
زودتر عقد كنيد!
صبــح روز گذشــته فيلمــى از آذرى 
جهرمــى در فضــاى مجازى منتشــر 
شــد كه آقاى وزيــر در آن از اعطاى 
اينترنــت رايگان بــه زوج هايى كه در 
اين هفتــه ازادواج مى كنند، خبر داده 
بود. صحبت هاى آقاى وزير سوژه طنز 
كاربران توييتر شــده اســت. در ادامه 
نمونه هايى از پيام هاى منتشر شده توسط كاربران را مى خوانيد: « آقا ما 
بخوايم دو تــا زن بگيريم يه دكل ميدن بهمون يا نه؟... زودتر بريد عقد 
كنيــد بابا حاال اجاره 2 ميليونــى و پول پيش 80 ميليونى و جهاز 150 
ميليونى عروســى  خودش جور ميشــه، خدا كريمه، بچسبيد به همين 
دو گيگ نت رايگان»! البته آقاى وزير هم چند ســاعت پس از انتشــار 
مصاحبه اش در فضاى مجازى در اينســتاگرام نوشت:« تو رو خدا رحم 
كنيد، از صبح تا اآلن تلفن هاى دفتر ما كًال مشــغوله. تا آخر هفته آينده 
ســايت ثبت نام راه اندازى مى شــود تا در آن ثبت نام كنيد و هديه ناقابل 

ما تقديم شود».

به اميد روزهاى خوب
آريــن غالمــى، شــطرنج باِز نوجــوان 
كشــورمان با انتشار پســتى در صفحه 
اينســتاگرامش، روايتــى از ديدارش با 
مهرداد بذرپاش، مديرمســئول روزنامه 
وطن امروز را منتشــر كــرد. غالمى در 
صفحه اينســتاگرامش نوشت: «پس از 
مســابقات تركيه، آماده سفر به مناطق 
ســيل زده لرســتان در بخش ويســيان بودم كه براى پيگيرى پاره اى از 
موضوعــات اجتماعى به همراه يكى از دوســتان به بنياد بركت احســان 
مراجعه كرديم و من يك ديدار بســيار صميمى با دكتر بذرپاش داشــتم. 
ايشــون با نگاه پرلطفشون با مســائل اجتماعى موافقت كردند تا در بحث 
ســازندگى 26 واحد مسكونى در بخش ويســيان مثل هميشه مشاركت 
مؤثر داشــته باشند و همين طور حمايت از فعاليت هاى ورزشى در مناطق 
ســيل زده مازندران، گلستان و لرســتان... ارتباط ايشون با جوانان من رو 
متأثر كرده. در نهايت همچنان ممنونم از لطف جناب بذرپاش عزيز به بنده 

و ورزش جوانان! به اميد روز هاى خوب براى مردم ايران».

سفرى به درون خويش
شــهره لرستانى با انتشــار تصويرى از 
نوشت:  اينســتاگرام  در  كودكى هايش 
«من در يك ســالگى. چــه دنياى امن 
و هولناكــى بود شــب هاى تابســتان 
در بالكن تــوى رختخــواب يخ كرده 
خوابيدن و به ناگاه صداى شــبگردان 
كوچه گرد كه با آوايى كشدار و خاص 
و حزيــن در تاريكى به يكديگر پيام امن بودن كوچه را مى دادند... و من 
آن روزگاران امن بودم، اما از صداى شبگرد ها به شدت مى ترسيدم. خدا 
مى داند كه بين ســال هاى پنج تا هفت ســالگى چقدر دلم مى خواست 
بــا يك جعبه ميوه و چند باترى و يكســرى خرت و پــرت توى همان 
بهارخواب بزرگ موشــكى بســازم و با آن به فضا بروم و چقدر ساعت ها 
زير آفتاب رنگ پريده بعد از ظهر هاى تابستان ها وقت صرف كردم، چون 
هميشه مى خواســتم با آن به سفرى دور و دراز بروم! غافل از اين درك 
كه حاال مى دانم بزرگ ترين سفر هر آدمى سفر به درون خويش است».

 محمــد تربت زاده  حدود يك ســال پيش بود كه 
«درياى خزر» و ماجراى رژيم حقوقى اش سوژه داغ فضاى 
مجازى شد. بهانه اش هم برگزارى پنجمين اجالس سران 
كشورهاى ساحلى درياى خزر در قزاقستان بود. شبكه هاى 
ماهواره اى و رســانه هاى آن طرف آبــى در آن روزها رگ 
ميهن پرستى شــان باد كرده بود و چپ و راست درباره از 
دست رفتن تماميت ارضى ايران صحبت مى كردند. البد 
همان موقع ها هم بود كه شايعه هايى درباره از دست رفتن 
سهم 50 درصدى ايران از درياى خزر و تحقير ايران توسط 
روس ها در فضاى مجازى راه افتاد. اينكه دولتمردهايمان 
چوب حراج زده اند به هويت تاريخى كشورمان كه با درياى 
خزر عجين شده يا منابع نفتى اى كه در ازاى توافق نامه هاى 
غيرعلنى از انحصار ايران درآمده اند و مناطق وســيعى از 
درياچه خزر كه ايران حق ماهيگيــرى در آن را نخواهد 
داشــت و هزاران شــايعه ديگر كه همه از همين جنس 

به حساب مى آمدند.

  ژن خوب خاندان پهلوى
اينكه چرا پس از گذشــِت يك ســال از ماجرا و فروكش 
كردن تمام شــايعات، دســت گذاشــته ايم روى چنين 
ســوژه اى، برمى گردد به هشتگ #ربع_پهلوى كه از روز 
گذشته در توييتر فارسى داغ شده است. ربع پهلوى لقبى 
اســت كه كاربران فضاى مجازى به دليل اظهارنظرهاى 
عجيب و غريب و غيرتخصصــى به «رضا پهلوى» فرزند 
محمدرضا پهلوى داده انــد. ژن خوِب خاندان پهلوى روز 
گذشــته تصويرى از درياى خزر يا به قول خودش درياى 
كاسپين در اينستاگرامش به اشتراك گذاشت و حواشى و 
شايعات مربوط به اجالس سران كشورهاى ساحلى درياى 

خزر را يك بار ديگر نبش قبر كرد.
هرچند كابران توييتر هشتگ #ربع_پهلوى را در پاسخ به 
رضا پهلوى داغ كردند، اما شــايعه ها يك بار ديگر به جان 
فضاى مجازى و كاربرانش افتاده اند. شايعه هايى كه بدون 
توجه به پيشينه كشتيرانى و صيد ماهى در درياى خزر، 
از ســهم 50 درصدى كشــورمان از اين درياچه صحبت 
مى كنند و بدون اينكه اطالعى از كم و كيف كنوانسيون 
رژيم حقوقى درياى خزر داشــته باشند، از پايمال شدن 
حقوق مردم ايران در جريان امضاى اين كنوانســيون دم 
مى زنند! شــايعه هايى كه هنوز نمى دانند ايران در ميان 
كشــورهاى اطراف درياى خزر، كمترين سهم ساحلى را 
دارد و اگر طبق حقوق بين الملل درياها، مرزهاى ساحلى را 
معيارِ تقسيم اين درياچه قرار دهيم، نه تنها تماميت ارضى 
كشورمان پايمال نشده بلكه احتماالً كشورمان بيشتر از 

حق طبيعى اش از درياى خزر سهم گرفته است!

  ماجراى 50 درصد
«عهدنامه گلستان» نخســتين قراردادى است كه در آن 
جسته گريخته به وضعيت حقوقى درياى خزر اشاره شده 
است. هرچند در اين عهدنامه صحبتى از تقسيم درياچه 
ميان ايران و روســيه و تعيين خطوط ساحلى نشده، اما 
درباره عبور و مرور كشتى ها تصميماتى گرفته شده است. 
قرارداد تركمانچاى اما برخالف عهدنامه گلستان كه حق 
كشــتيرانى را براى هر دو كشــور مجاز مى دانست، حق 
داشــتن كشتى جنگى در درياى خزر را مختص روس ها 
مى داند. البته در اين قرارداد هم صحبتى از تقسيم بندى 

درياچه و تعيين خطوط مرزى نمى شود.
تا حدود يك قرن بعد كه روسيه تزارى سرنگون مى شود، 
ديگر حرفى از وضعيت حقوقى درياى خزر نمى شــود تا 
اينكه تزارها چپه مى شوند وبلشويك ها روى كار مى آيند. 

سال 1921 دولتمردان شوروى اعالم مى كنند كه قرارداد 
تركمانچاى از درجه اعتبار ساقط شده، به همين خاطر در 
يك قرارداد دوجانبه با كشورمان تا حدودى اوضاع حقوقى 
دريــاى خزر را تعيين مى كنند. در متن اين قرارداد آمده 
اســت: «دولت شوروى و ايران به طور مساوى از بحر خزر 

استفاده مى كنند».
شــايعه هايى كه اين روزهــا درباره ســهم 50 درصدى 
كشــورمان از درياى خزر مطرح مى شــود هم احتماالً از 
برداشت اشتباهِ اهالى فضاى مجازى از متن قرارداد 1921 
ناشى شده اســت. اما هيچ جوره نمى شود گفت منظور 
دولتمردان شــوروى از «به طور مســاوى»، سهم برابر از 
درياى خزر بوده است. اصالً امكان دارد دولتمردان شوروى 
راضى شــده باشند در راه رضاى خدا دريايى را كه حدود 
90 درصد ســاحل آن در خاك خودشان قرار دارد با يك 
كشور ديگر به طور مساوى تقسيم كنند؟ به همين خاطر 
است كه كارشناس هاى حقوق بين الملل مى گويند منظور 
دولتمردان شــوروى از «به طور مســاوى» اين بوده كه 
برخالف قرارداد تركمانچاى، هر دو كشور به طور مساوى 
حق داشتن نيروى نظامى، ماهيگيرى و كشتيرانى در اين 

درياچه را خواهند داشت.

  تجاوز به قلمرو تركمنستان و آذربايجان
از روزى كه عهدنامه گلستان امضا شده تا به همين امروز  
ايران هيچ وقت صاحــب 50 درصد از خزر نبوده و هيچ 
وقت هم چنين تقاضايى را مطرح نكرده است. براى اينكه 
ماجرا كمى بيشتر برايتان روشن شود همين اآلن نقشه 
درياى خزر را بگذاريد جلو چشمتان و سعى كنيد طورى 
كه به قلمرو تركمنستان، آذربايجان، روسيه و قزاقستان 
تجاوز نشــود، 50 درصد از درياى خزر را براى ايران جدا 
كنيد! حتى در خوشــبينانه ترين حالت هم با اختصاص 
50 درصد از درياى خزر به كشورمان، سواحل تركمنستان 
و آذربايجان به طور كامل جزو قلمرو كشورمان به حساب 
خواهنــد آمد؛ يعنى در صورت اختصــاص 50 درصد از 
درياى خزر به كشورمان، مردم تركمنستان و آذربايجان 
حتى اجازه آبتنى در ســواحل كشورشان را هم نخواهند 

نداشت! 
حتى اگر از تقســيم دريا بر اساس ميزان نوار ساحلى هر 
كشور هم بگذريم، فرمول هاى ديگرى در حقوق بين الملل 
وجود دارد كه بر اساس هيچ كدام از آن ها سهم ايران از 11 
تا 20 درصد فراتر نمى رود. اين سهم حداكثر 20 درصدى 
(تقسيم خزر به پنج قسمت مساوى) هم تنها در صورتى 
پذيرفته مى شــود كه كشورى مانند قزاقستان كه هزار و 
900 كيلومتر از ســواحل خزر را در اختيار دارد، رضايت 
دهد كه از حق خود بگذرد و با ايرانى كه تنها 675 كيلومتر 

دارد، حق السهم يكسانى در خزر داشته باشد!

  سهممان از خزر چقدر است؟
با وجود اين حواشى اما از زمان فروپاشى شوروى تا كنون، 
هنوز تصميم سفت و سختى درباره مسائل حقوقى درياى 
خزر گرفته نشــده است. حتى قراردادى كه سال گذشته 
ميان پنج كشــور به امضا رســيد هم خيلى از مسائل و 
مناقشــات را بدون بحث باقى گذاشت. سندى كه سال 
گذشــته در قزاقســتان به امضا رســيد  يك سند مادر 
به حساب مى آيد كه حاصل 26 سال مذاكره درباره رژيم 
حقوقى درياى خزر است. يعنى چيزى توى مايه هاى قانون 
اساسى كه زمينه ساز تعيين قوانين حقوقى در سال هاى 

آينده خواهد شد.
برخــالف ادعاى رضا پهلــوى و رســانه هاى آن طرفى، 

كنوانسيون جديد حقوقى درياى خزر به هيچ عنوان وارد 
تعيين مرزها و محدود ه هاى آبى نشــده و اين موضوع را 
موكول به گفت و گوى دوجانبه كشــورها با يكديگر كرده 
اســت. بر اساس قوانين حقوق بين الملل، موضوع تعيين 
مرزهاى آبى به عهده دو يا ســه كشــورى اســت كه در 
قســمتى از دريا مرز مشترك دارند. به عنوان مثال ايران 
مرزهاى آبى اش با آذربايجــان را در يك قرارداد دوجانبه 
با اين كشور تعيين مى كند، نه در يك قرارداد بين المللى. 
برخالف كشورهاى ديگر كه مرزهاى خودشان را با همين 
روش مشخص كرده اند اما كشورمان هنوز با دو همسايه 
آبى اش يعنى آذربايجان و تركمنستان به نتيجه نرسيده 
است، پس هنوز نمى توانيم بگوييم كشورمان چند درصد 
از درياى خزر ســهم دارد. با وجود ايــن، اما طبق اعالم 
رسانه ها از ماه هاى نخست فروپاشى شوروى تاكنون، ايران 
تقريباً حاكميتش بر 20 درصــد از درياى خزر را اعمال 

كرده است. 

  چقدر سود كرديم؟
شايد از خودتان بپرسيد پس كنوانسيون جديد حقوقى 

درياى خزر چه سودى براى كشورمان داشته است؟
بر اساس اين كنوانسيون، حق استفاده از دو كانال  روسيه 
كه خزر را به درياى آزاد وصل مى كند، براى كشورمان به 
رسميت شناخته شده است. در سال هاى پيش به خصوص 
در زمان تحريم هاى بين المللــى و دورانى كه روابطمان 
با روســيه شــكرآب بوده است، هميشــه براى رساندن 
كشتى هايمان به آب هاى آزاد با روس ها گالويز مى شديم 
اما از سال گذشــته مى توانيم آزادانه از طريق كانال هاى 

روسيه وارد آب هاى آزاد شويم.
عــالوه بر اين، به دليل طول كم ســاحل ايران در درياى 
خزر، آذربايجان و تركمنستان مى توانستند سهم كشورمان 
از ايــن درياچه را تا حدود 11 درصــد كاهش دهند. بر 
اساس كنوانسيون جديد رژيم حقوقى درياى خزر اما اين 
دو كشور هنگام تعيين مرزهاى دريايى نمى توانند شكل 
ســاحل ايران را بهانه كاهش سهم كشورمان از خزر قرار 
دهند. يعنى برخالف گفته رســانه هاى آن طرفى نه تنها 
خيانتى به تماميت ارضى ايران نشده بلكه سهم كشورمان 

از درياى خزر افزايش هم يافته است.

  لطفًا نخنديد
براى اينكه بيشتر از اين وارد مسائل خسته كننده حقوقى 
نشويم، برگرديم سِر ماجراى ربع پهلوى! ژن خوب خاندان 
پهلوى كه پس از گذشت 40 سال هنوز رؤياى پس گرفتن 
تاج و تخت پدر را در سر مى پروراند، به لطف اينستاگرام، 
توييتر و اظهارنظرهاى جورواجورش، هر از گاهى نامش را 
ســر زبان ها مى اندازد. اين بار هم البد به دليل كم آوردن 
سوژه جنجالى، دست گذاشته است روى موضوعى تاريخ 
مصرف گذشــته تا با تهييج احساســات ميهن پرستانه 
بعضى از اهالى شــبكه هاى اجتماعى، به حساِب خودش 
علِم مبارزات سياســى را در دست بگيرد! كاربران فضاى 
مجازى اما با يادآورى ماجراى بذل و بخشــش هاى پدر و 
پدربزرگ ربع پهلــوى، به خصوص ماجراى عروس كردن 
جزيره بحرين، حســابى از خجالتش درآمدند! پس زياد 
بيراه نيســت اگر ما هم مطلبمان را با كنايه يكى از اين 
كاربران به شاهزاده پهلوى به پايان برسانيم: « يك چيزى 
ميگم نخنديد، كســى كه پدرش بحرين رو به باد داد و 
پدربزرگش به رشته كوه هاى آرارات، شط العرب و دشت 
نااميد چوب حراج زد، نگران تقسيم  درياى خزر  بر اساس 

قوانين بين المللى شده است»!

قيصريه را به آتش نكشيم
رقيه توسلى: استاد كالِس «مهارت زندگى» مى گويد: احترام تك تك اعضاى 
بدنتان دست شماست. قبل از هر چيزى، خودتان را دوست داشته باشيد. يعنى سر 

و قلب و شش و كبد و معده و روده و همه هستى تان را.
ياد مرِد همسايه مى افتم كه ديروز هوارها كشيد َسر دختركش كه افتاده بود روى 

دنده لج و گريه اش بند نمى آمد.
استاد مى گويد: به غم هاى كوچك نچســبيد. آن ها بلدند چطور مثل زالو، خون 

آدميزاد را بمكند و تمامش كنند.
ياد همه مى افتم. ياد همه كسانى كه حرص خوردن در مرامشان است و عزادارى 

مبسوط راه مى اندازند براى پيشامدهاى نامهم.
مثالً ياد خودم كه پاك شدن گالرى گوشى، كور و كرم كرد.

ياد آقاى همسر كه جا گذاشتن دسته كليد، روزش را به فنا داد.
خواهرى كه چطور افسردگى آنى گرفت باالى َسر قابلمه تَه گرفته اش.

«بهاره جان» كه از كنار قطع شدن چند ساعته آب و برق، ساده نگذشت.
«فريد» كه براى جاى پارك ناقابل، رسيد به بوق ممتد.

يا كارمندى كه براى ريخته شدن محتويات زونكنش، قيصريه اى را دوباره به آتش 
كشيد و ياد سوپرى سر خيابان كه اگر دستش بود، همه مشترى ها را مى گرفت به 

باِد فلك، از بس وسواس چيدن برج هاى ميوه اى دارد.
استاد مى گويد: براى روح و جسممان ارزش قائل باشيم، اعصاب و استرس را دور 

كنيم و شادى هاى كوچك را بشناسيم. آن ها راه نجات من و شمايند.
پــس از پايان كالس، همــه َهم و غمم را مى گذارم پاى يافتن خوشــحالى هاى 
كوچك... ايستادن پشت ويترين مغازه ها، گرفتن فال از نوك مرِغ عشق، پيدا كردن 
رفقاى قديمى در اينستا، خريد اينترنتى كتاب، ديدن نانوايى خلوت دستم مى آيد.

پى نوشت: آموزگار راست مى گويد؛ به غم ها نبايد رو داد وگرنه ماتادورى مى شويم 
بى وقفه در ميدان گاوبازى!

اين خبر، فيلم هندى نيست
فؤاد آگاه:  بال بــه دور؛ خدا نصيب 
نكنــد، اما فكــرش را بكنيــد فرزند 
هفت ســاله تان كه از مدت ها پيش با 
زخم هــا و دردهاى گاه و بيگاه دهانى 
نگرانتان كرده بود، حــاال دچار تورم 
دهان و فك ها شــود و هيچ مسكنى 

هم دردهاى شــبانه روزى اش را تســكين ندهد و پزشكان هم حيران بمانند 
كه بيمارى فرزندتان چيســت؟ يعنى كار به جايى رسيده باشد كه شما فكر 
كنيد دلبندتان به ســرطان دهان و دندان مبتال شــده! در اين صورت چقدر 
خوشحال مى شويد اگر پزشكان متخصصى پيدا شوند كه به كمك اشعه ايكس، 
سى تى اسكن و ... متوجه شوند مشكل فرزند شما غيرقابل درمان نيست و به 
ساده ترين روش ممكن برطرف مى شود!  داستان بيمارى «راويندران» كودك 
هندى از اين قرار است كه گفتيم. اما نكته جالب ماجرا اين است كه پزشكان 
متوجه شدند دليل مشكالت دهانى او تعدادى دندان اضافه در دهانش است و 
چون دندان اضافى به درد كسى نمى خورد، تصميم گرفتند آن ها را بكشند و 
او را راحت كنند. فكر مى كنيد «راويندران» چند دندان اضافه البه الى زخم ها 
و ضايعات دهانى اش داشت؟ پنج دندان...10 دندان... 25 دندان ... 50 دندان! 
پزشــكان به دندان پنجاهم اضافه كه رسيدند حيرت كردند. عرق هايشان را 
پاك كردند و رفتند ســراغ بعدى ها... 100 دندان ...150 دندان... خالصه شما 
هم حيرت مى كنيد اگر بگوييم  وقتى كار تمام شــد، 526 دندان اضافى جلو 
دندانپزشكان حيرت زده قرار داشت! باور كنيد فيلم هندى تعريف نكرديم  و 
اين خبر هم ربطى به خبر هفته گذشته نداشت كه پزشكان از شكم يك زن 

هندى بيشتر از يك كيلو و 600 گرم جواهرات خارج كرده بودند!   
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ورزش
بازى رفت يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا

اتحاد ذوب آهنى ها 
براى شكست االتحاد

آشنايى با رقباى تيم ملى واليبال در انتخابى المپيك 2020

سن  پترزبورگ 
ميانبر المپيكى ايران

گفت وگو درباره جشنواره نمايش هاى آيينى و سنتى با داوود فتحعلى بيگى

دانشكده هاى تئاتر بايد از خواب بيدار شوند

دفاع از هويت ملى
در اتاق برنامه ريزى هاى سرى ضدايرانى در وزارت خارجه انگليس، برنامه ريزان دربار 
ملكه درصدد بودند پس از تثبيت كامل «قدرت ديكتاتورى رضاشاهى» ريشه هويت 
تاريخى ايرانى را براى هميشه خشك و توان مقاومت و ايستادگى را آنچنان سلب 
كنند كه مردم ايران ديگر هرگز با احساس غرور، قدرت و تعصب دينى به گذشته 
ننگرند وهيچ «ارزش، احســاس و قدرت عاطفــى »اى در روح جامعه  ايرانى نفس 
نكشد! تا سياست هاى ايران نوين و نوسازى جامعه كه همگى توسط انجمن هاى 
فراماسونرى تهيه و تدوين مى شد، با تخريب هويت دينى و ملى به پيش برود. اينك 
«شب فراماسون ها» با شادى هاى به سبك «لندن» آغاز شده بود و «ثبات سياسى» 
در سرتاســر ايران پهن شده بود. روزنامه ها ساماندهى شده بودند و نويسندگان و 
روزنامه نگاران همچون واحدهاى امنيتى در شبكه هاى مختلف، تعريف شده و مانند 
يك بنياد نظامى، در برابر حكومت تسليم محض بودند. يكى از اين فراماسون هاى 
ظاهراً باسواد و خيلى دانشمند به نام «سيدحسن تقى زاده» قرارداد «دارسى» را كه 
در لحظات پايانى ســرآمدن و تمام شدن بود؛ با دولت استعمارى انگليس تجديد 
مى كند و بزرگ ترين ثروت ملى ايرانيان را براى نيم قرن ديگر به انگليس و ملكه اش 
مى بخشــد! اگر همين يك قرارداد نفتى را كه در سال 1933، بين وزارت دارايى 
دولت كودتا و دولت انگليس بســته شد، مبناى قضاوت تاريخى روح و شخصيت 
ايرانى قرار بدهيم، بايد با قاطعيت اعالن كنيم: انجمن هاى فراماسونرى تنها به فروش 
«وطن» فكر مى كردند و دغدغه ديگرى نداشتند. به همين سبب، پس از اين فروش 
حقارت بار و معامله «ايران فروشانه» جشن و شادى به پا مى كنند و در رسانه ها زنده 
باد زنده باد پهلوى... و ايران نوين، راه مى اندازند. پس از گذشــت يك سال از اين 
پيروزى اقتصادى و پر شــدن جيب فراماسون هاى وطن فروش، «على اصغر خان 
حكمت» وزير فرهنگ رضاخانى پس از يك مسابقه اسب سوارى با صراحت اعالم 
مى دارد كه در سياســت هاى فرهنگى نوسازى جامعه و ايران آينده، حجاب جايى 
ندارد و زنان ايران و ايرانى بايد با حجاب خداحافظى كنند تا در جاده پيشرفت وارد 
شــوند! همين سخنرانى، ذهنيت علما و بزرگان شهر «مشهد» را آكنده از نگرانى 
و اضطراب مى كند... و ســرانجام به دفاعى جانانه و شكوهمندانه از هويت ايران و 
شــخصيت فرهنگى و دينى ايران در مسجد گوهرشاد مى انجامد و بدين ترتيب، 
شــهر مشهد از همان روزهاى آغاز انتشار رسمى اين سياست مخوف و وحشت بار 
وارد كارزار دفاع از «هويت ملى و تاريخى» ايران زمين شــد و با تقديم بيش از 4 
هزار شهيد، نگذاشت همه صفحات اين راهبرد سياه وطن فروشانه و وطن سوزانه به 
اجرا درآيد و هويت ثروتمند و ريشه دار ايرانى و ايرانيان، از ثروت هاى درونى خويش 
تهى شده و ايرانى شود كه به قول «تقى زاده» از فرق سر تا ناخن پا فرنگى باشد.  

رضا پهلوى مى گويد ايران 50 درصد از درياى خزر سهم دارد

نبش قبر يك شايعه 
جواد زرينچه، سرپرست استقالل در گفت و گو با قدس:تاريخ مصرف گذشته

گول بازى هاى تداركاتى 
را  نمى خوريم

روزمره نگارى

باور مى كنيد؟

 سينا واحد

آن روزها

جواد زرينچه را خيلى ها مربى پنهان استقالل 
مى دانند اما او خودش را سرپرســت مى داند 
و اعتقــاد دارد كه حوزه كارى اش در همين 
بخش خالصه شــده اســت. زرينچه اما در 

عيــن حال تأييد مى كنــد كه اگر جايى 
مشــكلى ببينــد ورود مى كند تا 

اســتقالل وارد بحران هاى تازه 
نشود. زرينچه عزمش را جزم 

كرده تا بهترين استقالل 
ممكن در ليگ نوزدهم 
پديد آيــد. تفكر آقاى 
هجومى  استراماچونى 

اســت. من بــه تازگى 
ايشــان  با  صحبت هايى 

داشتم كه عميقاً اعتقاد دارد 
اســتقالل بايد هجومى بازى 

به  اســتراماچونى حواسش  كند. 
دفاع هم هست. فلسفه ...
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حمید رضا خداشــناس: مرحله یک هشــتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا امشــب آغاز می شود و در دور رفت 
این بازی ها ذوب آهن اصفهان تنها نماینده کشــورمان 
در این مرحله از ســاعت 20:30 در ورزشــگاه  الزبیل 
ابوظبی امارات بــا قضاوت مانینــگ از چین به مصاف 
االتحاد عربستان می رود. شاگردان علیرضا منصوریان 
در شرایطی که سرخابی ها نتوانستند از گروه خود صعود 
کنند با اقتدار و به عنوان تیم نخســت گروهشــان پای 
در این مرحله گذاشــته اند و امیدوارند با نتیجه گیری 
در دو بازی رفت و برگشــت کماکان پرچمدار ایران در 
این رقابت ها بمانند. ذوب آهن نسبت به مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان تغییراتی داشــته و در نقــل و انتقاالت 
تابستانی سه بازیکن شاخص خود یعنی رشید مظاهری، 
محمدرضا حسینی و کریستین اوساگونا را از دست داد، 
ولی این تیم با بازگشت سه بازیکن سرباز خود )احسان 
پهلوان، مهدی مهدی پور و دانیال اســماعیلی فر( جان 

تازه ای گرفته است. 

  چهار خارجی گران تر از تمام ذوب آهن
در سوی مقابل االتحاد قرار دارد که در رقابت های فصل 
گذشته لیگ عربســتان به رتبه دهم دســت یافت و با 
کسب رتبه دوم گروه به این مرحله صعود کرد. تحرکات 
تابستانی باشگاه االتحاد در تابستان 2019 درست مثل 
سایر باشگاه های سعودی پرســر و صدا بود گرچه در 
قیاس با تیم هایی مثل النصــر، الهالل یا حتی 
االهلی رقیب همشــهری، آن هــا ارقام 
پایین تــری بــرای خریدهای خود 
هزینه کردند. باشــگاه االتحاد 
به نســبت فصل گذشته فقط 
یک یا دو تغییر در فهرســت 
خارجی های خود داشت آن 
هم کنــار گذاشــتن ویالنووا 
شــیلیایی و به خدمــت گرفتن 
جانشــینی مناســب برای ســتاره 
سرشناس سال های گذشــته خود بود تا 
در مجموع با هشت و نیم میلیون یورو، فهرست 
خارجی های خود را ببندد. نکته جالب اینجاست هزینه 
چهار خرید خارجی االتحاد از کل هزینه های باشگاه ذوب 
آهن باالتر است. تغییرات زیاد در این تیم عربستانی باعث 
شده، این تیم برای نماینده کشورمان کاماًل ناشناس و 
مرموز باشــد به همین جهت بدون در نظر گرفتن این 

مســائل علیرضا منصوریان تیمش را برای این مسابقه 
آماده کرده و امید دارد تا در نخستین بازی فصل جدید 

بتواند موفق شود.

  مغز متفکر برزیلی
رومارینهــو برزیلی این روزها مغــز متفکر االتحاد لقب 
گرفته است. این بازیکن را فوتبال دوستان ایرانی نخست 
با پیراهن الجیش قطر در فوتبال آسیا شناختند، بازیکنی 
که ســپس راهی امارات و باشــگاه الجزیره شد و حاال 
در مرکز زمین برای االتحادی ها می درخشــد. ســیرا 
سرمربی تیم در تعریف خود از این بازیکن مدعی شد اگر 
رومارینهو نیمی از نبوغ و توانایی های ذهنی خود را در 

زمین بروز بدهد هیچ تیمی حریف االتحاد نخواهد شد.

  6 ملی پوش عربستانی
در فهرست بازیکنان داخلی باشگاه االتحاد با دراختیار 
داشتن 6 ملی پوش جزو سه چهار تیم مطرح این کشور 

است. شــاید در حال حاضر بتوان سرشناس ترین چهره 
داخلی را عبدالعزیز البیشی قلمداد کرد، مدافعی که در 
ترکیب تیم ملی از جایگاه تثبیت شده ای برخوردار است. 
حمدان الشمرانی، عبدالرحمان الغمدی و... نیز بازیکنانی 
هستند که غفلت از آن ها می تواند تاوان سنگینی در پی 

داشته باشد.

  دومین تقابل
سبزپوشــان دیار نصف جهــان پیش از ایــن در لیگ 
قهرمانان آسیا 2010 با االتحاد عربستان همگروه بودند 
که ذوب آهن در خانه این تیم را یک بر صفر شکست داد و 
در زمین حریف به تساوی 2-2 دست یافت. ذوب آهن در 
آن فصل توانست نایب قهرمان شود. ذوب آهن اما برای 
امشب ســه بازیکن خود را در اختیار ندارد. محمدرضا 
خلعتبــری و نیما طاهری به دلیــل مصدومیت و میالد 
فخرالدینی به دلیل محرومیت سه بازیکنی هستند که 

قادر به همراهی تیم خود مقابل االتحاد نیستند.

   رکورد منصوریان
هرچند که آخریــن حضور منصوریــان در مرحله یک 
هشتم نهایی با خاطره تلخ شکست 6 بر یک مقابل العین 
همراه بود ولی این مربی تنها مربی تیم های ایرانی است 
که با سه تیم مختلف موفق به صعود مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان شده اســت. این مربی رکورد خاصی دارد که 
او را به پیروزی در این دیدار حســاس امیدوار می سازد. 
منصوریان با 6 بار غلبه بر تیم های عربستانی، رکورددار 
شکست دادن تیم  های این کشــور بین مربیان تیم های 
ایرانی اســت. این مربی در هفت تقابلــی که با تیم های 
عربســتانی داشــته، تنها در یک بازی، در دور برگشت 
مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2015 با 
نفت با نتیجه 2 بر یک مغلوب االهلی شد که این نتیجه 
مانع صعود نماینده ایران به مرحله بعد نشد. منصوریان 
تنها سرمربی بومی حاضر در مرحله یک هشتم نهایی در 

منطقه غرب آسیاست.

  منصوریان: با افتخار نماینده مردم ایران هستیم
علیرضا منصوریان در نشســت خبری پیش از بازی 
رفت برابر االتحاد عربســتان گفت: تیــم االتحاد را 
کاماًل زیر نظر داشــتیم و بازی های دوستانه این تیم 
در انگلســتان را دیدیم و از این لحــاظ آنالیز خوبی 
داشــتیم. آن ها تغییراتی داشتند و بازیکنان خارجی 
خوبی را جذب کرده اند. ما هــم بازیکنانی را جذب 
کردیم و تغییرات داشتیم و چند بازیکن در روزهای 
اخیر به مــا اضافه شــدند. افتخار بزرگی اســت که 
نماینده مردم ایران هســتیم و مهم ترین مصاف های 
فوتبــال ایران را ذوب آهــن در مردادمــاه دارد. ما 
نماینده و پرچمدار ایران در رقابت های آسیا هستیم 
و نهایت تالش ما و بازیکنان این است که بازی خوبی 
را مقابل تیــم خوب االتحاد به نمایــش بگذاریم و با 
صعود به مرحله بعد به حمایت های مردم عزیز ایران 

پاسخ مثبت بدهیم.

  سرمربی االتحاد: عملکرد ممتازی داشتیم
ســیبرا، ســرمربی االتحاد پیش از دیدار با ذوب آهن 
گفت: ما خود را آماده کردیم تا فصــل را با قدرت آغاز 
کنیم. اردوی تدارکاتی موفقیت آمیزی را پشــت ســر 
گذاشتیم. در بازی های تدارکاتی تیم عملکرد ممتازی 
داشــت و امیدوارم این عملکرد در دیدار با ذوب آهن 

نیز تکرار شود.

بازی رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

اتحاد ذوب آهنی ها برای شکست االتحاد

»جونیور فریپو« شکار جدید بارسا
ورزش: سرانجام پس از یک هفته اخبار ضد و نقیض در مورد جونیور فریپو، این بازیکن 
آینده دار رسما به بارسلونا پیوست. بارسا که پس از جدایی لوکاس دینیه در فصل گذشته 
بازیکنی به جای او جذب نکرده بود، سخت به دنبال انتقال یک بازیکن باکیفیت به عنوان 
ذخیره جوردی آلبا بود. گزینه اول بارسا دیوید آالبا ستاره بایرن بود ولی با مخالفت باشگاه 
مونیخی، جونیور فریپو به گزینه اصلی بارسا بدل شد. بتیس برای جدایی فریپو 30 میلیون 
یورو تقاضا کرده بود و در نهایت بارسا توانست این باشگاه را به دریافت 18 میلیون یورو بعالوه 

12 میلیون یورو بندهای متغیر راضی کند. 

»فالکائو« به اللیگا می رود یا لیگ ترکیه؟
ورزش: رادامل فالکائو، ســتاره کلمبیایــی موناکو تایید کرد که در حال بررســی 
پیشــنهادهای چند باشــگاه اســت. موناکو چندی پیش از تمدید قرارداد فالکائو 
خودداری کرده بود. مهاجم کلمبیایی موناکو تا پایان قراردادش با موناکو یک سال 
دیگر فرصت دارد ولی او قصد دارد با جدایی از این باشگاه فرانسوی در تابستان سال 
جاری، خیال خود را از آینده اش راحت کند. فالکائو فصل گذشته در لیگ1 فرانسه 
پانزده گل برای موناکو به ثمر رســاند.از جمله باشگاه هایی که در فرانسه از آن ها به 
عنوان مقصدهای بعدی فالکائو یاد شده می توان به گاالتاسارای و والنسیا اشاره کرد.

گواردیوال: قهرمانی در لیگ برتر، مهم تر از قهرمانی اروپاست
ورزش: پپ گواردیوال می گویــد: قهرمانی لیورپول در لیگ برتــر انگلیس مهم تر از 
قهرمانی در چمپیونزلیگ بوده و آنچه عیار واقعی یک تیم فوتبال خوب را مشــخص 
می کند قهرمانی در لیگ برتر است.گواردیوال قهرمانی در چمپیونزلیگ را به پیروزی 
اتفاقی در قمار تشــبیه کرده و قهرمانی لیورپول در فصل گذشــته لیگ قهرمانان را 
شانسی می داند.پپ گفت: شکی نیست که ما باید در اروپا هم قهرمان شویم چون لیگ 
قهرمانان تورنمنت مهمی است و قهرمانی در آن دشوار است. ولی من فقط برای هفت 

بازی به قمارخانه نمی روم و هر چه دارم و ندارم را قمار نمی کنم.

بهترین بازیکن جام ملت های آفریقا به میالن پیوست
ورزش: باشگاه آث میالن رسماً اعالم کرد: اسماعیل بن ناصر، ستاره الجزایری امپولی 
را به خدمت گرفته است. رسانه های ایتالیایی رقم قرارداد انتقال بن ناصر به میالن را 
16 میلیون یورو به عالوه پاداش اعالم کرده اند. بن ناصر، ملی پوش 21ساله الجزایری 
دیروز 23 جوالی در تست های پزشکی میالن شــرکت کرده و پس از آن با میالن 
قراردادی پنج ساله امضا کرده و به صورت رسمی به این باشگاه پیوسته است. رقم 

دستمزد دریافتی بن ناصر از میالن 1.5 میلیون یورو در هر فصل اعالم شده است.
پیوستن بن ناصر به میالن صبح دیروز از سوی این باشگاه به صورت رسمی اعالم شد.

حمیدرضا عرب: جواد زرینچــه را خیلی ها مربی پنهان 
استقالل می دانند اما او خودش را سرپرست می داند و اعتقاد 
دارد که حوزه کاری اش در همین بخش خالصه شده است. 
زرینچه اما در عین حال تأیید می کند که اگر جایی مشکلی 
ببیند ورود می کند تا استقالل وارد بحران های تازه نشود. 
زرینچه عزمش را جزم کرده تا بهترین استقالل ممکن در 

لیگ نوزدهم پدید آید.

  استقالل دربازی های تدارکاتی اش تا امروز 23 
گل به ثمر رسانده است. آیا باید منتظر خط حمله ای 

شگفت انگیز از شما باشیم؟
تفکر آقای اســتراماچونی هجومی اســت. من به تازگی 
صحبت هایی با ایشان داشتم که عمیقاً اعتقاد دارد استقالل 

باید هجومی بازی کند.

  اما ایتالیایی ها غالباً بازی دفاعی را می پسندند. آیا 
این با ذهنیت غالب درمیان مربیان آن ها سنخیت 

ندارد؟
استراماچونی حواسش به دفاع هم هست. فلسفه او این است 
که خوب گل بزنیم و سخت هم گل بخوریم. استراماچونی 
می گوید اگر بتوانیم توازن را میان خطوط دفاعی و هجومی 

برقرار کنیم شاهد استقاللی ایده ال خواهیم بود.

  به طور کلی گلزنی های شما در بازی های تدارکاتی 
مالک مناسبی برای سنجش استقالل هست؟

شاید کمی روحیه آور باشد اما اگر بخواهم منطقی جواب 
شــما را بدهم، خیر. این بازی ها مالک نیست چون بعضی 
تیم هایی که مقابل ما بازی کردند از نفرات دوم، سوم و حتی 
تستی اســتفاده می کردند. بنابراین نباید گول بازی های 

تدارکاتی را بخوریم.

  پیشترقرار بود به عنوان مربی در استقالل فعالیت 
کنید اما درنهایت عنوان سرپرستی را به شما دادند. 
فرقی نمی کند. مهم کمک به استقالل است. ضمن اینکه 
مسائل فنی را به باشــگاه انتقال می دهم. هرجا ببینم 
اشکالی وجود دارد ورود می کنم. استراماچونی هم این 

تعامل را پذیرفته و کار با من را دوست دارد.

  اختالفی میان شما و استراماچونی وجود ندارد؟
کامالً در تعامل هستیم. مربی بسیار با شخصیتی است.

  قرار است لیگ هم به زودی آغاز شود.
تعطیلی تا حدودی به سود ما بود چون فرصت را دراختیار 
استراماچونی قرارداد تا تیمش را بشناسد. اما اگر این تعطیلی 
به درازا می کشید قطع به یقین برای ما دردسرساز می شد. 

امیدوارم که به زودی شاهد شروع لیگ باشیم.

  استقالل مدعی نخست قهرمانی خواهد بود؟
تیم های دیگر هم زحمت کشیده اند واین طور نیست که 
ما خودمان را از حاال مدعی بدانیم. باید وارد لیگ شویم تا 
ببینم چه می شود. اما اســتقالل قطعاً برای قهرمانی وارد 

لیگ خواهد شد.

  دراین روزها که سخت در حال تمرین بودید دوباره 
خبرهایی درباره اخراج تعداد تازه ای از بازیکنان به 

گوش رسید. شما این خبرها را تأیید می کنید؟
ببینید کار مربیگری ایجاب می کند که هر زمان تصمیم هایی 
درباره بازیکنان بگیری استقالل و استراماچونی هم از این 
قاعده مستثنا نیستند. ممکن است تصمیم هایی بگیریم و 
بازیکنانی بروند و بیایند اما درباره رضا آذری باید بگویم که 
آقای استراماچونی دوباره ایشان را خواسته اند و او به تمرینات 

ما بازمی گردد. ما باید بهترین تصمیم ها 
را درباره بازیکنان اتخاذ کنیم 

بدون اینکه تحت تأثیر قرار 
بگیریــم یا کســی نظرش 
را تحمیل کنــد. مطمئناً 
اســتقالل هم روی همین 
اصل جلو خواهــد رفت و 
استراماچونی بهترین تیم 

را پدید می آورد.

ورزش: در طول لیگ ملت ها و حتی قبل و پس از آن نه 
تنها از کوالکوویچ بلکه از سرمربی هر تیم دیگری سؤال 
می کردیم که اولویت برای رقابت های ملی امسال چیست، 
خیلی ســریع و بدون مکث پاســخ می دادند: »حضور 
قدرتمند در انتخابی المپیک و کســب ســهمیه توکیو 

2020 برایمان در اولویت است«.
حاال به آن روزهای حساس و سرنوشت ساز برای تیم های 
قدرتمند والیبال جهان نزدیک شــدیم. از جمعه هفته 
جاری 2۴ تیم برتر رنکینــگ جهانی والیبال که در یک 
قرعه کشی در 6 گروه چهار تیمی تقسیم شده اند، برای 
کسب تنها 6 سهمیه از این مرحله نبرد بزرگی را در پیش 

خواهند داشت.
از مدت ها قبل مشــخص شــد که ایران باید با تیم های 
روســیه، کوبا و مکزیک آن هم بــه میزبانی روس ها در 
ســن پترزبورگ به میدان بــرود؛ جایی که شــاگردان 
کوالکوویچ تنها اگــر بتوانند با صدرنشــینی برگردند، 
دستشــان پر خواهد بود و در غیر این صورت باید چند 
ماهی صبر کنند تا رقابت های انتخابی قاره ای فرا برسد و 

با قهرمانی در آن بلیت توکیو 2020 را رزرو کنند.

کوبا؛ دور از سال های اوج
رتبه در رنکینگ جهانی؛ ۱۸

کارنامه تیم ملی والیبال کوبا اصاًل با وضعیت فعلی این 
تیم همخوانی ندارد. این تیم نه تنها در آمریکای جنوبی 
بلکه در سطح جهان همواره حرف های زیادی برای گفتن 
داشت، چند سالی است که به شدت افت کرده و از سطح 
یک لیگ ملت های والیبال هم خارج شده است. کوبایی ها 
نخستین حریف ایران در ســن پترزبورگ خواهند بود. 
بدون شک نمی توان حتی کوبایی که این سال دچار افت 

شده را هم دست کم گرفت.

مکزیک؛ کم نام و نشان 
رتبه در رنکینگ جهانی؛ 2۱

جالب اســت بدانید مکزیــک با وجود اینکــه در میان 
قدرت های برتر جهان والیبال حضور ندارد و هیچ وقت 
هم به افتخاری در ســطح جهان نرسیده، اما یکی از 12 
تیم حاضر در المپیک ریو 2016 بود. مکزیک که دومین 
حریف ایــران در انتخابی المپیک به حســاب می آید، 
احتماالً آسان ترین رقیب شــاگردان کوالکوویچ در این 

تورنمنت خواهد بود.

روسیه؛ شانس نخست صعود
رتبه در رنکینگ جهانی؛ ۵

تیم ملی والیبال روســیه دیگر نیازی به معرفی ندارد. 
تزارها که چنــد هفته قبل قهرمانــی لیگ ملت های 
2019 را در شیکاگو با شکست میزبان جشن گرفتند، 
حاال چند ســتاره دیگر یعنی ماکســیم میخایلوف و 
موزرســکی را هم به ترکیب خود اضافــه کردند تا با 
تمام قوا برای کسب ســهمیه المپیک در خانه خود پا 

به میدان بگذارند.
چــه از روی رنکینــگ تیم ها و چــه از روی قدرت و 
سابقه روسیه می توانیم این تیم را با توجه به میزبانی 
شانس نخست صعود به المپیک از این گروه به حساب 
بیاوریم. از آنجایی هم که دیدار ایران و روسیه در روز 
آخر مسابقات برگزار می شود، احتماالً یک بازی فینال 

گونه رخ خواهد داد.

برنامه مسابقات ایران 
جمعه 18 مرداد ساعت 17:30، ایران - کوبا

شنبه 19 مرداد ساعت 17:30، ایران - مکزیک
یکشنبه 20 مرداد ساعت 20:30، ایران - روسیه

جواد زرینچه، سرپرست استقالل در گفت و گو با قدس:

گول بازی های تدارکاتی را نمی خوریم
آشنایی با رقبای تیم ملی والیبال در انتخابی المپیک 2020

سن  پترزبورگ میانبر المپیکی ایران

خبر ویژه

ورود فراکسیون ورزش به پایان مهلت 
قانونی سرپرستی فدراسیون والیبال

ورزش: نایب رئیس فراکســیون ورزش مجلس شــورای 
اسالمی گفت: عدم رعایت زمانبندی سرپرستی فدراسیون 
والیبال باعث می شــود ذهنیتی به وجود بیاید که وزارت 
ورزش می خواهد کاندیدای خاصی را به این فدراســیون 

تحمیل کند.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت  و گو با ایسنا با اشاره به پایان مهلت 
سرپرستی سرپرست فدراسیون والیبال گفت: یکی از انتقاداتی 
که به وزارت ورزش و جوانان وارد شده این است که طبق برنامه 
زمانبندی برای انتخاب رؤسای فدراسیون ها عمل نمی شود یا 
تشکیل مجامع فدراسیون ها برای مسائل مهم به تعویق می افتد 
و برخی فدراسیون ها بیش از میزان انتظار برای وزارت ورزش 

هزینه سازی می کنند.
وی افزود: جنبه های نظارتی وزارت ورزش اقتضا می کند در 
این موارد ورود کنند و آیین نامه ای را که  خودشان می گویند 
به آن پایبندیم رعایت کنند. برنامه زمانبندی تمدید برخی 
سرپرستی ها از جمله در فدراسیون والیبال هم از این دست است، 
این موارد باعث می شود ذهنیتی به وجود بیاید که وزارت ورزش 

می خواهد کاندیدای خاصی را به این فدراسیون تحمیل کند.
یوسف نژاد تصریح کرد: فلسفه فدراسیون ها برقراری دموکراسی 
است و نتیجه انتخابات آن ها هر چه باشد باید به آن تمکین کنند، 

قاعدتاً موارد اینچنینی با این فلسفه سازگاری ندارد.
نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس در پایان گفت: در موارد 
مربوط به فدراسیون ها مسائلی بوده که آن را به وزارت ورزش 
اعالم کردیم  و این وزارتخانه به آن عمل کرده، این موضوع را 
نیز به آن ها منتقل خواهیم کرد و در هفته های آینده آن را در 

فراکسیون ورزش مورد بررسی قرار می دهیم.

سینا حسینی: پس از کش و قوس های فراوان و بازی موش 
و گربه فدراسیون فوتبال برای اعالم زمان برگزاری قرعه کشی 
رقابت های لیگ برتر، سرانجام حیدر بهاروند مدیر بازنشسته 
سازمان لیگ و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اعالم 
خبری تأکید کرد روز سه شنبه مراسم قرعه کشی رقابت های 
لیگ نوزدهم در مشهد برگزار خواهد شد. با اعالم این خبر 
حاال پرسش کلیدی این است که قرار است پس از این همه 
ســردرگمی و بالتکلیفی چه اتفاقی در مراسم قرعه کشی 
رخ دهد؟ محسن حیدری دبیر و سخنگوی هیئت فوتبال 
خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار قدس می گوید: به 
دلیل کمبود زمان هنوز نتوانسته ایم میهمان خاصی را برای 
حضور در این مراسم قطعی کنیم اما در تالشیم هنرمندان و 
ورزشکاران صاحب نام را برای حضور در این مراسم دعوت 
کنیم تا بتوانیم یک مراسم فاخر و در خور شأن مشهد مقدس 

برگزار کنیم.
وی در خصوص اینکه برنامه قرعه کشــی به چه ترتیبی 
خواهد بود، گفت: محور اصلی برنامه قرعه کشی مسابقات 
لیگ برتر خواهد بــود اما در کنار این مراســم که بخش 
عمده ای از زمان برگزاری مراســم را بــه خود اختصاص 
خواهد داد چند برنامه برای معرفی قابلیت های شهر مشهد 
را در نظر داریم تا بتوانیم حاضران در مراسم را با فرهنگ 
حاکم بر شهر مشهد و ظرفیت های موجود در دومین کالن 
شهر مذهبی جهان اسالم آشــنا کنیم. حیدری در بخش 
دیگری از توضیحات خود گفت: بــه احتمال فراوان رئیس 
فدراسیون اعضای هیئت رئیسه فدراسیون و هیئت رئیسه 

سازمان لیگ هم در این مراســم حضور خواهند داشت. از 
طرفی اعضای شورای اداری استان از جمله استاندار خراسان 
رضوی، فرماندار و شهردار و سایر اعضا نیز به این مراسم دعوت 
شده اند، همچنین پیشکســوتان فوتبال خراسان رضوی و 
ملی پوشان سابق از این استان نیز در مراسم حاضر خواهند 
بود، مدیران عامل های باشگاه های لیگ برتری و مربیان آن ها 
نیز در این مراسم حضور خواهند داشت تا مراسم با بهترین 

شکل ممکن انجام شود.
سخنگوی هیئت فوتبال خراسان رضوی در خصوص زمان 
برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ برتر گفت: هنوز 

زمان اجرای مراسم تعیین نشده است چون این برنامه ریزی 
بایستی از سوی شبکه سه ســیما اعالم شود. زمان دقیق 
برنامه برابر اعالم مدیران شبکه سه قطعی خواهد شد اما 

مدت برگزاری مراسم 90 دقیقه خواهد بود.
وی در پایان خطاب به عالقه مندان فوتبال خراسان گفت: 
به دلیل کمبود فضا و محدود بودن مکان برگزاری مراسم 
امکان پذیرش عمومی عالقه مندان به فوتبال را نخواهیم 
داشت لذا از فوتبال دوستان مشــهدی تقاضا داریم که از 
مراجعه به مکان برگزاری مراســم خودداری کنند و این 

مراسم را از طریق رسانه ملی دنبال کنند.

بزرگ ترین مربیانی که قهرمانی انگلیس را در رزومه خود کم دارند

ناکام مثل مرحوم رابسون و کلوپ کاریزماتیک!
امیرمحمد سلطان پور: همه مربیان هرچقدر 
هم که نام بزرگ و کارنامه درخشانی داشته باشند، 
در طول دوران کاری خود زمان های ســختی را 
گذرانده اند. اما یک چیز در فهرست پایین بین این 
مربیان بزرگ مشترک است، این هم این است که 
هیچ کدام از آن ها نتوانسته اند با بزرگی نام خود به 

عنوان قهرمانی لیگ برتر دست یابند.

لوئی فن خال
شاید نام فن خال از بسیاری از مربیان دیگری که 
می خواهیم به آن ها اشاره کنیم بزرگ تر باشد. این 
مرد تاکتیکی هلندی، هفت عنــوان قهرمانی در 
کشــورهای مختلف، قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا و رتبه سومی در جام جهانی را به نام خود دارد 
اما هیچ گاه نتوانست آن گونه که باید و شاید خود را 
در لیگ برتر انگلیس نشان دهد. منچستریونایتد 
تحت سرمربیگری او بازی های ضعیفی به خصوص 
از لحاظ تماشاگرپسند بودن ارائه می داد و با وجود 
کســب رتبه چهارمی لیگ و کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان در فصل نخســت و قهرمانــی در جام 
حذفی در فصل دوم، با تمام حواشــی های بامزه 
در کنفرانس های خبــری و در کنار زمین، دوران 
موفقی را سپری نکرد. این نخســتین بار بود که 
فن خال در یک تیم نمی توانــد قهرمانی لیگ آن 

کشور را بدست بیاورد.

هری ردنپ
بعضی او را فقط یک شعبده باز مسحور کننده برای 
رسانه ها قلمداد می کنند و بعضی او را بزرگ ترین 
مربی انگلیســی عصر مدرن می دانند؛ اما با همه 
نظرات در مورد هری ردنپ او در وســتهام نتایج 
باالتر از تصوری گرفت، بــا تیمی مثل پورتموث 
قهرمان جام حذفی شــد، با تاتنهام سهمیه لیگ 
قهرمانان و صعود تا دور یک چهارم نهایی را سپری 
کرد و فقط الکس فرگوســن و آرســن ونگر از او 
پیروزی های بیشــتری در تاریخ لیگ برتر کسب 
کرده اند. اما به هر حال رتبــه چهارمی با تاتنهام 
نزدیک ترین قدم او به جــام قهرمانی در انگلیس 

بوده است.

گاس هیدینک
از هیدینک نیز مانند فن خال بــه عنوان یکی از 
بزرگ ترین مربیان تاریخ نام می برند اما بر خالف 
فن خال، از خاطرات هم وطن او در باشگاهی که در 
انگلیس هدایت آن را به عهده داشته به خوبی یاد 
می کنند. هیدینک در دو مقطع هدایت چلسی را 
به عهده گرفت، در دور نخست در فصل 2008/09 
در 22 بازی شکســت ناپذیر بود و قهرمانی جام 
حذفی را نیز بدســت آورد. در فصــل 2015/16 
نیز در شــروع کار خود در 12 هفته درلیگ بدون 
شکست بود اما این ها هیچ گاه کافی نبود تا بتوانند 

رقیبان خود را برای کســب قهرمانــی لیگ برتر 
شکست دهد.

کوین کیگان
او تنها مربی تاریخ لیگ برتر اســت که تاکنون 
دو بار عنــوان نایب قهرمانی را کســب کرده اما 
جام را باالی سر نبرده اســت. شاید بزرگ ترین 
بدشانسی او زمانی بود که به همراه نیوکاسل در 
فصل 1995/96 تا آخرین هفته های لیگ با 10 
امتیاز از تیم دوم یعنی منچستریونایتد پیش بود 
اما در نهایت فرگی او را به زیر کشید. تیم او که به 
سرگرم کننده ها مشــهور بود فصل بعد از آن نیز 
جزو مدعیان بود و حتی یونایتد را در بازی رودررو 
5-0 در هم کوبید اما باز هم رتبه ای بهتر از دوم 

را کسب نکرد.

بابی رابسون
دوران مربیگری سر بابی سال ها قبل از تشکیل 
لیگ برتر در سال 1992 آغاز شده بود. او در دهه 
80 دو بار به همراه تیم ایپســویچ نایب قهرمان 
انگلستان شده اما قهرمانی جام یوفا و جام حذفی 
را بدست آورده بود. رابســون در هلند و پرتغال 
قهرمانی لیگ این کشــورها و به همراه بارسلونا 
قهرمان جام حذفی و جام برندگان اروپا شده بود؛ 
اما دوران حضور رابسون در لیگ برتر با نیوکاسل 

در سال 1999 شروع شد جایی که موفق شد این 
تیم در خطر ســقوط را ابتدا به رتبه چهارم و در 

فصل بعد به رتبه سوم لیگ برساند.

یورگن کلوپ
همین فصل گذشــته بود که کلوپ ســرمربی 
بهترین تیم تاریــخ لیگ برتری که نتوانســته 
قهرمانی را بدســت بیاورد نام گرفت. لیورپول 
در فصل گذشته امتیاز فوق العاده 97 را کسب 
کرد اما حتی این امتیاز نیز برای قرمزها در راه 
قهرمانی مقابل ســیتی کافی نبــود. اما یورگن 
این ناکامی را با قهرمانــی در اروپا جبران کرد. 
»کلوپــو« همچنیــن موفق شــده دو قهرمانی 
بوندس لیگا را با تیمی که بایرن نبوده کســب 
کند اما همــه می دانند که قهرمانــی لیگ برتر 

برای او همه چیز است!

رافائل بنیتز
مثل کلوپ، بنیتز نیز دو بار راهی فینال اروپا شده 
که در یکی از آن ها موفق بوده و مانند کلوپ یک 
بار با اختالفی بسیار کم قهرمانی را با نایب قهرمانی 
عوض کرده اســت. اما با اینکه تیم های بنیتز به 
جذابیت لیورپول بازی نمی کنند اما نباید فراموش 
کنیم او هیــچ گاه در لیورپول از لحاظ مالی مانند 
مرد آلمانی حمایت نشــده است. بنیتز همچنین 
در دورانی که در چلسی بود به شدت مورد انتقاد 
هواداران شیرهای لندن قرار داشت اما در نهایت با 
کســب عنوان قهرمانی لیگ اروپا پاسخی محکم 
به آن ها داد. بنیتز همچنین شاید کار بزرگ تری 
با نیوکاســل انجام داد که دو فصل پیاپی آن ها را 
در میانه جدول لیگ برتر نگه داشــت، در حالی 
که خریدهای این باشــگاه در حد یک تیم دسته 

اولی نیز نبود.

دروازه بان سرشناس و ســابق تیم های نساجی، 
فوالد، سایپا، صبا و تراکتورسازی، از بازگشت خود 
به شهر تبریز خبر داد. حامد لک که سه بازی ملی نیز 
در کارنامه خود دارد، با انتشار عکسی از لحظه عقد 
قرارداد با باشگاه ماشین سازی به جدیدترین خرید 
این تیم پرکار تبریزی در پنجره نقل و انتقاالت این 
فصل تبدیل شد. لک می گوید روی تک تک مردم 
آذربایجان حساب ویژه ای را برای موفقیت خود و 

این تیم باز کرده است.

اســطوره فوتبال هلند که به تازگی کفش هایش را آویزان 
کرده است، دیروز نخســتین روز حرفه جدید خود را آغاز 
کرد. رابین فن پرسی که در دوران درخشان حضورش در 
مستطیل ســبز موفقیت های زیادی را به همراه تیم های 
فاینورد، آرسنال و منچستریونیاتد بدست آورد، اکنون به 
عنوان کارشناس و مجری یکی از شبکه های مطرح ورزشی 
تلویزیونی مشغول به کار شده و در استوری خود با همکارش 
یعنی ریو فردیناند دیده می شود که دیدار دیشب سوپرجام 
انگلیس بین منچسترسیتی و لیورپول را پوشش داده است.

رابین فن پرسیحامد لک
بزرگ ترین استعداد جوان فوتبال انگلیس که در فوتبال 
آلمان مشغول به بازی است جدیدترین موفقیت خود به 
همراه دورتموند را در اینستاگرامش بازتاب داده است. 
بروسیا دورتموند شنبه شب موفق شد در سوپرجام 
باشــگاه های آلمان مقابل بایرن مونیخ به برتری 0-2 
دست یافته و جام قهرمانی را باالی سر ببرد و جیدون 
سانچو که یکی از گل های تیمش را به ثمر رسانده بود 
عکسی از خود در حال باال بردن جام را نشان داد و با 

جمله »قضیه دیروز« با آن شوخی کرده است.

یکی از بزرگ ترین استعدادهای جوان فوتبال ایتالیا، پس 
از پیوستن به باشگاه اورتون، ویدئویی که این باشگاه بعد از 
پیوستن رسمی به او منتشر شده را در صفحه اینستاگرام 
خود منتشر کرد. مویزه کین که فروش او توسط یوونتوس 
سوال ها و انتقادهای زیادی را از طرف هواداران بانوی پیر به 
همراه داشت، در پست خود از پیوستن به باشگاه تاریخی 
و بزرگی مثل اورتون ابراز خوشحالی کرد و تاکید کرد می 
خواهد قدم در جای پای اسطوره این تیم در خط حمله یعنی 

دیکسی دین را پر کند.

مویزه کینجیدون سانچو

سه شنبه قرعه کشی لیگ برتر 

هواپیمای سرگردان فدراسیون در مشهد به زمین نشست

ضد  حمله

به دلیل رد شدن در بررسی های پزشکی
پرسپولیس، بازیکن مالیایی را جذب نمی کند

ورزش: مادیبو مایگا طی روزهای گذشته بررسی های پزشکی را زیر نظر 
ایفمارک و مراکز معتمد باشگاه پرسپولیس پشت سر گذاشت. سالمت 
این بازیکن مالیایی که مورد نظر ســرمربی تیم بود در این بررسی ها 
تایید نشد و وی قادر به پاس کردن پروتکل های پزشکی مد نظر فوتبال 
ایران نبود. مذاکره نهایی با این بازیکن و طبعا عقد قرارداد با وی منتفی 
است.گفتنی است به دلیل هپاتیت و کم بودن تراکم استخوان مچ پا این 
بازیکن رد شد. گفته می شود پرسپولیس دنبال مهاجم برزیلی می رود.

واکنش باشگاه پرسپولیس 
به توهین یک کمدین

ورزش: باشگاه پرســپولیس، پس از طرح شکایت در محاکم صالحه با 
صدور اطالعیه ای نیز نسبت به اظهارات توهین آمیز، ناپسند و خالف واقع 
سامان گوران درباره نشان باشگاه پرسپولیس و نمادهای ایرانی، واکنش 
نشان داد. در این اطالعیه آمده است؛ باشگاه پرسپولیس قبل از هر چیز 
بر این عقیده خود تأکید می ورزد که احترام به رقیبان یک اصل است و 
فوتبال باید محلی برای تمرین رقابت در کنار رعایت اخالق، جوانمردی و 
عدالت باشد. اظهارات توهین آمیز کمدین ها، نه فقط توهین به میلیون ها 
هوادار دلسوز پرسپولیس که بی احترامی نسبت به تمام مردم ایران بود. 
باشگاه پرسپولیس اقدام های خود برای پیگیری حقوقی و قضایی را از 

صبح یکشنبه آغاز کرد و آن را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.

مدافع سابق سمپدوریا در تیرس استقالل
ورزش: به نقل از سایت »football-tribe«، باشگاه استقالل به دنبال 
جذب دنیل پاولویچ، مدافع سابق سمپدوریا ایتالیاست. دنیل پاولوویچ 
ســابقه بازی برای فروزینونه و کروتونه را دارد. او توانایی بازی در دفاع 
میانه و دفاع چپ را دارد. این مدافع 31 ساله بوسنیایی به همراه تیم ملی 
کشورش به دو قهرمانی رسیده است. اگر  پاولوویچ به استقالل برود این 

نهمین خرید آبی پوشان در تابستان می شود.

بازیکن پیشین پرسپولیس به تیم اوکراینی 
پیوست

ورزش: مهاجم سابق پرســپولیس به تیم المپیک دونتسک اوکراین 
ملحق شد. باشــگاه المپیک دونتســک اوکراین اعالم کرد که شهاب 
زاهدی، مهاجم سابق پرسپولیس و تیم وستمانایا ایسلند را به خدمت 
گرفته است. زاهدی از سال 201۴ تا 2017 در پرسپولیس حضور داشت 
ولی نتوانست در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار بگیرد و در طول این سه 

سال تنها چهار بازی برای پرسپولیس انجام داد.

گلزنی انصاری فرد در قطر
ورزش: تیم فوتبال السیلیه قطر با گلزنی مهاجم ایرانی اش مقابل تیم 
الجزایری به پیروزی رسید. تیم فوتبال الســیلیه قطر در چهارمین و 
آخرین دیدار تدارکاتی اش در اردوی تونس به مصاف تیم القسنطینی 
الجزایر رفت و با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رســید. کریم انصاری فرد، 
مهاجم ملی پوش کشــورمان در ترکیب اصلی السیلیه حضور داشت و 
گل نخست تیمش را در دقیقه 20 به ثمر رساند. این دومین گل مهاجم 

ایرانی برای تیم قطری است.

دروازه بان سیاه جامگان 
در آستانه عقد قرارداد با استقالل

ورزش: دروازه بان پیشــین تیم فوتبال سیاه جامگان گفت: اگر مشکل 
خاصی به وجود نیاید با اســتقالل قرارداد می بندم. محمدرضا ناصری 
در گفت و گو با فارس در خصوص اینکه آیا مورد تأیید استراماچونی قرار 
گرفته یا خیر گفت: مشکلی نیست، من مورد تأیید کادر فنی استقالل 
قرار گرفتم و اگر مشــکل خاصی به وجود نیاید با باشگاه قرارداد امضا 

می کنم. 

نخستین گل طارمی در لیگ پرتغال 
ورزش: ریو آوه موفق شــد در رقابت های لیگ کاپ پرتغال در شــب 
گلزنی مهدی طارمی حریفش را 6 تایی کند. در دور دوم مرحله پلی آف 
لیگ رقابت های کاپ پرتغال تیم ریوآوه با نتیجه 6 بر یک اولیویرنسه را 
شکست داد. در این بازی مهدی طارمی مهاجم ایرانی از دقیقه 63 وارد 

میدان شد و موفق شد گل پنجم تیمش را در دقیقه 70 به ثمر برساند.

سلیمی در تراکتور ماندنی شد
ورزش: ایمان ســلیمی،  مدافع تیم فوتبال تراکتورســازی تبریز که با 
پیشنهادی از سوی یک تیم یونایی مواجه شــده بود، پس از جلسه با 
مدیران باشگاه تراکتورســازی در این تیم ماندنی شد و قید حضور در 
لیگ یونان را زد. به این ترتیب سلیمی که فصل گذشته عملکرد خوبی 
در ترکیب سرخپوشان تبریزی داشت، همراه با محمد خانزاده زوج خط 

دفاعی تراکتورسازان را در فصل آینده تشکیل خواهد داد.

رضاوند: مصدومیتم جدی نیست
ورزش: آرش رضاوند، هافبک بازی ســاز اســتقالل روز چهارشنبه در 
تمرینات تیمش دچار مصدومیت شــد. این آســیب دیدگی اما جدی 
نیست و آندر آ استراماچونی سرمربی آبی پوشان برای رضاوند تمرینات 
اختصاصی در نظر گرفته است تا این مصدومیت جزئی در یکی دو روز 
آینده برطرف شــود. آرش رضاوند در مورد آســیب دیدگی اش اظهار 
داشت: مصدومیت من جدی نیست و به  زودی و ظرف یکی دو روز آینده 

با استقالل تمرین می کنم. 

دعوت از کالدرون 
برای شرکت در گردهمایی مربیان برتر آسیا

ورزش: بنابر اعالم امیرعلی حســینی، مدیر بخش بین الملل باشگاه، 
کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای برای باشگاه پرسپولیس از 
سرمربی تیم، گابریل کالدرون دعوت کرده است تا در روزهای چهارم 
و پنجم سپتامبر )سیزدهم و چهاردهم شهریور( در گردهمایی مربیان 

برتر قاره آسیا در شانگهای چین شرکت کند.
در نامه ارسالی اعالم شده است که این همایش با همکاری کنفدراسیون 
فوتبال آســیا و فدراســیون فوتبال چین و با هدف به اشتراک گذاری 
تجربیات مربیان برتر قاره آســیا برگزار می شــود و 20 نفر از مربیان 

برجسته قاره در آن حضور پیدا خواهند کرد.
همچنین ژرار هولیه، سرمربی فرانسوی سابق تیم های پاری سن ژرمن، 
لیورپول، المپیک لیون و آستون ویال میهمان ویژه این همایش خواهند بود.

منهای فوتبال

کوهیان سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی شد
ورزش: تیم بسکتبال پتروشیمی که فصل گذشته با هدایت مهران 
حاتمی به عنوان سومی لیگ برتر دست یافته بود، در این فصل با فرزاد 
کوهیان به توافق رسید. قرارداد این مربی با پتروشیمی به مدت یک 
فصل امضا شده است. کوهیان فصل قبل در ذوب آهن حضور داشت 

و در حال حاضر نیز یکی از مربیان تیم ملی است.

کمیل قاسمی در کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد؟
ورزش: کمیل قاسمی از ارائه پیشنهاد برای حضور در کادر فنی تیم 
ملی کشتی آزاد بزرگساالن ایران خبر داد. وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا پیشنهادی از سوی فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم ملی برای 
آغاز همکاری دریافت کرده یا خیر، اظهار کرد: بله. دوستان به بنده 
لطف داشتند و پیشنهاد کردند به عنوان مربی فعالیتم را در تیم ملی 
کشتی آزاد بزرگساالن آغاز کنم. دارنده مدال های طال و نقره سنگین 
وزن المپیک در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد را قبول کرده 
یا خیر، گفت: با توجه به اینکه چند ســالی به دلیل حضور مداوم در 
اردوهای تیم ملی و رقابت های مختلف بین المللی نتوانستم آن طور 
که باید امور شخصی  و تحصیلی ام را پیگیری کنم، قصد دارم فعاًل به 
این امور بپردازم. وی تصریح کرد: هدف من همیشه کمک به کشتی 
است و هر کاری از دســتم بربیاید برای رشد کشتی انجام می دهم. 
امیدوارم با فرصت بیشــتر و سر و ســامان دادن به امور شخصی و 

تحصیلی بتوانم به تیم ملی کمک کنم.

قلی زادگان: می خواستم با مدال جهانی 
خانه دار شویم

ورزش: آزادکار وزن 51 کیلوگرم نوجوانان ایران و دارنده مدال طالی 
آســیا با عذرخواهی از مردم ایران به خاطر اتفاق رخ داده در جریان 
رقابت های جهانی، گفت: هدفم این بود با رســیدن به مدال جهانی 
از مسئوالن پاکدشت زمین جایزه بگیرم تا خانواده ما پس از سال ها 

خانه دار شوند.
علی قلی زادگان درباره اتفاقاتی کــه منجر به اخراج او از رقابت های 
کشتی آزاد نوجوانان جهان و از دســت رفتن عنوان قهرمانی ایران 
شد، اظهار کرد: متأسفانه عملکرد داور در این مبارزه بسیار بد بود. او 
پوئن های فنی را به من نمی داد و در مقابل هر چه حمله می کردم به 
من اخطار می داد. قضاوت ضعیف داور در طول مبارزه سبب شده بود 

تمرکزم به هم بریزد و در نهایت بازنده این مبارزه شدم.

ناکامی جوانان و امیدهای ایران 
در قایقرانی قهرمانی جهان

ورزش: تیم قایقرانی جوانان و زیر 23 سال ایران بدون کسب مدال 
به کار خود در رقابت های جهانی پایان داد.

در آخرین روز از مسابقات قایقرانی قهرمانی جهان، مرحله نیمه نهایی 
کایاک تک نفره 500 مترجوانان برگزار شد اما نماینده ایران موفق به 
صعود به فینال نشد. مهرشاد شریفی در گروه خود با زمان یک دقیقه 
و 58 ثانیه و 689 هزارم ثانیه نفر آخر و نهم شد و از رسیدن به فینال 
بازماند. به این ترتیب کار نمایندگان ایران در این مسابقات به پایان 

رسید  و ایران مدالی کسب نکرد.
امید ایران برای مــدال محمد نبی رضایی بود کــه او هم در کانو 
هزار متر زیر 23 ســال تا فینال A پیش رفت و در نهایت ششــم 

جهان شد.

برای حضور در تورنمنت گرجستان؛
ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران 

اعالم شد
ورزش: رقابت های بین المللی کشتی جایزه بزرگ گرجستان جام 
باالوادزه و کارتوزیــا روزهای 16 تا 19 مردادماه در شــهر تفلیس 

برگزار می شود.
اســامی تیم منتخب کشتی فرنگی کشــورمان برای حضور در این 

مسابقات به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: رضا خدری- پویا ناصرپور

60 کیلوگرم: علیرضا نجاتی- شیرزاد بهشتی طال
63 کیلوگرم: محمد نوربخش- میثم دلخانی- سامان عبدولی

67 کیلوگرم: حامد تاب- محمدجواد رضایی
72 کیلوگرم: امین کاویانی نژاد- محمدرضا گرایی

77 کیلوگرم: محمدعلی گرایی- پژمان پشتام
87 کیلوگرم: حسین نوری- رامین طاهری

97 کیلوگرم: محمدهادی ساروی- علی اکبر حیدری
130 کیلوگرم: شهاب قوره جیلی - پارسا نظری

سرمربی: محمد بنا

سارا خادم الشریعه به رده ۱۷ برترین 
شطرنج بازان جهان صعود کرد

ورزش: دور هفتم رقابت های شطرنج آزاد هونان در چین برگزار شد. 
در این دور از مسابقات سارا خادم الشریعه نماینده شطرنج ایران برابر 
دئاک از رومانی با ریتینگ 2هزار و621 به تساوی رسید تا همچنان 

در این رقابت ها بدون شکست باقی بماند.
با این تساوی مجموع امتیازات خادم الشــریعه در رقابت های آزاد 
هونان در چین به عدد چهار رســید. همچنین این تساوی دو واحد 

افزایش ریتینگ برای خادم الشریعه به دنبال داشت.
با نتایج خوبی که خادم الشریعه در چین کسب کرده، او به رده 17 

برترین شطرنج بازان بانوان جهان صعود کرد. 

رئیس فدراسیون شنا: استخر نداریم!
ورزش: رئیس فدراسیون شنا با اشاره به دغدغه بزرگ این فدراسیون 
گفت: نامه ای را به وزیر ورزش ارســال خواهیم کرد تا مدیران کل 
را مجاب به واگذاری استخرها برای ســاعتی در روز به هیئت های 

استانی کند.
رئیس فدراســیون شــنا، شــیرجه و واترپلو درباره پیگیری های 
فدراسیون شنا برای در اختیار قرار گرفتن استخرها برای هیئت های 
استانی گفت: یکی از دغدغه های بزرگ فدراسیون شنا و هیئت های 
استانی بحث استخرهاست. تعدادی از هیئت ها به دلیل ارتباطی که 
بین رئیس هیئت و مدیران کل وجود دارد اســتخر برای تمرین در 
اختیار دارند. استان خراســان رضوی با ریاست مشتاق از جمله این 
هیئت هایی است که استخر در اختیار دارد چرا که مشتاق چندین 
دوره ریاست هیئت این استان را دارد و ارتباط خوبی با مدیران کل 

استان برقرار کرده است.
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فرهنگ و هنر

خبر

يك كارگردان:
پول مى گيرند تا عليه يك فيلم بزنند

فرهنگ و هنر/ زهره كهندل: 
خســرو معصومــى، كارگــردان 
فيلم«كار كثيف» كه فيلمش در 
گيشــه با شكســت مواجه شده، 
درباره واكنش ها نسبت به آخرين 
ســاخته اش گفــت: عــده اى از 

منتقدان از فيلم تعريف كرده اند ولــى تعداد اندكى از منتقدان قلم به مزد 
تا توانســتند فيلم را كوبيدند. وى افزود: اين ها با نقدنويسى گذران زندگى 
نمى كنند، به جرئت مى گويم كه برخى منتقدان پول مى گيرند تا عليه يك 
فيلم بزنند. زمانى در اين مملكت، منتقدانى داشتيم كه سرشناس و خوش 
قلم بودند ولى امروز جايشان خالى است. به گفته اين فيلمساز، اكنون عده اى 
بى سواد اسم خودشان را منتقد گذاشته اند و هرچه از دهانشان بيرون مى آيد، 
مى گوينــد. اينكه فالن فيلم به هيچ عنوان نبايد در كارنامه فالن كارگردان 
مى بود. معصومى كه فيلم پرفروش «پر پرواز» را در اواخر دهه 70 ســاخته، 
اظهار داشت: ساختن فيلمى كه در گيشه ميلياردى بفروشد براى من مثل 
آب خوردن است، ولى چنين كارى را نمى كنم، چون معتقدم كه نمى توان 
با سينما كاســبى كرد. فيلم جديدتان بايد نسبت به كار قبلى برجسته تر 
باشد. بسيارى از سينماگران برجسته و خوشنام كشورمان، سينما را به پول 
نفروختند، چنان كه زندگى شان با سختى مى گذرد و هنوز مستأجر هستند 

ولى جزو سينماگران برجسته اين كشور به شمار مى روند.

سه شنبه در حوزه هنرى
كتاب محمدرضا سرشار نقد و بررسى مى شود

فرهنگ و هنر: نشســت نقد و 
داســتان «مهاجر  بررسى كتاب 
كوچك» نوشته محمدرضا سرشار 
با حضور نويســنده اثــر و احمد 
شاكرى، نويســنده و منتقد ادبى 
روز سه شــنبه 15 مرداد ساعت 

14:30 در ســاختمان «الف» معاونت پژوهش و آموزش حوزه هنرى برگزار 
مى شود. عالقه مندان براى شركت در اين نشست مى توانند در تاريخ و ساعت 
ذكر شده به حوزه هنرى به نشانى خيابان سميه نرسيده به پل حافظ مراجعه 
كنند. «مهاجر كوچك» داستانى درباره جنگ تحميلى براى نوجوانان است 
كه چاپ اول آن در سال 1360 صورت گرفت و طى سال هايى كه از انتشارش 
مى گذرد، با انتشار چاپ يازدهم آن مجموع شمارگان قبلى اش به 177 هزار 
و200نســخه مى رسد. اين كتاب موفق به دريافت 6 جايزه در سطح كشور 
شده كه مى توان به برنده لوح زرين و ديپلم افتخار از نخستين جشنواره كتاب 
كودك و نوجوان كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به عنوان بهترين 
كتاب داستان منتشره درباره دفاع مقدس براى نوجوانان در دهه اول انقالب 
اشاره كرد. «مهاجر كوچك» يكى از 10 كتاب برگزيده دهه نخست پس از 
پيروزى انقالب، به انتخاب مشترك مجله هاى كيهان بچه ها و سروش نوجوان 
اســت. سرشــار در اين كتاب تالش نوجوانى را نشان مى دهد كه در جنگ 
پدر و مادرش را از دســت داده اســت. اين داستان به نوجوانان ياد مى دهد 
كه چگونه تنها و بى پشتيبان در برابر مشكالت بايستند و با تالش ، صبر و 
بردبارى نتيجه كارهايشان را ببينند. كتاب داستان «مهاجر كوچك» برگزيده 
دومين جشنواره ادبى بنياد حفظ آثار، برنده جايزه نخست اولين سمينار رمان 
جنگ در ايران است. همچنين اين اثر برنده لوح زرين دستخط حضرت امام 

خمينى(ره) و كتاب برگزيده بيستمين سالگرد دفاع مقدس شده است.
گفتنى است، نشست نقد و بررسى كتاب داستان «مهاجر كوچك» نوشته 
محمدرضا سرشار با حضور نويسنده اثر و احمد شاكرى، نويسنده و منتقد 
ادبى روز سه شــنبه 15 مرداد ســاعت 14:30 در ساختمان «الف» معاونت 

پژوهش و آموزش حوزه هنرى برگزار مى شود.

اكران دو فيلم جديد از چهارشنبه
«خروج» پروانه ساخت گرفت

فرهنگ و هنر: شــوراى صدور 
پروانه ساخت در جلسه شامگاه 12 
مــرداد ماه با دو فيلم نامه موافقت 
كرد. فيلم نامه هاى «عامه پسند» 
كارگردانى  تهيه كنندگــى،  بــه 
و نويســندگى ســهيل بيرقى و 

«خروج» به تهيه كنندگى حبيب اهللا والى نژاد، كارگردانى و نويسندگى ابراهيم 
حاتمى كيا موافقت شوراى ساخت سازمان سينمايى را گرفتند.همچنين بنا 
براعالم سخنگوى شوراى صنفى نمايش درباره مصوبات جلسه يكشنبه اين 
شورا، دو فيلم جديد از اين هفته اكران مى شوند. غالمرضا فرجى گفت: فيلم 
سينمايى «ايده اصلى» به كارگردانى آزيتا موگويى از 16 مرداد در سرگروه 
سينمايى استقالل اكران مى شود و نمايش فيلم «شبى كه ماه كامل شد» 
در زيرگروه ادامه دارد. به گفته وى، همچنين فيلم سينمايى «جانان» كامران 
قدكچيان از همين تاريخ به طور آزاد اكران مى شــود، با اين توضيح كه كف 
فروش فيلم «ايكس الرج» در ســرگروه ايران باال بود و اكرانش ادامه دارد و 
«جانان» از هفته آينده در سرگروه ايران اكران خواهد شد. وى افزود: قرارداد 
فيلم «آشفتگى» نيز در ســرگروه زندگى بعد از «قسم» ثبت شد و قرارداد 
«كروكوديل» براى اكران در گروه آزادى بعد از «قصر شيرين» به ثبت رسيد. 

با موضوع توجه خانواده ها به فرزندان
انيميشن «آسمان دوست داشتنى» 

به توليد نزديك مى شود
پرورش  كانون  عمومى  روابط 
فكرى كــودكان و نوجوانان: 
اميرحســين مهــران، كارگردان 
انيميشن «آسمان دوست داشتنى» 
با اشاره به اينكه اين اثر در مرحله 
پيش توليد اســت، موضــوع اين 
انيميشــن را توجــه والديــن و 

خانواده ها به فرزندان و وقت گذاشتن براى آن ها بيان كرد. مهران كه مراحل 
پيش توليد اين انيميشن از توليدات كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
را سپرى مى كند، درباره موضوع و قصه اين اثر گفت: اين انيميشن با مدت 
زمان حدود 10 دقيقه، داســتان دختر بچه اى را روايت مى كند كه پدرش 
خلبان است و روزها با هواپيما به منطقه جنگى مى رود. دختر رؤياى پرواز دارد 
ولى پدر به دليل خاطرات تلخ خود، اجازه پرواز به دختر را نمى دهد. در پايان 
اتفاقى رخ مى دهد كه زندگى اين دختر و پدرش را دستخوش تغيير مى كند.
وى يادآور شد: موضوع انيميشن من به دختر بچه اى تنها مى پردازد كه هر 
وقت از پدرش درخواستى دارد، پدر خسته است. وى گفت: تالش مى كنيم تا 

دو ماه آينده وارد مرحله توليد اين انيميشن بشويم.

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نيك  جشنواره 
نوزدهــم نمايش هــاى آيينى و ســنتى كه به 
صــورت دو ســاالنه برگزار مى شــود، در دوره 
جديد با شــعار «نمايش هاى ســنتى فرصتى 
بــراى تئاتر معاصــر ايــران» و در 10 بخش 
نمايشــى و پژوهشــى ميزبان عالقه مندان به 
گونه هاى متعدد نمايش هاى آيينى و ســنتى 
خواهد بود. آثارى كه در اين جشــنواره شركت 
مى كنند در بخش هاى صحنه اى، مرور، آيين ها 
و بازى ها، پژوهش، نقالى، جوانه هاى نمايشــى 
ايران، خيمه شــب بازى (عروســكى سنتى) و 
شبيه خوانى خواهند بود . نوزدهمين جشنواره 
نمايش هاى آيينى و ســنتى از 19 تا 26 مرداد 
به دبيرى داوود فتحعلى بيگى برگزار مى شــود. 
وى دانش آموخته مقطع كارشناســى نمايش از 
دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران است و 
در زمينه هاى كارگردانى، بازيگرى، نويسندگى 
و پژوهشگرى فعاليت داشته و مدرس دانشگاه 
نيز است. فتحعلى بيگى از جمله فعاالن عرصه 
هنرهاى نمايشى است كه براى احياى نمايش ها 
و آيين هاى سنتى ايران تالش مى كند. به همين 
انگيــزه گفت و گويــى با او در مــورد آيين ها و 
نمايش هاى سنتى و كم و كيف جشنواره انجام 

داده ايم.

 در ابتدا در خصوص چگونگى اســتقبال 

گروه هاى نمايشــى از نوزدهمين جشنواره 
نمايش هاى آيينى و سنتى بگوييد؟

امسال 19 دوره جشنواره در حال برگزارى است. 30 
ســال از عمر برگزارى اين جشنواره مى گذرد. علت 
اينكه جشنواره سال به سال برگزار نشده اين بود كه 
از يك دوره اى تصميم بر اين شد كه جشنواره هر دو 
ســال يك بار برگزار شود و در يك دوره اى هم تنها 
به دليل بى كفايتى مديركل وقت برگزار نشد. سال 
68 كه كار را در اين جشــنواره شروع كرديم، تنها 
11 گروه در جشــنواره حاضر بودند؛ گروه هايى كه 
تعدادى از آن ها از شهرستان ها و تعدادى هم از تهران 
بودند، اما اكنون پس از 30 سال، از يك كودك سه 
ساله تا هنرمند 80 ساله در اين جشنواره متقاضى 
شركت شده و بيش از 102 اثر در بخش هاى مختلف 

جشنواره پذيرفته شده اند.

 چگونه است كه نمايش هاى آيينى و سنتى 
ما كه ريشه كهن در فرهنگ ما دارند، امروز 

تبديل به يك گونه نمايشى مهجور شده اند؟ 
يك بخش هايى از اين مهجوريت مربوط مى شــود 
به بى توجهى دانشكده هاى تئاتر نسبت به آموزش 
اين مقوله، يك بخش هايى هم مربوط مى شــود به 
بى توجهى هنرمندان كه متون و مبانى اين هنر را 
تدوين نكرده و تبديل به كتاب هاى علمى كرده اند 
و همه اين ها دست به دست هم داده است. جز اين 
در بخشــى هايى به خصوص در بخش آيين، ديگر 

آيين كاركــرد به روز ندارد. بعضــى از اين آيين ها 
هستند كه همچنان مى توانند كاركرد به روز داشته 
باشند و احيا شوند و بعضى ها كاركرد به روز ندارند، 
به غير از اين، تعداد محدود ســاير بخش ها و انواع 
نمايش آيينى ما همچنان كاركرد خودشان را حفظ 
كرده اند و قابل اجرا هستند. به طور مثال همچنان 
نقالى، پرده خوانى، نقل موسيقايى قابل اجرا هستند. 
تعزيه سال هاست كه زنده مانده و در مناسبت هاى 
مختلف در بســيارى از مناطق مختلف كشورمان، 
ميليون ها تماشاگر دارد. نمايش شادى آور همچنان 
طرفدار دارد. علت مهجور ماندنش عمدتاً به اين دليل 
است كه جريان هاى فرهنگى در دوره هاى مختلف 
نسبت به اين هنر بى توجه بوده  و تنها اداره كل هنر 
نمايش مربوط به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى كه به 

خاطرحضور يك مديريت منسجم به فكر افتاده اند و 
شرايطى را فراهم كردند كه به اين هنر توجه شود. 
ما در جشــنواره امسال بيش از 520 متقاضى براى 
شركت در بخش هاى مختلف جشنواره داشتيم كه 
اين نشان از زنده بودن اين هنر دارد. در حال حاضر 
اين مردمى ترين جشنواره ماســت كه همه اقشار 

مختلف براى شركت در آن حضور بهم مى رسانند. 

مواردى مانند سياه بازى يا تخت حوضى   
كه در بيــن مردم حضور داشــتند، چطور 
كمرنگ شدند. براى ادامه زيست طبيعى اين 
نوع نمايش ها، برگزارى چنين جشنواره هايى 
كافيســت؟ چه راهكار ديگرى پيشــنهاد 

مى دهيد؟ 
در ايــن زمينــه 100 درصد احتياج بــه نگاه نو و 
خالقيت داريم. يكى ازعلت هايى كه اين موارد حذف 
شــد به دليل وقفه اى بود كه پس از انقالب ايجاد 
شد. به طور مثال در مشهد يك تئاتر گلشن وجود 
داشت كه در آن، تئاترهاى شادى آور و كمدى اجرا 
مى شد. در گذشته بخش هايى مانند سياه بازى به 
شكل مناسبتى به عنوان مثال به مناسبت عروسى 
يا جشن هايى از اين دست اجرا مى شدند. اين مدل 
ادامه داشــت تا اين نمايش ها به سبك فرنگى ها به 
تماشــاخانه ها راه يافتند، اما رفته رفته اين اجراها 
كم شــد. هنوز ما اجراهايى را در اين بخش داريم، 
اما پس از مدتى اســتادكارهاى اين رشته ها از دنيا 

رفتند و جوان هايى به جاى آن ها تعليم نيافتند. از 
طرفى دانشــگاه ها نســبت به آموزش اين آيين ها 
و نمايش هاى ســنتى اقدام نكردند، چون ما الگوى 
دانشگاه ها را از فرنگ و كشــورهايى مانند فرانسه 
آورديــم و به همين خاطر بــه اين نمايش ها توجه 
نشــده و به عنوان مثال نگفته اند كه ما هم مثل هر 
جاى ديگرى از دنيا بياييم و بخشى را براى آموزش 
نمايش هاى آيينى و سنتى مان بگذاريم. همچنين 
دركنار دانشــگاه به فكر ايجاد يك مركز پژوهشى 
نبــوده  يا به طور كلى به فكر راه اندازى يك مركزى 
كــه متمركز روى نمايش هاى آيينى و ســنتى ما 
باشــد،نبوديم. درحالى كه خود آن ها براى فرهنگ 
معنوى يا فرهنگ ناملموسشان وزارتخانه راه اندازى 
كرده اند. اينجا متأسفانه به هر دليلى اين اتفاق نيفتاد 
و با اينكه به اهميت اين گونه نمايش واقف بودند، اما 
درعمــل كارى صورت نگرفت. حاال ما اميدواريم به 
همت جوانانى كه گرايش پيدا كرده اند نسبت به اين 
مقوله ها، دانشكده ها هم آگاه و بيدار شوند و وزارت 
علوم هم براى ايجاد رشته آموزشى اين ها اقدام كند.

 به نظرتان قواعــد و كاركرد نمايش هاى 
آيينى كه در ارتباط مستقيم با مخاطب عام 
بوده اند، به رونق تئاتــر امروز هم مى توانند 

كمك كنند؟ 
فراوان مى توانند مؤثر باشــد. شما فكر مى كنيد فن 
شــعر را ارسطو چطور نوشته است؟ اين طور نبوده 
كه ارسطو اول فن شــعر را نوشته، بعد شعر ايجاد 
شده باشد. نمايش به صورت غريزى خلق شده بود. 
ســال ها پيش از ارسطو و بعد او آمده است براساس 
پديده هاى نمايش خودشــان كه ماحصل فرهنگ 
زمانه خودش بوده است، اصول و قوانين را استخراج 
كــرده و قواعدى را تنظيم كرده اســت، پس از آن 

مدرسه ايجاد كرده اند. 
آكادمى راه انداخته اند و اين اصول را آموزش داده و 
مى دهند. درست است كه در گذشته آموخته هاى 
اين نمايش ها به شكل سينه به سينه منتقل مى شده 
است، اما بايد اين ها مدون مى شده تا به شكل تدوين 
شده، آموزش داده شــوند. اكنون من و چند تن از 
دوستانى كه در حوزه نمايش ايرانى فعاليت مى كنند، 
ســعى كرده ايم اصول و مبانى را تدوين كنيم و به 
صورت مدون و آكادميك ســركالس در موردشان 
گفت و گــو مى كنيم. اين نمايش ها همواره در تاريخ 
حركــت كرده و با زيســت مردم زمانه خودشــان 
همــراه بوده اند. اين جور نبــوده كه اين نمايش ها 
همان مدلى اجرا شوند كه به طور مثال در دهه 50 
اجرا مى شده اند. حتى در قصه هاى تاريخى هم، اين 
نمايش ها خودشان را به دوره معاصر پيوند زده  و رو 

به جلو هستند. 

 همان طور كه گفتيد گونه هاى نمايشى از 
فرهنگ هاى ديگر به كشور ما آمده، اين امكان 
وجود دارد كه گونه هاى سنتى نمايش ما هم به 

كشورهاى ديگر برود؟
احتياج نيســت كه ما نمايشمان را به اين كشورها 
ببريم. آن ها خودشان آن قدر هوشمندى داشته اند 
كــه از قرن 19 به اين طرف كه كفگيرشــان به ته 
ديگ خورد، آمدند در تئاتر شرق جست وجو كردند و 
قواعدى را پيدا كرده و آن ها را به تئاترهاى خودشان 
بردند و تئورى هاى متعــددى را در اين زمينه ارائه 

داده  و از آن ها بهره گرفته اند.

برش

از  را  دانشگاه ها  الگوى  ما  چون 
فرنگ و كشورهايى مانند فرانسه 
اين  به  خاطر  همين  به  آورديم، 

نمايش ها توجه نشده
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داستانى كه توضيح مى دهد چگونه قطر ميزبان جام جهانى 2022 شد

رمانى با حال و هواى رسوايى هاى فيفا

مهدى صباغ زاده:

هر چقدر خرج فيلم نامه  شود، كم است

فرهنگ و هنر: پيشنهاد امروز ما كتابى است كه نه فقط 
براى دوستداران ادبيات داستانى، جذاب است؛ براى فوتبال 

دوستان هم خواندنى و دلنشين خواهد بود.
اســم اين كتاب «فقط دو ديويد بكهام وجود دارد» است، 
رمانى با مضمونى سياســى- ورزشــى كه در دل داستان 
اصلى به اتفاقات پيرامون انتخاب ميزبان جام جهانى 2022 

مى پردازد.
اين اثر داستانى را جان اوفارل، داستان نويس و روزنامه نگار 
انگليســى نوشته، على شيعه على ترجمه كرده و  انتشارات 

سبزان راهى بازار نشر كرده است.
مترجــم اين اثر در توضيح اين رمان بــه ايبنا گفت: اصل 
داســتان به جام جهانى 2022 مى پردازد و توضيح مى دهد 
چــه اتفاقاتــى رخ داد تا قطر ميزبان جام جهانى شــد. در 
ميان نامزدهاى جام جهانى 2022 كشــور انگلستان رقيب 
جدى قطر بود و انتخاب قطر يك شكست مفتضحانه براى 
انگليسى ها محسوب مى شــد. كتاب در جام جهانى 2022 
مى گذرد كه با لحن طنز متفاوتى، نگاه انتقادى به انگليس 
دارد. در اين داستان ادعا مى شود كه ميزبانى قطر براساس 

رابطه و پول بوده است.
اين مترجم با اشــاره به موضوع رمان اظهار كرد: نويسنده 
در اين كتاب به ماجراى حضور آلمان و انگلســتان در جام 
جهانى قطر مى پــردازد. در اين رمان مى خوانيم كه اين دو 
تيم به فينال مى روند و بين دو نيمه اتفاق غيرمترقبه اى رخ 
مى دهد كه اصل و گره داستان در آن نهفته است. در اين اثر 
با لحن طنز بيان مى شود كه تيم ملى انگلستان از يك مشت 
جوان هجده تا بيســت ساله تشكيل شده كه قيافه، سبك 
بازى و استيل اين جوانان خيلى شبيه به ستاره هاى تاريخ 

فوتبال انگليس است.
وى ادامه داد: در بازى فينال همه مى بينند كه سبك بازى 
هر كدام از بازيكنان تيم آلمان شــبيه يكى از اسطوره هاى 
فوتبال جهان است و در اين ميان يكى از اين بازيكن ها خيلى 

شبيه ديويد بكهام است. 
انگليس ها ملى گرا هســتند اما آلمان ها فقط ســود و ضرر 
را مى بينند. با اين نگاه انگليســى ها بازيكنان اســطوره اى 
خودشــان را شبيه سازى كرده اند؛ اما آلمان ها فقط بهترين 
بازيكنان جهان را شبيه سازى كرده اند، از اين رو ديويد بكهام 

هم در اين تيم بازى مى كند.
شيعه على در ادامه پرداختن به داستان ديويد بكهام گفت: 
در بازى فينال ديويد بكهام اصلى در VIP استاديوم نشسته 
است، از آن طرف يك ديويد بكهام شبيه سازى شده در تيم 
انگليس بازى مى كند و كاپيتان نيز هست و از آن طرف يك 

ديويد بكهام هم در تيم آلمان است.
اين مترجم با اشاره به ژانر اين اثر گفت: در اين كتاب شاهد 
آن هستيم كه نويسنده چند ژانر مختلف را بيان مى كند. در 
اين كتاب هم تم ورزشى (فوتبال)، هم سياسى، طنز، فانتزى 
و تا اندازه اى علمى - تخيلى وجود دارد كه در نوع خودش 
منحصربه فرد است. به نظر من اين كتاب براى كسانى كه به 
دنياى فوتبال عالقه  دارند، بسيار جذاب و خواندنى است و  

قطعاً عاشق كتاب مى شوند.
وى ادامه داد:  با اينكه شايد عده اى تصور كنند كه اين كتاب، 
يك رمان ورزشى است؛ اما بايد بگويم كه اثر بسيار سياسى 
است. اگر شخصيت هاى محورى رمان را بخواهم نام ببرم، 
مى توانم به تونى بلر، گوردون براون، هيالرى كلينتون، اوباما، 

امير قطر و شاهزاده قطر اشاره كنم.

قدس آنالين/ صبا كريمى: يك فيلم نامه نويس و كارگردان 
سينما گفت: فيلم نامه نويسان قشر مهمى در سينما هستند و 
فيلم نامه آن ها ركن اساسى يك فيلم است و بايد با پرداخت 
دستمزد معقول، زحمات آن ها را ارزش گذارند؛ چرا كه آن ها 
مانند بازيگران نيســتند كه بى خود و بى جهت دستمزدشان 

را باال ببرند.
مهدى صباغ زاده از كارگردانان و تهيه كنندگان قديمى سينما 
و تلويزيون است كه اتفاقاً دستى هم بر فيلم نامه نويسى دارد 
و به عنوان پخش كننده و تدوينگر نيز شــناخته مى شــود، 
معتقد اســت لزوم انضباط بخشيدن به نحوه دستمزدها در 
ســينما به عنوان يك ضرورت همواره مطرح است و بايد آن 
را جدى گرفت. ضمن اينكه عملكرد و سياست جديد كانون 
فيلم نامه نويسان ايران بايد در ديگر صنوف و سطوح سينمايى 

هم پيگيرى و اجرايى شود.

وى همچنين درباره ضابطه مند كردن دستمزدها در راستاى 
ايجاد عدالت پرداخت دستمزدها ميان فيلم نامه نويسان عنوان 
كرد: فيلم نامه نويسان قشر نسبتاً ضعيفى در سينما هستند كه 
توجه چندانى به آن ها نمى شود درحالى كه اساس يك فيلم 
خوب فيلم نامه آن است و اگر فيلم نامه نويس به كارش اشراف 
داشته باشد و توانايى خلق اثر خوبى را داشته باشد، هيچ كس 

در يك پروژه زيان نمى كند.
فيلم نامه نويس «خانه كاغذى» ادامه داد: به نظرم در ساخت 
يك فيلم خوب هرچقدر كه خرج فيلم نامه شود، كم است؛ چرا 

كه نقش بسيار مهمى در ساختار اثر دارد. 
حال در ميزان پرداخت دستمزدها بايد عواملى مانند موضوع 
و سوژه اى كه دستمايه نگارش فيلم نامه شده را در نظر گرفت 
و وقتى ســوژه جذاب و پرفروشى تبديل به داستان مى شود، 
فيلم نامه نويس مى تواند تقاضاى دســتمزد باالترى كند. در 

مقابل اگر با يك فيلم نامه معمولى يا متوسط هم روبه رو باشيم 
تكليف مشخص است و براى تهيه كننده مقدور نيست مبلغ 
بااليى را براى آن بپردازد، اما به هر شكل قيمت گذارى براى 
فيلم نامه نويسان اتفاق خوبى است كه مى تواند به اين مسير 

جهت بدهد.
كارگردان و فيلم نامه نويس «خاك و آتش» درخصوص ميزان 
همخوانى ارقام اعالم شده از سوى كانون فيلم نامه نويسان و 
مبالغ پرداختى معمول و عرفى در ســينما گفت: اين مبالغ 
تقريباً پذيرفته شــده، اما در نهايت منطق حكم مى كند كه 

فيلم نامه نويس و تهيه كننده با يكديگر كنار بيايند. 
البته اين را هم در نظر بگيريم كه قشر فيلم نامه نويسان مانند 
بازيگران نيســتند كه دستمزدشان را بى خود و بى جهت باال 
ببرند. پولى كه اين دوستان طلب مى كنند برمبناى اثرى است 

كه توليد شده و اين ميزان دستمزد حق آن هاست.

وى دربــاره ميزان اختصاص بودجه يــك فيلم در بخش 
فيلم نامه نويســى گفت: مبلغى كه براى فيلم نامه نويس از 
كل يك پروژه كنار گذاشته مى شود، نسبت به بازيگران و 
شايد ديگر عوامل خيلى كمتر است، اما بايد تالش كنيم 
زحمات اين گروه هم ناديده گرفته نشود؛ چرا كه نوشتن 
و تمركز بر فيلم نامه بسيار ســخت است و بايد ساعت ها 
و روزها براى آن وقت گذاشــت تا يك فيلم نامه به رشته 

تحرير درآيد.

پيشنهاد امروز

چهره خبر

گفت وگو درباره جشنواره نمايش هاى آيينى و سنتى با داوود فتحعلى بيگى

دانشكده هاى تئاتر بايد از خواب بيدار شوند

برش

شيعه على در ادامه پرداختن به داستان ديويد بكهام گفت: 
VIP استاديوم نشسته 
است، از آن طرف يك ديويد بكهام شبيه سازى شده در تيم 
انگليس بازى مى كند و كاپيتان نيز هست و از آن طرف يك 

اين مترجم با اشاره به ژانر اين اثر گفت: در اين كتاب شاهد 
آن هستيم كه نويسنده چند ژانر مختلف را بيان مى كند. در 
اين كتاب هم تم ورزشى (فوتبال)، هم سياسى، طنز، فانتزى 
و تا اندازه اى علمى - تخيلى وجود دارد كه در نوع خودش 
منحصربه فرد است. به نظر من اين كتاب براى كسانى كه به 
دنياى فوتبال عالقه  دارند، بسيار جذاب و خواندنى است و  

وى ادامه داد:  با اينكه شايد عده اى تصور كنند كه اين كتاب، 
يك رمان ورزشى است؛ اما بايد بگويم كه اثر بسيار سياسى 
است. اگر شخصيت هاى محورى رمان را بخواهم نام ببرم، 
مى توانم به تونى بلر، گوردون براون، هيالرى كلينتون، اوباما، 
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