
اول خودش، حاال اسمش
اینســتاگرام فقط چند ســاعت پس از 
شهادت ســردار ســلیمانی، روند حذف 
پست های تســلیتی که کاربران فضای 
مجازی منتشر کرده بودند را آغاز کرد. علی 
علیزاده در واکنش به این اقدام اینستاگرام 
در توییترش نوشت: »اینستاگرام هرگونه 
پست مربوط به مهم ترین سردار نظامی 
تاریخ  معاصرمان را که به صورت مظلومانه ترور شده، بالفاصله حذف می کند. 
آمریکایی هــا اول خودش را ترور کردند و حاال اســمش را. تف به بی خردی 
سیاســت گذاران ارتباطاتی که تصمیم گرفتند شبکه آمریکایی اینستاگرام 

پلتفرم اصلی ۸۵ میلیون ایرانی باشد«.

زنده تر از همیشه ای
محمدباقر قالیبــاف، که در دوران جنگ 
هشت ســاله تحمیلی از همرزمان حاج 
قاسم سلیمانی به حساب می آمد، در غم 
از دســت دادن همرزم ســابق، با انتشار 
پســتی در توییتر، ضمن انتشار هشتگ 
#انتقام_سخت، خطاب به شهید سلیمانی 
نوشــت: »برادر عزیزتر از جانم! دوســت 
خســتگی ناپذیر و مهربانم! حاال تو به برکت شــهادت، زنده تر از همیشه ای 
و مــن تنهاتر. امروز که به آرزوی خود رســیده ای برایم دعا کن تا ســال ها 
چشــم انتظاری ام برای دیدن رفقای شهیدمان به پایان برسد. برای دیدنت 

لحظه شماری می کنم«.

انتقام سخت
کاربــران فضای مجــازی لحظاتی پس 
از انتشار خبر شــهادت سردار سلیمانی 
به دســت تروریســت های آمریکایی، با 
هجوم به صفحه اینستاگرامی و توییتری 
ترامپ، با هشــتگ #انتقام_ســخت به 
رئیس جمهور آمریکا هشــدار دادند که 
منتظر انتقام ســخت ایــران بماند. در 
ادامه چند نمونه از پیام های منتشر شده توسط کاربران را می خوانید: »ترور 
جسم را از بین می برد اما اندیشه را بیدار و محکم نگه می دارد... انتقام خون 
شــهدایمان به خصوص سردار سلیمانی را از شما خواهیم گرفت. از همین 
حاال پایاِن رژیم صهیونیستی را تبریک می گویم... چنان انتقام سختی بگیریم 
که از این قمارِ دیوانه وار برای کسب رأی بیشتر پشیمان شوی. هرچند همین 

حاال هم شدی«.

فراموش نمی کنیم
وحید یامین پــور در واکنش به عملکرد 
رسانه های غربی در جریان شهادت سردار 
ســلیمانی، با انتشــار بریده ای از زیارت 
عاشــورا، در یک رشته توییت در صفحه 
نوشــت:» بی بی سی  توییترش  شخصی 
فارســی رقص و پایکوبــی راه انداخته. 
فراموش نخواهیم کرد. و هذا یوم فرحت 
به آل زیاد و آل مروان... هر خبیثی که از شهادت سردار ما شادمانی کند نام 

خود را به فهرست انتقام اضافه کرده است«.

 مجید تربت زاده غمگینیم، داغداریم. 
سنگین داغداریم، این داغ اما از آن دست 
داغ هایی نیست که ما را بُکشد. نسل ما را، 
این داغ ها زنده نگه داشته و می دارد. نسل 
ما با این داغ ها نفس می کشــد و سیراب 
می شــود، از دســت می دهد و به دست 
می آورد. ما نســل داغ دیده ایم اما نسل به 
خاک نشسته و از نفس افتاده نمی شویم. 
غمگینیم، داغداریم اما بُهت زده نیستیم. 
داغ ها، اشک ما را می بینند، بهتمان را اما 
هرگز نخواهند دید. مگر قرار بود ســردار 
سلیمانی، سرانجامی جز این داشته باشد؟ 
مگر قرار بــود با ماندنش و 120 ســاله 
شــدنش ما را بهت زده کند؟ مگر قرار بود 
سردار سلیمانی روزی تمام شود، ما تمام 
شویم و نسلمان به پایان برسد؟ مگر دفاع 
مقدس، مردم ایران و ســردارانش در دهه 

60 تمام شدند؟ 

 خودش ستاره بود
فرزند حسن سلیماني، متولد سال 133۵ 
در روستای »قنات ملک« شهرستان »رابر« 
استان کرمان، ســال 1360 داشت حکم 
فرماندهی تیپ ثــاراهلل را می گرفت. آن 
روزها شاید هیچ کس گمان نمی برد فرمانده 
جوان، جنگ تحمیلی را با فرماندهی در 
درجات باالتر پشت ســر بگذارد و بعدها 
بشــود فرمانده سپاه قدس. حتی فرمانده 
سپاه منطقه 6 کشور با فرماندهی جوان 
کرمانی مخالف بود، شاید چون باور نداشت 
دانشگاه دفاع مقدس می تواند از جوان های 
بی نام و نشــان، استراتژیست های بزرگ 
نظامی بسازد که با وجود نبودن ستاره های 
نمادین روی دوششــان، می توانند ستاره 
شوند و همه ژنرال های چند ستاره دنیا را، 
با نبوغ نظامی و ایمانشان، انگشت به دهان 

و حیران بگذارند.

 جبهه »مالکیه«
13  ســاله بود که هم دوره ابتدایی را در 
دبســتان تمام کــرد و هم شــهر »رابر« 
را ترک کرد. دو ســال مانده به انقالب با 
حجت االسالم رضا کامیاب از اهالي مشهد 
که مــاه رمضان را بــرای تبلیغ دینی به 
کرمان آمده بود، آشنا شد و کم کم با او و 
دیگر انقالبی های مشهد و کرمان رفاقتی به 
هم زد. رفاقتی که بعدها منتهی به این شد 
که در مشهد با رهبر انقالب هم آشنا شود.
عضویت در سپاه را اول به صورت افتخاری 
آغاز کرد، شــهریور ۵٩ که جنگ ایران و 
عراق شروع شــد، چند گردان را در سپاه 
کرمان آموزش داد، به جبهه فرســتاد و 
بعد هم خودش همراه یــک گروهان به 
سوســنگرد رفت تا جلو پیشروي دشمن 
را در جبهه »مالکیه« بگیرد. این شــروع 
ماجرای ژنرال شدن جوان کرمانی بود که 
دوران جنگ را با فرماندهی لشــکر ثاراهلل 

کرمان به پایان رساند.

 با افتخار
... ژنرال بی سایه، شبح، مرد مرموز، شخص 
اول خاورمیانه، دشــمن باهوش، عاشــق 
جنــگ و... این ها بخشــی از لقب هایی 
هستند که رسانه ها و شخصیت های غربی 
یا عربی به او داده  بودند. برای ما ایرانی ها اما 
همان »حاج قاسم« خودمان بود. سرداری 
کــه ایرانی ها از هر گــروه، جناح و دین و 
مذهبی که باشند، نامش را با افتخار صدا 

می زدند و می زنند. 
البتــه ایــن را می دانیم که نــه خودش 
عالقه ای به نامور شدن داشت و نه رازداری 
و آیین و آداب نظامیگــری اجازه می داد 
نامش سر زبان ها بیفتد. اما امروز خیلی از 
ما ممکن است اینجا و آنجا خوانده باشیم 
که با آغاز جنگ تحمیلی با مأموریت 1۵ 
روزه به عنوان فرمانده دسته به جبهه رفت 
اما تا هشت سال بعد که فرماندهی لشکر 
41 ثاراهلل را عهده دار بود، این مأموریت به 

پایان نرسید!
پیشینه و رشــادت هایش در هشت سال 
ایــن گزارش  جنگ تحمیلــی موضوع 
نیست. همان طور که قصد نداریم توضیح 
بدهیم جهاد برای »حاج قاســم« با پایان 
جنگ، تمام نشــد. سردار پس از جنگ و 
بازگشت به کرمان نیز درگیر نبرد با اشرار و 

قاچاقچیان افیون در شرق کشور شد.

 همه جا بود و نبود
از سال 76 که سردار سلیمانی به فرماندهی 
سپاه قدس رســید تا 14 یا 1۵ سال بعد 
باز هم ما نام و نشــانی از او در رســانه ها 
نمی بینیم. گویا در این سال ها دستگاه های 
اطالعاتــی بیگانه بهتر از ما »ســردار« را 
می شــناختند. برای همین نخستین بار 
رسانه های غربی بودند که پیش از جنگ 
33 روزه در لبنان، جســته و گریخته از 
ژنــرال ایرانی و نقش ایرانی ها حرف زدند. 
بعدها هم -گاه و بیگاه- تصاویری از سردار 
سلیمانی در سوریه که درگیر یک جنگ 
جهانی شده بود، منتشر شد. با این همه 

در ایران اما انگار همه روزه سکوت گرفته 
بودند و در این باره سخن نمی گفتند. شاید 
همین سکوت به داستان سازی های بیشتر 
در رسانه ها و فضای مجازی دامن می زد. 
با حمله مستقیم داعش به عراق و زمانی 
که آن ها به نزدیکی بغداد رسیدند، داستان 
اما جور دیگری شد و گویی ورق برگشت. 
حاال ایران هم انگار مایل به انتشار خبرها و 
تصویرهای حضور حاج قاسم در خط مقدم 
نبرد با داعش بود. پیام این تغییر رویکرد به 
دنیا شاید این بود که در تحوالت منطقه، 
نه تنها ایران منزوی و منفعل نشده است، 

بلکه در متن ماجرا حضور جدی دارد.
 چنین بود که سردار ایرانی از تاریکی خارج 
شــد تا همه دنیا او را بشناسند و در یک 
خط اعتراف کنند که »حاج قاسم، همه جا 

هست و هیچ جا نیست!«

 فرقی نمی کند باور کنیم یا نکنیم
همین حاال هم که نامش را جســت وجو 
کنید به جز اخبار شــهادتش، چشمتان 
می افتــد به قصه هایی که از حاج قاســم 
ساخته اند. از نامه ای که وزیر دفاع آمریکا 
روی میــزش پیدا کرد و امضای قاســم 
سلیمانی پای آن بود )اگر الزم باشد از این 
هم نزدیک تر می شویم( تا پیامک به ژنرال 
پترائوس و... فرقی نمی کند، این ها را باور 
کنیم یا نکنیم. همه این حرف و حدیث ها 
نشــان می دهد شــخصیت آرام، متین، 
بی حاشــیه اما با صالبت، چقدر توی دل 
دشمنان را خالی کرده بود. نگاهی بیندازیم 
بــه اظهارنظرهــای آن دوراِن خارجی ها 
درباره حاج قاسم: »استراتژیست بی نظیر 
و باهوش تر از هر آدمی اســت/ او همیشه 
غایب است!/ مهم ترین استراتژیست نظامی 
جهان از زمان مارشــال رومــل تا امروز 
اســت/ او فرماندهی نیســت که همیشه 
پشت جبهه بماند و نیروهایش را به نبرد 
بفرستد... یک مقام سابق ارشد عراقي هم 
درباره حاج قاسم گفته بود: زماني که وارد 
اتاقي مي شود که مثالً 10 نفر در آن حضور 
دارند، او جلو نمي آید، همان جا در طرف 
دیگر اتاق بسیار آرام مي نشیند. صحبتي 

نمي کند، نظري نمي دهد و تنها مي نشیند 
و گوش مي دهــد؛ و اگرچه قطعاً همه در 
آن اتــاق تنها به او فکر مي کنند«. زلماي 
خلیل زاد، سفیر سابق آمریکا در افغانستان 
نیز در مورد ســردار سلیماني گفته است: 
»همان قدر که مقامات آمریکایي سلیماني 
را به جنگ افــروزي متهم مي کنند، او در 
ایجاد صلح نیز براي رســیدن به اهدافش 
فعال بــوده اســت. او در پایــان دادن به 
درگیري هــای نیروهــاي مقتدي صدر و 
نیروهاي عراقي در بصره نقشــي حیاتي 
داشت، تهدیدي که مي رفت ناآرامي های 
آن گســترش یافته و پیامدهاي وخیمي 
به ویژه براي منابع نفتي عراق در پي داشته 
باشد«. از میان خودی ها اما بیش از همه 
توصیف رهبر انقالب به دل می چســبید: 

»حاج قاسم، شهید زنده است«.

 همین سه ماه پیش
همین ســه ماه پیش »الطاف حسین« 
تحلیلگر مســائل سیاســی - نظامی در 
مقاله ای با عنوان »قاسم سلیمانی؛ ژنرال 
شماره یک جهان« نوشت: در حال حاضر، 
برترین کارشــناس نظامی در جهان چه 
کسی اســت؟ طبیعی است که در پاسخ 
به این پرسش اختالف نظر وجود خواهد 
داشت. اما یکی از پاســخ های احتمالی 
می تواند این باشد که برترین شخصیت 
نظامی همان کســی اســت که نامش 
در صدر فهرســت ضربه به سازمان های 
سیا و موســاد قرار دارد. در حال حاضر، 
ســلیمانی به عنوان حریف سیا و موساد 
اهمیت زیادی پیدا کرده اســت. نه تنها 
در منطقه خاورمیانه بلکه او توجه فضای 
نظامی جهان را به ســوی خود معطوف 
داشــته اســت... نارضایتی آل سعود از 
ژنرال ســلیمانی نیز بر کســی پوشیده 
نیســت. در این حال، سازمان اطالعات 
اسرائیل مدعی اســت آمریکا حداقل دو 
بــار فرصت یافت اما ژنرال ســلیمانی را 
نکشــت، زیرا آمریکا بــرای مهار داعش 
وجود وی را ضروری می دانســت. عالوه 
بر این، آمریکایی ها می دانند که آیت اهلل 
خامنه ای هر گونه حمله به قاسم سلیمانی 
را حملــه به خویش تلقــی می کند. در 
نتیجه، ایران در عراق و افغانستان روزگار 
سیاهی برای آمریکایی ها به وجود آورده 
اســت. آمریکایی ها پس از کشف رد پای 
بن الدن می توانستند به آسانی علیه وی 
عملیات انجام دهند امــا عملیات علیه 
ژنرال سلیمانی فرق می کند و غیرممکن 
است. مقامات ســازمان CIA به خوبی 
می دانند که کشــتن ژنرال سلیمانی به 
معنای پاشــیدن بنزین روی آتش است. 
یک چنین اقدامــی آمریکایی ها را وارد 
جنگی می ســازد که پایان ناپذیر خواهد 

بود...«.

»احسنت« های حاج قاسم 

محسن ذوالفقاری: تازه رسیده بودیم به روستایی سیل زده اطراف اهواز 
که همراه اهوازی ما گفت: »حاج قاسم اینجاس«!

دور و بر را نگاهی انداختیم، همه چیز عادی بود. تقریباً باورمان نشــد؛ با 
وجود این، سریع دوربین ها را برداشتیم و راه افتادیم.

حاج قاســم، با ابومهدی مهندس روی کیســه گونی هایی نشسته بودند، 
بدون اینکه هیچ محافظ و تشکیالتی اطرافشان باشد. 

حاج قاســم خودمانی و دوست داشتنی و با مردم خوش و بش می کردند 
و گاهی مهربانانه دستی به سر و روی کودکان و نوجوانان می کشیدند.

در این حال و هوا ما هم سعی داشتیم تمام لحظات را ثبت کنیم. 
چلیک چلیِک صدای شــاترها که زیاد شــد، حاج قاســم تکه سنگی را 
برداشــت، ژســت پرت کردن گرفت و با لبخند و شوخی گفت: »عکس 
نگیرید عزیزانم«. یکی از لباس شــخصی ها به سمتمان آمد و تذکر داد: 
»عکس نگیرید! حاجی از عکس خوشش نمی آید!« ولی مگر ما گوشمان 

بدهکار بود؟ تا مموری دوربین ها را پر نمی کردیم، ول کن نبودیم. 
حین عکاسی ســعی می کردیم حواسمان به صحبت های حاجی و گپ و 
گفته هایش باشد. به همراهشان با اقتدار و جدیت می گفت: »تا ماشین ها 

برای سیل بند نیایند از اینجا بلند نمی شوم«! 
مسئولمان، گوشی را داد دســتم و گفت: »برو این فیلم کارهامون رو به 
حاجی نشــون بده«. جایی کنار حاج قاســم خالی شــد و من گوشی به 

دست، سریع خودم را رساندم. 
ســالم که کردم، حاج قاســم پاســخ داد و احوالپرســی گرمی هم کرد. 
انگار چند ســال اســت مرا می شناســد. پِلی کردم و موبایل را به دست 
حاج قاســم دادم و شــروع کردم به توضیح دادن موضوع نماهنگ. چند 
ثانیه ای که از فیلم گذشــت، حاج قاسم گفت: »کی اینو درست کرده؟« 
گفتم: »دوستانمون«. با تأکید گفت: دوستان؟ دقیقاً کی... االن اینجان... 
نشونشــون بده؟ البه الی جمعیت یکی یکی بچه ها را نشــان دادم. حاج 

مسعود، شاه حبیب، داش محسن و آقا مصطفی! 
حاج قاســم با رضایت به هر کدام نگاهی کرد، سری تکان  داد و احسنتی 

گفت.
در همین موقع ماشین ها رسیدند و حاج قاسم بلند شد و به آب زد! آبی 

که تقریباً همه روستای سیل زده را محاصره و پُر کرده بود. 
بــا لهجــه و زبان خــود اهوازی ها با مردم روســتا صحبــت می کرد، از 
مشکالتشــان می پرسید و دلداری می داد... در حین همین رفت و آمدها، 
در کوچه پس کوچه ها، ابومهدی مهندس )فرمانده حشدالشعبی عراق( را 
هــم تنها گیر آوردیم و مثاًل با او مصاحبه کردیم: »چرا در وضعیت فعلی 
که خود کشــور عراق با مشکالتی مواجه اســت به کمک ایران آمدید؟« 
جــواب داد: »... مردم ایران و عراق یکی هســتند. این وظیفه شــرعی و 

انسانی و دینی ماست...«.

 مجازآباد
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فرهنگ و هنر
اقدام قابل تحسین سازمان سینمایی

اهدای »تندیس سردار شهید سلیمانی« 
به بهترین فیلم با مضمون مقاومت

تهیه کننده »۲۳نفر« فیلمی که »حاج قاسم«  آن را کلید زد:

 نگران غفلت از
میراث دفاع مقدس بود

 پیام های تسلیت جامعه ورزش به دنبال شهادت سردار سلیمانی

خداحافظ فرمانده 

این خبر را برسانید به سفیانی ها

دستشان باز شد آلوده به خون، جانی ها
بی دوام است ولی خنده شیطانی ها

کم علمدار ندادیم در این کرب و بال
کم نبودند در این خاک سلیمانی ها

جای هر قطره خون، صد گل از این باغ شکفت
کی جهان دیده از این گونه فراوانی ها؟

آرزو داشت به یاران شهیدش برسد
رفت پیوست به حاج احمد و طهرانی ها

شعله شد خشم فروخورده ما از این داغ
کم مباد از سرشان سایه نادانی ها

برسانید به آن ها که پشیمان نشوند
ثمری نیست در این دست پشیمانی ها

غیرت است اینکه همه پیر و جوان می بندند
گره بر چکمه و سربند به پیشانی ها

انتقامش به خدا از حججی سخت تر است
وای از مشت گره کرده ایرانی ها!

راهی قدس شده لشکر آزادی قدس
این خبر را برسانید به سفیانی ها

 حذف پیام های هنرمندان ایرانی 
درباره عروج  »حاج قاسم سلیمانی« در اینستاگرام

 حتی از عکس 
سردار ما می ترسند 

ین
الم
حا
رو
ن
س
:ح
رح
ط

خاطرات ناتمام

نفیسه سادات موسوی 

شعِر َتر

حماسه سازی، تازه آغاز شده است

این داغ ما را نمی ُکشد

بی سیم صدا می زند...
دیروز، همسر سردار شهید قاسم سلیمانی در واکنش به خبر شهادت همسرش، 

پیامی صوتی منتشر کرد. این پیام را با هم مرور کنیم: 
چگونه باور کنم رفتنت را؟ آن قدر در کوه ها و بیابان ها به دنبال شهادت گشتی 

تا آخر تو را شهادت در آغوش گرفت.
تو شهید زنده بودی و حاال یارانت دورت را گرفته اند. قسم به حرمتت حضرت 

مادر! برای هر قطره خونت باید هزینه بدهند.
حاج قاسمم! بشنو، بسم اهلل القاصم الجبارین را پشت بی سیم می گویند، علم 

بر زمین نمی ماند.
حاج قاسمم! بشنو، بسم اهلل القاصم الجبارین را پشت بی سیم می گویند، علم بر 

زمین نمی ماند. سردارم! علم بر زمین نمی ماند...
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ورزش: در شــرایطی که مدیران باشگاه استقالل پس از یک 
سریال خسته کننده و مالل آور پروسه همکاری با استراماچونی 
را پایان دادند، در کمال نابــاوری نام فرهاد مجیدی به عنوان 
سرمربی جدید آبی ها اعالم شد؛ در حالی که مجیدی پیش از 
این اعالم کرده بود بدون رضایت هواداران به این باشگاه نخواهم 
آمد، اما با وجوی که مطرح شــده بود مدیران باشگاه با گزینه 
خارجی دیگری در حال مذاکره هستند و با او به توافق رسیده اند 
در اقدامی عجیب خلیل زاده با مجیدی عکس یادگاری گرفت 
تا فرهاد به صورت رسمی هدایت آبی پوشان در نیم فصل دوم 

لیگ نوزدهم را برعهده گیرد.

دستور خلیل زاده برای مذاکره با »دی بیاسی«
پس از گذراندن کش و قوس های فراوان و بسته شدن پرونده 
استقالل و استراماچونی، مسئوالن باشگاه استقالل از سه شنبه 
ظهر رایزنی هایی را با جیانی دی بیاسی سرمربی سرشناس 
ایتالیایی آغاز کردند. به اصرار خلیل زاده و با دستور او و همان طور 
که خود خلیل زاده خبر داده بود، پس از ناامید شدن از پاسخ 
مثبت استراماچونی، خطیر سراغ دو گزینه ایتالیایی رفت. خطیر 
خیلی سریع سراغ مدیر برنامه های چیرو فرارا و دی بیاسی رفت 
و مذاکرات را پیش برد و پس از انجام توافقات اولیه، دی بیاسی 
شرایط استقالل را پذیرفت و تبدیل به یک گزینه جدی برای 
هدایت نیمکت استقالل شد. او و دو دستیارش قرار بود برای یک 
و نیم فصل حضور در استقالل، ۷۵۰ هزار دالر دریافت کنند. 
در حالی که باشگاه استقالل حتی بلیت هواپیما برای حضور 
این سرمربی در ایران را نیز در نظر گرفته بود، اما در دقیقه 9۰ 
مدیران استقالل ناگهان با یک چرخش 18۰ درجه ای، به این 
نتیجه رسیدند که باید هدایت تیم استقالل را به گزینه ایرانی 
دهند و فرهاد مجیدی که پیش از این سرمربیگری استقالل 
را نپذیرفته بود، با اعالم رسمی رسانه باشگاه استقالل هدایت 

آبی ها را عهده دار شد. 

وزیر ورزش »دی بیاسی« را وتو کرد؟!
اما پس از اعالم خبر سرمربی شدن فرهاد مجیدی، دو اتفاق 
جالب و درخور توجه رخ داد. مورد اول توییت خبرنگار سایت 
گاتزتا دلو اسپورت بود که با ادعایی جنجالی، پرده از منتفی 
شدن حضور دی بیاسی در استقالل برداشت و آشکارا عنوان 
کرد با وجود توافقات نهایی بین دو طرف، این مخالفت از سوی 
وزیر ورزش دولت ایران صورت گرفته و در نهایت فرهاد مجیدی 
به عنوان سرمربی استقالل انتخاب شــد.اتفاق جالب دیگر 
صحبت های اسماعیل خلیل زاده بود که درباره علل منتفی 

شدن ماجرای دی بیاسی توضیحاتی داده بود. وی ادعا کرده بود 
که این گزینه در جلسه هیائت مدیره باشگاه مورد بررسی قرار 
گرفته و اعضای هیئت مدیره رأی به حضور وی در تیم نداده اند! 
این ادعا درست به نظر نمی رسد؛ چرا که مسئوالن استقالل از 
روز سه شــنبه و در واقع از زمانی که احساس کردند احتمال 
شنیدن جواب منفی از استراماچونی زیاد شده، به دنبال جذب 
دی بیاسی و فررا رفتند و کارهای جذب دی بیاسی هم تا حدود 
زیادی انجام شد و قرار بود نام این سر مربی رسماً اعالم شود، اما 

فرهاد مجیدی به جای دی بیاسی سرمربی شد! 

ابهامات فراوان در انتخاب مجیدی
مسئله ای که روشن است این است که هواداران استقالل در 
یک ماه اخیر از عدم صداقت باشگاه با هواداران به شدت آزرده 
هستند و مدیران کنونی این باشگاه بهتر است برای جلب حمایت 
هوادارانشان، با آنان صادق باشند. چیزی که استراماچونی به آن 
همیشه تأکید داشت که در باشگاه صداقت نیست. اکنون که 
نیکولو اسکیرا خبرنگار گاتزتا دلو اسپورت از دلیل اصلی نهایی 
نشدن پروژه دی بیاسی - استقالل پرده برداری کرده است، بهتر 
است مدیران ما هم با هواداران رو راست باشند. تخریب رزومه 
یک مربی سرشناس در عصر ارتباطات می تواند عواقب بدی برای 

آینده مدیران یک باشگاه داشته باشد. باشگاهی که کاسه صبر 
هوادارانش را لبریز کرده است! مطمئناً خلیل زاده هم از باال تحت 
فشار بوده که چنین مصاحبه ای کرده و خواسته فشار توییت را 
از روی وزیر ورزش و جوانان بردارد؛ چرا که خلیل زاده پس از نه 
استراماچونی، به دنبال سرمربی خارجی برای استقالل بود که 
در نهایت پس از مخالفت با سرمربی خارجی، فرهاد مجیدی 
سرمربی استقالل شد. این در حالی است که جلسه هیئت مدیره 

هم برای وتو کردن دی بیاسی تشکیل نشده بود!

دستیاران مجیدی در استقالل
فرهاد مجیدی بعد از شروع کار در استقالل خیلی سریع لیست 
دستیاران خود را معرفی کرد و در این میان یک مربی بدنساز 

انگلیسی گزینه او برای حضور در کادرفنی است.
استیو جونز، مربی بدنساز استقاللی ها که در سال اول حضور 
منصوریان در این تیم حضور داشت، گزینه مجیدی برای حضور 
در کادرفنی است و استقاللی ها مذاکرات را با این مربی انگلیسی 
آغاز کردند و منتظر جواب نهایی او هستند. استقالل در دوران 
حضور استیو جونز در نیم فصل دوم مسابقات با وجود فشردگی 
باالی دیدارها توانســت در لیگ و جام حذفی عملکرد بسیار 
خوبی داشته باشد و عملکرد خوب این مربی بدنساز باعث شد 

تا بازیکنان استقالل همواره از او به نیکی در رختکن یاد کنند و 
حاال این مربی انگلیسی در آستانه بازگشت به جمع آبی ها قرار 
دارد.جونز در این دوران در تیم فوتبال بولتون انگلســتان نیز 
حضور داشت و همچنین نکته مهم در کارنامه او تخصص این 
مربی بدنساز در موضوع پیشگیری از آسیب است که برای آبی ها 
از اهمیت زیادی برخوردار است.به جز این مربی انگلیسی مجید 
نامجومطلق، بهزاد غالمپور و صالح مصطفوی کادر مربیگری تیم 

استقالل را تشکیل خواهند داد.

فتحی در استقالل ماندگار شد
اما نکته جالب دیگری هم همزمان با انتخاب مجیدی در باشگاه 
استقالل رخ داد، در پی اتفاقات اخیر در باشگاه استقالل و جدایی 
آندره آ استراماچونی؛ میرشاد ماجدی، کامران منزوی و علی 
فتح اهلل زاده از هیئت مدیره استقالل کناره گیری کردند. هیئت 
مدیره باشگاه استقالل با جدایی فتح اهلل زاده و منزوی مخالفت 
کرد و قرار اســت این دو نفر در هیئت مدیره باقی بمانند، اما 

ماجدی دیگر در هیئت مدیره نخواهد بود.
در تصمیمات جدید، عبدالرضا موســوی مدیرعامل شرکت 
هواپیمایی زاگرس و مدیرعامل پیشین باشگاه صبا و استقالل 
خوزستان به عنوان عضو جدید هیئت مدیره باشگاه استقالل 
انتخاب شد.بنابراین، هیئت مدیره استقالل شامل اسماعیل 
خلیل زاده، علی فتح اهلل زاده، امیرحسین فتحی، کامران منزوی 
و عبدالرضا موسوی خواهد بود. قرار است تا پایان فصل خلیل زاده 

سرپرست باشگاه استقالل باقی بماند.

پیام حمایتی استراماچونی برای مجیدی
به نقل از نوری فر، مدیر رسانه ای باشگاه استقالل سرمربی 
ایتالیایی سابق آبی پوشان که هنوز حواشی خروجش از این 
تیم فروکش نکرده پیامــی حمایتی را برای فرهاد مجیدی 
سرمربی جدید این تیم ارسال کرده است. استراماچونی در 
این پیام می گوید: »خوشحالم که این مسئولیت را پذیرفتی. 
چون به باور مــن، تو از دیدگاه همــه، بهترین گزینه برای 
استقاللی. هواداران عاشقت هستند و بازیکنان حرمتت را 
حفظ می کنند. حتی با وجود هــزاران کیلومتر فاصله، هر 
کمک و همفکری در هر زمینه ای برای تیم از دستم بربیاید 
انجام می دهم. برای تو، فقط بــرای تو. برای بهزاد غالمپور، 
برای بازیکنان و برای هواداران. در به کارگیری کمک من، 
هرگز تردید کن. تماس های ما قطع نشود. چه خودت، چه از 
طریق نوری فر و وریا و علی کریمی همواره کنارتان هستم. 

زیرا قلبم آنجاست.«

پایان سریال خسته کننده استراماچونی و استقالل

کامبک به سبک مجیدی؛ فرهاد مرد همه کاره آبی پوشان!

دژان کولوسفسکی به یوونتوس پیوست
ورزش: دژان کولوسفسکی ستاره باشگاه آتاالنتا بود که در فصل جدید برای پارما توپ 
می زد. این پدیده جوان در فصل جدید عملکرد فوق العاده ای در پارما داشت و به همین 
خاطر چشم باشگاه های بزرگ اروپایی به او دوخته شده بود. در نهایت اما این یوونتوس 
بود که گوی سبقت را از سایر رقبا ربود و کولوسفسکی 19 ساله را با عقد قراردادی ۴.۵ ساله 
به خدمت گرفت. باشگاه یوونتوس برای به خدمت گرفتن دژان کولوسفسکی با باشگاه 
آتاالنتا به توافق رسیده است و این بازیکن با عقد قراردادی ۴.۵ ساله راهی تورین خواهد 
شد. دژان کولوسفسکی با قراردادی به ارزش ۳۵ میلیون یورو راهی یوونتوس خواهد شد.

درخشش وین رونی در اولین تجربه مربی-کاپیتانی
ورزش: رونی که به عنوان بازیکن- مربی به دربی کانتی پیوسته در اولین بازی خود 
برای دربی کانتی درخشان ظاهر شد و نقش مهمی در پیروزی این تیم مقابل بارنزلی 
داشت. فیلیپ کوکو سرمربی دربی اعالم کرد وین رونی از این پس کاپیتان جدید این 
تیم خواهد بود. رونی در این بازی نمایش عالی ای داشت و در این پیروزی نقش قابل 
توجهی بازی کرد. رونی که به عنوان بازیکن- مربی به دربی کانتی پیوسته در جریان 
پیروزی 2-1 تیمش مقابل بارنزلی، پاس گل اول را داد. رونی ۳۴ســاله نود دقیقه 

در زمین بازی کرد و در کسب این سه امتیاز مهم برای دربی نقش مهمی داشت.

زیدان: ناکامی در اللیگا و چمپیونزلیگ فاجعه نیست
ورزش:سرمربی رئال مادرید می گوید عدم موفقیت رئال در اللیگا و لیگ قهرمانان 
را یک فاجعه نمی داند و معتقد است اگر تیم او تمام تالشش را به خرج دهد، ارزش 
خاص خود را خواهد داشت. زین الدین زیدان می گوید: » فاجعه یعنی تمام توان تان 
را در زمین نگذارید و اینکه برای کسب جام به اندازه کافی نجنگید. این یعنی فاجعه. 
مهم این است که در زمین همه انرژی تان را بگذارید و سپس خواهیم دید که شرایط 
چگونه خواهد شد. یک تیم اللیگا را فتح می کند و یک تیم دیگر هم لیگ قهرمانان 

است. این یعنی مابقی تیم ها احمق هستند؟ فکر نمی کنم اینطور باشد.«

اولین گفت وگوی زالتان بعد از انتقال به میالن
ورزش: ستاره سوئدی بعد از انتقال به میالن به تلویزیون باشگاه گفت که پیراهن 
شــماره 21 را خودش انتخاب کرده و این اواخر با مدیران باشــگاه میالن بیشــتر 
از همســرش صحبت کرده اســت. زالتان ابراهیموویچ می گوید: » من شــماره 
پیراهن هایی که در میالن باقی مانده بود را به بچه هایم نشان دادم و آنها 21 را ترجیح 
دادند و من هم همان را انتخاب کردم«ایبرا در ادامه صحبتهایش گفت: »من از وقتی 
بچه بودم هیچ تغییری نکرده ام. هنوز همانقدر اشتیاق دارم و با همان عزم و اراده و با 

اعتماد به نفس بازی می کنم. فکر می کنید تا حاال از چیزی ترسیده ام؟ نه!«

ورزش: به دنبال حمله تروریســتی بالگردهای آمریکایی و 
شهادت سردار رشید مجاهد حاج قاسم سلیمانی جامعه ورزش 
ایران و خانواده بزرگ ورزشکاران با انتشار پیام های جداگانه این 
حرکت تروریستی را محکوم کردند و یاد و خاطره سردار حاج 
قاسم سلیمانی را گرامی داشتند.وزیر ورزش و جوانان در پیامی 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.در پیام 

مسعود سلطانی فر آمده است:
 َ اناهلل و انا الیه راجعون؛ مَن الُمؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهللَّ

لوا تَبدیاًل َعلَیِه  َفِمنُهم َمن َقضی نَحَبُه وَِمنُهم َمن یَنَتِظُر وَما بَدَّ
در میان مؤمنان مردانی هســتند که بر سر عهدی که با خدا 
بستند صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند 
و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و 
پیمان خود ندادند.شهادت سردار رشید اسالم، سرلشکر قاسم 
سلیمانی محضر مقام معظم رهبری و امت شهید پرور تسلیت 
باد. شهید سلیمانی نمونه ای ارزشمند و بزرگ برای جوانان و 
ورزشکاران و قهرمانان از یاران رهبر و انقالب بود که بر سر دفاع 
از ارزش های امام و نظام مقدس اسالمی جان خود را تقدیم 
انقالب و مردم و رهبر عزیزمان کرد، قاسم سلیمانی قهرمان 
ملی مردم ایران و الگوی تمامی جوانان و عاشقان انقالب و رهبر 

بوده و خواهد بود.روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

 از تسلیت پروین تا قدرت بهادری
بسیاری از ورزشکاران و اهالی فوتبال نیز با انتشار تصویری از 
سردار حاج قاسم سلیمانی به شهادت این سردار اسالم واکنش 
نشان دادند. سیدجالل حسینی، حنیف عمران زاده، محمد 
نصرتی و ... هم با صدور پیام هایی در فضای مجازی شهادت 

سردار سلیمانی را تسلیت گفتند.
علی پروین اسطوره فوتبال ایران هم با انتشار عکسی از سردار 
سلیمانی نوشت: او آرزوی شهادت داشــت و به آرزوی خود 
رســید. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی هم در 
صفحه شخصی خود این شهادت را تسلیت گفت. سیدحسین 
حسینی دروازه بان اســتقالل، آرش میراسماعیلی رئیس 
فدراسیون جودو، حسین طیبی، محمدرضا سنگ سفیدی 
و قدرت بهادری ملی پوشان فوتســال، علیرضا دبیر رئیس 
فدراسیون کشتی ، جابر صادق زاده کشتی گیر ایران با پیام 
»ذوالفقار سید علی شهادتت مبارک« به این اتفاق پرداخته 
است. محمد طیبی مدافع تیم سپاهان هم با یک بیت شعر 

شهادت سردار سلیمانی را تسلیت گفته است.

پیام های تسلیت فدراسیون های ورزشی
فدراسیون فوتبال، مرکز مقاومت بســیج و وزارت ورزش و 
جوانان، باشگاه پرسپولیس، فدراســیون ووشو، فدراسیون 
بوکس، باشگاه تراکتورسازی، فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، 
فدراسیون ورزش های ناشنوایان، فدراسیون بدنسازی و پرورش 
اندام، باشگاه استقالل تهران، باشگاه ذوب آهن اصفهان، باشگاه 
نساجی مازنداران، باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، فدراسیون 

کبدی، فدراسیون دوومیدانی، فدراسیون اسکی، فدراسیون 
تیراندازی، فدراسیون هندبال، انجمن نویسندگان، خبرنگاران و 
عکاسان ورزشی ایران، باشگاه شهر خودرو خراسان، فدراسیون 
بسکتبال، فدراسیون والیبال، پژوهشگاه تربیت بدنی با ارسال 
پیام های جداگانه این اتفاق تلخ را به مــردم ایران و خانواده 

محترم وی تسلیت گفتند.

 ادای احترام ملی پوشان فوتبال
بازیکنان تیم ملی فوتبال کشــورمان هم مانند بسیاری از 
اهالی ورزش نسبت به این اتفاق تلخ واکنش نشان دادند. در 
بین بازیکنان ملی پوش نفراتی چــون علیرضا جهانبخش، 
سردار آزمون، علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، کریم 
انصاری فــرد، محمد انصاری، امید ابراهیمی و ملی پوشــان 
سابقی چون سیدمهدی رحمتی و... این اتفاق را به مردم ایران 

تسلیت گفتند.

ادای احترام تیم امید به سردار سلیمانی
اعضای تیم فوتبال المپیک ایران با قرائت فاتحه در تمرین خود 
به روح سردار شهید قاسم سلیمانی ادای احترام کردند. حمید 
اســتیلی در ابتدای این تمرین با ادای احترام به مقام سردار 
شهید قاسم سلیمانی گفت: همه ما صبح جمعه با شنیدن این 

خبر تلخ واقعاً متأثر و متأسف شدیم.

تعطیلی تمام مسابقات ورزشی
با اعالم وزارت ورزش و جوانان در پی شــهادت ســردار قاسم 
سلیمانی مسابقات ورزشی در روزهای شنبه و یکشنبه لغو شد. 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان اعالم 
کرد، ضمن عرض تسلیت شهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم 
سلیمانی و اعالم عزای عمومی، همه مسابقات ورزشی در روزهای 
شنبه و یکشنبه چهاردهم و پانزدهم دی ماه برگزار نخواهد شد.

علی عبداحد: هفته پانزدهم لیگ برتر بســکتبال 
کشور در حالی پیگیری شد که تیم آویژه صنعت پارسا 
مشهد در جوالنی دلیرانه، شگفتی ساز شد و با پیروزی 
۷9 بر ۷1 مقابل پتروشــیمی بندر امام، گل کاشت و 
توانست یکی از غول های توانمند بسکتبال ایران را در 
سالن خانه بسکتبال مشهد به زانو درآورد. )پتروشیمی 
بندر امام چهار دوره قهرمانی لیگ های برتر کشور و نیز 
قهرمانی جام باشگاه های غرب آســیا و نایب قهرمانی 
باشگاه های غرب آسیا و نیز قهرمانی جام باشگاه های 
آسیا را در کارنامه دارد(. آویژه صنعت بازی دور رفت را 

8۴ بر ۴۳ به پتروشیمی باخته بود.
اگرچه شاگردان فرزاد کوهیان )سرمربی پتروشیمی( 
در کوارتر اول به تســاوی 21 بر 21 رســیدند و نیز 
کوارترهای سوم )22 بر 19( و کوارتر چهارم )21 بر 
19( برتر بازی بودند، اما بندری ها در کوارتر دوم در 
مقابل شاگردان ســرجان ایوانوویچ )سرمربی آویژه 
صنعت( و بــازی تهاجمی و رگبــار امتیازات کورین 
هنری و عماد سلمانی و صالح فروتن، آنچنان قافیه را 
باختند که ملی پوشــان پتروشیمی در 1۰دقیقه دوم 
فقط توانســتند ۷ امتیاز بگیرنــد و بازیکنان جویای 
نام آویژه صنعــت، 2۰ امتیاز گرفتنــد و این گونه در 
پایان وقت قانونی مشــهدی ها انتقام شکســت دور 

رفت را گرفتند.
 کورین هنری با کســب 29 امتیاز و عماد ســلمانی و 
صالح فروتن هر کدام با 18 امتیــاز بهترین های آویژه 
صنعت بودند و در پتروشیمی بندر امام سجاد مشایخی 

با 18 و رسول مظفری با 11 و محمد حسن زاده با 1۰ 
امتیاز شاخص ترین پتروشیمی بودند.

شکست میلیمتری مهرام مقابل شیمیدر
دیگر غول مغلــوب هفته پانزدهم تیــم صاحب نام و 
مدعی مهــرام تهران بود که در قم و دیداری پرفشــار 
با تیم شــیمیدر، در ثانیه های پایانی، تن به شکستی 
میلی متری )66-68( داد تا چهارمین شکســت برای 
شاگردان مصطفی هاشــمی به ثبت برسد )مهرامی ها 
دور رفت و در تهران 8۳ بــر 82 پیروزی بازی بودند(. 
در دیگر دیدارها، پاالیش نفت آبادان، اکسون تهران، 
ذوب آهــن اصفهان، شــهرداری گــرگان و توفارقان 
آذرشهر تیم های پیروز و تیم های رعد پدافند شهرکرد، 
صنعت مــس کرمــان، نیــروی زمینی، شــهرداری 
 بندرعبــاس و شــورا و شــهرداری قزویــن بازنده ها 

بودند.

نتایج هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال پنجشنبه 
98/10/12

پاالیش نفت آبادان 81- 69 شهرداری بندرعباس
اکسون تهران ۷۷- ۷۳ شورا و شهرداری قزوین

نیروی زمینی 69- 82 شهرداری گرگان
شیمیدر قم 68- 66 مهرام تهران

آویژه صنعت مشهد ۷9- ۷1 پتروشیمی بندر امام
ذوب آهن اصفهان 81- ۴8 صنعت مس کرمان
رعد پدافند شهرکرد ۷۰- ۷۴ توفارقان آذرشهر

پیام های تسلیت جامعه ورزش به دنبال شهادت سردار سلیمانی

خداحافظ فرمانده
لیگ برتر بسکتبال کشور

آویژه صنعت مشهد باز هم شگفتی آفرید!

گزارش کوتاه

 پاسخ عزت اللهی 
به استقالل و قلعه نویی: نمی  آیم!

ورزش: ســعید عزت اللهی وضعیت آن چنان رو به راهی در 
تیم یوپن ندارد و بازی اندکی در این تیم انجام داده است. این 
شرایط سبب شده تا بازیکن تیم ملی ایران برای جدایی از یوپن 
برنامه ریزی کند، اما درعین حال تیم های ایرانی دست بردار این 
بازیکن نیستند. به خصوص استقالل که برای سروسامان دادن 
به وضعیت خود و باال بردن شانس موفقیتش درلیگ نوزدهم 
مذاکراتی را با پدر این بازیکن انجام داده است. قبل از اینکه فرهاد 
مجیدی به عنوان سرمربی استقالل انتخاب شود، مذاکراتی از 
سوی واسطان باشگاه استقالل با پدر سعید عزت اللهی انجام شد 
و پدر سعید هم موضوع را به اطالع پسرش رسانده است. در این 
میان اما باشگاه سپاهان هم سخت خواهان جذب عزت اللهی 
است و دوست دارد این بازیکن را به خدمت بگیرد. مذاکرات قلعه 
نویی با عزت اللهی اما مستقیم بوده و سرمربی سپاهان تلفنی 
گفت و گویی با این بازیکن داشته است تا شاید بتواند نظر مساعد 
او را برای حضوردر جمع زردپوشان جلب کند. پاسخ عزت اللهی 
به قلعه نویی با احترام تمام اما همانی بود که برای استقاللی ها 
ارسال کرد. عزت اللهی هم به استقاللی ها و قلعه نویی این جمله 
مشــترک را گفت: »می  خواهم فوتبالم را در اروپا ادامه دهم.« 
احتمال اینکه عزت اللهی دریوپن بماند بسیار کم است اما او قصد 
دارد راهی تیم دیگری شود. اینکه سعید بتواند تیمی را در اروپا 
مجذوب خود کند با توجه به شرایط اسفباری که در ماه های اخیر 
داشته بسیار، دشوار است. شاید بازگشت به لیگ های سطح 
پایین تر و شاید هم بازگشت به روستوف بتواند این بازیکن را احیا 
کند، اما حقیقتاً ماندگاری در فوتبال اروپا برای بازیکنی که شرایط 
خوبی در تیم باشگاهی اش نداشته بسیاز سخت است. البته سعید 

عزمش را جزم کرده تا دوباره در فوتبال اروپا بدرخشد. 

ورزش: ســایت فیفا در گزارش آمار و ارقام هفتگی اش 
به گل قیچی برگردان بازیکن ایرانی برایتون اشاره کرد.

ســایت فیفا طبق روال به آمار و رکوردهای هفته جاری 
پرداخت کــه در این میان بــه گل فوق العــاده علیرضا 
جهانبخش در دیدار برابر چلسی نیز اشاره کرد که باعث 

شد برایتون یک امتیاز از این بازی به دست آورد.
1۰ بازی گذشــت تا برایتون در لیگ برتــر انگلیس یک 
امتیاز برابر چلسی کســب کند. جهانبخش با یک ضربه 
قیچی برگــردان فوق العاده در محوطه جریمه توانســت 
دروازه چلسی را باز کند و باعث شود بازی با تساوی یک بر 

یک به پایان برسد.
۷۷ دقیقه میانگین گلزنی بافتیمبی گومیس از اوایل اکتبر 
است که در 1۳ دیدار توانســت یازده گل به ثمر برساند. 
بازیکن ۳۴ ســاله الهالل در پیروزی هفت بر صفر تیمش 
مقابل نادی العداله هت تریک کــرد. این پیروزی پر گل 

ترین برد یک قرن اخیر لیگ عربستان بود.
۵۴ سال ویسل کوبه منتظر ماند تا نخستین عنوان معتبر 
خود را به دست آورد. توماس فرمایلن، آندرس اینیستا و 
لوکاس پودولسکی کمک کردند تا شکست کاشمیا انتلرز 
را در فینال جام حذفی ژاپــن رقم بزنند. این در حالی بود 
که داوید ویا آخرین بازی دوران حرفه ای اش را تجربه کرد.

۳۵ میلیون یورو رقمی بود که یوونتوس به آتاالنتا پرداخت 
کرد تا دیان کولوسوزکی را جذب کند. این بازیکن پس از 
متیاس دی لیخت دومین بازیکن جوان گرانقیمت سری 

آ ایتالیا لقب گرفت.
1۴ گل را دنــی اینگــز در 1۵ بــازی اخیــرش بــرای 
ساوتهمپتون به ثمر رساند. بازیکن 2۷ ساله در چهار فصل 

پیش تنها 12 بار گلزنی کرده بود.
12 ثانیه پس از اینکه آلیسون توپ را پرتاب کرد گذشت 
تا سادیو مانه در دیدار برابر شــفیلد یونایتد گلزنی کند و 

نتیجه 2 بر صفر به نفع لیورپول شود.
9 ســال از آخریــن پیروزی رنجــرز در خانه ســلتیک 
می گذشت و این تیم توانســت تاریخ سازی کند. آخرین 
پیروزی این تیم در ســلتیک پارک بــه اکتبر 2۰1۰ بر 
می گشت که ۳ بر یک میزبانش را شکست داد. از آن پس 

رنجرز هشت شکست و دو تساوی را تجربه کرد.
6 فصل پیاپی اســت که تیم استرانجســت لیگ بولیوی 

را با نایب قهرمانی به پایان می رســاند. ویلسترمن که در 
1۷ بازی آخر خود شکستی را تجربه نکرد جام قهرمانی 

را باالی سر برد.
دو ضربه پنالتی در هشــت روز مونتری را به نخســتین 
قهرمانی اش در لیگ مکزیک رساند. این تیم که به تازگی 
عنوان سومی را در جام جهانی باشگاه ها به دست آورده بود 
توانست در دیدار برگشت برابر آمه ریکا در ضربات پنالتی 
پیروز شــود و جام قهرمانی را باالی سر ببرد. مونتری در 
دیدار رفت 2 بر یک پیروز شد اما بازی برگشت را با نتیجه 

مشابه واگذار کرد.

امیرمحمد سلطانپور : یک سال پیش در سوم ژانویه 2۰19 زمانی 
که منچسترسیتی موفق شد 2-1 لیورپول را شکست دهد، ضربه 
بدی به امیدهای قهرمانی آن ها زد تا در نهایت تیم پپ گواردیوال 
با یک امتیاز اختالف قهرمان لیگ برتر شود. اما آن باخت سر آغاز 
اتفاقی ویژه نیز بود. از آن شب در ورزشگاه اتحاد، لیورپول ۳۷ بازی 
را بدون شکست گذرانده اســت. پنجشنبه شب با پیروزی ۰-2 
مقابل شفیلد یونایتد، اکنون شاگردان یورگن کلوپ یک سال کامل 
را بدون شکست گذرانده اند که این روند باعث شده که لیورپول 
اختالف خود را در صدر جدول با تیم دوم یعنی لسترسیتی به 1۳ 
امتیاز افزایش داده و این در حالی است که آن ها یک بازی کمتر 
نیز نسبت به رقبای خود به انجام رسانده اند. اولین قهرمانی قرمزها 
بعد از ۳۰ سال دیگر تقریباً قطعی به نظر می رسد، آیا اکنون چیزی 

هست که بتواند آن ها را متوقف کند؟

شمشیرهای ُکند رقیبان!
مسلماً شفیلد یونایتد توانایی این کار را نداشت. تیم کریس وایلدر 
که فصلی بسیار خوب را می گذراند، قبل از بازی با لیورپول رقیب 
ســختی برای تاپ ســیکس بود و از تیم های تاتنهام، آرسنال و 
منچستریونایتد امتیاز گرفته و خود لیورپول نیز در بازی رفت به 
زحمت با یک گل آن ها را شکســت داده بود. اما این بار مقاومت 
»شمشیرها« تنها چهار دقیقه طول کشید تا اندی رابرتسون پاس 
طولی بسیار زیبای فن دایک را دریافت کرده و آن را برای محمد 
صالح ارسال کند. پس از گل ســتاره مصری از شکل بازی کاماًل 
مشخص بود که قرمزها پیش افتادگی خود را از دست نخواهند داد. 
آن ها توپ و میدان را در کنترل کامل خود داشتند و با ۷۵ درصد 
مالکیت و البته تعداد پاس های بسیار باال که در پایان بازی رکورد 
بیشترین پاس یک تیم در یک بازی تاریخ لیگ برتر را شکست، 
حسابی حریف خود را کالفه کرده بودند. در این میان سادیو مانه 
نیز اختالف را به دو گل افزایش داد، اما با 19 شوت در چارچوب آن ها 

حتی می توانستند پیروزی با اختالف بیشتری را به دست بیاورند.

وضعیت آماری بازی های بدون شکست به چه شکل است؟
می توان در پاسخ به این پرسش گفت که از لحاظ آماری وضعیت 
لیورپول فوق العاده است. شاگردان کلوپ در این ۳۷ بازی بدون 
شکست خود در ۳2 بازی پیروزی بوده و از 111 امتیاز ممکن 1۰1 
امتیاز به دســت آورده اند. آن ها 89 گل به ثمر رسانده و با کلین 
شیت مقابل شفیلد 16 بار دروازه خود را بسته نگه داشته اند. البته 
قرمزها هنوز 12 بازی تا رسیدن به رکورد ۴9 بازی بدون شکست 
آرسنال بین 2۰۰۳ تا 2۰۰۴ فاصله دارند، اما به شدت به رکورد 
۴۰ بازی بدون شکست چلسی با مورینیو بین 2۰۰۴ تا 2۰۰۵ 

نزدیک شده اند. 

آیا لیورپول می تواند فصل را بدون شکست تمام کند؟
یورگن کلوپ بارها مقایســه تیمش را با تیم شکست ناپذیر 
آرســنال زیر نظر آرســن ونگر که یک فصل کامل را بدون 
شکست گذراند را رد کرده است، اما این مقایسه ها با توجه به 
عملکرد خوب آن ها اجتناب ناپذیر است. قرمزهای آنفیلد در 
۳۷ بازی بدون شکست خود نسبت به آرسنال که ۴9 بازی را 
بدون چشیدن طعم باخت پشت سر گذاشت، میانگین کسب 
امتیاز بیشتری دارند، بیشــتر گل زده و گل های کمتری نیز 
دریافت کرده انــد. آن ها 12 بازی را برای رســیدن به رکورد 
توپچی ها پیش رو دارند که حتی با وجود فرم فوق العاده آن ها 

رسیدن به آن کار سختی است. آن ها هفته آینده باید در وایت 
هارت لین میهمان تاتنهام باشند که مسلماً مورینیو می خواهد 
آن ها را از رســیدن به رکورد خودش نیز باز دارد و پس از آن 
نیز میزبان منچستریونایتد خواهند بود؛ یعنی تنها تیمی که 
در این فصل نتوانسته اند آن ها را شکست دهند. پس از آن نیز 
دو بازی خارج از خانه ســخت مقابل وولوز و وست هام عیار 
قرمزپوشان را مشــخص خواهد کرد. بعد از آن می توان بازی 
دربی مرسی ساید مقابل اورتون متحول شده را سخت در نظر 
گرفت اما مسابقه پایانی برای رسیدن به آمار ۴9 بازی بدون 
شکست مصاف مقابل منچسترسیتی در اتحاد خواهد بود که 
می تواند بهترین میدان برای مشخص شدن سرنوشت باشد. 
البته این ها برای رســیدن به رکورد ۴9 بازی بدون شکست 
است اما اگر می خواهند مثل آرســنال یک فصل کامل بدون 
شکست قهرمان لیگ برتر بشوند باید بازی های سخت دیگری 

نیز بعد از بازی با سیتی پشت سر بگذارند.

چه عواملی می تواند آن ها را متوقف کند؟
مسلماً عوامل مختلفی می تواند از حاال تا آن زمان بر روی قرمزها 
تأثیر بگذارد. لیورپول هم اکنــون از مصدومیت لوورن، فابینیو، 
اوکسلید چمبرلین و ماتیپ رنج می برد و نبی کیتا نیز شرایطش 
جالب به نظر نمی رســد. اما اگر مهره ای کلیدی مثل فن دایک 
مصدوم شود، چه کار خواهند کرد؟ تأثیرگذاری الکساندر آرنولد و 
رابرتسون در دفاع چپ و راست نیز بر کسی پوشیده نیست و اگر 
آن ها نباشند هیچ بازیکن جانشینی نمی تواند جایشان را پر کند. 
در مورد تأثیرگذاری البته وقتی باید بیشتر نگران مصدومیت باشند 
که اتفاقی برای سه عنصر هجومی آن ها یعنی فیرمینو، صالح و 
مانه بیفتد. مســلماً لیورپول در حال حاضر شرایط روانی بسیار 
خوبی دارد، اما سایه رســیدن به رکورد ۴9 بازی بدون شکست 
می تواند برای آن ها بسیار سنگین باشد و باید دید چگونه آن را 

تحمل خواهند کرد.

گل قیچی برگردان جهانبخش در آمار و ارقام هفته فیفا

ضد  حمله

استوکس در آستانه حضور در استقالل
ورزش: نشریه ســان انگلیس از احتمال پیوستن آنتونی استوکس به 
استقالل خبر داد. آنتونی استوکس بعد از حضور کوتاه مدت در تیم آدانا 
دمیراسپور ترکیه بازیکن آزاد محسوب می شــود و به دنبال بازگشت 
به مستطیل سبز اســت. به همین خاطر باشگاه استقالل تهران به این 

بازیکن ۳1 ساله پیشنهاد حضور در این تیم را داده است.
اســتوکس که در تراکتور دیگر تیم ایرانی با زدن 1۵ گل در 2۳ بازی 
عملکرد موفقی  داشت هنوز پاسخی به این پیشنهاد نداده است. او به 

دنبال مشکالت شخصی از تراکتور جدا شد.

سرمربی جدید داماش مشخص شد
ورزش: مازیار ربیعی فر ســرمربی داماش گیالن شد. مازیار ربیعی فر 
با عقد قراردادی به عنوان ســرمربی جدید داماش گیالن معرفی شد و 
هدایت این تیم را برای نیم فصل دوم رقابت های لیگ دسته یک بر عهده 

گرفت.سیامک فراهانی پیش از این سرمربی داماش گیالن بود.

3 گزینه نهایی برای جانشینی منصوریان
ورزش: مسئوالن باشگاه ذوب آهن بعد از برکناری علیرضا منصوریان 
این روزها به دنبال انتخاب ســرمربی این تیم هستند و مذاکراتی را با 

مربیان مختلف انجام دادند.
جواد محمدی، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن برای انتخاب سرمربی این 
تیم راهی تهران شده و جلساتی را در این زمینه برگزار کرده است.دراگان 
اســکوچیچ، علی دایی و مسعود ابراهیم زاده ســه گزینه سرمربیگری 
ذوب آهن هستند که قرار اســت بعد از مذاکرات با این نفرات تا امروز 
سرمربی سبزپوشان اصفهانی انتخاب شود.ذوب آهن در نیم فصل اول 

از 16 بازی 1۵ امتیاز کسب کرد و در رده یازدهم جدول حضور دارد.

پیشنهاد های خارجی برای سید مجید حسینی
ورزش: طبق نوشته یک روزنامه ترکیه ای، هفت بازیکن ترابوزن اسپور 
ترکیه با پیشنهادهای خارجی مواجه هستند که یکی از آن ها، سید مجید 
حسینی است.روزنامه حریت در گزارشی عنوان کرد بازیکنان ترابوزن 
در فصل جاری آن قدر خوب کار کرده اند که مورد توجه تیم های خارجی 
قرار گرفته  اند.این نشریه افزود: هفت بازیکن تیم با پیشنهادهای خارج 
از لیگ حرفه ای ترکیه مواجه شــده اند. یکی از این نفرات، سید مجید 
حسینی، مدافع ملی پوش و ایرانی است.این خبر در حالی انتشار یافت 
که چندی قبل رســانه های ترکیه گزارش کردند حسینی مورد توجه 

تیم های هرتا برلین آلمان و ساسولو ایتالیا قرار گرفته است.

جدایی محمدی مهر از شهر خودرو؛ جعفری و 
سرلک شاگردان جدید گل محمدی

ورزش: دور جدید تمرینات تیم فوتبال شهرخودرو از چند روز پیش در 
مشهد برای آماده سازی در نیم فصل دوم و پلی آف لیگ قهرمانان آسیا 
آغاز شده است.بعد از جدایی روح اهلل باقری، سینا زامهران و رضا صدری از 
تیم فوتبال شهرخودرو فرشاد محمدی مهر نیز از این تیم جدا شده است 
و در تمرینات این تیم حضور پیدا نکرد. البته مشــهدی ها به جای این 
بازیکن حسن جعفری را جذب کرده اند که واکنش باشگاه نساجی را در 
پی داشته است.میالد سرلک بازیکن تیم فوتبال نساجی بعد از جعفری 
دومین بازیکنی اســت که طی روزهای اخیر در تمرینات شهر خودرو 
شرکت کرده است و ظاهراً این بازیکن نیز قرار است به جمع شاگردان 

گل محمدی اضافه شود.

سوشا: با 200 میلیون انتظار رونالدو شدن دارند!
ورزش: دروازه بان نفت مسجدسلیمان از رفتاری که در ایران در بستن 
قرارداد با بازیکنان می شود گالیه مند است. سوشا مکانی در این رابطه 
می گوید: »در فوتبال ایران پای بازیکنان و کادرفنی را برای چندمین بار 
می گویم که باید طال بگیرند چرا که قراردادهایی تنظیم شده که حتی 
بازیکنانی داریم با قرارداد زیر 2۰۰ میلیون تومان در این شرایط بازی 
می کنند و از آنها انتظار بازدهی در حد کریستیانو رونالدو و لیونل مسی 
را دارند. با تمام تالش و غیرتی که گذاشتند تیم را در باالی جدول نگه 
داشــتند و حاال هم اگر حتی تصمیم به جدایی بگیرند صد در صد حق 
دارند چون از جان و دل مایه گذاشــتند و تمام تالششان را برای شاد 

کردن هواداران انجام دادند.«

تنها 9 روز تا پایان فصل نقل و انتقاالت 
زمستانی

ورزش: در حالی که پنجره نقل و انتقاالت زمستانی لیگ نوزدهم از روز 
بیست و شش آذرماه باز شده است، باشگاه های حاضر در لیگ نوزدهم 
تنها 9 روز زمان دارند تا به تکمیل تیم خود و یارگیری بپردازند. ساعت 
2۴ روز بیست و سوم دی ماه، آخرین روز فصل نقل و انتقاالت محسوب 
می شود که در آن تیم های لیگ برتری می توانند تغییرات مورد نظر 
در لیست بازیکنان را اعمال کنند. تغییراتی که می تواند با اضافه کردن 
بازیکن و پرکردن جای خالی در لیســت تیم ها اتفاق بیفتد. در قانون 
مربوط به فعالیت تیم های مختلف در فصل یارگیری آمده است که هر 
تیم می تواند حداکثر 6 بازیکن بزرگسال جذب کند اما در زمینه جذب 

بازیکنان زیر 21 سال محدودیتی نخواهد داشت.

خطیبی سرمربی آلومینیوم اراک شد
ورزش : سرمربی نیم فصل نخست ماشین سازی تبریزی، هدایت الومینیوم 
اراک لیگ یکی از پذیرفت.رسول خطیبی که چند روز قبل به دلیل اختالف با 
محمدرضا زنوزی از هدایت ماشین سازی تبریزی استعفا داده بود، با توافق با 
باشگاه دسته یکی آلومینیوم اراک، هدایت این تیم را تا پایان فصل پذیرفت.

این تیم اراکی با 26 امتیاز از 1۷ بازی رد رده هفتم قرار دارد و هدایت این تیم 
در نیم فصل نخست بر عهده محمود فکری بود.

 نصیرزاده: جانشین خطیبی
 امروز معرفی می شود

ورزش: مدیرعامل باشگاه ماشین سازی گفت: سرمربی جدید ما تا شنبه 
معرفی خواهد شد.هوشنگ نصیرزاده درباره جدایی رسول خطیبی از تیم 
فوتبال ماشین سازی و انتخابش به عنوان سرمربی تیم آلومینیوم اراک، گفت: 
خطیبی مربی خوب و توانمندی است و در تیم آلومینیوم هم می تواند موفق 
باشد. ما هم چند گزینه مدنظر داریم که تا امروز سرمربی را معرفی خواهیم 
کرد.وی درباره اینکه قبالً عنوان کرده بود با جدایی خطیبی مخالفت می کند، 
اما این اتفاق در نهایت رخ داد، تصریح کرد: به هر حال این اتفاقات در فوتبال 
حرفه ای طبیعی است و هر اتفاقی ممکن اســت در آن رخ بدهد. جدایی 

خطیبی از ماشین سازی با توافق دو طرف و در کمال آرامش بود.

منهای فوتبال

 رنکینگ المپیکی تکواندوکاران 
در سال 2019 اعالم شد

ورزش: سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ المپیکی 
تکواندوکاران در ماه ژانویه را اعالم کرد.

در این رنکینگ امتیازات ماه دسامبر سال 2۰1۵ به طور کل از جدول 
رده بندی حذف و از امتیازات ماه های دیگر از این سال ۷۵ درصد کم 
شده اســت. امتیازات 2۰16، ۵۰ درصد )ماه دسامبر ۷۵ درصد(، 
امتیازات 2۰1۷، 2۵ درصد)ماه دسامبر ۵۰ درصد( کاهش پیدا کرده 
و از امتیازات ماه دسامبر سال 2۰18 نیز 2۵ درصد کسر شده است. 
)در پایان ماه ژانویه و با اعالم رنکینگ ماه فوریه امتیازات ژانویه نیز به 

طور کلی حذف خواهد شد(.

چشم ها در دوبی به اسب ایرانی خیره شد
ورزش : اسب ایرانی »ریو انجی« در کارناوال دوبی با درخشش خیره 

کننده ای در میان سه اسب برتر مسابقات قرار گرفت.
در روزهایی که دیگر کورســی در ایران در حال برگزاری نیســت، 
بیشتر نگاه ها به اســب های ایرانی است که در مسابقات بین المللی 
حضور پیدا می کنند. اســب ایرانی »ریو انجی« که در این فصل از 
مسابقات اسبدوانی دوبی با قهرمانی هفته اول در لیست امیدهای 
این مسابقات قرار داشت، در کورس دوم خود در مسابقات کارناوال 
دوبی توانست در کورسی نفسگیر و ســخت با شرکت 16 اسب به 

مقام سوم برسد.
اهمیت این کورس به اندازه ای بود که 6 اسب از میان اسب های شیخ 
محمد، حاکم دوبی و از دوستداران بزرگ اسبدوانی در جهان در این 
مسابقه حضور داشتند و همین مسئله خیلی از نگاه ها را در دوبی و 

سایر نقاط جهان به این کورس جذب کرده بود.
»فاینال سونگ« اسب شماره 6 که زودتر از دیگر اسب ها از خط پایان 
گذشت هم اسب بسیار با کیفیتی اســت که در میادین انگلیس در 
گروه دو و سه، سابقه قهرمانی و نایب قهرمانی را در سه کورسی که 
انجام داده اســت، دارد. این موضوع نشان از اهمیت و کیفیت باالی 
این کورس در مسابقات کارناوال دوبی دارد. موفقیت »ریو انجی« با 
مالکیت حمید رادان از مالکان مطرح اسبدوانی ایران، در مسابقات 
کارناوال دوبی نوید روزهای خوبی برای اسبدوانی ایران در میادین 

بین المللی است.

رونمایی از 1۴ بازیکن منتخب کوالکوویچ
ورزش : ســرمربی تیم ملی والیبال ایران، 1۴ بازیکــن اعزامی به 

مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا را معرفی کرد.
مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا از 1۷ تا 22 دی  ماه به میزبانی 
شهر جیانگمن چین برگزار می شود و ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم 
ملی والیبال ایران 1۴ بازیکن اعزامی به این رقابت ها را پس از چهار 

هفته تمرین به قرار زیر انتخاب کرد:
سعید معروف، جواد کریمی، ســید محمد موسوی، علی شفیعی، 
علی اصغر مجرد، رضا عابدینی، شهرام محمودی، پوریا یلی، میالد 
عبادی پور، پوریــا فیاضی، مجتبی میرزاجانپور، مرتضی شــریفی، 
محمدرضا موذن و محمدرضا حضرت پوربدین ترتیب آخرین بازیکن 
خط خورده تیم ملی امیرحسین اسفندیار بود که یک روز قبل از اعزام 

از اردو خارج شد.
البته پیش از این بازیکنانی همچون امیر غفور، فرهاد قائمی و مسعود 

غالمی به دلیل مصدومیت این مسابقات را از دست داده بودند.

کمپین عمومی برای بازگرداندن بوکسور 
کولبر به دامن ورزش

ورزش: بوکسوری که کولبری می کند، حاال در انتظار عملی شدن 
وعده مسئوالن است تا دیگر مجبور نشود هر هفته چند روز بدن درد 

را به خاطر یک شغل پردردسر تحمل کند.
رسانه ای شدن کولبری ملی پوش بوکس ایران و صحبت های او مبنی 
بر اینکه مجبور است برای گذراندن زندگی این شغل سخت را دنبال 
کند، نه تنها جامعه بوکس بلکه خیلــی از عالقه مندان به ورزش را 

تحت تأثیر قرار داد.
مهدی خســروی 2۰ ســاله که به خاطر حضور در یــک خانواده 
پرجمعیت مجبور بوده از نوجوانی برای تأمین هزینه های خود کار 
کند، این روزها عالوه بر اینکه تمرین بوکــس و تحصیل خود را در 
دانشگاه پیگیری می کند، مجبور است هفته ای دو بار به کولبری در 
ارتفاعات مریوان بپردازد تا درآمدی 2۰۰ هزار تومانی از این طریق 

به دست بیاورد.
بعد از اینکه تصاویری از کولبری این ملی پوش بوکس در فضای 
مجازی منتشــر شــد، برخی رســانه ها این موضوع را از طریق 
مصاحبه با سرمربی تیم ملی و رئیس فدراسیون بوکس پیگیری 
کردند که حسین ثوری، رئیس فدراســیون بوکس قول پیگیری 
این ماجرا را با نامه نگاری و از طریــق اداره کل ورزش و جوانان 

کردستان داد.
خود این بوکســور جوان از تماس های مکرر مردم با او در یکی، دو 
روز اخیر خبر می دهد که قصد کمک به او را دارند. به نظر می رســد 
کمپینی برای بازگرداندن مهدی خسروی از دامنه های کوهستان به 
دامن ورزش در حال شکل گیری است که مسئوالن ورزش هم باید 

امضای خود را زیر آن ثبت کنند.

هادی ساعی مدیرفنی تیم ملی تکواندو شد
ورزش : هادی ساعی که در سال های اخیر در چند مقطع اختالفاتی 
با سیدمحمد پوالدگر، رئیس فدراسیون تکواندو داشته و انتقاداتی 
از فدراسیون هم انجام داده، گویا بعد از سال ها با فدراسیون به توافق 

رسیده و با تیم ملی همکاری خواهد داشت. 
در حکمی از سوی رئیس فدراسیون تکواندو، هادی ساعی قهرمان 
المپیک و جهان به عنوان مدیر فنی تیم ملی تکواندو منصوب شد تا 
از این پس شــاهد حضور پرافتخارترین تکواندوکار ایرانی تاریخ در 

کنار تیم ملی باشیم. 
تیم ملی تکواندو ایران در گروه مردان موفق به کســب دو ســهمیه 
بازی های المپیک 2۰2۰ توکیو شده است و پیش از آن نیز رقابت های 
قهرمانی آسیا را به میزبانی »بیروت« لبنان پیش رو دارد.رقابت های 
ورود به اردوی تیم ملی روز شنبه21 دی ماه برگزار می شود و پس از 
آن نفرات راه یافته به اردو تمرینات خود را برای حضور در رویدادهای 

پیش رو آغاز می کنند.
باید دید با حضور هادی ساعی به عنوان مدیرفنی آیا تغییری در روند 
فنی قبلی تیم ملی که توسط فریبرز عسکری هدایت می شود، ایجاد 

خواهد شد یا خیر.

لیورپول می تواند به رکورد آرسنال برسد؟

به شیرینی شکست ناپذیری!

ورزش: مهرداد پهلوان زاده درباره میتراحجازی پور شطرنج 
باز ایرانی که در مسابقات قهرمانی جهان با پرچم ایران و بدون 

رعایت حجاب شرکت کرده بود، واکنش نشان داد.
میترا حجازی پور، شطرنج باز ایرانی که در مسابقات قهرمانی 
شطرنج جهان و با پرچم ایران، بدون رعایت حجاب اسالمی 

شرکت کرده بود، واکنش های زیای را همراه داشت.
مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج ایران در واکنش 
به حضور میتــرا حجازی پور که بدون حجاب در مســابقات 

جهانی شــرکت کرده بود گفت: حجازی پــور به مدت یک 
ســال از زیر پرچم ایران خارج شــده و مدت زیادی است که 
در مســابقات داخلی و انتخابی تیم ملی شرکت نکرده است.
او افزود: حجازی پور بدون مجوز فدراســیون شطرنج ایران 
به این مسابقات رفته و به رقابت پرداخت. این مسابقات آزاد 
بوده و حتی فدراسیون ایران بارها به فیده )فدراسیون جهانی 
شطرنج( تأکید کرده بود که این شطرنج باز نباید با پرچم ایران 

در این رقابت هاشرکت کند.

او در پاســخ به اینکه چرا فیده نظر ایــران را ترتیب اثر نداد؟ 
پاسخ داد: به دلیل تعطیالت کریسمس فیده نتوانست نام این 
شطرنج باز را از پرچم ایران حذف کند. حجازی پور جایی در 

تیم ملی و شطرنج ایران ندارد.
پهلوان زاده در پاسخ به اینکه حجازی پور از همان مسابقه اول 
بدون حجاب بوده یا فقط در مسابقات برق آسا دست به چنین 

کاری زد؟ گفت: من در آن مسابقه نبودم و اطالعی ندارم.
پهلوان زاده بابیان اینکه به فیده اطالع داده بودیم که از ایران 

فقط دونفر در این مسابقات شرکت می کنند، گفت: هر کس 
شرایط شرکت را داشت می توانست به صورت آزاد شرکت کند 

و حجازی پور با پرچم ایران شرکت کرد.
او گفت: با توجه به اطالع ایران به فدراســیون جهانی در باره 
بازی نکردن حجازی پور با پرچم ایران به نظر می رســد که 
فیده تخلف کرده؛ چرا که به گفته ما توجهی نشد و تعطیالت 
کریسمس باعث شــد که کارمندان فیده پیام ایران را نادیده 

بگیرند و حجازی پور از جدول خارج نشود.

ورزش: همان طور که پیش بینی می شد مذاکرات طوالنی مدت 
مدیران باشگاه اســتقالل با آندره آ استراماچونی در آخر با قطع 
همکاری این مربی ایتالیایی با آبی پوشان همراه شد و در این میان 
فقط تیم استقالل بود که از این اتفاق متضرر شد. شاید هواداران 
استقالل در ابتدای روز های جدایی اســتراماچونی از تیم شان 
حسابی شاکی شده و واکنش های احساسی از خود نشان دادند، 
اما اکثر آنها االن به این نتیجه رسیده اند که رفتارهای استراماچونی 
خودخواهانه بوده و عزت و سربلندی استقالل از هر چیزی مهمتر 
است، اما در این سو گابریل کالدرون که تا قبل از پایان نیم فصل 
در حال تبدیل شدن به یک مربی محبوب در پرسپولیس بود به 
یکباره تغییر شخصیت داده و با مصاحبه ها و رفتارهای عجیب و 

غریبش در حال تبدیل شدن به یک استراماچونی دیگر است.

پیرمرد آرژانتینی دو روز قبل از بازی آخر تیمش در نیم فصل حتی 
حاضر نشد در مراسمی که باشگاه پرسپولیس برای کریسمس 
برای او و دیگر خارجی های تیم تدارک دیده بود، شرکت کند. در 
ادامه او در صفحه اینستاگرامش اختالف نظر خود با مدیریت باشگاه 
پرسپولیس را علنی کرد. بعد از آن در نشست خبری پایان مسابقه 
تیمش، مدیران باشگاه پرسپولیس را دروغگو خوانده و مدعی شد 

بازیکن خارجی نمی خواهد.
مدیریت باشگاه پرســپولیس به همراه اعضای هیئت مدیره 
این باشگاه ساعاتی بعد از مصاحبه تند این مربی در منزلش 

حضور پیدا کرده و ضمن تبریک کریسمس به وی خواستند 
خواســته هایش را مکتوب کند، اما او گفت بعــد از رفتن به 
آرژانتین از طریق مدیربرنامه هایش با باشگاه در ارتباط خواهد 
بود. کالدرون ساعاتی بعد از این جلســه راهی فرودگاه امام 
خمینی )ره( شد و گالیه کرد که چرا هیچ کدام از نمایندگان 
باشــگاه او را بدرقه نکرده اند در حالی که پیش از این هم در 
باشگاه پرسپولیس هیچ فردی برای بدرقه مربیانی که راهی 
تعطیالت می شــدند به فرودگاه نمی رفــت. در ادامه او در 
صفحه اجتماعی اش مجدداً هواداران را در جریان اختالفش 

با باشگاه پرســپولیس قرار داد و تأکید کرد با دلخوری ایران 
را ترک می کند.

این پایان ماجرا نبوده و نیست و مرد آرژانتینی حاضر نیست در 
کشورش با مدیریت باشگاه پرسپولیس ارتباط مستقیم داشته 
باشد. در این میان باشگاه پرسپولیس که برای جذب بازیکنان 
داخلی با چراغ قرمز باشــگاه های آنها مواجه شده برای جذب 
بازیکنان خارجی به نوعی بالتکلیف اســت. تمام این رفتار های 
عجیب و غریب و خواســته  هایی مبنی بر کنار گذاشتن افشین 
پیروانی و برخی مسئوالن باشگاه پرسپولیس که ارتباطی به مسائل 
فنی ندارد از سوی کالدرون با کوچک ترین واکنشی از انصاری فرد 
در رسانه ها همراه نبوده است و او در تالش است اختالفات موجود 

را در فضایی آرام و به دور از هیاهو حل کند.

رئیس فدراسیون شطرنج: حجازی پور جایی در شطرنج ایران ندارد مرد آرژانتینی هم مثل استراماچونی به ایران بر نمی گردد؟
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فرهنگ و هنر

اخبار ویژه شهادت سردار سلیمانی

پیام تسلیت وزیر ارشاد به مناسبت شهادت سردارسلیمانی
 خون او جان تازه ای به انسجام ملی 

و مقاومت اسالمی خواهد داد
فرهنــگ و هنر: ســیدعباس 
صالحــی، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی در پی شــهادت سردار 
حاج قاسم سلیمانی پیام تسلیتی 

را منتشر کرد.
در متن پیام تسلیت صالحی آمده 

است:»بسم الل الرحمن الرحیم. ِمَن الُمؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا الَلَ َعلَیِهۖ  
لوا تَبدیًا. َفِمنُهم َمن َقضیٰ نَحَبُه َوِمنُهم َمن یَنَتِظُر ۖ َوما بَدَّ

شهادت مظلومانه سردار سرافراز اسام و سرباز والیت و یاور امت، حاج قاسم 
ســلیمانی موجب تأسف و حسرت عمیق شــد. حاج قاسم سلیمانی که از 
یادگاران دوران دفاع مقدس بود، با اخاصی کم نظیر و مجاهدت شجاعانه در 
جبهه های حق علیه باطل به دفاع از کیان این سرزمین الهی و امنیت مردم 
ایران پرداخت و پس از سال ها مبارزه و حضور در خط مقدم مبارزه با داعش 
و تروریست های منطقه، در پی حمله جنایتکارانه تروریسم دولتی آمریکایی به 
یاران شهیدش پیوست. ذرات مطهر خون پاک او جان تازه ای به انسجام ملی 
و مقاومت اســامی خواهد داد.اینجانب شهادت این الگوی مجسم اخاص، 
شجاعت و انسانیت را به محضر حضرت ولی عصر روحی و ارواحنا فداه، رهبر 
معظم انقاب )مدظله العالی( یاران و همرزمانش در سپاه پاسداران انقاب 

اسامی و عموم هموطنان تبریک و تسلیت می گویم.
از خداوند متعال برای ســردار محبوبمان شــهید ســلیمانی علو درجات و 
همنشینی با سرور و ساالر شــهیدان حضرت اباعبدالل الحسین)ع( و برای 

خانواده معزز و بازماندگان او صبر و اجر مسألت دارم. سیدعباس صالحی«.

اقدام قابل تحسین سازمان سینمایی
 اهدای »تندیس سردار شهید سلیمانی« 

به بهترین فیلم با مضمون مقاومت
فرهنگ و هنر: »تندیس سردار 
شــهید ســلیمانی« در ســی و 
هشتمین جشــنواره فیلم فجر به 
بهترین فیلم بــا مضمون جهاد و 

مقاومت اهدا می شود.
در پی شهادت سردار ایران، حاج 

قاسم سلیمانی که اسطوره و الگوی ظلم ستیزان و عدالت طلبان سراسر جهان 
اســت، جشنواره فیلم فجر با موافقت ریاست سازمان سینمایی و به منظور 
پاسداشت نمادین این الگوی ظلم ستیزی، »تندیس سردار شهید سلیمانی« 

را در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر اهدا می کند.
این تندیس به بهترین فیلم با مضمون جهاد و مقاومت اهدا خواهد شد.

تهیه کننده »۲۳نفر« فیلمی که »حاج قاسم«  آن را کلید زد:
نگران غفلت از میراث دفاع مقدس بود

مهر: تهیه کننده فیلم ســینمایی 
»۲۳ نفر« که ســال گذشــته با 
حضور سردار حاج قاسم سلیمانی 
کلید خــورده بود، ضمن اشــاره 
به ابعــاد بزرگ شــخصیتی این 
فرمانده جنگ، از دغدغه او نسبت 

به فراموشــی میراث دفاع مقدس گفت. مجتبی فرآورده درباره دغدغه های 
فرهنگی و هنری ســردار سلیمانی گفت: معمول این است که مردان بزرگ 
را نمی توان با تمام ابعاد وجودیشان شناخت. درباره سردار سلیمانی هم فکر 
می کنم هر کسی بخش اندکی از خصوصیات این مرد بزرگ را دریافته است.

وی افزود: سردار سلیمانی تنها به عنوان یک فرمانده نظامی مطرح نبود، او یک 
جامعه شناس بود، یک مرد اهل فکر بود. مستند به تصاویری که بارها از ایشان 
دیدیم و یا نقل قول کســانی که ارتباط نزدیک تری با ایشان داشتند، ایشان 
اهل مطالعه بود، رمان های روز دنیا را می خواند و با ادبیات روز دنیا ســروکار 
داشت. کسی بود که جدای از اینکه از منبع غنی تفکر شیعه تغذیه می کرد، با 
دیگر افکار هم آشنایی کامل داشت. فرآورده ادامه داد: آنچه برای ما به یادگار 
ماند، افتخار بزرگی بود که در زمان آغاز فیلم برداری فیلم ۲۳ نفر نصیبمان 
شد و این فیلم با حضور ایشان کلید خورد. مناسبتش هم این بود که بچه هایی 
که قرار بود فیلم روایت سرگذشــت آن ها باشد، در زمان جنگ فرمانده شان 
همین حاج قاسم بود و او بود که اجازه حضور این نوجوانان در میدان جنگ را 
نمی داد و هر یک به لطایف الحیلی توانستند خود را به میدان جنگ برسانند.

تهیه کننده فیلم ســینمایی »۲۳ نفــر« افزود: حضور حاج قاســم در آغاز 
فیلم برداری فیلم  ۲۳ نفر یکی از نقاط عطفی بود که نه فقط برای فیلم ما که 
برای کلیت سینمای ایران رقم خورد و به  واقع گمان نمی کردیم با چنین فاصله 
اندکی و به این زودی ایشــان را از دست بدهیم. فرآورده با اشاره به دغدغه ها 
و اظهارات سردار سلیمانی حین حضور در پشت صحنه فیلم »۲۳ نفر« گفت: 
آنچه به  صورت ویژه مورد نظرشان بود، بیشتر این بود که آنچه در هشت سال 
دفاع مقدس به  دست آوردیم و امروز تبدیل به گنجینه تاریخی یک ملت شده 
اســت را پاس بداریم و تا می توانیم در ارائه بخش های مهجور و مغفول مانده 
این دوران قدم برداریم. وی درباره ادای دین سینمای ایران به جایگاه شهید 
ســلیمانی هم تأکید کرد: به نظرم هنوز زود است که سینمای ایران بخواهد 
به شخصیت ایشان نزدیک شود. همان طور که اشاره شد شخصیت اشخاص 
بزرگ ابعاد بسیاری دارد و نمی توانیم به راحتی به اوصاف و ابعاد وجودی آن ها 
به  طور کامل اشراف پیدا کنیم. وی تأکید کرد: با ضایعه ای که امروز در کشور 
ما و فضای مقاومت در منطقه رقم خورد، باید کمی صبوری کنیم تا بتوانیم به 

تمامی ابعاد وجودی این مرد بزرگ اشراف پیدا کنیم.

تعطیلی سه روزه سینماهای کشور
جشن منتقدان و نویسندگان لغو شد

فرهنگ و هنر: در پی شــهادت 
ســردار حاج قاســم ســلیمانی 
سینماهای کشور به مدت سه روز 
تعطیل و همچنین جشن منتقدان 
و نویسندگان سینمایی ایران نیز 
لغو شد. غامرضا فرجی، سخنگوی 

شورای صنفی نمایش، پخش فیلم های کمدی »مطرب«، »زیرنظر«، »چشم 
و گوش بسته« را در پی سه روز عزای عمومی اعام شده به منظور شهادت 
ســردار حاج قاسم سلیمانی را متوقف کرد. به همین مناسبت سیزدهمین 
جشن منتقدان لغو و به زمان دیگری موکول شد. شورای برگزاری سیزدهمین 
جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، ضمن عرض تسلیت اعام کرد: 
برپایی این مراسم در عصر امروز )جمعه ۱۳ دی( لغو و به زمان دیگری موکول 

شد که متعاقباً اعام خواهد شد.

فرهنــگ و هنر: تعــدادی از هنرمنــدان فعال 
حوزه سینما،  موســیقی و تئاتر با انتشار متن ها و 
یادداشــت های جداگانه در صفحات مجازی خود، 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفتند.

محمدمهدی عســگرپور، ابراهیم حاتمی کیا، رضا 
میرکریمی، حبیب احمــدزاده، اتابک نادری، آروند 
دشت آرای، نیوشا ضیغمی، محمدحسین مهدویان، 
سیاوش حقیقی، علیرام نورایی، بهنوش بختیاری، 
ســارا منجزی، وحیــد امیرخانی، عبــاس نادران، 
علی ماقلی پور، احمد کاوری، کارن همایونفر،علی 
سخنگو، ســیدمحمد رضوی، مسعود ردایی، کریم 
امینی، علیرضا شــجاع نوری، نرگــس آبیار، هادی 
شریعتی، ابراهیم عامریان، محمدرضا شفاه، نفیسه 
روشــن، منصور ســهراب پور، پیمان عباسی، رضا 
صافی، لیا  اوتادی، مجید واشــقانی، رضا سخایی، 
منصور لشــگری قوچانی، محمدحســین قاسمی، 
دانش اقباشاوی، محمد علیزاده، حسام نواب صفوی، 
امیرحسین شــریفی و نعیمه نظام دوست از جمله 
هنرمندانی هســتند که تاکنون با انتشار متن های 
جداگانه شــهادت سردار حاج قاســم سلیمانی را 
تســلیت گفتند. نکته قابل تأمل اینکه بخش قابل 
توجهی از پیام های همدردی و تسلیت هنرمندان از 

سوی اینستاگرام در حال حذف شدن است.
هرچنــد اینســتاگرام بافاصلــه اقــدام به حذف 
عکس های سردار سلیمانی از حساب کاربری افراد 
می کند، اما برخی از هنرمندان با بارگذاری تصویری 
سیاه با هشتگ ســردار ســلیمانی دلنوشته های 

خودشان را منتشر می کنند.
محمدحســین مهدویــان، کارگــردان »التاری«، 
»ماجرای نیمــروز«، »ماجرای نیمروز۲: رد خون«، 
»درخت گردو« و... با انتشار تصویری از دوران جوانی 
سردار سلیمانی نوشت: »در عالم رازی هست که جز 

به بهای خون فاش نمی شود«.

 چه خلعتی جز شهادت زیبنده اش بود؟
ابراهیم حاتمی کیا از سینماگران صاحبنام کشورمان 
در پی شــهادت سردار حاج قاســم سلیمانی پیام 
تســلیتی را منتشــر کرد. در متن پیام تســلیت 
حاتمی کیا آمده است: »هوالمحبوب. بارها با عطش او 
را در آغوش کشیدم و وقت جدایی خودم را تشنه تر 
دیدم. راستی چه خلعتی جز شهادت برای او زیبنده 
بود، ولی از محضر شهدا اجازه می خواهم بگویم، حاج 
قاسم سلیمانی نامی است که هر پیشوند و پسوندی 
در کنار نامــش اضافه جلوه می کند. حاج قاســم 

سلیمانی یعنی همه این القاب.یادش جاودانه باد.

سرباز کوچکش، ابراهیم حاتمی کیا«
مریا زارعی، بازیگر ســینما و تلویزیون هم نوشت: 
»زندگی زیباســت اما شــهادت از آن زیباتر است 
)شهید ســیدمرتضی آوینی( شهادت سردار رشید 
حاج قاســم سلیمانی مصادف با سحرگاه جمعه در 
ایام تولد حضرت زینب)س( و در آستانه ایام فاطمیه 
بار دیگر به ما مردم روزمره نشــان داد که شهادت، 
پاداش خداونــد به او پس از یــک عمر مجاهدت 
خستگی ناپذیر در این دنیا بود و همنشینی با برادران 
شهیدش و اولیای الهی در سرای باقی برای او قطعاً 
گواراتر. رنِج فقداِن این مرد بزرگ آوردگاهی است که 

ما را با هر غیر حقی بیگانه خواهد کرد«.
علیرضا شجاع نوری، بازیگر آثار سینمایی و تلویزیونی 
هم نوشــت:»امروز هیچ کس خوشحال نیست جز 

خودش، پایان انتظارش«.
منصور ســهراب پور، تهیه کننده سینما هم که به 
تازگی فیلم ســینمایی »درخونــگاه« را روی پرده 
داشت، نوشــت »شــجاعت راه و سرنوشت مردان 
خداست. در راه عقیده رفتن مرد می خواهد؛ چه در 

خیابان چه در جبهه جنگ«.
بهنوش بختیاری، بازیگر آثار کمدی هم ضمن انتشار 
دو پست در صفحه اینستاگرام نوشت:»اسمتون منو 
یاد انصاف، عدالت و شــجاعت می انداخت، آقایون 

وصل، دوســتان متصل به باال اصاً این کلمات به 
گوشتون خورده؟ روحت شاد بزرگمرد دوران«.

نیوشا ضیغمی هم ضمن انتشــار تصویری از حاج 
قاسم سلیمانی نوشــت: »چقدر تنهاتر شدیم حاج 

قاسم، بزرگمرد، شهادتت مبارک«.
محمدحسین قاسمی، تهیه کننده فیلم سینمایی 
»شبی که ماه کامل شد« به کارگردانی نرگس آبیار 
که موفق به کسب چند سیمرغ از سی و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر شــد و چندی پیش روی پرده 
رفت، با انتشار تصویری سیاه و انتشار یک استوری، 

شهادت این سردار را تسلیت گفت.
اما شاید متفاوت ترین واکنش به این اتفاق مربوط به 
»مایکل  مور« بود که با انتشار تصویری از ایران که 
دور تــا دور آن پایگاه های نظامی آمریکا قرار دارند، 
به طعنه نوشــت: »ایران جنگ می خواهد! ببینید 
چطور کشورشــون رو نزدیک پایگاه های نظامی ما 

قرار دادند«.

 تهاجم رذیالنه و از روی ترس 
رئیس جمهور آمریکا

هوشــنگ جاوید، پژوهشــگر موســیقی نواحی 
نوشت: »این دســتورتهاجم رذیانه و از روی ترس 
رئیس جمهور آمریکا نشــان داد که چقدر درجهت 

منافع خودشان هستند و نه در پی حقوق بشر که 
همواره درحد یک شعار پوچ بر آن تأکید داشتند و 
دارند، بی گمان هم جاسوسان مرتبط با این عملیات 
ناجوانمردانه و هم مرتکبان آن با واکنش درست، تلخ 
و سختی از سوی ایرانیان پاسخ داده خواهد شد که 
در حافظه تاریخی هر متجاوزی و قدرت طلبی بماند 
و یادشــان نرود که همان ایرانیانی که با قدرتشان 
رومیان را چنان درهم شکستند که در قرآن کریم 
هم به آن اشــاره شــده، آمریکاییان قدرت طلب و 
زیاده خواه راهم با پوزه به خاک مالیده به کشورشان 

بازمی گردانند«.
خســرو احمدی، بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون 
نوشت: نخستین باری که دیدمتون از شیرمردیتون 
کلی لذت بردم. روحتون قرین رحمت خدا باشــه. 

دالوری بودی و هستی. شهادتت مبارک«.
رضا صادقی، خواننده موســیقی پاپ هم در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: »این چه شوری است که در  
دور قمر می بینم . همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم. 
نامردی همیشه شــرم آوره، ترور همیشه شرم آوره. 
روحتون شــاد مرد بزرگ، تسلیت« که این پیام از 

سوی اینستاگرام حذف شد.
کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان تئاتر هم این گونه 
تســلیت خود را مطرح کرد: ســردار حاج قاســم 

سلیمانی، فرمانده سپاه اسام به شهادت رسید. تنها 
چیزی که از بدن مبارک حاج قاسم باقی مانده فقط 
همین اســت و بس )اشاره به انگشتر باقی مانده در 
پیکر شهید سردار سلیمانی(. آمریکایی ها بدانند که 

انتقام سختی خواهیم گرفت.
محمدعلیزاده، خواننده موســیقی پاپ هم با درج 
عکسی از سردار سلیمانی نوشــت: »سردار جااااانم 
عزیز جاااااانم چرا شما؟ حیف و صد حیف از نبودنتون 

در آغوش خدا آروم بخوابین«.

 خون مطهری که پایمال نمی شود
مجیدمجیــدی، کارگردان صاحبنام ســینمای 
انتشــار پیامی شــهادت شجاعانه  با  کشورمان 
سردار حاج قاســم سلیمانی را تسلیت گفت. در 
متن پیام تســلیت مجیدی آمده است:»انالل و 

اناالیه راجعون.
شهادت شــجاعانه سردار ســرافراز اسام حاج 
قاسم سلیمانی و رجعت روح واالیشان به درگاه 
ابدیت را تبریک و تســلیت عــرض می نمایم. 
به  راســتی در این وانفســا زیبنده ترین لباسی 
که بر تن ایشــان می توانســت مزین شــود و 
قامت بگیرد، لباس زیبای شــهادت بود. یادش 
گرامــی و نامش بلند باد که در سرتاســر عمر 
پر برکتشــان همواره ضربان قلبش برای ایجاد 
امنیت در کشــور پهناور ایران اسامی تپید و 
مانند سربازی بی ادعا ذره ای از هدف متعالی اش 
پا پس نکشید. بدون شــک خون مطهر ایشان 
پایمال نمی شــود و از برکت این عروج، فانوس 
پر فروغی روشــن می شود که تأثیر چشمگیری 
خواهد داشت بر قدرت یافتن و شکوفایی ایران 

اسامی«.
احســان علیخانی، مجری تلویزیون هم پستی در 
فضای مجازی منتشــر کرد و نوشــت: ســال ها او 
می جنگید و ما خواب بودیم تا اینکه ما خواب بودیم 

و او شهید شد.
همچنین فقیهه ســلطانی بازیگر سینما، تئاتر 
و تلویزیــون ایران که از دیــروز چندین مرتبه 
پیام هایی برای تسلیت شهادت سردار سلیمانی 
منتشــر کرد، در پیام جدید خود نوشــت: »بار 
ششمه که پســت منو پاک کردن ! همین که 
حتی از عکس سردار می ترسین برای ما کافیه«.

عاوه بر ســلطانی، تعداد زیادی از هنرمندان و 
مــردم نیز از صبح دیــروز در زمینه پاک کردن 
پیام ها و هشدار به آنها برای ارسال عکس و فیلم 

معترض شدند.

شهرام کرمی، مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی کشور:
تئاتر ما به درام نویسان اجتماعی نیاز دارد

فرهنگ و هنر: شــهرام کرمی، مدیرکل مرکز 
هنرهای نمایشی کشــور  در  اختتامیه نخستین 
»جشــنواره ملی نمایش نامه نویسی اقتباسی گام 
دوم«  مطــرح کــرد: حقیقتاً آنچه توجــه به آن 
ضروری اســت، مبحثی تحت عنوان درام نویسی 
و نمایش نامه اســت،چیزی که خأل آن را به شدت 
احســاس می کنیم. بنابراین بخشی از خوشحالی 
من از آن جهت اســت که این جشنواره به موضوع 
بنیادی تئاتر می پردازد. ضمن اینکه تئاتر از ابتدای 
پیدایش متکی بر درام نویسی بوده و اساساً ما تئاتر 
را با درام به عنوان اصلی ترین عامل مهم شکل گیری 
یک اثر دراماتیک می شناسیم. تمام تئاترهای برگزیده 
نمایشی دنیا و تمام آثار برگزیده نمایشی جهان متکی 
بر درام است؛ چه در گذشته در زمان یونان باستان 
و چه در دوران معاصر که تئاتر دچار تحول شــد و 

شــکل اجرایی در تئاتر دنیا گسترش پیدا کرد. اما 
در هر دوره ای اگر بخواهیم به یک اثر باشکوه اشاره 
کنیم، نمی شود به درام اشاره نکرد. بنابراین اهمیت 
درام از گذشــته تا امروز بارز است. باید اعتراف کرد 
ما فقــط در حال حاضر یک جشــنواره داریم که 
به شــکل خاص به درام اهمیت می دهد و آن هم 
جشنواره نمایش نامه نویسی اقتباسی گام دوم است. 
در حاشیه دیگر جشنواره ها به شکل سنتی بخشی 
با عنوان نمایش نامه نویسی مطرح می شود، اما این 
مهم که یک رویداد مســتقل به موضوع درام توجه 
کند، خأل آن به شدت احســاس می شود و من از 
تمام کسانی که این ایده را مطرح کردند تا چنین 
جشنواره ای برگزار شود، تشکر می کنم و امیدوارم 
تداوم داشته باشــد و با ارزیابی نقاط قوت و ضعف 
آن، برای چشــم اندازی روشن و تقویت درام نویسی 

کشورمان تاش کنیم و این رویداد تنها محدود به 
یک دوره نباشد. ضمن اینکه ما در اداره کل هنرهای 
نمایشی بدون شک از هیچ حمایتی دریغ نخواهیم 
کرد. نکته ای که نمی توان بدان بی توجه بود آن است 
که اساساً ظهور نمایش نامه نویســان در دهه ۶۰ و 
اوایل دهه ۷۰ منجر به یک جریان فعال و مؤثر نشد، 
بنابراین ما سهم زیادی در حوزه مسئولیت اجرایی 
بر عهده داریم و نتوانستیم با برنامه ریزی کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت برای رشد بنیادی ترین اصل 

حوزه هنرهای نمایشی داشته باشیم. 
نویسندگان ممتازی مثل ســیدمهدی شجاعی، 
سعید تشکری، علی موذنی، محمد چرمشیر و... از 
جمله نویسندگانی بودند که به عنوان نسل اول تئاتر 
کشور تاش کردند آثاری را خلق کنند و نقششان 
در تئاتر و حوزه هنرهای نمایشی انکارناپذیر است و 
ما پس از این شاهد هستیم که این جریان، جریانی 
مستمر نشــد. به طور مثال سیدمهدی شجاعی و 
سعید تشــکری وارد ادبیات داستانی شدند و فقط 

محمد چرمشــیر در حوزه نمایش نامه نویســی به 
فعالیت پرداخت و در ادامه نیز نســل دوم و ســوم 
نمایش نامه نویسی وارد شدند، بنابراین نتوانستیم 
جریان مستمری را در این حوزه فراهم کنیم. به ویژه 
در مورد نسل دوم و سوم ضرورت داشت بتوانیم با 
ایجاد انگیزه، نسلی را هدایت کنیم تا حداقل در حوزه 

نمایش نامه نویسی قدم بزنند.
با وجود اینکه در تئاتر معاصر دنیا شــیوه اجرایی 
شــیوه ای غالب است و نیز نوآوران شیوه اجرایی در 
تئاتر دنیا سعی کردند حوزه های درام نویسی را در 
سبک و شیوه تغییر دهند، اما جریان درام نویسی را 

نمی شود تابع فعالیت اجرایی تلقی کرد.
نسل جوان نسلی با ظرفیت و بااستعداد است، زیرا از 
یک ویژگی بهره می برد و آن هم جهان معاصر است 
که اطاعات، دانش و فن حوزه هنرهای نمایشی را 
بسیار برایشان قابل دسترس می کند و نسل قبل تر 
برایشان دور از دسترس بود. پس این ظرفیتی است 
تا شرایطی ایجاد کنیم که نسل جدید به درام نویسی 

بــه عنوان کاری بنیادی اهمیت دهد و ما به عنوان 
متولیان بتوانیــم جایگاه درام نویــس را به عنوان 
جایگاهی ممتاز مورد توجه قــرار دهیم. امیدوارم 
برگزیدگان جشنواره به این اتکا نکنند که در یک 
رویداد منتخب شدند بلکه به این توجه کنند که 
تئاتر ما نیاز به درام نویســانی دارد که بتوانند به 
موضوعات اجتماعی، انقاب اسامی، ضرورت های 
جامعه و... توجه کنند و فراموش نکنند که تئاتر 
برای آگاهی اســت و آگاهی برای مخاطب مهم 
بــوده و یکــی از راه های ورود بــه آن حمایت از 

جریان درام نویسی و نمایش نامه نویسی است.

فرهنگ و هنر: سید مهدی شجاعی، 
نویســنده و داور جشــنواره  اظهار کرد: 
در برگزاری این جشنواره چند خاصیت 
مهم به چشم می خورد. مظلوم ترین وجه 
هنر، فرهنگ و ادبیات در کشــور ما این 
اســت که پایه و بنیان خلــق همه آثار 
تئاتری، ســینمایی و شاهکارها، همگی 
اساس ادبیات و بنیان درام دارد که البته 
بیشترین بی توجهی هم متأسفانه در این 
عرصه بوده اســت. مظلوم ترین قشر در 

عرصه های هنری اهالی قلم بوده اند و به 
این وجه از هــر جهت کم ترین بها داده 
می شود و با برگزاری این جشنواره، این 

خأل جبران می شود. 
دوم اینکــه پیوند میــان اهالی قلم به 
عنوان قصه نویس بــا اهالی تئاتر اتفاق 
مبارکی است که شــروع آن در اینجا 
بــا برکت نام امام رضــا)ع( طایه داری 
بزرگی در آینده می شــود. سوم اینکه 
این جشــنواره با هیــچ مرزی محصور 

نشــده؛ نه مرز جغرافیایی که به استان 
محدود شود و نه خط و ربط سیاسی و 
جناحی و با همه گستردگی ای که هنر 
دارد، تاش شده این اتفاق برگزار شود. 
چهارم اینکه این جشــنواره نشان داد 
کارهای بزرگ را مــردان بزرگ انجام 
می دهنــد و به عبارتی کار به دســت 
کاردان ســپرده شده اســت. از جمله 
مشــکات کشــور ما این اســت که 
کارهای بزرگ به دســت انســان های 

کوچک سپرده می شود.
امید دارم در این جشنواره صرفاً برگزیدگان 
دیده نشوند و اتفاق مهم پس از این برای 
افرادی بیفتد که اســتعداد دارند و تحت 
نظر نویسندگان پیشکسوت قرار بگیرند. 
این وجه کمتر دیده می شود و آنچه مهم 
است اینکه کسانی که ندرخشیدند باالخره 
این اســتعداد را داشتند که تا این مرحله 
پیش آمدند، در نتیجه کشف و اعتای این 

استعدادها بسیار مهم است.

 سید مهدی شجاعی
 نویسنده و داور جشنواره:

پیوند اهالی قلم و تئاتر 
اتفاق مبارکی است

اشاره

در حاشیه

حذف پیام های هنرمندان ایرانی درباره عروج  »حاج قاسم سلیمانی« در اینستاگرام

حتی از عکس سردار ما می ترسند 

در نخستین »جشنواره ملی نمایش نامه نویسی اقتباسی گام دوم« مطرح شد 

توجه هنرهای نمایشی به درام نویسی 
 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان  درام نویسی 
مهم ترین موضوع هنرهای نمایشــی اســت، اما 
بــه آن اهمیــت داده نمی شــود. بی توجهی به 
نویسندگان، نمایش نامه نویسان و فیلم نامه نویسان 
در جشنواره های متعدد تئاتر و سینما گویای همین 
مسئله است. اهالی هنر همیشه نبود متن خوب را 
مهم ترین آسیب هنرهای نمایشی عنوان می کنند. 
این در حالی اســت که متون کهن و نوی فارسی 
منابع غنی برای اقتباس های نمایشی و سینمایی 
هستند. همین خأل موجب شده چند نهاد فرهنگی 
به دنبال ایجاد بسترهایی برای خلق متون اقتباسی 
باشند و به همین منظور نخستین »جشنواره ملی 
نمایش نامه نویسی اقتباسی گام دوم« کار خودش 
را آغاز کند. این جشــنواره از روز دوشنبه گذشته 
آغاز شــد و روز پنجشنبه با معرفی برگزیدگان به 

کار خود پایان داد. 
مراســم اختتامیه که در مجتمع فرهنگی هنری 
امام رضا)ع( در مشهد برگزار شد، عاوه بر معرفی 
برگزیدگان، بخش های جذاب دیگری هم داشت. از 
اجرای سرود، تئاتر، خوانش متن، گرفته تا تجلیل 
و قدردانی. در این مراسم از غامحسین زاهدی و 
کمال الدین غراب، نمایش نامه نویسان پیشکسوت 

برای ســال ها تاش در حوزه نمایش نامه نویسی و 
فعالیت مؤثر و ماندگار در این حوزه تقدیر به عمل 
آمد. در بخش دیگر این مراسم از شادی غفوریان 
و علی حاتمی نژاد، درام نویسان جوان و مطرح تئاتر 
مشهد نیز تجلیل شد.  همچنین از خانواده شهید 
واالمقام ابراهیم هادی کــه نمایش نامه »کجایی 
ابراهیم« را براســاس خاطرات این شهید بزرگوار 

نوشته شده بود نیز تقدیر به عمل آمد. 
ســعید تشــکری، نصرالل قادری، شــهرام زرگر، 
سیدمهدی شجاعی و نادر برهانی برند هیئت داوران 

این جشنواره بودند. 
ملــی  »جشــنواره  نخســتین  برگزیــدگان 
نمایش نامه نویسی اقتباسی گام دوم« به شرح زیر 
اســت: پس از قرائت بیانیه هیئت داوران توســط 
شــهرام زرگر، آثار برتر نمایش نامه نویسی در سه 
حوزه نوجوان، خیابانی و بزرگســال به شــرح زیر 

معرفی شدند.
نمایش نامه نویسی نوجوان: بتول پادام

نمایش نامه نویسی خیابانی: جواد اشکذری 
نمایش نامه نویسی بزرگسال:

جایزه نفر اول: لیلی عاج برای نمایش نامه »کجایی 
ابراهیم« 

جایزه نفــر دوم: به طور مشــترک به محمد 
اسکندرزاده برای نمایش نامه »شنا در رؤیای مردی 
در تبعید ابدی« و محمد عارف برای نمایش »مزار 

شریف«
جایزه نفر سوم: به طور مشــترک به محمود 
مرادی جان برای نمایش نامه»پســر شبیه پدر« و 

سعید بادینی برای نمایش نامه »شهربانو« 
در این بخش از مریم رمضانی قدردانی شد. 

بهترین موسیقی: مهدی حسنی در نمایش »یه 
جور دیگه یعنی همین«

نمایش  برای  رها جعفری  بهترین اکت خوانی: 
»خاخام«

بهترین خوانشگر زن: پرستش سلطانی برای 
نمایش »شهربانو«

به طور مشترک علی  بهترین خوانشگر مرد: 
ضمیری برای نمایش»شنا در رؤیای مردی در تبعید 

ابدی« و سعید صادقی برای نمایش»تردست«
بهترین خوانش گردانی: امیراحسان امیرپور برای 

نمایش »یه جور دیگه یعنی همین« 
بهترین خوانش نمایش نامه: امیراحسان امیرپور 

برای نمایش »یه جور دیگه یعنی همین«
در ایــن مراســم ســیدمهدی شــجاعی؛ عضو 

هیئــت داوران، محمدعلــی چمی گــو؛ رئیــس 
سیاست گذاری جشنواره، ســعید تشکری؛ دبیر 
علمی جشنواره و مرتضی ملتجی؛ دبیر جشنواره 
صحبت کردند.محمدعلی چمی گو، رئیس شورای 
سیاســت گذاری جشنواره در بخشی از این برنامه 
اظهار کرد: با توجه به اینکه مشهد قطب اصلی تئاتر 
کشور است توجه به موضوع تئاتر بیش از گذشته 
در خراسان و شهر مقدس مشهد ضروری است. با 
تشویق هایی که مجموعه های مختلف داشتند این 
جشنواره در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقاب 
تعطیل نخواهد شــد و دبیرخانه دائمی جشنواره 
نمایش نامه  نویســی اقتباســی گام دوم انقــاب 
راه اندازی و شروع به فعالیت کرده که هدف اساسی 
آن تاش برای ادامه حرکت این جشنواره و شروع 
جشنواره دوم و همچنین اجرای حداقل پنج اثر در 

سال آینده از نمایش نامه هایی خواهد بود که به این 
جشنواره رسیده است. 

همچنین سعید تشــکری، دبیر علمی جشنواره 
نیز با بیان اینکه تــاش کردم صداهای متعددی 
از ســطح کشور را به مشهد بیاورم و بگویم تمدن 
تئاتر در مشــهد همچنان زنده است؛ گفت: آماده 
خدمت گذاری بــه جوانان عاقه منــد در زمینه 
نمایش نامه نویسی از سراسر کشور هستم و در این 

زمینه از هیچ تاشی دریغ نخواهم کرد.
مرتضی ملتجی، دبیر علمی جشنواره نیز با بیان 
اینکه۱84 اثر به دبیرخانه جشــنواره ارسال شد 
که در مرحله دوم ۵4 اثر در حوزه های صحنه ای، 
نوجوان و خیابانی مورد بررسی قرار گرفتند گفت: 
در نهایت ســه نمایش نامه در هر بخش به عنوان 

منتخب برگزیده شد. 
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