
2 گوهر ناب
کاربــران فضــای مجازی روز گذشــته، 
همزمان با سالروز شهادت شهیدان رجایی 
و باهنر و جمعی از مســئوالن کشورمان 
در ماجــرای انفجار دفتر نخســت وزیری 
در سال۶۰، هشــتگ #رجایی و #باهنر 
را در توییتر فارســی داغ کردند. در ادامه 
نمونه هایی از پست های منتشر شده توسط 
کاربران را می خوانید: »رجایــی و باهنر دو گوهر ناب بودند که مردم ایران از 
نعمت وجودشان بی بهره ماندند.  ای کاش رسانه ملی برای شناساندن سیره این 
بزرگان چند اثر فاخر بسازد... رهبری درباره این عزیزان گفته اند: شهید رجایی 
و باهنــر مظهر کار و تالش مؤمنانه و پایبندی بی اغماض به مبانی، ارزش ها 

و اصول بودند«.

لطفاً مزاحم نشوید!
بر اســاس قانون انگلیس، حداکثر زمان 
تعلیق نمایندگان پنج روز است. اما تعلیق 
جدیــد نمایندگان مجلس این کشــور، 
برخالف همیشه نه از طریق رئیس مجلس 
یا با رأی نمایندگان، بلکه با دستور شخص 
نخست وزیر آن هم برای یک ماه صورت 
گرفته اســت. ســیدمهرداد سیدمهدی، 
رئیس خبرگزاری صداوسیما درباره این ماجرا که سوژه داغ رسانه های دنیاست 
در توییتر خود نوشته است: »ملکه انگلیس با در خواست نخست وزیر، پارلمان 
را برای یک ماه تعلیق کرده، یعنی پارلمان را تعطیل کرده تا مزاحمش نباشند. 
خب پس چرا صدای اون هایی که همیشــه فریاد وا مردم و وا دموکراسی در 

ایران سر می دهند در نیومده؟«

پاسخگو باشند
دکتــر شــهریار زرشــناس در صفحــه 
اینستاگرامش نوشت:» امروز پمپاژ گسترده 
خبری و رسانه ای توسط ماهواره و شبکه های 
فارسی زبان این مسئله را القا می کنند که علت 
مشکالت اقتصادی ایران، مواضع جمهوری 
اســالمی است. رســانه های مذکور معتقد 
هستند اگر جمهوری اسالمی از مواضع خود 
کوتاه بیاید و سازش کند، وضعیت اقتصادی بهبود یافته و سیل عظیم سرمایه های 
خارجی وارد کشور می شوند. تئوریسین های نئولیبرال پاسخگوی این سوال باشند 
که اگر ســازش نکردن و تبعیت نکردن از دیکته نظام جهانی سرمنشا مشکالت 
 اقتصادی ایران اســت، چه توضیحی درباره وضعیت مصر، پرو و مکزیک دارند؟«.

ممنون آقای رئیسی
علی علیزاده در واکنش به خبر دستگیری 
مجــدد محمد علــی نجفــی، در توییتر 
نوشــت:»  محمــد علی نجفی بــه زندان 
بازگشت. این یعنی قوه قضائیه به واکنش 
ما مردم عادی در فضــای عمومی گوش 
می کند. این یعنی نقدپذیری قوه قضائیه. 
این یعنی راه صحبت کردن و گفت و گو و 
حتی اعتراض به قوه قضائیه باز است و این یعنی آینده امیدوارکننده برای قوه 

قضائیه. ممنون آقای رئیسی«.

 اولین طلبه دانشجو
در این ســال ها آن قــدر درباره امام موســی صدر و 
زندگی نامه پرفراز و نشیبش گفته و نوشته اند که تقریباً 
نمی شود نکته ناگفته ای از دل زندگی اش بیرون کشید. 
بعضی از ابعاد زندگی وی اما هنوز برای خیلی ها تازگی 
دارد. مثالً اینکه خانــدان »صدر« یکی از بزرگ ترین و 
رگ و ریشه دار ترین خاندان های شیعه اند که دست کم 
12-1۰ عالم بزرگ در حد و اندازه های خود امام موسی 
و حتی یک ســر و گردن باالتر در تاریخ خاندانشــان 
پیدا می شــود، یا اینکه نام اصلی رهبر شیعیان لبنان 
»سید موسی صدر« اســت و برخالف تصور خیلی ها، 
در ایران و شــهر قم متولد شــده و حتی تا حدود 3۰ 
ســالگی در ایران بوده و ســال 38 شمسی به خاطر 
وصیت سید عبدالحسین شــرف الدین، رهبر متوفی 
شــیعیان لبنان به این کشور هجرت کرده است. دیگر 
اینکه موسی صدر نخستین طلبه ای است که به عنوان 
دانشــجو، وارد دانشــگاه تهران و در رشته »اقتصاد در 
حقوق« دانش آموخته شــده است. خلق و خویش هم 
آن قدر عجیب و غریب است که با انواع و اقسام رهبران 
جهان، از قذافی گرفته تا محمدرضا شاه، سالم و علیک 

داشته است. 

  لبنان یعنی موسی صدر
پیش از اینکه ماجرای پیچیده یا بهتر بگوییم معمای 
گم شدن امام موسی صدر را مطرح کنیم، البد باید به 
یکی از بزرگ ترین پرسش ها درباره او پاسخ دهیم؛ اینکه 
امام موسی صدر به عنوان یک عالم ایرانی چه صنمی با 
لبنانی ها داشته و در طول حدود 2۰ سال حضور در این 
کشور، چه کرده که لبنانی ها به او لقب »امام« را داده و 

پیش از ادای نامش »بسم اهلل« می گویند؟
از آنجایــی که خانــدان »صدر« یکــی از بزرگ ترین 
خاندان های شــیعه به حســاب می آید و تعــدادی از 
اجداد امام موســی صدر که از علمای بزرگ شیعه هم 
بوده اند، در لبنان، عراق و چند کشــور دیگر به عنوان 
مرجع تقلید و رهبر شــیعیان حضور داشته اند، سید 
عبدالحسین شرف الدین، رهبر شیعیان لبنان پیش از 
مرگ تصمیم می گیرد جایگاهش را به دســت یکی از 
اعضای این خاندان بســپارد و در این میان چه کسی 

بهتر از »سید موسی صدر«؟
سید موســی صدر که البد نمی خواســته تنها نقش 
یک رهبر دینی را ایفا کنــد، پس از ورودش به لبنان 
بنا را می گذارد به اصالح سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصــادی این کشــور و همچنین بهبــود اوضاع 
شیعیان لبنان. ساخت انواع و اقسام مدارس، راه اندازی 
کارگاه های کارآفرینی جورواجور، تأسیس جامعه مقاوم 
و گروه مقاومت لبنان و راه اندازی مجلس اعالی اسالمی 
شیعیان فقط گوشه کوچکی از اقدامات بی شمار صدر 

در لبنان است.
برای اینکه متوجه شــوید امام موســی تــا چه اندازه 
در لبنــان معــروف بوده، این بخش از کتاب »ســفیر 
شاهنشــاه« به قلم منصور قدر-مأمور ویژه ساواک در 
بیروت- را بخوانید: »ســید موســی صدر یعنی قلب 
بیروت و قلب ملت لبنــان. مردم لبنان امکان ندارد از 
دستور صدر ســرپیچی کنند. هنگامی که او از لبنان 
خارج و یا وارد لبنان می شــود، تمام رجال بیروت به 
استقبال او حاضر می شوند. مشارالیه در بیروت از قدرت 
فوق العاده ای برخوردار اســت که مافوق قدرت رئیس 

جمهوری لبنان است. در تمام جراید لبنان همه روزه 
عکس موسی صدر دیده می شود و در تمام مغازه های 
بیــروت و بازارهای بزرگ چه در داخل و چه در خارج 
مغازه عکس بزرگی از صدر دیده می شود. بنا به اظهار 
یکی از رانندگان تاکسی، موسی صدر صاحب بزرگترین 
قدرت در لبنان است و حتی رئیس جمهور لبنان از وی 
خوف و وحشت دارد و به او پیشنهاد رئیس جمهوری 
کرده است. تمام قوای لشکری و کشوری و ملت لبنان 
فدایی موسی صدر هســتند. به طورکلی موسی صدر 

یعنی لبنان و لبنان یعنی موسی صدر«.

  سفرهای دنباله دار
همه چیز از سفرهای دنباله دار امام موسی صدر آغاز شد. 
شــهرت رهبر شیعیان لبنان جهانی شده بود اما با وجود 
این دســت رد به سینه هیچ دولت و هیچ گروه مقاومتی 
نمی زد. از کشورهای قلب آفریقا گرفته تا کشورهای اروپایی 
می توانستند چند صباحی میزبان امام موسی صدر باشند. 
به همین خاطر وقتی امام موســی صدر دعوت »قذافی« 
برای سفر به لیبی را پذیرفت، هیچ کس تعجب نکرد. امام 
موســی صدر روز 3 شهریور 57 وارد لیبی شد و چند بار 
با دیکتاتور این کشــور دیدار کرد. دقیقاً ۶ روز بعد، یعنی 
نهم شــهریور، همراه با دو تن از همراهانش سوار یکی از 
خودروهای دولتی لیبی شد و دیگر هیچ وقت دیده نشد. 
دولت لیبی چند روز پس از ناپدید شدن امام موسی صدر، 
اعالم کرد ایشــان همراه با دو همراهش با یک هواپیمای 
ایتالیایی از غرب طرابلس به سوی ایتالیا پرواز کرده  است. 
سازمان قضایی کشور ایتالیا اما پس از یک تحقیق گسترده 
اعالم کرد امام موســی صدر و دو همراهش هیچ گاه وارد 
ایتالیا نشده اند. ایتالیایی ها همچنین چند روز بعد اعالم 
کردند طبق تحقیقاتشان، امام موسی صدر و همراهانش 

اصالً از لیبی خارج نشده اند.

  قعر اقیانوس
تقریباً تمام روایت ها از ناپدید شدن امام موسی صدر، 
تــا اینجای ماجرا با هم تفاهم دارنــد، اما درباره ۶ روز 
اول اقامت رهبر شیعیان لبنان در لیبی و روزهای پس 
از ناپدید شــدنش، ده ها روایت مختلف وجود دارد که 

هیچ کس نمی داند کدامشان معتبرترند!
عبدالمنعم الهونی، نماینده شورای انتقالی لیبی در قاهره 
درباره روزهای پیش از ناپدید شــدن امام موسی صدر 
می گوید: »قذافی مدعی آگاهی از همه امور سیاســی 
و دینی بود. وی در طول یک دیدار به مذهب تشــیع 
پرداخت و در آن تشکیک کرد و پاسخ موسی صدر نیز 
شدید بود و او قذافی را به ناآگاهی از علوم دینی اسالم 
به صورت کلی و همچنین ناآگاهی از مذهب شیعه و 
سنی متهم کرد. پس از آن قذافی به موسی صدر دشنام 
داد و صدر نیز در مقابل، قذافی را به خیانت و مزدوری 
متهم کرد. پس از این جریان بود که قذافی فرمان قتل 
موســی صدر را صادر کرد«. کســانی که این روایت را 
قبول کرده اند، با اتکا بر گفته هــای برخی از مأموران 
امنیتی لیبی در زمان قذافی، معتقدند امام موسی صدر 
چند روز پس از ناپدید شدن، با دستور مستقیم قذافی 
به شهادت رسیده و پیکرش در یک بلوک بتنی به قعر 
اقیانوس فرستاده شده اســت. البته خواهرزاده و داماد 
امام موسی صدر و محمد کرمی راد، عضو کمیته بررسی 
وضعیت موسی صدر در مجلس، حدود 1۰ سال پیش 
این روایت را تکذیب کرده و گفته اند بر اساس مدارکی 

که بعضی از زندانی های لیبیایی در اختیارشــان قرار 
داده اند، امام موسی صدر همچنان زنده است.

  یک سوءتفاهم عجیب
حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر، سال 2۰12 
در روزنامه مصری »روز الیوسف« ادعای مشاجره قذافی 
و امام موســی صدر را تکرار کرد. حسنی مبارک البته 
مدعی بود مشــاجره میان قذافی و امام موسی صدر بر 
سر سرنوشت لیبی بوده که در نهایت منجر به شکنجه 
چهار ساعته، شهادت و رها کردن پیکر موسی صدر در 

دریای مدیترانه شده است.
خلیل الخلیل، ســفیر وقت لبنان در ایــران اما درباره 
انگیزه قذافی برای کشــتن وی، دلیل عجیبی مطرح 
کرده اســت. او  می گوید قذافی میلیون ها دالر پول به 
صدر داده  بود که در راه مبارزه با رژیم صهیونیســتی 
در جنوب لبنان خرج شود، اما امام موسی صدر پول ها 
را در جای دیگری خرج کرده و این ماجرا ســبب شده 
قذافی تصمیم به کشتن امام موسی صدر بگیرد! البته 
این تنها روایت عجیب از شهادت رهبر شیعیان لبنان 
نیست. روایتی هم وجود دارد که بر اساس آن در زمان 
اقامت امام در فرانسه، بنی صدر به عرفات تلفن می کند و 
از او در مورد سرنوشت صدر می پرسد. در پاسخ، عرفات 
از قذافی نقل می کند که در جلسه بین صدر و قذافی، 
صدر ناراحت شده و تهدید به ترک لیبی می کند. قذافی 
از سربازان خود می خواهد که او را آرام کنند اما سربازان 
او به اشــتباه این حرف او را فرمان کشتن صدر تلقی 

می کنند!

  تکلیف را روشن کنید
بــا وجود تمام این روایت ها اما عده ای هنوز معتقدند 
امام موسی صدر به شهادت نرسیده و توسط قذافی به 
حبس ابد محکوم شده است. شاید یکی از قوی ترین 
روایت هایی که شــهادت ایشــان را تکذیب می کند 
مربوط به کمیته بررســی وضعیت امام موسی صدر 
باشــد. کمیتــه ای که پس از مرگ قذافی در ســال 
2۰11 تشکیل شد. اعضای این کمیته را تعدادی از 
وزرای لبنانی، نزدیکان و خانواده امام موسی تشکیل 
می دادند. این کمیته پس از سفرهای متعدد به لیبی 
و بررســی هزاران مدرک، اعالم کردند احتمال زنده 
بودن رهبر شیعیان لبنان خیلی زیاد است. در بخشی 
از گزارش این کمیته آمده است: »تا زمانی که مرگ 
فرد اثبات نشــده، نمی توان گفت از دنیا رفته است. 
مســاحت لیبی امکان وجود هر نــوع احتمالی را در 
ذهن تداعــی می کند. نمی توان گفت امام موســی 
صدر همان روزهای نخســت شــهید شده باشد چرا 
که همیشه از زندانی به زندانی منتقل می شده است 
و اطالعاتی که بر اســاس آن ها گفته می شده ایشان 
همان ابتدا شهید شده، متناقض بوده و از هیچ پایه و 

اساس منطقی برخوردار نیست«.
تقریباً بیش از هشــت سال از ارائه آخرین مدرک زنده 
بودن رهبر شیعیان لبنان که می شد روی آن حساب 
کرد، می گذرد و این روزها تقریباً هیچ نشــانی از زنده 
بودن وی نداریم. نمی دانیم امام موســی صدر آن طور 
که حسنی مبارک می گوید ساعت ها شکنجه شده و به 
شهادت رسیده یا طبق گفته کمیته بررسی وضعیتش، 
سال ها در زندان های مختلف لیبی زندگی کرده و دست 

آخر به دالیل مختلف از دنیا رفته است؟

آب هم مجازی شد
فؤاد آگاه: در روزگاری که ریز و درشت 
زندگــی آدم ها دارد گــره می خورد به 
اینترنــت و دنیای مجازی و هر روز هم 
سروکله  یک مفهوم جدیِد مجازی در 
زندگی بشر پیدا می شــود، شاید فکر 
کنیــد »آب مجازی« هم یکــی از آن 

شوخی های تازه و داغ دنیای امروزی است. اگر تا امروز این اصطالح را نشنیده اید، 
لطفاً اجازه ندهید روی سرتان دو شاخ کوچک و قشنگ سبز شود که: آب مجازی! 

... مگه میشه...مگه داریم؟ 
در واقع این مفهوم مجــازِی آبکی اصالً ربطی به آنچه ما از فضا و جهان مجازی 
می دانیم ندارد و خوشبختانه قرار نیست در این تابستان گرم و بحران بی آبی چیزی 
بــه نام »آب مجازی« جای مایه حیات را بگیرد و تشــنگی مان را بر طرف کند و 
یا خدای ناکرده فردا ســروکله قبض های آب مجازی هم کنار دیگر قبض ها پیدا 
شــود. واقعیات این است که مفهوم »آب مجازی« خیلی هم مفهوم نویی نیست 
و از ســال ها پیش اقتصاددانان و کارشناسان درباره آن حرف زده و یا اینکه مثاًل 
اختراعش کرده اند. توضیح ساده اش هم می شود همان »میزان آبی که برای تولید 
هر محصول و کاالیی به کار می رود«. البته قرار نیســت شما حتماً این میزان آب 
را در کاالیــی که می خرید یا تولید می کنید، ببینید. بازهم ســاده تر اینکه فقط 
محصوالت و کاالهای آبداری که می خرید، دارای آب مجازی نیستند بلکه حتی 
در یک کاالی فلزی، چوبی و پالستیکی هم مقدار زیادی آب مجازی پیدا می شود. 
حرف یک لیتر و چند لیترهم نیست. اگر به فهرست و اطالعاتی که کارشناسان 
درباره میزان آب مصرف شده برای کاالها و محصوالت مختلف منتشر می کنند 
دقت کنید، آن وقت می فهمید اینکه از قدیم به آب، مایه حیات گفته اند، دلیلش 

فقط این نیست که شما و دیگر موجودات زنده را زنده نگه می دارد! 
از دیدگاه کارشناساِن »آب مجازی« مثالً برای تولید یک لیوان شیر 2۰۰ لیتر، یک 
ســاندویچ همبرگر 2 هزار و 4۰۰ لیتر، یک جفت کفش چرمی 8 هزار لیتر، یک 
کیلو گوشت گاو 15هزار لیتر و برای ساخت یک خودرو 4۰۰ هزار لیتر آب مصرف 
می شــود! این ها را نگفتیم که شما دچار عذاب وجدان شوید و موقع گاز زدن به 
یک ساندویچ همبرگر احساس کنید دارید 2 هزار و 4۰۰ لیتر آب را صرف برطرف 
کردن نه تشنگی که گرسنگی خود می کنید. در واقع این روزها زاویه جدیدی از 

بحث آب مجازی مورد توجه مردم دنیا قرار گرفته است.
شاید تا به امروز برای تان سؤال شده باشد که چرا فالن کشور پیشرفته دنیا با اینکه 
می تواند برخی از محصوالت مورد نیازش را به آسانی تولید کند اما تولید آن را به 
کشورهای دیگر واگذار کرده و یا به جای ساخت فالن کاال و محصول فقط آن را 
وارد می کند؟ این کشورها در واقع دست به واردات آب مجازی می زنند. یعنی وقتی 
تولید یک قالب پنیر 2 هزار و 5۰۰ لیتر آب می برد، ترجیح می دهند به جای تولید 
پنیر، آن را از کشور ما وارد کنند تا با پرداخت پول یک قوطی پنیر، هم پنیر و هم 

2 هزار و 5۰۰ لیتر آب کشورمان را مفت و مسلم خریده باشند!
وقتی هم در اخبار روزانه می شــنویم که امسال توانسته ایم مثالً 1۰۰ خودرو به 
فالن کشور صادر کنیم، باید یادمان باشد که این خبر فقط یک روی سکه تولید 
و صادرات اســت و روی دیگر ماجرا این اســت که ما پول 1۰۰ خودرو را از فالن 
کشــور های دنیا گرفته ایم و حدود 4۰ میلیون لیتر آب ارزشمندمان را به آن ها 
فروخته ایم.  اآلن البد کمی تا قسمتی دپرس شدید!  خب توجه زیاد به بحث آب 
مجازی بدی اش همین است که آدم را به فکر فرو می برد آیا تولید بکند یا نکند؟ 
آیا صادرات کشــورش را ببرد باال بهتر است یا وارداتش را؟ زاویه جدید بحث آب 
مجازی که گفتیم این روزها دوباره ماجرایش داغ شــده نیز همین مسئله است. 
یعنی مسئوالن و کارشناسان مراقب باشند که سوءاستفاده چی ها با مطرح کردن 
ایــن بحث، واردات بی رویه به جای تولید را تجویز نکنند. وظیفه کارشناســان و 
برنامه ریزان این است با بررسی دقیق روند تولید محصوالت مختلف، برنامه ریزی 
کنند که تولید کدام محصول راهبردی باید در کشور انجام شود و کدام محصوالت 
غیــر راهبردی را می صرفد که وارد کنیم... حاال با خیال راحت بروید یک فنجان 

چای تان را بنوشید که برای تولید آن دست کم 35 لیتر آب مصرف شده است!

 مجازآباد
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ورزش
جام جهانی بسکتبال 2019 چین

 نبرد ناوگان
 بلندقامتان بسکتبال جهان

پیشروی قلعه نویی و گل محمدی ادامه یافت

 سکته سرخابی ها 
در وقت های اضافه

درخشش »به نشر« در جشنواره ای دیگر

مقام نخست »هدهد سفید« برای »دختر بهار«

آموختن و جگر دیو 
فردوســی در یکــی از حکایت های 
شــاهنامه پس از کشــتن دیو بیان 
می کند که جگر دیو را در آوردند و در 
چشم کسی چکاندند تا دردی را بهبود 
ببخشند. ممکن است ما به سادگی از 
کنار تعبیر جگر دیو بگذریم، اما به هر 
حال  این حکایــت هم حکمت هایی 
دارد که اگر در آن دقت کنیم می توانیم 

بیشتر از قصه بهره ببریم. 
دیو ظاهراً موجودی افســانه ای است، 
ولی با توجه به رفتارشناســی دیوان 

در شــاهنامه، در بسیاری اوقات تعبیری دیگر از دشمن است که در قصه های 
اسطوره ای مردم به این صورت نقل شده است. اما جگر دیو چیست که استفاده 
از جوهره آن می تواند سبب شفا یا قدرت گرفتن کسی باشد؟ گاهی ما بدون 
دقــت یک قصه را می خوانیم و می گذریم و گاهی به جزئیات توجه می کنیم. 
جزئیات می توانند بسیار به ما در فهم  درست کمک کنند و میزان ارزش هنری 

هر اثری هم با جزئیات مشخص می شود.
جگر، جایگاه شــجاعت و صبر است و اگر دقت کنیم جگر نقطه قوت و مایه 

تمایز دشمن ماست.
جگرآوری و جگرداری دلیری و صبوری اســت و بدیهی اســت که با این معنا 
آموختن خصال مثبت حتی از دشمن می تواند به توفیق ما کمک کند. اما اگر 
کمی بیشتر دقت کنیم جرئت، شجاعت و صبر به نوبه خودشان متکی به چیزی 
دیگر هســتند و آن چیز دانش و خرد اســت. آن چیزی که مایه قوت دشمن 
ماســت، هر چه که هست، باید مورد توجه ما باشد و باید در نخستین فرصت 

ممکن به آن چیز دست یابیم و از آن برای افزایش اقتدار خود استفاده کنیم.
این است که در معارف ما آمده است دانش را بجویید حتی اگر در چین باشد 

و یا آمده حکمت، گمشده مؤمن است که هر جا باشد پیدایش خواهد کرد.
نباید یک لحظه از آموختن بیاساییم و هر چیزی را که به کار ما می آید باید 
از هر کســی که می توانیم بیاموزیم؛ حتی اگر آن کس دشــمن ما باشد. این 
است که در برخی جنگ های صدر اسالم اسیران دشمن به شرط معلمی برای 

مسلمانان آزاد می شدند.

»امام موسی صدر« 9 شهریور 1357 ناپدید شد

موسای لبنان ...

وریا غفوری در گفت و گو با قدس:

در مشکالت استراماچونی 
دخالت نمی کنم

باور می کنید؟

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها

 مجید تربت زاده با احتســاب امروز، دقیقاً 41 ســال از روزی که »امام موسی 
صدر« ناپدید شــد، می گذرد. خیلی دلمان می خواست اآلن خبری توی دست و 
بالمان داشــتیم که از زنده بودن امام موســی صدر حکایت داشت. درست مثل 
خبرهایی که در این 41 سال، دم به دقیقه در رسانه های مختلف باز نشر شدند. 
خبری به نقل از زندانی های لیبیایی که با چشــم خودشــان امام موسی صدر را 
دیده اند یا خبر مصاحبه افسر فالن گارد امنیتی سابق لیبی که از زنده بودن رهبر 
شــیعیان لبنان خبر می داد. اما چه کنیم که امسال دستمان خالی است. یعنی 
حتی اگر امسال هم طبق روال سال های گذشته خبری از تکذیب شهادت و زنده 

بودن امام موســی صدر در رسانه ها منتشــر می شد، سخت می توانستیم باورش 
کنیم؛ چون این روزها کمتر آدمی پیدا می شود که عمرش کفاف دیدن دهه نهم 
زندگی را بدهد. حاال حسابش را بکنید که اگر ماجرای درگیری های امام موسی 
صدر با قذافی، شــکنجه های چند ساعته و اعدام را دروغ به حساب بیاوریم، امام 
موســی صدر باید اکنون بیش از 9۰ سال عمر داشته باشد. به این ماجرا اضافه 
کنید غم غربت، ســختی های زندان، شکنجه های احتمالی و دوری از خانواده را. 
آن وقت بگویید اگر جای ما بودید می توانستید اخبار زنده بودن امام موسی صدر 

را به این راحتی ها باور کنید؟
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سینا حسینی: نخستین نمایش خانگی شهرخودرو 
در برابر هوادارانش هر چند به ســود این تیم و با 
کسب دومین سه امتیاز ختم شد اما می توان با 
اســتناد به برش های این بازی به این واقعیت 
اشاره کرد که تیم عنابی پوش گل محمدی در 
خط دفاع به شدت ضعف دارد و اگر تدبیری 
برای حل این معضل اتخاذ نشود در بازی های 
آینده گل محمدی با این دفاع با مشکالت 

جدی مواجه خواهد شد.
یکی از بزرگ ترین خوش شانســی های یحیی 
در هفته دوم رقابت های لیگ برتر اشتباه آماتورگونه 
دروازه بان شهرداری بوشــهر در 10 دقیقه ابتدایی 
بازی بود که با خطایی فاحش تیم ویسی را 10نفره 
کرد، با وجود اینکه شــاگردان ویســی 80 دقیقه 
10نفره مقابل شهرخودرو بازی کردند اما نشان دادند 
که تیمی جنگنده و با انگیزه هســتند. برتری نفری 
میزبان در این دیدار پس از اخراج دروازه بان نخست 
تیم و خروج بهمن ساالری از زمین فرصت ایده آلی 
برای بازیکنان میزبان بود تا اختالف خود را افزایش 
دهند، اما فرصت سوزی های بازیکنان شهرخودرو 
مانع از این اتفاق شــد تا دقیقاً همان نتیجه ای که 
برای شهرخودرو در هفته نخست مقابل پیکان رقم 

خورده بود دوباره تکرار شود.
مثلث محمد آقاجانپور،علی نعمتی و محمدحسین 
مرادمند در خط دفاعی شــهرخودرو شاید به گمان 

کادرفنی این تیم، انتخاب ایده آل باشد اما برای تیمی 
که قرار است در رقابت های پلی اف لیگ قهرمانان آسیا 
برای حضور در مرحله پایانی برابر تیم های تا بن دندان 

مسلح قرار بگیرند قابل اتکا و مطمئن نیست.
شــاگردان یحیی گل محمدی در جریان بازی برابر 
شاهین بارها به زحمت افتادند و با وجود برتری نفری 
نسبت به میهمان اجازه پیشروی به مهاجمان این تیم 
را دادند تا دروازه رحمتی در مشهد با خطر فروپاشی 
تهدید شود. هرچند گل محمدی در نشست خبری 
پس از بازی عملکرد بازیکنانش را چشمنواز توصیف 
کرد اما بی گمان این چشمنوازی ظاهری در بازی های 
سخت پیش رو می تواند ضربه جبران ناپذیری به تیم 

وی وارد کند.
غیبت مرتضی منصوری در ترکیب شهرخودرو کاماًل 
محسوس بود، از سویی دیگر جای خالی مسعود ریگی 
نیز به چشم می آمد تا مشخص شود یحیی دو مهره 

کلیدی و کارآمد خود را از دست داده است.
هرچند حضور برخی بازیکنان نظیر ســعید صادقی، 
علی نبی زاده و روح اهلل باقــری در کنار اکبر صادقی 
و یونس شــاکری و ســروش رفیعی بارقه های امید 
را در ذهن هواداران به وجود مــی آورد اما هنوز تیم 
گل محمدی با تیم رؤیایی فصل گذشته خود فاصله 
دارد و بهترین کار این اســت در ابتدای فصل با این 
قرعه امتیازات را به طور کامل جمع کند تا در کوران 

رقابت ها عقب نماند.

جواد رســتم زاده: هفته دوم رقابت های لیگ برتر با 
پیشروی سپاهان و شــهر خودرو در صدر جدول و توقف 
استقالل و پرسپولیس پایان یافت.  پنجشنبه در مشهد 
»شهر خودرو« مقابل شاهین بوشهر به پیروزی راحت دو بر 
یک دست یافت. این در حالی بود که میهمان از دقیقه 8 به 
دلیل اخراج دروازه بان 10 نفره بازی می کرد. شهر خودرو 
حاال با 6 امتیاز اول می رود که فاصله اش را با سایرین در صدر 
زیاد کند. تنها رقیب این تیم در حال حاضر سپاهان است که 
شانه به شانه این تیم می آید. ژنرال که اسب قهرمانی اش را 
این فصل زین کرده است پنجشنبه و در یک بازی سخت 
موفق شد یا یک  گل ســه امتیاز از ماشین سازی بگیرد 
 تا دومین هفته را هم با امتیازات کامل تمام کرده باشــد. 
اما دربی نفتی ها در آبادان برنده نداشت. صنعت نفت آبادان 

مقابل نفت مسجد سلیمان یک بر یک متوقف شد.

غفلت آبی ها
حساس ترین بازی عصر پنجشنبه را استقالل مقابل فوالد 
انجام داد. استراماچونی در نخستین حضورش در آزادی تا 
دقیقه 95 برنده بازی بود. تیم او با گل فرشید اسماعیلی بازی 
را به انتها می رساند که در دقایق جنجالی اضافه گل تساوی 
را دریافت کرد تا آب سردی بر پیکره تب دار آزادی پاشیده 
شود.  روی این گل استقاللی ها در مورد میزان وقت های 
اضافی حسابی شاکی بودند. این در حالی است که حسین 
حسینی دروازه بان این تیم در چند مورد با تاخیر در شروع 
بازی به دنبال وقت کشی بود که ظاهرا فغانی تمام آن ها 

را محاسبه کرده بود.  استقالل چهار امتیاز در هفته های 
ابتدایی از دست داد تا فشار تماشاگران روی این تیم افزایش 
یابد به طوری که در انتهای بازی خیلی از تیفوسی های این 
تیم اعتراض به روند نتیجه گیری را شــروع کردند.با این 
تفاسیر شاید هفته های بعد مرد ایتالیایی خیلی فرصت 

نداشته باشد.

شوت سه امتیازی
کالدرون، دیگر سرمربی خارجی پایتخت هم جمعه در تور 
پرشورها گیر افتاد و در یک بازی نفسگیر نتیجه را یک بر 
صفر به دنیزلی واگذار کرد. اتفاقا گل تیم تراکتورسازی هم 
در وقت های اضافه البته در نیمه اول به ثمر رسید. دقیقه 
46 نیمه اول حاج صفی روی شوتی 30 متری موفق شد 
دروازه بیرانوند را باز کند.در نیمه دوم کالدرون دســت به 
تغییری تاکتیکی زد و رسن را به جای عالیشاه به میدان 
آورد تا بازی پرسپولیس ریتم بهتری به خود بگیرد.او در 
ادامه امیر روســتایی و جونیور را هم به میدان فرستاد تا 
تیمش کامال تهاجمی شود.  با این حال بازی فشرده تراکتور 
در میانه میدان به خصوص دوندگی و تکنیک حاح صفی ، 
شجاعی و میمبا میزبان مانع از آن شد تا میهمان به نتیجه 
دلخواه برسد. در این بازی مهاجمان پرسپولیس زهر الزم را 
نداشتند و خط میانی سفید پوشان هم نتواستند به خوبی 
مهاجمانشان را تغذیه کنند.این باخت زنگ خطری بود 
برای ســرخ ها که این فصل بدانند سپاهان و تراکتور سر 

قهرمانی شوخی ندارند. 

آنچه یحیی در دو هفته نخست فهمید

دژ »شهرخودرو« محکم نیست
پیشروی های قلعه نویی و گل محمدی ادامه دارد

سکته سرخابی ها در وقت های اضافه

فن دایک بهترین بازیکن فصل لیگ قهرمانان
ورزش: در حاشیه قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، یوفا بهترین های 
فصل گذشته این مســابقات را نیز انتخاب کرد که مدافع لیورپول این جایزه معتبر 
را به خود اختصاص داد. ویرجیل فن دایک نه تنها بــه عنوان بهترین مدافع فصل 
قبل بلکه باالتر از مسی و رونالدو به عنوان بهترین بازیکن مسابقات نیز دست یافت. 
آلیســون دروازه بان قرمزها به عنوان بهترین دروازه بان، دی یونگ بازیکن فصل 
گذشته آژاکس و این فصل بارسا بهترین هافبک و مسی نیز بهترین مهاجم مسابقات 

لقب گرفتند.

درگذشت دختر 9 ساله لوئیز انریکه
ورزش: ســرمربی سابق بارســلونا و تیم ملی اسپانیا، با انتشــار بیانیه ای تأیید 
کرد که دختر 9 ساله اش، شــانا، در اثر بیماری درگذشت. انریکه که بعد از جام 
جهانی 2018 هدایت تیم ملی اسپانیا را برعهده گرفت، مدتی پیش بدون اعالم 
دلیلی مشــخص، از هدایت این تیم کناره گیری کرده بود و اکنون با درگذشت 
دختر خردسالش مشخص شد که به دلیل درگیر بودن در روند درمان او، چنین 
تصمیمی گرفته بود. باشگاه بارسلونا و بساری از چهره های سرشناس فوتبال این 

واقعه را به انریکه تسلیت گفتند.

 سانچز به صورت رسمی به اینتر پیوست
ورزش: الکسیس ســانچز، هافبک شیلیایی منچســتریونایتد با امضای قرارداد 
قرضی یکســاله به تیم فوتبال اینتر پیوست. ســانچز آزمایش های پزشکی را با 
موفقیت پشت سر گذاشت و دو باشــگاه در مورد انتقال قرضی یکساله سانچز به 
سن سیرو بدون داشتن بند خرید برای اینتر توافق کرده اند. حقوق بسیار باالی 
سانچز در اولدترافورد یکی از دردسرهای این انتقال بود و گفته می شود همچنان 
تا یک سال آینده شیاطین سرخ قسمتی از حقوق خرید ناموفق خود را پرداخت 

خواهند کرد.

رونالدو: باید با مسی شام بخوریم!
ورزش: اتفاق حاشیه ای در مراسم انتخاب بهترین های فصل گذشته لیگ قهرمانان، 
معطوف به اظهارات  فوق ستاره پرتغالی درباره  لیونل مسی بود. کریستیانو رونالدو 
در مورد رقیب خود می گوید: »ما 15 سال است در کنار یکدیگر روی جایگاه دریافت 
جایزه حضور پیدا می کنیم که فکر نمی کنم پیش ازاین در فوتبال سابقه داشته باشد. 
ما قطعا رابطه خوبی با یکدیگر داریم؛ ما هنوز با هم شام نخورده ایم اما این پیشنهاد 
خوبی است که می تواند عملی شود. ما یکدیگر را به سمت جلو سوق می دهیم و اینکه 

بخشی از تاریخ فوتبال هستیم اتفاقی خوشایند است.«

حمیدرضاعرب: با چهره ای کاماًل ناراضی وارد میکسدون 
می شود. چند نفری مقابلش می روند. آیا کاپیتان استقالل 
پس از تساوی مقابل فوالد نای حرف زدن دارد؟ تمایل آنچنانی 
به مصاحبه نشان نمی دهد اما برای آنکه کاپیتان است مجبور 
می شود بایستد و یکی، یکی به پرسش ها پاسخ دهد. وریا غمی 
در دل دارد که سعی می کند پنهانش کند. او ظاهراً امیدی به 
این تیم ندارد هرچند که سعی می کند با امیدواری حرف بزند.

  آقای غفوری استقالل در هفته دوم هم امتیاز از 
دست داد. امیدی به این تیم هست؟

)قدری مکث می کند و با تردید می گوید( چه بگویم؟!

  به هرحال شما کاپیتان استقالل هستید و چشم 
هواداران استقالل به صحبت های شماست.

واقعاً جواب دادن در این شرایط سخت است. همان طور که 
گفتید ما دوامتیاز دیگر از دست دادیم. هفته نخست را باختیم و 
هفته دوم هم مساوی شدیم که جمعاً چهار امتیاز از دست رفته 
است. نباید این امتیازها را از دست می دادیم اما دیگر چاره ای 

نیست و نمی شود کاری کرد. 

  اســتقالل در این دو هفته که لیگ تعطیل است 
می تواند وضعیت خودش را بهتر کند؟

باید این اتفاق بیفتد، چاره ای جز این کار نداریم. ما باید با استقالل 
به بهترین نتایج برسیم و اگر االن نرسیدیم باید سعی کنیم نتایج 

بد جبران شود چون هواداران از ما انتظارهای زیادی دارند.

  ازنمایش تیم مقابل فوالد راضی بودید؟
احساس می کنم استقالل می توانســت برنده این بازی باشد و 
اگر قدری بیشتر دقت می کردیم شاید برنده از بازی بیرون آمده 
بودیم. گلی که در آخرین دقایق خوردیم همه اندوخته را از بین 
برد. قدری بدشانس بودیم اما از هفته قبل خیلی بهتر بازی کردیم. 

فوتبال است دیگر گاهی آن طور که می خواهی پیش نمی رود.

  خیلی ها حواشــی اخیر را در وضعیت امروز شما 
مؤثر می دانند. برای مثال ماجراهای استراماچونی که 

تمامی ندارد.
ببینید من اصالً نمی دانم مشکل استراماچونی چیست. ایشان 
با باشگاه طرف است و من از اتفاقاتی که می افتد هیچ اطالعی 
ندارم. بروید از استراماچونی بپرسید چه مشکلی دارد. من به 
عنوان کاپیتان وظایفی دارم که سعی می کنم آن ها را انجام 
بدهم و در جریان مسائل دیگر باشگاه نیستم. اما کالً هراتفاقی 

هم رخ داده درون خانواده اســتقالل بوده و باید این مسائل 
همین جا حل شود.

  شما به عنوان کاپیتان تیم دراین ماجرا دخالتی 
نمی کنی؟

هیچ دخالتی نمی کنم چون در شرح وظایف من نیست. فقط 
امیدوارم هر مسئله ای هست هرچه زودتر برطرف شود.

  هواداران شما از وضعیت تیم راضی نیستند. 
هواداران حق دارند چون ما نتوانســتیم در دو هفته آغازین 
لیگ نتایج مطلوبی بگیریم. آن ها برد می خواهند و باید در این 

مسیر قرار بگیریم. استقالل 
تیم بزرگی اســت و 

هــواداران بزرگی 
دارد. ان شــاءاهلل 
مشــکالت حــل 
می شود و شرایط 

بهتر می شود.

علی عبداحد: نبرد بزرگ ترین نــاوگان بلندقامتان 
بســکتبال جهان، در هجدهمیــن دوره جام جهانی 
2019 از امروز با حضور 32 کشــور و در هشت گروه 
چهار تیمی با میزبانی کشــور چین آغاز می شــود. از 
گروه C و در شهر گوانگژو از ساعت 13 به وقت تهران، 
آســمانخراش های تیم ملی بســکتبال با شعار»برای 
ایران، برای بســکتبال« در دیداری حســاس مقابل 
تیم خوب پورتوریکو، نماینده قــاره آفریقا به میدان 
 C می روند. شــاید مهم ترین مســابقه امروز در گروه
بین ایران و پورتوریکو است، زیرا تیم پیروز این دیدار 
سنگین و مهیج می تواند نیمی از مسیر صعود مرحله 
دوم و حتی کسب سهمیه المپیک 2020 ژاپن را رقم 
بزند. مگر اینکه تیم تونس شگفتی ساز گروه C شود 
و مقابل ایران و پورتوریکو به پیروزی برسد که طبیعتاً 
این معادالت بهم خواهند خورد. اســپانیا که تا اکنون 
10 بار در جام جهانی حضور داشته، براساس رنکینگ 
فدراسیون جهانی پس از آمریکا در رده دوم قرار دارد. 
تیم ملی بســکتبال ایران که در حال حاضر یکی از دو 
قدرت نخست بســکتبال آسیا می باشــد )پایین تر از 
استرالیا و باالتر از چین(، سومین حضورش را در جام 

جهانی تجربه می کند.
مهران شاهین طبع ســرمربی ایرانی و جدی تیم ملی 
بســکتبال می گوید، بازی با پورتوریکــو و تونس به 
لحاظ صعود به مرحله بعد برای ما بســیار حســاس و 
سرنوشت ساز است. وی با اشاره به شرایط عالی روحی 
و آمادگی تیمی بازیکنان ادامــه می دهد، دیدارهای 
تدارکاتی و اردوهای آمادگی بســیار تأثیرگذار بود و 
تمــام بازیکنانم با انگیزه ای بــاال و تعصب ایرانی قدم 

به بازی های جام جهانی گذاشــته اند و من بســیار به 
آنان امیدوارم.

تیم ملی با حضور بازیکنان صاحب نام، حامد حدادی 
اسطوره تاریخ بســکتبال ایران و آسیا، صمد نیکخواه 
بهرامی کاپیتان پرآوازه تیم هــای ملی، در کنار دیگر 
بازیکنان آماده و شاخص کشور و آسیا همانند، محمد 
جمشــیدی، آرمان زنگنه، محمد حســن زاده، بهنام 
یخچالی، ســجاد مشــایخی، میثــم میرزایی، مایک 
رستم پور، حامد حسین زاده، آرون گرامی پور، رسول 
مظفری، می توانند از تیم های شگفتی ساز جام جهانی 

2019 چین باشند.
و اما رقیب امروز تیم ایران، تیــم پورتوریکو نماینده 
آفریقاســت که توانســته از گروه E پــس از آمریکا، 
آرژانتین و باالتر از اروگوئه، مکزیــک و پاناما به جام 
جهانی صعود کنــد. پورتوریکو در جام جهانی 1990 
به مقام چهارم رسید. شــاخص ترین بازیکن حرفه ای 
پورتوریکو جیان لوییس کلول لوپز اســت که سابقه 
هفت بازی در لیــگ N.B.A و تیم داالس موریکس 
دارد. همچنین وی از سال 2018 با تیم استودیانتس 

در لیگ اسپانیا بازی می کند.

C برنامه بازی های دور نخست گروه
شنبه 98/6/9 ایران- پورتوریکو ساعت 13

شنبه 98/6/9 اسپانیا- تونس ساعت 17
دوشنبه 98/6/11 تونس- ایران ساعت 13

دوشنبه 98/6/11 پورتوریکو- اسپانیا ساعت 17
چهارشنبه 98/6/13 پوتوریکو- تونس ساعت 13

چهارشنبه 98/6/13 اسپانیا- ایران ساعت 17

وریا غفوری در گفت و گو با قدس:

در مشکالت استراماچونی 
دخالت نمی کنم

جام جهانی بسکتبال 2019 چین

نبرد ناوگان بلندقامتان بسکتبال جهان

خبر ویژه

رأی سنگین فیفا علیه قدوس و باشگاه سوئدی
محرومیت و جریمه سنگین چهار ماهه  

ستاره تیم ملی
ورزش: اوئسکا این رأی  را پس از شکایتی که یکسال پیش از قدوس 
و باشگاه قبلی او اوسترشوندس سوئد انجام داده، از فیفا دریافت کرده 

است. به نوشته سایت این باشگاه جریمه فیفا به شرح زیر است:
محرومیت چهار ماهه برای سامان قدوس + 4 میلیون یورو غرامت + 
دو پنجره محرومیت از نقل و انتقال برای باشگاه اوسترشوندس.)البته 
تصمیم ظرف 21 روز قابل تجدیدنظر در دیوان داوری ورزش است .(

سامان قدوس در آگوست سال 2018 اوسترشوندس را به مقصد تیم 
فرانسوی امیان ترک کرد اما کمی قبل تر خبری درباره توافق قدوس 
با اوئسکا اسپانیا منتشر شده بود. حاال در نامه الکترونیکی ، اتحادیه 
بین المللی فوتبال فیفا تأیید می کند که اوسترشوندس با ممنوعیت 
جذب بازیکن در دو پنجره نقل و انتقاالت آینده مجازات می شود. 

عالوه بر این، قدوس به مدت چهار ماه از بازی تعلیق می شود.
فیفا در نامه الکترونیکی خود می نویسد: این بازیکن به پرداخت 
غرامت به اوئسکا محکوم و مجازات های ورزشی نیز با استناد به ماده 

17 بند سه و چهار متوجه  بازیکن و باشگاه شده است.
البته اوسترشوندس در وب سایت خود می نویسد که این باشگاه 
قصد دارد این تصمیم را به دادگاه بین المللی داوری ورزش ببرد. 
فیفا تصمیم گرفته است که سامان قدوس را مسئول نقض قرارداد در 
برابر اوئسکا بدانیم و اوسترشوندس هم بخشی از این تخلف در نظر 
گرفته شده است. باشگاه ما  از این تصمیم متعجب است و تصمیم را 

به دادگاه  تجدید نظر خواهد برد.

ورزش: مسئوالن فدراسیون به بهانه رعایت استانداردسازی 
و کاهش خشونت در ورزشگاه هایی که رقابت های لیگ برتر 
در آن برگزار می شود، مســابقات را با تأخیری طوالنی آغاز 
کردند تا همه پروتکل های امنیتی و شاخصه های مد نظر فیفا 
و کنفدراسیون فوتبال آسیا رعایت شود. اما با وجود گذشت دو 
هفته از رقابت های لیگ برتر این واقعیت برمال شد که همه این 
ادعاها یک شوی تبلیغاتی بیش نبوده است! اتفاقات مرتبط 
با بلیت الکترونیکی در هفته نخست و شایعه هک شدن نرم 
افزارهای گیت های ورودی ورزشگاه آزادی چنان مسئوالن 
فدراسیون فوتبال را رسوا کرد که مدیران فدراسیون فوتبال در 
اظهارنظرهای پراکنده مدعی شدند مشکل جزیی در سیستم 
به وجود آمده است در حالی که این اتفاق در سایر ورزشگاه های 
کشور نیز افتاد و بسیاری از هواداران بدون بلیت و به صورت غیر 
قانونی وارد ورزشگاه شدند. پیش از شروع هفته دوم اما دوباره 
شوی تبلیغاتی مدیران فدراسیون فوتبال در رسانه های خبری 
به راه افتاد و آن ها مدعی شدند در هفته دوم تمام موارد امنیتی 
رعایت خواهد شد اما نه تنها مشکل بلیت فروشی حل نشد بلکه 
داستان پرتاب سنگ و بطری از سوی سکوها به داخل زمین 
هم استارت خورد تا در تهران و مشهد این ماجرا دردسرساز 
شود. پرتاب سنگ در جریان بازی استقالل و فوالد در ورزشگاه 
آزادی سبب شد سر دروازه بان دوم استقالل دچار جراحت 

و شکستگی شود، در مشهد نیز پرتاپ بطری پالستیکی به 
داخل زمین به سر یکی از عکاســان مشهدی برخورد کرد تا 
صدای اعتراض عکاسان مشهدی بلند شود. نکته جالب توجه 
اینجاست که در هر دو مورد خبری از نظارت تصویری از طریق 
دوربین های مداربسته نبود بلکه نیروزی انتظامی پس از حادثه 
توسط عکاسان و فیلمبرداران خود از تجمع برخی هواداران 
اقدام به فیلمبرداری کردند تا مشخص شود با وجود برقراری 

سامانه کنترل سکوها از طریق دوربین مداربسته هنوز بهره 
برداری صحیح از این تکنولوژی وجود ندارد و حوادث در حال 
وقوع است. باید دید آیا فدراســیون قبل از فرا رسیدن هفته 
سوم رقابت های لیگ برتر خاطیان را شناسایی خواهد کرد یا 
اینکه همان گونه که از کنار معضالت گیت های کنترل بلیت 
الکترونیکی به سادگی عبور کرد از کنار این مسئله نیز عبور 

خواهد کرد.

امیرمحمد سلطان پور: قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان و 
لیگ اروپا در موناکو برگزار شد و تیم های باشگاهی، خود را برای یک 
فصل جذاب دیگر در باالترین سطح فوتبال قاره سبز آماده می کنند. 
در مطلب زیر ابتدا شــرایط گروه بندی لیگ قهرمانان اروپا را مرور 
می کنیم و در نهایت نگاهی به شرایط باشگاه های معروف در لیگ 

اروپا خواهیم انداخت.

لیگ قهرمانان اروپا
گروه A؛ رئال مادرید، پی اس جی، بروژ، گاالتاسرای

دو غول فوتبال یعنی رئال مادرید و پاریس به هم رسیدند. تقابل این دو 
تیم که در حال کشمکش برای انتقال احتمالی نیمار هستند می تواند 
جذابیت های خاص خود را داشته باشد. دراین گروه نایب قهرمان فصل 
گذشته بلژیک یعنی بروژ و قهرمان سوپرلیگ ترکیه یعنی گاالتاسرای 

به دنبال خلق شگفتی برای صعود به مرحله حذفی خواهند بود.

گروه B؛ بایرن مونیخ، تاتنهام، المپیاکوس، ستاره سرخ بلگراد
نماینده انگلیس در این گروه که در فصل گذشته به فینال مسابقات راه 
یافت این بار بایرن مونیخ قهرمان بوندس لیگا را در کنار خود خواهد 
دید. المپیاکوس از یونان و ستاره سرخ که فصل گذشته در دور گروهی 

لیورپول را شکست داد دیگر تیم های حاضر در گروه B هستند.

گروه C؛ من سیتی، شاختار دونتسک، دینامو زاگرب، آتاالنتا
قهرمان دو فصل گذشته انگلیس مثل چند دوره گذشته در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا قرعه مناسب را بدست آورد. شاگردان 
گواردیوال  برای سومین فصل پیاپی با شاختار از اوکراین همگروه 
هستند. آتاالنتا، شگفتی ساز سری آ، برای نخستین بار دراین لیگ 
به میدان خواهد رفت و دینامو از کرواسی نیز در گروه C حضور 

خواهد داشت.

گروه D؛ یوونتوس، اتلتیکومادرید، بایرلورکوزن، لوکوموتیو
یوونتوس برای پایان دادن به طلسم قهرمان نشدن در اروپا که به سال 
1996 باز می گردد این فصل با تمام قوا در این رقابت ها حاضر خواهد 
بود. آن ها با حضور یک مدعی دیگر به نام اتلتیکو که فصل پیش نایب 

قهرمان اللیگا شد کار آسانی در پیش نخواهند داشت. 

گروه E؛ لیورپول، ناپولی، ِردبول سالزبورگ، ِخنک
لیورپول در این فصل نیز در دور گروهی چهره آشنای ناپولی را در کنار 
خود خواهد دید. رِدبول قهرمان لیگ اتریش و ِخنک قهرمان لیگ 

بلژیک نیز در این گروه حضور خواهند داشت.

گروه F؛ بارسلونا، بروسیا دورتموند، اینتر، اسالویا پراگ
گروه مرگ مســابقات این فصل بدون شــک گروه F است؛ جایی 
که بارســلونا که این فصل نیز مدعی قهرمانی خواهد بود با نایب 
قهرمان آلمان یعنی دورتموند و همین طور تیم به ظاهر دوباره اوج 
گرفته اینترمیالن هم گروه شده است. چهره و خنده تلخ مدیران 
اسالویاپراگ موقع اعالم نتیجه قرعه کشی و قرارگیری در این گروه، 

به خوبی گویای شرایط سخت آن هاست.

گروه G؛ زنیت، بنفیکا، لیون، الیپزیگ
کم زرق و برق ترین گروه این فصل مسابقات همین گروه است. زنیت 
قهرمان روسیه به همراه سردار آزمون می تواند از چنین گروهی مجوز 
صعود به دور حذفی را بگیرد اما فاصله قدرت تیم ها در میان آن ها 

بسیار کم است و هر اتفاقی می تواند بیفتد.

گروه H؛ چلسی، آژاکس، والنسیا، لیل
تقابل تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی فصل گذشته یعنی 
آژاکس با چلسی که پس از یک سال وقفه دوباره در این مسابقات 
حضور دارد می تواند جذاب باشد. نایب قهرمان فصل گذشته فرانسه 

یعنی لیل و تیم دوست داشتنی والنسیا نیز در این گروه هستند.

لیگ اروپا
در مهم ترین گروه های لیگ اروپای این فصل، منچستریونایتد در گروه 
L با آستانه از قزاقستان، پارتیزان بلگراد و آلکمار همگروه خواهد بود. 
در گروه F آرسنال با آینتراخت فرانکفورت، لژیا ورشو و ویتوریا ستوبال 
از پرتغال، در گروه E التزیو، سلتیک، رِن و کلوژ و در گروه G، پورتو، 

یانگ بویز، فاینورد و رنجرز به مصاف هم خواهند رفت.

افزایش خشونت به جای کاهش خشونت

عکاسان قربانی وعده های برعکس فدراسیون

ضد  حمله

خطر حذف پرسپولیس از آسیا رفع شد
ورزش: تیم فوتبال پرسپولیس که به عنوان قهرمان ایران قرار است در لیگ 
قهرمانان آسیا در فصل آینده حاضر شود، به دلیل بدهی هایی که دارد، در 
خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا و نبود صدور مجوز حرفه ای قرار دارد، اما با 

تالش های صورت گرفته این خطر رفع شد.
تیم پرســپولیس تا امروز برای رفع این مشــکل فرصت داشــت که با 
رایزنی های محمدحسن انصاری فرد مدیرعامل باشگاه با طلب کاران و 
جلب رضایت آن ها برای پرداخت بدهی این مسئله برای پرسپولیسی ها 

مشکل ساز نخواهد بود.

فرشید باقری زیر تیغ
ورزش: فرشید باقری در هفته های پایانی لیگ هجدهم با مصدومیت شدید 
روبه رو شد و در آن زمان شایعاتی مطرح شد که این بازیکن باید عمل جراحی 
کند اما او بدون عمل جراحی و با تمرینات تقویتی به تمرینات برگشت تا 

بازی های تیم استقالل در لیگ نوزدهم را از دست ندهد.
با این حال فرشید باقری در دقایق ابتدایی نیمه دوم بازی با فوالد مصدوم و از 
زمین بازی تعویض شد تا مشخص شود مصدومیت قدیمی این بازیکن دوباره 

او را اذیت می کند.
گفته می شود قرار است فرشید باقری با پزشکان تیم فوتبال استقالل مشورت 
کند تا در صورت صالح آن ها این بازیکن پایش را به تیغ جراحان بسپارد تا 

بتواند با قدرت به میادین برگردد.

تارتار: یک امتیاز از جهنم آبادان گرفتیم
ورزش: سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان با اعالم اینکه مشکالت 
بسیاری دارند اعتقاد دارد تیمش مقابل نفت آبادان حاکم مطلق توپ و 

میدان بود.
مهدی تارتار پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل صنعت نفت آبادان 
اظهار داشت: تارتارهمچنین در پایان افزود: همه تیم ها مشکالتی دارند 
و امیدوارم مشکالت حل شود. شخصیت تیمی ما در حال شکل گرفتن 
است، اما نشــان دادیم که امسال نسبت به ســال های گذشته شرایط 
متفاوت و بهتری داریم. باید از بازیکنانم تشــکر کنم که با تمام وجود 

جنگیدند که یک امتیاز از جهنم گرفتند.

قلعه نویی: لک نبود باالی چهار گل می زدیم
ورزش: امیرقلعه نویی سرمربی سپاهان که تیمش موفق شد، دومین 
پیروزی فصل را با پیروزی یک بر صفر مقابل ماشین سازی کسب کند 
گفت: این بازی برای ما چند ُحسن داشت. ُحسن نخست سه امتیاز بود. 
ُحسن دوم اینکه علی قربانی باالخره به حقش رسید. پارسال هم گلی 
که به شهرخودرو زد، همان گل سبب شد ما آسیایی بشویم. شاید اگر 
خدایی ناکرده آن بازی را آن روز ما می باختیم، پنجم جدول می شدیم. 
ضمن اینکه کلین شیت کردیم و به صدر جدول بازگشتیم.  فکر می کنم 

اگر امروز لک نبود، ما باالی سه، چهار گل می زدیم. 

مرادمند: وقتی سر می زنم
 30 ثانیه سرگیجه دارم!

ورزش: مدافع تیم شهرخودرو می گوید: امیدوارم هم یحیی گل محمدی 
و هم مارک ویلموتس را راضی کرده باشم تا بتوانم باز هم به اردوی تیم ملی 

دعوت شوم.
محمدحسین مرادمند در خصوص کیفیت توپ های لیگ برتر نوزدهم 
گفت: در مورد توپ ها فکر می کنم همه بازیکنان و مربیان لیگ، گفتنی ها 
را گفته اند. شاید از نظر وزنی مشابه سایر توپ ها باشد، اما شرایطش به 
شکلی است که وقتی سر می زنم، 30 ثانیه سرم گیج می رود! امیدوارم 

زودتر این موضوع نیز حل شود.

گل محمدی: استرس زیادی را تحمل کردم
ورزش: ســرمربی شــهرخودرو درباره دیدار تیمــش می گوید: ما 
می توانستیم با به ثمر رساندن گل سوم بازی خیال خودمان را راحت 
کنیم اما ایــن اتفاق نیفتاد تا اســترس زیادی تحمــل کنیم. یحیی 
گل محمدی پــس از برتری تیمش در دیدار برابر شــاهین بوشــهر 
گفت: پیش بینی یک بازی ســخت را داشــتیم و بــه بازیکنانم گفته 
 بودم حواسشان را باید کامل جمع کنند چرا که حریف می تواند از هر 

بی دقتی آن ها نهایت استفاده را ببرد.

مظفری: وقت تلف شده 
حداقل زمان ممکن است

ورزش: سعید مظفری با اشاره به قضاوت کم حاشیه و خوب تیم داوری 
اعتقاد داشت: اعتراض سرمربی استقالل بی مورد بود. وی گفت: اعتراض 
سرمربی استقالل درخصوص وقت های تلف شده به فغانی پس از به ثمر 
رساندن گل فوالد بی مورد بود و او باید بداند وقت های اعالم شده حداقل 
زمان برای ادامه جریان بازی اســت و اخطاری که به خاطر اعتراض به 

استراماچونی داد، کاماًل درست بود.
در کل یک قضاوت خوب و کم حاشــیه را از تیم داوری مســابقه امروز 

شاهد بودیم.

منهای فوتبال

ورزش  زورخانه ای
به مسابقات هنرهای رزمی پیوست 

ورزش: همزمان با  برگزاری مسابقات جهانی هنرهای رزمی که در شهر 
چونگ جو کره جنوبی در حال برگزای است هجدهمین مجمع عمومی 
این مسابقات برگزار شد. محسن مهرعلیزاده به عنوان رئیس فدراسیون 
بین المللی ورزش های زورخانه و کشتی پهلوانی  در این مجمع حضور 
داشت. با رایزنی های صورت گرفته توسط هیات ایرانی در این جلسه با 
اکثریت آرا اعضای مجمع،  فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای 
)IZSF( توانست به عضویت این اتحادیه درآید.  با توجه به تهدیدهایی که 
از سوی کشور ترکیه در ثبت جهانی ورزش های زورخانه ای وجود دارد 
عضویت ورزش های زورخانه ای توسط IZSF در اتحادیه جهانی هنرهای 
رزمی می تواند بسیار مثمر ثمر در جهت ثبت این رشته در یونسکو با نام 

ایران باشد.

ابهام در اعزام رضا یزدانی به جهانی 2019
بدشانسی های پلنگ جویبار تمامی ندارد

ورزش: رضا یزدانی بار دیگر در جریان تمرینات تیم ملی کشــتی آزاد 
مصدوم شد.

پس از دو سال دوری از تیم ملی سال گذشته رضا یزدانی تصمیم گرفت 
بار دیگر شانس خود را برای رفتن روی سکوی جهان و المپیک امتحان 
کند اما در جریان تمرینات از ناحیه چانه دچار پارگی شد. پس از انتقال 
یزدانی به بیمارستان پزشکان چند بخیه برای رفع مصدومیت او به چانه 
اش زدند؛ اتفاقی که بازهم او را چند روز از تمرینات سنگین دور می کند. 
باید دید این مصدومیت های سریالی در آخر به خط خوردن رضا یزدانی 
از ترکیب تیم ملی کشتی آزاد منجر خواهد شد یا او می تواند پس از چند 

سال این رقابت ها را تجربه کند.

بهنام شیری در پرتاب دیسک قهرمان شد
ورزش: در سومین روز از تورنمنت بین المللی دو و میدانی در هند، بهنام 
شیری در پرتاب دیسک با حریفانش رقابت کرد. در پایان این رقابت، شیری 
با رکورد 57.85 متر بر سکوی نخست ایستاد و صاحب مدال طال شد. 

پیش از این مهدی پیرجهان در 400 متر به مقام نخست دست یافته بود.

چگونه تیم قهرمان جهان، چهارم هم نشد؟!
زنگ خطر در والیبال ملی

ورزش: با وجود اینکه در دوماه اخیر جامعه والیبال به خاطر موفقیت تیم 
جوانان و قهرمانی این تیم در مسابقات جهانی بحرین خوشحال بودند، 

ناکامی تیم نوجوانان آن شیرینی را به کام همه تلخ کرد.
آن ها پس از شکســت کوبا، برابر روســیه فینالیســت دوره قبلی 
ایستادند و 3 بر یک شکست خوردند. حاال ایران به عنوان پنجمی 
والیبال نوجوانان جهان رسید که برای قهرمان دوره قبلی یک ناکامی 
به شــمار می رود. ناکامی تیم نوجوانان والیبال می تواند یک زنگ 
خطر برای والیبال ایران باشد و رسیدگی به این وضع در والیبال پایه 

را در فهرست نخستین اقدامات رئیس بعدی فدراسیون قرار دهد.

صادقیان صیاد دومین سهمیه المپیک 
تیراندازی

ورزش: آرمینا صادقیان بانوی ملی پوش ایران با کسب باالترین امتیاز جواز 
حضور در فینال تفنگ بادی را کسب کرد و دومین سهمیه المپیک 2020 
توکیو را بدست آورد. در این فینال 6 تیرانداز در رقابت های جهانی و قاره 
ای موفق به کسب سهمیه المپیک شده بودند که دو سهمیه باقی مانده به 

چین تایپه و ایران رسید.

سقوط برادران عالمیان 
در رنکینگ جهانی پینگ پنگ

ورزش: برادران عالمیان در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تنیس روی 
میز سقوط زیادی داشتند.

فدراسیون جهانی تنیس روی میز، رنکینگ بازیکنان را در ماه سپتامبر 
اعالم کرد و در این ماه برادران عالمیان با سقوط زیادی روبه رو شدند. نوشاد 
عالمیان 15 پله و نیما برادرش 19 پله سقوط داشتند. در بخش بانوان هم 
ندا شهسواری 57 پله سقوط کرد. اما در رنکینگ زیر 21 سال جهان امیر 

حسین هدایی توانست از رنکینگ 24 به پنج جهان صعود کند.

رستمی: نگفتم ۵0 میلیون به من بدهید
ورزش: قهرمان وزنه برداری المپیک ریو گفت: من نگفتم 50 میلیون 

به من بدهند بلکه گفتم هزینه هایی که خودم کرده ام را پرداخت کنند.
کیانوش رستمی درباره اینکه گفته می شود دوباره درخواست 50 میلیون 
تومان به عنوان حقوق داشته است، بیان کرد: من سال گذشته حدود 300 
میلیون هزینه کردم و تاکنون 50 میلیون تومان به من داده اند. االن همه 
جا می گویند  50 میلیون به من داده شده، انگار من باج گرفته ام یا اختالس 
کرده ام. من در اردوهای تمرینی ام هزینه ماساژور و فیزیوتراپ، تغذیه و 

موارد دیگر را خودم پرداخت کرده ام.

      صفحه 10

/ع
۹۸
۰۷
۰۶
۲

دبيرخانه كميسيون مناقصات مجتمع- آگهى مناقصه عمومى
مجتمع آموزش عالى كشـاورزى و دامپـرورى تربت جام در ﹡︷︣ دارد 
ا﹝ــ﹢ر ﹝︣︋ــ﹢ط ︋﹥ ︠︡﹝ــ︀ت ︻﹞﹢﹝ــ﹩، ﹡︷︀﹁︐ــ﹩، ︢︎︣اــ﹩، ︑︃︨﹫︧ــ︀ت، ︑︺﹞﹫︣ و 
﹡﹍ــ︡اری، ﹋︐︋︀︀﹡ــ﹥، ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ و ﹁︱︀ی ︨ــ︊︤ (︖﹞﹩) ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ و 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︫︣ا ﹟︡︗وا ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︀ی را از﹨︡وا
١ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۴۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل (﹏ و 

︎﹠︕ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن) ︋﹥ ﹡︀م ﹝︖︐﹞︹ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹋︪︀ورزی و دا﹝︍︣وری ︑︣︋️ ︗︀م
٢ ز﹝︀ن ︋︀زد︡ ﹝﹢︲﹢ع ︎﹫﹞︀ن: از ︑︀ر ٠٩/١٣٩٨/٠۶ ﹜︽︀️ ︨ــ︀︻️ ١٢ ﹝﹢رخ ٢٠/١٣٩٨/٠۶ 
︫ــ﹞︀ره ︑﹞︀س ︗ــ️ ﹨﹞︀﹨﹠﹍ــ﹩ ۴-٠۵١۵٢۵۴٧٠۴١ دا︠﹙ــ﹩ ١۴، - ٠٩١۵٣٧١۵۶٩٢ (٠٠/١۴ 

﹜︽︀️ ٨/٠٠)، دور﹡﹍︀ر ٠۵١۵٢۵٣٧٠١١
٣ آ﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠﹏ ا︨﹠︀د: ٢٠/١٣٩٨/٠۶ ︨︀︻️ ١٢

www.tjamcaas.ac.ir ️︀︨ :ا︨﹠︀د ️﹁︀۴ در
 ︀ ︀د ︑﹊﹙﹫︿ و︖︋︣ای ︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه، ا ﹅ ︀د︖︀د، ا﹠︪ــ﹫︎ ﹤۵ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا 
︨ــ﹙︉ ا︠︐﹫︀ر ︋︣ای دا﹡︪﹍︀ه ﹡﹞﹩ ﹡﹞︀︡ و دا﹡︪﹍︀ه ﹝︖︀ز ا︨️ در ︀ر﹢ب ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر، ﹨︣ 

.︡︀﹝﹡ رد ︀ ︀دات را ﹇︊﹢ل﹠︪﹫︎ از ﹉
︀︨ ۶︣ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ا︨﹠︀د ︎﹫﹞︀ن ﹝﹠︡رج ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞
٧ ز﹝︀ن ︋︣﹎︪️ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥، ﹉ ﹝︀ه ︋︺︡ از ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︻﹑م ︋︣﹡︡ه

وزارت ︻﹙﹢م, ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری
﹝︖︐﹞︹ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹋︪︀ورزی

 و دا﹝︍︣وری ︑︣︋️ ︗︀م

 ﹩︨︡﹠﹞ ا﹡︐﹆︀﹜﹩ ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ﹩﹎آ
︨︀زه ︨️ زا﹠︡ه رود ︨︀﹝﹩ ︠︀ص 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔۵٩١٢٣️︊ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٣۴٠٠۶۶٠٩٠
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق 
ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩۶,٠۵,٢٣ آدرس ︫︣﹋️ از 
وا︫ ﹩︐︊︔ ︡︣﹋︣د ︋﹥ وا︡ ︔︊︐﹩ ا︮﹀︀ن 
 ︣︀د﹎︀ن-د﹨﹥ ﹁︖︣- ︋﹥ آدرس ا︮﹀︀ن︫ 
︠﹫︀︋︀ن ︫﹢را-︠﹫︀︋︀ن د﹨﹥ ﹁︖︣-︎﹑ک ۵٧-
︵︊﹆﹥ ز︣ ز﹝﹫﹟- ﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٨۵٧١٩١۴٩٧۶ 
﹝﹠︐﹆ــ﹏ و در اــ﹟ وا︡ ︔︊︐﹩ ذ﹏ ︫ــ﹞︀ره 

۵٩١٢٣ ︋﹥ ︔︊️ ر︨﹫︡
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن 
اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

ا︮﹀︀ن (۵٧٨۵٣٣)

/ع
۹۸
۰۶
۹۵
۳

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــه قانون تعيين  ــون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع ماده 3 قان آگه
ــند رسمى  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س

برابر راى شماره
139860306007000347 -98/05/16 هيئت اول / دوم كالسه 
ــت ثبتى اراضى و  ــون تعيين تكليف وضعي ــوع قان 189/97  موض
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
ــارض  متقاضى جان گل ادهمى   ــت جام تصرفات مالكانه بالمع ترب

فرزند رسول  بشماره شناسنامه7
ــاحت 248 متر مربع  صادره از تربت جام در يك باب منزل به  مس
ــده   واقع  ــالك0 فرعى از 173-174- اصلى   مفروز و مجزى ش پ
در خراسان رضوى بخش 13مشهد خريدارى از مالك رسمى آقاى 
ــتخواه احمدى  محرز گرديده است. لذا به منظور  محمد عمر دوس
ــود  ــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اط
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس و در صورتى كه اش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــته باش اعتراضى داش
ــليم و پس از اخذ  ــراض خود را به اين اداره تس ــدت  دو ماه اعت م
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود  رس
ــت در صورت انقضاى  را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس
ــند مالكيت  ــدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــدت مذكور و ع م

صادر خواهد شد.9806449
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/5/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/6/9

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

« ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑︃﹝﹫﹟ ا﹜︊︧﹥ »
﹝﹢︨︧ــ﹥ ︑︃﹝﹫﹟ و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︃﹝﹫﹟  
ا﹜︊︧﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︎︨︣﹠﹏ ︑️ ︎﹢︫︩ ︠﹢د ﹡︧︊️ ︋﹥ ︣︠︡ ا﹇﹑م 
ذ﹏ ︫ــ︀﹝﹏"﹋️ و ︫﹙﹢ار، ︋﹙﹢ز و ︫ــ﹙﹢ار ﹁︣م ،رو︎﹢ش، ︎﹫︣ا﹨﹟ 
و ︫ــ﹙﹢ار،﹋﹑ه، ﹝︀﹡︐﹢ و︫﹙﹢ار ،﹋︀︎︪﹟ و ﹝﹆﹠︺﹥ از ︵︣﹅  ︋︣﹎︤اری 

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠ــ︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٣ ﹝﹢رخ  ٩٨/٠۶/١۶ ︋﹥ آدرس ﹝ ︪︡︀رراه 
︀﹐ی ا﹝︀﹡︀ت- ﹝︣︡️ ا﹝﹢ر  ﹫︣ازی-︵︊﹆﹥︋  ︫︡ا -دور︋︣﹎︣دان︫ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ر︲﹢ی ﹝︣ا ﹟﹫﹞︃︑ ﹤︧︨﹢﹞ ﹩﹛︀﹞
 ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 

︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٠۵١٣٢٠٠٣٢٩۵  /ع
۹۸
۰۶
۹۶
۰
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آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــامى افرادى كه اسناد عادى يا  ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت  ــمى آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اس رس
ــار و محلى) بشرح ذيل  ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

آگهى مى گردد.
1-كالسه پرونده 267-97آقاى ابوالفضل جوان فرزند على اكبر در ششدانگ يك باب منزل مسكونى به 
ــمتى ازپالك شماره 3397  فرعى از13  اصلى باغات و حومه خريدارى  ــاحت 136/22متر مربع قس مس

از مالك رسمى از ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
2-كالسه پرونده 335-97 خانم جهان بى بى آگاه فرزند خيراله  در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
ــمى ورثه هاى  ــع تمامى پالك2671 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصارخريدارى از مالك رس ــر مرب 209مت

رمضان قربانى و تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــهل آباد فرزند حيدر  در ششدانگ يك باب منزل به  ــه پرونده 156-98 خانم طاهره نجفى س 3-كالس
مساحت 428متر مربع قسمتى از پالك باقيمانده 1 اصلى سه يك آب واقع در بخش 5 قوچان خريدارى 

از مالك رسمى از مالكيت فيض اله فيض بخش 
4-كالسه پرونده 189-98  آقاى فرخ مهدوى فرزند مصطفى در ششدانگ يك باب منزل به مساحت206 
ــه يك آب واقع در بخش 5 قوچان خريدارى از مالك  ــمتى از پالك باقيمانده 1 اصلى س متر مربع قس

رسمى سهم االرث متقاضى و بقيه ورثه هاى مصطفى مهدوى
5-كالسه پرونده 170-98  آقاى على زيرك سه يك آب فرزند غالمحسين در ششدانگ يك باب منزل 
ــه يك آب واقع در بخش 5 قوچان  ــمتى از پالك باقيمانده 1 اصلى س ــاحت 302متر مربع قس به مس

خريدارى از مالك رسمى از مالكيت مصطفى مهدوى

6-كالسه پرونده 273-96  آقاى حميد حسن زاده فرزند محمد در ششدانگ يك باب منزل مسكونى به 
مساحت 249/18 متر مربع تمامى پالك شماره 9162 فرعى و قسمتى از پالك 115 فرعى از 13 اصلى 

باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از تمامى مالكيت نازلى طاهرى و ورثه هاى على صفدرزاده
ــه پرونده 150-98 آقاى اميد سبحانى فرزند غالمرضا در ششدانگ يك باب منزل به مساحت   7-كالس
67/71متر مربع قسمتى از پالك شماره 2965 فرعى از161 فرعى از13 اصلى باغات و حومه خريدارى 

از مالك رسمى از تمامى مالكيت غالمرضا سبحانى
ــدانگ يك باب دامدارى به  ــين درشش ــه پرونده 002-98آقاى محمد معصوم فرزند غالم حس 8-كالس
ــار دوين  واقع در  ــماره 765 فرعى از 13 اصلى حص ــمتى از پالك ش ــاحت 1833/10مترمربع قس مس

قطعه2 شيروان خريدارى از مالك رسمى از ذيل مالكيت محمدصادق ابراهيم زاده
ــخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد  ــندگان و مالكين مشاعى و اش ــيله به فروش به اين وس
چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره 
ــت محل تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم  ثب
ــند خواهد نمود .ضمنا  ــت به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س دادخواس

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9807034
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/06/09

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/06/24
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى ماده سه قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139860318603002091 مورخ 1398/04/19 هيات موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
يك  رشت تصرفات مالكانه بالمعارض وراث مرحوم كريم جديد سليماندارابى فرزند اسماعيل به شماره 
ــماره 9509971325601561  ــت به موجب گواهى انحصار وراثت ش ــنامه 1916 صادره از رش شناس
مورخه 95/11/18 شوراى حل اختالف شعبه 16 حصر وراثت رشت در قريه سليمانداراب در ششدانگ 
ــتمل بر ساختمان به مساحت 126/50 متر مربع پالك فرعى 30294 از اصلى 14  يك قطعه زمين مش
ــمى آقاى  ــت خريدارى از مالك رس مفروز مجزى از پالك 2999 از اصلى 14 واقع  در بخش چهار رش

حميد نيرى محرز گرديده است.
ــخاص  ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  نس
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف 2681  آ-9807033
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/9

تاريخ انتشار نوبت دوم : 24 /1398/06
حسين اسالمى كجيد / مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

                            اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
                               اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره139860306010001616-1398,06,04 هي  برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان  ــند رسمي مس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
ــماره شناسنامه 229 صادره  ــن بش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم گل زاده فرزند حس
ــمتى از پالك شماره 103  ــاحت 142,40 مترمربع در قس ــدانگ يك باب خانه به مس از قوچان درشش
ــادات محرز  ــن آباد  واز محل مالكيت  آقاي ميرزا محمد س اصلى بخش دو قوچان  واقع در اراضى حس
ــود در صورتي  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش گرديده اس
ــند مي توانند از تاريخ انتشار  ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش ــخاص نسبت به صدور س كه اش
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس ــود را به اين اداره تس ــه مدت دو ماه اعتراض خ ــي ب ــن آگه اولي
ــت در  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس ــليم اعتراض، دادخواس يك ماه از تاريخ تس
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 

1393114406010000285   آ-9807050
تاريخ انتشار نوبت اول:98,6,9

تاريخ انتشار نوبت دوم :98,6,24
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

مرحله گروهی لیگ قهرمانان و لیگ اروپا قرعه  کشی شد

بارسا در خطر نیش زنبور!
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فرهنگ و هنر

خبر

گفت وگوى قدس با محمود معظمى، كارگردان سريال
بوى باران پايان متفاوتى دارد

معـظـمى،  محـــمود 
كارگردان ســريال بوى 
باران در گفت وگو با قدس آنالين از 
پايان متفاوت اين ســريال در روز 

شنبه خبر داد.
وى در گفت وگو با خبرنگار قدس 

با اشــاره به پايان اين سريال در روز شنبه عنوان كرد: ما با توجه به نقدهاى 
مثبت و بازخورد مخاطبان تلويزيون، سعى كرده ايم يك پايان بندى متفاوت 
داشته باشد. ما از شروع تا پايان سريال سعى داشته ايم كه رضايت مخاطب را 
جذب كرده و همراهى آن ها را با سريال حفظ كنيم. خود من در اين مدت با 
توجه به ارتباط نزديكى كه به مخاطب داشتم، شاهد رضايت مردم از اين اثر 
بودم. رضايت 80 درصدى مخاطبان از اين سريال براى من و تيم سازنده اين 
اثر و همچنين تهيه كننده و نويسنده كار بسيار ارزشمند است. به هر حال هر 
كارى نقدهاى منفى و مثبتى دريافت مى كند اما خوشحاليم كه توانسته ايم 
به رضايتمندى 80 درصدى مخاطب دست پيدا كنيم و نيمى از مخاطبان 

تلويزيون را همراه داشته باشيم و اين برايمان بسيار ارزشمند است.  

درخشش «به نشر» در جشنواره اى ديگر
مقام نخست «هدهد سفيد» براى «دختر بهار»

ادب و هنــر: در آيين اختتاميه 
نخستين دوره جشــنواره اهداى 
نشــان «هدهد سفيد»، در بخش 
كتاب هاى شــعر كودك «دختر 
بهار» سروده ســيداحمد ميرزاده 
از انتشــارات به نشر مقام نخست 

اين رويداد را از آن خود كرد. آثار برتر نخستين دوره جشنواره اهداى نشان 
«هدهد ســفيد» از ميان نامزدهاى بخش كتاب هاى غيرداستانى كودك، 
كتاب هاى غيرداســتانى نوجوان، كتاب هاى داســتانى كودك، كتاب هاى 
داستانى نوجوان و كتاب هاى شعر كودك كه توسط يك هزار داور كودك و 

نوجوان مورد داورى قرار گرفتند، با حضور وزير ارشاد تقدير شد.
جشنواره نشــان«هدهد ســفيد» تنها نشانى اســت كه داوران آن را 
كودكان و نوجوانان تشكيل مى دهند كه با حمايت از آثار ايرانى به ويژه 
در حــوزه كتاب هاى كودك و نوجوان و بــا هدف تقويت جريان تأليف 
در كتابخانه هاى عمومى كشــور برگزار شد . در بخش كتاب هاى شعر 
كودك و از ميان 14 اثر داورى شــده در اين بخش، كتاب هاى «دختر 
بهار»، «فرشته هاى كوچك»، «شعرهاى شيرين براى بچه ها»، «االغه با 
تو قهرم» و «مى مى نى الهى بد نبينى» به مرحله نهايى اين جشنواره 
راه يافتنــد كه به انتخاب داوران كــودك و نوجوان عضو كتابخانه هاى 
عمومى سراسر كشــور، كتاب «دختر بهار» سروده سيد احمد ميرزاده 
از انتشــارات به نشــر مقام نخست اين جشــنواره در بخش كتاب شعر 
كودك را بدســت آورد. كتاب هايى كه نشان «هدهد سفيد» را دريافت 
كردند، مى توانند اين نشــان كه نشانه انتخاب كتاب از سوى مخاطبان 
كودك و نوجوان عضو كتابخانه هاى عمومى است را پشت كتاب ها درج 
كنند. همچنين اين كتاب ها از ســوى نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور 
به شكلى ويژه معرفى و در فهرســت كتاب هاى ترويجى اين نهاد قرار 
مى گيرند. در اثر «دختر بهار» سروده سيداحمد ميرزاده اشعار كودكانه 
با مضامينى از طبيعت و شــامل عناوينى همچون «دختر بهار»، «مثل 
پروانه»، «قوچ طاليى»، «گوزن كوهى»،«مثل يك قوى سفيد»، «مرد 

دهقان» و «نگين» است.

دفاع داريوش مهرجويى از رده بندى سنى فيلم ها
فيلــم  كارگــردان  ايســنا: 
سينمايى«گاو» معتقد است: اينكه 
رده بندى ســنى فيلم ها از طرف 
سازمان ســينمايى جدى گرفته 
شــده اتفاق خوبى است. داريوش 
مهرجويى گفت: رده بندى ســنى  

فيلم ها اتفاق خوبى است كه از طرف سازمان سينمايى جدى گرفته شده، زيرا 
در ساير كشورها سال هاى زيادى است كه اين طرح اجرا شده است و جاى 
آن در كشــور ما خالى بود. وى با بيان اينكه با اجراى طرح رده بندى سنى 
فيلم ها موافق است، افزود: اين طرح مى تواند اثرات خوبى به دنبال داشته باشد 
و جلو بسيارى از آسيب هايى كه ممكن است به واسطه ديدن برخى فيلم ها 
به كودكان وارد شود را بگيرد البته در مورد اين موضوع خانواده ها نيز نقش 
بسزايى خواهند داشت. كارگردان فيلم سينمايى«نارنجى پوش» يادآور شد: 
رئيس سازمان سينمايى براى اجراى اين طرح هيئتى متشكل از افرادى در 
حوزه سينما، جامعه شناسى، روان شناسى و كودك تشكيل داده اما بايد توجه 
داشــت كه در اين گروه بايد افراد متخصصى حضور داشته باشند و نظرات 
كارشناسانه و علمى بدهند تا بتوانند نظر تهيه كننده و صاحب فيلم را جلب 

كنند و كارشان با اعمال زور همراه نباشد.

در ايام محرم و در تهران
3هزار اجرا با عنوان «جلوه سوگ» برگزار مى شود

فرهنگ و هنر: معاون ســازمان 
فرهنگــى و هنــرى شــهردارى 
تهران با بيان اينكه با فرا رســيدن 
ايام ســوگوارى ماه محــرم، 35 
برنامه در قالب 3 هزار اجرا برگزار 
خواهد شد، گفت: با توجه به همه 

محدوديت هايى كه در حوزه بودجه داريم، توانســته ايم با تخصص و حميت 
همكاران سازمان، هزينه ها را كاهش دهيم و امسال مانند سال هاى گذشته 
برنامه هاى فرهنگى برگزار كنيم. سيدعليرضا فاطميان پور، معاون فرهنگى 
ســازمان فرهنگى و هنرى شــهردارى تهران با فرا رســيدن ايام سوگوارى 
سيدالشهدا(ع) گفت: امسال در ماه محرم سال 1441 مصادف با 1398حدود 
35 عنوان برنامه در قالب 3 هزار اجراهاى متنوع با عنوان كلى «جلوه سوگ» 
در محــرم و صفر برگزار مى شــود. وى در ادامه به مهم ترين برنامه هاى اين 
ســازمان اشاره كرد: ســيزدهمين آيين تجليل از نوگالن حسينى با هدف 
شناسايى استعدادهاى بالقوه مداحان نوجوان، تشويق و ترغيب نوجوانان خادم 
اهل بيت(ع) و پرورش مداحان تراز انقالب اسالمى با مشاركت دانش آموزى 
برگزار مى شــود. همچنين نشســت هاى ادبى متعددى با عنوان «بر آستان 
اشك» در چهار نقطه برگزار مى شود و در نهايت شعرهاى خوانده شده در اين 
نشست ها براى انتشار در يك مجموعه، جمع آورى مى شود. وى افزود: مانند 
سال هاى گذشته برنامه هاى متمركز در ميدان آيينى امام حسين(ع) به مدت 
60 روز برگزار مى شــود. اين برنامه ها در قالب غرفه هاى متنوع، اجراى تعزيه 
براى نوجوانان و بزرگساالن، تئاتر ميدانى و برنامه هاى همايشى برگزار مى شود.

 فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان بســيارى از 
خانواده ها تصور مى كنند از زمانى كه كودك آن ها 
به مدرســه مى رود بايد به فكر عالقه مند كردن 
فرزندشان به كتاب باشند در حالى كه تمايل به 
خواندن از همان سنين خردسالى اتفاق مى افتد 
يعنى از همان زمانى كه كودك مى تواند اجسام را 
به دست بگيرد و با حس المسه اش، دنيا را كشف 
كند. كتاب هاى مناسب سن خردسال با كاغذهاى 
خاص و محتوايى مناسب مى تواند در تربيت آن ها 
به عنــوان فردى كتابخوان در ســال هاى آينده 
زندگى شان،  مؤثر باشــد.  پدران و مادران امروز 
بيش از والدين گذشته به كتابخوانى فرزندانشان 
و خريد كتاب براى آن ها  اهميت مى دهند. شايد 
بازار و ناشر هم متوجه همين عالقه مندى و توجه 
والدين شده، چون حجم وسيعى از كتاب هايى كه 
در بازار كتاب وجــود دارد، مربوط به كتاب هاى 
گروه ســنى كودك و نوجوان اســت؛ تعداد زياد 
كتاب هاى كودك و نوجوان گاهى موجب مى شود 
انتخاب يك اثر خوب و ارزشمند براى خانواده ها 

سخت باشد.
صفحه ادب و هنر امروز به كتاب هاى گروه سنى 
خردساالن توجه كرده تا در قالب يك گفت وگو با 
افسانه موسوى گرمارودى، ويژگى هاى اثر خوب را 

براى خوانندگان كوچك بشناسيم. 
 افسانه موســوى گرمارودى، نويسنده، ويراستار، 
سردبير رشد نوآموز، مدرس دانشگاه آزاد اسالمى  
و دكتراى زبان و ادبيات فارسى است. در كارنامه او 
آثار زيادى به چشم مى خورد كه از جمله مى توان 
به «بوى خوش گل محمــدى»، «كوچك ترين 
سرباز عاشــورا»، «من با دكترم دوستم»، «مهد 
كودك»، «جاى خودم مى خوابم»  اشاره كرد. آثار 
اين بانوى شاعر در جشنواره هايى مثل كتاب سال 
رضوى، جشنواره شهيد حبيب غنى پور، جشنواره 
مطبوعات كانون و بسيارى از جشنواره هاى ديگر 

برگزيده شده است. 

 ضرورت ســرودن شــعر و ترانه براى 
مخاطب خردسال چيست؟   

ببينيد شــعر و ترانه با هم متفاوت هســتند اما  
معموالً حتى در ميان شاعران حرفه اى هم ترانه 
و شعر در يك مجموعه قرار مى گيرند  در حالى 
كه به نظر من يكى مى تواند زمينه ســاز ديگرى 
باشــد. برخى شــاعران با ترانه ســرايى به شعر 
رســيده اند. برخى هم ترانه سرا باقى مانده اند. در 
شعر خردســال دو مقوله شعر و ترانه هردو ديده 
مى شوند. ترانه مى تواند فقط يك كالم منظوم و 
وزن و ريتم داشــته باشد، شعر نباشد. البته اين 
بدان معنى نيست كه ســرودن و خواندن ترانه 
براى بچه ها ضرورى نيست؛ چون ترانه كودك را 
سرگرم مى كند. البته ترانه هايى هم هستند كه به 
شعر تنه مى زنند. يعنى در ترانه سرايى ما الزامى  به 
تخيل شاعرانه نداريم اما الزام به ريتم، موسيقى و 

عروض داريم. اگر شاعر توجه كند شعرى بسرايد 
كه در آن عالوه بر ويژگى هاى برجسته شعرى، به 
تخيل، موسيقى، رديف و قافيه و ريتم هم توجه 
كند، ترانه اى درخور آفريده است. در شعر كودك 
به علت ســادگى الفاظ، برخى شــعراى تازه كار 
ترجيحشان بر اين است كه ترانه بسرايند تا شعر 
و حتى برخى از آنان توجهى به اين تفاوت ندارند. 

 با اين تعريف در ميان آثار كودك بيشتر 
ترانه ديده مى شود. 

شاعر وقتى با ريتم مى خواهد مطلبش را منتقل 
كند بيشــتر از ترانه استفاده مى كند؛ چون ريتم 
بــراى مخاطب كــودك دل انگيز اســت و لذت 
يادگيرى را دوچندان مى كند. البته در شعر خوب، 
آموزش و يادگيرى به خوبى اتفاق مى افتد. هدف 
ادبيات اين است كه بتواند موضوع هدفمندى را 
به مخاطب در قالب مشخصى منتقل كند. عنصر 
خيال مى تواند فرق شــعر و  ترانه باشد، نه اينكه 
ترانــه خيال ندارد، خيال ضرورت ترانه نيســت، 
وقتى شاعر مى خواهد كالمش را با ريتم و خيال 
طرح كند يا بايد ترانه اى متفاوت بسرايد و يا بايد 
دست به خلق شعر بزند؛ يعنى در ضمن زيبايى 
كالم پيچــش ادبى هــم در آن ايجاد مى كند تا 
مخاطب با باز كردن اين گره هاى ادبى، به مطالب 
يا تعابير شــاعر از سرودن شعرش در موضوعات 

مختلف دست يابد. 
در ســال هاى اخير متأسفانه شاعرانگى در اشعار 
كودك كم شــده اســت اما در واقع وقتى ما از 

اصطالح شعر استفاده مى كنيم، منظور ما مطلبى 
است كه  بايد تخيل شاعرانه داشته باشد. 

 شــاعرانگى در شــعر خردسال چقدر 
ضرورت دارد؟ 

كامالً ضرورت دارد. تفاوت در هنر شــاعر كودك 
اســت؛ در اينكه بتواند تخيل را در حد مخاطب 
خود به كار گيرد. اگر قرار اســت بناى پايه هاى 
شــعرى را در سنين پايين تر بگذاريم و بچه ها را 
با تخيل بكرى كه دارند به سمت تفكر نظام مند 
ببريم، الزمه اش اين اســت كه فقــط از ريتم و 
نظم در شــعر استفاده نكنيم و از تخيل آن ها در 
شاعرانگى استفاده كنيم و كالم را در قالب شعر 

بريزيم.  
البتــه همه آرايه هاى ادبى را نمى توان در شــعر 
كــودك به كار برد و بايد ببينيــم از چه آرايه اى 
بايد استفاده كنيم كه براى كودك قابل فهم باشد. 
شايد از استعاره نتوانيم استفاده كنيم اما خردسال 

تشــبيه را مى فهمد. ممكن است نتوانيم از ايهام 
پيچيده اى استفاده كنيم اما ايهام هاى ساده قابل 
استفاده  هستند.  مثل شعر خانم مهرى ماهوتى 
كه سنجاقك را در دو معنا حيوان و گل سر هردو 
به كار گرفته و كامالً براى كودك قابل درك است. 
مهم اين است كه بدانيم از چه ابزارى براى شعر 
كودك اســتفاده كنيم و با اين تصور كه كودك 
تخيل و شاعرانگى را درك نمى كند، به سمت نظم 

مطلق نرويم. اين ساده انگارى است.

 چرا با اينكه شعر خردسال پيچيدگى هاى 
خودش را دارد اما ساده انگارانه به اين شعر 
نگاه مى شود و متأسفانه بيش از ساير آثار 
گروه هاى سنى ديگر در معرض بازارى بودن 

است؟  
در مورد داســتان هم اين اتفاق افتاده اســت. ما 
در قرنى به سر مى بريم كه حرف نخست را ناشر 
مى زند . به جــاى اينكه بعد فرهنگى يك كتاب 
غالب باشــد بعد اقتصادى آن غالب است. وقتى 
بعد اقتصادى غالب باشــد، شاعر ممكن است به 
شــعر نگاه اقتصادى و سفارشى هم داشته باشد 
البته اســتثنا هم هست و شــاعران بزرگ همه 
تالششــان را مى كنند تا شعر خوبى بسرايند اما 
شــعرهاى  تقليدى و بازارى هم وجود دارند . در 
حالى كه شعرهاى ماندگار سفارشى نيستند و اگر 
هم سفارشى بوده اند، شاعر براى سرودنش زحمت 
زيادى كشيده تا مفهوم را با تعابير خودش درآميزد 
و از درون آن شعر ناب خلق كند. هر كسى هدفش 

ارتقاى ذائقه مخاطب است، شعر مطلوبترى سروده 
است. همه اشــعار موضوع دارند اما ممكن است 
مضمون و درونمايه خوبى نداشته باشند. موضوعات 
هميشــه تكرار مى شوند اما نحوه ورود به موضوع 
متفاوت است. چرا شعر حافظ با اينكه مربوط به 
قرن ها پيش است، ماندگار شده، چون موضوع هاى 
مشترك بين همه انسان ها را مطرح كرده است. 
مثال گوياتر مقايســه دو اثر «شوهر آهو خانم» و 
«بامداد خمار» است.  موضوع هر دو اثر شبيه به 
هم است اما نگاه و نوع ورود نويسنده ها به موضوع 
متفاوت اســت. درونمايه يك كتاب درد مشترك 
زنــان يك جامعه و درونمايه ديگرى درد محبوبه 
خانم، شخصيت نخست داستان است. كتابى كه 
از درد مشترك همه زنان حرف مى زند، ماندگارتر 
اســت، تاريخ مصرف ندارد و نســل به نسل هم 

مى چرخد و باز هم خواندنى است. 

 چه طور يك شاعر و نويسنده مى تواند 
وارد جهان كودك شود؟ 

بايد مخاطبش را خوب بشناســد. اين شناخت 
يا از سر تجربه حاصل مى شــود و يا با همراهى 
مداوم اين گروه ســنى بدســت مى آيد. ممكن 
است نويسنده به دنبال كسب مهارت هايى براى 
شــناخت اين گروه سنى باشــد مثالً كتاب هاى 
روان شناســى مربوط به اين گروه را مطالعه كند 
تا ويژگى هاى رفتارى آن ها را بشناســد و مسائل 
مورد توجه آن را در شعرش مطرح كند. شاعرانى 
كه با شناخت اين گروه سنى شعر گفته اند، اشعار 
ماندگارى خلق كرده اند. گاهى كتابى مورد توجه 
بوده اما براى آن گروه ســنى جذابيت نداشته و 
بزرگســاالن و پدر و مادرها بيشتر از خواندنش 
لذت برده اند . اين كتاب ها به داليلى مثل انتخاب 
موضوع و مضمون نامناسب، زبان نامناسب و يا نوع 
انتخاب واژگان براى خردسال جذابيت نداشته اند. 
به هر حال شاعرى كه تجربه و ممارست در شعر 

داشته باشد، موفق تر است. 

 مهم ترين آســيب كتاب هاى خردسال 
چيست؟  

خأل محتــوا. كتاب هاى اين گروه ســنى خيلى 
به هم شــبيه شــده اند. موضوع كتــاب، لفظ و 
حتى تصويرگرى ها شــبيه به هم هستند و آن 
شگفتانه اى كه قرار است در كتاب ها اتفاق بيفتد 
و بچه ها را به وجد بياورد، وجود ندارد. مســئله 
بعدى اين است كه شاعران به نخستين تراوشات 
ذهنى شان اطمينان مى كنند و براى چاپ كتاب 
وسوسه مى شوند. بسيارى از شاعران كهنه كار هم 
آثار اولشان را دوست ندارند، چون به نظر مى رسد 
شعر را سهل گرفته اند و يا رگه هاى تقليد در آن ها 
ديده مى شود. آنچه شعر كودك را ماندگار مى كند 
توجه به نياز واقعى مخاطب و دلســوزانه نوشتن 

براى آنان است. 

برش

متأسفانه  اخير  سال هاى  در 
كم  كودك  اشعار  در  شاعرانگى 
شده است اما در واقع وقتى ما 
از اصطالح شعر استفاده مى كنيم، 
بايد  كه   است  مطلبى  ما  منظور 

تخيل شاعرانه داشته باشد

امين قدمى در آستانه رونمايى اثرش عنوان كرد

فساد اقتصادى پاشنه آشيل حكومت هاست

مدير دفتر تعزيه و آيين هاى نمايشى مركز هنرهاى نمايشى حوزه هنرى:

كاركرد هنرهاى عاشورايى محدود به ايام مذهبى نيست

سينماپرس: ما به اين نتيجه رسيديم كه هيچ دشمن 
خارجى نه تنها نمى تواند ما را تهديد كند، بلكه موجب 
اتحاد و اتفاق بيشتر ما مى شــود ولى فساد اقتصادى 
پاشنه آشــيل هر حكومتى است و اين فساد مى تواند 

موجب فروپاشى حكومت ها در همه جاى دنيا شود.
به گزارش سينماپرس، امين قدمى، كارگردان مستند 
«روزگار يك چهل ساله» در آستانه رونمايى اثرش از 
شرايط شــكل گيرى اين مستند گفت: حدود دو سال 
پيش در جلســه توليدى كه با آقاى وحيد چاووش و 
مسئول مركز مستند سوره داشتيم، موضوعات مختلف 
را بررســى كرديم تــا ببينيم چــه موضوعى مبتال به 

جامعه است و ساخت آن را شروع كنيم.
وى توضيح داد: همان طور كه مى دانيد مستند بيشتر 
از اينكه ســاختارش، شكل روايت و نگاه فنى اش مهم 
باشد، موضوعش مهم است و از اين جهت با سينماى 
داســتانى بســيار متفاوت است. ســينماى داستانى 
جنبه سرگرم كننده و ســينماى مستند بيشتر جنبه 

جامعه شناختى و علمى دارد.
وى تشريح كرد: در نهايت در آن جلسه به اين نتيجه 
رسيديم كه در حال حاضر فشار اقتصادى خيلى زياد 
اســت و البته زمانى كه اين موضوع را نشــان كرديم، 
هنــوز نارضايتى هاى اقتصادى دى مــاه 96 به وجود 
نيامــده بود و بعد از آن هر چه بيشــتر آمديم، ديديم 

اوضاع بسيار بدتر شــده و ما پيش گويى و پيش بينى 
درستى انجام داده بوديم و موضوع مناسبى را انتخاب 

كرديم.

 منظور ما از قاچاق، قاچاق هاى كانتينرى 
در اداره گمرك بود

وى اضافه كرد: در تحقيقات به اين نتيجه رسيديم كه 
هيچ دشمن خارجى نه تنها نمى تواند ما را تهديد كند، 
بلكه موجب اتحاد و اتفاق بيشتر ما مى شود ولى فساد 
اقتصادى پاشــنه آشيل هر حكومتى است و اين فساد 
در صورتى كه مديريت، مهار و مقابله نشــود، مى تواند 
موجب فروپاشــى حكومت ها در همه جاى دنيا شود و 

با اين هشــدار موضوع فيلم را 
جلو برديم.

قدمى تأكيد كرد: ساخت فيلم 
ما حدود دو ســال طول كشيد 
و اگرچه نشد در زمان خودش 
به همان داغــى و به روز بودن 

ماجرا نمايش داده شــود، اما حكمت در اين بود كه با 
فاصله گرفتن از وقايع بتوانيم كمى از مشكالت اكران 

را هموار كنيم.
وى متذكر شــد: از سختى هاى ســاخت اين مستند 
اين بــود كه راجع به يك مفهوم بــود و اگر بخواهيم 

مستندى راجع به يك شخصيت خاص بسازيم كار ما 
به مراتب راحت تر از اين است كه بخواهيم يك مفسده 
اقتصادى را به تصوير بكشيم. وى ادامه داد: شايد براى 
مباحثى از اين دســت بتوان به راحتى مقاله نوشت يا 
ســمينار برگزار كرد يا حتى به تحليل علمى موضوع 
پرداخت اما به تصوير كشــيدن آن امرى بسيار سخت 
و دشوار بود. وى خاطرنشــان ساخت: به عنوان مثال 
ما براى نمايش مفسده اقتصادى قاچاق نمى خواستيم 
يــك كولبر ُكرد را نشــان بدهيم، بلكــه منظور ما از 
قاچاق، قاچاق هــاى كانتينرى در اداره گمرك بود كه 
با دســتور يك مقام باال به جابه جايى عدد در سيستم 
كامپيوترى منجر مى شــد و خيلى زحمت كشيديم تا 

بتوانيم به ساختار نمايشى اين موضوع برسيم.
 قدمــى در پايان عنوان كرد: ولــى به نظرم مجموعه 
تالش دوســتان در اين دو سال به نقطه خوبى رسيده 
و ريتــم جذابى دارد و بيننــده آن را دنبال مى كنند. 
اميدواريم اين مســتند بتواند صداى كوچكى در حد 
توان ســازندگان آن براى هشدار اين مسئله جدى در 

جامعه باشد.
شايان ذكر است، مستند «روزگار يك چهل ساله» به 
كارگردانى امين قدمى و تهيه كنندگى محسن چاووش 
يكشنبه 10 شهريور ســاعت 17 در تاالر سوره حوزه 

هنرى رونمايى خواهد شد.

صبا كريمى: محسن ميرزاعلى، مدير دفتر تعزيه 
و آيين هاى نمايشى مركز هنرهاى نمايشى حوزه 
هنرى با اشاره به عدم برگزارى جشنواره «نقاالن علوى» 
گفت: متأســفانه به داليلى از جمله مضيقه مالى امســال 
جشنواره نقاالن و پرده خوانان علوى در موعد مقرر برگزار 
نشد. آقاى كوروش زارعى، مسئول مركز هنرهاى نمايشى 
حوزه هنرى به دليل دغدغه اى كه داشــتند هرســال با 
بخشــى از بودجــه تئاتر مركــز اين جشــنواره را برگزار 
مى كردند و بخشى از آن هم حمايت حوزه و آقاى مؤمنى 
شــريف بود كه سه ســال متوالى انجام شد اما براى سال 
چهــارم وضعيت بودجه به مشــكل خورد كــه البته اين 
مســئله تنها مختص حوزه هنرى هم نيســت و دوستان 

نتوانستند تا تاريخ مقرر اين بودجه را تأمين كنند.
وى در ادامــه افزود: البته درصدد هســتيم رويداد نقاالن 
و پرده خوانان علوى را در قالب ســوگواره در ايام محرم و 
عزادارى ساالر شــهيدان امام حسين(ع) برگزار كنيم كه 
موضوع آن نيز امام حســين(ع) و اهل بيت(ع) است. نام 
اين ســوگواره «علوى» است و ممكن است تغيير كند اما 

به دليل اينكــه هر آنچه از پيامبر اســالم(ص) تا مهدى 
موعود(عج) در اين رويداد روايت شود، به يكديگر مرتبط 
اســت و موضوعات مربوط به اين خاندان عظيم الشأن در 
امتداد هم و در يك راستا و يك خط فكرى قرار دارند، ما 
آن را علوى مى دانيم اما با نگاه به داســتان هاى عاشورايى 

است.

  جايگاهى كه شايسته هنرمندان آيينى است به 
آن ها داده نشده

مديــر دفتــر تعزيــه و آيين هاى 
نمايشى  هنرهاى  مركز  نمايشــى 
حوزه هنرى با اشــاره به اينكه اگر 
برپايى اين ســوگواره تأييد شــود 
و به ســرانجام برســد، برنامه هاى 
ديده ايــم،  تــدارك  را  متنوعــى 

گفت: برپايى تعزيه، مقتل خوانى، پرده خوانى عاشــورايى 
كــه مختص اين ايام اســت، اجرا خواهد شــد و در كنار 
اين ها، نقل هاى عاشــورايى از حماســه هاى كربال و قيام 

امام حســين(ع) داريم. همچنين گروه هاى شروه خوانى را 
دعوت خواهيم كرد و از سراســر كشور گروه هاى مختلف 
تعزيــه و شــروه خوانى، روضه خوانــى و هنرهاى آيينى 
مذهبى حضور پيدا مى كنند و همان طور كه گفتم اجراى 
همه اين برنامه ها منوط به تأييد شرايط اجراست كه فكر 

مى كنم قطعيت آن در هفته جارى اعالم شود.
وى در پاســخ به اين پرسش كه با كمرنگ شدن هنرهاى 
آيينى و محدود شدن آن به مناسك آيينى و مناسبتى، آيا 
مى تــوان كاركرد اين هنرها را تنها به زمان خاصى محدود 
كرد، گفت: اصًال اين گونه نيست و اشتباه است اگر فكر كنيم 
هنرهــاى آيينى كاركردى محدود به ايام و مناســبت هاى 
مذهبى دارند. داســتان هاى زندگى اهــل بيت(ع) همواره 
چراغ هدايت و رهنمونگر ما هســتند و نمى توانيم آن ها را 
به ايام خاصى محدود كنيم. «إّن الحسين مصباح الهدى و 
سفينة النجاة» مصداق بارز چنين ادعايى است. تأثير اهل 
بيت(ع) و ائمه اطهار(ع) در زندگى مردم جارى و ســارى 
است و نيازمند مناســبت نيست. اما موضوع اينجاست كه 
در گذشته هاى دور كه روزنامه ، تلويزيون و رسانه هاى ديگر 

وجود نداشت، نقالى و پرده خوانى رسانه هاى آن زمان بودند 
و با مردم ارتباط داشتند و نكات روز را در قالب روايت براى 

مردم بازگو مى كردند.
ميرزاعلى تأكيد كرد: اما شايد بخش عمده كمرنگ شدن 
اين آيين ها به عهده دولت و مســئوالن فرهنگى از جمله 
وزارت ارشــاد اســت كه در اين زمينه كوتاهى كردند. در 
ارشــاد دفترى تحت عنوان دفتر هنرهاى آيينى و سنتى 
وجود دارد كه امسال نيز شــاهد برپايى جشنواره آيينى 
سنتى توســط اين بخش بوديم كه البته به بدترين شكل 
ممكن برگزار شد و جايگاهى كه شايسته هنرمندان آيينى 
بود، به آن ها داده نشــد، بنابراين مديرانى كه در رأس كار 
هســتند بايد به فكر اين مسئله باشــند كه به غير از ايام 
مذهبى، بهاى بيشــترى به هنرهاى آيينى بدهند و بايد 

توسط دولت حمايت شود.

چهره خبر

هنرهاى نمايشى

گفت وگو با افسانه موسوى گرمارودى درباره كتاب هاى شعر براى گروه سنى خردسال

كتاب هاى شعر خردساالن شگفتانه ندارد

برش
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