، باركد 1201008

63- سوئى شرت 198000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 198000 ريال، باركد 1201007
64- كت پارچه 298000 ريال تعداد 3 عدد جمعاً  894000 ريال، باركد 1301025

65- كاپشن كتان 288000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 288000 ريال، باركد 1201096
66- كت طرح دار 298000 ريال تعداد 3 عدد جمعاً 894000 ريال، باركد 1201117

67- كاپشن پارچه 188000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 188000 ريال، باركد 1201078
68- كاپشن فوتر 168000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  168000 ريال، باركد 1201124

69- كت و شلوار 480000  ريال تعداد 2 عدد جمعاً  960000 ريال، باركد 1301011
70- كاپشن بلند خلبانى 298000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 596000  ريال، باركد 1201151

71- پيراهن ابروباد 168000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 168000 ريال، باركد 1102142
72- كاپشن چرم پشمى 288000 ريال تعداد 4 عدد جمعاً  1152000ريال، باركد 1201147

73- كت و شلوار 480000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً  960000ريال، باركد 1301011
74- كت تك كالسيك 320000  ريال تعداد 4 عدد جمعاً  1280000 ريال، باركد 1301012

75- مانتو 8 دكمه 218000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  218000 ريال، باركد 2104482
76- مانتو كتى تك 88000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 88000 ريال، باركد 2104278

77- مانتو 198000 ريال تعداد 4 عدد جمعاً  792000 ريال، باركد 2104256
78- مانتو نخى براق 198000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 198000 ريال، باركد 2104050

79- مانتو كمر گيپور 238000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 238000  ريال، باركد 2203140
80- مانتو مجلسى 258000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  258000 ريال، باركد 2104459
81- مانتو پشت بلند 98000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً  196000 ريال، باركد 2104397

82- كت تك پاييزه 0 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 0 ريال، باركد 120104983
83- شلوار پارچه اى 148000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  148000 ريال، باركد 2102083
84- شلوار پارچه اى 188000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً  376000 ريال، باركد 2102023

85- شلوار 148000 ريال تعداد 4 عدد جمعاً  592000 ريال، باركد 2102261
86- شلوار گشاد 82000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  82000 ريال، باركد 2102044

87- شلوار 2257 148000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  148000 ريال، باركد 2102162
88- شلوار راسته 138000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  138000 ريال، باركد 2102313
89- شلوار مشكى 188000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  188000 ريال، باركد 2102066

90- شلوار پارچه اى 198000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  198000 ريال، باركد 2102007
91- شلوار 148000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 148000 ريال، باركد 2102323

92- شلوار راسته 140000ريال تعداد 1 عدد جمعاً  140000 ريال، باركد 2102155
93- شلوار 2259 148000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 296000 ريال، باركد 2102161

94- شلوار دمپا پاكتى 168000 ريال تعداد 3 عدد جمعاً  504000 ريال، باركد 2102211
95- شلوار كمر بغل 148000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  148000 ريال، باركد 2102260
96- شلوار پارچه اى 198000  ريال تعداد 1 عدد جمعاً 198000  ريال، باركد 2102082

97- شلوار كشى 188000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 188000 ريال، باركد 2102229
98- شلوار طرح 168000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 168000 ريال، باركد 2102152

99- شلوار 2192 168000ريال تعداد 3 عدد جمعاً  504000 ريال، باركد 2102164
100-  شلوار لى راسته 158000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً  158000 ريال، باركد 2102056

101- شلوار جين 188000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 188000 ريال، باركد 2102091
102- شلوار جين 210000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 210000 ريال، باركد 2102095

103- شلوار لى جذب 188000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 188000 ريال، باركد 2102014
104- لگ وسط خط 98000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 98000 ريال، باركد 2102277
105- شلوار كتان 168000 ريال تعداد 5 عدد جمعاً 840000 ريال، باركد 2102292

106- شلوار جين يخى 238000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 476000 ريال، باركد 2102105
107-  شلوار كمردار 168000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 168000 ريال، باركد 2102158

108- شلوار جين 168000 ريال تعداد 3 عدد جمعاً 504000 ريال، باركد 2102150
109- شلوار طرح 248000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 248000 ريال، باركد 2102124

110- شلوار پوست 164000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 164000 ريال، باركد 2102100
111- شلوار لنين كمر 110000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 110000 ريال، باركد 2102068

112- شلوار مخمل 248000 ريال تعداد 4 عدد جمعاً 992000 ريال، باركد 1101112
113- شلوار مردانه 245000 ريال تعداد 7 عدد جمعاً 1715000 ريال، باركد 1101025

114- شلوار مردانه 180000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 360000 ريال، باركد 1101070
115- شلوار مردانه 198000 ريال تعداد 3 عدد جمعاً 594000 ريال، باركد 1101135
116- شلوار مردانه 188000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 188000 ريال، باركد 1101072
117- شلوار مردانه 198000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 198000 ريال، باركد 1101048
118- شلوار مردانه 198000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 198000 ريال، باركد 1101045
119- شلوار مردانه 198000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 396000 ريال، باركد 1101132
120- شلوار كتان 118000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 118000 ريال، باركد 1101149
121- شلوار جين 238000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 476000 ريال، باركد 1101092
122- شلوار كتان 188000 ريال تعداد 5 عدد جمعاً 840000 ريال، باركد 1101169
123- شلوار كتان 218000 ريال تعداد 2 عدد جمعاً 436000 ريال، باركد 1101110
124- شلوار كتان 168000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 168000 ريال، باركد 1101174
125- شلوار كتان 188000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 188000 ريال، باركد 1101099

126- شلوار مردانه 188000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 188000 ريال، باركد 1101055
127- شلوار مردانه 218000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 218000 ريال، باركد 1101109
128- شلوار مردانه 188000 ريال تعداد 1 عدد جمعاً 188000 ريال، باركد 1101041
129- شلوار مردانه 148000 ريال تعداد 3 عدد جمعاً 444000 ريال، باركد 1101028

لذا جمع كل ارزش 129 قلم به مبلغ 280/000/000 ريال (دويست و هشتاد ميليون ريال) ارزيابى 
ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر  ــنبه مورخه 98/04/31 از س ــت و مزايده در روز دوش و قطعيت يافته اس
ــنتو بين پليس راه و بزرگراه ميثاق از مبلغ پايه 2/800/000/000 ريال  ــهد جاده س در آدرس مش
شروع و به باالترين و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً مبالغ حق مزايده و 
نيم عشر دولتى زائد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم يا نامعلوم طبق تبصره 6 
ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باشد و چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده 
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اداره اجراى اسناد رسمى مشهد
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آگهى اعالن  نظر افراز 
ــتى و بر طبق ماده 5 آئين نامه قانون افراز ،راى بر افراز سهمى آقاى  ــه پيوس ــماره 1788ب 98 مورخ 1398/4/3 و نقش ــاس صورتمجلس ش بر اس
جالل معصومى شميم به مساحت سيصد و پنجاه و نه مميز هفتاد و هفت ( 77/ 359) متر مربع به پالك ثبتى 139/10886 واقع در اراضى بهار 
بخش چهار همدان صادر گرديده است. لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرايى اسناد الزم االجراء جهت اطالع مالكين مشاعى و اشخاص ذوى 
الحقوق آگهى تا با مراجعه به اداره ثبت اسناد و امالك بهار و مالحظه نقشه وصورتمجلس افرازى. چنانچه به نظريه افرازى صادره اعتراضى داشته 
ــليم نمايند.بديهى است در صورت عدم تسليم اعتراض،  ــار اين آگهى اعتراض خود را به دادگاه صالحه تس ــند ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتش باش

نسبت به صدور سند مالكيت قطعه افرازى به نام مالك فوق  اقدام خواهد شد.( م الف 116)آ-9803990
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار- هادى يونسى عطوف 

 ︡﹫﹀ ︣ا١١١︡ ﹝︡ل ١٣٨٩ ر﹡﹌︨  ﹢دروی︎  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧٨٧و۵۵ ا︣ان ١٢ ︫﹞︀ره 
 S5430089029977 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر 3690634 و︫ 
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︧ــ﹟ ︋︀﹁︱﹏ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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آگهى تجديد مناقصه عمومى
    ( نوبت دوم)  مناقصه شماره : 98-2

﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︣﹎︤ار ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥:︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای︠  ١-د︨︐﹍︀ه︋ 
٢-﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ﹞﹏ و﹡﹆﹏ از ﹝︣︵ ﹏︀ی ︻﹞︣ا﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ ︨ــ︀﹝﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن 

︫﹞︀﹜﹩ در ︨︀ل ١٣٩٨
٣-︡ا﹇﹏ ︮﹑﹫️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان: ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹝﹢ر ﹞﹏ و﹡﹆﹏ از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ،﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ 

۴- ︋︣آورد او﹜﹫﹥ :︡ود ٣۵۶۴ ﹝﹫﹙﹫﹢ن  ر︀ل
۵- ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر: ١٧٨٫٢﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ︋ــ︀ ا︻︐︊︀ر︡ا﹇﹏٣﹝︀ه و﹇︀︋﹏ ︑﹞︡︡︑٣︀﹝︀ه 

︣﹍د
 www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋(︀د︐︨) ️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀ ﹞-۶﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:︨ 

︀︻️ ١۴ روز﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩/۴/٩٨   ٧- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:ازروز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۴/۵/٩٨︑︀︨ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︀ر﹎︢اری در︨  ٨- ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:︋ 

﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٠/۴/٩٨       ︀︻️ ٩ ︊︮  روز︎  ٩- ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀︨ 
ــ︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای  ﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٠/۴/٩٨︫  ــ︀︻️ ︊︮١٠ روز︎  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀:︨   ︎︩︀وز﹝︀ن ﹎︪ــ ﹏﹞-١٠

 ﹩﹛︀﹝ ︠︣ا︨︀ن︫ 
  ﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای︠ 
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