
عشق به ترامپ!
دبیــرکل  حســینی،  ســیدمحمد 
کانــون دانشــگاهیان ایران اســامی 
در جدیدتریــن پســت توییتــری اش 
تصویر جالبــی را از تجمع ضدانقاب 
از  حمایــت  در  ســلطنت طلب ها  و 
اغتشاشگران منتشر کرده  آشوبگران و 
اســت. تعدادی از شــرکت کننده ها در 
این تجمع، پاکاردی در دســت دارند که روی آن نوشــته شــده است 
»Love trump«! حســینی درباره این تصویر نوشــته است:»معاندان 
خارج از کشور که از آشوب و خشونت در ایران حمایت می کنند، با اعام 
عشق به ترامِپ خودشیفته و جنایتکار، ماهیت فاشیستی و وطن فروشی 

خود را به صراحت فریاد زدند!«

پدرخوانده و الکاپون
عطااهلل مهاجرانی، با انتشــار مطلبی در 
حســاب توییتری خــود در واکنش به 
سفر ترامپ به افغانستان، ضمن مقایسه 
رئیس جمهور آمریکا با تبهکار مشــهور 
»داســتان  نوشــت:  الکاپون  آمریکایی، 
غریبی ست! رئیس جمهور آمریکا شبانه 
با چراغ های خاموش هواپیما، با بی خبری 
خبرنگاران همراه، با ضبط موبایل های خبرنگاران حاضر در پایگاه نظامی بگرام، 
بدون اطاع دولت افغانستان وارد افغانستان می شود. انگار سفر پدرخوانده یا 

الکاپون! بعد هم می گوید: با طالبان به توافق می رسیم!«.

جشن 24 سالگی
مژده خنجری، مجری تلویزیون همزمان 
با سالروز تأسیس شبکه پنجم سیما، با 
انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش، 
تصاویری از جشــن سالگرد این شبکه 
را به اشــتراک گذاشــت. خانم مجری 
در صفحه اینســتاگرامش نوشته است: 
»سه شــنبه ای که گذشــت، بیست و 
چهارمین ســالروز تأسیس شبکه پنج رو تو برنامه جشن گرفتیم. در کنار 
تیم خوب #یه_روز_تازه و سرکار خانم ژیا امیرشاهی، مجری باتجربه و 
کاربلد شبکه پنج، شما از سریال ها و برنامه های شبکه پنج، کدوم بیشتر 

یادتون مونده؟«

سه ضلعی هدفمند
روزنامه  مدیرمســئول  گنجی،  عبداهلل 
جــوان در صفحه شــخصی خــود در 
توییتــر دربــاره راهبــرد آمریــکا در 
قبال ایران و آشــوب در عراق نوشت: 
»راهبــرد دولت فعلی آمریکا نســبت 
به ایران یک ســه ضلعی با هدف پس 
راندن ایران از منطقه بود. یک: فشــار 
روانی واقتصــادی. دو: به منظور تولید نارضایتــی اجتماعی، اقتصادی. 
ســه: با هدف بی ثبات سازی سیاســی، امنیتی. وقتی موفق نشد مبارزه 
 ngo در منطقــه را نیــز به فاز اجتماعی برد. داعش در عراق پوســتین 

پوشیده است«.

 محمد تربت زاده شهید شهریاری را تا پیش از شهادتش 
خیلی ها نمی شناختند. اهالی علم و تکنولوژی و آن هایی 
که سرشــان درد می کند برای آخریــن خبرهای علم و 
فناوری اما خوب می دانســتند که اگر اخبار غنی ســازی 
20 درصدی اورانیوم و پیشرفت های هسته ای کشورمان، 
روزدرمیان روی خروجی سایت های علمی قرار می گیرد، 
پای شخصی به نام »مجید شهریاری« در میان است که 
براساس گفته بسیاری از دانشمندان هسته ای، تا همین 
االن، نظیرش نیامده و اگر هنوز در میانمان بود، پیشرفت 
هسته ای کشورمان احتماالً چندین برابر سریع تر از االن 

اتفاق می افتاد.

  با پسر درشت هیکل چه کنم؟!
متولد 1345 است و در زنجان به دنیا آمده. تا پایان دوران 
دبیرســتان در شــهر مادری اش ماند، اما زمانی که رتبه 
کنکورش آمد، بار و بندیلش را بســت و راهی تهران شد. 
البته مهاجرت بچه زرنگی که تا پایان دوران دبیرســتان، 
شــاگرد نمونه مدرسه بوده و در کنکور سراسری ریاضی، 
رتبه 2 آورده، آنچنان هم دور از دسترس نبود. در مجموعه 
30 خاطره از شهید شهریاری که به همت دفتر مطالعات 
جبهه فرهنگی انقاب اســامی جمع آوری شده، یکی از 
شــاگردان این شهید به نقل از اســتادش، درباره دوران 
تحصیل او در مدرســه می گوید: »دکتر خودش تعریف 
کرد که معلم دوره دبستانمان برای بچه های کاس چهارم 
مسئله ای طرح کرد که نتوانستند حل کنند. معلم به آن ها 
گفت اگر نتوانید این مسئله را حل کنید، از کاس پایین 
یک نفر را می آورم تا حل کند. بچه ها حل نکردند و معلم 
من را برد تا مسئله آن ها را حل کنم. خیلی ریزاندام بودم 
و برعکس من، آن پسری که قرار بود مسئله را حل کند، 
هیکل درشتی داشت. معلم من را روی دوشش گذاشت تا 
دستم به تخته برسد و بتوانم مسئله را حل کنم. در حالی 
که مســئله را حل می کردم به ایــن فکر می کردم بعد از 

کاس با آن پسر درشت هیکل چه کنم؟«.

  جلوتر از استاد
سال 68 لیسانســش را در رشته مهندسی الکترونیک از 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر گرفت و بعد از چاپ شــدن 
اسامی پذیرفته شدگان کارشناســی ارشد در روزنامه ها، 
مشخص شد شــهید شــهریاری رتبه اول را در کنکور 
کارشناسی ارشد به دست آورده است! شهید شهریاری این 
بار تصمیم گرفت برخاف نصیحت های دور و بری هایش، 
برود سمت رشته ای که آن روزها زیاد بازار داغی در میان 
بچه درسخوان ها نداشت؛ »مهندســی هسته ای«. سال 
71 فوق لیسانســش را از دانشگاه صنعتی شریف گرفت 
و برای خواندن دوره دکترا، دوباره به دانشــگاه امیرکبیر 
برگشت و سال 77 دانش آموخته شد. علی اکبر صالحی، 
رئیس ســازمان انرژی اتمی در کتاب »گذری در تاریخ« 
درباره شــهید دکتر مجید شهریاری می نویسد: »با توجه 
به ارائه درس های مختلف، شاید یکی از شگرد های معلمی 
این باشــد که زمانی که بعضی مسائل را نمی توانند حل 
کنند به دانشــجویان واگذار کنند. مسائلی که حل آن ها 
بسیار مشکل بود به دانشــجو ها می دادم و هر مسئله ای 
را که به شــهریاری می دادم حل می کرد. بعضی مواقع با 
خودم می گفتم: خدایا! چگونه راه حل به ذهن این دانشجو 

می رسد، ولی به ذهن من نمی رسد.«

  آرزوی دیرینه
شهید شهریاری بافاصله پس از پایان تحصیلش، به عنوان 

عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر مشغول به کار شد. 
حوالی ســال 80 اما به خاطر فراهم نبودن شرایط کار در 
رشته موردعاقه اش یعنی مهندسی هسته ای، از دانشگاه 
امیرکبیر انصراف داد و به دانشــگاه شهید بهشتی رفت. 
ســال 83 بود که از مرتبه اساتید پیمانی به استاد رسمی 
آزمایشی تبدیل شد و چهار سال پس از شروع به کارش در 
دانشگاه، دانشیار شد. نمره کیفیت شهید شهریاری در دوره 
دانشیاری تقریباً بدون نمونه بود. نمره 18.5 از 20. شهید 
شــهریاری در آن دوره 10 مقاله علمی در مجات علمی 
بین المللی به چاپ رسانده بود، در 21 کنفرانس بین المللی 
سخنرانی کرده بود و سابقه راهنمایی 20 دانشجوی ارشد 
و چهار دانشــجوی دکترا را در کارنامه اش داشت. آماری 
که طبق گفته استادان دانشگاه، برای یک استاد دانشیار 
تقریباً بی نظیر به حساب می آید. ســال 85 سرانجام به 
آرزوی دیرینه اش رسید و دانشکده مهندسی هسته ای را 
در دانشگاه شهید بهشتی راه انداخت و خودش به عضویت 

هیئت علمی آن درآمد. 

  استاد تمام
حوالی ســال 88، بعد از چهار ســال فعالیــت در دوره 
دانشــیاری و پس از گذشت حدود هشــت سال از زمان 
شــروع به کار که حداقل زمــان الزم برای ارتقا به درجه 
استادی است، به درجه استاد تمامی رسید. نمره کیفیت 
تدریسش در دوره دانشیاری تقریباً هنوز هم یک رکورد به 

حساب می آید! 19.46 از 20.
براساس آمار سایت دانشگاه شهید بهشتی، مجید شهریاری 
در پایان دوره دانشــیاری، استاد راهنمای 17 دانشجوی 
کارشناســی ارشد و پنج دانشجوی دکترا بود و 21 مقاله 
تخصصی در مجات علمی پژوهشی به چاپ رسانده بود. 
عاوه بر این ها در 24 کنفرانس بین المللی سخنرانی کرده 

بود و در این دوره مجری پنج طرح پژوهشی بود.

  حق الزحمه نمی خواهم
برخاف ســوابق علمی و دانشگاهی شهید شهریاری که 
حسابی پر و پیمان است، این دانشمند هسته ای کشورمان، 
مسئولیت و سابقه مدیریتی آنچنان دهان پرکنی ندارد. 
دلیــل این موضوع را هم باید در کتاب خاطرات علی اکبر 
صالحی جست و جو کنیم. آقای صالحی در این باره نوشته 
اســت: »... قبل از اینکه یک پروژه را به دکتر شــهریاری 
واگذار نمایم، به او پیشنهاد مسئولیت بخشی از سازمان را 
کردم که در جواب گفت: من عاقه به مسئولیت اجرایی 
ندارم. به او گفتم: اشکالی ندارد. حیف هم هست که شما 
وقت خود را صرف امور اجرایی بکنید، به سبب اینکه در 
آن شرایط نمی توانی آن گونه که الزم هست به کار علمی 
بپردازی؛ لذا پروژه ای را پیشــنهاد کردم. وقتی از موضوع 
پروژه مطلع شد، فوق العاده خوشحال شد و من هرگز آن 
دقایق را فراموش نمی کنم. در جریان غنی سازی های بعد 
هم، از مبلغ 24 میلیــارد تومان اعتباری که برای تحقق 
طرح غنی سازی 20 درصدی پیش بینی کرده بودیم، تنها 
حدود نیمی از آن هزینه شد. در موقع پرداخت حق الزحمه 
افراد، دکتر شهریاری گفت: من حق الزحمه نمی خواهم. 
این درحالی بود که اگر دکتر شــهریاری از ما هر مبلغی 
مطالبه می کرد به سبب اینکه فرد دیگری نبود که آن کار 
را انجام دهد ما حاضر بودیم بپردازیم. او تنها کسی بود که 

با اطمینان خاطر می توانست این کار را به نتیجه برساند«.
با این همه اما دکتر شهریاری از سال 83 تا زمان شهادت، 
نماینده دانشــگاه شهیدبهشتی در امور اجرایی همکاری 
با سازمان انرژی هســته ای بود. عاوه بر این ها، عضویت 

در انجمن هســته ای ایران، مدیریت گروه کاربرد پرتوها، 
عضویت در شورای آزمایشگاه و شورای فناوری دانشگاه، 
عضویــت در کمیته تخصصی فنی و مهندســی هیئت 
ممیزه، مشاور جمهوری اسامی ایران در پروژه »سزامی« 
و برگزاری چهار کمیته علمــی و کارگاه آموزش هم در 

پرونده شهید شهریاری دیده می شود.

  سالن غذاخوری اساتید
بهجت قاسمی، همسر شهید شــهریاری، درحال حاضر 
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است و ماجرای 
آشنایی اش با دانشمند هسته ای کشورمان برمی گردد به 
سال هایی که شهید شهریاری در دانشگاه صنعتی شریف، 
درس می خواند. طبق گفته خانم قاســمی، شهریاری در 
آن روزها دانشــجوی تاپ مهندسی هسته ای در دانشگاه 
شــریف بود و تقریباً همه دانشــجوها او را می شناختند. 
حتی خیلی هایشان برای حل مشکاتشان به او مراجعه 
می کردند. شــهید شهریاری و خانم قاسمی هم از همین 
طریق باهم آشــنا می شوند و بعدها کارشــان به سفره 
عقد می کشــد. عروس و داماد جــوان، بعدها برای ادامه 
تحصیل در مقطع دکترا به دانشــگاه امیرکبیر می روند و 
مراسم ازدواجشان را هم در سالن غذاخوری اساتید همان 
دانشگاه برگزار می کنند! شهید شهریاری آن روزها توانایی 
اجاره خانه را نداشــته برای همین، زندگی مشــترک دو 
دانشجوی نخبه دانشگاه امیرکبیر در خوابگاه دانشجویی 

این دانشگاه آغاز می شود.

  مجیِد من
همه چیز در هشــتم آذر ماه، سال 1389به پایان رسید. 
یعنی دقیقاً هشت روز قبل از آغاز44 سالگی اش. صدای 
موتورسیکلت، فریاد راننده و انفجار در کف بزرگراه ارتش. 
جزئیات آن روز را بدون هیچ کم و کاستی، از زبان همسر 

شهید شهریاری که در خودرو حضور داشته، بخوانید:
روز قبل از حادثه دکتر از دانشگاه به من زنگ زد و گفت 
در دانشگاه جلسه ای هست که من هم باید بروم، چون من 
یک طرح در دســت اجرا داشتم که مدتی بود به مشکل 
خورده بودم و دکتر گفت مشــکل طرح من در آن جلسه 
حل می شــود. فردای آن روز من خیلی خوشحال بودم. 
صبــح با دکتر از منزل بیرون رفتیم. به علت آلودگی هوا 
و زوج و فرد شــدن خودروها،  دکتر نمی توانست خودرو 
بیاورد به همین دلیل با خودرو من رفتیم شهید شهریاری 
و راننده جلو نشســتند و من هم عقب. حدود 500-600 
متر در بزرگراه ارتش رفته بودیم که یک موتوری نزدیک 
ماشین شد در همین حین راننده فریاد زد دکتر برو بیرون. 
شهید شهریاری پس از فریاد راننده گفت چی شده؟  من 
چون کمربند نداشتم بافاصله از ماشین پیاده شدم راننده 
هم ســریع پیاده شد من رفتم در سمت دکتر را باز کنم 
تا دکتر ســریع پیاده شود که در همین حین بمب جلو 
صورت من منفجر شد. بیهوش نشدم، حرارت اولیه انفجار 
را در صورتم احســاس می کردم. خواستم بروم به مجید 
کمک کنم اما نمی توانستم حرکت کنم و فقط می گفتم 
مجید من. راننده آمد باالی سر من به او گفتم برو مجید 
را کمک کن اما راننده که آمد باالی سر مجید، دیدم توی 
ســر خود می زند. یک نگاه بــه من می کرد و یک نگاه به 
مجید. دیدم کسی نبود کمک کند خودم را کشان کشان 
رساندم به درب خودرو دیدم مجید بی سر و صدا سرش 
به سمت راننده بی حرکت افتاده، فهمیدم که مجید شهید 
شــده در این دقایق من فقط داد می زدم و ناله می کردم: 

مجید من... .

صدای تکرار نشدنی
مثــل  ســوژه ای  زندگــی:  قــدس 
»عبدالباســط« جایش بــاالی صفحه و 
مطلب اصلی است، اما چون دو سال پیش 
در همین روزها، گزارش از شــخص اش را 
نوشتیم اجازه بدهید امروز و به مناسبت 
سالگرد درگذشتش، در این ستون فقط به 
او ادای احترام کنیم. حنجره ای که معجزه 

شگرفی مانند قرآن را با نغمه هایی عطرآگین منتشر می کرد، خودش هم دست 
کمی از معجزه نداشــت. این معجزه قرن بیســتمی بعید به نظر می رسد به 
این زودی ها تکرار یا مشــابه اش پیدا شود. حدود 91 سال پیش در روستای 
»ارمنت« واقع در جنوب مصر به دنیا آمد و قرآن را در همین روستا آموخت 
و در 10 ســالگی حافظ آن شــد. با وجود هوش سرشار، برخاف همسن و 
ســال هایش نه عشق خلبانی بود و نه دوســت داشت دکتر و مهندس شود. 
شیفته قرآن بود و به خاطر این شیفتگی برخاف برادرهایش قید دانشگاه را زد 
تا قرائت های هفت گانه و ده گانه را خوب بیاموزد. البته بعید است تا امروز صوت 
و قرائتی از او را نشنیده باشید، اما اگر کمتر شنیده اید یا عبدالباسط را کمتر 
می شناسید توصیه می کنیم قرائت سوره های الرحمن، تکویر، مزمل و مریم را 
پیدا کنید و یک بار، فقط یک بار دقیق بشنوید تا باور کنید معجزه عبدالباسط 

به این زودی ها تکرار نخواهد شد.

هیچ طبقه ای امن نیست!
امروز: ساعت 6 صبح - همسایه طبقه سوم - گیر کرد توی آسانسور. یاد درخت 
گردو عمارت خانجان افتادم که امسال بار نداد. وقتی هم همه واحدها جمع شدند 

برای کمک به محبوس آسانسوری، یاد درختان پُربار انجیر.
تندی مزاحم 125 نشــدیم. با چشــمان خواب آلود، عقل ها را توی ســوز آذرماه 
گذاشتیم روی هم و هر کسی گوشه کار را گرفت و تأسیساتی بنده خدا هم َجلدی 
آمد تا حبس شــده آپارتمان، آزاد شود.50 دقیقه بعد به خودم نهیب زدم کاش 
طوری زندگی نکنیم که مثاً به وقت ســام و علیک صبحگاهی، ســرمان، وباِل 
گردنمان باشد و نگوییم گاهی چوِب خدا، خوِد خود آسانسور است... جوری که هی 

آه نکشیم فقط کوه به کوه نمی رسد.
دیشــب: صدای عربده های جوانش آپارتمان را بلعیده بود. آرام نمی گرفت. هر 
چه مدیر ساختمان می گفت آقا جلسه می گذاریم، حلّش می کنیم. نمی شنید که 
نمی شنید. می گفت فقط قانون. همسایه مداری چه صیغه ای است دیگر... از خودتان 
سبک نسازید لطفاً. من که اجازه نمی دهم پارکینگ ندارها جای پارکینگ دارها را 
تنگ کنند. خیر، از این خبرها نیســت. اگر سند دارید رو کنید. این ها را همین 

درخت گردو - نه عذرخواهی می کنم - همین همسایه افتاده در بند زد.
امروز: حاال زنان و مردان مهربان و بزرگواری که جمع شده اند را از نظر می گذرانم. 
60 درصدشان پارکینگ ندارند اما خیرخواهی، چرا، تا دلتان بخواهد. توی چشم 
مرد آزاِد محبوس می شود خیلی چیزها را خواند. مثاً من می خوانم که دل آشوب 
و تن آشوب و سر آشــوب. می خوانم بی اندازه دوست دارد ساعت برگردد به ده و 
نیم دیشــب. باز می خوانم که صدایش را من بعد می خواهد نرم و نجیب نگه دارد. 
می خواهد به تاوان گذشــته تارش، کل آپارتمان را بپیچــد الی زرورق... و رو به 

آسانسور بگوید اُوستا کریم! پیامت دریافت شد، هزار دفعه استغفراهلل.
نتیجه اخالقی: باد به غب غب نیندازیم و همسایه ها را به بی پارکینگ و پارکینگ دار 
تقسیم بندی نفرماییم. ملکه ذهنمان کنیم چوِب خدا از آنچه فکر می کنیم به ما 

نزدیک تر است.
ســنجاق: »زندگی واقعاً بسیار ساده اســت. از هر دست بدهیم، از همان دست 

می گیریم!«

 مجازآباد
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ورزش
نقشه جدید دالل ها برای تیم ملی

»رنار« در آب نمک

انتقاد سرمربی تیم ملی از بی مهری مسئوالن

 شمشیربازان 
در منطقه قرمز!

 گفت و گو با بازیگران »منطقه پرواز ممنوع« در حاشیه اکران مردمی این فیلم در مشهد

نوجوان ها روی پرده سینما

تخفیف سیاه
فؤاد آگاه: این جمعه که گذشت، 
به قول اهــل خریــد و بازاری ها، 
»جمعه سیاه« تمام شد اما جمعه 
بعدی و جمعه های بعدی هنوز در 
راهند. راستی شما تا امروز اصطاح 
اقتصادی و بازاری »جمعه ســیاه« 
یا جمعــه تخفیف هــا را چند بار 
شنیده اید؟ شنیده باشید یا نشنیده 

باشــید فرقی ندارد چون حتی اگر تا امروز در 10 جمعه سیاه رفته باشید و 
کاالی تخفیف دار خریده باشید، احتماالً بازهم پاسخ این سؤال را نمی دانید: 
چرا باید نام روزی که برخی فروشگاه ها قرار است کاالی خود را با تخفیف های 
عجیب و غریب عرضه کنند »جمعه ســیاه« باشد؟ طبق معمول در ماجرای 
ایــن روش خرید و فروش امروزی هم پای تقلید از غربی ها در میان اســت. 
فروشگاه ها و برندهای معروف در اروپا و آمریکا سالی یکی دو بار جمعه سیاه 
داشتند و بخشی از کاالهایشان را با تخفیف 50 درصدی می فروختند. البته 
هنوز هم این رسم را دارند و در آن روز، هجوم مردم برای خرید آن قدر شهرها 
را به هم می ریزد که شــهرداری و اداره پلیس مجبورند از آن به جمعه سیاه 

یاد کنند. 
چند ســالی اســت فروشــگاه های حقیقی و مجازی در ایران هم، جمعه 
تخفیف دار را اعام می کنند. اما براســاس مطلبی که »مهر« منتشر کرده 
است گویا میان »ســیاه« ما و »سیاه« غربی ها، تفاوت از زمین تا آسمان 

است. 
اول اینکه فروشــگاه های وطنی به جای یکی دو بار در سال، دوست دارند 
جمعه هر هفته، ســیاه باشــد! دوم اینکه قیمت های این فروشگاه ها هم 

کمتر شباهتی به جمعه های سیاه غربی دارد. 
یعنــی مثًا تعداد اندکی از کاالهای اساســی یا لــوازم خانگی با قیمتی 
کمتر از بازار عرضه شــده و در همان چند دقیقه اول تمام می شــود اما 
فروش باالی اجناســی مثل پوشــاک و... ادامه دارد و تمام شدنی نیست! 
تخفیف های روی این کاالها هم واقعاً تخفیف نیست، بلکه مشابه آن ها را 
می توانید در بازار به یک ســوم قیمت هم پیدا کنید! یعنی مقلدان وطنِی 
جمعه سیاه در حقیقت روز سیاهکاری راه انداخته اند و دارند مشتریان را 

به بهانه تخفیف، سیاه می کنند.

به یاد شهید »مجید شهریاری« که هشتم آذر  1389 آسمانی شد

شهریار دانش هسته ای

کریم باقری در گفت و گو با قدس:

 فوتبال ما به برنامه 
بلند مدت نیاز دارد

روزمره نگاری

آن روزها

رقیه توسلی

منهای سیاست
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حمیدرضا عرب: کریم باقری وضعیــت ویلموتس در 
فوتبال ایران را تأیید نمی کند واعتقاد دارد که سرمربی تیم 
ملی باید در ایران حضور داشته باشد و بازی ها را از نزدیک 
تماشا کند. باقری دوری ویلموتس از فوتبال ایران را ضعفی 

بزرگ تلقی می کند.

  صحبت درباره تیم ملی هنوز داغ است و مشخص 
نیست آینده تیم ملی با ویلموتس چه می شود. شما 

چه پیشنهادی برای فوتبال ایران دارید؟
نظر من این است که تیم ملی در آینده بازی های سختی 
پیش رو ندارد. ما سه بازی درتهران میزبانیم و فقط یک 
بازی میهمان هستیم. اعتقادم این است که از گروه صعود 
می کنیم. اما نگرانی من از رفتاری است که ویلموتس انجام 

می دهد. او باید رویه اش را عوض کند.

  لزومًا درباره کدام رفتار سرمربی تیم ملی انتقاد 
دارید؟

همین پروازی بودن. شــما به من بگویید ویلموتس االن 
کجاســت؟ چرا او در ایران حضور ندارد؟ ســرمربی تیم 
ملی باید لیــگ را از نزدیک نگاه کند امــا نه خودش و نه 
دســتیارانش بازی ها را نمی بینند. مگر می شود با دیدن 
فیلم شــما بازیکن دعوت کنید؟ این رفتار اشکال دارد و 

فدراسیون فوتبال باید فکری کند.

  ظاهراً به دنبال برانکو هستند.
ببینید آمدن برانکو هم دردی دوا نمی کند. من مربیگری 
برانکو را تأیید می کنم اما فوتبال ما باید با برنامه جلو برود 
واگر برانکو بیاید وتیم ملی همین طور بی برنامه باشــد 
بی فایده است. االن چند بازی در فیفادی را از دست دادیم؟ 
این نشان می دهد برنامه ای برای آماده سازی نیست. برانکو 
مربی بزرگی است و می تواند در تیم ملی موفق باشد اما ما 
قبل از هر تغییری باید بدانیم چه می  خواهیم و دنبال چه 

اهدافی هستیم. فوتبال ما نیاز به برنامه بلند مدت دارد.

  فکر  می کنید برانکو پیشــنهاد غیررســمی 
فدراسیون فوتبال را بپذیرد؟

همه چیز به قرارداد ویلموتس بستگی دارد. ابتدا باید با این 
مربی به نتیجه برسند که می خواهند با هم کار کنند یا همکاری 
را قطع کنند. االن ویلموتس با تیم ملی ایران قرارداد دارد و 
این طور نیست که روی هوا بخواهیم سرمربی عوض کنیم. 
این یکی از آن بی برنامگی هایی است که من را نگران می کند.

  دراین مدت که ویلموتس بــا تیم ملی کار کرد 
بازیکنانی بودند که می توانستند درتیم ملی باشند 

اما دعوت نشدند.
این نشان دهنده ندیدن لیگ است. ویلموتس باید لیگ را 
به دقت نگاه کند اگر می خواهد در فوتبال ایران موفق شود 
باید اینجا باشد. مربیگری تیم ملی از راه دور ممکن نیست. 
حتی اگر از این مرحله هم صعود کنیم باز هم با این شرایط 

نمی شود ادامه داد.

  آقای باقری شما درمقاطعی که کالدرون نتایج 
خوبی نمی گیرد به عنوان آلترناتیو ایشان مطرح 
می شــوید. آیا درپرســپولیس انگیزه ای برای 

سرمربیگری دارید؟
من هیچ انگیزه ای برای ســرمربیگری ندارم. این را از 
ته قلبم می گویم. دوســت دارم به همین منوال ادامه 
بدهم. پرســپولیس بی گمان وارد فــاز نتیجه گیری 
بهتر خواهد شــد. مــا در جام حذفــی مقابل صنعت 
نفت به برتری رســیدیم و قطعاً بــرای همین هدف 
دربازی هــای بعد حاضر می شــویم. پرســپولیس به 

زودی اوج می گیرد.

  8 آذر مصادف با روز خداحافظی شــما هم بود. 
درباره آن بازی برایمان بگویید.

سال 89 همزمان با هشتم آذر و سالروز بازی تاریخی 
با اســترالیا پس از هجده ســال بــازی در تیم های 
مختلف احســاس کــردم بایــد از دنیــای حرفه ای 
کنار بروم. به هر حال تا آدم روپا و ســرحال اســت 
باید تکلیفش را با خودش و دیگران مشــخص کند. 
خدا را شــکر می کنم که در بازی با برزیل توانســتم 
خداحافظی کنم و از این بابت خیلی هم خوشــحالم 
که بــا خاطره ای خــوش کنــار رفتم و جــا را برای 

جوان ترها باز کردم.

   شما مقابل استرالیا گل زدید اما شاید گل شما 
خیلی دیده نشد.

به هر حال در آن بازی شــرایطی پیش آمد که موفق 
شدم گل بزنم، من همیشه ســعی می کردم پشت سر 
علی دایی و خداداد عزیــزی بازی کنم که اگر توپی از 
آن ها رد شد یا شوت بزنم و یا پاس بدهم، آن روز هم 
قسمت این طور بود که خداداد عزیزی به من پاس داد 
و من که در محوطه 6 قدم قرار داشــتم توپ را تبدیل 

به گل کردم و این هم شانس من بود.

  به وضوح در تصاویر تلویزیونی مشخص است 
که گلی که شــما زدید محصول پــاس خداداد 
عزیزی بود اما او در محوطه آفساید قرار داشت و 

این مسئله خیلی مشخص بود.
بله، گلی که به استرالیا زدم آفســاید بود اما به هر حال 
داوران همیشه که آفســاید نمی گیرند، یکی دو یار این 
طرف و آن طرف بود و شــاید داوران بــه همین دلیل 
نتوانستند این صحنه را تشخیص دهند اما باید خوشحال 
باشــیم که آن ها آفســاید را نگرفتند. بارها شده بود که 
داوران بر علیه ما ســوت زده بودند و حاال این بار اشتباه 

آن ها به سود ما بود. 

  در بازی با نساجی چه برنامه ای دارید؟
تیم بسیار خوبی هســتند. بازی آن ها مقابل استقالل را 
دیدم. حمالت زیادی داشــتند. تیم دست و پا بسته ای 
نیســتند. اما ناچاریم برای ادامه این روند نساجی را هم 
ببریم. امیدوارم هواداران صبوری کنند و تیم را حمایت 

کنند چون برای قهرمانی در دو جام انگیزه داریم.

کریم باقری در گفت و گو با قدس:

فوتبال ما به برنامه بلند مدت نیاز دارد

بازگشت عثمان دمبله  به 2020 موکول شد
ورزش: دقیقه 25 بازی شب گذشته بارسا و بروسیا دورتموند بود که عثمان دمبله 
روی زمین نشســت. کفش هایش را بیرون آورد و تقاضای تعویض داد. او که قصد 
سر زدن روی سانتر سرجی روبرتو را داشت، از ناحیه قدیمی دچار مصدومیت شد. 
همسترینگ پای چپ در یکی دو سال اخیر چند بار او را آزار داده است. این سومین 
مصدومیت فصل و ششمین مصدومیت او در سال 2019 بود. ستاره فرانسوی که به 
دلیل همین مصدومیت ها هرگز نتوانسته درخشش موردنظر را در بارسا داشته باشد، 

اکنون باید 5 هفته دیگر به دور از میادین باشد.

زالتان: تا پنجاه سالگی در سطح باال بازی می کنم
ورزش: ستاره سوئدی در گفت وگویی با نشریه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت از عالیق 
باالی خود در مورد آث میالن می گوید و همین طور معتقد اســت تا 50 ســالگی 
می تواند در باالترین ســطح بازی کند. زالتان ابراهیموویچ می گوید: »میالن خانه 
دوم من است. میالن شهر دوم من نیست، خانه دوم من است. من از میالن خاطرات 
فوق العاده ای دارم. اگر پروژه ای باشد که به من انگیزه بدهد می توانم تا پنجاه سالگی 
در سطحی که هســتم بازی کنم. من تجربه بازی در لس آنجلس را تازه پشت سر 

گذاشته ام که تجربه فوق العاده ای بود.«

فلیک: لواندوفسکی بهترین مهاجم جهان است
ورزش:سرمربی موقت تیم فوتبال بایرن مونیخ می گوید: روبرت لواندوفسکی 
در حال حاضر بهترین مهاجم جهان است. وی در تمجید از مهاجم لهستانی اش 
که این فصل بــه تنهایــی 27 گل در رقابت های مختلف بــرای بایرن به ثمر 
رسانده است، خاطرنشان کرد: »در حال حاضر لواندوفسکی روی فرم و شکل 
فوق العاده  ای است که این تصادفی نیست. روبرت کامل ترین مهاجم جلو دروازه  
اســت. او بازیکن مهمی برای بایرن مونیخ است و خوشــحالیم که او را داریم. 

روبرت بهترین مهاجم جهان است.«

نام گواردیوال و کلوپ وارد تاالر مشاهیر شد
ورزش: نام پپ گواردیوال، سرمربی موفق منچسترسیتی و یورگن کلوپ، سرمربی  لیورپول که این تیم 
را متحول کرده است به خاطر دستاوردهایشان در عرصه مربیگری در سال های اخیر وارد تاالر مشاهیر 
اتحادیه مربیان لیگ انگلیس )LMA( شد. پپ گواردیوال پس از دریافت این جایزه گفت: »دریافت این 
جایزه و ورود به تاالر مشاهیر امتیاز ویژه ای است. وقتی وارد راهروی تاالر مشاهیر می شوید و نام های 
بزرگ، سرمربیان بزرگ و شخصیت هایی به این بزرگی را می بینید، بودن در اینجا می تواند به ما کمک 
کند تا به بهتر شدن فوتبال کمک کنیم. به نظرم تمامی ما مربیانی که ناممان وارد تاالر مشاهیر شده 

به این خاطر است که در باشگاه هایی فوق العاده  با بازیکنان فوق العاده بوده ایم.«

سینا حسینی: با جــدی شدن موضوع قطع همکاری 
فدراســیون فوتبال ایران با مــارک ویلموتس مافیای 
پشت پرده فوتبال که دستی بر آتش داللی در این حوزه 
دارند با استفاده از رسانه های خود حاال به صورت موازی 
گزینه های خود را پشتیبانی می کنند تا هر یک از آن ها 
شانس نشستن روی نیمکت تیم ملی را پیدا کرد بتوانند 

در آینده از مزایای این انتخاب بهره مند شوند.
این طیف که تا پایان حضور کارلــوس کی روش تمام 
مســیرهای نفوذ خود به حــوزه تیم ملی را مســدود 
می دیدند، با بهره گیری از اختالف میان برانکو و کی روش 
تالش کردند آتش اختالفات میان این دو خارجی را در 
رسانه های تحت نفوذ خود شعله ور نگه دارند و فضا را به 
گونه ای فراهم آورند که فدراسیون قید همکاری با این 

مربی پرتغالی را برای همیشه بزند.
ذهنیت سازی این طیف تأثیر بســیار زیادی در افکار 
مدیران رده باالی ورزش ایران داشــت به شــکلی که 
مجموعه وزارت ورزش بر این باور بود که بســیاری از 
چهره های شــاخص فوتبال نظیر مورینیو، کلینزمن، 
لوران بالن تمایل دارند هدایت تیم ملی را برعهده گیرند 
که ثمره این تفکر »هشــتگ طلوع می کنیم« شــد که 
مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ورزش از 

آن به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد می کرد.
سرکردگان این جریان رسانه پس از اینکه با توییت ها، 
تحلیل ها و نقدهای هدفمند خود که نســخه برکناری 
مارک ویلموس چند صد میلیــاردی را فراهم آوردند 
در کنار طرح نام برانکو بــه عنوان آلترناتیو، نام اِروه رنار 
ســرمربی ســابق تیم ملی مراکش و ســرمربی فعلی 

عربســتان را مطرح کردند تا چنانچــه فضای حاکم بر 
جامعه به واسطه اخراج برانکو از لیگ عربستان منتفی 
شد برای دومین بار نام او را زنده کنند تا شاید در صورت 
فسخ احتمالی قراردادش با سعودی ها بالفاصله ریاض را 

به مقصد تهران ترک کند.
جالب است بدانید عملیات روانی طیف مذکور از چند 
روز قبل آغاز شده به شکلی که آن ها با انتشار حرف های 
به اصطالح خصوصی عباس ترابیان مرد در سایه فوتبال 
ایران مدعی شدند حضور اِروه رنار قطعی شده بود اما با 

مخالفت برخی مدیران فدراسیون منتفی شد.
رمزگشایی از رفتارهای روزهای اخیر افرادی که در ماجرای 
قطع همکاری کارلوس کی روش نقش پر رنگی ایفا کرده 
بودند نشان می دهد داستان جدیدی در راه است که این 

اتفاق می تواند تیم ملی را با چالشی عجیب رو به رو کند!

مفاد مذاکرات 
فدراســیون فوتبال پیش از توافق بــا مارک ویلموتس 
با اِروه رنار وارد مذاکره شــده و با ایــن مربی به توافق 
رسیده بود. او قصد داشت با ایران تا پایانی جام جهانی 
قطر قرارداد امضا کند. ظاهرا فدراسیون و رنار به توافق 
چهارســاله به مبلغ 2 میلیون یورو رسیده بودند و قرار 
بود این سرمربی فرانسوی به همراه خانواده اش به ایران 
بیاید و حتی به دنبال مدرسه فرانسوی برای فرزندانش 
بود. با این  وجود ایــن توافق به دلیــل در پیش بودن 
جام ملت های آفریقا و به خاطر عجله ای که فدراسیون 
در انتخاب سرمربی به دلیل فشار افکار عمومی داشت، 

به هم خورد.

ورزش: عضو تیم ملی شمشیربازی گفت:  10 سال است 
اعالم می کنیم از لحاظ امکانات ضعیف هستیم اما خدا 
را شکر که زیاد وارد این موضوع نشده ایم چون اگر وارد 

شویم به خودمان لطمه می زنیم.
مجتبی عابدینی با اشــاره به مشکالت موجود در رشته 
شمشیربازی برای ملی پوشــان این رشته توضیح داد: 
برای المپیک ما کارمان را در این شــرایط سخت ادامه 
می دهیم. 10 سال است اعالم می کنیم از لحاظ امکانات 
ضعیف هستیم اما خدا را شکر که زیاد وارد این موضوع 
نشده ایم چون اگر وارد شویم به خودمان لطمه می زنیم و 
این جایگاه پنجم دنیا را نمی توانستیم به همراه سهمیه 
المپیک و مدال هایی که کسب کرده ایم را بدست بیاوریم.

وی ادامه داد: از باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی 
تشــکر می کنم با این بودجه کم بچه هــای تیم ملی را 
حمایت می کند. من جز کمیســیون ورزشکاران هستم 
طرحی نوشتم که برای بچه ها بیمه رد شود اما متأسفانه 
انجام نشد. به قول محسن ســیفی قهرمان ووشو ایران، 
صندوق حمایت از ورزشکاران یک ماه حقوق پرداخت 
می کند و ســه ماه پرداخــت نمی کند و بیمــه هم از 

ورزشکاران کم می کند.
عابدینی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از مسابقات 
جهانی از شما قدردانی شــد یا خیر گفت:  کمیته ملی 

المپیک مراسمی برگزار کرد که از ما قدردانی شد.
عضو تیم ملی شمشیربازی خاطرنشان کرد: ما اسپانسر 
داریــم و تجهیزاتمان را اسپانســرها حمایت می کند. 
ســالی یک بار از ســوی اسپانســرها از لحاظ لوازم و 
تجهیزات حمایت می شــویم و اعضای تیم ملی هیچ 

مشکلی ندارند.

فخری: چرا سالن ما را به جودو دادند؟!
در ادامه انتقادات وارده به مشکالت رشته شمشیربازی، 
پیمان فخری سرمربی تیم ملی کشورمان با تأیید سخنان 
عابدینی با اشاره به اینکه نتایج المپیک هنوز برای ما تلخ و 
دردناک است،  گفت: هنوز پس از گذشت چند سال وقتی 
تصاویر المپیک ریو را تماشا می کنیم برای من و مجتبی 
عابدینی این اتفاق تلخ و دردناک است. اینکه اتفاقی که 
قرار بود تاریخ ساز باشد از دست رفت. ما عزم خود راجزم 
کرده ایم برای اتفاقات بزرگ تر، سه سال رؤیایی راپشت 
سر گذاشــته ایم، مدال قهرمانی جهان راکسب کردیم. 
این اتفاق آرزوهایی بود که وقتی ما می گفتیم کسی باور 
نمی کرد. کشوری که جزو 30 کشور دنیا در شمشیربازی 

نبود االن در بین پنج کشور جهان است.
وی در ادامه صحبت های خود گفت: اگر همین االن سرچ 
کنیم در المپیک ریو بیشترین بودجه را کشتی گرفته بود و 
با کمترین بودجه ای که شمشیربازی دارد، ما مدال قهرمانی 
جهان رامی گیریم. وی افزود: یکی از دوستان به تازگی لینک 
خبری را به ما ارسال کرد که سالن را به جودو تحویل دادند. 
بی خیال این  موضوع شدیم از بچه ها خواستم از ته دل کار 

کنند و با تمام کمی و کاستی ها ساخته ایم.
وی در ارتباط با دستمزدش و اینکه گویا دستمزد شما 
پایین است و تغییری نکرده است، تصریح کرد:  دستمزد 
همکاران خارجی بیشتر شــده، شاید کمترین حقوق ها 
رادر بین 20 تیــم برتر دنیا بگیرم. البته این  خواســته 
خودم بود. خوشبختانه نگاه ها به شمشیربازی فرق کرده 
و مسئوالن ورزش اهمیت زیادی به این ورزش دادند اما 
نمی دانم با چه نگاه کارشناسی شده سالن شمشیربازی 

را به جودو دادند.

نقشه جدید دالل ها برای تیم ملی

»رنار« در آب نمک
انتقاد سرمربی تیم ملی از بی مهری مسئوالن

شمشیربازان در منطقه قرمز!

مصاحبه کوتاه

نیمکت ما 2 ماه است که از سرما می لرزد
ورزش: سرمربی تیم فوتبال شهر خودرو می گوید تیمش مشکالت 
ریز و درشت زیادی از جمله نداشتن پتو و لباس گرم دارد. یحیی 

گل محمدی ، در نشست خبری پیش از بازی 
با صنعت نفت آبادان اظهــار کرد: به این 
سه امتیاز به شدت نیاز داریم، امیدوارم 
بازیکنان نیز تالش ویژه ای داشته باشند 
و همچنین هواداران هم مثل گذشته، 
پرشور کنار ما باشند. از آن ها می خواهم که 
باز هم یار دوازدهم قدرتمند ما باشند، در 
برخی مسابقات با انرژی هواداران بوده که 

به گل پیروزی رسیدیم .
وی در خصوص حل مشکالت 

این تیم و امکاناتی که هفته 
گذشــته اعضای تیــم، از 
آن ها صحبت کرده بودند، 
گفت: یک سری مشکالت 

وجود دارد، نمی دانم چرا این 
مسائل حل نمی شود. یکی دو ماه 
دیگر باید وارد مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا شویم ، وقتی 

در لیگ نتوانسته ایم این امکانات 
را فراهم کنیم، چطور می خواهیم 
در آسیا به این سطح برسیم؟ 2 ماه 
است نیمکت ما دارد از سرما می لرزد 
اما نمی دانم چرا این مشکالت حل 
نمی شود؟ فصل ســرد سال است و 
واقعا مشــکالت پیش پاافتــاده اما 

تأثیرگذاری داریم.

ورزش: هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال روز شنبه با چهار مسابقه 
به پایان می رسد. شهر خودرو صدرنشین میزبان صنعت نفت آبادان 
است، استقالل میهمان سپاهان اســت و پرسپولیس به مصاف 
نساجی مازندران می رود، تراکتور هم در تهران میهمان پیکان است.

دوئل با ژنرال
مســابقه بین دو قطب آبی و زرد فوتبال ایــران می تواند یکی از 
زیباترین مسابقات نیم فصل نخست لیگ برتر شود. استقالل با 
23 گل زده زهردارترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد و مقابل 
ســپاهان با یک گل خورده قرار می گیرد. جمعی از بهترین های 
فوتبال ایران در این مسابقه حضور دارند از بازیکنان و دروازه بانان 
دوتیم گرفته تا نیمکت نشینان. دوئل فنی امیر قلعه نویی سرمربی 

اسبق استقالل با استراماچونی ایتالیایی هم دیدنی خواهد بود. 
برنده این مســابقه در واقع یکی از فینال هــای دور رفت را برده 
است. استقالل 6 برد متوالی در لیگ برتر دارد و دوست ندارد نوار 
بردهایش قطع شود. امیر قلعه نویی هم اصالً دوست ندارد بازی را 
به تیم محبوب و سابق واگذار کند. مساوی دو تیم هم به سود سایر 

مدعیان خواهد بود. 

کورس پیکان و تراکتور
پیکان هم پس از باخت به سپاهان در مرحله یک هشتم جام حذفی 
یک بازی سخت دیگر را باید انجام بدهد. پیکان در سه هفته اخیر 
لیگ دو برد و یک مساوی داشــته و با 12 امتیاز در رده نهم قرار 
گرفته است. تراکتور اما سه باخت متوالی در لیگ متحمل شده و با 

17امتیاز در رده پنجم است و حتی اگر در این بازی پیروز شود یک 
پله در جدول لیگ صعود خواهد کرد. پیکان تیم پرنوسانی است و 

اگر روز خوبش باشد شرایط برای تراکتور سخت خواهد شد. 

حفظ صدر،  مأموریت یحیی
شهر خودرو با وجود یک بازی کمتر در صدر جدول لیگ قرار گرفته 
و این هفته هم در خانه پیروزی دور از دسترسش نخواهد بود. به 
خصوص اینکه نفت آبادان با مشکالت زیادی مواجه است و بازیکنان 
این تیم هنوز دریافتی نداشته اند و اسکوچیچ سرمربی تیم هم گفته 
باشگاه به اندازه کافی به من و بازیکنان بهانه داده است. با این حال 
صنعت نفتی ها به خاطر هوادارانشان با تمام توان بازی خواهند 
کرد هرچند امتیاز گرفتن از صدرنشین لیگ کار راحتی نیست. 
گل محمدی یکی از بهترین تیم های لیگ را درست کرده است. 

تیمی که قرار است در آسیا هم حضور داشته باشد.

آخرین فرصت های کالدرون
چهار باخت در یازده هفته اصالً آمار خوبی برای قهرمان سه دوره 
متوالی لیگ برتر نیست. به همین دلیل هواداران این تیم در حضور 
کالدرون نام برانکو را فریاد می زنند! به هر حال پرســپولیس اگر 
می خواهد بازهم در جمع مدعیان قرار بگیرد باید مقابل نساجی 
پیروز شود. کالدرون پس از پیروزی مقابل نفت آبادان در جام حذفی 
از علیپور انتقاد کرد و گفت: او باید فشار روانی را تحمل کند و دوباره 
به روزهای خوبش بازگردد. بزرگ ترین مشکل کالدرون در تیمش 

آن طور که خودش می گوید نداشتن مهاجم بزرگ و گلزن است! 

برنامه مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر:
شنبه ۹ آذر ۱۳۹8 

پرسپولیس –  نساجی ساعت 17:30)احتمال لغو(
پیکان – تراکتورسازی ساعت 15:00

شهر خودرو – صنعت نفت آبادان ساعت 14:00
سپاهان – استقالل: ساعت 15:00

امیرمحمد سلطان پور - صبح دیروز اونای امری پس از چندین 
و چند نتیجه ضعیف از سمت خود به عنوان سرمربی آرسنال اخراج 
شد و فردیک لیونبرگ به عنوان سرمربی موقت روی نیمکت خواهد 
نشست. امری در تابستان 2018 جانشین آرسن ونگر شد و پس از 
باخت خانگی پنجشنبه شب مقابل آینتراخت فرانکفورت که باعث 
رقم خوردن بدترین روند نتیجه گیری توپچی ها از سال 1992 
شد باعث شد که وی از سمت خود اخراج شود. در زیر گزینه های 

جانشینی این مرد اسپانیایی را بررسی می کنیم:

نونو اسپریتو سانتو
فصل پیش اسپریتو ســانتو عملکرد بســیار خوبی را به همراه 
وولهمپتون داشت و به همراه گرگ ها راهی لیگ اروپا شد. آن ها در 
این فصل نیز عملکرد خیره کننده خود را ادامه داده و در رتبه پنجم 
جدول قرار دارند. بسیاری از کارشناسان او را الیق هدایت یک تیم 
بزرگ می دانند اما آیا او تیم روی فرم خود را حاضر است با تیم در 

بحران آرسنال عوض کند؟

فردی لیونبرگ
ستاره سابق سوئدی آرسنال در فصل تابستان در کادرفنی توپچی ها 
قرار گرفت و اکنون به عنوان سرمربی موقت روی نیمکت است و نام 
او را هم می توان جزو سرمربیان دائمی محتمل قرار داد. لیونبرگ که 
قبال سرمربی تیم رزروهای آرسنال بوده و موفقیت های چشمگیری 
در کار با جوانان بدست آورده اگر انتخاب شود مسلما ریسک بزرگی 
را به همراه خواهد داشت اما موفقیت در چند بازی آینده می تواند 

مانند سولسشر در منچستر یونایتد به او سرمربی دائم را اهدا کند.

میکل آرتتا
قبل از انتخاب امری به عنوان سرمربی آرسنال، بسیاری از آرتتا به 
عنوان گزینه اصلی آن ها یاد می کردند. آرتتا از زمانی که در سال 
2016 فوتبال بازی کردن را در آرسنال کنار گذاشت و به عنوان 
دستیار پپ گواردیوال مشغول به کار شد، توانایی های مربیگری 

خود را ثابت کرده است. البته نگرانی هایی درباره کمبود تجربه او به 
عنوان نفر اول روی نیمکت مطرح است که البته بسیاری می گویند 
آشنایی او با بازیکنان آرسنال و حمایت کامل آن ها از او می تواند 

آن را بپوشاند.

مائوریسیو پوچتینو
وقتی در مورد سرمربی سابق تاتنهام صحبت می کنیم و با توجه 
به دشمنی این تیم با آرسنال، سخت است که پوچتینو را به عنوان 
گزینه مربیگری آرســنال در نظر گرفت. اما به هر حال به خاطر 
توانایی های باالی او و در دسترس بودنش باز هم می توان وی را 

در زمره گزینه های آرسنال لقب داد. درست است که وی جامی را 
به همراه اسپرز به دست نیاورد اما کمک او به رشد جوانان این تیم 
و تبدیل آن ها به ستاره های فوتبال جهان و همین طور چهار دوره 
قرارگیری در بین چهار تیم برتر لیگ و همین طوری صعود به فینال 
لیگ قهرمانان او را به عنوان گزینه ای جذاب مطرح می کند. این 
سرمربی آرژانتینی توانایی باالیی هم در کار کردن با بودجه کم برای 

ترانسفر دارد که می تواند باب میل مدیران آرسنال باشد.

ماسیمیلیانو آلگری
این ســرمربی ایتالیایی، دیگر گزینه اصلی برای جانشینی ونگر 

در سال 2018 بود. آلگری بعد از ترک یوونتوس مدتی است که 
بدون تیم است اما کارنامه غنی از موفقیت و جام او می تواند برای 
هر تیمی به خصوص تیمی مثل آرسنال که دوباره به دنبال کسب 
جام است بسیار جذاب باشد. مسلما آلگری یکی از گزینه های اصلی 
آرسنال خواهد بود و شاید بر خالف سال 2018 این بار به این سمت 

انتخاب شود.

پاتریک ویرا
اگر اسطوره آرسنالی ها به عنوان سرمربی انتخاب شود مسلما محبوب 
هواداران آن ها خواهد بود. پاتریک ویرا بارها درون زمین توانایی های 
رهبری خود را به عنوان کاپیتان توپچی ها نشان داده اما رزومه او به 
عنوان مربی که فقط شامل دستیاری در منچسترسیتی و همین طور 

سرمربیگری در لیگ آمریکاست نگرانی هایی را به وجود می آورد.

برندان راجرز
این سرمربی اسکاتلندی بعد از بازگشت دوباره به انگلیس از تیم 
سلتیک و قبول هدایت لسترسیتی فوق العاده کار کرده است. شرایط 
او در تیمش حتی از قضیه نونو اسپریتو نیز بهتر است و با روباه ها در 
رتبه دوم جدول قرار دارد و تیمش در اوج است. آیا او حاضر است 
چنین تیمی را رها کرده و به سراغ آرسنال برود این سوالی است که 

فقط خود او باید جواب بدهد.

ادی هوو
اگر آرسنال بخواهد به دنبال سرمربی برود که تجربه حضور در لیگ 
برتر را دارد شاید بتواند سخت راجرز را قانع کند که تیمش را ترک 
کند اما یک سرمربی جوان و با استعداد دیگر که چندین سال است 
که تجربه این لیگ را دارد می تواند گزینه خوبی باشد. ادی هوو که 
انگلیسی است و پنجمین فصل حضور در لیگ برتر را با بورنموث 
می گذراند چشم های بسیاری را با توانایی های مدیریتی و فنی به 
خود جلب کرده اما انتخاب یک سرمربی 41 ساله که سابقه حضور 

در تیم بزرگی را نداشته می تواند ریسک باشد.

سرمربی سابق پرسپولیس و تیم ملی که شایعات 
بسیاری پیرامون انتخاب مجدد او به عنوان سرمربی 
ایران مطرح است، در پستی اینستاگرامی از دیدار 
مجدد با سفیر ایران در کرواســی خبر می دهد. 
برانکو ایوانکوویچ که در میان شایعات انتخابش، 
برای سومین بار است که با محمدرضا صادق دیدار 
می کند، در پست خود می گوید که سفیر ایران کسی 
است که می تواند به او اعتماد کرده و قدرت این را 
دارد که به تیم ملی، پرسپولیس و خودش کمک کند.

بهترین گلزن تاریخ باشگاه منچستریونایتد در استوری 
خود از چالش جدیدش در جهان فوتبال رونمایی کرد. وین 
رونی که برای مدتی در لیگ فوتبال آمریکا مشغول به بازی 
بود اکنون به انگلیس بازگشته و قرار است در چمپیونشیپ 
این کشور به عنوان بازیکن - مربی فعالیتش را آغاز کند. 
رونی در اســتوری خود از برگزاری رویداد عکسبرداری 
ورودش به تیم دربی کانتی رونمایی کرد و ابراز امیدواری 

کرد در این چالش سخت موفق باشد.

وین رونیبرانکو ایوانکوویچ
در حالی که با برگزاری یکــی از بزرگ ترین دیدارهای چند 
وقت اخیر بوکس تنها یک هفته بیشتر فاصله نداریم، یکی از 
مشهورترین بوکسورها که در این مسابقه به روی رینگ خواهد 
رفت در چندین پست اینستاگرامی از روند آماده سازی خود 
خبر می دهد. دیدار آنتونی جاشوآ و اندی روییز که تکرار دیدار 
جنجالی چند ماه گذشته این دو است، شنبه آینده در سالن ۱5 
هزار نفری شهر درعیه عربستان برگزار می شود. جاشوآ چند 
ماه پیش برای نخستین بار در یک دیدار بوکس رسمی از حریفی 

ناآشنا شکست خورد و اکنون به دنبال انتقام است.

اسطوره تیم ملی انگلیس که سال های دوری از فوتبال 
خود را بیشتر به همراه خانواده اش سپری می کند، از 
تجربه جالب مسابقه با یکی از پسرانش می گوید. دیوید 
و یکی از پسرانش عادت دارند تا هر صبح شنبه در یک 
مسابقه بسکتبال رودرروی یکدیگر قرار بگیرند، و دیوید 
با انتشار عکســی از پاهای خود و پسرش که در مقابل 
یکدیگر قرار گرفته اند از »پنجه به پنجه شدن« دوباره 

یکدیگر خبر می دهد.

دیوید بکامآنتونی جاشوآ

برزیلی ها در مشهد

سونامی »استرا« به نصف جهان رسید

ضد  حمله

پیروزی فوالد و ماشین سازی
ورزش:هفته دوازدهم لیگ برتر از پنجشــنبه عصر با دیدار تیم های 
ماشین سازی تبریزو سایپا آغاز شد که ماشین ســازان یک بر صفر به 
پیروزی رسیدند. دیروز هم نفت  مسجدسلیمان و ذوب آهن به تساوی 
صفر بر صفر رضایت دادند.شاهین شهرداری بوشهر و پارس جنوبی جم 
هم یک بر یک شدند. فوالد خوزستان در یک بازی سخت دو بر صفر از 

سد گل گهرسیرجان گذشت.

کالدرون: برخی بازیکنان
از بازی نکردن ناراحت هستند

ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید اینکه برخی از بازیکنانش 
به خاطر قرار نگرفتن در ترکیب ناراحت هستند، طبیعی است.

گابریل کالدرون، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش 
از دیدار با نساجی اظهار کرد: این بازی هم مثل بازی های قبل خیلی بسته 
و سخت خواهد بود. ما باید سه امتیاز را بدست بیاوریم. بازیکنان هم این را 
می دانند. بازیکنان با روحیه خیلی باالیی کار می کنند و می دانم که تمام 
توانشان را در این بازی می گذارند. کالدرون در پاسخ به این پرسش که آیا 
لیست ورودی و خروجی به مدیرعامل باشــگاه داده است یا خیر، گفت: 
لیست خروجی را آماده نکرده ایم و باشگاه هم هنوز چنین لیستی نداده 
است. باید ببینیم چه بازیکنانی را می توانیم جذب کنیم. بعد از رفتن جونیور 
یک جای خالی داریم و باید ببینیم می توانیم بازیکن خارجی دیگری جذب 

کنیم. باید فکر کنیم که چگونه می توانیم در لیست جایی خالی کنیم.

دانشگر باز هم خط خورد
ورزش: محمد دانشگر مدافع میانی آبی پوشان که در این فصل بازی های 
قابل قبولی برای تیمش انجام داده، پیش از بازی با نساجی به دلیل آنچه 
مسائل انضباطی عنوان شد، از لیست  این تیم خط خورد تا وی بزرگ ترین 

غایب آبی ها در آن دیدار باشد.
دانشگر در تمرینات هفته اخیر آبی پوشان حضور داشت و در حالی که انتظار 
می رفت برای بازی با سپاهان مورد استفاده قرار گیرد، نامش از لیست سفر به 
اصفهان خط خورد تا این سؤال پیش آید که این مورد ادامه تنبیه انضباطی 
است که استراماچونی برای مدافع تیمش در نظر گرفته یا دالیل دیگری از 

جمله دالیل فنی دارد.

هافبک تراکتور جراحی شد
ورزش: رضا اسدی که در جریان بازی با نود ارومیه از ناحیه بینی و صورت 
دچار شکستگی شــده بود، پس از یک هفته استراحت کامل، می تواند با 
استفاده از محافظ صورت در تمرینات تیم حاضر شود.اسدی تحت عمل 

سرپایی قرار گرفته و اکنون برای بهبود وضعیتش باید استراحت کند.

جونیور پس از فسخ قرارداد
 فقط حقوق ماهانه ام را گرفتم

ورزش: جونیور برانداو پس از فسخ قراردادش با پرسپولیس گفت: بخاطر 
احترامی که برای پرسپولیس قائلم فقط حقوق ماهیانه ام را گرفتم و این 
حس را دارم که روزی دوباره به ایران برمی گردم. در صورتی که هر بازیکن 
دیگری بود می گفت حداقل 70-60 درصد پولم را بدهید تا بروم. این بخاطر 
این است که مدیربرنامه  ها  و خود من احترام زیادی برای پرسپولیس قائل 
هستیم.  من یک بازیکن جوان هستم و این سال آخر فوتبال من نیست. 
من نمی خواهم فقط یک پول بادآورده بگیرم و بخاطر احترامی که برای 
پرســپولیس قائلم فقط حقوق ماهیانه ام را می گیرم. افرادی که حمالت 
ناجوانمردانه ای به من کردند یک روز از حرف های خود پشیمان می شوند. 
منتظر بازگشت من به لیگ ایران باشید و بازی هایم در ادامه فصل را ببینید.

لژیونر فوتسال ایران به مشهد نرسید
ورزش: تورنمنت سه جانبه و بین المللی فوتسال مشهد با حضور تیم های 
ایران، اسلواکی و بالروس از روز یکشنبه آغاز می شود. طبق برنامه ریزی ها، 
باتوجه با انصراف اوکراین و کویت از حضور در این تورنمنت، ایران احتماال 

دو بازی با اسلواکی انجام می دهد.
احمد اسماعیل پور ملی پوش فوتسال ایران که در تیم شنزن چین بازی 
می کند، به دلیل آسیب دیدگی نتوانست به اردوی تیم ملی اضافه شود. 
اسماعیل پور که در هفته های ابتدایی لیگ چین آسیب دیده بود، بعد از سه 
هفته دوری توانست خودش را به دیگر بازیکنان این تیم برساند اما دوباره 

در دیدار آخر شنزن آسیب دید.

جهانبخش بازیکن تیم زیر 2۳ ساله های 
برایتون شد

ورزش:علیرضا جهانبخش که امسال به چهره ثابت نیمکت  ذخیره های 
برایتون تبدیل شــده برای تیم زیر 23 ساله های باشگاه بازی کرد.لژیونر 
ایرانی در کنار بالوگان و برناردو که شرایطی مشابه او داشتند، در لیگ زیر 
23 ســاله های انگلیس بازی کرد.در این مصاف البته یاران وی 3 بر یک 

مغلوب شدند.

مهاجری: برای پرسپولیس برنامه داریم
ورزش:رضا مهاجری سرمربی تیم فوتبال نساجی در نشست خبری پیش 
از دیدار تیمش برابر پرسپولیس اظهار کرد: بازی برابر پرسپولیس همیشه 
شرایط خاص خود را داشته است. هفته گذشته برابر استقالل که بهترین 
تیم حال حاضر ایران است، فوتبال خوبی به نمایش گذاشتیم و موقعیت های 
زیادی را خلق کردیم. به جز نتیجه کفه ترازو به نفع نساجی بود.برای لحظه 

به لحظه این دیدار برنامه خاصی داریم؛ چه در دفاع و چه در حمله.

سراج: نه پول گرفته ایم، نه پاداش!
ورزش: سراج، کمک مربی صنعت نفت آبادان در نشست خبری پیش از 
تقابل با شهر خودرو  گفت: با آگاهی کامل به مشهد سفر کرده ایم و به خوبی 
از دشواری مصاف با میزبان مطلع هستیم؛ مربی شهر خودرو )گل محمدی( 
بسیار مربی آگاه و باهوشی ست نسبت به مسائل روز فوتبال و از دوستان 
قدیمی من هستند که چند سال با همدیگر هم بازی بودیم.  بهنام سراج در 
پاسخی کوتاه در خصوص دریافتی بازیکنان نفت در فصل جاری گفت: 

بگویم صفر درصد باورتان نمی شود؛ حتی پاداش هم دریافت نکرده ایم!

گل شجاع خلیل زاده 
نامزد بهترین گل لیگ قهرمانان

ورزش: کنفدراســیون فوتبال آســیا نامزدهای بهترین گل فصل لیگ 
قهرمانان را در فصل 2019 اعالم کرد. خلیل زاده در بازی پرســپولیس و 
االهلی عربستان توانست به زیبایی برای تیمش گلزنی کند که آن گل به 
عنوان زیباترین گل هفته لیگ قهرمانان انتخاب شد و اکنون در نظرسنجی 

بهترین گلزنان لیگ قهرمانان آسیا باید با 9 گل دیگر رقابت کند.

منهای فوتبال

هفته پانزدهم اللیگا اسپانیا
آالوس - رئال مادرید

    شنبه ۹ آذر- ساعت: ۱5:۳0 از شبکه ورزش

هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس
لیورپول - برایتون

    شنبه ۹ آذر- ساعت: ۱8:۳0 از شبکه ورزش

هفته سیزدهم بوندسلیگا
بایرن مونیخ - بایرلورکوزن

    شنبه ۹ آذر-ساعت: 2۱:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

لیگ برتر بسکتبال کشور
طلسم پتروشیمی شکست

علی عبداحد: هفته هشتم دور رفت لیگ برتر بسکتبال پیگیری 
شد، و در دیداری سنگین در بندر امام، تیم پتروشیمی که با هفت 
پیروزی و بدون باخت در صدر جدول آقایی می کرد، در خانه خود 
میزبان تیم مدعی مهرام تهران بود و در یک بازی نفسگیر و مهیج و 
با نتیجه میلیمتری 74 بر 76 مقابل مهرام شکست خورد و سرانجام 
در پایان هفته هشتم طعم شکست را چشید!. تیم آویژه صنعت پارسا 
در سالن خانه بسکتبال مشهد پذیرای تیم متحول شده ذوب آهن 
اصفهان بود )ذوب آهنی ها دو بازیکن غیرایرانی را جذب کرده اند(. 
مشــهدی ها در دیداری طوفانی و با درخشش صالح فروتن )کسب 
31 امتیاز( و کورین هنری )30 امتیاز( و عماد سلمانی )21 امتیاز( 
و با نتیجه 109 بر 89 ذوب آهن اصفهان را درهم کوبیدند و با یک 
پله صعود و باالتر از تیم مدعی اکسون تهران در ردیف ششم جدول 

ایستادند. 
نتایج هفته هشتم 

 نفت آبادان 98 - رعد پدافند هوایی 66
آویژه صنعت مشهد 109 - ذوب آهن اصفهان 89

پتروشیمی بندرامام 74 - مهرام تهران 76
نیروی زمینی 67 - شیمیدر 89

شهرداری گرگان 84 - شورا و شهرداری قزوین 58
شهرداری بندرعباس 68 - اکسون تهران 62

تورفاقان آذرشهر 80-  صنعت مس کرمان65

تیم ملی والیبال بدون بازی های تدارکاتی 
ورزش: سرپرست تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه 18 بازیکن به اردوی 
تیم ملی دعوت شده اند، ادامه داد: با توجه به قانون FIVB، لژیونرها 10 روز 

قبل از مسابقات انتخابی المپیک به تمرینات اضافه می شوند.
امیر خوشــخبر درباره برنامه هــای تیم ملی والیبــال ایران برای 
رقابت های انتخابــی المپیک دی ماه در چیــن، توضیح داد: طبق 
صحبت هایی که در جلســه هفته پیش مطرح شــد، قرار است از 
چهارشنبه هفته آینده با تعطیلی مســابقات لیگ برتر اردوی تیم 

ملی برای کسب آمادگی کامل آغاز شود.
وی درباره وجود یا نبود بازی های تدارکاتی نیز گفت:در حال حاضر 
برنامه ای برای بازی های تدارکاتی در خــارج از ایران نداریم. فقط 
اینکه تیم تونس درخواست دارد به ایران بیاید تا بازی تدارکاتی را با 
ما داشته باشند. شاید توافق شود که قبل از حضور لژیونرها این بازی 

تدارکاتی را برگزار کنیم.

درخواست رئیس فدراسیون بسکتبال از وزارت ورزش
 2 هزار متر زمین تمرین در اختیار بلندقامتان

ورزش: رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: با قول مساعد سلطانی فر 
در زمینی به مســاحت 2 هزار متــر در مجموعه ورزشــی آزادی 

تهران،کمپ تمرینی بسکتبال احداث خواهد شد.
رامین طباطبایی اظهار کرد: یکی دیگر از محورهای نشست با وزیر 
ورزش و جوانــان را پروتکل این وزارتخانه بــا کمیته ملی المپیک 
مبنی بر پرداخت حقوق به ورزشکاران و تیم هایی که کسب سهمیه 
می کنند، عنوان کرد و توضیح داد: وزیر ورزش و جوانان قول مساعد 
داد تا حقــوق کادر فنی و بازیکنان ملی پوش نیز بر همین اســاس 

پرداخت شود.

تداوم صدرنشینی پرسپولیس 
در لیگ برتر واترپلو

ورزش : مرحله دوم رقابت های لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور 
با صدرنشینی تیم های پرسپولیس تهران و نفت و گاز گچساران در 
گروه های A و B به پایان رسید.  مرحله دوم این رقابت ها به میزبانی 
دو تیم دانشگاه آزاد خراســان رضوی و پیشگامان کویر یزد برگزار 
شد که در پایان، تیم پرسپولیس و گچساران توانستند در گروه های 

A و B این رقابت ها به ترتیب با 12 و 10 امتیاز صدرنشین شوند.

پیشرفت خادم الشریعه در ایسی اسکایر
ورزش: سارا خادم الشــریعه تنها نماینده ایران در مسابقات ایسی 
اسکایر در برابر حریفش با ریتینگ 2هزار و 505 توانست به تساوی 
دســت پیدا کند و ریتینگ زنده خود را افزایش دهــد. او تاکنون 
توانسته است با ریتینگ زنده 2هزار و 493/6و با یک پله صعود در 

رده 13 بهترین بانوان شطرنج بازان جهان قرار بگیرد.
سارا خادم الشریعه بانوی شطرنج باز ایران به مسابقات ایسی اسکایر 
دعوت شده است. این مســابقات به دلیل سی امین سالگرد باشگاه 
Selfoss در حال برگزاری است که در این رقابت ها 10 شطرنج باز 

به رقابت می پردازند.

هفته دوازدهم لیگ برتر ایران
سپاهان - استقالل

شنبه ۹ آذر- ساعت: ۱5:00 از شبکه سه

هفته دوازدهم لیگ برتر ایران
پرسپولیس - نساجی

شنبه ۹ آذر- ساعت: ۱7:۳0از شبکه سه

گزینه های سرمربیگری آرسنال پس از اخراج »اونای امری«

از اسطوره سابق تا سرمربی تیم رقیب!
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فرهنگ و هنر

خبر

به همت بنیاد فرهنگی رضوی صورت گرفت
اکران 3 هزار نفری »منطقه پرواز ممنوع«

فرهنگ و هنر: بــا همت بنیاد 
فرهنگی رضوی بیــش از 3 هزار 
نفر از دانش آموزان و اولیای مدارس 
امام رضا)ع( و همچنین خادمیاران 
نوجوان رضوی به تماشــای فیلم 
»منطقه پرواز ممنوع « نشستند. 

این برنامه ها با حضور هزار و600 نفر در سالن همایش انقالب اسالمی مجتمع 
آیه ها، ۸00 نفر در ســینما آفریقا و 600 نفر در پردیس ســینمایی هویزه 
برگزار شــد. مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی در این برنامه گفت: این فیلم 
حاوی پیام های تربیتی و ارزشی زیادی است و هدف از اکران این فیلم برای 
دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( انتقال همین ارزش ها و مفاهیم بود.  حسین 
باغگلی افزود: در دوره ای که فیلم های مختص نوجوان به شدت کم هستند 
و متأسفانه فیلم هایی که تولید می شوند مناسب تماشا با خانواده نیست و با 
ارزش های اخالقی و اسالمی در تضاد است، متولیان فرهنگی باید به فیلم هایی 
از جمله »منطقه پرواز ممنوع«  بهای بیشتری بدهند. امیر داسارگر، کارگردان  
فیلم »منطقه پرواز ممنوع« حضور والدین به همراه فرزندانشان در سینما را 
قدر دانست و از بنیاد فرهنگی رضوی که چنین اکران بزرگی را برنامه ریزی 
کرده بود، قدردانی کرد. وی افزود: این گونه حمایت ها موجب دلگرمی ما شده 
و انگیزه کارگردان های ســینما را برای تولید فیلم هایی با مخاطب نوجوان 
افزایش می دهد و امیدواریم که این فیلم مورد رضایت مردم قرار گرفته باشد.

وحید جلیلی نیز که در این اکران حضور داشــت در مصاحبه با خبرنگار ما 
گفت: برای تولید این گونه فیلم ها اول از همه نیاز به همراهی مردم است تا 

کارگردان ها با انگیزه بیشتری به سمت این فیلم ها روی آورند.
مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی ادامه داد: »منطقه 
پــرواز ممنوع« هم از آن فیلم هایی اســت که بـــه اصطالح، درونش 
اهمال نیست. یعنـــی اگر کارگردان می خواست یک حرف مهمی را 
بزند، بـــرای آن حرف، از جان مایه گذاشته است. برای پالن به پالن 
فیلمش فکرکرده بـود و خدا را شکر به همین دلیل هم فیلم آبرومند 
و قابل دفاعی شده است. یـک نمونـــه اش همیـن اسـتقبالی اسـت 
کـــه در این ســالن 2 هزار نفری شاهد آن هســتیم و توسط بنیاد 

فرهنگی رضوی اجرا شد.
در پایان فیلم و همزمان با پخش تیتراژ انتهایی فیلم، گروه سرود آوای رضوان 
که تیتراژ این فیلم را خوانده بودند، با حضور در سالن، به صورت زنده نیز این 
سرود را اجرا کردند. همچنین در پایان، نقد و بررسی فیلم انجام و پس از آن 

از کارگردان و بازیگران این فیلم توسط بنیاد فرهنگی رضوی قدردانی  شد.

 استقبال از فیلم چطور بود؟
اکبری: در مشهد که خیلی خوب بود. البته وقتی 
برای اکران های مردمی به شهرهای مختلف می رویم 

واقعاً استقبال خوبی از فیلم می شود.  
کرمانی: برای اکران های مردمی به چند شهر رفتیم 
و آن قــدر انرژی مثبت از تماشــاگران گرفتیم که 

برایمان امیدبخش و هیجان انگیز بود. 
پاکزاد: استقبال مردم باورنکردنی بود. این فیلم در 
بزرگ ترین سالن یکی از سینماهای پرطرفدار مشهد 
پخش شد و اســتقبال به حدی بود که مردم روی 

پله ها نشسته بودند و فیلم را تماشا کردند. 

 درباره نحوه انتخابتان صحبت کنیم. گویا 
هر کدام از شما به شیوه های مختلفی انتخاب 

شدید؟ 
اکبری: بله، برای انتخاب بازیگران این فیلم به کالس 
نویسندگی ما آمدند و تست بازیگری گرفتند با اینکه 
تعداد متقاضیان باال بود ولی انتخاب شــدم. تجربه 
بازی در تئاتر را داشــتم اما شــروع حرفه ای من از 

سینما بود.
کرمانی: انتخاب من خیلی اتفاقی بود. توی مسجد 
فاطمیه شهر ری بودیم و بچه ها گفتند دارند تست 
می گیرند، من هم رفتم و تســت دادم. به بازیگری 
عالقه داشتم ولی فکر نمی کردم روزی بتوانم فیلم 

سینمایی بازی کنم. 
پاکزاد: برادرم فراخوان انتخاب بازیگر نوجوان برای 
این فیلم را دیده بود و به من گفت برو تســت بده، 
ببین چه می شــود. به مدرسه سینمایی عمار رفتم 
و تست دادم که خوشبختانه قبول شدم. اوایل فکر 
می کردم قرار است یک تله فیلم بازی کنم و گمان 

نمی کردم که فیلم سینمایی باشد. 

 از سختی های کار بگویید. به هر حال شما 
تجربه بازیگری نداشتید و وارد پروژه ای شدید 

که لوکیشن آن خارج از تهران بود؟
اکبری: به نظرم کار بازیگری جزو کارهای ســخت 
است به ویژه که دوری از خانواده، شرایط را برایمان 
سخت می کرد ولی خوشبختانه مادران ما کنارمان 
بودند. کار آن قدر سخت بود که اواسط آن، کم آورده 
بودم چون هر روز ساعت 5 صبح باید بیدار می شدیم 
و می رفتیم ســر صحنه تا ساعت هشت شب. ولی 
وقتی فیلم را دیدم، کلی کیــف کردم. اوایل پروژه، 
برداشت ها زیاد بود ولی اواخر کار پخته شده و توی 

نقش هایمان جا افتاده بودیم.
کرمانی: بیدار شدن سر صبح خیلی سخت بود 
یا گاهی شــب کاری داشــتیم. از شیب کوه باال 
رفتن یا تحمل سرما خیلی راحت نبود. سکانسی 
داشــتیم که قرار بود یک روز آفتابی ثبت شود، 
بــرای اینکه دهانمان بخار نکند، توی ســرما  با 

تیشرت آســتین کوتاه باید بستنی می خوردیم! 
فیلم برداری کار یک  ماه و نیم در زمان مدرســه 
بــود و یک مــاه و نیــم در تابســتان که زمان 
مدرســه را برایمان معلم جبرانــی گرفتند تا از 
درس هایمان عقب نمانیم. البته مدرسه رفتن از 

سر صحنه رفتن، سخت تر بود )می خندد(
پاکزاد: هر کاری سختی خودش را دارد ولی در کنار 
سختی ها، شــیرینی هم داشت به ویژه آشنا شدن 
با بچه های گروه که رفقای بســیار خوبی هستند. 
آشنایی با گروه بسیار خوب سازنده فیلم، نخستین 
تجربه سینمایی و لذت مردم از تماشای فیلم، همه 

این ها از شیرینی های کار هستند.

 حضور در این پروژه به شــما انگیزه ادامه 
مســیر در حوزه سینما را به صورت حرفه ای 

داده است؟
اکبری: بچه های پروژه خیلــی حرفه ای بودند و با 
اینکه ما نابازیگر بودیم ولی خیلی به ما کمک کردند 
تا بازی خوبی از ما بگیرند. خیلی دوست دارم مسیر 

بازیگری را ادامه دهم و برایم جدی شده است. 
پاکزاد: دوست دارم کار در سینما را ادامه بدهم ولی 
متأسفانه همه فیلم های سینمای ایران خوب نیستند. 
می خواهــم در فیلم هایی بازی کنم که به روحیات 
خودم نزدیک تر باشــد. باید فیلم نامه را بخوانم و از 
خانواده و کســانی که کارشناس این حوزه هستند، 
مشورت بگیرم تا در مسیر درستی حرکت کنم. اگر 
قرار باشد هر فیلمی بازی کنم و گزیده کاری نکنم، 
آینده ام به خطر می افتد. گاهی قرار گرفتن در یک 
فضای غلط، هر چه هم آدم درســتی باشی ممکن 

است پایت را بلغزاند. 

 شــما از قبل با هم آشنایی نداشتید ولی 
در این فیلم نقش سه دوست صمیمی را بازی 
می کنید، چطور این ارتباط و رفاقت بین شما 

ایجاد شد؟
اکبری: ما دو ماه قبل از پــروژه، برای اینکه با هم 
هماهنگ شــویم و بازی یکدســتی داشته باشیم، 
تمرین می کردیم و گاهی تا روزی 6 ساعت تمرین 
داشتیم. دو ماه تمرین به رفاقت ما بسیار کمک کرد. 
این رفاقت در فیلم کامالً ملموس و خارج از فیلم هم 

رفاقت صادقانه ای بین ما شکل گرفته است.
پاکزاد: البته گاهی که خسته می شدیم با هم دعوا 
و قهــر می کردیم ولی مدت آن بــه نصف روز هم 

نمی رسید و باز آشتی می کردیم.

 کار کردن با گروه حرفه ای و بازی کردن در 

فیلمی با مفاهیمی همچون ملی گرایی، وحدت 
اسالمی، رفاقت و همدلی، چه درس هایی به 

شما داد؟ 
کرمانی: درس های بسیار خوبی از این فیلم گرفتم. 
درس هایی که شاید توی مدرسه آن ها را یاد نگیریم 
ولی این فیلم، درس های اخالقی و انسانی خوبی به 
ما داد. از »منطقه پرواز ممنوع« یاد گرفتم که یک 
دست صدا ندارد ولی اگر اتحاد داشته باشیم با کار 

گروهی حتماً جواب می گیریم.
پاکزاد: درســی که از این فیلم گرفتم این بود که 
همیشــه همه چی بر وفق مراد نیست. همیشه پدر 
باالی سرت نیســت و گاهی ممکن است پدرت به 
خاطر حفظ وطن، خانواده را برای مدتی ترک کند. 
پس یک نوجوان باید روی پای خودش بایستد حتی 
مســئولیت های جدیدی را در خانواده قبول کند تا 
بتوانــد آینده خودش و مملکتش را بســازد. وقتی 
پســری که مدتی از پدرش خبری نیست، در نبود 
پدر مرد خانواده حساب می شود باید بار مسئولیت 

سنگین تری را به دوش بکشد. 

 سینمای ایران فیلم نوجوان خیلی کم دارد، 
شما هم این خأل را احساس کرده بودید؟

کرمانی: معموالً فیلم های روی پرده یا فیلم کودک 
بودند یا بزرگســال. از زمانی که به یاد دارم و سینما 
می رفتــم، یادم نمی آید که فیلم نوجوان ســاخته 
شــده باشد و خأل آن به شدت احساس می شد. اگر 
کارگردان ها برای نوجوانان فیلم خوب بسازند، قطعاً 

مخاطب نوجوان از آن استقبال می کند. 
پاکزاد: معموالً فیلم هایی که به اسم فیلم نوجوان 
ســاخته می شــود فقط بازیگر نوجــوان دارد و 
مضمون آن بزرگسال است ولی فیلم منطقه پرواز 
ممنوع، قصه ای مربوط به نوجوان ها دارد. امیدوارم 
آن قدر فیلم نوجوان ســاخته شود که نوجوان ها 
بتوانند انتخاب کنند کدام فیلم را ببینند. دوستانم 
از دیدن فیلم لذت برده بودند و می گفتند یک بار 
دیگر هم می رویم فیلــم را می بینیم نه به خاطر 
بازی من بلکه به خاطر قصه جذاب فیلم و اینکه 
نوجوان ها خودشان را روی پرده سینما می بینند. 
نوجوانــان امروز پر از هیجان و انرژی هســتند و 
دوســت دارند که جنب و جــوش و ماجراجویی 
داشته باشــند، نه اینکه صرفاً سرشان توی درس 
و کتاب باشــد یا زندگی ماشینی و روباتی داشته 
باشــند. در این فیلم، عشــق بچه ها ساختن یک 
پهپاد است. شاید عالقه بچه های همسن و سال ما 
با هم فرق کند و هر کسی عشقی داشته باشد ولی 
مهم این اســت که جنب و جوش و نشاط داریم. 
نوجوان امروز دوست ندارد یک جا بنشیند یا فقط 
به مدرسه برود بلکه دنبال هیجان و ماجراجویی 
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گفت و گو با بازیگران »منطقه پرواز ممنوع« در حاشیه اکران مردمی این فیلم در مشهد

نوجوان ها روی پرده سینما

صفحه 12    98,09,09
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 
هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــون تعيين تكليف وضعيت  ــاده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه
ــماره  ــر راى ش ــمى            براب ــند رس ــد س ــاختمانهاى فاق ــى و س ــى واراض ثبت
139860308001003204 ـ 1398/09/05 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــارض متقاضى آقاى محمد  ــك بيرجندتصرفات مالكانه بالمع ــى حوزه ثبت مل ثبت
ــبت به ششدانگ  ــنامه 0890041989 نس ــماره شناس دهقان  فرزند على اكبر بش
ــمتى از پالك  ــاحت 207/34 متر مربع قس ــتمل بر اتاق به مس يكباب محوطه مش
ــتگردى  ــن دس ــى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت اقاى محمد حس 1396  -اصل
ــب در دو نوبت به فاصله 15  ــت . لذا به منظور اطالع عموم مرات ــرز گرديده اس مح
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس خود رابه اين اداره تس
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9810884
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/09/09                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/25
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــن تكليف  ــون تعيي ــه قان ــن نام ــاده 13 آئي ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــى موض آگه
ــماره  ــمى//برابر راى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــى و س ــى واراض ــت ثبت وضعي
139860308001002300 ـ 1398/09/05 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
ــماعيلى   حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ميثم اس
فرزند رمضان   بشماره شناسنامه 0640024696 نسبت به ششدانگ يكباب منزل 
ــاحت 102/63متر مربع قسمتى از پالك 1396  -اصلى بخش 2  ــكونى  به مس مس
ــتگردى محرز گرديده است . لذا به منظور  بيرجند از محل مالكيت اقاى نوروز دس
ــود در صورتى كه  ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــالع عموم مرات اط
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
ــدت مذكور وعدم وصول  ــت در صورت انقضاى م ــى تقديم نمايند. بديهى اس قضاي

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9810885
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/09/09                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/25
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف وضعيت  ــاده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه
ــماره  ــر راى ش ــمى            براب ــند رس ــد س ــاختمانهاى فاق ــى و س ــى واراض ثبت
139860308001003187 ـ 1398/09/05 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
ــن نظرى  ــك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس ــوزه ثبت مل ح
ــى بشماره شناسنامه 5 صادره از بيرجند و شماره ملى 5239902895   فرزند عيس
ــاحت 170/08متر مربع قسمتى از پالك  ــبت به ششدانگ يكباب منزل به مس نس
ــاعى متقاضى  ــى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت مش ــى از 124  -اصل 603 فرع

ــب در دو نوبت به فاصله 15  ــت . لذا به منظور اطالع عموم مرات ــرز گرديده اس مح
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس خود رابه اين اداره تس
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9810860
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/09/09                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/24
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف وضعيت  ــاده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه
ــماره  ــر راى ش ــمى            براب ــند رس ــد س ــاختمانهاى فاق ــى و س ــى واراض ثبت
139860308001003193 ـ 1398/09/05 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم شاه بيگم يامسى 
فرزند برات بشماره شناسنامه 1148 صادره از اسديه  و شماره ملى 5239504962  
ــجر به مساحت 46 /1341متر  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى مش ــبت به شش نس
ــى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت محمد  ــع بپالك 777 فرعى از 668  -اصل مرب
ــين سورگى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  حس
ــند  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــيد،ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
ــول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وص بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد.9810873
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/09/09                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/24
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره139860307114002305هيأت اول موضوع  ــه 98/185ورأى ش برابركالس
ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــف وضعيت ثبتى اراضى و س ــون تعيين تكلي قان
ــيروان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  ــتقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك ش مس
ــنامه 4909صادره ازشيروان  ــماره شناس آقاى رمضانعلى قربانى فرزندقنبرعلى بش
ــدانگ يكباب خانه به مساحت 223/68مترمربع قسمتى ازپالك 458فرعى  درشش
ــمى  ــيروان واقع در بخش 5قوچان خريدارى ازمالك رس از7اصلى زيارت قطعه 3ش
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به  آقاى باباتقوى محرز گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش فاصله 15روز آگهى ميش
ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت 2ماه  متقاضى اعتراضى داش
ــدت يكماه ازتاريخ  ــيد،ظرف م ــليم وپس ازاخذرس اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است  ــليم اعتراض ،دادخواس تس
ــندمالكيت  ــدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى م درص

صادر خواهد شد9810882
تاريخ انتشارنوبت اول:98/09/09 
تاريخ انتشارنوبت دوم:98/09/24

صمد ابراهيم زاده 
رييس ثبت اسناد و امالك شيروان  

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح  ــنامه  1050186516 به ش ــه اينكه خانم  صفيه ياورى    داراى شناس ــر ب نظ
ــت گواهى حصر وراثت نموده و  ــت به كالسه  258  از اين شورا درخواس دادخواس
ــنامه   2   در تاريخ   ــادروان محمد ولى ياورى   به شناس چنين توضيح داده كه ش
ــه و ورثه حين الفوت آن  ــى خود بدرود زندگى گفت ــگاه دائم 1397/1/27 در اقامت

مرحوم منحصر است به   
1.  صفيه ياورى     فرزند محمد ولى  كد ملى   1050186516  ت.ت 1369/3/1 

نسبت فرزند مرحوم  
2.  امير ياورى    فرزند محمد ولى    كد ملى   5749770036 ت.ت  1358/1/10   

نسبت فرزند مرحوم 
ــى   5749782956 ت.ت   ــد مل ــى    ك ــد ول ــد  محم ــاورى    فرزن ــد ي 3.  مجي

1359/5/10   نسبت فرزند مرحوم     
4.  سمانه ياورى   فرزند محمد ولى    كد ملى  5749862240  ت..ت 1363/1/1   

نسبت فرزند مرحوم
5 . سيما ياورى    فرزند محمد ولى   كد ملى  5740118344  ت.ت  1378/5/26  

نسبت فرزند  مرحوم 
6.  مخدره مرشدلو     فرزند محمد   كد ملى 5749182517  ت.ت   1338/3/7  

نسبت  همسر  مرحوم
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد.9810879                                                                                                              
  سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــليم  ــند مالكيت ملك مورد آگهى وباتس ــدن س خانم فاطمه تات بااعالم مفقود ش
استشهاديه گواهى امضاءشده ذيل شماره يكتا 139802153790000498وشماره 
ــناد رسمى شماره6 پيشوا و طى درخواست  ترتيب21330 مورخ98/7/14  دفتراس
ــند  ــاى صدورالمثنى س ــورخ98/7/14 تقاض وارده 1398856010460004452م
ــراى ماده120آيين نامه قانون  ــه مراتب دراج ــت ك مالكيت تك برگى رانموده اس
ثبت بشرح زيرآگهى ميگردد 1. نام ونام خانوادگى : فاطمه تات 2. ميزان مالكيت : 
مقدار15سهم از24سهم ششدانگ يك قطعه باغ وزمين3. شماره پالك :201فرعى 
ــوخته 5.  ــى مفروزاز پالك112 * محل وقوع: واقع دربخش بهنام س از112* اصل
ــه وضعيت مالكيت  ــل جابجايى 6. خالص ــدن به دلي ــت ازبين رفتن : مفقود ش عل
:مقدار15سهم از24سهم ششدانگ يك قطعه باغ وزمين به مساحت4200مترمربع 
واقع دربخش بهنام سوخته تحت پالك112/201ثبت9303 دفتر70صفحه452بنام 
ــماره چاپى 674130صادرگرديده است وبموجب  ــندبه ش ــى مغارى ثبت وس عيس
سندصلح باحفظ منافع العمرمصالح وحق فسخ فقط بالماشره 92393مورخ89/9/6 
دفتر خانه10قرچك مورد ثبت وبه فاطمه تات فرزند مسلم صلح گرديد لذابا توجه 
ــت صدورسند المثنى تك  ــند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواس به اعالم فقدان س
ــى معامله اى كرده كه  ــبت به ملك موردآگه ــى آن مراتب اعالم تاهركس نس برگ
ــند مالكيت نزد خود  ــم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل س ــمت شش درقس
ــنادوامالك  ــاراين آگهى به اداره ثبت اس ــرف مدت ده روزپس ازانتش ــد ظ مى باش
ــند مالكيت ياسند معامله  ــوا مراجعه و اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل س پيش
ــليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ويادرصورت اعتراض اصل  تس
ــبت به صدورسند المثنى  ــود اداره ثبت نس ــند معامله ارائه نش ــند مالكيت ياس س
ــانى ثبت  ــليم خواهد كرد./ نش مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تس
ــريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد وامالك  ــوا خ ش محل : پيش

پيشوا217 /م الف(9810877)
  رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــن نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيي
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى شماره139860301046000534هيات  وس
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى 
ــوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى  ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش مس

ــرو كوليوند فرزند قاسم بشماره شناسنامه16 صادره ازورامين دريك باب  آقاى خس
دامدارى به مساحت875/74 مترمربع پالك 1فرعى از112 اصلى خريدارى ازمالك 
ــه منظوراطالع عموم  ــت لذاب ــمى آقاى عباس ملكى محمدى محرزگرديده اس رس
مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
ــند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين  ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باش صدورس
ــيد ظرف  ــليم وپس ازاخذ رس آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــه مراجع قضايى تقديم  ــت خودراب ــليم اعتراض دادخواس مدت يك ماه ازتاريخ تس
ــول اعتراض طبق  ــورت انقضاى مدت مذكوروعدم وص ــت در ص نمايند بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد216ث/م الف(9810878)
  تاريخ انتشارنوبت اول: 98/9/9 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/9/24 
 ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139860306010002417- 1398/09/04 هيئت اول موضوع  برابر رأى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  ــد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرف در واح
ــنامه 135 صادره از  ــماره شناس ــروى قره چه فرزند رمضان بش ــين خس محمدحس
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 125 مترمربع در قسمتى از پالك  قوچان در شش
شماره 172 اصلى بخش دو قوچان واقع در اراضى نظرآباد و از محل مالكيت آقاى 
عزيزاله اميدوار محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از  ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى  ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس
ــند  ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى م اس

مالكيت صادر خواهد شد.(9810876) 1398114406010000218
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/9

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/24
رئيس ثبت اسناد و امالك قوچان- عباس برق شمشير

اصالحيه
ــده به شماره 9809563- م الف 189 مورخه 1398/08/04  پيرو آگهى منتشر ش
ــت  ــه 623- 68 و 69 نام و نام خانوادگى رياس موضوع ابالغ اخطاريه ارزيابى كالس
ــت اداره اجراى اسناد رسمى مشهدصحيح  آقاى محمدرضا اجتهادى عرب- سرپرس

مى باشد كه بدين صورت اصالح مى گردد. آ- 9810849 
مدير اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- احمد افشون پورسربندى

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
امالك واقع دربخش14 يزد – نصرآباد و توابع

ــدانگ زمين  ــى شش ــم رحيم ــاى كاظ ــى – آق ــى 16-  اصل ــده 166فرع  باقيمان
ــماره  ــر مربع  بموجب راى ش ــاحت 937/40مت ــى برابر به مس ــالك ثبت محصورپ
1398603210060001884مورخ 1398/07/25واقع درخدا آباد عليا تفت انتقال 

عادى مع الواسطه از ابو تراب عطارو مظفرغضنفرى مالكين رسمى 
ــود درصورتيكه  لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از 
ــاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس  تاريخ انتش
ــت خود را به  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس از اخذ رس
مرجع قضائى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9810888
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/09/09 

تاريخ انتشارنوبت دوم: يكشنبه 1398/09/24
على محمد شبانيان تفتى-كفيل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

از راست به چپ: علیرضا اکبری ، متین کرمانی و متین پاکزاد

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل  فیلــم ماجراجویانه »منطقه پرواز ممنوع« 
روایتگر داستان سه نوجوان است که در حین آماده  شدن برای مسابقه ساخت 
پهپاد، با پیدا شــدن یک یوزپلنگ در حوالی محل زندگی شــان وارد مسائل و 

درگیری های مختلف و مهیجی می شوند.
این فیلم که جزو سه فیلم پرفروش هفته  اخیر سینمای ایران بوده است شب 
پنجشنبه گذشته در پردیس سینمایی هویزه مشهد اکران مردمی داشت که با 
استقبال پرشور نوجوانان و خانواده هایشان همراه شد. امیر داسارگر، نویسنده و 
کارگردان این فیلم با قدردانی از حضور مردم برای تماشای فیلم گفت: سه سال 

پیش فیلم »یتیم خانه ایران« ساخته آقای طالبی با حضور ایشان در سالن دو 
ســینما هویزه روی پرده رفت، همزمان فیلم »سالم بمبئی« در سالن یک این 
سینما پخش می شد که سالن پر شــده بود. آنجا دلم سوخت چرا فیلم آقای 
طالبی، چنین استقبالی نداشته است. از مردم درخواست دارم از فیلم های خوب 

حمایت کنند و امیدوارم آنچه حقشان است را در سینما ببینند. 
در حاشیه اکران مردمی این فیلم با بازیگران نوجوان آن، متین پاکزاد در نقش 
محمدمهدی، متین کرمانــی در نقش روح اهلل و علیرضا اکبری در نقش نصیر 

گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید: 
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